
   

حممد بن زايد يعيد ت�شكيل جمل�س اإدارة جمموعة 
الحتاد للطريان ويعني مديرا عاما ملركز الإح�شاء

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
�لحتاد  جم��م��وع��ة  ���ش��رك��ة  �إد�رة  جمل�س  ت�شكيل  ب���اإع���ادة  ق����ر�ر�ً  �أب��وظ��ب��ي 

للطري�ن برئا�شة �شعادة حممد مبارك بن فا�شل �ملزروعي.
�حلمادي،  �ل�شرفاء  حممد  علي  حممد  معايل  م��ن  ك��ًا  �ملجل�س  وي�شم 
ح�شني  جا�شم  و�ل�شيد  ملك  توفيق  خالد  ه�شام  و�شعادة  للرئي�س،  نائباً 
�أحمد ثابت و�ل�شيد م�شعود حممد حممد �شريف حممود و�ل�شيد من�شور 

حممد عبد�لقادر �ملا و�ل�شيد جاكوب باريند كالكمان.
�أحمد حممود فكري  �شعادة  بتعيني  ق��ر�ر�ً  �شموه  �أ�شدر  �أخ��رى  من جهة 

مدير�ً عاماً ملركز �لإح�شاء - �أبوظبي.

بروفة يف مبنى �لكابيتول لو�شع �للم�شات �لأخرية على حفل تن�شيب بايدن   )� ف ب(

مو�شي يف ندوة �شحفية

�ليد على �لزناد حت�شبا لأي طارئ

رئي�س الدولة مينح �شفري 
الوليات املتحدة و�شام زايد الثاين

•• دبي -وام:

�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  منح �شاحب �ل�شمو 
و�شام  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �شفري  جونيور  ر�كولتا  جون  �شعادة  �هلل 
ز�يد �لثاين مبنا�شبة �نتهاء مهام عمله �شفري� لباده لدى �لدولة وتقدير�ً 

مل�شاهمته يف تطوير �لعاقات �ل�شرت�تيجية بني �لبلدين.
وقّلد معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية 
خال ��شتقباله �أم�س �لأول �ل�شفري ر�كولتا جونيور �لو�شام.. مثّمناً معاليه 
�ملجالت،  �شتى  يف  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  مع  �لإم���ار�ت  دول��ة  عاقة 

ومتطّلعا �إىل تطويرها خال �ملرحلة �ملقبلة.    )�لتفا�شيل �س3(

بتوجيهات رئي�س الدولة ودعم حممد بن زايد 
الإمارات تفتتح م�شت�شفيني يف »بربرة وبرعو« باأر�س ال�شومال 

•• هرجي�سا-وام: 

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ودع��م  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومبتابعة 
مبا�شرة من �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
لاأعمال �لإن�شانية .. �فتتح وفد من �ملوؤ�ش�شة م�شت�شفيني يف جمهورية 
�أر�س �ل�شومال، �لأول م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان �لعام 
و�لثاين  �ل�شومال  غ��رب  �شمال  ب��رب��رة  مدينة  يف  ���ش��ري��ر�ً   40 ب�شعة 
م�شت�شفى متخ�ش�س للن�شاء و�لولدة ب�شعة 40 �شرير�ً يف مدينة برعو 

بعد  �ل�شومال  �لثانية لأر���س  و�لعا�شمة  �ملدن  �أكرب  تعترب ثاين  �لتي 
�لعا�شمة هرجي�شا.

تقدمها  �لتي  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  ذل��ك �شمن  ي��اأت��ي 
لاأ�شقاء وتنفذها موؤ�ش�شة خليفة �لإن�شانية بتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
لتخفيف وطاأة �ملعاناة �لإن�شانية ل �شيما ما يعانيه �لقطاع �ل�شحي يف 
�أر�س �ل�شومال من �شعوبات، وذلك من خال تبني �ملبادر�ت �ل�شحية 
�لنوعية �لتي حتقق ��شتد�مة �لعطاء خ�شو�شاً يف ظل �لظروف �ل�شحية 
�لتي مير بها �لعامل ملو�جهة �آثار جائحة فريو�س كوفيد19، وحتقق يف 
�لوقت نف�شه �لتنمية �ل�شاملة �لتي ت�شعى �إليها موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان لاأعمال �لإن�شانية يف �ملناطق �لتي تعاين من نق�س �خلدمات 

�لأ�شا�شية، كال�شحة و�لتعليم.                )�لتفا�شيل �س2(

�حتجاجات حمدودة ملوؤيدي تر�مب و�ضط ح�ضور �أمني �ضخم

تاأهب خ�شية انفالت خالل حفل تن�شيب بايدن 
•• وا�سنطن-وكاالت:

ي���ع���د ت��ن�����ش��ي��ب ج����و ب����اي����دن هذ� 
�لختبار�ت  �أك���ر  �أح���د  �لأ���ش��ب��وع 
�حل�����ا������ش�����م�����ة ل����ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ة 
مد�ه  �لتوتر  بلغ  �إذ  �لأم��ري��ك��ي��ة، 
غلقة،  �أب���و�ب  خلف  تن�شيب  قبل 
ح�شود  ب����دل  ب���اجل���ن���ود  حم���اط���اً 
�ملو�طنني �لذي طاملا تابعو� مثل 

هذه �لحتفالت.
�لذي  �لتن�شيب  و�شيقت�شر حفل 
�شيعقد يف �لباحة �خلارجية ملبنى 
ك��ان م�شرحاً  �ل���ذي  �ل��ك��ون��غ��ر���س، 
�أ���ش��ب��وع��ني لهجوم  �أق���ل م��ن  قبل 
عنيف من �أن�شار �لرئي�س دونالد 
ت���ر�م���ب، ع��ل��ى �ل��رئ��ي�����س �جلديد 
ومتربعني،  �لكونغر�س  و�أع�شاء 
ورج��������ال �أع�����م�����ال وغ����ريه����م من 
�مل�شوؤولني �لذين �ختريو� لقيادة 

�أقوى دولة يف �لعامل.
�لأمريكية  �ل�شتخبار�ت  وت�شعى 
يناير   6 �أخ��ط��اء  ت��ك��ر�ر  �إىل منع 
�أن  )كانون �لثاين( �جل��اري، بعد 
ج��م��ع م��ك��ت��ب �مل��دع��ي �ل��ع��ام �أدلة 
ع���ل���ى ن���ي���ة ب��ع�����س �مل�������ش���ارك���ني يف 
�لهجوم �عتقال وقتل م�شوؤولني، 
كما ُك�شفت تفا�شيل عن حماولة 

قتل رجل �شرطة ب�شاحه.

�لكونغر�س  مبنى  على  �ملفرو�س 
عن  و�ل�����ت�����ق�����اري�����ر  ولي�����ت�����ن�����ا  يف 
�لوليات،  لعو��شم  �ل��ت��ه��دي��د�ت 
�مل����و�رد حلماية  ك��ل  ق���ررت ح�شد 
�شكاننا و�لعملية �لدميقر�طية"، 
�شرطة  تعبئة  ب�شدد  �أن��ه  م�شيفا 
�ل������ولي������ة وح����ر�����ش����ه����ا �ل���وط���ن���ي 

،حلماية �لعا�شمة �شربينغفيلد.
وت�������ش���ه���د ع����و������ش����م �ل�����ولي�����ات 
تر�مب  ق����ال  �ل���ت���ي  �مل���ت���اأرج���ح���ة، 
لنتائج  ت�����زوي�����ر�ً  ����ش���ه���دت  �إن����ه����ا 
ق�شوى  تاأهب  حالة  �لنتخابات، 

ب�شكل خا�س.
م�شوؤويل  م����ن  �مل����ئ����ات  و�ن���ت�������ش���ر 
�ل��ق��ان��ون وق����و�ت �حلر�س  �إن���ف���اذ 
كونغر�س  م��ب��ن��ى  ح���ول  �ل��وط��ن��ي 
�أتانتا �لأحد،  ولية جورجيا يف 
وط����وق����ت �مل���ن���ط���ق���ة ب���الأ����ش���اك 
�لأ�شمنتية  و�حل��و�ج��ز  �ل�شائكة 
مدرعة  مركبات  مت��رك��زت  بينما 

عديدة يف مكان قريب.
مي�شيغان،  ب��ولي��ة  لن�شينغ  ويف 
متاري�س  �لأم�����ن  ق����و�ت  و���ش��ع��ت 
�ل�شو�رع �ملحيطة مببنى  لإغاق 
ت�شاقط  م���ع  �ل���ولي���ة  ك��ون��غ��ر���س 
كانت  بينما  �لأح��د  �شباح  �لثلوج 
�ملنطقة  يف  �ملكاتب  مباين  نو�فذ 

�ملحيطة مغلقة.

وجت�������اوز ع�����دد م�������ش���وؤويل �إن���ف���اذ 
�ل����ق����ان����ون �لأم����ري����ك����ي����ني، ع���دد 
مباين  يف  كبري  بفارق  �ملحتجني 
�أنحاء  يف  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ك��ون��غ��ر���س 
�ل��ب��اد، م��ع جت��م��ع ع���دد حمدود 
�لأمريكي  �لرئي�س  م��وؤي��دي  م��ن 
دون����ال����د ت���ر�م���ب ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
من  �ل�شلطات  ح��ذرت  مظاهر�ت 

حتولها �إىل �أعمال عنف.

12 ولي����ة  �أك������ر م����ن  وع�����ب�����اأت 
للم�شاعدة  �ل���وط���ن���ي  ح��ر���ش��ه��ا 
يف ت���اأم���ني �أب��ن��ي��ة �ل��ك��ون��غ��ر���س يف 
ب���ع���د حت���ذي���ر مكتب  ك����ل ولي������ة 
�إف.بي.�آي  �لحتادي  �لتحقيقات 
من �حتجاجات م�شلحة ملتطرفني 
ميينيني �شجعهم �لهجوم �لد�مي 
�لأمريكي  �لكونغر�س  مبنى  على 
)كانون  يناير   6 يف  و��شنطن  يف 

�لثاين( �جلاري.
�لأح�����د مل تخرج  م�����ش��اء  وح���ت���ى 
����ش���وى جم��م��وع��ات ���ش��غ��رية من 
كبرية  ح�شود  �أم���ام  �ملتظاهرين 
م����ن ���ش��ل��ط��ات �ن����ف����اذ �ل���ق���ان���ون، 

و�أطقم و�شائل �لإعام.
�إيلينوي جيه. وقال حاكم ولية 
�أم�س  ت��وي��رت  على  بريتزكر  ب��ي. 
�حل�شار  "بعد  �لأح�������د:  �لأول 

�عتربت �لتحوير �نقالبا على �لربملان

عبري مو�شي: خمّطط عزل الرئي�س �شعّيد يخدم الغنو�شي

كورونا ...2 مليون وفاة و95 مليون �إ�ضابة 

منظمة ال�شحة: العامل على �شفا ف�شل اأخالقي كارثي يف توزيع اللقاحات

اأمري الكويت يقبل ا�شتقالة احلكومة 
الأع��م��ال بت�شريف  وي��اأم��ره��ا 

•• الكويت-وكاالت:

�أم�����س �لثنني،  �ل��ك��وي��ت،  ���ش��در يف 
�أمر �أمريي بقبول ��شتقالة �ل�شيخ 
�ل�شباح،  �حل���م���د  خ���ال���د  ����ش���ب���اح 
و�ل����وزر�ء،  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
على ي�شتمر كل منهم يف ت�شريف 
حلني  من�شبه  �شوؤون  من  �لعاجل 

ت�شكيل �لوز�رة �جلديدة.
و�أفادت وكالة �لأنباء �لكويتية باأن 
�أمري �لكويت �ل�شيخ نو�ف �لأحمد 
��شتقالة  ق��ب��ل  �ل�����ش��ب��اح،  �جل���اب���ر 
وطالبها  �ل���ك���وي���ت���ي���ة،  �حل���ك���وم���ة 
وت�شريف  �ل����ع����م����ل  مب����و������ش����ل����ة 
�لوز�رة  ت�شكيل  حني  �إىل  �لأع��م��ال 

�جلديدة.
وك�������ان رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل��������وزر�ء 
من  ع�شر  �لثالث  يف  ق��دم  �لكويتي 
�أمري  �إىل  حكومته  ��شتقالة  يناير 

�لكويت، وو�شعوها حتت ت�شرفه.
ويف ذلك �لوقت، �شرح �لناطق با�شم 
�ملزرم،  ط��ارق  �لكويتية،  �حلكومة 
رئي�س  �أن  ت��وي��رت،  على  تغريدة  يف 
�ل�شيف  ق�شر  يف  ��شتقبل  �ل���وزر�ء 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء ووزير 
�لعلي  ج��اب��ر  حمد  �ل�شيخ  �ل��دف��اع 
�ل�شباح، و�أ�شحاب �ملعايل �لوزر�ء، 
كل  ��شتقالة  ل�شموه  رف��ع��و�  حيث 
و��شعني  �أع�����ش��اء �حل��ك��وم��ة،  م��ن 

�إياها حتت ت�شرف �شموه.

الداخلية الرو�شية تطالب ب�شجن نافالني 30 يوما
•• مو�سكو-وكاالت:

�ملتحدة،  ل��اأمم  �لتابعة  �لإن�شان  حقوق  مفو�شية  دع��وة  مع  بالتز�من 
�لثنني، �ل�شلطات �لرو�شية لاإفر�ج �لفوري عن �أليك�شي نافالني، �أعلنت 

�لد�خلية �لرو�شية �أنه �شيتم �إيد�ع �ملعار�س 30 يوما يف �ل�شجن.
قلقها  ع��ن  �ملتحدة  ل���اأمم  �لتابعة  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  مفو�شية  وع���رّبت 
�لبالغ �إز�ء توقيف نافالني، وقال مكتب مفو�شة حقوق �لإن�شان مي�شيل 
با�شليه يف تغريدة: ن�شعر بقلق بالغ �إز�ء �عتقال �أليك�شي نافالني وندعو 
لاإفر�ج عنه فور� ولح��رت�م حقه يف �لإج��ر�ء�ت �لقانونية متا�شيا مع 
ت�شميمه"،  يف  ومو�شوعي  دقيق  لتحقيق  دعوتنا  نكرر  �لقانون.  حكم 

ح�شبما نقلت فر�ن�س بر�س.
دول  وجهتها  �لتي  �لنتقاد�ت  على  �لثنني،  �لرو�شية،  �خلارجية  ورّدت 

غربية ملو�شكو ب�شبب �عتقالها نافالني فور و�شوله �إىل �لعا�شمة.
وق���ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��رو���ش��ي ���ش��ريغ��ي لف����روف �إن ح��دي��ث �لدول 
�لغربية عن غ�شبها لعتقال �ملعار�س نافالني، يهدف �إىل �شرف �نتباه 

مو�طنيها عن �مل�شكات �لد�خلية.
و�شوله  لدى  �لأح��د،  نافالني،  على  �لقب�س  �لرو�شية  �ل�شرطة  و�ألقت 
�إىل مو�شكو على منت طائرة عائد� من �أملانيا للمرة �لأوىل منذ تعر�شه 

للت�شميم يف �ل�شيف �ملا�شي.

•• الفجر -تون�س:

رئي�شة  م��و���ش��ي  ع��ب��ري  �ع���ت���ربت 
�أم�س  �حل���زب �ل��د���ش��ت��وري �حل���ر 
�لث��ن��ني �ن �لع���ان ع��ن حتوير 
حقيبة   12 ي�������ش���م���ل  وز�ري 
�حلجر  وخ��ال  �شبت  ي��وم  م�شاء 
�نقابا  ميثل  �ل�شامل  �ل�شحي 
ع���ل���ى �ل�����ربمل�����ان و�ل�����غ�����اء ل���ل���دور 

�لرقابي له.
و����ش��ت��ن��ك��رت م��و���ش��ي خ���ال ندوة 
���ش��ح��ف��ي��ة ن��ظ��م��ت��ه��ا �أم�������س مبقر 
�لربملان تاأكيد بع�س من ��شمتهم 
�لغنو�شي  ر����ش��د  و�أذرع  �أط�����ر�ف 
ب���ان  �لئ������ت������اف �حل����ك����وم����ي  يف 
عميق  تقييم  بعد  ج��اء  �لتحوير 
�ين  مت�شائلة  �حل��ك��وم��ي  ل����اأد�ء 
يف  مت  ه��ل   ... �لتقييم؟  ه���ذ�  مت 
مكاتب  يف  �و  �ل��غ��ن��و���ش��ي  م���ن���زل 
�مل�������ش���ي�������ش���ي؟ م�����وؤك�����دة �ن����ه����م مل 
ي���ق���وم���و� ب��ت��ق��ي��ي��م ب���رمل���اين طبق 

•• عوا�سم-وكاالت:

ملنظمة  �لعام  �ملدير  �أ���ش��دره  �للهجة،  �شديد  حتذير 
غيربي�شو�س،  �أده���ان���وم  ت��ي��درو���س  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�شحة 
�شفا ف�شل  ع��ل��ى  �ل��ع��امل  �إن  ق��ائ��ا:  �لث���ن���ني،  �أم�����س 
�أخاقي كارثي، فيما يتعلق بتوزيع �للقاحات �مل�شادة 
�أكر  ت��وزي��ع  �إىل  د�ع��ي��ا  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  لفريو�س 

�إن�شافا.
�فتتاح  خ��ال  غيربي�شو�س  �أده��ان��وم  تيدرو�س  وق��ال 
ل�منظمة  �لتنفيذي  للمجل�س  �ل�����ش��ن��وي  �لج��ت��م��اع 
�ل�شحة �لعاملية �إن �أ�شلوب )�أنا �أول( ل يجعل �لأكر 
فقر� و�شعفا يف �لعامل يف خطر فح�شب، لكنه �شياأتي 
بنتائج عك�شية �أي�شا.  ودعا �لدول و�ل�شركات �مل�شنعة 
لكوفيد- �مل�شادة  �جلرعات  م�شاركة  �إىل  للقاحات، 

جميع �أنحاء �لعامل. يف  �إن�شافا  �أكر  ب�شكل   19
وتابع: يف نهاية �ملطاف، لن ت�شفر هذه �لت�شرفات �إل 

عن �إطالة �أمد �لوباء، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
�إىل  فاأ�شار  �مل�شاو�ة،  لنعد�م  مثال  تيدرو�س  وعر�س 
��شتخد�م �أكر من 39 مليون جرعة من �للقاحات 
 25 49 من �ل��دول مرتفعة �لدخل، مقارنة مع  يف 

مليون جرعة فقط يف �إحدى �لدول �لفقرية.

نهاية عهد فو�شوية: وا�شنطن حتت احل�شار!
•• الفجر -ريت�سارد التندري�س -ترجمة خرية ال�سيباين

ر�أيت بو�س يف�شح �ملجال لأوباما، ثم �أف�شح �أوباما �لطريق لرت�مب. �لرئي�س 
�ملنتهية وليته لن تكون لديه �لنبالة ملر�فقة خليفته بكر�مة... هل ميكننا 

حقا �أن نتفاجاأ؟
�لوقت  وه��و  و�ح��د،  ي��وم  �شوى  يتبق  �لأخ���رية. مل  �آهاتها  تر�مب يف  رئا�شة 
�ملثايل لقر�ءة نهاية عهد فو�شوية على غر�ر �ل�شنو�ت �لأربع �لتي �شبقتها.

لروؤية   ،2009 يناير  يف  متلهفا،  �جلميع  ك��ان  كيف  جيًد�  �أت��ذك��ر  زل��ت  ما 
جورج دبليو بو�س يغادر �لبيت �لأبي�س. مل تكن �لوليات �ملتحدة ت�شن حرًبا 
و�حدة، بل حربني رئي�شيتني يف �ل�شرق �لأو�شط بع�شر�ت �لآلف من �لقو�ت 

على �لأر�س.               )�لتفا�شيل �س10(

»�ن��ق��اب على  و�من��ا ب  �لد�شتور 
و�شعوه«  �ل��ذي  �لربملاين  �لنظام 
و�د�ن��ة حزبها  �د�نتها  معربة عن 
ل� )�لنقاب( ومعتربة �نه يندرج 
رئي�س  ل��ع��زل  �إط�����ار خم��ط��ط  يف 

�جلمهورية.
و�كدت من جهة �خرى �ن رئي�س 
ر��شد  �ل�������ش���ع���ب  ن�������و�ب  جم���ل�������س 

�ل�شبوع  خ����ال  ق����اد  �ل��غ��ن��و���ش��ي 
�ملنق�شي عملية �نقاب و�شفتها 
�لعامة  �جلل�شة  على  باملمنهجة 
باعتماد  �ل����ن����و�ب  �ر�دة  وع���ل���ى 
�ل��ت��د�ب��ري �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف عمل 
�لتي  �مل����ح����اولت  �مل��ج��ل�����س رغ����م 

قامت بها لإجها�س ذلك. 
)�لتفا�شيل �س15(

�ل��ع��ادل يف خ��ط��ر ج�شيم،  �ل��ت��وزي��ع  �أن ف��ر���س  و�أ����ش���اف 
�لعاملي  �للقاحات  برنامج  فيه  يهدف  �ل��ذي  �ل��وق��ت  يف 
بدء  �إىل  �ل�شحة،  منظمة  عنه  �أعلنت  �ل��ذي  كوفاك�س، 

توزيع �جلرعات �ل�شهر �ملقبل.
�لعام  ثنائيا  �تفاقا   44 توقيع  �إىل  غيربي�شو�س  و�أ�شار 

�ملا�شي، و12 على �لأقل بالفعل هذ� �لعام.
و�أ����ش���اف: ق��د ي��ع��ط��ل ه���ذ� ���ش��ح��ن��ات ك��وف��اك�����س ويخلق 
لتفاديها،  ك��وف��اك�����س  ��م��م  ���شُ �ل���ت���ي  ن��ف�����ش��ه��ا  �ل����ظ����روف 
وبال�شتجابة  �ل���ف���و����ش���وي���ة  وب���ال�������ش���وق  ب��ال��ت��ك��دي�����س 
�لجتماعية  �لخ���ت���الت  وب��ا���ش��ت��م��ر�ر  �مل��ن�����ش��ق��ة،  غ��ري 

و�لقت�شادية.
مع  �زد�د  �جل��رع��ات،  على  �ل��ع��امل  دول  تهافت  �أن  يذكر 

ظهور �شالت �أ�شد عدوى من فريو�س كورونا. 
�إجمايل �لإ�شابات  هذ� و�أظهرت بيانات جممعة جتاوز 
ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا يف �أن��ح��اء �ل��ع��امل، 95 م��ل��ي��ون حتى 

�شباح �لإثنني.
و�أظ���ه���رت �أح����دث �ل��ب��ي��ان��ات ع��ل��ى م��وق��ع ج��ام��ع��ة جونز 
بتوقيت غرينت�س،   0600 �ل�  �لأمريكية، عند  هوبكنز 
مليون،    95.042 �إىل  و���ش��ل  �لإ���ش��اب��ات  �إج��م��ايل  �أن 
و�أن عدد �ملتعافني جتاوز 52.3 مليون، يف حني فاقت 

�لوفيات 2.030 مليون.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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»القلب الكبري« ت�ستجيب لتحديات 2020 بـ 39 
م�رشوعاً اإن�سانياً تخدم 803 اآالف م�ستفيد من 15 دولة 

اأخبار االإمارات

جو بايدن رئي�ص الواليات 
املتحدة: ثاأر رجل مكلوم...!

عربي ودويل

»�سيتي« و»البايرن« .. اأكرث الرابحني يف 
ليلة �سقوط الكبار بالكرة االأوروبية

الفجر الريا�سي

بلبلة يف طرابل�س.. ال�شراج 
يعني قائد ميلي�شيا رئي�شًا لالأمن

•• طرابل�س-وكاالت:

�شهد �ل�شارع �لليبي بلبلة خال �ل�شاعات �ملا�شية، بعد تعيني رئي�س حكومة �لوفاق 
جلهاز  رئي�شا  ب�غنيوة،  �ملعروف  �لككلي،  �لغني  عبد  �ملركزي  �لأم��ن  ميلي�شيا  قائد 

�لأمن �لقومي.
ومن  لل�شر�ج،  �ملو�لني  وم��ن  �لوفاق  حكومة  ميلي�شيا  �أذرع  �أب��رز  �أح��د  هو  و�لككلي 

�ملقربني �أي�شا من زعيم �جلماعة �لليبية �ملقاتلة عبد �حلكيم بلحاج.
ولد يف مدينة بنغازي، ودخل �ل�شجن ب�شبب تورطه يف جر�ئم جنائية.

بعد �لإطاحة بالنظام �ل�شابق، �شكل ميلي�شيا م�شلحة تعرف بالأمن �ملركزي، و�أ�شبح 
من �ل�شخ�شيات �لتي تتمتع بنفوذ و��شع يف �لعا�شمة طر�بل�س.

يف  �مل�شلحة  �ملجموعات  �أه��م  �إح��دى  تعترب  �مل��رك��زي،  �لأم��ن  ميلي�شيا  �أن  �إىل  ي�شار 
ليبيا،  غ��رب  و�لع�شكرية  �لأم��ن��ي��ة  �مل��ع��ادل��ة  يف  مهما  وعن�شر�  طر�بل�س  �لعا�شمة 
�لذي يعد مركز� لاإجر�م وجت��ارة �ملخدر�ت و�خلمور،  �أبو �شليم  وتتمركز يف حي 

حيث تدّعي �أنها تعمل على حفظ �لأمن يف هذه �ملنطقة.

88,743 جرعة من لقاح  »ال�شحة« تقدم 
املا�شية  �شاعة   24 ال�  خالل   19 كوفيد 

•• اأبوظبي-وام:

عن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
تقدمي 88،743 جرعة خال �ل�شاعات �ل� 
�ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات   24
�لتي مت تقدميها حتى �أم�س 1،971،521 
جرعة ومعدل توزيع �للقاح 19.93 جرعة 
مع  متا�شيا  ذلك  ياأتي  �شخ�س.   100 لكل 
#كوفيد19  ل��ق��اح  ل��ت��وف��ري  �ل������وز�رة  خ��ط��ة 
�ملكت�شبة  �مل��ن��اع��ة  �إىل  �ل��و���ش��ول  �إىل  و�شعياً 
يف  �شت�شاعد  و�ل��ت��ي  �لتطعيم  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة 
ت��ق��ل��ي��ل �أع�������د�د �حل������الت و�ل�����ش��ي��ط��رة على 

�شالح اأمريكي جديد ي�شعق الطائرات
•• وا�سنطن-وكاالت:

�لبحرية  �مل�����دم�����ر�ت  ���ش��ت��ت��م��ت��ع 
�لأم���ريك���ي���ة يف وق���ت لح���ق من 
تدمري  على  بالقدرة  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
�ل�����ط�����ائ�����ر�ت �مل�����ع�����ادي�����ة، وذل�����ك 
تتبنى  بعدما  بالليزر،  بحرقها 

�شاحا ثوريا جديد�.
و�أ�شار تقرير ن�شره موقع فوك�س 
��شتعد�د  �إىل  �لإخ����ب����اري،  ن��ي��وز 
لن�شر  �لأم����ريك����ي����ة  �ل���ب���ح���ري���ة 
و�ط  كيلو   60 بقوة  ليزر  �شاح 

 Arleigh على �ملدمر�ت من نوع 
 Burke Flight IIA DDG
)هيليو�س(،  ����ش��م  يحمل   ،51
للتقييمات  ح����ال����ي����ا  ي���خ�������ش���ع 
و�لختبار�ت.و�شتمتلك  �لنهائية 
�مل�������دم�������ر�ت، ب���ف�������ش���ل �ل�������ش���اح 
�ل�����ق�����درة ع���ل���ى حرق  �جل�����دي�����د، 
�ل��ط��ائ��ر�ت �مل��ع��ادي��ة �ل�����درون �أو 
تعادل  كبرية  ب�شرعة  تعطيلها، 

تلك �خلا�شة بال�شوء.
�لبحرية  ��شرت�تيجية  وت�����ش��دد 
�لأمريكية �جلديدة على �لهتمام 

و�لتقنيات  �ل�شطناعي  بالذكاء 
قلب  �شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث��ة 
�لبحرية.  �حل���روب  يف  �مل��و�زي��ن 
�ل�شرت�تيجية  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
�لأمريكية،  للبحرية  �حل��دي��ث��ة 
�لأدم��ري�ل مايكل غيلد�ي:  قال 
ميد�ن  �شهده  �ل��ذي  �لتطور  �إن 
�ملعارك �لبحرية �شو�ء كان ذلك 
على م�شتوى �لأ�شلحة و�شرعتها 
يحتم  تقنياتها،  وتعّقد  ومد�ها 
للتفوق  ب�شرعة  نتقدم  �أن  علينا 

على مناف�شينا.

نافالني �أثناء �نتظار جل�شة ��شتماع يف مركز لل�شرطة خارج مو�شكو  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
�إ�ضابة  3,471 عن  ك�ضفت  فح�ضا  �أجرت 142,388 

)ال�شحة( تعلن �شفاء 2,990 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام: 

لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع   متا�شيا 
�ملبكر  �لدولة بهدف �لكت�شاف  �لفحو�شات يف  وزي��ادة نطاق 
"كوفيد  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  �مل�شابة  �حل��الت  وح�شر 
- 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم.. �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 
�ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات  فح�شا جديد� خال   142،388
و�أحدث  �أف�����ش��ل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على 

تقنيات �لفح�س �لطبي.

�لدولة  يف  و�ل��ف��ح�����س  �ل��ت��ق�����ش��ي  �إج������ر�ء�ت  تكثيف   و�شاهم 
�لك�شف  يف  �لدولة  م�شتوى  على  �لفحو�شات  نطاق  وتو�شيع 
�مل�شتجد  �إ�شابة جديدة بفريو�س كورونا  3،471 حالة  عن 
وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من 
�حلالت  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��ازم��ة،  �ل�شحية  للرعاية 

�مل�شجلة 256،732 حالة.
6 ح���الت م�شابة وذل���ك من  �أع��ل��ن��ت �ل����وز�رة ع��ن وف���اة   كما 
يبلغ  وبذلك  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  بفريو�س  �لإ�شابة  تد�عيات 

عدد �لوفيات يف �لدولة 751 حالة.

وخال�س  �أ�شفها  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة   و�أعربت 
تعازيها ومو��شاتها لذوي �ملتوفني، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل 
جلميع �مل�شابني.. مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات 
�ل�شحية و�لتقيد بالتعليمات و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي 
�شماناً ل�شحة و�شامة �جلميع.  كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 
�مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  مل�شابني  جديدة  حالة   2،990
"كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد تلقيها 
وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها  منذ  �لازمة  �ل�شحية  �لرعاية 

يكون جمموع حالت �ل�شفاء 228،364 حالة.

•• هرجي�سا-وام: 

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد  �شاحب  �هلل" ودعم  "حفظه 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومبتابعة مبا�شرة من �شمو �ل�شيخ 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
.. �فتتح وفد من  �آل نهيان لاأعمال �لإن�شانية  رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
�ل�شيخ  "م�شت�شفى  �لأول  �ل�شومال،  �أر���س  جمهورية  يف  م�شت�شفيني  �ملوؤ�ش�شة 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان " �لعام ب�شعة 40 �شرير�ً يف مدينة "بربرة" �شمال غرب 
يف  �شرير�ً   40 ب�شعة  و�ل��ولدة  للن�شاء  متخ�ش�س  م�شت�شفى  و�لثاين  �ل�شومال 
مدينة "برعو" �لتي تعترب ثاين �أكرب �ملدن و�لعا�شمة �لثانية لأر�س �ل�شومال 

بعد �لعا�شمة هرجي�شا.
لاأ�شقاء  تقدمها  �لتي  �لإم���ار�ت  لدولة  �لإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  �شمن  ذل��ك  ياأتي 
�لر�شيدة لتخفيف وطاأة  �لقيادة  بتوجيهات  �لإن�شانية  وتنفذها موؤ�ش�شة خليفة 
من  �ل�شومال  �أر���س  يف  �ل�شحي  �لقطاع  يعانيه  ما  �شيما  ل  �لإن�شانية  �ملعاناة 
�شعوبات، وذلك من خال تبني �ملبادر�ت �ل�شحية �لنوعية �لتي حتقق ��شتد�مة 
�آثار  ملو�جهة  �لعامل  بها  مير  �لتي  �ل�شحية  �لظروف  ظل  يف  خ�شو�شاً  �لعطاء 
�لتي  �ل�شاملة  �لتنمية  نف�شه  �لوقت  يف  وحتقق  "كوفيد19"،  فريو�س  جائحة 
ت�شعى �إليها موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لاأعمال �لإن�شانية يف �ملناطق �لتي 

تعاين من نق�س �خلدمات �لأ�شا�شية، كال�شحة و�لتعليم.
�فتتح "م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان" يف مدينة بربرة، عبد�لرحمن 
عبد�هلل �لزيلعي نائب رئي�س جمهورية �أر�س �ل�شومال بح�شور �شعادة عبد�هلل 
ح�شن  �شلطان  و�ملهند�س  هرجي�شا  يف  للدولة  �ل��ت��ج��اري  �ملكتب  مدير  �لنقبي 
�خلفيلي رئي�س وفد موؤ�ش�شة خليفة �لإن�شانية ومعايل علي عمر عبد�هلل وزير 

�ل�شحة يف �أر�س �ل�شومال �إ�شافة �إىل عدد من �مل�شوؤولني.
تربط  �لتي  �ملتميزة  بالعاقات  �ل�شومال  �أر���س  جمهورية  رئي�س  نائب  و�أ���ش��اد 
�مل�شاريع �لإمار�تية يف باده  دور  باده مع �لإم��ار�ت وقيادتها �لر�شيدة، مثمناً 
و�مل�شاعد�ت �لإن�شانية و�لإمنائية �لتي تقدمها حكومة �لإمار�ت �إىل �شعب �أر�س 

�ل�شومال.
�آل نهيان لاأعمال �لإن�شانية على  �إىل موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد  وتوجه بال�شكر 
مبادر�تها �خلريية و�لإن�شانية يف �أر�س �ل�شومال، معترب�ً �أن ذلك خري ما يج�شد 
�ل�شد�قة بني �أبناء �لإمار�ت و�شعب �أر�س �ل�شومال، م�شري�ً �إىل �أن �لآلف من 
�لعائات يف برعو وبربرة �شتحظى برعاية �شحية متميزة بف�شل هذه �ملكرمة 

�لإمار�تية.
لاأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  موؤ�ش�شة خليفة  م�شوؤول يف  �أك��د م�شدر  من جهته 
للعديد من  �لتي تقدمها  و�لإغاثية،  �لتنموية  �لإم��ار�ت  �أن مبادر�ت  �لإن�شانية 
�لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة، تعزز قدر�ت �لعطاء ملوؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين يف تبني 
�لتي تو�جه حتديات  �لدول  �مل�شتد�مة، يف  �لتنمية  باأغر��س  �لتي تفي  �مل�شاريع 

�شعبة.
و�أ�شاف �مل�شدر �أن �ملوؤ�ش�شة حر�شت على �أن تكون �مل�شاريع �ل�شحية �لتي نفذت 
�أن��ه مت  �ل�شحية هناك، مو�شحا  لتح�شني �خلدمات  �ل�شومال تهدف  �أر���س  يف 
�إن�شاء �مل�شت�شفيني بناء على �حلاجة �ملا�شة لهما يف مدينة بربرة و برعو لتعزيز 
�خلدمات  تعزيز  يف  �لأث��ر  �أك��رب  لها  �شيكون  و�لتي  لل�شكان  �ل�شحية  �خل��دم��ات 
�ل�شحية وتقدمي كل ما من �شاأنه �أن يعزز جمالت �لتنمية و�لإعمار يف �ل�شومال 

�ل�شقيق.
�آل نهيان يف بربرة من مبنى من دور  ويتكون م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
و�حد مب�شتويني ومب�شاحة �إجمالية 1351 مرت� مربعا ، و ي�شتمل على مكتب 
��شتقبال ،وغرفة عمليات ، و8 غرف للمر�شى ، و6 عياد�ت منها عيادة �أ�شنان ، 
للخدمات  �إ�شافة   ، �أ�شرة   3 و3 غرف للعناية �حلثيثة ، وغرفة طو�رئ ب�شعة 
،ومغ�شلة  ،ومطبخ  و�شيدلية   ، وخم��ت��رب�ت   ، �أ�شعة  م��ن  للم�شت�شفى  �مل�شاندة 
، بجانب  ، وخم���زن  ك��ه��رب��اء، وغ��رف��ة نظافة  ،وغ��رف��ة  ،وغ��رف��ة م��ول��د كهربائي 

مكتبني �إد�ريني لاأطباء ومكتبني للتمري�س وغرفة �ملحا�شبة.
�لطبية  و�ملعد�ت  بالأجهزة  �مل�شت�شفى  وتاأثيث  جتهيز  على  �مل�شروع  ��شتمل  كما 
�حلديثة للعمليات و�لعناية �حلثيثة و�لإ�شعاف و�لطو�رئ و�لأ�شعة و�ملخترب�ت 
�مل�شت�شفى  تزويد  ومت   ، �حتياطي  كهربائي  ملولد  �إ�شافة  �لعياد�ت  يف  و�لأ�شنان 
بالإثاث �لطبي من �أ�شرة �ملر�شى و�لإ�شعاف و�لفح�س ، و�ملكاتب �لإد�رية وغريها 
من �لأثاث �لطبي �لازم ل�شتقبال �ملر�شى وت�شغيل �مل�شت�شفى على �أكمل وجه.

ويف مدينة برعو �فتتح وفد موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لاأعمال �لإن�شانية 
برعو  م�شت�شفى  �ل�شومال  �أر����س  يف  �ل�شحة  وزي��ر  ع��ب��د�هلل  عمر  علي  وم��ع��ايل 

للن�شاء و�لولدة ب�شعة 40 �شرير�.
وتوجه وزير �ل�شحة يف جمهورية �أر�س �ل�شومال بجزيل �ل�شكر لقيادة �لدولة 
وموؤ�ش�شة خليفة �لإن�شانية على متويلها بناء وجتهيز وتاأثيث م�شت�شفى �لن�شاء 
و�لولدة يف مدينة برعو، و�ل�شكر مو�شول جلميع �جلهات �لتي �شاهمت يف �إمتام 
هذ� �مل�شروع �ل�شحي �حليوي، �لذي يعزز قدرتنا على �ل�شتجابة وتلبية حاجات 

�أمر��س �لن�شاء و�لأطفال وتقدمي �لرعاية �ل�شحية �لازمة للمر�شى.
و�أ�شاف معاليه �أن هذه �مل�شاريع �ل�شحية و�حليوية �لتي متولها دولة �لإمار�ت 
عرب موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لاأعمال �لإن�شانية ت�شاهم م�شاهمة كبرية 

يف توفري رعاية �شحية متميزة للن�شاء و�لأطفال حديثي �لولدة.
ومب�شاحة  مب�شتويني  و�ح��د  دور  من  و�ل��ولدة  للن�شاء  برعو  م�شت�شفى  ويتكون 
و6  للمر�شى  �أ���ش��رة  و8  عمليات  غرفة  وي�شمل  مربعا  م��رت�   1351 �إجمالية 
عياد�ت منها عيادة لاأ�شنان وثاث غرف للعناية �ملركزة وثاث غرف للطو�رئ 
و�ل�شيدلية  و�ملخترب�ت  �لأ�شعة  مثل  �مل�شاندة  �ل�شحية  �خلدمات  �إىل  �إ�شافة 
وخمزن  نظافة  وغ��رف��ة  �لكهربائي  للمولد  غ��رف��ة  وك��ذل��ك  و�ملغ�شلة  و�مل��ط��ب��خ 

ومكاتب لاإد�رة و�لتمري�س �إ�شافة �إىل كافة �حتياجات �مل�شت�شفى.
�ل��ولدة، ومن  �ل�شحية لاأمهات وحديثي  �لرعاية  �مل�شت�شفى خدمات  و�شيوفر 

�شاأنه �أن ي�شاهم يف خف�س ن�شبة وفيات حديثي �لولدة و�لأمهات �حلو�مل.

•• نيويورك-وام:

جددت دولة �لإمار�ت �لتز�مها بالق�شاء على �لإرهاب، مبا يف ذلك عند �نتخابها 
كع�شو يف جمل�س �لأمن للفرتة 2022 - 2023، م�شددًة على �شرورة تعزيز 

�جلهود �لدولية ملكافحة �لإرهاب و�لق�شاء عليه.
�ل��ذي قدمته دول��ة �لإم���ار�ت ملجل�س �لأم��ن خال  ج��اء ذل��ك يف �لبيان �ملكتوب 
حول  تون�س،  برئا�شة  �ملجل�س،  عقدها  �لتي  �مل�شتوى  رفيعة  �ملفتوحة  �ملناق�شة 
�لأع��م��ال �لإره��اب��ي��ة، مع  �لدوليني ج��ر�ء  �ل�شام و�لأم���ن  �لتي تهدد  �لأخ��ط��ار 
�لرتكيز على تعزيز �لتعاون �لدويل ملكافحة �لإرهاب بعد مرور 20 عاماً على 

�عتماد �لقر�ر رقم 1373 "2001".
ود�ع�س،  �لقاعدة،  تنظيم  مثل  �خلطرية  �لإرهابية  �جلماعات  �أن  �لبيان  و�أك��د 
وبوكو حر�م، تظل ن�شطة و�أن بع�س هذه �جلماعات لتز�ل متتلك �شبكات عاملية 
مما ي�شكل تهديد�ً لاأمن �جلماعي، كما �أ�شار �لبيان �إىل ��شتد�د حدة �لتهديد 
مع متكن �لإرهابيني من �حل�شول على �أ�شلحة متطورة و��شتغال �لتكنولوجيا 

�جلديدة لن�شر �أكاذيبهم وجتنيد �ملقاتلني وجمع �لأمو�ل.
و��شتعر�شت دولة �لإمار�ت جهودها �لر�مية ملكافحة �لإرهاب يف منطقة �ل�شرق 
�لأو�شط وخارجها بالتعاون مع �ل�شركاء �لإقليميني و�لدوليني، مبا يف ذلك عرب 
�جلماعات  لهزمية  ع�شكرية  وعمليات  خم�ش�شة  حتالفات  يف  �لدولة  م�شاركة 
�لإرهابية، كما تطرقت �إىل ��شرت�تيجياتها �لتي تركز على وقف تدفق �لأمو�ل 
و�ملقاتلني، بالإ�شافة �إىل �لت�شدي للتطرف وتعزيز �لت�شامح و�لتعاي�س �ل�شلمي 
مع  عملها  �إىل  م�شريًة  �ملجتمع،  يف  �لأ�شعدة  جميع  على  �لأدي���ان  بني  و�حل��و�ر 
�ل�شركاء ومنظومة �لأمم �ملتحدة لتمكني �لن�شاء و�ل�شباب من تويل �أدو�ر قيادية 

ملكافحة �لتطرف.
م�شاءلة  �إىل  �لر�مية  �آلياته  بتعزيز  �لأم��ن  جمل�س  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أو�شت  كما 
�لدول �لأع�شاء �لتي تنتهك �لقر�ر�ت ذ�ت �ل�شلة و�لتز�ماتها مبوجب �لقانون 
�لثغر�ت �حلالية يف  ��شتغال  �لإرهابية من  تتمكن �جلماعات  �ل��دويل حتى ل 
�لنظام، و�أثنت يف هذ� �ل�شياق على �جلهود �لهامة �لتي تقوم به جلنة مكافحة 

�لإرهاب ومديريتها �لتنفيذية يف هذ� �ل�شياق.

و�شددت دولة �لإمار�ت على �أهمية �أن تركز ��شرت�تيجية جمل�س �لأمن ملكافحة 
�لإرهاب على ��شتباق �لتحديات و�أل تقت�شر فقط على �ل�شتجابة لاأحد�ث �لتي 
�لتكنولوجي  �لبتكار  ��شتخد�م  �لنظر يف كيفية  �أن ذلك يتطلب  تقع، مو�شحَة 
در��شات حتليلية حول  �إج��ر�ء  �إىل  بالإ�شافة  �لإره��اب،  لتح�شني جهود مكافحة 

تد�عيات �لإرهاب مع مر�عاة �لفو�رق بني �جلن�شني.
كما �شددت دولة �لإمار�ت على �شرورة �أن تو��شل �لدول �لأع�شاء �لت�شجيع على 
بناء وتعزيز �ل�شر�كات مع جميع �أ�شحاب �مل�شلحة على كافة �مل�شتويات، مبا يف 
ذلك عرب متيكن �ملر�أة ودعمها للم�شاركة يف �شياغة وتنفيذ ��شرت�تيجيات منع 

�لتطرف ومكافحة �لإرهاب.
عاوة على ذلك، �أكدت دولة �لإمار�ت �أهمية بناء قدر�ت �لدول �لأع�شاء وحت�شني 
�إد�رة �لأزم��ات لتتمكن من منع �لإره��اب و�لت�شدي ملخاطره  ��شرت�تيجياتها يف 
بنجاح، و�أ�شادت يف هذ� �ل�شدد باجلهود �لتي يبذلها مركز �لأمم �ملتحدة ملكافحة 
�لإره��اب ومكتب �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لإره��اب يف تعزيز قدر�ت �لدول يف هذ� 
�لإرهاب. مكافحة  جمال  �ملجال، ف�شًا عن �لثناء على عمل مركز "هد�ية" يف 

للهجمات  �لع�شرين  �ل�شنوية  �ل��ذك��رى  �إىل  بيانها  يف  �لإم���ار�ت  دول��ة  وتطرقت 
�لإرهابية �لأكر فتكاً يف �لوليات �ملتحدة، م�شرية �إىل كونها نقطة حتول ملجل�س 
�لأمن وجهوده يف مكافحة �لإرهاب، حيث �أدت �لهجمات �إىل تبني �لقر�ر 1373 
لتجرمي  �لأع�شاء  �ل��دول  على  �لتز�مات  فر�س  و�ل��ذي  ب��الإج��م��اع،   "2000"
متويل �لإره��اب، من بني �إج��ر�ء�ت �أخرى، بالإ�شافة �إىل �إن�شائه جلنة مكافحة 

�لإرهاب.
وقالت دولة �لإمار�ت يف بيانها " ل ميكن �أن تنجح �جلهود �لر�مية �إىل �لق�شاء 
�أح��رزت �لدول  �ل��دويل ككل. لقد  ب��دون وح��دة �ملجل�س و�ملجتمع  على �لإره���اب 
�لطريق  لز�ل  ولكن  �لإره���اب،  مكافحة  جمال  يف  �لتقدم  من  �لكثري  �لأع�شاء 
طويًا. و�شت�شتمر دولة �لإمارت يف جهودها �لر�مية �إىل �لق�شاء على هذه �لآفة 
�لعاملية، و�شتحافظ على نهجها يف مكافحة �لإرهاب حني يتم �نتخابها كع�شو يف 

جمل�س �لأمن للفرتة 2022 - 2023".
و�ختتمت دولة �لإم��ار�ت �لبيان بنعيها �شحايا �لإرهاب و�إعر�بها عن ت�شامنها 

مع جميع �لناجني يف كافة �أنحاء �لعامل. 

بتوجيهات رئي�س الدولة ودعم حممد بن زايد .. الإمارات تفتتح م�شت�شفيني يف )بربرة وبرعو( باأر�س ال�شومال 

الإمارات جتدد التزامها بالق�شاء على الإرهاب

•• دبي-الفجر: 

�مل�شتهلك  وح���م���اي���ة  �ل���ت���ج���اري���ة  �ل���رق���اب���ة  ق���ط���اع  ق����ام 
باقت�شادية دبي مبخالفة 8 من�شاآت جتارية يف حمات 
�لأ�شو�ق �ملفتوحة و�ملر�كز �لتجارية مل تلتزم بالتد�بري 
�لحرت�زية �خلا�شة باحلد من �نت�شار فريو�س كورونا 

�جل�شدي. و�لتباعد  �لكمامات  كلب�س   ،"19 "كوفيد 
و�أ�شارت �قت�شادية دبي �أنها �شتو��شل جولتها بالتعاون 
ت��ت��ه��اون م���ع �ملخالفات  �ل�����ش��رك��اء، ول����ن  م���ع خم��ت��ل��ف 

و�لتجاوز�ت �لتي يتم ر�شدها �أو �لإباغ عنها من قبل 
دبي  �قت�شادية  و�ملتعاملني. وتوجه  �مل�شتهلكني  جمهور 
�لتجار باللتز�م بالتد�بري �لحرت�زية كلب�س �لكمامات 

و�لقفاز�ت وتطبيق مبادئ �لتباعد �جل�شدي. 
�أي حالت  وتدعو خمتلف فئات �جلمهور بالإباغ عن 
عرب  �لح��رت�زي��ة  للتد�بري  خمالفة  �شلبية  ظ��و�ه��ر  �أو 
وغوغل  �بل  متاجر  على  �ملتوفر  دبي  م�شتهلك  تطبيق 
عرب  �أو   600545555 على  بالت�شال  �أو  وه���و�وي 

consumerrights.ae ملوقع �للكرتوين�

تلتزم  مل  جتارية  من�شاآت  اقت�شادية دبي تخالف 8 
بالتدابري الحرتازية للحد من انت�شار كوفيد 19 

••اأبوظبي - وام: 

ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �أك���د 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان  �آل 
�ل����وزر�ء وزي���ر ���ش��وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة.. �أن 
�لعاملي  �مل��ن��ظ��ور  يف  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
�ل���ي���وم ل��ي�����ش��ت م��ث��ل دول����ة �لإم������ار�ت 
�أع�����و�م  �ل��ع�����ش��رة  �أو  ق��ب��ل �خل��م�����ش��ة 
�ملا�شية، نظري �لتغري�ت �لتي طر�أت 
�ملت�شارعة  ل��ل��ت��ط��ور�ت  وم��و�ك��ب��ت��ه��ا 
خمتلف  يف  �ل���ك���ب���رية  و�إجن�����از�ت�����ه�����ا 

�ملجالت و�لقطاعات.
لفريق  �شموه  كلمة  خال  ذلك  جاء 
�جتماعاته  �أول  يف  �لوطني  �لإع��ام 
ب����ق����ر�ر م����ن جمل�س  ب���ع���د �ع���ت���م���اده 
�ل����������وزر�ء، ح���ي���ث �أك������د ����ش���م���وه.. �أن 
�لإمار�ت  بدولة  �لإعامي  �لهتمام 
فقط   2020 �ل���ع���ام  خ����ال  �زد�د 
�مل�شاريع  ب��ف��ع��ل  �أ�����ش����ع����اف،   3 �إىل 
�لعاملية  و�مل���ب���ادر�ت  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�ل��ت��ي ت��ب��ن��ت��ه��ا �ل���دول���ة م��ث��ل �إط����اق 
م�����ش��ب��ار �لأم��������ل، وت���د����ش���ني حمطة 
ومعاهدة  �ل��ن��ووي��ة،  للطاقة  ب��ر�ك��ة 
�إد�رة  �لتاريخية، و�لنجاح يف  �ل�شام 
جائحة كوفيد - 19 على �لرغم من 

�لتاأثري�ت �ل�شلبية لها على �لعامل.
" �إنه ويف توقيت مهم  وقال �شموه.. 
تاريخية  تغيري�ت  �لعامل  فيه  ي�شهد 
يف جمال �لإعام و�لتو��شل وتبادل 
�لوطني  �إع��ام��ن��ا  ي�شري  �مل��ع��ل��وم��ات، 
ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة ن��ح��و �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، ما 
وخططه  ب���اأدو�ت���ه  �لرت��ق��اء  يتطلب 
ملجالت �أرحب و�أكر تاأثري�ً و�إبد�عاً 

مبا يو�كب �مل�شتجد�ت".
�ملت�شارع  �لتطور  �إن  �شموه  و�أ���ش��اف 
�أن  يتطلب  �لإم�����ار�ت  ت�شهده  �ل���ذي 
ومن�شات  وخ���ط���ط  �أدو�ت  ت��ر�ف��ق��ه 
وبالتايل  م��ع��ه،  ت��ت��م��ا���ش��ى  �إع��ام��ي��ة 
ملن�شات  حتتاج  �لدولة  منجز�ت  ف��اإن 
�ل��ع��امل بها بجميع  ت��ع��ّرف  �إع��ام��ي��ة 

�لو�شول جلميع  �للغات وتعمل على 
�ل�شر�ئح �ملجتمعية يف �لعامل.

وق���ال ���ش��م��وه.. " ه��ن��اك �ل��ك��ث��ري من 
�أن  ميكن  �ل��ت��ي  و�لق�ش�س  �ل��ف��ر���س 
�إعامنا..  خ��ال  من  للعامل  ننقلها 

ن���ن���ق���ل م����ن خ����ال����ه ح��ق��ي��ق��ة دول����ة 
و�حلياة  وقيادتها،  و�شعبها  �لإم��ار�ت 
فيها ولكل من يعي�س فيها من �لب�شر 
وك���ر�م���ة وحياة  و�أخ������وة  ت�����ش��ام��ح  يف 
كرمية ، لذلك نريد تفكري� خمتلفا 

�لإعامية  �مل���ل���ف���ات  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
ويو�كب  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ي��خ��دم  و�إع����ام����ا 

توجهات �لدولة".
و�أع����رب �شموه خ��ال �لج��ت��م��اع عن 
ثقته �لكاملة بالفريق وبكل �لعاملني 

وموؤ�ش�شاته  �ل���وط���ن���ي  �لإع�������ام  يف 
و�لتميز  �ل���ري���ادة  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
و�لعاملي،  �لإقليمي  �مل�شتويني  على 
�لتي  �مل�������ش���د�ق���ي���ة  ع���ل���ى  و�حل����ف����اظ 
يحظى بها �لإعام �لإمار�تي، معرباً 
�أكر  �جلهود  تعزيز  �إىل  تطلعه  عن 
�ملزيد  �إىل  �لإع����ام  م�����ش��رية  ل��ق��ي��ادة 
توجه  حيث  و�لزده�����ار،  �لتقدم  م��ن 
���ش��م��وه ل��ل��ف��ري��ق ق���ائ���ًا .. " دورك���م 
وخططا  روؤى  و���ش��ع  وط��ن��ي  كفريق 
، ه��و دور  ل��اإع��ام �لوطني  ج��دي��دة 
مهم يعك�س قيم �لدولة �لتي حتظى 
بها ون�شاأت عليها ، قيم ت�شعى لل�شلم 
و�ل�شام وتعزز �لأخوة �لإن�شانية مع 
ونحن  كبرية  �مل�شوؤولية   .. �جلميع 

معكم لدعمكم د�ئما ً".
للفريق  �لأول  �لج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
�لإعامي معايل حممد بن عبد�هلل 
�����ش����وؤون جمل�س  وزي������ر  �ل����ق����رق����اوي 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  وم��ع��ايل  �ل������وزر�ء 

�ل�شناعة  وزي����ر  �جل���اب���ر  �أح���م���د  ب���ن 
و�لتكنولوجيا �ملتقدمة ومعايل نورة 
�لثقافة  وزي���رة  �لكعبي  حممد  بنت 
و�ل�����ش��ب��اب وم���ع���ايل حم��م��د عبد�هلل 
�لرئا�شية  �مل��ر����ش��م  رئي�س  �جلنيبي 
و�شعادة   ، �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  ب�����وز�رة 
�شعيد �لعطر رئي�س �ملكتب �لإعامي 
حلكومة دولة �لإمار�ت، رئي�س فريق 
�لإع�����ام �ل��وط��ن��ي، و���ش��ع��ادة حممد 
�ل��ري�����ش��ي م���دي���ر ع����ام وكالة  ج����ال 
�أنباء �لإمار�ت و�شعادة �شمرية مر�شد 
�شالح حممد �لرميثي، وكيل �ملر��شم 
�لرئا�شة،  ���ش��وؤون  ب����وز�رة  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
وم�����دي�����رو �مل���ك���ات���ب �لإع����ام����ي����ة يف 
�إمار�ت �لدولة، وروؤ�شاء �لتلفزيونات، 
�ملحلية  �ل�����ش��ح��ف  وروؤ�����ش����اء حت��ري��ر 
ومم��ث��ل��ون ع���ن �جل���ه���ات �لحت���ادي���ة 

�ملعنية.
�لذي  �لوطني  �لإع���ام  فريق  ويعد 
�ع��ت��م��د ب��ق��ر�ر م��ن جم��ل�����س �ل����وزر�ء 

جلنة وطنية تعمل حتت �إد�رة �ملكتب 
�لإع��ام��ي حلكومة دول��ة �لإم���ار�ت، 
وي�����ش��م يف ع�����ش��وي��ت��ه جم��م��وع��ة من 
�مل�شهد  يف  و�مل����وؤث����ري����ن  �ل���ف���اع���ل���ني 
�لإع��ام��ي يف �ل��دول��ة بهدف تطوير 
لاإعام  جديدة  ��شرت�تيجية  روؤي��ة 
�لقادمة،  �ل��ف��رتة  خ���ال  �لإم���ار�ت���ي 
و�ق���رت�ح �لأف��ك��ار و�مل��ب��ادر�ت �لكفيلة 
�لإعامية مبختلف  �ملنظومة  بدعم 
�لإعام  فريق  ويخت�س  مكوناتها. 
و�ملبادر�ت  �لأف��ك��ار  باقرت�ح  �لوطني 
�لإع���ام  وت��ط��وي��ر  لتعزيز  �ل��ازم��ة 
�ملقبلة،  �ل���ف���رتة  خ����ال  �لإم�����ار�ت�����ي 
و�لأهمية  �مل��ك��ان��ة  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 
للدولة  �مل���ت���ز�ي���دة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�إق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً وذل���ك ع��رب حتليل 
�لو�قع �لإعامي وحتديد �لتحديات 
�حلالية وطرق معاجلتها، و��شتك�شاف 
و�لزدهار  للنمو  �مل�شتقبلية  �لفر�س 

لا�شتفادة منها على �لنحو �لأمثل.

خالل لقائه فريق �لإعالم �لوطني يف �أوىل �جتماعاته 

من�شور بن زايد: دولة الإمارات يف نظر العامل لي�شت كما هي قبل 10 اأعوام والإعالم مطالب بالنتقال اإىل جمالت اأرحب يف الإبداع والتاأثري
• من�ضور بن ز�يد : خالل 2020 �زد�د �لهتمام �لإعالمي بالدولة �إىل 3 �أ�ضعاف, بف�ضل م�ضاريعها �ل�ضرت�تيجية كم�ضبار �لأمل وم�ضروع بر�كة للطاقة �لنووية و�تفاقية �ل�ضالم و�لإد�رة �لناجحة يف كوفيد - 19  

يتطلب �لرتقاء باأدو�ته وخططه ملجالت �أرحب و�أكرث تاأثريً� و�إبد�عًا مبا يو�كب �مل�ضتجد�ت ما  �مل�ضتقبل,  نحو  ثابتة  بخطى  �لوطني  �إعالمنا  • ي�ضري 
• هناك حميط كبري من �لفر�ص و�لق�ض�ص �لتي ميكن �أن ننقلها للعامل من خالل �إعالمنا.. لذلك نريد تفكريً� خمتلفًا للتعامل مع �مللفات �لإعالمية و�إعالمًا يخدم �لتنمية ويو�كب توجهات �لدولة 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

منح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
ر�ك��ول��ت��ا جونيور  ج���ون  �هلل" ���ش��ع��ادة 
�لأمريكية  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  �شفري 
مبنا�شبة  �لثاين"  ز�ي������د  "و�شام 
�ن��ت��ه��اء م��ه��ام ع��م��ل��ه ���ش��ف��ري� لباده 
مل�شاهمته يف  وت��ق��دي��ر�ً  �ل��دول��ة  ل��دى 
�ل�شرت�تيجية  �ل���ع���اق���ات  ت��ط��وي��ر 
�لدكتور  معايل  وق��ّل��د  �لبلدين.  ب��ني 
�أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة 
��شتقباله  خ��ال  �خلارجية  لل�شوؤون 
جونيور  ر�كولتا  �ل�شفري  �لأول  �أم�س 
م��ع��ال��ي��ه عاقة  م���ث���ّم���ن���اً  �ل����و�����ش����ام.. 
دول��ة �لإم���ار�ت مع �ل��ولي��ات �ملتحدة 
�لأمريكية يف �شتى �ملجالت، ومتطّلعا 

�إىل تطويرها خال �ملرحلة �ملقبلة.
�ل�شفري  �إىل  �ل�����ش��ك��ر  م��ع��ال��ي��ه  ووج����ه 
ر�ك��ول��ت��ا ج��ون��ي��ور ع��ل��ى ج��ه��وده �لتي 
ب���ذل���ه���ا ل���ت���ط���وي���ر ه������ذه �ل���ع���اق���ات 
وت��ع��زي��زه��ا خ���ال ف���رتة ع��م��ل��ه لدى 
�ل���دول���ة. و�أّك�����د م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى �أهمية 

�لإيجابي  �ل��زخ��م  ه��ذ�  �حل��ف��اظ على 
بالتعاون  و�ل�����دف�����ع  �ل����ع����اق����ات  يف 

�لثنائي قدماً.. معرباً عن �أمنياته له 
بالتوفيق و�لنجاح.

•• اأبوظبي-الفجر:

نفذت بلدية مدينة �أبوظبي من خال 
قطاع �لبنية �لتحتية و�أ�شول �لبلدية 
مكونات  تطوير  ��شتهدف  م�����ش��روع��اً 
�لبنية �لتحتية يف قطعة �لأر�س رقم 

p6 يف �لباهية �لقدمية. 
هذه  ت��زوي��د  على  �لبلدية  وح��ر���ش��ت 
كونها  �ل��ازم��ة  ب��اخل��دم��ات  �ملنطقة 
نادي �جليوجيت�شو،  بالقرب من  تقع 
�ملر�فق  ول��ت��وف��ري   ، �لأل���ع���اب  و���ش��ال��ة 

�لد�عمة لرو�د هذه �ملنطقة.
�إن�شاء  �مل�شروع  �أعمال  نطاق  وت�شمن 
56 موقفاً لل�شيار�ت، و�إن�شاء م�دخ�ل 
وخم����رج ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ل��ت�����ش��ه��ي��ل حركة 
�لدخول و�خلروج يف منطقة �لنادي، 
وذلك وفقاً لأف�شل معايري �ل�شامة 
�خلا�شة بالطرق، و�لتي توفر دخوًل 

وخروجاً �آمناً �إىل منطقة �لنادي.  
مدينة  ب��ل��دي��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل���دي���ر 
�أب��وظ��ب��ي ق��د ن��ف��ذت �مل�����ش��روع يف وقت 
وذلك   ، يوماً   23 يتجاوز  قيا�شي مل 
ن��ت��ي��ج��ة ل��ت�����ش��اف��ر ج��م��ي��ع �جل���ه���ود ، 

و�لعمل �شمن خطة �مل�شروع �ملعتمدة، 
ومو��شلة �لأعمال بتفاٍن و��شتمر�رية 

و��شتكماله  �مل�����ش��روع  �إجن���از  �إىل  �أدت 
وفقاً لأف�شل �ملعايري و�ملو��شفات .

•• ال�سارقة-الفجر:

و�ملتابعة  �ل��رع��اي��ة  �أوج���ه  ت��ق��دمي  يف  ل�شيا�شاتها  مو��شلة 
�لطبية و�شمان �شامة �لطلبة وخلو �حلرم �جلامعي من 
�جلامعة  �فتتحت  كوفيد19(   ( �مل�شتجد  كورونا  فريو�س 
لفريو�س  �ل��ف��ح��و���ش��ات  لإج����ر�ء  د�ئ��م��ا  م��رك��ز�  �لقا�شمية 

كورونا وذلك يف مقر �جلامعة .
وياأتي �لفتتاح �لذي ح�شره �شعادة �لأ�شتاذ �لدكتور عّو�د 
�إطار  �لقا�شمية  يف  باأعمال مدير �جلامعة  �لقائم  �خللف 
على  �حلر�س  يف  �أهد�فها  وحتقيق  �جلامعة  روؤي��ة  تاقي 
�لوقائية  و�لتد�بري  �لح��رت�زي��ة  �لإج���ر�ء�ت  كافة  تطبيق 

للحد من �نت�شار �لفريو�س.
وخ����ال �لف��ت��ت��اح �ط��ل��ع ���ش��ع��ادة �لأ����ش���ت���اذ �ل��دك��ت��ور ع���ّو�د 
�لتح�شري�ت  �لتي جرى  �لتجهيز�ت  على خمتلف  �خللف 

�لطاب  من  �ملر�جعني  كافة  ل�شتقبال  �ملركز  لتهيئة  لها 
خدماته  وتقدمي  و�ملوظفني  �لأ�شاتذة  بجانب  و�لطالبات 
�لطلبة  م��ن  ع��دد  وج���رى فح�س   . �مل�شتويات  �أرق���ى  وف��ق 
�ل�شدد  ه���ذ�  ويف   . ك���ورون���ا  م�شحة  ب���اإج���ر�ء  �مل��ت��و�ج��دي��ن 
�أو�شح �لأ�شتاذ �لدكتور عّو�د �خللف �لقائم باأعمال مدير 
�ل��د�ئ��م لفح�س ف��ريو���س كورونا  �أه��م��ي��ة �مل��رك��ز  �جل��ام��ع��ة 
تن�شدها �جلامعة  �لتي  �لهامة  �مل�شار�ت  �أحد  و�لذي ميثل 
يف �إطار خطو�تها �مل�شتمرة ملو�جهة جائحة كورونا و�لعمل 
وفق روؤية �جلامعة لتطبيق خمتلف �لإجر�ء�ت �لحرت�زية 
�ملركز  ه��ذ�  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار   . وقاية طلبة �جلامعة  ل�شمان 
يتكامل مع �شيا�شات �جلامعة �لقا�شمية يف �تباع �لإجر�ء�ت 
�لوقائية و�لتد�بري �لحرت�زية �لتي ت�شكل �ل�شمانة �لأهم 
يف حما�شرة �لفريو�س وتفادي �نتقاله بني طلبة �جلامعة 

�أو يف �حلرم �جلامعي .

الحتادية للموارد الب�شرية: حتديث جديد لإجراءات الت�شدي ل�كوفيد- 19 يف الوزارات واجلهات الحتادية
•• دبي - وام:

تعميماً  �أم�����س،  �حلكومية،  �لب�شرية  للمو�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �أ���ش��درت 
�لت�شدي  �إج����ر�ء�ت  تعديل  ب�شاأن  �لحت��ادي��ة؛  و�جل��ه��ات  �ل����وز�ر�ت  لكافة 
يتم  �أن  على  �لحت��ادي��ة،  �حلكومة  م�شتوى  19" على  "كوفيد  جلائحة 
�لعمل بها �عتبار�ً من يوم �لأحد �ملو�فق 24 يناير 2021، حيث يتعني 
على موظفي �حلكومة �لحتادية �إجر�ء فح�س م�شحة �لأنف كل 7 �أيام، 

يف حال عدم تلقيهم جرعتي �للقاح.
توجهات  مع  متا�شياً  ج��اءت  �لإج���ر�ء�ت  تلك  ف��اإن  �لهيئة  تعميم  وح�شب 
تد�عياتها،  م��ن  و�حل���د  للجائحة،  �لت�شدي  يف  �لإم����ار�ت  دول���ة  حكومة 

�لتعميم  ح��ث  �إذ  �آم��ن��ة،  عمل  بيئة  �شمن  �ملوظفني  �شحة  على  وحفاظاً 
تخ�س موظفيها  ع��دة،  �إج����ر�ء�ت  تطبيق  على  �لحت��ادي��ة  �جل��ه��ات  كافة 
وموظفي �شركات �لتعهيد و�خلدمات �لعامة، وكذلك موظفي �خلدمات 
من  و�أ�شرهم  لتحميهم  معها،  تتعامل  �لتي  �خل��ربة  وبيوت  �ل�شت�شارية 

�لإ�شابة بالفريو�س.
�لتعميم  ن�س  �لحتادية، فقد  �ل��وز�ر�ت و�جلهات  وفيما يخ�س موظفي 
�أيام؛   7 PCR كل  �إج��ر�ء فح�س م�شحة �لأن��ف  �أن��ه يتعني عليهم  على 
"كوفيد  لقاح  جرعتي  على  �حلا�شلون  �ملوظفون  ذل��ك  م��ن  وُي�شتثنى   ،
19-"، كما وي�شتثنى من هذ� �لإجر�ء �ملوظفون �حلا�شلون على تقرير 
�أو �شهادة طبية معتمدة من �جلهات �ل�شحية �لر�شمية يف �لدولة ت�شري 

�ل�شحية،  حالتهم  " وفق  �إىل عدم �إمكانية تلقيهم للقاح " كوفيد - 19 
ب��اإج��ر�ء فح�س  �لحت��ادي��ة  �حلكومية  �جلهة  تتكفل  �أن  على  �ملر�شية،  �أو 

م�شحة �لأنف PCR لهم كل 7 �أيام.
�أما موظفو �شركات �لتعهيد و�شركات �خلدمات �لعامة وما �شابه، فيتعني 
�حلكومية  �جلهات  قبل  من  معها  �لتعاقد  يتم  �لتي  �ل�شركات  تلك  على 
 PCR �لأن���ف  م�شحة  فح�س  �إج����ر�ء  و�مل�شتقبلية  �حل��ال��ي��ة  �لحت��ادي��ة 
ملوظفيها �ملتو�جدين، �أو �لذين �شيتو�جدون ب�شكل يومي يف مقر�ت عمل 
�جلهة �لحتادية، وذلك كل 7 �أيام، على نفقة تلك �ل�شركات �ملتعاقد معها 
�أو �ملعهد لها، وُي�شتثنى من ذلك موظفو تلك �ل�شركات �حلا�شلني على 

جرعتي �للقاح.

و�شمل �لتعميم موظفي �ل�شركات �ل�شت�شارية وبيوت �خلربة وما �شابه، 
حيث �أنه ويف حال �لتعاقد مع تلك �ل�شركات من قبل �جلهات �لحتادية، 
�جتماعات  حل�شور  �جلهة،  عمل  مقر�ت  على  موظفيهم  مرور  ويتطلب 
�جلهة  على  يتعني  ف��اإن��ه  �لعقد،  ح�شب  �مل��ه��ام  م��ن  وغ��ريه��ا  مناق�شات  �أو 
لنتيجة  �ل�شركات  ه��ذه  موظفي  �إب���ر�ز  من  �لتاأكد  �لحت��ادي��ة  �حلكومية 
�أيام،   3 PCR مدتها ل تزيد عن  �لأن��ف  �ملفعول مل�شحة  �شارية  فح�س 
 - " كوفيد  لقاح  جرعتي  على  �حلا�شلني  �ملوظفني  ذل��ك  من  وُي�شتثنى 
�لب�شرية �حلكومية يف تعميمها  �لهيئة �لحتادية للمو�رد  وحثت   ."19
�ل���وز�ر�ت و�جل��ه��ات �لحت��ادي��ة على ت�شجيع  2021 كافة  3 ل�شنة  رق��م 

ومتكني �ملوظفني و�لعاملني لديها للتوجه لأخذ لقاح " كوفيد 19-".

•• اأبوظبي-وام:

�أتاحت وز�رة �لد�خلية بالتعاون مع 
نادي �ل�شيار�ت و�ل�شياحة لاإمار�ت 
�حل�شول  �إمكانية  �ملتحدة  �لعربية 
"تريب  �ملرور �جلمركي  على دفرت 
تيكت" �إلكرتونيا من خال من�شة 
�خل����دم����ات �ل���ذك���ي���ة ل����ل����وز�رة عرب 
�لتطبيق �لذكي moiuae �أو من 
www. خال �ملوقع �لإلكرتوين
moi.gov.ae  �لد�خلية.�مار�ت 
�أو عرب خدمات �لنادي �لإلكرتونية 
لت�شاف �إىل قائمة �خلدمات �لذكية 
بالتعاون مع  �ل��وز�رة  تقدمها  �لتي 
�لقيادة  رخ�س  �إ�شد�ر  مثل  �لنادي 
�لدولية.  وحتر�س وز�رة �لد�خلية 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �ل�������ش���ر�ك���ة م���ع ن���ادي 
�ل�شيار�ت و�ل�شياحة يف �إطار تعاون 
وتقدمي  ل��ت��ط��وي��ر  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي 
�خل����دم����ات �مل�������ش���رتك���ة م����ن خال 
�ل��ذك��ي��ة وب��اأع��ل��ى �ملعايري  �مل��ن�����ش��ات 
بغية �إ�شعاد �ملتعاملني حيث مت �تباع 
لدى  �لذكي  �لتحول  ��شرت�تيجية 
�ل������وز�رة وحت���وي���ل خ���دم���ات رخ�س 
�ل���ق���ي���ادة �ل���دول���ي���ة ودف������رت �مل�����رور 
�جلمركي تريب تيكت �إىل خدمات 
�إل��ك��رتون��ي��ة ع��رب خ��دم��ات �ل����وز�رة 
�أول  �لإم����ار�ت  لتكون  وتطبيقاتها 
�لعامل تطلق خدمة دفرت  دول��ة يف 
ك���خ���دم���ة ذكية  �مل�������رور �جل���م���رك���ي 

بالكامل.
على  �خل�����دم�����ة  ت�����ق�����دمي  وي�����ت�����م    
تقدمي  ي����ت����م  ح����ي����ث  م����رح����ل����ت����ني، 
�ل��ط��ل��ب ع���رب ت��ط��ب��ي��ق �ل������وز�رة مع 
�ل�شمان  �إي���د�ع  �أو  مبا�شرة  �ل��دف��ع 
بالنظام  �ل���دف���ع  وت��وث��ي��ق  �ل��ب��ن��ك��ي 
�لإل��������ك��������رتوين، ل���ي���ت���م ب����ع����د ذل����ك 
و�إر�شاله  �ل��ن��ادي  �إ���ش��د�ره م��ن قبل 
مكاتب  �إىل  �حل�����ش��ور  �أو  ب��ال��ربي��د 
تعديل  وق��د مت  �ل��ن��ادي ل�شتامه. 
�لتقليدية  �لإج����ر�ء�ت  من  �لعديد 
�لطلبات  تعبئة  تعتمد  كانت  و�لتي 

ت�شويرها  بعد  �مل�شتند�ت  و�إرف����اق 
�ملركبة  وملكية  �ل��ق��ي��ادة  كرخ�شة 
و�لهوية �لإمار�تية و�لإقامة وكانت 
تن�س على �حل�شور  �ملتعامل  رحلة 
خدمة  م���ك���ات���ب  �إىل  �ل�����ش��خ�����ش��ي 
مبا�شرة  للنادي  �لتابعة  �ملتعاملني 
�لتابعة  �ملتعاملني  �إ�شعاد  ملر�كز  �أو 
لل�شر�كة  ت��ب��ع��ا  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ل������وز�رة 
�أو من �إحدى   2013 �لأولية منذ 
لإ�شد�ر   27 �ل����  �ل�����ش��رك��اء  م��ك��ات��ب 
حاليا  ي��ت��م  فيما  �ل���ن���ادي،  خ��دم��ات 
�لذكية  �خل����دم����ات  �إىل  �ل����دخ����ول 

�ملوقع  �أو  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  خ���ال  م���ن 
و�لتقدمي  ل����ل����وز�رة  �لإل�����ك�����رتوين 
�إىل  ع��ل��ى �خل���دم���ات دون �حل���اج���ة 
بيانات  �أو  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ب���ي���ان���ات  �أي 
رخ�س �لقيادة �أو بيانات �ملركبة من 
�ملتعامل حيث �إن �لنظام مياأ هذه 
بيانات  تلقائيا من قاعدة  �لطلبات 
�لوز�رة. و�أكد �لفريق �شيف عبد�هلل 
�لد�خلية  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�����ش��ع��ف��ار، 
ح��ر���س �ل�����وز�رة ع��ل��ى ت��ق��دمي كافة 
ذكية  ب�����ش��ورة  للجمهور  �خل��دم��ات 
حكومة  ت����وج����ه����ات  م�����ع  مت���ا����ش���ي���ا 
مكانتها  لتعزيز  �ل�شاعية  �لإم��ار�ت 
�لدول  �أف�شل  من  كو�حدة  �لعاملية 
يف تقدمي �خلدمات ب�شورة �شاملة 
�ل�شر�كة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  وذك���ي���ة، 
لل�شيار�ت  �لإم�����������ار�ت  ن������ادي  م����ع 
و�ل�����ش��ي��اح��ة ت��اأت��ي يف ه���ذ� �لإط����ار. 
تاأتي  �أن �خلدمة �جلديدة  و�أ�شاف 
بعد �إطاق رخ�س �لقيادة �لدولية 
ع���رب �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ذك��ي��ة ل����وز�رة 
�لد�خلية، لتكملة منظومة �مل�شافر 
خارج �لدولة، حيث �إن وثيقة �ملرور 
من  �لعديد  يف  مطلوبة  �جلمركي 
�لعامل  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع  �ل��ب��ل��د�ن يف 
للدخول �ملوؤقت بال�شيار�ت �خلا�شة 
�أو �ملركبات �لتجارية �أو فئات �أخرى 
لوحات  حتمل  �لتي  �ل�شيار�ت  م��ن 
�لإم�����ار�ت، وت��اأت��ي ه��ذه �خل��ط��وة يف 
�إطار ��شتمر�ر �لوز�رة يف رفع مز�يا 

�ملتوفرة  خدماتها  ن��ط��اق  وتو�شعة 
ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا �لإل�����ك�����رتوين على 
�شبكة �لإنرتنت وتطبيقات �لهاتف 
بالكامل  تتما�شى  و�ل��ت��ي  �ملحمول، 
�لإلكرتونية  �حلكومة  م��ب��ادرة  م��ع 
من �أجل توفري �خلدمات للجمهور 
�ل�شاعة.  م��د�ر  وعلى  ك��ان��و�  حيثما 
م����ن ج���ه���ت���ه ق������ال �����ش����ع����ادة حممد 
�ل�شيار�ت  ن����ادي  رئ��ي�����س  �شليم  ب��ن 
و�ل�����ش��ي��اح��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س �لحت����اد 
�لدويل لل�شيار�ت �إن دولة �لإمار�ت 
متيزت على �شعيد تطوير خدمات 
�ل��ت��ن��ق��ل ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل��ع��امل من 
لل�شيار�ت  �ل����دويل  �لحت����اد  خ���ال 
حيث  لل�شياحة  �ل����دويل  و�لحت����اد 
بني   �لأول  �لم��ت��ي��از  ع��ل��ى  ح�شلت 
�أخرى لتطوير و�إن�شاء  171 دولة 
�ملرور  لدفاتر  ر�شمي  موحد  موقع 
�جلمركي، كما �حتلت �لدولة �ملركز 
�لرخ�س  ط���ل���ب  جم�����ال  يف  �لأول 
�ل��دول��ي��ة ع��رب �مل��ج��ال �ل��رق��م��ي �أون 
لي���ن وك���ان���ت �ل�����ش��ب��اق��ة يف �إط���اق 
 2016 �خلدمات �لذكية منذ عام 
�خلدمة  توفر  يف  ذل��ك  �شاهم  وق��د 
جائحة  ف���رتة  خ���ال  للمتعاملني 
وز�رة  م��ع  �ل�شر�كة  بف�شل  ك��ورون��ا 
�ل��ت��ح��ول �لذكي  و�آل���ي���ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
حتى  �إلكرتونيا  وطلبها  للخدمات 
�لر�شمي  �لإل���ك���رتوين  �مل��وق��ع  ع��رب 

�خلا�س بالنادي.

•• اأبوظبي-وام: 

�أبرمت موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا لأ�شحاب 
تفاهم مع جمموعة  �لهمم مذكرة 
�لعظام  تقومي  ب�شاأن  ميديكلينيك 
�ملطبوع ثاثي �لأبعاد �� �أحدث تطور 
�ل�شطناعية  �لأط�����ر�ف  جم���ال  يف 
����� بهدف  و�أج����ه����زة ت��ق��ومي �ل��ع��ظ��ام 
�جلانبني  ب��ني  و�لت�شميم  �لبحث 
و�لطباعة  �لعظام  تقومي  جمال  يف 
ك���اأح���د �حللول  �لأب����ع����اد  �ل��ث��اث��ي��ة 
فريق  و����ش��ر�ك  �لعاجية،  �لتقنية 
�مل�شروع من �ملوؤ�ش�شة من �ملعاجلني 
تطوير  من  ومتكينهم  و�مل�شممني 
ل��ل��ط��ب��اع��ة ثاثية  �ل��ن��ه��ائ��ي  �مل��ن��ت��ج 

�لبعاد.
وقع �ملذكرة عن موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا 
���ش��ع��ادة عبد�هلل  �ل��ِه��م��م  لأ���ش��ح��اب 
�حلميد�ن  ع����ب����د�هلل  ع���ب���د�ل���ع���ايل 
�لأم������ني �ل���ع���ام ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة، وعن 
�ل�شرق  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�لأو������ش�����ط �ل�����ش��ي��د دي���ف���ي���د ه����اديل 
مليديكلينيك  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�لأو����ش���ط، وج����رت مر��شم  �ل�����ش��رق 
بح�شور  �مل�شت�شفى  مبقر  �لتوقيع 

عدد من قياد�ت �جلانبني.
مذكرة  ع���ل���ى  ل��ل��ت��وق��ي��ع  ون���ت���ي���ج���ة 
�لتفاهم �أعلنت موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا 
�إط����اق م�شروع  �ل��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب 
ت��اأه��ي��ل ج��دي��د ح���ول ت��ط��وي��ر منتج 
�لأبعاد،  ث��اث��ي��ة  �ل��ط��ب��اع��ة  بتقنية 
ت��د���ش��ني ور�شة  وذل�����ك م���ن خ����ال 
جديدة �شمن ور�س �لعمل و�لتاأهيل 

�ملهني مبركز ز�يد للتاأهيل �لز�رعي 
و�ملهني �لتابع للموؤ�ش�شة.

ع��ب��د�هلل �حلميد�ن  ���ش��ع��ادة  ورح���ب 
مع  �لتفاهم  مذكرة  على  بالتوقيع 
�ملتخ�ش�شة  ميديكلينيك  جمموعة 
لتقومي  �مل����ت����ق����دم����ة  �لإد�رة  يف 
�ل��ع��ظ��ام، و�إع�����ادة ت��اأه��ي��ل �لأط����ر�ف 
�ل�شطناعية عالية �لدقة و�لفّعالة 
لعدد من �حلالت، موؤكد�ً �أن تعاون 
لأ�شحاب  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ل�شرق  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  م���ع  �ل��ه��م��م 
كو�در  ت��دري��ب  �إىل  �لأو���ش��ط يهدف 
�ملعاجلني  من  �ملتخ�ش�شة  �ملوؤ�ش�شة 
��شتخد�م  كيفية  على  و�مل�شممني 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جمال  �ل��ط��اب��ع��ات 
و�لتاأهيلية،  �ل��ع��اج��ي��ة  �خل��دم��ات 
�لهمم  لأ�شحاب  �لرعاية  وتطوير 

�ل�شطناعي  �ل���ذك���اء  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
يف  ن���وع���ه  م����ن  �لأول  ي���ع���د  �ل������ذي 
�لإم��ار�ت يقوم على حماكاة �لعامل 
تدريب  ع��م��ل��ي��ات  يف  �لف���رت�����ش���ي 

وتاأهيل �أ�شحاب �لهمم.
�لتقنية  ت���ل���ك  �إدخ���������ال  �أن  و�أك�������د 
لتوجيهات  تنفيذ�ً  ي��اأت��ي  �مل��ت��ط��ورة 
و�إ�����ش����ر�ف ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د بن 
�إد�رة  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
لأ�شحاب  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
و�شعيها  خططها  و���ش��م��ن  �ل��ه��م��م، 
�ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  ����ش��ت��خ��د�م  يف 
�أ���ش��ح��اب �لهمم،  ل��ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل 
�ملجتمعي  �ل��دم��ج  لت�شهيل  وذل����ك 
�ل��ك��ام��ل ل��ه��م، وحت��وي��ل ع��امل��ه��م �إىل 
�ل�شتقال  م����ن  مي��ك��ن��ه��م  ع������امل 
و�لو�شول  ذو�ت��ه��م،  على  و�لعتماد 

و�خل����دم����ات  �حل����ي����اة  م����ر�ف����ق  �إىل 
ب�شهولة وي�شر و�لتمتع بها. و�أو�شح 
ز�يد  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �شعادة 
�أن من  �ل��ه��م��م  لأ����ش���ح���اب  �ل��ع��ل��ي��ا 
توفري  �جل��دي��دة  �لتقنية  مم��ي��ز�ت 
�لأخ�شائيني  على  و�جل��ه��د  �ل��وق��ت 
�لإعاقة  حلالت  ت�شخي�شهم  خال 
�أ�شحاب  وت���اأه���ي���ل���ه���م  وت���دري���ب���ه���م 
طباعة  �ملمكن  من  و�أ�شبح  �لهمم، 
و�لأط�����ر�ف  �لتعوي�شية  �لأج���ه���زة 
نقوم  خالها  وم��ن  �ل�شطناعية، 
بتوفري �أجهزة و�أطر�ف ��شطناعية 
وذ�ت  �ل���دق���ة  وع��ال��ي��ة  متخ�ش�شة 
�لعظام  ل���ت���ق���ومي  ع���ال���ي���ة  ج��������ودة 
بالإمكان  ف��ي��م��ا  �ل��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب 
����ش��ت��ق��ب��ال �أك����رب ع���دد م��ن �حل���الت 
م��ن متابعة دقيقة  ي��وف��ره  م��ا  ع��د� 

ع���رب �ل��ت��ق��اري��ر �ل��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا عن 
كل حالة على حدة. من جانبه قال 
ديفيد هاديل: "نحن فخورون بهذه 
مليديكلينك  �شت�شمح  �لتي  �ل�شر�كة 
ب�شكل  بامل�شاهمة  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
فّعال يف جمال �خلدمات �لعاجية 
�لرعاية  وت���ط���وي���ر  و�ل���ت���اأه���ي���ل���ي���ة 

لأ�شحاب �لهمم".
مثمر  تعاون  �إىل  "نتطلع  و�أ�شاف: 
لأ�شحاب  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  مع 
�ل��ه��م��م و�ل��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل وث���ي���ق مع 
ل��دع��م م��ت��ط��ل��ب��ات خدمات  ف��رق��ه��م 
ي�شمل هذ�  ح��ي��ث  �ل��ع��ظ��ام،  ت��ق��ومي 
�لتعاون �إنتاج بطانة �أحذية لتقومي 
�ل��ط��ب��اع��ة ثاثية  ب��ن��ظ��ام  �ل��ع��ظ��ام 
�لأب���ع���اد �مل��ق��دم��ة ل��ل��م��ر���ش��ى خال 

فرتة زمنية ق�شرية.

الإمارات اأول دولة يف العامل تطلق خدمة دفرت املرور اجلمركي الذكية

تفاهم بني )زايد العليا( و)ميديكلينيك( ل�شتخدام 
الذكاء ال�شطناعي يف تاأهيل اأ�شحاب الهمم

•• ال�سارقة -الفجر:

ت�شتعد د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية بال�شارقة لتنفيذ �شل�شلة بر�جمها 
ت�شتهدف  و�لتي  �ملقبل  فرب�ير  ل�شهر  �لإلكرتونية  �لتاأهيلية 
�شريحة �لباحثني عن عمل من حملة جميع �ملوؤهات �لعلمية 
�لب�شرية بال�شارقة، من جميع  �مل��و�رد  �ملدرجني يف نظام د�ئ��رة 
مدن ومناطق �لإمارة يف �ل�شارقة و�ملنطقة �لو�شطى و�ملنطقة 

�ل�شرقية.
وتعقد د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية بال�شارقة ) 21 ( برناجماً تاأهيلياً 
 Microsoftبرنامج با�شتخد�م  بعد  ع��ن  �ل��ت��دري��ب  بنظام 

بناء   ، ذ�ت���ك  ح��ف��ز   ، �ل��ن��ج��اح   ���ش��ن��اع��ة  وه���ي:     Teams
�ل��ع��اق��ات و�خل��ج��ل �لج��ت��م��اع��ي ، ق���وة �ل��ك��ل��م��ة وت��اأث��ريه��ا يف 
�ل��ع��اق��ات ، ك���ن ري���ادي���اً ، ب��ن��اء �ل��ه��ي��اك��ل و�ل���ل���و�ئ���ح �لإد�ري������ة 
و�لتنظيمية، �عد�د وتاأهيل �ملوظف �ل�شامل ، لغة �حلو�ر ، �إد�رة 
�لعقل و��شرت�تيجيات �لنجاح ، برنامج �لتوجيه �لوظيفي لنظام 
�لنظم  �شياغة   ، جمموعات  �ملقابات �لوظيفية وذلك على 3 
و�للو�ئح �لقانونية و�لقر�ر�ت �لإد�رية ، �إد�رة �لأعمال �لتجارية 
�ل�شغرية ، �لأمناط �ل�شخ�شية و�أثرها يف �لعاقات �لإن�شانية، 
بروتوكولت �لعمل و�لتيكيت �ملهني ، �لد�رة �ليابانية للتح�شني 
�مل�شتمر )�لكايزن( ، م�شروعك من �ملنزل �إىل �ل�شوق ، �لإبد�ع 

�لإبتكاري يف �لتنظيم و�لتخطيط ، �لربجمة �للغوية �لع�شبية 
، �لتفكري �ل�شرت�تيجي وتخطيط �لعمال.

وت��ن��ف��ذ �ل���د�ئ���رة �ل��رب�م��ج �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة ع��ن ُب��ع��د م��ن �أج���ل بيئة 
تدريبية وتاأهيلية �شحية، ول�شمان وجود نهج فعال للحفاظ 
عملية  ��شتمر�رية  و�شمان  عمل  ع��ن  �لباحثني  �شامة  على 
�لتاأهيل �لتي تعترب من �أولويات خطط �لد�ئرة لتنمية وتاأهيل 
فئة �لباحثني عن عمل، حيث �شممت �لرب�مج وفق متطلبات 
بهدف  وعاملياً،  حملياً  �ملعتمدة  و�ملعايري  و�ملناهج  �لعمل،  �شوق 
وتاأهيلهم  مهار�تهم  وتطوير  عمل  ع��ن  �لباحثني  ك��ف��اءة  رف��ع 

لانخر�ط يف �شوق �لعمل.

رئي�س الدولة مينح �شفري الوليات املتحدة و�شام زايد الثاين

�ضملت �إن�ضاء 56 موقفًا لل�ضيار�ت ومدخاًل وخمرجًا

بلدية مدينة اأبوظبي تطور البنية التحتية 
بالقرب من نادي اجليوجي�شتو يف الباهية القدمية

اجلامعة القا�شمية تفتتح مركزا دائما لفح�س 
فريو�س كورونا خلدمة طلبة اجلامعة 

موارد ال�شارقة تعلن عن براجمها التاأهيلية الإلكرتونية 
ل�شهر فرباير للباحثني عن عمل
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•• ابوظبي-الفجر:

يوجه �ل�شادة �أع�شاء �ملجل�س �لوطني 
�لحتادي خال �جلل�شة �خلام�شة من 
للف�شل  �لثاين  �لعادي  �لنعقاد  دور 
�لت�شريعي �ل�شابع ع�شر، �لتي �شتعقد 
2021م  يناير   19 �لثاثاء  �ل��ي��وم 
برئا�شة  ب��اأب��وظ��ب��ي،  �ملجل�س  مقر  يف 
�ملجل�س،  رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل 
�مل����و�رد  �أ���ش��ئ��ل��ة �إىل وزي�����ري  خ��م�����ش��ة 

�لب�شرية و�لتوطني و�لقت�شاد.
�شيتم  �جلل�شة  �أع��م��ال  ج���دول  ووف���ق 
توجيه �شوؤ�لني �إىل معايل نا�شر بن 
�لب�شرية  �مل��و�رد  �لهاملي وزي��ر  ث��اين 
���ش��ع��ادة حمد  م��ن  �لأول  و�ل��ت��وط��ني، 
�أحمد �لرحومي �لنائب �لأول لرئي�س 
تدبري  مر�كز  " �إن�شاء  ح��ول  �ملجل�س 
�شعيد  �شذى  �شعادة  من  و�لثاين   ،"
�لنقبي حول " �إجر�ء�ت �لوز�رة للحد 
من ظاهرة �لعمل يف فرتة �حلرمان 
كما �شيتم توجيه ثاثة �أ�شئلة �إىل   ،"
�مل��ري وزير  معايل عبد�هلل بن ط��وق 
عبيد خلفان  ���ش��ع��ادة  م��ن  �لق��ت�����ش��اد 

�ل��غ��ول �ل�����ش��ام��ي ح���ول " �إج�����ر�ء�ت 
�حلد من �رتفاع �لأ�شعار يف �لظروف 
غري �لعادية "، ومن �شعادة �شابرين 
ح�����ش��ن �ل��ي��م��اح��ي ح���ول " دع���م رو�د 
�مل�شاريع  �أ�شحاب  �ملو�طنني  �لأعمال 
و�مل��ن�����ش��اآت �ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة "، 
�لرحومي  �أح��م��د  ���ش��ع��ادة حمد  وم��ن 
حول  �ملجل�س  لرئي�س  �لأول  �لنائب 
بع�س  لأ���ش��ه��م  �أدى  �شعر  حت��دي��د   "
�جلمعيات �لتعاونية �ل�شتهاكية ".

وي��ت��ن��اول ���ش��وؤ�ل ���ش��ع��ادة ح��م��د �أحمد 
لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  �ل���رح���وم���ي 
�ملجل�س، مر�كز "تدبري"، حيث قامت 
و�لتوطني  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل������و�رد  وز�رة 
وت�شغيل  ل�شتقد�م  تر�خي�س  مبنح 
ع����م����ل �خل������دم������ة �مل�����������ش�����ان�����دة حتت 
ل�شرت�طات  وف��ق��اً  )ت��دب��ري(  م�شمى 
لت�شغيلها،  م��ط��ل��وب��ة  وم���و�����ش���ف���ات 
مت�شائا عن  �لو�شع �لر�هن ملكاتب 
قائمة  كانت  �لتي  �لعمالة  ��شتقد�م 

قبل منح تر�خي�س تدبري.
وف��ي��م��ا ي��ت��ن��اول ����ش���وؤ�ل ���ش��ع��ادة �شذى 
�ملجل�س،  ع�������ش���وة  �ل���ن���ق���ب���ي  ���ش��ع��ي��د 

�لب�شرية  �مل�������و�رد  وز�رة  �إج���������ر�ء�ت 
و�ل����ت����وط����ني يف �حل�����د م����ن ظ���اه���رة 
ون�س  �حل����رم����ان،  ف����رتة  يف  �ل��ع��م��ل 
بع�س  قيام  لوحظ  �أن��ه  على  �ل�شوؤ�ل 
�حلرمان  عليهم  ُطبق  مم��ن  �لعمال 
�ل��وز�رة، بدخول  من �لعمل من قبل 
�لدولة بتاأ�شري�ت زيارة و�لعمل لدى 

�أو �حل�����ش��ول على  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س 
ت�شريح عمل لدى جهات �أخرى �شبه 
�لوز�رة  �إج����ر�ء�ت  ه��ي  فما  حكومية، 
للحد من هذه �لظاهرة و�شمان عدم 

�لتحايل على قر�ر�ت �حلرمان.
�لغول  خلفان  �شعادة  �شوؤ�ل  ويتناول 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل�����ش��ام��ي 

�لحتادي، �إج��ر�ء�ت �حلد من �رتفاع 
�لعادية،  غ��ري  �ل��ظ��روف  �لأ���ش��ع��ار يف 
�لقانون  �أن  ع���ل���ى  �ل���������ش����وؤ�ل  ون�������س 
 2006 ل�شنة  �لحت��ادي رقم )24( 
ولئحته  �مل�شتهلك  ح��م��اي��ة  ���ش��اأن  يف 
حماية  �إىل  ي����ه����دف  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة، 
�لظروف  يف  وخ�شو�شاً  �مل�شتهلكني 

�إىل ��شتقر�ر  ي��وؤدي  غري �لعادية مما 
�لأ�شعار و�حلد من �ملمار�شات �ل�شارة 
�شلبية على  نتائج  لها  �لتي قد يكون 
�لإجر�ء�ت  مت�شائا عن  �مل�شتهلكني، 
�لقت�شاد  وز�رة   �إت���خ���ذت���ه���ا  �ل���ت���ي 
�أ���ش��ع��ار �ل�شلع  ل�����ش��م��ان ك��ب��ح �رت���ف���اع 
، كما هو  �أوق��ات �لأزم���ات  �ل�شرورية 

�حل��ال �لآن يف ظل �أزم��ة �خل��وف من 
�نت�شار عدوى فريو�س كورونا. 

�شابرين  ����ش���ع���ادة  �����ش����وؤ�ل  وي���ت���ن���اول 
�ملجل�س  ع�������ش���وة  �ل���ي���م���اح���ي  ح�����ش��ن 
�لوطني �لحتادي، دعم رو�د �لأعمال 
و�ملن�شاآت  �مل�شاريع  �أ�شحاب  �ملو�طنني 
عن  مت�شائلة  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية 
رو�د  دع���م  يف  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة  دور 
�مل�شاريع  �أ�شحاب  �ملو�طنني  �لأعمال 
و�ملتو�شطة  �ل�������ش���غ���رية  و�مل���ن�������ش���اآت 
�لتي  �خل�������ش���ائ���ر  م����ن  لن���ت�������ش���ال���ه���م 
�جلائحة  تد�عيات  ج��ر�ء  يتكبدونها 

�لعاملية )كوفيد 19(.
ك���م���ا ي���ت���ن���اول �����ش����وؤ�ل ����ش���ع���ادة حمد 
�لأول  �ل���ن���ائ���ب  �ل����رح����وم����ي  �أح����م����د 
�أدنى  �شعر  حتديد  �ملجل�س،  لرئي�س 
�لتعاونية  �جلمعيات  بع�س  لأ���ش��ه��م 
�إح����دى  �أن  م�����ش��ي��ف��ا  �ل���ش��ت��ه��اك��ي��ة، 
�ل�شتهاكية  �لتعاونية  �جلمعيات 
تقوم ومن خال نظام د�خلي لديها 
درهم   50 بتحديد  �أ�شهمها  ل��ت��د�ول 
�أدن��ى ل�شعر �ل�شهم  70 فل�شاً كحد  و 
�أدت هذه  وق��د  �لنزول عنه،  ل ميكن 

�إىل عزوف  ع��ام  م��ن  لأك��ر  �ملمار�شة 
بال�شعر  �ل���������ش����ر�ء  ع����ن  �مل�������ش���رتي���ن 
�جل���م���ع���ي���ة بخاف  م����ن  �مل����ع����رو�����س 
�لر�غبني  �لأ�����ش����ه����م  م�����اك  رغ����ب����ة 
ونتيجة   ، �ل�شعر  ه���ذ�  حت��ت  بالبيع 
ل�شتمر�ر �جلمعية بالتحكم يف �شعر 
ماك  م��ن  ع��دد  �أ�شيب  �لأ�شهم  بيع 
�أ�شهمهم  ب��ي��ع  �ل��ر�غ��ب��ني يف  �لأ���ش��ه��م 
ب��اأ���ش��ر�ر ك��ب��رية وخ�����ش��و���ش��ا���س بعد 
للجائحة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل���ت���اأث���ري�ت 
عن  مت�شائا   ،)19 )كوفيد  �لعاملية 
�إليه  ��شتندت  �ل��ذي  �لقانوين  �ل�شند 
�جلمعية للقيام بهذه �لت�شرفات �لتي 
يف  �لر�غبني  �لأ�شهم  مب��اك  �أ�شرت 
�لوطني  �ملجل�س  وكان  �أ�شهمهم.  بيع 
�لحت���ادي قد وج��ه يف �ط��ار ممار�شة 
�لرقابية،  �لد�شتورية  �خت�شا�شاته 
�ل�شابع  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي  �ل��ف�����ش��ل  خ���ال 
نوفمرب   14 بتاريخ  ب��د�أ  �ل��ذي  ع�شر 
 "17" م���دى  ع��ل��ى  وذل���ك   ،2019
"64" �شوؤ�ل  م��ن  ي��ق��ارب  م��ا  جل�شة، 
عدد�  ت��ن��اول��ت  �حل��ك��وم��ة  ممثلي  �إىل 

من �لقطاعات �ملهمة.

•• دبي-الفجر:

بن  علي  �هلل  عبد  �شعادة  ��شتعر�س 
ز�ي����د �ل��ف��ا���ش��ي، م��دي��ر ع���ام د�ئرة 
�ملو�رد �لب�شرية حلكومة دبي، خال 
�لد�ئرة،  �شباب  جمل�س  م��ع  لقائه 
خطة �ملجل�س للعام 2021، وذلك 
يف مقر موؤ�ش�شه دبي للم�شتقبل، يف 

�أبر�ج �لإمار�ت بدبي. 
وتت�شمن خطة جمل�س �شباب د�ئرة 
عدة  دب��ي  �لب�شرية حلكومة  �مل���و�رد 
�أب��رزه��ا: مبادرة فخر  م��ب��ادر�ت من 
بهويته  يعتز  ملجتمع  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
بالقيم  متم�شك  �لوطني  و�نتمائة 
�لإمار�تية،  و�لروح  �لهوية  ويج�شد 
و�لتي  و�مل�شتقبل  �لإبتكار  وم��ب��ادرة 
د�عمة  ع���م���ل  ب��ي��ئ��ة  ت���ه���دف خل���ل���ق 
�مل�شتقبل  نحو  و�لتطلع  ل��اإب��ت��ك��ار 
ب�شورة خمتلفة، ومبادرة فخر �لتي 
و�لتعاون  �لإد�ر�ت  ل��دع��م  ت��ه��دف 
�ل�شحة  وم��ب��ادرة  مهامها،  لإجن���از 
لت�شجيع  ت���ه���دف  �ل���ت���ي  و�ل���ل���ي���اق���ة 
�لن�شاط  مم��ار���ش��ة  ع��ل��ى  �مل��وظ��ف��ني 
�شحية  �أمن��������اط  وت���ب���ن���ي  �ل����ب����دين 
�شليمة، ومبادرة تو��شل �لتي تهدف 
نقا�شية  وح���ل���ق���ات  ج��ل�����ش��ات  ل��ع��ق��د 
�لنو��شيع  ح���ول  �ل�����ش��ب��اب  مل��ج��ل�����س 

�ملختلفة.
و�أك��د �شعادة عبد �هلل علي بن ز�يد 
ق����ادر على  �ل�����ش��ب��اب  �أن  �ل��ف��ا���ش��ي، 
مبادر�ت  و�إط�����اق  �ل��ف��رق  �إح�����د�ث 
وب���ر�م���ج ف��اع��ل��ة ي��ع��ود ن��ف��ع��ه��ا على 
�مل��ج��ت��م��ع، ف��ق��د �أظ����ه����رت �ل���ك���و�در 
�لإم�������ار�ت كفاءة  دول����ة  �ل�����ش��اب��ة يف 
ع��ال��ي��ة، وح��ق��ق��ت جناحات  وق�����درة 
وتزخر  �ل��ع��م��ل،  م��ي��ادي��ن  ���ش��ت��ى  يف 
�شبابية  دبي بطاقات  دو�ئر حكومة 
ب���خ���رب�ت مهمة،  ت��ت��م��ت��ع  م��و�ط��ن��ة 
وموؤهلة تاأهيًا عالياً لقيادة �لعمل 

�حلكومي يف دبي.
�ل�شتثنائية  �ل����ظ����روف  �إن  وق�����ال 
�لتي  ك��ورون��ا  جائحة  ع��ن  �لناجمة 

�جتاحت �لعامل خال �لعام �ملا�شي 
�لأ�شيل،  �ل�����ش��ب��اب  م��ع��دن  �أظ���ه���رت 
وح�شهم  وع���ي���ه���م  ع���ل���ى  وب���ره���ن���ت 
�لوطني، وتاأثريهم �لقوي، �إذ كانت 
�ملبادر�ت �ل�شبابية متميزة وملهمة، 
�إ�شهاماً  و�أ�شهمو�  �ملقدمة  وكانو� يف 
�ل�شرت�تيجيات  �إجن����اح  يف  ف��اع��ًا 
�حلكومية  و�مل�����ب�����ادر�ت  و�خل���ط���ط 
�ل���ر�م���ي���ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �شحة 

و�شامة �أفر�د �ملجتمع.
وج��دد مدير د�ئ��رة �مل��و�رد �لب�شرية 
�ملو�رد  د�ئ��رة  دب��ي، حر�س  حلكومة 
تاأهيل  على  دب��ي  حلكومة  �لب�شرية 
لوظائف  و�إعد�دهم  �لإم��ار�ت  �أبناء 
�مل�شتقبل، ليكونو� قادرين على دفع 
�ل�شاملة، من خال  �لتنمية  عجلة 
عرب  ق��در�ت��ه��م  وت��ط��وي��ر  متكينهم 
وتطوير  لدعم  متكاملة  منظومة 

�لكفاء�ت �ل�شابة، وتنمية مو�هبها.
ومت خ����ال ل��ق��اء ���ش��ع��ادة ع��ب��د �هلل 
د�ئرة  �شباب  جمل�س  م��ع  �لفا�شي 
�ملو�رد �لب�شرية، مناق�شة مقرتحات 
لتطوير  �ل��ه��ادف��ة  �ل�شباب  جمل�س 
ت��ق��ومي وظ��ائ��ف حكومة دبي،  �آل��ي��ة 
�أفكار�ً  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  ق��دم  حيث 
�ل�شيا�شات  �إد�رة  ل���دع���م  ���ش��ب��اب��ي��ة 
�إج��ر�ء تقومي وظائف  و�لرب�مج يف 
ح��ك��وم��ة دب����ي ع���رب م��ن�����ش��ة تقومي 
�لوظائف يف �لد�ئرة، و�أمتتة �إجر�ء 
للدرجة  �لإد�ري���ة  �لوظائف  تقومي 

�آلية  و�إن�������ش���اء  دون،  وم���ا  �ل�����ش��اب��ع��ة 
بحكومة  خ��ا���ش��ة  وظ���ائ���ف  ت���ق���ومي 
و�ت�شون  ويل�شون  برنامج  عرب  دبي 
 Willis Watson ت��������اورز  
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تت�شمنها  �ل���ت���ي  �ل�����رب�م�����ج  وم�����ن 
مبادر�ت فريق فخر يف جمل�س �شباب 
د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية حلكومة دبي: 
�لأول،  �ل��دف��اع  م��ب��ادرة تقدير خ��ط 
وتت�شمن �إعد�د فيديو يحتوي على 
ر�شالة �شكر خلط �لدفاع �لأول من 
موظفي �لد�ئرة، ومبادرة �لتو��شل 
م���ع �مل��ت��ق��اع��دي��ن ه��ات��ف��ي��اً م���ن كبار 
�ملوطنني و�لطمئنان على �شحتهم 
يف �ل����ظ����روف �حل���ال���ي���ة، وم����ب����ادرة 
ق�ش�س كفاح وتت�شمن �إعد�د فيديو 
ق�شري لكبار �ملو�طنني يحتوي على 
�ل��ع��م��ل ودور  ك��ف��اح��ه��م يف  ق�����ش�����س 
�لدولة يف جناحهم، ومبادرة �لقانون 
بلغة �ل�شارة �لتي ت�شور �لن�شو�س 
للموظفي  �لإ���ش��ارة  بلغة  �لقانونية 
ك�شوة  �لهمم، ومبادرة  �أ�شحاب  من 
�لعيد وتت�شمن توزيع ك�شوة �لعيد 
�لد�ئرة  يف  �خل��دم��ي��ة  �ل��ف��ئ��ة  ع��ل��ى 
����ش��ع��اده��م و�دخ����ال �لبهجة  ب��ه��دف 

و�ل�شرور �إىل نفو�شهم.
و�مل�شتقبل  �لبتكار  مبادرة  و�شمن 
���ش��ي��ق��وم جم��ل�����س ����ش���ب���اب �ل����د�ئ����رة 
بتعزيز جهود �ل�شباب يف ن�شر ثقافة 
�ل�����د�ئ�����رة، م���ن خال  �لب���ت���ك���ار يف 

ت��ن��ظ��ي��م ور����ش���ة ع��م��ل ت��ف��اع��ل��ي��ة عن 
�لب���ت���ك���ار، وحت����دي �ل��ت��ف��ك��ري خارج 
�ملوظفني  ثقافة  لتعزيز  �ل�شندوق، 
�لب���ت���ك���ار وحت��ف��ي��زه��م لطرح  ع���ن 
ب��ه��دف ت�شجيع  م���ب���ادر�ت م��ب��ت��ك��رة، 
�ل�شندوق  خارج  للتفكري  �ملوظفني 
وتعزيز  م��ب��ت��ك��رة،  ح���ل���ول  لإي����ج����اد 
�جلماعي  و�ل��ع��م��ل  �لب��ت��ك��ار  ثقافة 
يف ح����ل �مل�������ش���ك���ات، ع����رب �إط�����اق 
تعمل  بحيث  �لإد�ر�ت  ب��ني  حت���دي 
حلل  ج��م��اع��ي  ب�����ش��ك��ل  �لإد�رة  ك���ل 
�مل�شكات و�لتحديات �لتي تو�جهها 
ع��ن طريق  مبتكرة  ح��ل��ول  و�ي��ج��اد 
طريقة  ل�شتعر��س  فيديو  ت�شوير 
�لفيديو  و�إر����ش���ال  �ل��ت��ح��دي��ات،  ح��ل 
عر�شه  يتم  بحيث  �ل�شباب،  لفريق 
ع��ل��ى �جل��م��ي��ع، ويف �خل���ت���ام تكرمي 
�حللول  �أف�شل  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �لد�رة 

�ملبتكرة.
كما حتر�س �لد�ئرة �إىل تعزيز دور 
�مل����و�رد  م�شتقبل  ر���ش��م  يف  �ل�����ش��ب��اب 
�ل��ب�����ش��ري��ة، م���ن خ���ال ع��ق��د حلقة 
�مل�شتقبل،  وظ���ائ���ف  ع���ن  ن��ق��ا���ش��ي��ة 
�جلهات  �����ش���ع���ت���د�د  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
�مل�شتقبلية  ل���ل���وظ���ائ���ف  �مل���ع���ن���ي���ة 
�لوظائف،  لهذه  �ل�شباب  وجاهزية 
ويتم خالها ��شت�شافة �ملعنيني من 
و�ملوؤ�ش�شات  �لب�شرية  �مل���و�رد  د�ئ���رة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وط�������اب �جل���ام���ع���ات 
�ل�شخ�شيات  �أب�������رز  و����ش��ت�����ش��اف��ة 

�مللهمة.
و���ش��ي��ع��م��ل جم��ل�����س ����ش���ب���اب د�ئ�����رة 
�مل��������و�رد �ل���ب�������ش���ري���ة حل���ك���وم���ة دبي 
ن�شر�ت  عرب  �ملوظفني  توعية  على 
لتعزيز  ت���ه���دف  م��ت��ن��وع��ة  ت��وع��وي��ة 
�ل�شحية  �حل���ي���اة  �أ����ش���ل���وب  ث��ق��اف��ة 
�أهمية  ح��ول  وتتمحور  للموظفني 
وجتنب  و�أن��و�ع��ه��ا  �لبدنية  �للياقة 
طرق  يف  �ل�شائعة  �لأخ��ط��اء  بع�س 
مز�ولتها وتت�شمن �أي�شاً بع�شاً من 
�ل�شحية،  للماأكولت  �لفو�ئد  �أه��م 
�إذ �أن �لتغذية �ملنا�شبة ت�شهم يف رفع 
�لوقاية  وت��ع��زي��ز  �ل��وظ��ي��ف��ي  �لأد�ء 
�ل�شحية �ملوؤ�ش�شية وخلق بيئة عمل 

�شعيدة.
�للياقة  ق��ام فريق  �لإط���ار  ه��ذ�  ويف 
�شباب  جمل�س  عن  �ملنبثق  �ل�شحية 
�ل���د�ئ���رة ب��ع��م��ل ���ش��ر�ك��ة م��ع �شركة 
بالتغذية  �مل��خ��ت�����ش��ة  كال"  "كي 
ن�شبة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�أج��ل حتقيق  خ�شم للموظفني من 

حياة �أكر تو�زناً.
�لتوعية  على  �ملجل�س  يحر�س  كما 
�لتي  �جلماعية  �لريا�شة  باأهمية 
ت�شهم يف تنمية روح �لفريق وتعزيز 
�لعمل �جلماعي من خال �مل�شاركة 
يف �لأن�شطة �لريا�شية �جلماعية يف 
�إمارة دبي مبا ين�شجم مع �لظروف 
�لر�هنة يف ظل جائحة كوفيد 19.

ويف �إط���ار م��ب��ادرة ت��و����ش��ل يحر�س 
على  �ل��د�ئ��رة  �شباب  جمل�س  ف��ري��ق 
تنظيم جل�شات ع�شف ذهني بهدف 
م�شاركة �ملبادر�ت �لد�خلية �ملتعلقة 
بالتحفيز و�لت�شجيع يف كل �جلهات 
�إىل  بالإ�شافة  �جلل�شة،  �مل�شاركة يف 
ت��ول��ي��د �أف��ك��ار ج��دي��دة وم��ت��م��ي��زة يف 
هذ� �ملجال، وح�شر �لأفكار �ملبدعة 
م�شتوى  على  لتنفيذها  و�ل��ف��ع��ال��ة 
مع  م�شتقبا  وم�شاركتها  �ل��د�ئ��رة 

�جلهات �لأخرى.
ك��م��ا ي��ع��م��ل �ل��ف��ري��ق ل��ل��ت��ع��رف على 
تطلعات �جلهات �حلكومية �لأخرى، 

عرب  دب��ي،  حكومة  جمال�س  خا�شه 
يف  يرت�أ�شها  دوري���ة  ل��ق��اء�ت  تنظيم 
�أحد  م��ن  �ل�شباب  جمل�س  م��رة  ك��ل 
�جلهات �مل�شاركة، ويتم فيها عر�س 
ون��ب��ذة عنها وعن  خ��دم��ات �جل��ه��ة 
خلدمات  و�ل��ت�����ش��وي��ق  م�����ش��اري��ع��ه��ا، 
د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية و�لتعرف على 
�ملمار�شات  و�أف�شل  �جلهات  خدمات 
ك��ل جهة و�ل���ش��ت��ف��ادة منها على  يف 
بها  �لحتفاظ  �أو  �ل��د�ئ��رة  م�شتوى 

مل�شاريع �مل�شتقبل.
�لد�ئرة  ���ش��ب��اب  جمل�س  يعمل  ك��م��ا 
من  "�ل�شباب  جمال�س  تنظيم  على 
�أجل �ل�شباب" للباحثني عن �لعمل، 
من  �ل�شباب  م�شاكل  على  و�لتعرف 
فئات عمرية حمددة وتنظيم دور�ت 
تدريبية بعد �شاعات �لعمل لتطوير 
مهار�ت �ل�شباب، يتم خالها عر�س 
و�لتعرف  مبتكرة،  وم�شاريع  �أفكار 
على مبادر�ت �ل�شخ�شيات و�ملو�هب 

�ملبدعة. 
وك���ان جمل�س ���ش��ب��اب د�ئ����رة �مل���و�رد 
تاأ�ش�س  ق��د  دب��ي  حلكومة  �لب�شرية 
 ،2019 ع�������ام  ي����ن����اي����ر  ����ش���ه���ر  يف 
دولة  حكومة  توجهات  مع  متا�شياً 
�إىل متكني فئة  �ل��ر�م��ي��ة  �لإم����ار�ت 
�مل�����ش��ارك��ة يف م�شرية  م���ن  �ل�����ش��ب��اب 
�لتنمية بفاعلية، و�إك�شابهم �لأدو�ت 
�لازمة للمحافظة على �ملكت�شبات، 
�لتي ت�شهدها  ومو��شلة �لإجن��از�ت 

�لإمار�ت يف خمتلف �ملجالت.
�مل��ج��ل�����س يف عقد  م���ه���ام  وت��ت��م��ث��ل 
�جتماعات مب�شاركة جميع �لأع�شاء 
وطرح �لقرت�حات و�لتحديات �لتي 
�لأفكار  �ل���د�ئ���رة، وحت��ل��ي��ل  ت��و�ج��ه 
ودر��شتها  �مل��ط��روح��ة  و�مل��ق��رتح��ات 
ب�شكل مف�شل لعر�شها على �لإد�رة 
�ل�شباب  �أف����ك����ار  ودر������ش����ة  �ل��ع��ل��ي��ا، 
و�مل�شاهمة  �مل�شتقبلية،  وتطلعاتهم 
و�لأن�شطة  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  ك���اف���ة  يف 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ش��ب��اب د�خ�����ل وخ����ارج 

�لد�ئرة

•• دبي-الفجر:

وقعت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
"حتقيق  موؤ�ش�شة  مع  تفاهم  مذكرة 
�مل�شرتك  �ل�شعي  �إىل  تهدف  �أمنية"، 
�ملر�شى  �لأط���ف���ال  �أم��ن��ي��ات  لتحقيق 
�مل�شابني  3-18 عاماً من  من عمر 
�أثناء تلقيهم  بحالت �شحية حرجة 
�لتابعة  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  يف  �ل����ع����اج 
للوز�رة، وجرى توقيع �ملذكرة موؤخر� 
�ل���دك���ت���ور يو�شف  ����ش���ع���ادة  م���ن ق��ب��ل 

حممد �ل�شركال �ملدير �لعام ملوؤ�ش�شة 
�لإمار�ت للخدمات �ل�شحية، وهاين 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لزبيدي 

�أمنية". "حتقيق 

�هتماما خا�ضا ب�ضحة �لأطفال
حممد  يو�شف  �لدكتور  �شعادة  و�أك��د 
�ل�����ش��رك��ال، �أن دول���ة �لإم�����ار�ت تويل 
يف  �لأط��ف��ال  ب�شحة  خا�شا  �هتماماً 
و�ل�شرت�تيجيات،  �خل��ط��ط  ك��اف��ة 
�ل�شحة  وز�رة  حت����ر�����س  ول����ذل����ك 

�شيا�شات  تبني  على  �ملجتمع  ووقاية 
تطبيق  خ��ال  من  طموحة  وخطط 
�ل���ع���دي���د م���ن �ل����رب�م����ج و�مل����ب����ادر�ت 
�ل�شحية �لوطنية �لتي تخ�س تاأمني 
�لرعاية لاأطفال، ف�شا عن تعزيز 
�إ�شر�فها  �ملر�شى حتت  مبادر�ت دعم 
وب��ال��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م��ع خمتلف 
�ملوؤ�ش�شات �لتي باإمكانها �مل�شاهمة يف 
لاأطفال  �ل�شحية  �خلدمات  تعزيز 
وتوفري  م��ع��ان��ات��ه��م،  م��ن  للتخفيف 
�ل���ع���اج �مل��ن��ا���ش��ب مل��خ��ت��ل��ف �حل����الت 

ب����ج����ودة ع���ال���ي���ة، مب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 
��شرت�تيجية �لوز�رة �لهادفة لتوفري 
و�ملبتكرة  �ل�شاملة  �ل�شحية  �لرعاية 
�ملعايري  �أع��ل��ى  وف��ق  �ملجتمع  لأف����ر�د 

�لعاملية.
�ل��������وز�رة  �أن  �إىل  ����ش���ع���ادت���ه  ول����ف����ت 
�شتحر�س مبوجب هذه �ملذكرة على 
�أمنية"  "حتقيق  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت���زوي���د 
�خلا�شة  و�ملعلومات  �لبيانات  بكافة 
ب����الأط����ف����ال �مل�������ش���اب���ني ب���الأم���ر�����س 
ح�شب  �لأم���ن���ي���ات  لتحقيق  �مل��وؤه��ل��ة 

لدى  �ملتبعة  و�ل�شيا�شات  �لإج���ر�ء�ت 
�ملوؤ�ش�شة  ج���ه���ود  م��ث��م��ن��ا  �ل����������وز�رة، 
�مل�شوؤولية  قيم  بتعزيز  ت�شهم  �ل��ت��ي 
�ملجتمعية مبا تبذله يف �شبيل تاأمني 
�ل��دع��م للمر�شى م��ن خ��ال حتقيق 
و�ل�شرور  �لبهجة  و�إدخ��ال  �أمنياتهم 

�إىل نفو�شهم.

حتقيق �أمنيات �ملر�ضى
من جانبه �أو�شح هاين �لزبيدي، �أن 
ت��وق��ي��ع ه���ذه �مل��ذك��رة ي��اأت��ي �نطاقا 

�مل��وؤ���ش�����ش��ة ع��ل��ى تنفيذ  م���ن ح���ر����س 
�أمنيات  حت��ق��ي��ق  يف  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
�أك�������رب ع������دد مم���ك���ن م����ن �لأط����ف����ال 
يف  �شت�شاهم  �أن��ه��ا  م���وؤك���د�  �مل��ر���ش��ى، 
�لتي  �حل��الت  �إىل  �لو�شول  ت�شهيل 
�مل�شتع�شية  �لأم����ر������س  م���ن  ت��ع��اين 
و�ل�شعادة  �ل��ف��رح  و�حل��رج��ة لإدخ���ال 
م�شيد�  وع��ائ��ات��ه��م،  ق��ل��وب��ه��م  ع��ل��ى 
توؤديه  �ل��ذي  و�حليوي  �لهام  بالدور 
�مل��ج��ت��م��ع يف  �ل�����ش��ح��ة ووق���اي���ة  وز�رة 
دع��م �لأع��م��ال �خل��ريي��ة �ل��ت��ي تن�شر 

وتعزيز  �ملجتمع،  �أف��ر�د  بني  �ل�شعادة 
قطاع �لرعاية �ل�شحية يف �لإمار�ت، 
�خلدمات  يف  �ل���ش��ت��د�م��ة  وحت��ق��ي��ق 
رعاية  �شبكة  ت��وف��ري  ع��رب  �ل�شحية 
�لأمن  ملنح  �لطر�ز  وعاملية  متكاملة 
و�لأمان جلميع �لقاطنني على �أر�س 
و���ش��م��ان ح�شولهم  �خل���ري،  �إم�����ار�ت 
وفقا  �ل�شحية  �خل��دم��ات  �أرق��ى  على 

لأعلى معايري �لعتماد �لدولية. 
مو��شلة  ع����ن  �ل����زب����ي����دي  و�أع���������رب 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة ل��ت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ات مع 

ع���دد م��ن �جل��ه��ات �حلكومية  �أك����رب 
و�خلا�شة، و�لتي �شت�شكل دعما كبري� 
لأعمال �ملوؤ�ش�شة �لإن�شانية يف حتقيق 
�أكرب عدد ممكن من �أمنيات �لأطفال 

�ملر�شى ون�شر �ل�شعادة و�لأمل.
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ت�ضتهدف �مل�ضابني بحالت حرجة يف م�ضت�ضفيات �لوز�رة

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع وموؤ�ش�شة )حتقيق اأمنية( يتفاهمان لتحقيق اأمنيات املر�شى من الأطفال

يعقد جل�ضته �خلام�ضة برئا�ضة معايل �ضقر غبا�ص بتاريخ �ليوم

اأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي يوجهون خم�شة اأ�شئلة اإىل وزيري املوارد الب�شرية والتوطني والقت�شاد 

)اإ�شالمية دبي( جتيب على ما يزيد عن 
 2020 العام  خالل  فتوى  األف   127

•• دبي-وام:

ق��دم��ت �إد�رة �لإف��ت��اء ب��د�ئ��رة �ل�����ش��وؤون �لإ���ش��ام��ي��ة و�ل��ع��م��ل �خل���ريي بدبي 
�أل��ف فتوى يف خمتلف �ملجالت وم��ا ط��ر�أ على �ملجتمع من   127 �أك��ر من 
م�شتجد�ت و�لتي تنوعت بني �لفتاوى �ل�شفهية و�ملكتوبة و�لفتاوى �لتي مت 
�لرد عليها عرب �شبكة �لنرتنت يف �إ�شارة توؤكد ثقة �جلمهور د�خل �لإمار�ت 
على  للح�شول  �ل��د�ئ��رة  �أن�شاأتها  �لتي  �ملختلفة  �خل��دم��ة  بقنو�ت  وخارجها 

�لفتاوى �لدينية و�ل�شرعية �ل�شحيحة.
وقال �لدكتور عمر حممد �خلطيب �ملدير �لتنفيذي لقطاع �ل�شوؤون �لإ�شامية 
كوفيد19-  �لعاملية  �لأزم��ة  تبعات  حيث  من  �ختافا  �شهد   2020 عام  �إن 
و�لذي �أحدثه من تغيري يف �آلية �لعمل ومنظومته لكن بف�شل �هلل تعاىل ثم 
روؤية وتوجهات �لقيادة �لر�شيدة �أخذت �لأزمة منحى �آخر حيث �أظهرت نتائج 
�لتقرير لإد�رة �لإفتاء جتاوبا �إيجابيا ملحوظا من قبل �ملجتمع وبعدد يزيد 
عن 100 �ألف ��شتف�شار مما يوؤكد مدى ثقة �أفر�د �ملجتمع مبفتيي �لد�ئرة 
وو�شولهم �إىل �أكرب عدد من �مل�شتف�شرين حول �لعامل عرب خمتلف �لو�شائل 
و�لآليات �ملتاحة �لتي ��شتحدثتها �لد�ئرة باعتبار �لفتوى عامل مهم ي�شاهم 

يف تنمية �لوعي �لديني وين�شر فكر �لعتد�ل بني عموم �مل�شلمني.
كبري مفتني  �حل��د�د  �لعزيز  عبد  بن  �أحمد  �لدكتور  ف�شيلة  دعا  من جانبه 
�أن ل  �أبناء �لوطن ومن يعي�س على هذه �لأر�س �لطيبة  �إد�رة �لإفتاء  مدير 
يتعدو� �ملفتني �ملتخ�ش�شني �ملعينني من �جلهات �لر�شمية لأنهم �أدرى بعرف 

�لبلد وعاد�ته ونظامه وم�شاحله.
جتدر �لإ�شارة �إىل �أن د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شامية و�لعمل �خلريي بدبي توفر 
للد�ئرة  �لإل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  مثل  �ملختلفة  �لت�����ش��ال  ق��ن��و�ت  ع��رب  خدماتها 
و�لربيد �لإلكرتوين بالإ�شافة �إىل خدمة �لهاتف �ملجاين �إىل جانب توفري 

خطوطاً خا�شة بالن�شاء جتيب عليها �ملفتيات.
�لرقم  على  �ب  �لو�ت�س  "�أوناين" عرب  �لإفتاء  خدمة  �لد�ئرة  �أطلقت  كما 
للم�شتفتني  �لفتاوى  تقدمي  وت�شهيل  �لعمل  نطاق  لتو�شيع   8003336

د�خل �لدولة وخارجها.

•• ال�ســارقة-الفجر:

��شتقبلت د�ئرة �خلدمات �لجتماعية يف �ل�شارقة؛ �أكر من 300 
�ملو�طنني  لكبار   19 كوفيد  �شد  �ملنزيل  �لتطعيم  لتقدمي  طلباً 
و�ملعاقني و�ملر�شى �لنف�شيني وذويهم يف �ملنازل على م�شتوى �إمارة 
�ملنزيل قبل  �لتطعيم  �إط��اق �خلدمة  بد�ية  �ل�شارقة، وذلك منذ 
�ل�شحة  ب���وز�رة  �لطبية  �ل�شارقة  منطقة  م��ع  بالتعاون  ي��وم��ني؛ 
�ملجاين  �لرقم  عرب  �لطلبات  �لد�ئرة  وت�شتقبل  �ملجتمع.  ووقاية 
�للقاح باملنازل �إىل فئات كبار  تقدمي  خدمة  لتوفري   ،800700
م��ن مو�طني  وذوي��ه��م  �لنف�شيني  و�مل��ر���ش��ى  و�مل��ع��اق��ني  �مل��و�ط��ن��ني 
�لإمارة،  كافة مدن  م�شتوى  على  لهم؛  �مل�شاندة  و�لفئات  �ل�شارقة 
، وخورفكان،  ، ومليحة  ، و�لبطائح  و�مل��د�م   ، �ل�شارقة و�لذيذ  من 

وكلباء ، ودبا �حل�شن ، و�حلمرية. 

 حفاظًا على �ضحة �لآباء و�لأمهات
و�أك���د �أح��م��د �إب��ر�ه��ي��م �مل��ي��ل م��دي��ر د�ئ���رة �خل��دم��ات �لجتماعية؛ 
�ملو�طنني  �لآب��اء و�لأمهات من كبار  �لد�ئرة على تطعيم  حتر�س 
ذويهم  م��ن  معهم  و�مل��ت��و�ج��دي��ن  �لنف�شيني؛  و�مل��ر���ش��ى  و�مل��ع��اق��ني 
�لقيادة  توجيهات  م��ع  و�ن�شجاماً  حر�شاً  لهم،  �مل�شاندة  و�لفئات 
�لر�شيدة يف توفري �أف�شل �خلدمات لهذه �لفئات لتخفيف �لعبء 

عنهم و�حلفاظ على �شحتهم و�شامتهم.

متنقلة وحدة   12
وقال �أحمد �مليل، �نطاقاً من بد�ية هذ� �ل�شبوع بد�أت ب�� 12 وحدة 

متنقلة بزيارة منازل كبار �ملو�طنني وتقدمي تطعيمات كوفيد 19، 
بعد �أن مت �لتن�شيق و�لتعاون مع مر�كز �لرعاية �ل�شحية �لأولية 
بال�شارقة بتجهيز كافة �لحتياجات �لازمة لبدء �لتطعيم باملنازل 
من خال وحد�ت خدمات كبار �ل�شن بكافة مدن �لمارة، وكذلك 
و�لتن�شيق مع �ملنطقة �لطبية ل�شتام �لتطعيمات �لازمة و�شيتم 
�لقادمة  �لأ�شابيع  �ملتنقلة خال  �لوحد�ت  زي��ادة عدد  على  �لعمل 
ل�شمان تطعيم �أكرب عدد من �أفر�د �ملجتمع. كما تعمل �لد�ئرة على 
تقدمي �للقاح �إىل كبار �ملو�طنني وطريحي �لفر��س من م�شتفيدي 
�إىل  م�شري�ً  �للقاح؛  لتلقي  طبياً  �ملوؤهلني  من  �ل�شن  كبار  خدمات 
يف  و�خلدمية  �ملهنية  �لإمكانيات  كافة  ت�شخر  �ل��وح��د�ت  كافة  �أن 
�شبيل تقدمي �أف�شل �خلدمات لكبار �ملو�طنني يف �ملجالت �ل�شحية 

و�لجتماعية و�لتاأهيلية و�لنف�شية.

اجتماعية ال�ش��ارقة توا�شل حملتها للتطعيم املنزيل لكبار املواطنني وذويهم  اأمني عام اللجنة العليا لالأخوة الإن�شانية 
يلتقي رئي�س املجل�س الأوروبي

•• بروك�سل -وام:

�لتقى �مل�شت�شار حممد عبد �ل�شام �لأمني �لعام للجنة �لعليا لاأخوة �لإن�شانية �أم�س يف بروك�شل 
رئي�س �ملجل�س �لأوروبي �شارل مي�شيل.

ومت خال �لجتماع بحث �شبل �لدفع باحلو�ر وتكري�س �لتقارب بني �لأديان و�لثقافات و�لتعاون بني 
�لحتاد �لأوروبي وموؤ�ش�شاته �ملختلفة و�للجنة �لعليا لاإخوة �لإن�شانية.

�خلرب�ء  من  جمموعة  ت�شم  م�شتقلة  دولية  جلنة  هي  �لإن�شانية  لاأخوة  �لعليا  �للجنة  �أن  يذكر 
و�لقادة يف جمال حو�ر �لأديان و�لثقافات، بهدف حتقيق �لغايات �ل�شامية لوثيقة �لأخوة �لإن�شانية 
�لتي وقعها �لإمام �لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب، �شيخ �لأزهر �ل�شريف، وقد��شة �لبابا فرن�شي�س، بابا 

�لكني�شة �لكاثوليكية يف �أبوظبي يف فرب�ير 2019 .
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

�لكبري،  �ل��ق��ل��ب  ����ش��ت��ج��اب��ت م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ملعنية  �لعاملية  �لإن�شانية  �ملوؤ�ش�شة 
و�ملحتاجني  �ل���اج���ئ���ني  مب�����ش��اع��دة 
�إمارة  �ل��ت��ي تتخذ م��ن  �ل��ع��امل،  ح��ول 
�لتحديات  لها، ملجمل  �ل�شارقة مقر�ً 
 2020 �ل���  �شهدها  �لتي  و�ملتغري�ت 
��شتهدفت  �إن�شانية  م�شاريع  ب�شل�شلة 
م���ن جائحة  �مل��ت�����ش��رري��ن  م�����ش��اع��دة 
"كوفيد 19"، و�نفجار مرفاأ بريوت، 
و�ل��ف��ي�����ش��ان��ات �ل��ت��ي �ج��ت��اح��ت ع���دد�ً 
�ل�����ش��ود�ن��ي��ة، وغريها  �ل���ولي���ات  م��ن 
�لعامل،   يف  �مل��ت��ف��رق��ة  �لأح������د�ث  م���ن 
بتكلفة  م�����ش��روع��اً   39 �أط��ل��ق��ت  حيث 
دره����م����اً   38،979،601 ب���ل���غ���ت 
بزيادة  10دولر�ً(،   ،043،598(
 23 �إىل  و���ش��ل��ت  �مل�����ش��اري��ع  ع����دد  يف 
2019. وك�شفت  م�شروعاً عن �لعام 
للعام  منجز�تها  تقرير  يف  �ملوؤ�ش�شة 
2020، عن �أن عدد �مل�شتفيدين من 
 803،175 �إىل  و���ش��ل  م�شاريعها 
�لعامل،  ح���ول  دول���ة   15 يف  �شخ�شاً 
�شملت  ق��ط��اع��ات  �شبعة  يف  وت���رك���زت 
وتعزيز  و�لتعليم  �ل�شحّية  �لرعاية 
�ل��ب��ن��ى �ل��ت��ح��ت��ّي��ة وحت�����ش��ني �لأح����و�ل 
�ملعي�شّية و�حلماية و�لإغاثة �لعاجلة 
و�لح��ت��ي��اج��ات �ل��ي��وم��ّي��ة، و�أك����دت �أن 
�إىل  و�شلت  �مل�شتفيدين  ع��دد  زي���ادة 
عدد  وزي���ادة  م�شتفيد�ً   656،404
 4 �مل�شاريع بلغت  �لتي �شملها  �ل��دول 
دول مقارنة مع �لعام �ملا�شي. وذكرت 
م�شروعاً   12 �أطلقت  �أن��ه��ا  �ملوؤ�ش�شة 
بتكلفة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف 
19،486،327 درهماً ��شتفاد منها 
714،258 �شخ�شاً، و8 م�شاريع يف 
قطاع �لتعليم بتكلفة 4،727،341 
 66،657 م��ن��ه��ا   ����ش��ت��ف��اد  دره����م����اً 
�لبنية  يف  م�������ش���اري���ع  و4  ���ش��خ�����ش��اً، 
 7،442،013 ب��ت��ك��ل��ف��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
درهماً ��شتفاد منها 3،340 �شخ�شاً، 
�أما يف قطاع حت�شني �حلياة �ملعي�شية 
بتكلفة  م�شاريع   8 �ملوؤ�ش�شة  فاأطلقت 
منها  ��شتفاد  درهماً   3،908،886
5،710 �أ�شخا�س، ويف قطاع �حلماية 

 1،470،968 بتكلفة  م�شاريع   3
�شخ�شاً،   912 منها  ��شتفاد  دره��م��اً 
ويف قطاع �لإغاثة �لفورية 3 م�شاريع 
بتكلفة 1،643،658 درهماً ��شتفاد 
حني  يف  ���ش��خ�����ش��اً،   10،798 م��ن��ه��ا 
�أطلقت م�شروعاً يف قطاع �لحتياجات 
درهماً   300،408 بتكلفة  �ليومية 

��شتفاد منه 1،500 �شخ�س.  

�لأزمات ل تعطي �إنذ�رً� 
مدير  �حل������م������ادي  م������رمي  و�أك�����������دت 
�لأحد�ث  �أن  �لكبري  �لقلب  موؤ�ش�شة 
حول   2020 ع�����ام  ���ش��ه��ده��ا  �ل���ت���ي 
�لأزم���ات ل تعطي  �أن  �أثبتت  �ل��ع��امل، 
ب���ل ت���اأت���ي ف����ج����اأة، م���ا يوؤكد  �إن���������ذ�ر�ً 
�لعمل  م��وؤ���ش�����ش��ات  �أه��م��ي��ة ج��ه��وزي��ة 
�لتحديات  ه���ذه  مل��و�ج��ه��ة  �لإن�����ش��اين 
على  و�ل��ت��و�ف��ق  �ملتو��شل  و�لتن�شيق 
�ملوؤ�ش�شات  ب��ني  فعالة  �شيناريوهات 
�لدولية �ملعنية، لفتة �إىل �أن �ملوؤ�ش�شة 
ت��ع��زي��ز ج��ه��وزي��ت��ه��ا  للقيام  ت��و����ش��ل 
�لإن�شانّية،  �لتحديات  جتاه  بو�جبها 
ق��ري��ن��ة �شاحب  ب��ت��وج��ي��ه��ات  وذل�����ك 
�ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو 
رئي�شة  �لقا�شمي  بنت حممد  جو�هر 
و�ملنا�شرة  �لكبري"  "�لقلب  موؤ�ش�شة 
�ل���ب���ارزة ل��اأط��ف��ال �ل��اج��ئ��ني لدى 
�ملتحدة  ل���اأمم  �ل�شامية  �ملفو�شّية 
�حلمادي  وذكرت  �لاجئني.  ل�شوؤون 
و�لفقر�ء  �ل���اج���ئ���ني  جت��م��ع��ات  �أن 
ه�شا�شة  �لأك����ر  ك��ان��ت  و�مل��ح��ت��اج��ني 
�أم������ام �لأح�������د�ث �ل���ت���ي ���ش��ه��ده��ا عام 
�ملوؤ�ش�شة  دفع  �ل��ذي  �لأم��ر   ،2020
وتنفيذ م�شاريع  ت�شميم  للعمل على 
م�شتد�مة لتعزيز قدر�تها وخ�شو�شاً 
يف جمالت �لبنية �لتحتّية و�لرعاية 
�ل�����ش��ح��ّي��ة. و�أو���ش��ح��ت �حل���م���ادي �أن 
منجز�ت �ملوؤ�ش�شة وجهوزيتها �لعالية 
و�لتعاون  �ل�����ش��ر�ك��ة  بف�شل  حتققت 
و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات  كافة  وبني  بينها 
�مل���ح���ل���ي و�ل��������دويل،  �مل���ج���ت���م���ع���ني  يف 
لأبناء  �لنبيلة  �ملو�قف  بفعل  وكذلك 
ت�شربو�  �ل��ذي��ن  �لإم���ار�ت���ي  �ملجتمع 
قيم قيادتهم وتر�ث بلدهم وحفظوه 

ونقلوه للعامل �أجمع.

 �ضالم لبريوت
وب�شبب �لآثار �لكبرية لإنفجار مرفاأ 
�مل��ا���ش��ي على  �أغ�����ش��ط�����س  ب�����ريوت يف 
"�لقلب  خ�ش�شت  �للبناين  �ملجتمع 
�لكبري" �حل�شة �لأكرب من �لتمويل 
2020 للبنان بو�قع  و�مل�شاعد�ت يف 
16،503،810 درهم، منها 13.7 
"�شام  حملة  �إط���ار  يف  دره��م  مليون 
لبريوت" �لتي �أطلقتها �شمو �ل�شيخة 
حيث  �لقا�شمي،  حممد  بنت  جو�هر 
�حلملة  خ��ال  م��ن  �ملوؤ�ش�شة  ق��دم��ت 
�لعديد من �مل�شاريع �حليوّية لتوفري 
وخدمات  �لإي�����و�ء،  وم�شاكن  �ل��غ��ذ�ء 
�ل�شحي  و�ل�شرف  �ل�شحّية  �لرعاية 
�لدوليني  ���ش��رك��ائ��ه��ا  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�ملحلّية  و�جل��ه��ات  �ل���ط���و�رئ  وجل���ان 
بلغت  ف���ي���م���ا  ل���ب���ن���ان،  يف  �مل��خ��ت�����ش��ة 
�أخرى  م�شاريع  يف  �ملوؤ�ش�شة  م�شاهمة 
قبل �لإنفجار نحو 2.8 مليون درهم.  
وو�شل �إجمايل �لتربعات منذ �إطاق 
حملة "�شام لبريوت" �إىل �أكر من 
33 مليون درهم، حيث �شملت �ملبالغ 
�لتي �شرفت يف 2020 عدة م�شاريع 
منزًل   485 و�إ���ش��اح  ترميم  منها 
جاورجيو�س  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  وت���رم���ي���م 
�إ�شافة �إىل دعم �لعامات  �جلامعي، 
فقدن  �للو�تي  �ملت�شرر�ت  �لأجنبيات 
وتوفري  رزقهن،  وم�شادر  م�شاكنهن 
 650 ل���  �لنف�شية  و�ل��رع��اي��ة  �ل��دع��م 
ف���ت���ى وف����ت����اة م����ن �لأط�����ف�����ال �لأك�����ر 
�شملهم  ومل  �لنفجار،  من  تت�شرر�ً 
مع عائاتهم، ومتابعة حالتهم على 

�ملوؤ�ش�شة  تعمل  فيما  �لطويل،  �مل��دى 
على تقييم بقية �مل�شاريع �لتي �شيتم 

تنفيذها يف �ملرحلة �ملقبلة.

دعمك لهم م�ضافة �أمانهم
�ل�شحّية  �ل���ق���در�ت  ت��ع��زي��ز  وب���ه���دف 
جائحة  م�����و�ج�����ه�����ة  يف  ل����اج����ئ����ني 
عدة  جتمعات  �شمن  )كوفيد19-( 
ك����ل من  ل���اج���ئ���ني و�ل����ن����ازح����ني يف 
ولبنان  وف��ل�����ش��ط��ني  وك��ي��ن��ي��ا  �لأردن 
توفري  ج���ان���ب  �إىل  وب���ن���غ���ادي�������س، 
و�لأ�شر  ل��ل��ع��م��ال  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��ت��م��وي��ن 
من خمتلف �جلن�شيات �ملقيمة د�خل 
دول����ة �لإم�������ار�ت و�ل���ت���ي ت���اأث���رت من 
�أطلقت �شمو  �لوباء،  �نت�شار  تد�عيات 
�ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي 
�ملادية  حملة و��شعة جلمع �لتربعات 
"دعمك  �ل��زك��اة، حت��ت �شعار  و�أم���و�ل 
تركت  �إذ  �أمانهم"  م�����ش��اف��ة  ل���ه���م 
�لتجمعات  �إيجابية على  �آثار  �حلملة 
�مل�������ش���ت���ه���دف���ة ب���ال���دع���م و�ل����رع����اي����ة. 
 100 �لكبري"  "�لقلب  وق����دم����ت 
�مل��ح��ل��ي��ني يف  ل�����ش��رك��ائ��ه��ا  �أل����ف دولر 
كل دول��ة من �ل��دول �خلم�س، بهدف 
مبعد�ت  �لاجئني  خميمات  ت��زوي��د 
و�أدو�ت  �ل�شخ�شية،  �لوقاية  ول���و�زم 
للم�شت�شفيات  �ل��ت��ع��ق��ي��م  وم����ع����د�ت 
و�ملر�فق  �ل�شكن  و�أم��اك��ن  و�ل��ع��ي��اد�ت 
�لرعاية  منظومة  وتدعيم  �ل��ع��ام��ة، 
�لطبية  و�لأجهزة  بالأدوية  �ل�شحية 
�إىل  �مل��خ��ربي��ة،  و�ل��ل��و�زم  �ملتخ�ش�شة 
على  �لطبية  �لطو�قم  تدريب  جانب 
�ل�شحّية  لاأزمات  �ل�شتجابة  �آليات 
�لنطاق  ع��ل��ى  �لأوب���ئ���ة.�أم���ا  و�ن��ت�����ش��ار 
م�شاعد�ت  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ق��دم��ت  �مل��ح��ل��ي 
 660 لنحو  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم���ن  حتقق 
تاأثرو�  مم��ن  ع��ام��ل  و1400  عائلة 
ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر �أو غ���ري م��ب��ا���ش��ر من 
ف��اي��رو���س كورونا  �ن��ت�����ش��ار  ت��د�ع��ي��ات 

�مل�شتجد "كوفيد19-".
  

دعم مركز جمدي يعقوب �لعاملي 
�ضوكت  �أب��ح��اث  ومركز  م�ضر  يف 

خانوم يف باك�ضتان 
�ملوؤ�ش�شة يف قطاع  �أبرز م�شاريع  ومن 

�إن�����ش��اء وجتهيز  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل��رع��اي��ة 
�إح��������دى وح��������د�ت �ل���ع���ن���اي���ة �مل���رك���زة 
�ملخ�ش�شة لاأطفال يف مركز جمدي 
ي��ع��ق��وب �ل��ع��امل��ي ل��ل��ق��ل��ب مب��دي��ن��ة 6 
 14.6 بتكلفة  �ل��ق��اه��رة،  يف  �أك��ت��وب��ر 
لتوجيهات  مليون درهم، وذلك وفقاً 
قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة، 
ت�شل  �ل��ت��ي  �ل���وح���دة  �شتحمل  ح��ي��ث 
طاقتها �ل�شتيعابية �إىل نحو 2000 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  ��شم  �شنوياً،  طفل 
خالد بن �شلطان بن حممد �لقا�شمي، 
�ل�شارقة،  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  جنل 

وذلك تخليد�ً لذكر�ه �لعطرة.
�لكبري"  "�لقلب  م�����ش��اري��ع  و���ش��م��ل��ت 
عمليات  غرفتي  جتهيز  باك�شتان  يف 
�شوكت  �أب���ح���اث  وم���رك���ز  مب�شت�شفى 
خانوم �لتذكاري لل�شرطان يف مدينة 
خ�ش�س  حيث  �لباك�شتانية،  بي�شاور 
جلمعية  �ل��ت��اب��ع  �أمرية"  "�شندوق 
�ل�شرطان وموؤ�ش�شة  �أ�شدقاء مر�شى 
درهم  م��اي��ني   4.4 �ل��ك��ب��ري،  �لقلب 
�لازمة  �مل���ع���د�ت  وت��رك��ي��ب  ل�����ش��ر�ء 
للغرفتني، ما ي�شهم يف توفري �أحدث 
لاأ�شخا�س  �لأور�م  جر�حة  تقنيات 

�لذين يعانون من �ل�شرطان.

في�ضانات  م��ت�����ض��رري  �إغ���اث���ة 
�ل�ضود�ن

وم�����ن ���ش��م��ن م�������ش���اري���ع �مل���وؤ����ش�������ش���ة يف 

��شتجابتها  �ل��ف��وري��ة،  �لإغ���اث���ة  ق��ط��اع 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة �لتي  ل��ل��ك��ارث��ة  �ل�����ش��ري��ع��ة 
"�لقلب  �أ�شابت �ل�شود�ن، حيث قدمت 
من  لأك��ر  �إغاثية  �لكبري" م�شاعد�ت 
�لفي�شانات  م���ن  م��ت�����ش��رر  �آلف   8
�ل���ت���ي �ج���ت���اح���ت ع������دد�ً م���ن �ل���ولي���ات 
بتكلفة  �ملا�شي  �شبتمرب  يف  �ل�شود�نية 
درهماً من خال تقدمي   755،149
ودعم  للمت�شررين  �لغذ�ئية  �ل�شال 
�لنازحني د�خلياً عرب تقدمي �مل�شاعد�ت 

�لإيو�ئية.

قرية متكاملة يف �لنيجر
�ملوؤ�ش�شة  م�����ش��اري��ع  ق��ائ��م��ة  و���ش��م��ل��ت 
�ملعي�شية  �لأح���و�ل  حت�شني  قطاع  يف 
دعم  �إىل  و�ل��ر�م��ي��ة   2020 خ���ال 
ل���ت���وف���ري حلول  �ل���ع���امل���ّي���ة  �مل�������ش���اع���ي 
�ملجتمعات  مل�������ش���ك���ات  م�������ش���ت���د�م���ة 
متكاملة  قرية  بناء  �لدخل،  متدنية 
ل��ل��م��ح��ت��اج��ني و���ش��ح��اي��ا �لأزم������ات يف 
�لنيجر بالتعاون مع جمعية �ل�شارقة 
ت�شمل  درهم   2،007،559 بتكلفة 
م�شادر مياه وطاقة ومز�رع ومدر�شة 
ومركز رعاية �شحّية وتوفري �ملعد�ت 
و�شتحمل  �ملو��شي،  وتربية  للزر�عة 
�ل���ق���ري���ة، �مل���ت���وق���ع �إجن����ازه����ا خال 
ع���ام ون�����ش��ف �ل��ع��ام، ����ش��م �مل��غ��ف��ور له 
�شلطان  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ  �هلل  ب����اإذن 

�لقا�شمي.

خميم  يف  للفتيات  مدر�ضة  بناء 
كالوبي بكينيا

�لتعليم،  قطاع  يف  �مل�شاريع  �أب��رز  وم��ن 
للفتيات  د�خلية  ثانوية  مدر�شة  �إن�شاء 
)مليون  دره��م  مليون   3.66 بتكلفة 
كالوبيي  خم��ي��م  يف  �أم���ري���ك���ي(  دولر 
ب���ج���م���ه���وري���ة ك���ي���ن���ي���ا ب����ال����ت����ع����اون مع 
�لاجئني،  ل�شوؤون  �ل�شامية  �ملفو�شية 
�خلريي،  �ل�شارقة  بيت  م��ن  وبتمويل 
لتمكني  �لكبري(  )�لقلب  ����ش��م  حملت 
360 طالبة على مد�ر �لعام �لدر��شي 
من فتيات �ملخيم و�ملنطقة �ملحيطة به 
يف �ملجتمع �مل�شيف، من �حل�شول على 

�لتعليم.

�لرفاه  ت��ع��زز  �ل�ضارقة  ج��ائ��زة   
�لإجتماعي للنازحني 

�لدولية  �ل�����ش��ارق��ة  ج���ائ���زة  وت���ن���اول���ت 
�أطلقتها  �ل���ت���ي  �ل���اج���ئ���ني  مل��ن��ا���ش��رة 
مع  بالتعاون  �لكبري  �لقلب  موؤ�ش�شة 
�لاآجئني،  ل�شوؤون  �ل�شامية  �ملفو�شية 
�حتياجات  من  و�أ�شا�شياً  جديد�ً  جانباً 
  ،2020 �لر�بعة  دورتها  يف  �لاجئني 
وه��و �جل��ان��ب �مل��ع��ن��وي و�ل��ث��ق��ايف �لذي 
�ملادية  �ل��ق��ط��اع��ات  ع��ن  �أه��م��ي��ة  يقل  ل 
�لأخرى، حيث فازت �ملنظمة �لإن�شانّية 
يف  �لعاملة  ليتو"  "تومايني  �مل��الوي��ة 
باجلائزة  لاجئني"  دجاليكا  "خميم 
درهم   �أل���ف   500 قيمتها  تبلغ  �ل��ت��ي 

مهار�ت  تنمية  يف  جل��ه��وده��ا  ت��ك��رمي��اً 
�ل���اج���ئ���ني يف ج���م���ه���وري���ة م�������الوي، 
و�لنف�شي  �لإجتماعي  �ل��رف��اه  وتعزيز 
ل����ل����ن����ازح����ني م������ن خ��������ال �ل����رتف����ي����ه 
حيث  و�لفنّية،  �لإب��د�ع��ّي��ة  و�لفعاليات 
 242 ج��اء ف��وز ه��ذه �ملنظمة من بني 
للجائزة  تر�شحت  ومنظمة  موؤ�ش�شة 

من 52 دولة.

دعم �لالجئني و�ملحتاجني 
لرفع معاناة  �مل�شتمر  �شعيها  �إط��ار  ويف 
�أنحاء  �شتى  يف  و�ل��ن��ازح��ني  �ل��اج��ئ��ني 
�ل���ع���امل، ����ش��ت��ه��دف��ت �مل��وؤ���ش�����ش��ة متويل 
م�شاريع �إن�شانّية لدعم �لاجئني يف عدد 
�لعامل وم�شاعدتهم  �لبلد�ن حول  من 
�مل�شيفة  �ملجتمعات  يف  �لن��دم��اج  على 
�لرعاية  �أن��ظ��م��ة  ب��ت��ع��زي��ز  و�مل�����ش��اه��م��ة 
�ملهني  و�ل��ت��م��ك��ني  و�لتعليم  �ل�شحّية 
وبلغت  �مل��خ��ي��م��ات.  �مل������ر�أة يف  وت��ن��م��ي��ة 
�لتمويلّية  �مل�شاعد�ت  من  كينيا  ح�شة 
درهماً،   5،270،949 �ل��غ��اي��ة  ل��ه��ذه 
 8،435،934 ب���اك�������ش���ت���ان  وح�������ش���ة 
مدر�شة  بناء  م�شاريع  ت�شمنت  درهماً، 
باإذن  ل��ه  �ملغفور  ����ش��م  حتمل  �بتد�ئية 
�ل�شيخ خالد بن �شلطان �لقا�شمي  �هلل 
�للغة  لتعليم  ومر�كز  ثانوية،  و�أخ��رى 
�حلا�شوب،  وم����ه����ار�ت  �لإجن���ل���ي���زي���ة، 
مر�كز  وت��ط��وي��ر  لتاأ�شي�س  ب��الإ���ش��اف��ة 
تنموية جمتمعية با�شم �لقلب �لكبري، 
باك�شتانيني  ����ش���رك���اء  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 

وموؤ�ش�شات عاملّية.
�ملوؤ�ش�شة  م�����ش��اع��د�ت  ح�����ش��ة  وب��ل��غ��ت   
��شتفاد  دره����م   551،700 ل�����اأردن 
�شملت  ك��م��ا  367لجئ،  ن��ح��و  م��ن��ه��ا 
من  ك���ل  �لكبري"  "�لقلب  م�����ش��اري��ع 
 1،301،732 ب��اإج��م��ايل  ف��ل�����ش��ط��ني 
 367،800 ب���  وب��ن��غ��ادي�����س  دره���م���اً، 
 212،519 ب������  ون���ي���ج���ريي���ا  دره�������م 
درهم   300،408 ب�  و�أثيوبيا  دره��م، 
و�لعر�ق  256،853 درهماً  ب�  و�لهند 
و�لبو�شنة  دره�����م�����اأً   36،449 ب������  
جانب  �إىل  دره����م����اً،   218،973 ب�����  
درهماً   1،599،474 ت��خ�����ش��ي�����س  
د�خل  �لدعم  �حتاجت  �لتي  للعائات 

�لدولة.

)�شمان( تعيد افتتاح الفروع ومكاتب اخلدمة 
على م�شتوى الدولة ل�شتقبال املتعاملني

•• اأبوظبي-وام:

عن  – �شمان  �ل�شحي  لل�شمان  �لوطنية  �ل�شركة  �أعلنت 
�إعادة �فتتاح فروعها ومكاتب �خلدمة على م�شتوى �لدولة 
وذلك يف �إطار خطتها �لتدريجية لعودة عملياتها �لت�شغيلية 

�ن�شجاماً مع مرحلة �لتعايف من جائحة "كورونا".
�لأ�شبوع  �أي��ام  �لعمل خال  �شاعات  �علنت عن متديد  كما 
�أبوظبي  باإمارة  مكاتبها  يف  �ل�شبت  يوم  خدماتها  وتقدمي 
�لدعم  درج���ات  �أق�شى  وت��وف��ري  متعامليها  خ��دم��ة  ب��ه��دف 

لهم.

�أ�شهر على تطبيق   9 وتاأتي هذه �خلطوة بعد مرور نحو 
بعد  �لت�شغيلية عن  "�شمان" خطة ل�شتمر�رية عملياتها 
2020 ��شتجابة  �أبريل من �لعام  و�لتي �أطلقتها يف �شهر 
كورونا حيث  وباء  �نت�شار  للحد من  �لحرت�زية  للتد�بري 
�شمنت �ل�شركة من خالها توفري جميع خدماتها لنحو 
�ل�شحية  �مل��ن�����ش��اآت  �شبكة  و�إد�رة  م�شرتك  مليون   2.5
دولة  م�شتوى  على  �لأك���رب  تعترب  و�ل��ت��ي  لديها  �ملعتمدة 
بعد  ع��ن  من�شاأة  �آلف  ثاثة  يتجاوز  ب��اإج��م��ايل  �لإم����ار�ت 
باإجناز  �ل�شركة  خالها  م��ن  جنحت  حيث  �نقطاع  ودون 
�ملايني من معامات م�شرتكيها عرب من�شاتها �لرقمية.

تركزت م�ضاريعها يف 7 قطاعات بتكلفة و�ضلت �إىل 39 مليون درهم  

)القلب الكبري( ت�شتجيب لتحديات 2020 ب� 39 م�شروعًا اإن�شانيًا تخدم 803 اآلف م�شتفيد من 15 دولة 

 •• دبي - حم�سن را�سد

طالبت وز�رة �لرتبية و�لتعليم من �ملد�ر�س ب�شرورة حتديث 
ج��م��ي��ع �ل���ب���ي���ان���ات ل��ل��ط��اب م���ن �أ����ش���ح���اب �ل��ه��م��م وحتديد 
بهم،  �خلا�شة  و�لتقارير  ومتطلباتهم  �لمتحانات  �حتياجات 
و�إدخالها عرب �لربنامج �ملخ�ش�س من قبلها "�ملنهل"، على �أن 
يتم مر�جعتها و�لتدقيق عليها من قبل مر�كز دعم �لرتبية 

�خلا�شة بالوز�رة وفقاً لحتياجات كل طالب.
و�أ�شندت �لوز�رة، وفق تعميم �أ�شدرته �إد�رة �لرتبية �خلا�شة، 
مهمة حتديث �لبيانات للمدر�شة �لتي يتو�جد بها �لطالب من 
�أ�شحاب �لهمم، مطالبه م�شوؤويل �ملد�ر�س، بالتعاون مع فريق 
�لبيانات  �أن جميع  من  و�لتاأكد  �خلا�س،  �لتعليم  دعم  مر�كز 

�لتي مت �إدخالها �شحيحة وحمدثة.
وطالبت �لوز�رة �مل�شوؤولني عن �لتحديث باأن يكون لدى جميع 
�لطاب، خطة تعليمية فردية مع �لتن�شيق بني معلم �لرتبية 

�خلا�شة ومعلمي �ملادة لتطويرها.
كما طالبتهم بتحميل كافة �لبيانات �ل�شخ�شية لكل طالب من 
و�ل��ذي من  �شو�ء كان ذلك )تعديل - تهيئة(  �لهمم  �أ�شحاب 
�شاأنه �أن يوؤثر على �حتياجات �متحانات �لطاب و�لتح�شري 
لامتحانات �شو�ء كانت �متحاناتها �لفرت��شية �أو �لو�قعية، 
مفيدة باأنه، وبعد �ملو�فقة على نتائج �لطاب يف نهاية �لعام 
يتم  مل  طلبات  �أو  �حتياجات  �أي  يف  �لنظر  يتم  لن  �لدر��شي، 

�حلالت  )با�شتثناء  �ل��ن��ظ��ام  خ���ال  م��ن  وحت��دي��ث��ه��ا  �إدخ��ال��ه��ا 
�ملعتمدة(.

وحول تطبيق �خلطة �لرتبوية �لفردية، �أكدت �لوز�رة وجوب 
لديهم حتديد�ت خطة  �لذين  �لطاب  يكون لدى جميع  �أن 
تعليمية فردية من �ل�شفوف �ل� KG  حتى �ل� 12 و�لتن�شيق 
�خلطة  لتطوير  �مل���ادة  ومعلمي  �خلا�شة  �لرتبية  معلم  ب��ني 
�لتعليمية �لفردية للطالب )ترتيبات -تعديل - تعديل �ملناهج 

�لدر��شية( وفًقا ل� �حتياجات �لطالب.
و�أ�شارت �إىل �أنه يف حال مل يتم تقييم �لطالب من قبل مركز 
�ملدر�شة برت�شيح هذه �حلالت  دعم �لرتبية �خلا�شة وقامت 
على  �ملو�فقة  �خلا�شة  �لرتبية  �أخ�شائي  على  يجب  للتقييم، 
�لتعديل و�لحتياجات �ملقرتحة من �ملدر�شة وحتميلها باملنهل، 
وت�شهيل �لإ�شر�ف على �خت�شا�شي �لرتبية �خلا�شة للطالب 
مع �لتحديد�ت و�لتاأكد من �عتماد �خلطة �لرتبوية �لفردية 

بالتن�شيق مع رئي�س �ل�شوؤون �لأكادميية.
وفيما يتعلق بالطاب ذوو �لتقييمات و�لختبار�ت �حلا�شمة، 
�أفادت �لوز�رة بوجوب �أن يكون لدى جميع �لطاب �لذين يتم 
، ويجب  حتديدهم، خطة تعليمية فردية )تعديل - تكييف( 
جميع  و�إخ�شاع  �لتطبيقية،  و�لختبار�ت  �لتقييمات  تتبع  �أن 
�لطاب �أ�شحاب �لهمم لأحكام �شيا�شة �لتقييم �لوطنية لعام 
وفقاً   ،2020 بعد  عن  للتقييم  و�لدليل   2021  2020-

لاإجر�ء�ت و�للو�ئح و�لأنظمة �ملقررة.

�لمتحانات
وحدد �لقر�ر للطاب ذوي �لتحديد�ت �لذين يتبعون تعديًا 
 IEP يف �ملناهج �لدر��شية، �شتعتمد �متحاناتهم على برنامج
�لذي يتم �إج��ر�وؤه بو��شطة معلمي �ملو�د بالتعاون مع معلمي 
�ملركزية،  �لمتحانات  تطبيق  ينبغي  ول  �خلا�شة،  �لرتبية 
)�لإقامة    IEPيتبعون �ل��ذي��ن  �لتحديد�ت  ذوو  وللطاب 
فقط(، يتبع �لطاب منهًجا عادًيا، ولكن تطبيق �لت�شهيات 
�مل��ط��ل��وب��ة يعتمد ع��ل��ى ك��ل ح��ال��ة، م��ع �لأخ����ذ يف �لع��ت��ب��ار �أن 
�أو  )�لورقية  �ملركزية  �لمتحانات  لإج��ر�ء  موؤهلون  �لطاب 
�لإلكرتونية( مع ت�شهيات تعتمد على قدر�ت �لطاب و�شدة 
�لإعاقة، �أو �شيتم �إعد�د �لمتحانات م�شبًقا �لتي تت�شمن نف�س 
على  بناًء  �لختبار�ت  �أ�شلوب  ��شتيعاب  �شيتم  ولكن  �ملحتوى 
�لإعاقة، )تغيري طريقة طرح �لأ�شئلة(، مع ت�شهيل �لإ�شر�ف 
�لطاب  �متحانات  �أثناء  �خلا�شة  �لرتبية  �خت�شا�شي  على 

ذوي �لتحديد�ت مع مديري �ملد�ر�س ومناطق مد�ر�شهم.
وقررت �ل��وز�رة، �إذ� مل يتم تقييم �لطاب ر�شمًيا ويحتاجون 
�ملدر�شي  �لدعم  فريق  و�أو�شى  �خلا�شة  �لرتبية  خدمات  �إىل 
للتقييم )لديه - لديها خطة عاجية( ويف حاجة �إىل مد�ر�س 
�إىل مر�كز  �أن تر�شل قائمة مبعلومات �لطالب  IEP ، يجب 
دعم �لرتبية �خلا�شة، و�أن يقوم مركز دعم �لرتبية �خلا�شة 

باملو�فقة عليه و�إر�شاله �إىل �ملدر�شة.

�ل� 12 لكل طالب  حتى    KG �ل�  ل�ضفوف  فردية  تعليمية  • خطة 
و�ملادة لتطوير �خلطط �خلا�ضة  �لرتبية  معلمي  بني  • �لتن�ضيق 

طلبات مل يتم �إدخالها وحتديثها عرب �ملنهل �أو  �حتياجات  �أي  يف  �لنظر  يتم  • لن 
على IEP �لذي يتم �إجر�وؤه بو��ضطة معلمي �ملو�د و�لرتبية �خلا�ضة �لمتحانات  • عقد 

)الرتبية( تطالب م�شوؤويل املدار�س بتحديث 
بينات الطالب من اأ�شحاب الهمم 

•• دبي-الفجر:

جددت مو��شات �لإمار�ت 11 من �شهاد�ت �لآيزو �إ�شافة ل�شهادة 
 OSHAD �أو���ش��اد  �ملهنية  و�ل�شحة  لل�شامة  �أبوظبي  مركز 
من  �ل��ر�ب��ع  �لربع  يف  وذل��ك  لديها،  �ملتكامل  �لإد�رة  نظام  �شمن 
�لعام �ملا�شي، وعقب ثاث مر�حل من عمليات �لتدقيق �خلارجي 

�لتي تولتها فروع حملية ل�شركات عاملية متخ�ش�شة.
�ملهنية  و�ل�شحة  و�ل�شامة  �لبيئة  �إد�رة  مدير  �شكر  خالد  و�أف��اد 
�جلانب،  بهذ�  �ل�شركة  ق��ي��ادة  �هتمام  �أن  �لإم����ار�ت،  مبو��شات 
�لعمل يف جتديد  �ملبذولة من قبل فرق  و�ل��ذي ج�شدته �جلهود 
توليه  �ل��ذي  �لثابت  و�لل��ت��ز�م  �حلر�س  يرتجم  �إمن��ا  �ل�شهاد�ت؛ 
�لدو�م،  على  �جل��ودة  مب�شتويات  لارتقاء  �لإم���ار�ت  مو��شات 

باعتبارها �إحدى �لقيم �ملحورية �شمن منظومة �لعمل و�لثقافة 
�أحدث  ملو�كبة  �ل��دوؤوب  �شعيها  يعك�س  كما  �ل�شركة،  يف  �ملوؤ�ش�شية 
�ل��ع��امل��ي مب��ا ي�شمن مت��ي��ز خدماتها  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �مل��و����ش��ف��ات 
من  ي��ع��زز  وب��ال��ت��ايل  �لت�شغيلية،  عملياتها  وك���ف���اءة  و�أن��ظ��م��ت��ه��ا 

تناف�شيتها وح�شورها. 
لل�شهاد�ت  �لكلية  �ل�شاحية  �أن  �لإد�رة  مدير  �أو�شح  وتف�شيًا؛ 
�لرئي�شية �ملجددة متتد لثاث �شنو�ت، بينما يتم جتديد �شهاد�ت 
�أن �لزيار�ت �مليد�نية من قبل  �لأنظمة �لإر�شادية �شنوياً، موؤكد�ً 
ومتت  عمل،  ي��وم   24 باإجمايل  مر�حل  لثاث  �متدت  �ملدققني 
 15 و�شملت  �ملتخ�ش�شني،  �ملدققني  من  عدد  بو��شطة  تغطيتها 
مركز خدمة موزعة يف خمتلف �إمار�ت �لدولة، �إ�شافًة لعدد من 

�لإد�ر�ت �ملختلفة يف �لإد�رة �لعامة.

موا�شالت الإمارات جتدد 12 من �شهادات نظام الإدارة املتكامل لديها

•• دبي-الفجر:

�لعام  �لقائد  �مل��ري  خليفة  ع��ب��د�هلل  �لفريق  معايل  �طلع 
ل�شرطة دبي، على �إجر�ء�ت �فتتاح �لعر�س �لأول لأجنحة 
�لعمليات  غ��رف��ة  وحم��ت��وي��ات  دبي"،   2020 "�إك�شبو 
و�أحدث  �ملُطبقة  �لأم��ن��ي��ة  و�ل��رب�م��ج  و�لأن��ظ��م��ة  �مل��رك��زي��ة 
�لتطور�ت �لأمنية يف موقع �حلدث �لعاملي، ومعايري �لآمن 

و�ل�شامة، و�لإجر�ء�ت �لحرت�زية.
حدث  لتاأمني  �لتنفيذية  �للجنة  �جتماع  معاليه  وت��ر�أ���س 
رئي�شة  ق��ط��اع��ات  ث��اث��ة  �ل���ذي ي�شم  �ل���دويل  دب��ي  �إك�شبو 
خا�شة بتاأمني �ملعر�س، وتتمثل يف قطاع �لدعم و�لإ�شناد، 
وق��ط��اع��ي �ل��ع��م��ل��ي��ات، و�ل��ب��ح��ث �جل��ن��ائ��ي، وذل���ك بح�شور 
و�لت�شليم  للتطوير  �لتنفيذي  �لرئي�س  �خلطيب  �أح��م��د 
مدير  �ملزروعي  مهري  �شيف  و�لعميد  �إك�شبو،  يف  �لعقاري 
�شرور  بن  خ��ادم  عبد�هلل  و�لعميد  للمرور،  �لعامة  �لإد�رة 
مدير مركز �شرطة بر دبي رئي�س جمل�س مديري مر�كز 

�ل�شرطة، وعدد من �ل�شباط و�مل�شوؤولني.
و��شتمع معايل �لفريق �ملري من روؤ�شاء �لقطاعات �لثاثة 
�إىل �شرح حول خطط �لقطاعات يف تاأمني فعاليات �ملعر�س 
�طاعه  جانب  �إىل  �لأمنية  و�لرب�مج  �لأنظمة  وجاهزية 

على �ل�شتعد�د�ت �جلارية من جميع �لفرق �ملعنية. 
فرق  بجهود  �مل��ري،  خليفة  عبد�هلل  �لفريق  معايل  و�أ���ش��اد 

عمل معر�س �ك�شبو �لدويل �لتي ��شتطاعت خال �لفرتة 
و�ل�شعوبات  �ل��ت��ح��دي��ات  م���ع خم��ت��ل��ف  �ل��ت��ع��ام��ل  �مل��ا���ش��ي��ة 
�لعمل  �أن  �لوقت �ملحدد، موؤكد�ً  �مل�شاريع يف  و�لنتهاء من 
بروح �لفريق �لو�حد �أ�شهم يف تطوير �أنظمة �أمنية حديثة 
�أبهى  يف  �لعاملي  �حل��دث  ه��ذ�  �إخ���ر�ج  �إىل  تهدف  وُمبتكرة 

�شورة وحتقيق �لنتائج �ملرجوة من �إقامته.
و�ل�شتعد�د  �لتامة  �جل��اه��زي��ة  �أهمية  على  معاليه  و�أك���د 
وت�شخري كافة �لإمكانيات و�لتقنيات و�لذكاء �ل�شطناعي 
�حلدث  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�شري�ً   ،2020 �إك�شبو  ل�شت�شافة 
�شلم  دبي يف  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  و�شعته  �لذي  �لعاملي 
�لذكية  و�أنظمتها  �إمكانياتها  ك��ل  ل��ه  �شخرت  �أول��وي��ات��ه��ا، 
و�لتقنية لتقدمي �لدعم �لازم يف كل ما يتعلق باملجالت 
�لعمل وعاقتها  �لأمنية و�خلدمية، ومتابعة جميع فرق 
م��ع ك��اف��ة �مل��وؤ���ش�����ش��ات �لأم��ن��ي��ة يف �ل���دول���ة، ب��ه��دف تقدمي 
و�ملنظمني  زو�ر  جلميع  عالية  ج���ودة  ذ�ت  ذك��ي��ة  خ��دم��ات 
و�لوفود �مل�شاركة، حتى نكون خري �شفر�ء لدولة �لت�شامح.

�ملزيد  ب��ذل  �مل���ري على ���ش��رورة  �لفريق  و�أك���د م��ع��ايل  كما 
من �جلهد و�لعمل بوترية مت�شارعة ورفع م�شتوى �لأد�ء 
و�لتميز يف خمتلف �ملجالت، �إ�شافة �إىل �ل�شتخد�م �لأمثل 
لاأنظمة و�لتقنيات �حلديثة و�لربط بني �لرب�مج �لأمنية 
�لعاملي  �حل��دث  �إخ��ر�ج  �لعليا يف  �لقيادة  لتطلعات  حتقيقاً 

بال�شورة �لتي تليق مبكانة دبي �لعاملية.

الفريق املري يطلع على اإجراءات افتتاح 
العر�س الأول لأجنحة معر�س اإك�شبو 2020 



الثالثاء   19  يناير   2021  م   -   العـدد   13142  
Tuesday   19  January   2021   -  Issue No   1314206

العدد 13142 بتاريخ 2021/1/19 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/د�ر �ل�شام خلدمات �لطباعة ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1279496 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ربينه �شاهني حممد ��شماعيل حممد حنيفه %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شالح عو�س �شامل �شعيد �لكثريى %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ذو�لفقار ناز حمل %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خليفه ح�شن عبد�هلل عبد�لرحمن �لب�شر
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ذو�لفقار ناز حمل

�شمو  5a م�شتودع 41 24568  ق  م 45  �ل�شناعية  �أبوظبي م�شفح  تعديل عنو�ن / من 
�ل�شيخ /ذياب بن ز�يد بن �شلطان و �خرين �إىل �أبوظبي �مل�شفح م 45 459288 459288 

�شمو �ل�شيخ �شلطان بن خليفه بن ز�يد و �خرين
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 13142 بتاريخ 2021/1/19 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خمبز �لع�شو�س ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2109629 
تعديل مدير / �إ�شافة فا�شل �شيف مبارك فا�شل �ملزروعى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 بن فا�شل �لقاب�شة ذ م م bin fadel holding L L C من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء 
بن فا�شل �لقاب�شة ذ م م bin fadel holding L L C  من 99 % �إىل 100 %

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مبارك �شيف مبارك فا�شل �ملزروعى
تعديل لوحه �لإعان / �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/ خمبز �لع�شو�س ذ.م.م 

ALESHOUSH BAKERY L.L.C
�إىل /خمبز �لع�شو�س - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 

ALESHOUSH BAKERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 13142 بتاريخ 2021/1/19 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�بيك�س �لوطنية لا�شتثمار- 

CN �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م رخ�شة رقم:3727986 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �إيبيك�س �لقاب�شة ذ.م.م
Apex Holding L.L.C 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شركة �بيك�س �لوطنية خلدمات �لتموين ذ.م.م
APEX ALWATANIAH CATERING SERVICE L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان  �لقت�شادية خال 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 13142 بتاريخ 2021/1/19 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/لف دروب�س كافيه  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2643006 
تعديل �إ�شم جتاري من/ لف دروب�س كافيه 

LOVEDROPS CAFE 

�إىل /�يلفن �ك�س ون كافيه 
 ELEVEN X 1 CAFE 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان 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 13142 بتاريخ 2021/1/19 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/خياط  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1133954:ل�شحوة لل�شيد�ت رخ�شة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 13142 بتاريخ 2021/1/19 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/بنك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بنجوين خلياطة �ملاب�س �لن�شائية
 رخ�شة رقم:CN 1989432 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 13142 بتاريخ 2021/1/19 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/كو�نتا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2591595:نرتنت كافية رخ�شة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 13142 بتاريخ 2021/1/19 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جمموعة 

�لناهية لا�شت�شار�ت �لد�رية و�لتدريب
 رخ�شة رقم:CN 1093649 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 13142 بتاريخ 2021/1/19 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2444118:عبيلو و�ديلو رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 13142 بتاريخ 2021/1/19 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هور�يزن 

ميدل �ي�شت لا�شت�شار�ت �لد�رية
 رخ�شة رقم:CN 1973192 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 13142 بتاريخ 2021/1/19 

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/ريد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كاربت للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة 
 رخ�شة رقم:CN 2119718 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 13142 بتاريخ 2021/1/19 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حلركة 

 CN 2488922:للو�شاطة �لتجارية رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 13142 بتاريخ 2021/1/19 

�إع����������الن
للتو�شيل  �ل�ش�����ادة/كايوتي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2662184 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي حممد علي م�شبح �لنعيمي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ر��شد �شيف �شعيد حممد �لكعبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان 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 13142 بتاريخ 2021/1/19 

�إع����������الن
لتجارة  �ل�ش�����ادة/و�تر ليف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN معد�ت و�جهزة �لري ولو�زمها رخ�شة رقم:2111981 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعود جمعه علي �شلطان �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد خليفة حميد كريه �ملرر

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان 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 13142 بتاريخ 2021/1/19 

�إع����������الن
��س  نيلز  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN للعناية بالظافر رخ�شة رقم:1398714 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ر��شد عبد�هلل ر��شد �شعيد �لظاهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ملكة �حمد حممد �لبطر�ن

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان 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 13142 بتاريخ 2021/1/19 

�إلغاء �عالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لرمال  �لتجاري:لوؤلوؤة  بال�شم   CN رقم:1985788 
لل�شيانة �لعامة و�لديكور،بالغاء طلب �لغاء �لرخ�شة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
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 13142 بتاريخ 2021/1/19 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شركاء �ملتحدون لا�شتثمار �س.م.خ

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1005857 
تعديل مدير / �إ�شافة حمد جا�شم �لدروي�س فخرو

AL HAIL HOLDING - LLC تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حليل �لقاب�شة  ذ م م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ملجموعة �لعاملية للتطوير - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد 
GLOBAL DEVELOPMENT GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  ذ م م

al hail holding تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حليل �لقاب�شة
تعديل مدير / حذف �ياد نا�شر عادل �بو حويج

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف فيوت�شر ��شيت�س لا�شتثمار�ت �س.ذ.م.م
FUTURE ASSETS INVESTMENTS .L.L.C 

 تعديل عنو�ن / من �أبوظبي �بو ظبي - �شارع خليفة - بناية �ل�شيخ مبارك بن حممد 
قا�شم  نا�شر  �ل�شيد   126250  126250  4 غرب  �بوظبي  جزيرة  �أبوظبي  �إىل  نهيان  �ل 

دروي�س فخرو و �خرين
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 13142 بتاريخ 2021/1/19 
وزارة العدل -حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية- ق�شم احلجوزات والبيوع

االنابة الق�شائية 17792 ل�شنة 2019 مو�شوع التنفيذ رقم 979 ل�شنة 2019 تنفيذ عجمان

وامل�شرك معها الق�شية التنفيذية رقم 3224 ل�شنة 2019 اإعالن بيع �شفينة باملزاد العلني )ن�شراً( 
�إىل �ملنفذ �شدهم: 1- �شركة و�دي �لنيل لل�شحن و�ملاحة ذ.م.م )مالكة �ل�شفينة �شاكر2( 2- �شركة م�شرحة 
لل�شحن ��س �يه. ل�شالح �ملنفذ له/ �شموغ فيول م.د.م.�س تعلن حمكمة �ل�شارقة �لبتد�ئية �لحتادية للجميع 
باأنه �شينعقد مز�د علني وذلك على موقع لامار�ت للمز�د�ت وذلك يف متام �ل�شاعة �ل�شاد�شة م�شاًء يوم �لأحد 

�ملو�فق 2021/2/7 وذلك لبيع �ل�شفينة �ملحجوز عليها يف ميناء �حلمرية و�ملبني �و�شافها على �لنحو �لتايل:

بالدرهم  يعادلة حو�يل )1.835.000(  ما  �و  �مريكي(  دولر  �لف  �مريكي )خم�شمائة  دولر  بقيمة 500.000   
بالز�م  و�لقا�شي  عجمان  كلي  جتاري   2017/3013 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  للحكم  تنفيذ�ً  وذلك  �لمار�تي 
�ملحكوم عليهما بالت�شامم و�لت�شامن  باأد�ء مبلغ وقدره )1.877.050( درهم للمدعية مع �لفائدة �لقانونية 
بو�قع 5% ت�شري من تاريخ �ل�شتحقاق يف 2017/7/1 وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ 2000 درهم 
بقيمة 20% من  �شيك م�شدق  يتقدم مبوجب  �ن  باملز�يدة  بال�شرت�ك  �لر�غب  �ملحاماة. ويتوجب على  �تعاب 
�لثمن �ملقدر لل�شفينة. وعلى من يرغب بال�شر�ء �و �ل�شتف�شار عن ذلك مر�جعة �ملوقع �للكرتوين لامار�ت 
�عرت��س  له  من  كل  وعلى  �لبيع.  موعد  قبل  وذلك   http://www.emiratesauction.ae للمز�د�ت 

�لتقدم باعرت��شه معزز�ً �ياه مبا يربره من م�شتند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثاثة �يام على �لقل. 
عن/ رئي�ص ق�ضم �حلجوز�ت و�لبيوع/ حمكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لبتد�ئية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

��شم �ل�شفينة
�لطول

علم �ل�شفنية
�حلمولة �لكلية �مل�شجلة

رمز �لند�ء
مكان �لبناء

نوع �ل�شفينة
�لعر�س

رقم �ملنطقة �لبحرية �لدولية
�حلمولة �ل�شافية �مل�شجلة

غاط�س �ل�شفينة
�شنة �لبناء

SHAKER2 �شاكر 2 
125.6 مرت

توجو
7084 طن مرتي

5VCL5

�يطاليا

Ro.Ro.Ship شفن حمل ب�شائع على �لعجات�
19.7 مرت

8223244

3979 طن

6 مرت

1984م
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اأخبـار الإمـارات
املكتب الإعالمي حلكومة الفجرية يوثق اأن�شطة حممد بن حمد ال�شرقي يف 2020

�لفجرية - و�م: 
�أ�شدر �ملكتب �لإعامي حلكومة �لفجرية فيديو توثيقي ي�شتعر�س فيه �أن�شطة �شمو �ل�شيخ 
�لفيديو  وي�شتعر�س   .2020 لعام  �لفجرية  عهد  �ل�شرقي ويل  بن حممد  بن حمد  حممد 
قيام �شموه بزر�عة �شجرة �لقرم على �شاطئ �لعقة يف مدينة دبا �لفجرية يف �إطار �لحتفال 
". و يعر�س  "غر�س �لحتاد  �لتا�شع و�لأربعني للدولة حتت عنو�ن  باليوم �لوطني  �لر�شمي 
�ل��ف��ي��دي��و ح�����ش��ور ���ش��م��وه م��ر����ش��م رف���ع ع��ل��م �ل��دول��ة يف �ل�����ش��اح��ة �لأم��ام��ي��ة لق�شر �لرميلة، 
�لثالثة بجانب ح�شور �شموه بطولة  �ل��دويل للفنون يف دورت��ه  �لفجرية  وفعاليات مهرجان 
ويل  جولت  �لفيديو  وي�شتعر�س  �لثامنة.  بن�شختها  للتايكوندو  �ملفتوحة  �لدولية  �لفجرية 
�أقيمت فيها،  عهد �لفجرية يف كافة مناطق �لإم��ارة وح�شوره جمموعة من �لفعاليات �لتي 
ولقاء�ته مع �إد�ر�ت �ملوؤ�ش�شات �حلكومية يف �لإمارة �إىل جانب م�شاركاته يف عدد من �ملنا�شبات 

�لعامة �لتي تتعلق مبو�طني �لإمارة و�لدولة. 

حممد ال�شرقي يرتاأ�س اجتماع موؤ�ش�شة الفجرية لتنمية املناطق لعام 2021
•• الفجرية-وام: 

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لفجرية  عهد  ويل  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ت��ر�أ���س 
موؤ�ش�شة �لفجرية لتنمية �ملناطق، يف مكتبه بالديو�ن �لأمريي، �لجتماع �لدوري للموؤ�ش�شة خال 

�لعام 2021.
�ملجال�س  �أعمال  يف  �لتطور�ت  و�آخ��ر   ،2020 عام  �ملنجزة خال  �لأعمال  تقرير  على  �شموه  و�طلع 
على  للوقوف  �ملوؤ�ش�شة  مل�شاريع  �لتنفيذية  للخطط  ُمف�شل  �شرح  �إىل  و��شتمع  باملناطق،  �ملجتمعية 

تطوير �آلية عملها، وتن�شيطها ب�شكل فعال وفقاً للمعايري �لوطنية.
�ملا�شي، م�شدد�ً على  �لعام  �ملوؤ�ش�شة خال  �إد�رة  و�ثنى �شموه يف بد�ية �لجتماع على جهود جمل�س 
�شرورة تكثيف �جلهود، وت�شريع وترية �إجناز �مل�شاريع، وتلبية �حتياجات �ملو�طنني، و�لرتقاء بجودة 

�خلدمات �حلكومية �ملُقدمة لهم.
ح�شر �لجتماع �شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد �لفجرية، و�شعادة �ملهند�س خمي�س 

�لنون مدير عام �ملوؤ�ش�شة، و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة.

�شقر غبا�س يبحث تعزيز العالقات الثنائية مع وزير خارجية قرب�س

وكيل دائرة الق�شاء يف اأبوظبي ي�شتقبل ال�شفري الأمريكي

مكتب �شوؤون املواطنني يف عجمان يطلع على اآليات عمل جمال�س ال�شواحي بال�شارقة

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  غ��ب��ا���س  �شقر  م��ع��ايل  �أك���د 
عمق  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
و�ل�شد�قة  �ل����ت����ع����اون  ع����اق����ات 
�ل���ق���ائ���م���ة ب����ني دول�������ة �لإم���������ار�ت 
وج��م��ه��وري��ة ق��رب���س، وم���ا يجمع 
رو�بط  م��ن  �ل�شديقني  �لبلدين 
وع�����اق�����ات م���ت���ي���ن���ة وم����ت����ج����ذرة، 
ت�شهد تطور� ملحوظا يف خمتلف 
بدعم  و�مل�������ج�������الت،  �لأ������ش�����ع�����دة 
�لبلدين  ق��ي��ادت��ي  م���ن  م��ت��و����ش��ل 
لدفع هذه �لعاقات �إىل �لأمام يف 
ملا  �أو�شع  �آف��اق  �ملجالت نحو  كافة 

فيه خري �ل�شعبني �ل�شديقني.
معاليه  ��شتقبال  خال  ذلك  جاء 

جم����ل���������س �ل�������ن�������و�ب �ل���ق���رب����ش���ي 
و�ملوجهة �ىل معايل �شقر غبا�س 
رئي�س �ملجل�س لزيارة قرب�س على 
وفد برملاين لبحث �وجه �لتعاون 

�لربملاين �مل�شرتك بني �لبلدين.
و�أ�����ش����اد وزي�����ر خ���ارج���ي���ة قرب�س 
و�مل�شتمرة  �حل��ث��ي��ث��ة  ب���اجل���ه���ود 
يف  �لإم����ار�ت  دول��ة  �تخذتها  �لتي 
�مل��ج��الت ك��اف��ة، م��ن �أج���ل �شمان 
�أزمة  �لتعامل مع  كفاءة عالية يف 
�مل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �نت�شار 
هذه  وب��ف��اع��ل��ي��ة   ،"19 "كوفيد 
�لإج���ر�ء�ت يف �حلد من تد�عيات 
هذه �لأزم��ة على خمتلف جو�نب 
�حلياة �لقت�شادية و�لجتماعية.

ح�شر �للقاء معايل �لدكتور علي 

مع  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شد�قة  ع��اق��ات 
لفتا  �لقرب�شي،  �ل��ن��و�ب  جمل�س 
�ىل �أهمية تطوير مذكرة �لتعاون 
وتفعيل  �لبلدين،  بني  �لربملانية 

دور جلان �ل�شد�قة �لربملانية.
و�أو�شح معاليه �أنه جاري �لتن�شيق 
�ل�شد�قة  جل��ن��ة  �ج��ت��م��اع  ل��ع��ق��د 
�ل��ربمل��ان��ي��ة ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن خال 
�جلاري،  �لعام  من  �لول  �لن�شف 
م�شدد� على �شرورة رفع م�شتوى 
�ملحافل  خمتلف  خ��ال  �لتن�شيق 
�ل��ربمل��ان��ي��ة �ل��دول��ي��ة مل��ا ف��ي��ه خري 

و�شالح للبلدين �ل�شديقني.
�أك����د م��ع��ايل نيكو�س  م���ن ج��ان��ب��ه 
خارجية  وزير  خري�شتودوليدي�س 
ج��م��ه��وري��ة ق��رب���س �أه��م��ي��ة هذه 

�أم�س  ب��اأب��وظ��ب��ي  �ملجل�س  مقر  يف 
معايل نيكو�س خري�شتودوليدي�س 
قرب�س  جمهورية  خارجية  وزي��ر 
و�لوفد �ملر�فق له و�شعادة ياني�س 
جمهورية  ���ش��ف��ري  م��ي��خ��ال��ي��د���س 

قرب�س لدى �لدولة.
�ل�����ل�����ق�����اء بحث  خ��������ال  وج���������رى 
�لبلدين  ب��ني  �لثنائية  �ل��ع��اق��ات 
�لكفيلة  و�ل�������ش���ب���ل  �ل�����ش��دي��ق��ني 
بتعزيز �لتعاون �مل�شرتك يف �لعديد 
�لربملانية  خ��ا���ش��ه  �مل���ج���الت  م���ن 
منها ،كما تبادل �جلانبان وجهات 
ب�����ش��اأن ع���دد م��ن �لق�شايا  �ل��ن��ظ��ر 
�لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام 

�مل�شرتك.
غبا�س  ����ش���ق���ر  م�����ع�����ايل  وث�����م�����ن 

�ل���ع���اق���ات  ت���ع���زي���ز  �ل������زي������ارة يف 
�لتعاون  �أوج����ه  وتنمية  �لثنائية 
�مل�شرتك بني �لبلدين �ل�شديقني، 
تعزيز  ب��اده على  م��وؤك��د� حر�س 
�ل���ع���اق���ات م����ع دول������ة �لم�������ار�ت 
�مل���ج���الت مب���ا يخدم  يف خم��ت��ل��ف 

م�شلحة �لبلدين.
�لتي  �ل�����ر�ئ�����دة  ب���امل���ك���ان���ة  و�أ������ش�����اد 
حت��ظ��ى ب��ه��ا دول����ة �لإم������ار�ت على 
�ل�����ش��ع��ي��دي��ن �لإق��ل��ي��م��ي و�ل����دويل 
�شريكاً  �لم�����ار�ت  دول���ة  �أن  و�أك����د 
�ن  وخ��ا���ش��ة  ل��ب��اده  ��شرت�تيجيا 
�ملو��شيع  �لعديد  لديهم  �لبلدين 
خمتلف  يف  �مل�����ش��رتك��ة  و�ل��������روؤى 

�لق�شايا �لقليمية و�لدولية.
ن��ق��ل م��ع��ال��ي��ه دع�����وة رئي�س  ك��م��ا 

•• اأبوظبي-وام: 

د�ئرة  وكيل  �لعربي،  �شعيد  يو�شف  �مل�شت�شار  �شعادة  ��شتقبل 
�لق�شاء يف �أبوظبي، يف مكتبه باملقر �لرئي�س للد�ئرة، �شعادة 
�لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شفري  جونيور  ر�كولتا  ج��ون 
ل���دى �ل��دول��ة ل���دى �ل���دول���ة، و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل���ه، �إذ جرى 
و�ملوؤ�ش�شات  �لق�شاء  د�ئ��رة  بني  �ملتاحة  �لتعاون  بحث فر�س 
مبا  تعزيزها  و�إم��ك��ان��ات  �لأمريكية،  و�لق�شائية  �لقانونية 

يدعم جهود تطوير �خلدمات �ملقدمة للمتعاملني.
على  �لق�شاء  د�ئ��رة  حر�س  �لعربي،  يو�شف  �مل�شت�شار  و�أك��د 
و�لقانونية  �لق�شائية  �ملوؤ�ش�شات  مع  �لتعاون  �أوج��ه  تعزيز 
توجيهات  من  �نطاقاً  و�ل��دويل،  �لإقليمي  �مل�شتويني  على 

�آل ن��ه��ي��ان، ن��ائ��ب رئي�س  �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن ز�ي����د  ���ش��م��و 
جمل�س �لوزر�ء، وزير �شوؤون �لرئا�شة، رئي�س د�ئرة �لق�شاء 
مع  �ل�شلة  �أو����ش��ر  توطيد  �أج���ل  م��ن  بالعمل  �أب��وظ��ب��ي،  يف 
تطوير  ي�شمن  مب��ا  �مل�شرتك،  �لخت�شا�س  ذ�ت  �ملوؤ�ش�شات 

منظومة ق�شائية ر�ئدة عاملياً.
�ل�����ش��ف��ارة �لأم��ري��ك��ي��ة، جولة  زي����ارة وف���د  ب��رن��ام��ج  وت�شمن 
�آلية  �إىل  ت��ع��رف  حيث  �لق�شاء،  ل��د�ئ��رة  �لرئي�س  �ملبنى  يف 
�لإلكرتوين  �ملوقع  عرب  و�ملتاحة  ُبعد،  عن  �ملعامات  �إجن��از 
و�لتطبيق �لذكي، ف�شًا عن خدمات �ملكتبة �ملركزية وبو�بة 
�أبوظبي �لق�شائية لاأحكام و�لت�شريعات، و�لتي تعد من�شة 
قانونية ذكية ت�شتخدم تقنيات �لذكاء �ل�شطناعي، لتقدمي 
و�ملهتمني  �لق�شائية  �ل�شلطة  لأع�����ش��اء  م��ت��ق��دم��ة  خ��دم��ة 

بالقانون، من خال �إتاحة �لأحكام بت�شنيفاتها �ملو�شوعية 
ووفق دو�ئرها، وكذلك �لت�شريعات �ملحلية و�لحتادية بطرق 

بحث �شهلة ومب�شطة.
كما �طلع �لوفد �لز�ئر، على �خلدمات �ملتاحة عرب �ملحكمة 
من  �ملعامات  لإج���ر�ء  متنقًا  م��رك��ز�ً  باعتبارها  �ملتنقلة، 
و�إمكانية  �لإل��ك��رتون��ي��ة،  �ل��د�ئ��رة  ب�شبكة  �رت��ب��اط��ه��ا  خ��ال 
�نتقالها �إىل �أماكن �لتجمعات وقيد ونظر �لدعاوى، ف�شا 

عن دورها يف تو�شيع نطاق تقدمي �لتوعية �لقانونية.
بالإجناز�ت  �لأم��ري��ك��ي،  �ل�شفري  �أ���ش��اد  �ل���زي���ارة،  خ��ت��ام  ويف 
�ملتاحقة �لتي حتققها د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي، ودورها يف 
�مل�شتويات،  �أرقى  وفق  و�لعدلية  �لق�شائية  توفري �خلدمات 

�عتماد�ً على �أحدث �لتقنيات و�لو�شائل �لتكنولوجية.

•• ال�سارقة-وام:

�ط��ل��ع مكتب ���ش��وؤون �مل��و�ط��ن��ني يف 
�لتي  �لأع��م��ال  �إم���ارة عجمان على 
ت��ت��وله��ا جم��ال�����س �ل�����ش��و�ح��ي يف 
�إم�������ارة �ل�������ش���ارق���ة ودوره�������ا يف مد 
ج�شور �لتو��شل بني �أبناء �ملجتمع 
وذل����ك وف����ق ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة د�ئ����رة 
�����ش����وؤون �ل�������ش���و�ح���ي و�ل����ق����رى يف 

حكومة �ل�شارقة.
ج���اء ذل���ك خ���ال �لج��ت��م��اع �لذي 
ع���ق���د مب���ق���ر ���ش��اح��ي��ة و������ش����ط يف 
�ل�شيخ  بح�شور  �ل�����ش��ارق��ة  مدينة 
�لنعيمي  م����اج����د  ب�����ن  ع�����ب�����د�هلل 
�ملو�طنني  �شوؤون  مكتب  مديرعام 
يف �إم�����ارة ع��ج��م��ان و���ش��ع��ادة مرمي 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �مل��ع��م��ري  ع��ل��ي 
وميثاء  �مل��و�ط��ن��ني  ����ش���وؤون  مل��ك��ت��ب 
�مل���ب���ادر�ت  ت��ن��ف��ي��ذ  �إد�ري  �ل�����ش��اع��ر 
د�ئرة  م��ن  ��شتقبالهم  يف  وك��ان   ..
�ل�شيخ  و�لقرى  �ل�شو�حي  �شوؤون 
�لقا�شمي مدير  �شلطان  ماجد بن 
و�لقرى  �ل�شو�حي  ���ش��وؤون  د�ئ���رة 
مدير  �لكابوري  �شليمان  وعبد�هلل 
وروؤ����ش���اء  �مل��ج��ال�����س  ����ش���وؤون  �إد�رة 

�لأق�شام و�ملعنيني بالد�ئرة .
ب���ن �شلطان  �ل�����ش��ي��خ م��اج��د  و�أك�����د 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ح���ر����س �ل����د�ئ����رة على 
ت���ع���زي���ز �ل����ت����ع����اون �مل�������ش���رتك بني 
ب���ه���دف تقدمي  خم��ت��ل��ف �جل���ه���ات 
�أن  خ���دم���ات م��ت��م��ي��زة .. م��و���ش��ح��ا 
جم��ال�����س �ل�����ش��و�ح��ي ه���ي �إح����دى 
روؤى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 

�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
ملو�طني �إمارة �ل�شاقة يف كافة �ملدن 
و�ملناطق و�لر�مية �إىل جعلها قبلة 
يجتمع فيها �أبناء �حلي وتعريفهم 
تعزيز  �إط���ار  يف  �لبع�س  ببع�شهم 
بجانب  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل���ع���اق���ات 
لفتا  و�لأت������ر�ح..  �لأف����ر�ح  تنظيم 
�شو�ء  �ل��دو�ئ��ر  �لعديد من  �أن  �إىل 
من  �شت�شتفيد  و�ملحلية  �لحتادية 

�ملجال�س يف تنفيذ ما يعود باملنفعة 
على خمتلف �شر�ئح �ملجتمع.

بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �أك��د  من جهته 
ماجد �لنعيمي حر�س �ملكتب على 
�أعمال جمال�س  �أهم  �لطاع على 
�إم�������ارة  �ل�������ش���و�ح���ي و�ل�����ق�����رى يف 
�مل�شرتك  �لتعاون  �ل�شارقة وتعزيز 
مهام  مو�شحا   .. �جلهود  وتن�شيق 
مكتب ���ش��وؤون �مل��و�ط��ن��ني �ل��ذي مت 

�لأمريي  �ملر�شوم  مبوجب  �إن�شاوؤه 
رقم 4 ل�شنة 2020 ملتابعة �شوؤون 

�ملو�طنني .
�ملعمري  مرمي  �أ�شادت  جانبها  من 
باجلهود �لتي تبذلها د�ئرة �شوؤون 
�ل�شارقة،  يف  و�ل�����ش��و�ح��ي  �ل��ق��رى 
بالتعاون  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  م��ع��رب��ة 
�مل��ث��م��ر ب���ني �جل���ان���ب���ني مب���ا يعود 

بالنفع على �ملو�طنني .
من ناحيته قدم عبد�هلل �لكابوري 
�شرحا م�شتفي�شا حول �خت�شا�شات 
�ملجال�س و�لأهد�ف و�لأدو�ر �ملناطة 
تعزيز  يف  �أع�����ش��ائ��ه��ا  و�أدو�ر  ب��ه��ا 
�أن�شاأت  �ل���ت���ي  �لأه�������د�ف  خم��ت��ل��ف 
م��ن �أج��ل��ه��ا وم���ا ت��ق��دم��ه م��ن دعم 
لإ���ش��ع��اد �مل��و�ط��ن��ني ون��ق��ل �شوتهم 
�ملعنية  ل��ل��ج��ه��ات  و�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
�لجتماعي  دوره�������ا  ع����ن  ف�����ش��ا 
يف ت��ع��زي��ز �ل��ت��ق��ارب ب��ني �لأ���ش��ر يف 

خمتلف �لأحياء �ل�شكنية .
و�أط���ل���ع �ل��ك��اب��وري �حل�����ش��ور على 
�أعد�د �ملجال�س و�لكادر و�لع�شوية 
بها و�آلياتها و�أنظمة �لعمل �ملتبعة 
�خت�شا�شاتها  ����ش���وء  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا 

و�أبرز �أعمالها .

�لأوربية  �لربملانات  مع  �ل�شد�قة 
عمر  �ل��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  باملجل�س، 
للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لنعيمي 

�لنعيمي رئي�س جلنة �شوؤون �لدفاع 
باملجل�س،  و�خلارجية  و�لد�خلية 
جلنة  رئي�س  فلكناز  �شارة  و�شعادة 

�لأمني  �لب�شطي  ع��ف��ر�ء  و���ش��ع��ادة 
�مل�شاعد لات�شال �لربملاين  �لعام 

باملجل�س.

ت�ضتمر حتى نهاية مار�ص �ملقبل

خليفة الرتبوية  تبداأ عمليات التحكيم للمر�شحني لدورتها 2021
اأمل العفيفي : عمليات التحكيم تتم وفق اأف�شل معايري ال�شفافية واملو�شوعية لتكري�س التميز يف امليدان الرتبوي

•• اأبوظبي : الفجر

�لرتبوية  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة  �أع��ل��ن��ت 
لدورتها  �لتحكيم  عملية  بدء  عن 
  ،2021-2020 ع�شرة  �لر�بعة 
�لعاقة  ذ�ت  و�ملوؤ�ش�شات  ل��اأف��ر�د 
�أن  �إىل  ، م�����ش��رية  وع��رب��ي��اً  حم��ل��ي��اً 
معايري  وف��ق  تتم  �لتحكيم  عملية 
تاأخذ  �لتي  و�ملو�شوعية  �ل�شفافية 
ر���ش��ال��ت��ه��ا لتعزيز  ب��ه��ا �جل��ائ��زة يف 
�لتميز يف �مليد�ن �لتعليمي ب�شقيه 

�جلامعي وما قبل �جلامعي .
للجائزة  �ل��ع��ام��ة  �لأم���ان���ة  و�أك����دت 
على �أن عملية �لتحكيم �شتتم وفق 
�حلالية  ل��ل��دورة  �لزمني  �جل���دول 
من  متخ�ش�شة  ف���رق  خ���ال  م��ن 
�ملحكمني و�خل��رب�ء كل يف جماله 
وعرب توظيف تكنولوجيا متطورة 
�لتحكيم  ع���م���ل���ي���ة  ت���ت���م  ب���ح���ي���ث 

لهذه �لدورة و�لتي تت�شمن ت�شعة 
جمالت موزعة على 18 فئة، 

�أمل �لعفيفي �لأمني �لعام  و�أكدت 
جل���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة �ل���رتب���وي���ة على 
ب���اإع���اء معايري  �ل���ت���ز�م �جل���ائ���زة 
تقييم  يف  و�ملو�شوعية  �ل�شفافية 
ج��م��ي��ع �لأع���م���ال �مل��ر���ش��ح��ة وذلك 
��شتناد�ً �إىل ر�شالتها يف ن�شر �لتميز 
يف �مليد�ن �لرتبوي حملياً وعربياً 
طرحت  �جل��ائ��زة  �أن  �إىل  م�شرية   ،
9 جم���الت  يف دورت����ه����ا �حل���ال���ي���ة 
ت�شمنت  ف��ئ��ة   18 ع��ل��ى  م���وزع���ة 
جم������ال �ل�������ش���خ�������ش���ي���ة �ل���رتب���وي���ة 
�إ�شهامات  قدمت  �لتي  �لعتبارية 
بارزة لدعم متيز م�شرية �لتعليم، 
�ل�����ع�����ام) فئة  �ل���ت���ع���ل���ي���م  وجم�������ال 
�مل��ع��ل��م �مل��ب��دع حم��ل��ي��اً، وف��ئ��ة �ملعلم 
�لو�عد،  �ملعلم  فئة  ع��رب��ي��اً،  �مل��ب��دع 
�ملوؤ�ش�شي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  �لأد�ء  ف��ئ��ة 

ل��اأع��م��ال �مل��ر���ش��ح��ة �إل��ك��رتون��ي��اً ، 
خال  �جلائزة  ��شتقبلتها  �أن  بعد 
موقعها  ع����رب  �مل���ا����ش���ي���ة  �ل����ف����رتة 
�لإل���ك���رتوين �مل��ط��ور ح��ي��ث تتوىل 
جلان �لتحكيم عمليات تقييم هذه 
�مللفات  و�ملبادر�ت وجميع  �مل�شاريع 
�إل����ك����رتون����ي����اً وع�����ن بعد  �مل���ق���دم���ة 

�لتز�ماً بالإجر�ء�ت �لحرت�زية . 
�ملطروحة  جم���الت���ه���ا  يف  وذل������ك 

فئة   ( �ل��ع��ايل  �لتعليم  وجم���ال   ،)
�لأ�شتاذ �جلامعي �ملتميز(، وجمال 
�أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م ) ف��ئ��ة �لأف�����ر�د، 
وفئة �ملوؤ�ش�شات / �ملر�كز (، وجمال 
�لإبد�ع يف تدري�س �للغة �لعربية ) 
�لأ�شتاذ  وفئة   ، �ملتميز  �ملعلم  فئة 
�مل��ت��م��ي��ز حم��ل��ي��اً، وفئة  �جل��ام��ع��ي 
 ، عربياً(  �ملتميز  �جلامعي  �لأ�شتاذ 
�ملجتمع  وخ��دم��ة  �لتعليم  وجم��ال 
�لأ�شرة  وف��ئ��ة   ، �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ف��ئ��ة   (
وجمال   ،  ) �مل��ت��م��ي��زة  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�لبحوث  فئة   ( �لرتبوية  �لبحوث 
ودر��شات  بحوث  وفئة   ، �لرتبوية 
�لتاأليف  وجم���ال   ،  ) �ل��ط��ف��ل  �أدب 
�لرتبوي للطفل ) فئة �لإبد�عات 
�مل�شروعات  وجم���ال   ،  ) �ل��رتب��وي��ة 
 ( �مل��ب��ت��ك��رة  �لتعليمية  و�ل���رب�م���ج 
فئة �لأفر�د، وفئة �ملوؤ�ش�شات ، وفئة 

�لطاب(. 

��شتجابة  �أن  �لعفيفي  و�أو���ش��ح��ت 
�مل�شتويني  على  �لتعليمي  �مل��ي��د�ن 
جد�ً  كبرية  كانت  و�لعربي  �ملحلي 
يف ه��ذه �ل��دورة وذل��ك على �لرغم 
من �لظروف �ل�شتثنائية �لتي مر 
جائحة  تف�شي  ج���ر�ء  �ل��ع��امل  ب��ه��ا 

و�لعامل . 
للجائزة  �ل���ع���ام  �لأم������ني  و�أك�������دت 
تتم  �ل��ت��ح��ك��ي��م  ع��م��ل��ي��ة  �أن  ع���ل���ى 
وف��ق جل���دول زم��ن��ي بحيث تنتهي 
هذه  وخ���ال  �ملقبل  م��ار���س  نهاية 
تقييم  حمكم  ك��ل  ي��ت��وىل  �لعملية 

ك���ورون���ا ، وي��ع��ك�����س ه����ذ� �لإق���ب���ال 
�مليد�ن  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  ج���ان���ب  م���ن 
�لعاقة  ذ�ت  و�جل��ه��ات  �ل��رتب��وي 
�ملرموقة  و�شمعتها  �جلائزة  مكانة 
ك�����و�ح�����دة م����ن �أف�������ش���ل �جل����و�ئ����ز 
�ملنطقة  يف  �ملتخ�ش�شة  �لتعليمية 

�مل��ل��ف��ات �مل��ر���ش��ح ل��ه ح�����ش��ب �ملجال 
و�لفئة، وخال عملية �لتقييم يتم 
�ملر�شح  �لعمل  ��شتيفاء  من  �لتاأكد 
ل��ل��م��ع��اي��ري �خل���ا����ش���ة ب��ك��ل جمال 
و�لتميز �لذي ينبغي �أن يكون عليه 

هذ� �مللف . 

الإمارات توقع اتفاقية ا�شت�شافة املقر الدائم للربملان العربي للطفل
•• اأبوظبي - وام:

�لطفل  وب��رمل��ان  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  وّقعت 
للربملان  �ل��د�ئ��م  �ملقر  ل�شت�شافة  �تفاقية  �أم�����س  �لعربي 
�لعربي للطفل يف �إمارة �ل�شارقة. وقع �لتفاقية عن دولة 
�لإمار�ت �شعادة �أحمد عبد�لرحمن �جلرمن م�شاعد �لوزير 
�لربملان  وع��ن  �ل���دويل،  و�لقانون  �لإن�شان  حقوق  ل�شوؤون 
�لعربي للطفل �شعادة �أمين عثمان �لباورت �لأمني �لعام، 
وذلك يف مقر ديو�ن عام وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل، 
بح�شور �ل�شيخ فاهم بن �شلطان بن خالد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لتنفيذي رئي�س د�ئرة �لعاقات �حلكومية باإمارة 
قر�ر  �شدور  بعد  �لتفاقية  ه��ذه  توقيع  وي��اأت��ي  �ل�شارقة. 
جمل�س ج��ام��ع��ة �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل����وز�ري 
باملو�فقة على طلب دولة �لإمار�ت با�شت�شافة �ملقر �لد�ئم 
�شاحب  ل��روؤي��ة  تنفيذ�ً  وذل���ك  للطفل،  �ل��ع��رب��ي  ل��ل��ربمل��ان 

�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ودعمه �لد�ئم لكافة �ل�شوؤون 
�ملتعلقة بالطفل �لعربي، و�إمياناً منه بالدور �لهام لتن�شئة 
ح�شورهم  و�أه��م��ي��ة  �ل��ع��رب  �لأط��ف��ال  م��ن  �مل�شتقبل  جيل 
��شت�شافة  خ��ال  م��ن  و�ل����دويل،  �لإقليمي  �مل�شتوى  على 
تر�شيخ  �إىل  يهدف  و�ل���ذي  �لعربي  للربملان  �ل��د�ئ��م  �ملقر 
�لقر�ر  �شنع  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  و�مل�����ش��او�ة  �لدميقر�طية  قيم 
�ل��ر�أي وبلورة �لت�شور�ت  عن طريق �حل��و�ر و�لتعبري عن 
و�لروؤى �مل�شرتكة بني �أطفال �لدول �لعربية فيما يخ�شهم 
لاتفاقيات  وف��ق��اً  �لطفولة  وح��م��اي��ة  رع��اي��ة  ق�شايا  م��ن 
�إك�شاب  �إىل  يهدف  كما  �ل�شلة،  ذ�ت  �لدولية  و�مل��ع��اه��د�ت 
�لأطفال مهارة �لتحاور وتقبل �لر�أي �لآخر وتعزيز دورهم 
�إعد�د  �إىل  بالإ�شافة  و�لعربية،  �لوطنية  ق�شاياهم  جتاه 
ملمار�شة  �لعربي  �لطفل  وتاأهيل  للم�شتقبل  ق��ي��ادي  جيل 

�لعمل �لربملاين.
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EMCO :بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعامة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 167357 بتاريخ : 2011/11/29
�مل�شجلة بتاريخ : 2013/02/27

با�ش��م: نيو بوي �س م ح
وعنو�نه: �س. ب. 61177، جبل علي، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة يف �لفئة : 28 
يف  �ل��و�ردة  غري  �لريا�شية  و�لأدو�ت  )�جلمباز(  �لبدنية  �لريا�شة  �أدو�ت  �للعب،  و�أدو�ت  �للعب 
�أوتوماتيكية  �ألعاب  �أنو�عها،  بكافة  ودمى  �ألعاب  �ملياد،  �شجرة عيد  زينة  زخ��ارف  �أخ��رى،  فئات 
للدمى،  وملحقات  �إك�ش�شو�ر�ت  للدمى  غ��رف  و  جليد  زلج��ات  و  �أحذية  باأنو�عها،  و�لكرتونية 
ماب�س وغرف للدمى، مركبات لعب وملحقاتها، ر�شومات لعب وملحقاتها، مقاعد لعب للدمى، 

دمى قابلة للنفخ، �لعاب م�شنوعة من �ملخمل
بيانات �لتعديل:

��شم من �نتقلت له �مللكية: �إميو�ي �شينغافور بي تي �ي ليمتد
عنو�نه: 7 بينجورو كلو�س، # 03-00 �شون هوك بيلدينغ، �شنغافورة 608779

تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2020/12/06
تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: 2020/12/20

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142
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Legend Luckytex :بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعامة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 232153 بتاريخ : 2015/05/04
�مل�شجلة بتاريخ : 2015/08/24

با�ش��م: لكيتيك�س )تايلند( بابليك كومباين ليمتد
وعنو�نه: فلوور 5، بيبهاجيت بلدينغ، نورث �شاتهورن روود، بانغر�ك، بانغكوك 10500، تاياند

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة يف �لفئة : 24 
�لأقم�شة �مل�شنوعة من �لألياف �ل�شطناعية؛ �لأقم�شة �مل�شنوعة من �لألياف �لطبيعية؛ �أقم�شة 
�لبولي�شرت؛ �أقم�شة من�شوجة من �لقطن و �لبولي�شرت؛ �أقم�شة قطنية؛ �أقم�شة من�شوجة خيوط 

�لبولي�شرت؛ �أقم�شة �لدينيم؛ حبال؛ و�شاد�ت هو�ئية م�شنوعة من �لأقم�شة
بيانات �لتعديل:

��شم من �نتقلت له �مللكية: تور�ي تك�شتايلز )تاياند( ببلك كومباين ليمتد
عنو�نه: فيفث �ف �ل.، بوبهاجيت بلدج.، 20 نورث �شاثورن �ر دي.، �شيلوم، باجنر�ك ، بانكوك 

10500، تاياند
تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2020/06/21

تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: 2020/06/30
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
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Legend Luckytex :بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعامة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 245814 بتاريخ : 2015/12/22
�مل�شجلة بتاريخ : 2016/07/27

با�ش��م: لكيتيك�س )تايلند( بابليك كومباين ليمتد
وعنو�نه: فلوور 5، بيبهاجيت بلدينغ، نورث �شاتهورن روود، بانغر�ك، بانغكوك 10500، تاياند

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة يف �لفئة : 25 
�ملاب�س �مل�شنوعة من �لأقم�شة �مل�شنوعة من �لألياف �لطبيعية؛ �ملاب�س �مل�شنوعة من �لأقم�شة 
�مل�شنوعة من  �لأقم�شة  �مل�شنوعة من  �ملاب�س  �لإن�شان؛  �لتي من �شنع  �لألياف  �مل�شنوعة من 

�لألياف �لطبيعية و �لألياف �ملخلوطة �لتي من �شنع �لإن�شان
بيانات �لتعديل:

��شم من �نتقلت له �مللكية: تور�ي تك�شتايلز )تاياند( ببلك كومباين ليمتد
عنو�نه: فيفث �ف �ل.، بوبهاجيت بلدج.، 20 نورث �شاثورن �ر دي.، �شيلوم، باجنر�ك ، بانكوك 

10500، تاياند
تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2020/06/21

تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: 2020/06/30
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
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LURNIA :بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعامة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 256630 بتاريخ : 2016/07/14
�مل�شجلة بتاريخ : 2017/02/21

با�ش��م: لكيتك�س )تايلند( ببلك كومباين ليمتد
بانكوك  ب��اجن��ر�ك،  �شيلوم  رود،  �شاتهورن  ن��ورث   20 بلدينج،  بوبهاجيت  فلور،  فيفث  وعنو�نه: 

10500، تاياند
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة يف �لفئة : 24 

�أقم�شة  و�مل��و�ئ��د؛  �لفر��س  �أغطية   ، �أخ��رى  فئات  يف  �ل���و�ردة  غري  �لن�شيج  ومنتجات  �ملن�شوجات 
�لبولي�شرت �ملغزول �أو ن�شيج �لبولي�شرت؛ �أقم�شة �لبولي�شرت �ملغزول و�ملمزوج بالقطن

بيانات �لتعديل:
��شم من �نتقلت له �مللكية: تور�ي تك�شتايلز )تاياند( ببلك كومباين ليمتد

عنو�نه: فيفث �ف �ل.، بوبهاجيت بلدج.، 20 نورث �شاثورن �ر دي.، �شيلوم، باجنر�ك ، بانكوك 
10500، تاياند

تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2020/06/21
تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: 2020/06/30

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 338407         بتاريخ: 2020/10/28
با�ش��م: د�ميوند كوي�شت ليمتد

وعنو�نه: �و �م �شي �شامربز، �س . ب 3152، رود تاون، تورتول، جرز �لعذر�ء �لربيطانية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتبغ و�أدو�ت �ملدخنني و�أعو�د �لثقاب؛ �شجائر؛ علب �شجائر؛ فاتر لل�شجائر؛ مبا�شم �ل�شجائر؛ 
ورق �شجائر؛ �أطر�ف �شجائر؛ فوهات مبا�شم �ل�شجائر؛ تبغ؛ غايني تبغ؛ �شيجاريلو )�شيجار 

رفيع(؛ �شيجار؛ مناف�س �شجائر؛ �أعو�د ثقاب؛ ولعات للمدخنني
�لو�ق�عة بالفئة: 34

و�شف �لعامة: عبارة عن كلمة CHAUFFE باحرف لتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 338909         بتاريخ: 2020/11/06
با�ش��م: �م �ف بي ميديرتينيان تانيتيم �ت�س يف دي�س تيجاريت �نزنيم �شريكيتي

وعنو�نه: ليمونلوك ماهالي�شي، على كايا موتلو جادي�شي، �رما باز�،
 �يه بلوك، نو:9/�يه �ت�س كابي نو:23، يني�شاهري - مري�شني / تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لبا�شتا  �ل�شوكولته؛  ��شا�شها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��روب��ات  �ل��ك��اك��او؛  �أو  �لقهوة  ��شا�شها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��روب��ات  و�ل��ك��اك��او؛  �لقهوة 
)�ملعكرونة(، قطع �شغرية من �لعجني �ملح�شوة )�لدمبلينج(، نودلز )معكرونة رقيقة(؛ معجنات ومنتجات �ملخابز 
�أو  بيتا )فطرية تركية(، �شطائر  باللحم،  �لدقيق و�ل�شوكولتة؛ خبز، فطرية  �أ�شا�شها  �لدقيق؛ �حللويات  �أ�شا�شها 
��شا�شها  �حللويات  بالقطر(؛  مغلفة  �لعجني  ��شا�شها  )حلويات  بقاوة  كيك،  �أو  كعك  حملى،  فطائر  �شندوي�شلت، 
�لنحل  �لغر�ء  �لع�شل،  �لأرز،  من  �لبودينغ  حلوى  �لك�شرتد،  �لبودينغ،  حلوى  �ل�شر�ب؛  �أو  بالقطر  مغلفة  �لعجني 
�ل�شل�شات  ب��ه��ار�ت،  )منكهات(،  فانيا  �لغذ�ئية،  للمو�د  �لتو�بل  �لطعام؛  لغايات  �لعكرب  �لب�شري،  لا�شتهاك 
�ل�شكر،  مكعبات  �ل�شكر،  للطعام؛  ن�شا  �شميد،  طحني،  �خلبيز؛  م�شحوق  �خلمرية،  �لطماطم.  �شل�شة  )�لتو�بل(، 
�ل�شكر �مل�شحوق؛ �ل�شاي، �ل�شاي �ملثلج؛ �حللويات، �ل�شوكولته، �لب�شكويت، �لب�شكويت �له�س، �لب�شكويت على �شكل 
رقائق )ويفر(؛ علكة �مل�شغ؛ بوظة )�أي�شكرمي(، مثلجات �شاحلة لاأكل؛ �مللح؛ �لأغذية �خلفيفة ��شا�شها �حلبوب، 
�ل�شعري  �لب�شري،  �ملجهز لا�شتهاك  �لقمح  �لإفطار،  �لذرة، حبوب  �ل�شوفان، رقائق  �لبو�شار، م�شحوق  �أو  �لف�شار 
�مل�شحوق لا�شتهاك �لب�شري، �ل�شوفان �ملجهز لا�شتهاك �لب�شري، حبوب �جلاود�ر �ملجهزة لا�شتهاك �لب�شري، 

�لأرز؛ دب�س لجل �لطعام - �لو�ق�عة بالفئة: 30
و�شف �لعامة: كلمات Blue Maki مكتوبة ب�شكل مميز باأحرف لتينية باللو�ن بالربونز و�لزرق و�ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
�إر�شاله  �أو   ، �لقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعامات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذل��ك  على  �عرت��س  لديه  من  فعلى 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 338910         بتاريخ: 2020/11/06

با�ش��م: �م �ف بي ميديرتينيان تانيتيم �ت�س يف دي�س تيجاريت �نزنيم �شريكيتي
وعنو�نه: ليمونلوك ماهالي�شي، على كايا موتلو جادي�شي، �رما باز�، �يه بلوك، نو:9/�يه �ت�س 

كابي نو:23، يني�شاهري - مري�شني / تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملياه �ملعدنية، مياه �لينابيع، مياه �جلدول، مياه �ل�شود�؛ ع�شائر �لفو�كه و�خل�شرو�ت، مركز�ت 
�لكحولية؛  غري  �خلفيفة  �مل�شروبات  �مل�شروبات،  ل�شنع  و�خل�����ش��رو�ت  �لفو�كه  م�شتخرجات  و 

م�شروبات �لطاقة، �مل�شروبات �لريا�شية �لغنية بالربوتني
�لو�ق�عة بالفئة: 32

و�شف �لعامة: كلمات Blue Maki مكتوبة ب�شكل مميز باأحرف لتينية باللو�ن بالربونز 
و�لزرق و�ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
قم�شية للملكية �لفكرية

LURNIA :بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعامة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 256631 بتاريخ : 2016/07/14
�مل�شجلة بتاريخ : 2017/02/21

با�ش��م: لكيتك�س )تايلند( ببلك كومباين ليمتد
بانكوك  ب��اجن��ر�ك،  �شيلوم  رود،  �شاتهورن  ن��ورث   20 بلدينج،  بوبهاجيت  فلور،  فيفث  وعنو�نه: 

10500، تاياند
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة يف �لفئة : 25 

�ملاب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س؛ �ملاب�س و�لزي �لوطني م�شنوعة من �أقم�شة �لبولي�شرت 
�ملغزول؛ �ملاب�س و�لزي �لوطني م�شنوعة من �أقم�شة �لبولي�شرت �ملغزول و�ملمزوج بالقطن 

بيانات �لتعديل:
��شم من �نتقلت له �مللكية: تور�ي تك�شتايلز )تاياند( ببلك كومباين ليمتد

عنو�نه: فيفث �ف �ل.، بوبهاجيت بلدج.، 20 نورث �شاثورن �ر دي.، �شيلوم، باجنر�ك ، بانكوك 
10500، تاياند

تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2020/06/21
تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: 2020/06/30

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
قم�شية للملكية �لفكرية

JELIDO :بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعامة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 257404 بتاريخ : 2016/07/31
�مل�شجلة بتاريخ : 2017/02/21

با�ش��م: بوند� باز�رلما ليمتد �شريكيتي
وعنو�نه: ياكوبلو ماه. بي�شان �شانايي �شيتي�شي فو�ر جاد. نو. 1/9 بيليكدوزو ��شطنبول / تركيا

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة يف �لفئة : 30 
�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�شطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت 
�ل�شكر؛ ع�شل  �ل�شاحلة لاكل؛  �ملثلجات  و�لفطائر و�حللويات؛  �مل�شنوعة من �حلبوب؛ �خلبز 
�لنحل و�لع�شل �لأ�شود؛ �خلمرية وم�شحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�شل�شات )�لتو�بل(؛ 

�لبهار�ت؛ �لثلج
بيانات �لتعديل:

��شم من �نتقلت له �مللكية: كريفان جيد� �شانايي يف تيجاريت �نونيم �شريكيتي
عنو�نه: ياكوبلو ماه. بي�شان �شانايي �شيتي�شي فو�ر جاد. نو. 1/9 بيليكدوزو ��شطنبول / تركيا

تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2020/02/01
تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: 2020/04/13

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
قم�شية للملكية �لفكرية

Luckytex :بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعامة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 64642 بتاريخ : 2004/10/26
�مل�شجلة بتاريخ : 2005/05/29

با�ش��م: لكيتيك�س )تايلند( ببليك كومباين ليمتد
وعنو�نه: �لطابق �خلام�س، بوجهاجيت بلدينغ، نورث �شاثورن روود، نوجنر�ك، بانكوك 10500، 

تاياند
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة يف �لفئة : 24 

�لقما�س �مل�شنوع من �للياف �ل�شناعية؛ �لقما�س �مل�شنوع من �للياف �لطبيعية
بيانات �لتعديل:

��شم من �نتقلت له �مللكية: تور�ي تك�شتايلز )تاياند( ببلك كومباين ليمتد
عنو�نه: فيفث �ف �ل.، بوبهاجيت بلدج.، 20 نورث �شاثورن �ر دي.، �شيلوم، باجنر�ك ، بانكوك 

10500، تاياند
تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2020/06/21

تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: 2020/06/29
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 335358         بتاريخ: 2020/09/09
با�ش��م: هينرت لاأغذية �ملحدودة �س م ح

وعنو�نه: �شندوق بريد 17022، جبل علي،  دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

حمفوظة  وخ�شرو�ت  فو�كه  �للحم،  خا�شات  و�ل�شيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�لأ�شماك  �للحوم 
وجمففة ومطهوة، هام )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�شكر، �لبي�س و�حلليب ومنتجات 

�حلليب، �لزيوت و�لدهون �ل�شاحلة لاأكل
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعامة: كلمة Aladin مكتوبة ب�شكل خا�س باحرف لتينية فوقها ر�شمة ب�شاط طائر 
عليه �شخ�س كاريكاتري باللون �لبنف�شجي �لفاحت

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 338911         بتاريخ: 2020/11/06
با�ش��م: �م �ف بي ميديرتينيان تانيتيم �ت�س يف دي�س تيجاريت �نزنيم �شريكيتي

وعنو�نه: ليمونلوك ماهالي�شي، على كايا موتلو جادي�شي، �رما باز�، �يه بلوك، نو:9/�يه �ت�س كابي 
نو:23، يني�شاهري - مري�شني / تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملنتجات �لزر�عية و�لب�شاتني غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �لبذور؛ منتجات �لغابات غري �لو�ردة يف فئات 
�أخرى �حليو�نات �حلية؛ بي�س خم�شب للتفقي�س؛ نباتات؛ نباتات جمففة للزينة؛ �أع�شاب �حلديقة 

�لطازجة؛ �أع�شاب حديقة جمففة للزينة؛ �أغذية حيو�نية؛ �ل�شعري لي�س لا�شتهاك �لآدمي
�لو�ق�عة بالفئة: 31

بالربونز  ب��الل��و�ن  لتينية  ب��اأح��رف  مميز  ب�شكل  مكتوبة   Blue Maki كلمات  �لعامة:  و�شف 
و�لزرق و�ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 338913         بتاريخ: 2020/11/06
با�ش��م: �م �ف بي ميديرتينيان تانيتيم �ت�س يف دي�س تيجاريت �نزنيم �شريكيتي

وعنو�نه: ليمونلوك ماهالي�شي، على كايا موتلو جادي�شي، �رما باز�، �يه بلوك، نو:9/�يه �ت�س كابي نو:23، 
يني�شاهري - مري�شني / تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�للحوم و�لأ�شماك وحلوم �لدو�جن و�ل�شيد؛ منتجات �للحوم �ملعاجلة؛ �لبقول �ملجففة؛ ح�شاء، مرق �للحم؛ 
�لفو�كه  �لزيوت �ل�شاحلة لاأكل؛  �لزبدة؛  �لزيتون؛ �حلليب و منتجات �حلليب؛  �ملعالج، معجون  �لزيتون 
�ملك�شر�ت  �ل��ب��ن��دورة؛  معجون  و�ململحة؛  و�ملدخنة  و�ملطبوخة  و�ملجمدة  �ملعاجلة  و  �ملجففة  و�خل�����ش��رو�ت 
�ملعاجلة و�لفو�كه �ملجففة كوجبات خفيفة؛ �لبندق �لقابل للدهن وزبدة �لفول �ل�شود�ين؛ طحينية )عجينة 

بذور �ل�شم�شم(؛ �لبي�س وم�شحوق �لبي�س؛ رقائق �لبطاطا
�لو�ق�عة بالفئة: 29

�لبي�س  باللو�ن  لتينية  باأحرف  مميز  ب�شكل  مكتوبة   Bottega Natura و�شف �لعامة: كلمات 
�ل�شود و�لرمادي

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 338914         بتاريخ: 2020/11/06
با�ش��م: �م �ف بي ميديرتينيان تانيتيم �ت�س يف دي�س تيجاريت �نزنيم �شريكيتي

يني�شاهري  ن��و:23،  كابي  �ت�س  نو:9/�يه  بلوك،  �يه  ب��از�،  �رما  كايا موتلو جادي�شي،  على  ماهالي�شي،  ليمونلوك  وعنو�نه: 
- مري�شني / تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لقهوة و�لكاكاو؛ �مل�شروبات �لتي ��شا�شها �لقهوة �أو �لكاكاو؛ �مل�شروبات �لتي ��شا�شها �ل�شوكولته؛ �لبا�شتا )�ملعكرونة(، قطع 
�شغرية من �لعجني �ملح�شوة )�لدمبلينج(، نودلز )معكرونة رقيقة(؛ معجنات ومنتجات �ملخابز �أ�شا�شها �لدقيق؛ �حللويات 
كعك  حملى،  فطائر  �شندوي�شلت،  �أو  �شطائر  تركية(،  )فطرية  بيتا  باللحم،  فطرية  خبز،  و�ل�شوكولتة؛  �لدقيق  �أ�شا�شها 
�أو �ل�شر�ب؛ حلوى  ��شا�شها �لعجني مغلفة بالقطر  ��شا�شها �لعجني مغلفة بالقطر(؛ �حللويات  �أو كيك، بقاوة )حلويات 
�لبودينغ، �لك�شرتد، حلوى �لبودينغ من �لأرز، �لع�شل، �لغر�ء �لنحل لا�شتهاك �لب�شري، �لعكرب لغايات �لطعام؛ �لتو�بل 
للمو�د �لغذ�ئية، فانيا )منكهات(، بهار�ت، �ل�شل�شات )�لتو�بل(، �شل�شة �لطماطم. �خلمرية، م�شحوق �خلبيز؛ طحني، 
�لب�شكويت،  �ل�شوكولته،  �حللويات،  �ملثلج؛  �ل�شاي  �ل�شاي،  �مل�شحوق؛  �ل�شكر  �ل�شكر،  مكعبات  �ل�شكر،  للطعام؛  ن�شا  �شميد، 
�مللح؛  لاأكل؛  �شاحلة  مثلجات  )�أي�شكرمي(،  بوظة  �مل�شغ؛  علكة  )ويفر(؛  رقائق  �شكل  على  �لب�شكويت  �له�س،  �لب�شكويت 
�ملجهز  �لقمح  �لإف��ط��ار،  حبوب  �ل��ذرة،  رقائق  �ل�شوفان،  م�شحوق  �لبو�شار،  �أو  �لف�شار  �حلبوب،  ��شا�شها  �خلفيفة  �لأغذية 
لا�شتهاك �لب�شري، �ل�شعري �مل�شحوق لا�شتهاك �لب�شري، �ل�شوفان �ملجهز لا�شتهاك �لب�شري، حبوب �جلاود�ر �ملجهزة 

لا�شتهاك �لب�شري، �لأرز؛ دب�س لجل �لطعام
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعامة: كلمات Bottega Natura مكتوبة ب�شكل مميز باأحرف لتينية باللو�ن �لبي�س �ل�شود و�لرمادي
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 338915         بتاريخ: 2020/11/06
با�ش��م: �م �ف بي ميديرتينيان تانيتيم �ت�س يف دي�س تيجاريت �نزنيم �شريكيتي

وعنو�نه: ليمونلوك ماهالي�شي، على كايا موتلو جادي�شي، �رما باز�، �يه بلوك، نو:9/�يه �ت�س كابي 
نو:23، يني�شاهري - مري�شني / تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملنتجات �لزر�عية و�لب�شاتني غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �لبذور؛ منتجات �لغابات غري �لو�ردة يف فئات 
�أخرى �حليو�نات �حلية؛ بي�س خم�شب للتفقي�س؛ نباتات؛ نباتات جمففة للزينة؛ �أع�شاب �حلديقة 

�لطازجة؛ �أع�شاب حديقة جمففة للزينة؛ �أغذية حيو�نية؛ �ل�شعري لي�س لا�شتهاك �لآدمي
�لو�ق�عة بالفئة: 31

و�شف �لعامة: كلمات Bottega Natura مكتوبة ب�شكل مميز باأحرف لتينية باللو�ن �لبي�س 
�ل�شود و�لرمادي

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 338917         بتاريخ: 2020/11/06
با�ش��م: �م �ف بي ميديرتينيان تانيتيم �ت�س يف دي�س تيجاريت �نزنيم �شريكيتي

وعنو�نه: ليمونلوك ماهالي�شي، على كايا موتلو جادي�شي، �رما باز�، �يه بلوك، نو:9/�يه �ت�س كابي 
نو:23، يني�شاهري - مري�شني / تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و  �لفو�كه و�خل�شرو�ت، مركز�ت  �ل�شود�؛ ع�شائر  �لينابيع، مياه �جلدول، مياه  �ملعدنية، مياه  �ملياه 
م�شروبات  �لكحولية؛  �خلفيفة غري  �مل�شروبات  �مل�شروبات،  ل�شنع  و�خل�شرو�ت  �لفو�كه  م�شتخرجات 

�لطاقة، �مل�شروبات �لريا�شية �لغنية بالربوتني
�لو�ق�عة بالفئة: 32

و�شف �لعامة: كلمات Bottega Natura مكتوبة ب�شكل مميز باأحرف لتينية باللو�ن �لبي�س 
�ل�شود و�لرمادي

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 338912         بتاريخ: 2020/11/06
با�ش��م: �م �ف بي ميديرتينيان تانيتيم �ت�س يف دي�س تيجاريت �نزنيم �شريكيتي

وعنو�نه: ليمونلوك ماهالي�شي، على كايا موتلو جادي�شي، �رما باز�، �يه بلوك، نو:9/�يه �ت�س كابي نو:23، 
يني�شاهري - مري�شني / تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�للحوم و�لأ�شماك وحلوم �لدو�جن و�ل�شيد؛ منتجات �للحوم �ملعاجلة؛ �لبقول �ملجففة؛ ح�شاء، مرق �للحم؛ 
�لفو�كه  �لزيوت �ل�شاحلة لاأكل؛  �لزبدة؛  �لزيتون؛ �حلليب و منتجات �حلليب؛  �ملعالج، معجون  �لزيتون 
�ملك�شر�ت  �ل��ب��ن��دورة؛  معجون  و�ململحة؛  و�ملدخنة  و�ملطبوخة  و�ملجمدة  �ملعاجلة  و  �ملجففة  و�خل�����ش��رو�ت 
�ملعاجلة و�لفو�كه �ملجففة كوجبات خفيفة؛ �لبندق �لقابل للدهن وزبدة �لفول �ل�شود�ين؛ طحينية )عجينة 

بذور �ل�شم�شم(؛ �لبي�س وم�شحوق �لبي�س؛ رقائق �لبطاطا
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�لزرق  بالربونز  باللو�ن  لتينية  باأحرف  مميز  ب�شكل  مكتوبة   Blue Maki و�شف �لعامة: كلمات
و�ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 340146         بتاريخ: 2020/11/28
با�ش��م: �شبريبنك �ف رو�شيا

وعنو�نه: 19، فافيلوفا �شرتيت، �ر يو-117997 مو�شكو، رو�شيا �لإحتادية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتفاو�س و�إبر�م �ملعامات �لتجارية لاأخرين

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�شف �لعامة: عبارة عن كلمة SBER بالاتينية باللون �لأ�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 340147         بتاريخ: 2020/11/28
با�ش��م: �شبريبنك �ف رو�شيا

وعنو�نه: 19، فافيلوفا �شرتيت، �ر يو-117997 مو�شكو، رو�شيا �لإحتادية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لتاأمني، �ل�شوؤون �لتمويلية، �ل�شوؤون �ملالية و�ل�شوؤون �لعقارية؛ �إبر�م �شند�ت �لتاأمني �شد �حلو�دث؛ مكاتب �لعقار�ت و�ل�شقق 
�مل�شرفية؛  �لأعمال  �لكفالة؛  �شند�ت  �لفنون؛  تثمني  �لعمار�ت؛  �إد�رة  �لتحف؛  تثمني  �مل��ايل؛  �لتحليل  �لتاأمني؛  خدمات  �ل�شكنية؛ 
�ل�شم�شرة؛ �شم�شرة �ئتمانات �لكربون؛ خدمات ت�شفية �لأعمال �ملالية؛ ��شتثمار روؤو�س �لأمو�ل؛ جمع �لتربعات �خلريية؛ �لتحقق 
�لتخلي�س �جلمركي؛  �شم�شرة  �لئتمان؛  �لئتمان؛ خدمات بطاقات  ؛ مكاتب  �ملالية؛  �ملقا�شة  �ملالية؛ غرف  �ملقا�شة  �ل�شيكات؛  من 
�لتقييم �ملايل للخ�شب؛ �ل�شر�فة؛ بيع �لديون؛  خدمات بطاقات �لدين؛ وكالت حت�شيل �لديون؛ حفظ �لأ�شياء �لثمينة كوديعة؛ 
�لكفالت  �ملالية؛  �لإد�رة  �ملالية؛  �ملعلومات  و�لعقار�ت(؛  �مل�شرفية  و�لأعمال  )�لتاأمني  �ملايل  �لتقييم  �ملالية؛  �لإ�شت�شار�ت  �لإئتمان؛ 
�إلكرتونياً؛  �إ�شتثمار �لأم��و�ل؛ حتويل �لأمو�ل  �إبر�م �شند�ت �لتاأمني �شد �حلر�ئق؛ تقدير �ل�شر�ئب؛  �ملالية؛ �خلدمات �لتمويلية؛ 
�لقرو�س  �لإ�شكان؛  وك��اء  �ملنزلية؛  �مل�شرفية  �خلدمات  بالتق�شيط؛  �لبيع  متويل  �ل�شحي؛  �لتاأمني  �شند�ت  �شمان  �ل�شمانات؛ 
قيمة؛  ذ�ت  �شند�ت  �إ�شد�ر  �لئتمان؛  بطاقات  �إ�شد�ر  �لتاأمني؛  �لتاأمني؛  �لتاأمني؛ معلومات  �إ�شت�شار�ت  �لتاأمني؛  �شم�شرة  �ملق�شطة؛ 
�إ�شد�ر �ل�شيكات �ل�شياحية؛ تثمني �ملجوهر�ت؛ تثمني �ملجوهر�ت؛ متويل �ل�شر�ء و�لإيجار؛ تاأجري �ملز�رع؛ تاأجري �لعقار�ت؛ �لقرو�س 
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�أعلنت �ل�شتخبار�ت �لعر�قية �أم�س �لثنني، �عتقال قو�ت �لأمن 9 
من عنا�شر د�ع�س يف حمافظة نينوى �شمال بغد�د.

�لقو�ت  �أن  �لد�خلية  وز�رة  يف  �ل�شتخبار�ت  لوكالة  بيان  و�أو���ش��ح 
ما  يف  وعملهم  د�ع�����س  ع�شابات  م��ن  مطلوبني  ت�شعة  على  قب�شت 
نهاوند وعني جالوت  �لعامة وفرقة  و�ملع�شكر�ت  د�بق  ي�شمى جي�س 

حتت كنى و�أ�شماء خمتلفة.

�لذين  �مل�شنني، من  دور  �ملقيمني يف  �لأردن، حملة تطعيم  ب��د�أت يف 
تنطبق عليهم �شروط �لربنامج �لوطني للتطعيم.

وقال وزير �ل�شحة نذير عبيد�ت، �إن �لربنامج يعطي �لأولوية لكبار 
�ل�شن يف �إطار �لعناية �لتي توليها وز�رة �ل�شحة لدور �مل�شنني على 

م�شتوى �ململكة.
�لربنامج  �أن  �ملفلح  �أمين  �لتنمية �لجتماعية  �أكد وزير  من جهته، 
لاإ�شابة  عر�شة  �لأك���ر  �لفئات  م��ن  لأن��ه��م  �ل�شن  كبار  ي�شتهدف 

بفريو�س كورونا. 

�أثار �ملتحدث با�شم �حلكومة �جلز�ئرية، عمار بلحيمر، جدًل كبري�ً 
باإطاق ت�شريحات فهم منها �أن �جلز�ئر تر�جعت عن تعهد بتقا�شم 
نهاية  قبل  ت�شتلمها  عندما  تون�س،  مع  لكورونا،  �مل�شادة  �للقاحات 
�أم�س  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق  �شحيفة  وف��ق  و�ل�شني،  رو�شيا  من  �ل�شهر 

�لثنني.
وقل بلحيمر، وهو �أي�شاً وزير �لإعام، ل�شحيفة �إلكرتونية حملية 
�إن �جلز�ئر “لن تبخل يف م�شاعدة �لدول �ل�شقيقة �لتي هي بحاجة 
�إىل �للقاح، و�لرد �إيجابياً على طلباتها، يف حال وجود كميات ز�ئدة 
عن �حلاجة �لوطنية من لقاح كورونا«. و�أكد م�شدر طبي حكومي 
ل�شحيفة “ل�شرق �لأو�شط” �للندنية يف عدها �ل�شادر �أم�س �لثنني، 
نهاية  �ل�شيني يف  �للقاح  ت�شلم ح�شة من  �ل�شحة ترتقب  وز�رة  �أن 
و�شبه  �لطبيني  �ل��ك��و�در  م��ن  ق��ط��اع  لتطعيم  بالكاد  �ل�شهر”تكفي 
�ملعنية  �لأوىل  �لفئات  �شمن  م��ن  �لأول��وي��ة  لهم  وه���وؤلء  �لطبيني، 

بالتطعيم«.
و�أ�شاف �مل�شدر “يبدو يل �أن هناك ت�شرعاً يف �إطاق وعود بتقا�شم 
�للقاحات �لتي �شن�شتوردها من �ل�شني ورو�شيا، ولكن حلد �ل�شاعة ل 

نعرف متى بال�شبط �شياأتينا �للقاح، ول متى �شينطلق �لتطعيم«.
وقال رئي�س عمادة �لأطباء �جلز�ئرية حممد يقاط بركاين، �إن وزير 
�ل�شحة �أعلم “�للجنة �لعلمية ملتابعة �نت�شار وباء كورونا �جلز�ئرية، 
لن  �جلز�ئر  ب��اأن  �نطباعاً  وت��رك  �للقاحات.  لقت�شام  تون�س  بطلب 
�لطلبية  �أن  �آخ��ر، بحجة  بلد  لقاحاتها مع  �قت�شام  يكون مبقدورها 
�لأوىل �شتكون �شغرية، فيما يجب �نتظار على �لأقل �شهرين لت�شلم 

طلبية ثانية.

بعدما  �شوريا  �شمال  مناطق  يف  �ملدنيني  من  �لألف  ع�شر�ت  ت�شرد 
جرفت �لعو��شف �ملطرية خيامهم يف �شمال �شوريا.

وو���ش��ف م��دي��ر �أح���د �مل��خ��ي��م��ات يف حم��اف��ظ��ة �إدل����ب و���ش��ع �ملخيمات 
بكارثي ب�شبب �لعا�شفة �ملطرية �لتي بد�أت منذ  �أول �أول �أم�س �ل�شبت 
وجرفت ع�شر�ت �خليام يف خميمات �أطمة، وكفر عويد، وباب �لهوى، 

و�شرمد�، وبر�شني وخميمات �إعز�ز، وعفرين يف ريف �إدلب.
و�أكد �ملدير، �لذي طلب حجب ��شمه، لوكالة �لأنباء �لأملانية  �أم�س 
�لأول �لأحد، �أن �لعا�شفة �ملطرية ت�شببت يف ت�شريد �أكر من 100 

�لف �شخ�س على �لأقل.
وينت�شر يف مناطق �شمال وغرب �شوريا حو�يل 1400 خميم يعي�س 
فيها حو�يل مليون و300 ن�شمة �أغلبهم نازحون من مناطق �دلب 
وحماة وريف حلب وباقي �ملناطق �ل�شورية حيث يتخذون من �حلدود 

�ل�شورية �لرتكية ماذ�ً لهم بعيد�ً عن مناطق �ل�شتباك و�لق�شف.

عوا�سم

بغداد

عمان

اجلزائر

دم�سق

اأملانيا تدعو اإىل
 »الإفراج فورا« عن نافالني 

•• فرانكفورت-اأ ف ب

عن  “�لإفر�ج فور�”  �إىل  �لأمل��اين هايكو ما�س رو�شيا  دعا وزي��ر �خلارجية 
�إىل  �لأول �لأحد فور و�شوله  �أم�س  �أوقف  �لذي  �أليك�شي نافالني  �ملعار�س 
بعد  للعاج  خ�شع  �ل��ذي  نافالني  �إن  ما�س  وق��ال  �أملانيا.  من  �آتيا  مو�شكو 
�إىل  “�أخذ �لقر�ر �ملدرك للعودة  �آب/�غ�شط�س  عملية ت�شميم مفرت�شة يف 
جانب  من  وتوقيفه  و�ل�شيا�شي”  �ل�شخ�شي  موطنه  يعتربها  لأن��ه  رو�شيا 

�ل�شلطات �لرو�شية لدى و�شوله “غري مفهوم على �لإطاق«.
و�أ�شار �لوزير �إىل �أن رو�شيا ملزمة بد�شتورها �خلا�س وبالتز�ماتها �لدولية 
حيال دولة �لقانون وحماية حقوق �ملدنيني م�شيفا “هذه �ملبادئ يجب �أن 
عنه  �لإف���ر�ج  يجب  “�لذي  نافالني  �أليك�شي  على  �حلال”  بطبيعة  تطبق 
��شتهدف نافالني على  “ت�شميما خطر�”  �إن  �لأمل��اين  �لوزير  ف��ور�«. وقال 
�لأر��شي �لرو�شية وتدعو برلني مو�شكو “�إىل �لتحقيق ب�شكل معمق يف هذ� 

�لهجوم و�إحالة منفذيه على �لق�شاء«.
وكان �لنا�شط يف جمال مكافحة �لف�شاد و�لعدو �للدود للكرملني �أليك�شي 
قبل  من  �لأول/دي�شمرب  كانون  نهاية  منذ  ماحقا  عاما(   44( نافالني 
�شلطات �ل�شجون �لرو�شية �لتي تاأخذ عليه �نتهاكه �شروط عقوبة �شادرة 

يف حقه مع وقف �لتنفيذ يف �لعام 2014.
وكان رئي�س �ملجل�س �لأوروبي �شارل مي�شال ر�أى �لأحد �أن توقيف نافالني 
يف حني �أعربت فرن�شا عن  “فور�”  مطالبا بالإفر�ج عنه  “غري مقبول” 
“قلقها �ل�شديد«. و�أقام �ملعار�س يف �أملانيا منذ �أو�خر �آب/�أغ�شط�س بعدما 
�أ�شيب باإعياء �شديد خال رحلة �لعودة من �شيبرييا �إىل مو�شكو يف �إطار 
حملة �نتخابية و�أدخل �مل�شت�شفى يف مدينة �أوم�شك حيث بقي 48 �شاعة ثم 

نقل �إىل برلني يف غيبوبة بعد �شغط مقربني منه.

م�ضوؤول: �أ�ضرت�ليا من غري �ملرجح �أن تفتح حدودها يف 2021 

اململكة املتحدة تو�ّشع حملة التطعيم �شد كورونا 

غارات اإ�شرائيلية على غزة ردا على اإطالق �شواريخ 

مقتل بحارين اإثر غرق �شفينة قبالة تركياالف�شائل الفل�شطينية جتتمع يف حوار وطني بالقاهرة 
•• ا�سطنبول-اأ ف ب

�أعلنت �ل�شلطات �لرتكية مقتل بّحاَرين �ثنني على �لأقل �إثر غرق 
خم�شة  �إنقاذ  م��وؤك��دًة  تركيا،  قبالة  �لأ���ش��ود  �لبحر  يف  �شحن  �شفينة 
�لأوكر�نية  �خلارجية  وز�رة  قالت  جهتها،  من  �لطاقم.  �أف��ر�د  من 
و�حد  و”�أجنبي”  �أوكر�نيني  �أن��ِق��ذو�، هم خم�شة  �أ�شخا�س  �شتة  �إّن 
مل حُتدد جن�شيته. وكتب �ملتحدث با�شم �خلارجية �لأوكر�نية �أوليغ 
جيد”. وو�شعهم  �مل�شت�شفى  �إىل  ُنقلو�  “لقد  تويرت  على  نيكولنكو 
“�ل�شفينة تابعة ل�شركة �وكر�نية”  و�شرح لوكالة فر�ن�س بر�س �ن 

دون مزيد من �لتو�شيح.
وبعد �أن قالت �ل�شلطات �لرتكّية يف بادئ �لأمر �إّن �ل�شفينة رو�شّية، 
بالو،  ترفع علم  كانت  “�أرفني”  �مل�شّماة  �ل�شفينة  �أّن  �أعلنت لحقاً 

وهو �أرخبيل �شغري يف �ملحيط �لهادئ.

على اإدارة بايدن مواجهة اإيران احلقيقية ل املفرت�شة
•• وا�سنطن-وكاالت

�أنهى ر�أ�س �لديبلوما�شية �لأمريكية 
وز�رة  يف  خ��دم��ت��ه  ب��وم��ب��ي��و  م���اي���ك 
ك���ب���رية، فخال  ب���ق���وة  �خل���ارج���ي���ة 
ب�����ش��ع��ة �أ����ش���اب���ي���ع، �أل���ق���ى ع�����دد�ً من 
تغريد�ت  و�أطلق  �لبارزة  �خلطابات 
هذ�  توليه  خ��ال  �إجن��از�ت��ه  تظهر 
�أر�ب  “ذي  �شحيفة  ويف  �مل��ن�����ش��ب، 
نيوز” �ل�شعودية، �شرح مدير مركز 
دوغا�س و�شاره �ألي�شون يف موؤ�ش�شة 
ه��ريي��ت��دج ل��وك ك���ويف، �أ���ش��ب��اب هذه 
�خلطو�ت و�أهميتها لاإد�رة �ملقبلة.
بومبيو  ت�شريحات  �أن  ك��ويف  ي��رى 
كانت حازمة رغم �إثارتها للجدل يف 
بع�س �لأحيان. فك�شف �أن و��شنطن 
�أكر  عمرها  توجيهات  تغري  كانت 
تو��شل  ح�����ول  ع���ق���ود  �أرب����ع����ة  م����ن 
تايو�ن،  مع  �لأمريكيني  �مل�شوؤولني 
و�أع��ل��ن ع��ودة �ل��ولي��ات �ملتحدة �إىل 
ت�شنيف كوبا، دولًة ر�عيًة لاإرهاب، 
تنظيماً  �أي�����ش��اً  �حل��وث��ي��ني  و���ش��ن��ف 
�لأك��ر حدة  �إره��اب��ي��اً. لكن تركيزه 
على  �ن�شب  �لأخ����رية  �لأ���ش��اب��ي��ع  يف 
�إي��ر�ن، وك��ان حمقاً يف ذل��ك. ففيما 
كانت   2021 ي��دخ��ل  �ل��ع��امل  ك���ان 
�لوقت  ت�����ش��ي��ي��ع  ت���رف�������س  �إي���������ر�ن 

�شلبية  �شيا�شة  �شتتبع  �أنها  مظهرة 
خال �لأ�شهر �ملقبلة من �ل�شنة.

قر�ضنة وخرق للتعهد�ت
�ل�شهر،  ه����ذ�  م���ن  ���ش��اب��ق  وق����ت  يف 
�حتجز �حلر�س �لثوري ناقلة نفط 
كورية جنوبية قرب م�شيق هرمز. 
مبز�عم  قر�شنتها  �إي�����ر�ن  وب����ررت 
غريبة عن تلويث �ل�شفينة للمياه. 
و�ل�����ش��ب��ب �حل��ق��ي��ق��ي م��رت��ب��ط على 
�لأرجح بالأ�شول �لإير�نية �ملجمدة 
�لعقوبات  بفعل  �جلنوبية  كوريا  يف 
�لأم��ري��ك��ي��ة و�ل��ت��ي تبلغ ح���و�يل 7 

مليار�ت دولر.
�إير�ن  و�إ�شافة �إىل �لقر�شنة، بد�أت 
تخ�شب �ليور�نيوم ب� %20 خارقة 
�لتفاق  �مل��ح��دد يف  �ل�����ش��ق��ف  ب��ذل��ك 
وتقرب   .3.67% و�لبالغ  �لنووي 
�إي����ر�ن ب�شكل خ��ط��ري من  �خل��ط��وة 

�لو�شول �إىل �ل�شاح �لنووي.

�إير�ن تدعم �لقاعدة
�ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  يف  بومبيو  �أ���ش��اء 
�إير�ن  بني  �خلطرية  �لعاقة  على 
“بالن�شبة  فقال:  �لقاعدة،  وتنظيم 
ه��ي موطنها  �إي����ر�ن  �ل��ق��اع��دة،  �إىل 
�جلديد. توؤمن طهر�ن �ملاذ لكبار 

بينما  �لإره���اب���ي���ة  �مل��ج��م��وع��ة  ق����ادة 
�أمريكا  �شد  للهجمات  يخططون 
ورغم �أن بومبيو �أعلن  وحلفائنا”. 
�أب���ي حممد  �غ��ت��ي��ال  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
�مل�����ش��ري، �ل��رج��ل �ل��ث��اين يف تنظيم 
)�آب(  �أغ�����ش��ط�����س   7 يف  �ل���ق���اع���دة، 
�ملا�شي قرب طهر�ن، �إل �أنه مل يكن 

هناك �جلديد �لكثري يف خطابه.
ق���د ي��ت�����ش��اءل �ل��ب��ع�����س مل�����اذ� تدعم 
متطرف  ���ش��ي��ع��ي  ن���ظ���ام  ذ�ت  دول�����ة 
و�ل�شبب  ���ش��ن��ي��ة،  �إره��اب��ي��ة  منظمة 
للطرفني  ك�����ويف،  ب��ح�����ش��ب  ب�����ش��ي��ط 
عدو م�شرتك وهو �لوليات �ملتحدة 

وحلفاوؤها.
تتز�يد  �لأدل���ة  كانت  �شنو�ت،  طيلة 
ع������ن وج����������ود ر�ب����������ط ب������ني ه���ذي���ن 
�لتي  �للجنة  �أعمال  �لطرفني، منذ 
 11 �عتد�ء�ت  يف  للتحقيق  ت�شكلت 
�شبتمرب)�أيلول( �لإرهابية. وخال 
�ل���ه���ج���وم �لأم���ري���ك���ي ���ش��د جممع 
 ،2011 يف  باك�شتان  �آب���اد يف  �آب���وت 
تربط  ووثائق  م�شتند�ت  على  عر 
بال�شتخبار�ت  �ل���ق���اع���دة  ت��ن��ظ��ي��م 

�لإير�نية.

�إير�ن دولة لم�ضوؤولة
�شتكون لت�شرفات بومبيو تد�عيات 

�لرئي�س  �نتقد  �ملقبلة.  �لإد�رة  على 
تر�مب  �شيا�شة  بايدن  جو  �ملنتخب 
�لأق�شى  �ل�شغط  وحملة  �لإير�نية 
�لتي  �لإ���ش��اءة  وكانت  �شد طهر�ن. 
�شلطها بومبيو على �شلوكيات �إير�ن 
وفريقه  ل��ب��اي��دن  ت��ذك��ري�ً  �ل�شنيعة 
لاأمن �لقومي، باأنه ل جو�ب �شهًا 

يف �لتعامل مع �إير�ن، وفقاً لكويف.
باعتبار  �ل��ن��ووي  لاتفاق  روج  لقد 
�أكر  �شيجعل ت�شرفات طهر�ن  �أنه 
لعباً  لت�شبح  و�شيدفعها  �ع��ت��د�ًل 

م�شوؤوًل يف �ملنطقة.
لكن منذ توقيع �لتفاق، مل تظهر 
ذل��ك. فمولت  دليل على  �أي  �إي���ر�ن 
ول ت��ز�ل مت��ول وك��اءه��ا يف �ليمن 
و���ش��وري��ا و�ل����ع����ر�ق، وت��و����ش��ل دعم 
�أفغان�شتان.  يف  طالبان  من  عنا�شر 
و����ش���ن �لإي����ر�ن����ي����ون ه���ج���وم���اً �شد 
�ل�شعودية،  يف  ن��ف��ط��ي��ة  م���ن�������ش���اآت 
ب�شكل غري �شرعي عدد�ً  و�حتجزو� 
من ناقات �لنفط يف �ملياه �لدولية. 
وي���وؤك���د ك���ويف �أن ه���ذه �لأف���ع���ال ل 

ت�شدر عن دولة م�شوؤولة.

�إير�ن بني
 �لو�قع ورغبة بايدن

�لذين  �مل�شوؤولني  من  �لعديد  لدى 

�لإد�رة  يف  ي���خ���دم���و�  �أن  ي���ت���وق���ع 
�ملقبلة م�شلحة �شخ�شية يف �شمان 
لأنهم  �لنووي  �لتفاق  �إحياء  �إع��ادة 
�لكاتب  لكن  �شياغته.  يف  ���ش��ارك��و� 
ين�شح �إد�رة بايدن ب�شرورة �لتعامل 
تلك  ل  �حلقيقية،  �إي���ر�ن  وم��و�ج��ه 

�لتي ترغب فيها.
�إعان  �شبب  ع��ن  �لبع�س  يت�شاءل 
مهمة  �شيا�شية  م��ق��ارب��ات  ب��وم��ب��ي��و 
علماً  ولي��ت��ه،  �نتهاء  م��ن  �أي���ام  قبل 
بد�ية  تك�شف يف  �ل��ق��ر�ر�ت  ه��ذه  �أن 
�إد�رة  عهد �لإد�ر�ت  يف �لعادة. لكن 
�أول  منذ  تقليدية  تكن  مل  ت��ر�م��ب 

يوم ت�شلمت فيه مهامها.
بومبيو  د�ف������ع  �أن  ك�����ويف  وي��ع��ت��ق��د 
يكمن رمب��ا يف م��زي��ج م��ن �لرتويج 
�ل�شيا�شي يف وز�رة �خلارجية  لإرثه 
ع��ل��ى ط��ري��ق �ل��رت���ش��ح ل��ل��رئ��ا���ش��ة يف 
2024، وحماولة لت�شتيت �لنتباه 

عن �لأزمة �لد�خلية.
�لفر�شية،  ه���ذه  �شحت  ل��و  وح��ت��ى 
ي�شدد كويف على �أنه ل توقيتاً �شيئاً 
لتذكري �جلمهور �لأمريكي و�لعامل 
يف  د�ع��ي��اً  �مل�شينة.  �إي���ر�ن  بن�شاطات 
�لنهاية، �لإد�رة �ملقبلة �إىل �لرتكيز 
على حقيقة �لر�شالة ل على �شخ�س 

�ملر�ِشل.

اإ�شرائيل تعطي الأ�شرى 
الفل�شطينيني اللقاح

•• رام اهلل-وكاالت

�لإ�شر�ئيلية  �ل�شجون  �أعلنت م�شلحة 
�حلد عزمها على تلقيح جميع �ل�شجناء 
�لفل�شطينيني  ف��ي��ه��م  مب����ن  ل���دي���ه���ا 
وذلك  �مل�شتجد،  كورونا  فريو�س  �شد 
ب��ع��د �لن���ت���ق���اد�ت �ل��ت��ي ت��ع��ر���ش��ت لها 
وو�جهت  �خل�شو�س.  بهذ�  �حلكومة 
�أمل���ح وزير  بعدما  �ن��ت��ق��اد�ت  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
موؤخر�ً  �أوهانا  عمري  �لد�خلي  �لأم��ن 
�ملعتقلني  ت��ل��ق��ي��ح  ي��ت��م  ل���ن  �أن�����ه  �إىل 
�لعام  �مل��دع��ي  و�نتقد  �لفل�شطينيني. 
�أفيخاي ماندلبليت تلك �لت�شريحات، 
معترب�ً �لإج��ر�ء “غري قانوين” على 
ودعت  �ملحلية.  �ل�شحافة  �أوردت  م��ا 
�إىل  �أي�شاً  �إ�شر�ئيل  �لتحرير  منظمة 
�شجونها  يف  �لفل�شطينيني  ت��ط��ع��ي��م 
�لبالغ عددهم 4400 �أ�شري، و�لذين 
�إ�شابة   250 ���ش��ف��وف��ه��م  يف  ���ش��ج��ل��ت 
ب��ال��ف��ريو���س ب��ح�����ش��ب م���ا �أع���ل���ن نادي 
خم�س  وجل���اأت  �لفل�شطيني.  �لأ���ش��ري 
منظمات �إ�شر�ئيلية للدفاع عن حقوق 
�ملحكمة  �إىل  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �لإن�شان 
بتلقيح  مطالبة  �لعليا  �لإ�شر�ئيلية 
�أن  ومعتربة  �لفل�شطينيني  �ل�شجناء 

هذ� “و�جب قانوين و�أخاقي«.

“جاهزة لو�شع كل ما هو  �أن �حلكومة  �لتاأكيد على  وج��دد 
�لتي نريدها ونحتاجها،  �لنتخابات  �إجن��اح  �أجل  ممكن من 
�أجل  م��ن  �أي�شا  ولكن  �لنق�شام  �إن��ه��اء  �أج��ل  م��ن  فقط  لي�س 
وللحياة  �لفل�شطينية  للموؤ�ش�شة  �لدميقر�طي  �لوهج  �إع��ادة 

�ليومية«.
�لوطني  �مل�شروع  لتعزيز  مهمة  “�لنتخابات  �أن  على  و�شدد 
�أ�ش�س  على  �لوطنية  �ل��وح��دة  �شياغة  و�إع����ادة  �لفل�شطيني 

دميقر�طية«.
ر�شمياً  طلباً  �شتوجه  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  �أن  ��شتية  و�أعلن 
مدينة  يف  �لفل�شطينيني  مب�شاركة  لل�شماح  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �إىل 

�لقد�س يف �لنتخابات تر�شحاً و�نتخاباً.
ودعا رئي�س �ل��وزر�ء �لفل�شطيني دول �لحت��اد �لأوروب��ي �إىل 

حت�شري فريق مر�قبني لانتخابات �لفل�شطينية، و�مل�شاعدة 
يف �شمان �إجر�ئها يف �لقد�س.

وك����ان �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حم��م��ود ع��ب��ا���س �أ����ش���در يوم 
باإجر�ء �نتخابات برملانية ورئا�شية  �جلمعة �ملا�شي مر�شوماً 

فل�شطينية على 3 مر�حل.
 22 يف  �لت�شريعية  �لنتخابات  �شتجرى  �ملر�شوم  ومبوجب 
مايو )�أيار( �ملقبل و�لرئا�شية يف 31 يوليو )متوز(، على �أن 
�لأوىل يف  �ملرحلة  �لت�شريعي  �ملجل�س  �نتخابات  نتائج  تعترب 

ت�شكيل �ملجل�س �لوطني ملنظمة �لتحرير �لفل�شطينية.
ومل جتر �أي �نتخابات فل�شطينية عامة منذ �نتخابات �ملجل�س 
�لت�شريعي )�لربملان( يف  2006 �لتي فازت بها حما�س، فيما 

جرت قبل ذلك �آخر �نتخابات رئا�شية وفاز فيها عبا�س.

•• رام اهلل-وكاالت

�أعلن رئي�س �لوزر�ء �لفل�شطيني حممد ��شتية �أم�س �لثنني، 
عقد حو�ر وطني فل�شطيني يف �لعا�شمة �مل�شرية �لقاهرة يف 

�لأ�شبوع �لأول من �ل�شهر �ملقبل.
وقال ��شتية، يف م�شتهل �لجتماع �لأ�شبوعي ملجل�س �لوزر�ء 
يف مدينة ر�م �هلل �إن “�حلو�ر �شت�شارك فيه جميع �لف�شائل 
ل��ب��ح��ث ك��ي��ف��ي��ة �إجن�����اح �لن��ت��خ��اب��ات �لعامة  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

�لفل�شطينية �ملقررة يف مايو )�أيار( �ملقبل«.
�لوطني  �حل�����و�ر  ي��ت��ك��ل��ل  �أن  �أم���ل���ه يف  ع���ن  ����ش��ت��ي��ة  و�أع������رب 
�للتز�م  �أم���ام  عقبات  �أي  تظهر  و�أل  بالنجاح  �لفل�شطيني 

باإجر�ء �لنتخابات.

•• عوا�سم-اأ ف ب

تو�شع �ململكة �ملتحدة حملة �لتطعيم 
�شد فريو�س كورونا �مل�شتجد لت�شمل 
�أعمارهم  ت��زي��د  �ل��ذي��ن  �لأ���ش��خ��ا���س 
70 عاما، يف �لوقت �لذي يبد�أ  على 
على  �شحي  حجر  فر�س  �ي�شا  فيه 

جميع �لو�فدين، جتّنباً لنت�شار ن�شخ متحورة جديدة 
من �لفريو�س.

�أر��شيها  على  ر���ش��دت  �أ���ش��ا  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  وك��ان��ت 
ن�شخة متحورة ُتعترب �أكر عدوى بن�شبة ت�شل �إىل 70 
% وفقا لل�شلطات �ل�شحية. و�شجلت �ململكة �أكرب عدد 
�أكر  باإح�شائها  �أوروب��ا،  �لوباء يف  �ل�شحايا ج��ر�ء  من 

من 89 �لف وفاة.
بد�ية  منذ  جون�شون  بوري�س  حكومة  �تُّهمت  �أن  وبعد 
�لأزمة باأّنها فر�شت �حلجر ب�شكل متاأّخر جّد�ً، وباأّنها 
ُت��رّك��ز ج��ه��وده��ا على  �لآن  ب��ات��ت  ���ش��ري��ع،  ب�شكل  �أن��ه��ت��ه 
�لتطعيم �ل�شامل، على �أمل �أن تتمكن من �إنهاء �حلْجر 

�لثالث يف �أو�ئل �آذ�ر/مار�س.
ومنذ بدء حملة �لتطعيم يف �لثامن من كانون �لأول/

دي�شمرب، تلقى �أكر من 3،8 مايني �شخ�س �جلرعة 
دولة  �أول  وه��ي  �ملتحدة،  �ململكة  يف  �للقاح  م��ن  �لأوىل 

•• غزة-اأ ف ب

�أم�س  �إ�شر�ئيلية يف �شاعة مبكرة  �شنت طائر�ت حربية 
�لثنني غار�ت على قطاع غزة رد� على �إطاق �شو�ريخ 
م��ن �ل��ق��ط��اع ب��اجت��اه �إ���ش��ر�ئ��ي��ل على م��ا �أف����ادت م�شادر 

فل�شطينية و�إ�شر�ئيلية متطابقة.
بر�س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  فل�شطيني  �أم��ن��ي  م�شدر  وق���ال 
م�شتل  ���ش��و�ري��خ  بثاثة  �لح��ت��ال  ط��ائ��ر�ت  “ق�شفت 
زر�ع����ي و�أر������س زر�ع���ي���ة يف رف���ح ج��ن��وب �ل��ق��ط��اع، كما 
بلدة  يف  زر�ع��ي��ة  منطقة  �شو�ريخ  بعدة  �أي�شا  ق�شفت 

�لقر�رة بخان يون�س” جنوب �لقطاع.
و�أو�شح �مل�شدر �أن �لق�شف “خلف �أ�شر�ر� مادية كبرية 

ومل ت�شجل �إ�شابات«.
وقال �جلي�س �لإ�شر�ئيلي �إن �لق�شف �جلوي ��شتهدف 

من�شاآت حلركة حما�س.
و�أ�شاف يف بيان �أنه “يف وقت �شابق �أطلق �شاروخان من 
قطاع غزة باجتاه �ل�شاحل قرب مدينة ��شدود )جنوب(، 
ورد� على ذلك ق�شفت طائر�ت مقاتلة �أهد�فا ع�شكرية 

وب��ه��دف م��ن��ع �ن��ت�����ش��ار ن�����ش��خ م��ت��ح��ّورة م��ن �لفريو�س، 
�ل�شاعة  �لإث��ن��ني  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �مل��ّت��ح��دة  �ململكة  تفر�س 
4،00 بتوقيت غرينت�س - �إ�شافة �إىل �لز�مّية تقدمي 
 10 مّدته  �شّحياً  حجر�ً   -  19 لكوفيد  �شلبي  �ختبار 
�أّيام على جميع �لو�فدين من �خلارج. وبذلك تكون قد 
ة بالبلد�ن �لتي ُتعترب  عّلقت �لعمل بالإعفاء�ت �خلا�شّ

من �لأقّل ت�شّرر�ً بالفريو�س.
هناك  “�شتكون  ر�ب  دومينيك  �خلارجية  وزي��ر  وق��ال 
م�شيفا  �حلدود”،  و”على  منزلية”  تفتي�س  عمليات 
“هذه هي �أكر �لإجر�ء�ت فعالية �لتي ميكن �تخاذها 
�لأح���د  �شي”  ب���ي  ل�”بي  و����ش���رح  �ملرحلة”.  ه���ذه  يف 
“�شننظر يف �إجر�ء�ت �أخرى، لكنها يجب �أن تكون قابلة 

للتطبيق«.
�أّن���ه من  ه��ذ� و�أع��ل��ن م�����ش��وؤول كبري يف جم��ال �ل�شّحة 
�أمام  �لدولّية لأ�شرت�ليا  ُتفتح �حل��دود  �أن  �ملرّجح  غري 
لقاحات  ط��رح  م��ن  �ل��ّرغ��م  على  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �مل�شافرين 

مرحلة  يف  �لتطعيم  و�شمل  �لعملية.  هذه  تبد�أ  غربية 
�مل�شّنني  دور  ون��زلء  �شنة،  �لثمانني  َم��ن جت��اوزو�  �أوىل 
�لعاملني  وك��ذل��ك  ب��ه��م،  يعتنون  �ل��ذي��ن  و�لأ���ش��خ��ا���س 
�ل�شّحيني يف �خلطوط �لأمامّية، على �أن تتو�ّشع حملة 

�لتطعيم �عتبار�ً من �لإثنني.
وقالت وز�رة �ل�شّحة يف بيان �إّن مر�كز �لتطعيم لديها 
�لذين  “�أولئك  تطعيم  ب��دء  على  و�ل��ق��درة  �لإم����د�د�ت 
ت��زي��د �أع��م��اره��م ع��ل��ى 70 ع��ام��اً و�لأ���ش��خ��ا���س �لأكر 
�شعفاً«. وحّددت �حلكومة هدفاً يتمّثل يف حت�شني �أربع 
جمموعات ت�شمل 15 مليون �شخ�س بحلول منت�شف 

�شباط/فرب�ير.
�لتطعيم  برنامج  يف  مهمة  ب�”خطوة  جون�شون  و�أ���ش��اد 
�آخ��ري��ن من  “ملايني  �لآن متاحاً  ب��ات  و�ل��ذي  لدينا” 

�لنا�س«.
َم��ن تزيد  �أّن ن�شف  �ل�شّحة م��ات هانكوك  و�أّك��د وزي��ر 

�أعمارهم على 80 عاماً قد مّت تطعيمهم حّتى �لآن.

�أنفاق”  ذلك مو�قع حفر  ملنظمة حما�س مبا يف  تابعة 
يف �لقطاع.

�إطاق  �أي جهة فل�شطينية م�شوؤوليتها عن  تعلن  ومل 
�ل�شو�ريخ من غزة �لتي ت�شيطر عليها حما�س.

وحما�س  جهة  م��ن  �إ�شر�ئيل  ب��ني  ه�شة  تهدئة  وت�شود 
مت  ك���ان  �أخ�����رى،  ج��ه��ة  م���ن  �لفل�شطينية  و�ل��ف�����ش��ائ��ل 
2014 بو�شاطة م�شر، لكن  �إليها بعد حرب  �لتو�شل 

مت �خرت�قها مبو�جهات ع�شكرية مر�ت عديدة.
وي�شتعد �لفل�شطينيون يف قطاع غزة و�ل�شفة �لغربية 
رئا�شية  ثم  ت�شريعية  �إ�شر�ئيل لنتخابات  �لتي حتتلها 
 15 �أيار/مايو ومتوز/يوليو، هي �لأوىل منذ نحو  يف 
جرت  فل�شطينية  برملانية  �نتخابات  �آخر  وكانت  عاًما. 

عام 2006، فازت فيها حما�س باأغلبية �شاحقة.
وطنية  وح���دة  ح��ك��وم��ة  حينها  �لفل�شطينيون  و���ش��ك��ل 
لكنها  �حل��ايل،  حما�س  رئي�س  هنية  �إ�شماعيل  برئا�شة 
�شرعان ما �نهارت. ويف �شيف 2007 �ندلعت ��شتباكات 
د�مية يف �لقطاع بني حركتي فتح وحما�س �أ�شفرت عن 

�شيطرة �حلركة على �لقطاع.

وقال  �مل�شتجّد.  كورونا  فريو�س  �شّد 
بريند�ن موريف، �لأمني �لعاّم لوز�رة 
و�مل�شت�شار  �لأ����ش���رت�ل���ّي���ة  �ل�����ش��ّح��ة 
�ل�شتجابة  جم�����ال  يف  �ل���رئ���ي�������ش���ي 
للفريو�س يف �أ�شرت�ليا، �إّن �ل�شفر من 
�لباد و�إليها ل ُيتوّقع ��شتئنافه عام 

.2021
و�شّرح لقناة “�آي بي �شي” �لعاّمة �أّنه يعتقد �أّن هناك 
“قيوًد� حدودّية كبرية” �شيتو��شل فر�شها هذ� �لعام. 
وقال “حّتى لو مّت تطعيم كثري من �ل�شّكان، ل نعرف 

ما �إذ� كان ذلك �شيمنع �نتقال �لفريو�س«.
�ل�شّحي  �حل��ج��ر  ي�شتمّر  �أن  �ملحتمل  “من  و�أ����ش���اف 

لبع�س �لوقت«.
�لزّو�ر  �أم��ام  حدودها  كبري  حّد  �إىل  �أ�شرت�ليا  و�أغلقت 
�نت�شار  ل��وق��ف   2020 �آذ�ر/م�����ار������س  م��ن��ذ  �لأج���ان���ب 
�ملو�طنني  �شماحها لعدد حمدود من  كوفيد-19، مع 

وعائاتهم بالعودة �إىل �لباد كّل �أ�شبوع.
�لأ�شرت�ليني  �آلف  ع�����ش��ر�ت  ي���ز�ل  ل  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
�مل�شافرين  ع��ل��ى  ي��ت��ع��نّي  �خل�����ارج، يف ح��ني  ع��ال��ق��ني يف 
�أ����ش���رت�يل  دولر  �آلف  ث���اث���ة  ن��ح��و  دف����ع  �ل��ع��ائ��دي��ن 
)2300 دولر �أمريكي( لق�شاء فرتة �حلجر �ل�شحي 

د�خل فندق ملّدة 14 يوًما.
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عربي ودويل

نافذة 
م�ضرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة �كت�ضاف كيف يفكر �لآخر

•• دوغال�س كينيدي

�لأن���و�ع  م��ن  ن��وع  �أن���ا  �ل�شيا�شية،  �لناحية  م��ن      
�مل�شطربة:  �لأزم��ن��ة  ه��ذه  يف  بالنقر��س  �مل��ه��ددة 
و�شطي... �شخ�س يعتقد �عتقاًد� ر��شًخا �أن و�شط 
�مليد�ن هو �ملكان �لوحيد �مل�شتقر يف وقت �شار فيه 

�لتطرف �ل�شوت �لأعلى �شر�خا. 
ا    �لرئي�س �لأمريكي �ملنتخب جو بايدن، هو �أي�شً
م��ن �ل��و���ش��ط، و�ل����ذي ح���اول د�ئ��ًم��ا خ���ال حياته 
�ل�شيا�شية �لطويلة و�لر�ئعة �إىل حد كبري تفادي 
�شر�خ �أولئك �لذين يعتربون �أنف�شهم مت�شددين. 
�إرباكا يف  �لإن�شانية  �حلالة  �أكر جو�نب  �أحد  �إنه 
هذه �لفرتة من �له�شا�شة �لعاملية �لكبرية: ظهور 
�ملت�شددين �ملانويني يف كل مكان، و�لأ�شو�أ من ذلك، 
حقيقة �أننا وجدنا �أنف�شنا �لآن يف �شر�ع عنيف مع 

مو�طنينا.
   �أثناء م�شاهدتي لأحد�ث و��شنطن، حتدثت مع 
دمت من �أن ح�شًد�  �لعديد من �أ�شدقائي، وقد �شُ
يف  مقد�ًشا  مكاًنا  يعترب  م��ا  غ��زو  ��شتطاع  غا�شًبا 
فرعني  �جتمع  حيث  �لكابيتول،  مبنى  �أم��ري��ك��ا: 
ت�شريعيني للحكومة -�لكونغر�س وجمل�س �ل�شيوخ 
للوليات   46 �لرئي�س  ب��اي��دن  �ن��ت��خ��اب  -لتاأكيد 

�ملتحدة. 
�مل��ث��ري للفتنة، وهم     ذّك����رت ���ش��ور ه���ذ� �حل�����ش��د 
�لدميقر�طية  معابد  �أح��د  ويدن�شون  يقتحمون 
�لتي  �لفو�شى  م�شاهد  من  بالعديد  �لأمريكية، 
ير�ها �ملرء يف جمهوريات �ملوز، ولكن لي�س يف بلد 
�لنهائي  �لنموذج  �أن��ه  على  �إل��ي��ه  ُينظر  د�ئ��ًم��ا  ك��ان 

للخطاب �ل�شلمي و�لتد�ول �لهادئ لل�شلطة.
   نحن �لأمريكيون نحب �أ�شاطرينا �لوطنية، ونظل 
�جلمهوريني  �لعديد من  ذل��ك  مقتنعني )مب��ا يف 
�مل��ن��ت��خ��ب��ني �ل��ذي��ن �أق���ام���و� حت��ال��ف��ات ط��ي��ل��ة �أرب���ع 
باأن  ب�شدة(  وفا�شد  ��شتبد�دي  رئي�س  مع  �شنو�ت 
على  �حل�شارة  حملتها  دميقر�طية  �أع��ظ��م  نكون 

�لإطاق ... و، بالتبعية، �أمة �هلل �ملختارة.
   يف نظري ككاتب �أمريكي يحب بقدر ما يخ�شى 
بلده �لأ�شلي، كان م�شهد تلك �لع�شابات �ملتوح�شة 
ولكنها  موؤملة  نتيجة  �لكابيتول  مبنى  تغزو  �لتي 
غري مفاجئة لل�شنو�ت �لأربع من رئا�شة تر�مب. 
�شوى  �شيء،  كل  �ملتحدة هي  �لوليات  �لنهاية،  يف 
�نها متحدة. لقد فاز تر�مب يف �لنتخابات ب�شعار 
�أخرى”،  م��رة  عظيمة  �أم��ري��ك��ا  –”لنجعل  خ���ادع 
�ل�شيا�شية  ل��ق��اع��دت��ه  �ل�����ش��م��ن��ي  م��ع��ن��اه  وي���ق���ول 
�أوج  و�أن�������ش���اره يف �حل�����زب �جل���م���ه���وري. وه����و يف 
�إفا�س �أخاقي: “�شتكون �لكلمة �لأخرية للرجل 

�لأبي�س �لغا�شب«.
   يف �حلقيقة، �إن �أحد هو�ج�شي �مل�شتمرة كمر�قب 
للم�شهد �لأمريكي، هو بالتحديد �حلالة �لغريبة 
كان لفرتة  بينما  �لربوت�شتانتي.  �لأبي�س  للرجل 
طويلة جًد� جزًء من �لأغلبية �لتي ترت�أ�س م�شري 
نف�شه  �عترب  فقد  قيامها،  منذ  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
منح  �إن  ف�شاعًد�.  �ل�شتينات  منذ  خطر  يف  �أقلية 
و�حلقوق  �ل�����ش��ود،  لاأمريكيني  �مل��دن��ي��ة  �حل��ق��وق 
وجميع  و�لاتينو�س،  وللمثليني،  للن�شاء،  �ملدنية 
�لقائم  للو�شع  تهديًد�  �عُترب  �لأخ��رى،  �لأقليات 
من قبل �لعديد ممن ي�شكلون ما ميكن �أن ن�شميه 

“�أمريكا �لعماق«.
  �ن �لوعد �لتقدمي ل�شنو�ت �أوباما -�لتي �نتخبنا 
وو�شطًيا،  �ل��ع��رق،  خمتلط  �أمريكًيا  مرتني  فيها 
�لنا�س  م��ن  وقريًبا  ج��د�  مثقفا  �ل��وق��ت  نف�س  ويف 
خطا  �لع��ت��ق��اد  �إىل  �ملتفائلني  م��ن  �لعديد  -دف���ع 
�أبطله فوز  �أمريكا مل تعد منق�شمة. وهو ما  ب��اأن 
�لنت�شار  كان  لقد  بالكامل.   2016 عام  تر�مب 

�لذي  �لغا�شب  �لأبي�س  للرجل  و�ل�شادم  �لهائل 
قال لبقية �لباد: ما زلنا هنا يف �ل�شلطة.

   ما كان مذهًا يف تر�مب، هو �أن ق�شايا تهربه 
�إليه،  �مل��وج��ه��ة  �لغت�شاب  و�ت��ه��ام��ات  �ل�شريبي، 
وباء  خ�شم  يف  )خا�شة  للعلم  �ل�����ش��ارخ  وجتاهله 
�لأمريكيني يف  �أك��رب من  ع��دد  �أودى بحياة  م��روع 
وحرب  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب  م��ن  �أ�شهر  ع�شرة 
)مثل  �مل���ربرة  غ��ري  وق�شوته  جمتمعتان(  فيتنام 
لطاملا  و�ل��دي��ه��م(  ع��ن  �ملهاجرين  �لأط��ف��ال  ف�شل 
ك��ان لها ت��اأث��ري �ي��ج��اب��ي على ق��اع��دت��ه. ورغ���م كل 
�جلر�ئم و�لأفعال �ل�شيئة �لتي �رتكبها، �إل �أن 70 
نوفمرب  �نتخابات  يف  ل��ه  �شوتو�  �أمريكي  مليون 
2020. وعندما خ�شر، �أنكر 70 باملائة من هوؤلء 
�ملوؤيدين بعناد �حلقائق، و�شاحو� باأن �لنتخابات 
قد �ُشرقت من قاطع �لطريق هذ� �لذي يعتربوه 

ب�شذ�جة و�حد� منهم.
   وبالنظر �ىل درجة �لعمى، وقدرتهم على �بتاع 
�أكاذيب حمتال حمرتف، مل يكن مفاجًئا �أن نرى 
�لكابيتول.  يقتحمون مبنى  �أكر موؤيديه تطرفاً 
للبنادق،  �مل��ر���ش��ي  �ل��ب��ل��د  ه���ذ�  �إىل ح��ب  وب��ال��ن��ظ��ر 
ف�����اإن �إح�����دى �مل���ع���ج���ز�ت �حل��ق��ي��ق��ي��ة ل���ه���ذ� �لعمل 
�لإرهابي �لد�خلي هو �أنه مل يت�شبب يف �ملزيد من 

�ل�شحايا.
وجنود  �أم��ن��ي��ة  ب��اأ���ش��و�ر  �لكابيتول حم��اط  �لآن     
�لرجال  ه���وؤلء  ملو�جهة  ��شتعد�د  على  م�شلحون 
�أن  يعتقدون  ز�ل���و�  م��ا  �ل��ذي��ن  �لغا�شبني  �لبي�س 
وعدمي  �ملت�شلط  زعيمهم  من  �ُشرقت  �لنتخابات 
هو  عليه  يحتّجون  ما  �لعمق،  يف  لكن،  �ل�شمري. 
تهمي�شهم �ملتز�يد. �إنهم يدعمون حزًبا �شمح منذ 
ريغان لاأثرياء بالتكاثر، ودمر تقريًبا �ل�شتقر�ر 
�لو�شطى  للطبقات  �ل�شابق  يف  مكفول  ك��ان  �ل��ذي 

و�ل�شعبية.
�أقنع     لكن بر�شالتهم �خلادعة “هم �شد نحن”، 
�جل��م��ه��وري��ون ق��ط��اًع��ا ك��ب��رًي� م��ن �أع��م��اق �أمريكا 
ق��ي��م��ه��م. وع��ن��دم��ا يت�شاءل  ك���ان���و� ح���م���اة  ب��اأن��ه��م 
�لبي�س  �أ�شدقائي �لأوروبيون كيف ميكن لهوؤلء 
�أ�شفل �ل�شلم �لجتماعي، و�مل�شعورين، وغري  وهم 
قبل  م���ن  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  تقلي�س  )ب��ف�����ش��ل  �مل��ت��ع��ل��م��ني 
�جلمهوريني( �أن يهاجمو� حماولت �أوباما �لنبيلة 
لإن�شاء خدمة �شمان �جتماعي من �شاأنها �أن تفيد 
�أ�شخا�شا مثلهم على وجه �لتحديد. �ملك �إجابة 
و�حدة فقط لأقدمها: مرحًبا بكم يف �أعظم لغز يف 
�أمريكا �حلديثة ... حيث �قتنع �لذين يحتاجون 
غريهم  من  �أك��ر  �لجتماعية  �لدميقر�طية  �إىل 
باأن �لدميقر�طية �لجتماعية كانت بناء نخبويا.

�شامد.  �لو�شط  �ملا�شي:  �لأ�شبوع  ع��ز�ء �شغري     
بايدن  تثبيت  ومت  �لن��ق��اب،  حم��اول��ة  تنجح  مل 
�إد�رة  يف  �حل��ك��وم��ة  و����ش��ت��م��رت  �مل��ق��ب��ل،  كرئي�شنا 
�لأعمال �ليومية، وخ�شع تر�مب لإج��ر�ء�ت عزل 

ثانية.
   �أنا ل�شت �شاحب مز�ج مت�شائم، و�آمل ب�شدق �أن 
�لأوقات  �ل��ق��ادم يف ه��ذه  بايدن هو روزف��ل��ت  يكون 
�لرجال  �أن  للحظة  ت��ع��ت��ق��دو�  ل  ل��ك��ن  �لع�شيبة، 
�لبي�س �لغا�شبني �شوف يدخلون يف �شبات �شتوي 
د�خل كهف من �لع�شور �لو�شطى �لآن. لقد خ�شرو� 
هذه �ملعركة يف �حلرب من �أجل نف�شية �لأمة، �ل 
�نهم �شيعيدون جتميع �شفوفهم حول دمياغوجي 
ج��دي��د، و���ش��ي��ح��اول��ون حظهم م��رة �أخ�����رى... لأن 
ميلكون  ب��اأن��ه��م  �خل��ط��ورة  ���ش��دي��دة  قناعة  لديهم 
ج��م��ي��ع �لإج���اب���ات ع��ل��ى ك��ل ���ش��يء، يف ح��ني �أنهم، 
وباعة  �أك��ر من جمرد جتار  لي�شو�  تر�مب،  مثل 

�خلوف... ونعلم �أن �خلوف يلتهم �لروح.
ترجمة خرية �ل�شيباين

»احلياة بعد ترامب«...!

* رو�ئي �أمريكي �شهري، نالت �لعديد من رو�ياته جو�ئز �أدبية، وحتول بع�شها �إىل �أفام. 
312 �شفحة.  �آخر كتاب ن�شره: �إيز�بيل، بعد �لظهر “بلفوند”، 

ون�شف  �شنو�ت  ثاثة  �شجنه  �إىل  نافالني  �عتقال  يف�شي  وق��د 
�ل�شنة بتهمة �نتهاك �شروط عقوبة �ل�شجن مع وقف �لتنفيذ.

�أجل  م��ن  �ل��غ��رب  على  �ل�شغوط جم��دد�  تزيد  �أن  �ملحتمل  وم��ن 
ت�شديد �لعقوبات على رو�شيا، خا�شة فيما يتعلق مب�شروع بقيمة 
11.6 مليار دولر ملد خط �أنابيب للغاز �لطبيعي من رو�شيا �إىل 

�أملانيا.
�ملا�شي  �لأ�شبوع  يف  ت�شريحه  وعقب  �أملانيا،  يف  نافالني  وتعافى 
باأنه يعتزم �لعودة �إىل بلده، قالت �إد�رة �ل�شجون يف مو�شكو �إنها 
�إياه  متهمة  ع��ودت��ه،  مبجرد  لعتقاله  جهدها  ق�شارى  �شتبذل 
بال�شتخفاف ب�شروط عقوبة �ل�شجن مع وقف �لتنفيذ بعد �إد�نته 
بالختا�س، وهي ق�شية تعود لعام 2014 ويقول نافالني �إنها 

ملفقة.

عليه  �لهجوم  تف�شري  مو�شكو  على  يتعني  �إن���ه  وق��ال��ت  ف���ور� 
ب�شاح كيماوي. وقال وزير �خلارجية �لربيطاين دومينيك 
�أليك�شي  �لرو�شية  �ل�شلطات  تعتقل  �أن  مفزع  “لأمر  �إنه  ر�ب 
نافالني �لذي وقع �شحية جرمية ب�شعة. يجب �لإف��ر�ج عنه 

على �لفور«.
على  ينبغي  نافالني،  �ل�شيد  ��شطهاد  م��ن  “بدل  و�أ���ش��اف: 
رو���ش��ي��ا ت��ف�����ش��ري ����ش��ت��خ��د�م ���ش��اح ك��ي��م��اوي ع��ل��ى �لأر�����ش���ي 

�لرو�شية«.
�إن��ه يجب  �لأمل���اين هايكو ما�س،  وزي��ر �خلارجية  ق��ال  كذلك 

�لإفر�ج عن نافالني فور�، ح�شبما نقلت “رويرتز«.
ولتعهد�تها  لد�شتورها  وفقا  ملزمة  “رو�شيا  بيان  يف  و�أ�شار 
�ملدنية”،  �حل��ق��وق  وحماية  �ل��ق��ان��ون  �شيادة  مب��ب��د�أ  �ل��دول��ي��ة 

••مو�سكو-رويرتز

دول  وجهتها  �لتي  �لنتقاد�ت  على  �لرو�شية  �خلارجية  رّدت 
غربية ملو�شكو ب�شبب �عتقالها للمعار�س �أليك�شي نافالني فور 
و�شوله �إىل �لعا�شمة. وقال وزير �خلارجية �لرو�شي �شريغي 
لفروف �أم�س �لثنني �إن حديث �لدول �لغربية عن غ�شبها 
لعتقال �ملعار�س نافالني، يهدف �إىل �شرف �نتباه مو�طنيها 

عن �مل�شكات �لد�خلية.
�لأول  �أم�س  نافالني  على  �لقب�س  �لرو�شية  �ل�شرطة  و�ألقت 
�لأحد لدى و�شوله �إىل مو�شكو على منت طائرة عائد� من 
�أملانيا للمرة �لأوىل منذ تعر�شه للت�شميم يف �ل�شيف �ملا�شي.

وطالبت بريطانيا �أم�س �لثنني رو�شيا بالإفر�ج عن نافالني 

�أليك�شي  على  �مل��ب��ادئ  ه��ذه  تطبيق  يجب  “وبالطبع  م�شيفا 
نافالني �أي�شا. يجب �لإفر�ج عنه على �لفور«.

�لتي  �لطائرة  منت  على  لل�شحفيني  ق��ال  قد  نافالني  وك��ان 
عادت به �إىل رو�شيا، �إنه يتوجه بال�شكر للممر�شني و�لأطباء 
�لذين عاجلوه يف �أملانيا من �آثار غاز �لأع�شاب “نوفيت�شوك”، 
به  يوم مير  �أف�شل  “هو  لرو�شيا  عودته  يوم  �أن  على  م�شدد� 

خال �ل�شهور �خلم�شة �ملا�شية. هذ� وطني... ل�شت خائفا«.
ويف وقت لحق، توجه �أربعة من �أفر�د �ل�شرطة �إىل نافالني 
عند منطقة فح�س �جلو�ز�ت مبطار �شريمييتيفو بالعا�شمة 

�لرو�شية وطلبو� منه مر�فقتهم.
“تلقون  يكرر  وظل  “�أتعتقلونني؟”  قائا  نافالني  وت�شاءل 

�لقب�س علّي” ثم قال �إنه يود �أن يكون حماميه ب�شحبته.

مو�شكو تواجه غ�شب الغرب يف ق�شية نافالني.. وترد باخت�شار

   رئا�شة تر�مب يف �آهاتها �لأخرية. 
مل ي��ت��ب��ق ���ش��وى ي���وم و�ح�����د، وهو 
�ل��وق��ت �مل��ث��ايل ل��ق��ر�ءة نهاية عهد 
�ل�شنو�ت  غ�����ر�ر  ع��ل��ى  ف��و���ش��وي��ة 

�لأربع �لتي �شبقتها.
   م��ا زل��ت �أت��ذك��ر ج��ي��ًد� كيف كان 
�جلميع متلهفا، يف يناير 2009، 
ل���روؤي���ة ج����ورج دب��ل��ي��و ب��و���س يغادر 
�لوليات  تكن  مل  �لأبي�س.  �لبيت 
�مل��ت��ح��دة ت�����ش��ن ح���رًب���ا و�ح������دة، بل 
�ل�شرق  يف  رئ��ي�����ش��ي��ت��ني  ح����رب����ني 
من  �لآلف  ب��ع�����ش��ر�ت  �لأو�����ش����ط 

�لقو�ت على �لأر�س.
�لدر�ماتيكي  �لن�������زلق  �أدى     
بعد  فيما  �شي�شبح  مل��ا  لاقت�شاد، 
�ل��ك��ب��ري، �ىل ج��ع��ل تغيري  �ل��رك��ود 
كانت  �إحل������اًح������ا.  �أك������ر  �حل����ر�����س 
رئا�شة بو�س مثرية للجدل، ولكن 
�إىل  فريقه  نقل  رحيله،  �شجة  يف 
�شو�ئب،  دون  ج��ي��دة  �آل���ة  خليفته 
�نتقالية  عملية  خال  من  تعززت 
بول�شون  ه�������ري  ب�����ني  ن����اج����ح����ة 
�ملالية،  �ل�����ش��وؤون  يف  جيثر  وت��ي��م 
وهياري  ر�ي�س  كوندوليز�  وب��ني 

كلينتون يف �ل�شوؤون �خلارجية. 

من كل �ضيء �إىل ل �ضيء
   مل تكن �شنو�ت �أوباما �شهلة، من 
ظ��ه��ور �لأزم�����ة �لق��ت�����ش��ادي��ة، �ىل 
ولدة د�ع�س، مرور� بالتوتر�ت بني 
�ل�شاي”.  “حزب  وظهور  �لأع��ر�ق 
�لرئي�س  ت����رك  ف��ق��د  ذل�����ك،  وم����ع 
غري  خلليفته  و�لأرب���ع���ون  �ل��ر�ب��ع 
�ملتوقع معدل بطالة بلغ 4 فا�شل 
بطيء  منو  يف  و�قت�شاد  باملائة،   7

ولكنه ثابت.
   م����ن �مل�����ش��ت��ح��ي��ل ن�������ش���ي���ان ه���ذ� 
يتوقع  مل  ف���و����ش���ى!  �لن����ت����ق����ال: 
تر�مب ول فريق حملته ول حتى 
يتفوقو�  �أن  �جل��م��ه��وري  �حل����زب 
�ل�شباق  يف  كلينتون  هياري  على 
�لرئا�شي. قر�ر�ته �لأوىل -�شل�شلة 
�ملنتخب  �ل���رئ���ي�������س  م����و�ق����ف  م����ن 
�لأرب�����ع  ن��غ��م��ة  –�أعطت  �ل�������ش���اذة 
�شنو�ت من �ل�شطر�ب و�لرتباك.
ق���ال���ه ريك�س  ق������ر�ءة م���ا  ي��ج��ب     
تر�مب  خارجية  وزي��ر  تيلر�شون، 
�لأول، عن رئي�شه �ل�شابق يف �لعدد 
�لأخري من جملة فورين بولي�شي: 
وتاريخ  �لعاملية  لاأحد�ث  “فهمه 
�ل��ولي��ات �ملتحدة  �ل��ع��امل وت��اري��خ 

�ل�شعب  وم����ن  حم���������دود�...  ك����ان 
�إجر�ء حمادثة مع �شخ�س ل يفهم 
�شبب ح��دي��ث��ن��ا ع��ن ه���ذ� �لأم����ر �و 

ذ�ك«.

�خلروج من هنا
   يقتل �ل���وب���اء م��ا ل ي��ق��ل ع��ن 4 
�لوليات  يف  ي��وم��ًي��ا  �شخ�س  �لف 
ملكافحته  طريقة  و�أف�شل  �ملتحدة، 
�إد�رتها  -مت��ت  �ل�شامل  -�لتطعيم 
�لرئي�س  �أن  ب�شكل �شيء �ىل درجة 
�ل��ب��دء من  �إىل  �شي�شطر  �جل��دي��د 

�ل�شفر.
   �أكاذيب تر�مب ب�شاأن �نت�شار �ُشرق 
موجة  �أث���ارت  �لنتخابات،  يف  منه 

�لعا�شمة  ج��ع��ل��ت  ����ش���دي���دة  ع��ن��ف 
�لأمريكية حتت �حل�شار.

   على مر �ل�شنني، ق�شيت �أ�شابيع 
�أفغان�شتان  يف  كنديني  ج��ن��ود  م��ع 
�ألف   20 تابعت  وق��د  و�ل��ب��و���ش��ن��ة. 
ن���ه���اي���ة عام  �أم���ري���ك���ي يف  ج���ن���دي 
1994 لتاأمني عودة جان برتر�ن 
عدًد�  �أر  مل  هايتي.  �إىل  �أري�شتيد 
ك��ب��رًي� م��ن �ل��ق��و�ت يف وق��ت �ل�شلم 

كما هو �حلال يف و��شنطن �لآن.
   ل��ق��د و���ش��ل دون��ال��د ت��ر�م��ب �إىل 
�شيا�شًيا  ب�شفته  �لأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت 
يغادر  ه��و  وه��ا  وم��ت��م��رًد�.  �شاخطا 
كمنبوذ يتبعه �أثر من �لكر�هية... 

�شيكون �ملجد حقا عابر�.

ن�شر �جلنود لتن�شيب جو بايدن
21000-

ن�شر �جلنود ما ور�ء �لبحار
168766

�أفغان�شتان  يف  م��ن��ت�����ش��رون  ج��ن��ود 
و�لعر�ق   5000 

ن�شر جنود لتن�شيب �لروؤ�شاء
بار�ك �أوباما 2009: 10 �لف

بار�ك �أوباما 2013: 6 �لف
دونالد تر�مب 2017: 8 �لف

جو بايدن 2021: 21 �لفا 
متح�ضل على �ملاج�ضتري 

يف �لعلوم �ل�ضيا�ضية و�أخرى 
 TVAيف �ل�ضحافة, مر��ضل

�لكندية يف و��ضنطن

نهاية عهد فو�ضوية: و��ضنطن حتت �حل�ضار...!

و�شل دونالد ترامب اإىل البيت الأبي�س ب�شفته �شيا�شًيا ومتمرًدا ويغادره منبوذا

هل هي احلرب؟ خرباء يو�شحون حقيقة ما يحدث يف وا�شنطن
•• وا�سنطن-وكاالت

غري  �أمنية  ����ش��ت��ع��د�د�ت  وق��ع  على  و��شنطن  �لأم��ريك��ي��ة  �لعا�شمة  تعي�س 
�أيام قليلة من تن�شيب �لرئي�س �لدميقر�طي �ملنتخب، جو  م�شبوقة، قبل 
يعتربُه  تر�مب، مبا  دونالد  وليته،  �ملنتهية  �لرئي�س  يت�شبث  فيما  بايدن، 

تزوير� يف �نتخابات �لرئا�شة �لتي جرت يف نوفمرب �ملا�شي.
وكتبت “و��شنطن بو�شت” �أن �لعملية �لأمنية �لو��شعة يف و��شنطن ُو�شفت 
من قبل �لبع�س باحلرب، و�شط ت�شاوؤلت عما �إذ� كان �لو�شع �حلايل �شبيها 
�ندلع  �لباد، وتز�يد خماطر  �إىل حدة �لنق�شام يف  فعا باحلرب، نظر� 

�لعنف، يوم �لأربعاء �ملقبل.
�لنتخابات،  تر�مب يف  ت�شكيك  عال، من جر�ء  بتاأهب  �ل�شتعد�د  ويجري 
يناير  �ل�شاد�س من  �لكونغر�س، يف  باقتحام مبنى  �أن�شاره  ف�شا عن قيام 
�لتي رجحت كفة  �لنتخابات  نتائج  �لت�شديق على  �إرب��اك  �جل��اري، لأج��ل 

بايدن.
و�نت�شرت، موؤخر�، �شور لعنا�شر من �حلر�س �لوطني �لأمريكي، وهم يف 

�أهبة �ل�شتعد�د، كما لو �أن حربا ُتدق طبولها يف �لباد.
بع�س  ب��ت��اأي��ي��د  ي��ح��ظ��ى  ب��احل��رب ل  �لأم����ر  ت�شبيه  ل��ك��ن 
�لأمر مل ي�شل  �لع�شكرية، لأن  �لعارفني بال�شطر�بات 
قد  �لكونغر�س  �أح���د�ث  كانت  و�إن  �حل��د، حتى  ه��ذ�  �إىل 

�أ�شفرت عن وقوع خم�شة قتلى.
ويرى منتقدو هذه �ملقارنة �أن �حلديث عن ظروف حرب 
�أنه ي�شور و�قع  �لت�شليل، كما  �لكثري من  ينطوي على 

�حلروب ب�شكل يجعلها “تافهة” يف نظر �لنا�س.
�لأمريكية  �ل��دف��اع  وز�رة  يف  �ل�شابقة  �مل�شت�شارة  وتقول 
يا�شمني �جلمل، �إن هذه �ملقارنة ت�شتهني  “�لبنتاغون”، 
ر�أو�  �أو  بالفعل،  �حل���روب  ���ش��ه��دو�  �ل��ذي��ن  ب��الأ���ش��خ��ا���س 
�لدبابات ت�شري يف �ل�شو�رع مع جنود �أجانب ي�شلون �إىل 
ثم  نظرهم،  يف  مناوئون”  “�أ�شخا�س  وه��م  �أر��شيهم، 

�أ�شافت “هذه هي منطقة �لنز�ع، وهذه هي منطقة �حلرب«.
�شياقها  �لأم����ور يف  و���ش��ع  ب��دل  �ل�شكل،  ب��ه��ذ�  �مل��ق��ارن��ات  �أن عقد  و�أ���ش��اف��ت 
كما  �لأم��ريك��ي��ني،  باملو�طنني  كبري�  �أذى  يلحق  �أن  �شاأنه  م��ن  �لأم��ريك��ي، 
دول  خمتلف  من  �لأمريكي  �لو�شع  يتابعون  ملن  م�شللة  �شورة  يقدم  �أن��ه 

�لعامل.
وولف بليتزر،  و�جلمعة �ملا�شي، �شارك مقدم �لأخبار يف قناة “�شي �إن �إن”، 
عن  بعيد  �شارع  يف  ر�آه��م  �إن��ه  قائا  �لوطني،  �حلر�س  من  لعنا�شر  �شورة 
�لعا�شمة  يف  موؤخر�،  �لد�مية،  لاأحد�ث  تعر�س  �ل��ذي  �لكونغر�س  مبنى 

و��شنطن.
وكتب يف تغريدة على موقع تويرت، �إن �مل�شهد ذكره مبا ر�آه يف مناطق حرب 

مثل بغد�د و�ملو�شل و�لفلوجة يف �لعر�ق، وو�شف �لأمر ب�”�ملحزن جد�«.
ومل ي�شلم هذ� �لر�أي من �لنتقاد، فت�شاءلت م�شتخدمة تقدم نف�شها با�شم 
مئات  لقي  بينما  �لنا�س؟؟  روؤو���س  على  ت�شقط  قنابل  ثمة  “هل  �شورويا، 
�شبه  ثمة  �أن��ه  لو  كما  �ملقارنة  عن  توقفو�  م�شرعهم؟  �لنا�س  من  �لآلف 

بالفعل بني �حلالتني«!
ويف غ�شون ذلك، يرى �لأ�شتاذ �مل�شاعد و�ملخت�س يف در��شات �ل�شرق �لأو�شط 
�لو�شع  �إن  �إي���ت���اين،  ف��ي�����ش��ل  و����ش��ن��ط��ن،  ب��ج��ام��ع��ة ج����ورج 
�لأمريكي خمتلف عن مناطق �لتوتر يف �ل�شرق �لأو�شط.

و�أو�شح �لأكادميي �لذي ينحدر من لبنان، �أن �لأمريكيني 
يت�شورونها  �أنهم  فاإما  بطريقتني،  بلدهم  �إىل  ينظرون 
باقي  ع��ن  خمتلفة  ل��ق��و�ن��ني  وتخ�شع  وم��ت��ف��ردة،  مثالية 

�لدول.
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  �إىل  �لنظر  فهي  �لثانية  �لطريقة  �أم��ا 
كبلد له عيوب ورمبا ي�شبه و�شعه ما يح�شل يف �لعا�شمة 

�لعر�قية بغد�د.
�أم����ا �ل��ت�����ش��ب��ي��ه ب��ال�����ش��رق �لأو����ش���ط ف��ه��و م��ف��ه��وم، بح�شب 
�لأكادميي �لأمريكي، لأن هذه �ملنطقة من �لعامل �أ�شبحت 

م�شرب �ملثل يف “�لقاقل و�ل�شطر�بات«.

متظاهر   100 اعتقال 
�شد  اأم�����ش��رتدام  يف 
كوفيد-19  ق��ي��ود 

•• الهاي-اأ ف ب

خال  متظاهر   100 نحو  �ع��ُت��ق��ل 
جتمع حا�شد يف �أم�شرتد�م حيث كان 
�شخ�س يحتجون على  �ألفي  ح��و�يل 
و�شد  بكوفيد19-  �ملرتبطة  �لقيود 
��شتقالت  �لتي  �لهولندية  �حلكومة 
�جل��م��ع��ة. وجت��م��ع �مل��ت��ظ��اه��رون بعد 
�مل��ت��اح��ف و�شط  م���ي���د�ن  �ل��ظ��ه��ر يف 
�ل��ع��ا���ش��م��ة �ل��ه��ول��ن��دي��ة ع��ق��ب دعوة 
�لتو��شل  م����و�ق����ع  ع���ل���ى  �أط���ل���ق���ت 
ت�شّوتو�  “ل  ب��ع��ن��و�ن  �لج��ت��م��اع��ي 
حل���ك���وم���ة روت�������ي م������رة �أخ����������رى!«. 
وقّدمت �حلكومة �لهولندية برئا�شة 
��شتقالتها �جلمعة على  مارك روتي 
�لأطفال”  �إعانات  “ف�شيحة  خلفية 
�تهامات  ع����ن  ب��ال��ك�����ش��ف  �مل��ت��م��ث��ل��ة 
�آلف  �إىل  ��ه��ت خ��ط��اأً  ب��الح��ت��ي��ال ُوجِّ
�ل�شلطات  وك���ان���ت  �لأ�����ش����ر.  م��ع��ي��ل��ي 
خاطئة  ب�����ش��ورة  �تهمت  �لهولندية 
و�ملطالبة  بالحتيال  �ملعيلني  �آلف 
ب���اإع���ان���ات �لأط����ف����ال و����ش���ط �إج���ب���ار 
ك��ث��ريي��ن ع��ل��ى �إرج����اع م��ب��ال��غ طائلة 
وجعلهم يعانون �أزمات مالية حادة. 
�أم�������ش���رتد�م يف بيان  ب��ل��دي��ة  وق���ال���ت 
يحرتم  مل  �ل��ذي��ن  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  �إن 
�ل�شحية  �لإج��������ر�ء�ت  م��ن��ه��م  ك��ث��ري 
�ل�شرطة  ف���ّرق���ت���ه���م  �مل����ف����رو�����ش����ة، 

با�شتخد�م خر�طيم �ملياه.

•• باري�س-اأ ف ب

�أقر �ملجل�س �لفرن�شي للديانة �لإ�شامية ر�شميا “�شرعة 
لإعادة  �نطاقة  �شت�شكل  فرن�شا  يف  لاإ�شام  مبادئ” 

تنظيم �شوؤون ثاين ديانة يف هذ� �لبلد �لأوروبي.
وبعد �أزمة د�خلية ��شتمرت �أ�شابيع، �أعلن م�شوؤولو �ملجل�س 
�أول �أول �أم�س �ل�شبت �لتو�شل �إىل �تفاق يوؤكد “تو�فق” 
بني  و”�مل�شاو�ة”  “�لعلمانية”  م��ع  �لإ���ش��ام��ي  �ل��دي��ن 
لأغر��س  �لإ���ش��ام  “توظيف  ويرف�س  و�ملر�أة”  �لرجل 
ماكرون  �إمي��ان��وي��ل  �لفرن�شي  �لرئي�س  وك��ان  �شيا�شية«. 
طالب باإعادة تاأكيد هذه �ملبادئ �جلمهورية يف �إطار حملة 
�إدر�جها  ر�شميا مع  �تخذت طابعا  �لديني  �لتطرف  �شد 
ي��ب��د�أ �ل��ربمل��ان در����ش��ت��ه �لثنني.  �شمن م�����ش��روع ق��ان��ون 
يف  �مل�شلمني  ممثلي  على  �شغوطه  ���ش��دد  م��اك��رون  وك���ان 
يف  ب��ات��ي  �شامويل  �مل��دّر���س  على  �لهجومني  بعد  فرن�شا 
ني�س  كاتدر�ئية  وعلى  �لأول/�أك��ت��وب��ر  ت�شرين  منت�شف 

�لفرن�شي  �لرئي�س  وي�شتقبل  ذل��ك.  على  �أ�شبوعني  بعد 
�ملجل�س  �شادر عن  بيان  وج��اء يف  �ملجل�س.  ق��ادة  �لثنني 
ن�شر م�شاء �أم�س �لأول �لأحد �أن �ل�شرعة �لتي مل ين�شر 
�أمام  �مل�شاو�ة  “مبد�أ  �أن  م�شمونها، تن�س خ�شو�شا على 
فرن�شا  يف  �مل�شلم  �شيما  ول  م��و�ط��ن  ك��ل  يرغم  �ل��ق��ان��ون 
�ل�شامنة  �إط��ار قو�نني �جلمهورية  على عي�س حياته يف 
�لأعمال  �إىل  كذلك  وت�شري  ومتا�شكها«.  �لباد  لوحدة 
ومن�شوبة  فرن�شا  يف  م�شلمني  ت�شتهدف  �لتي  �لعد�ئية 
�أو  �لدولة  �أنها  تعترب  �ن  ينبغي  “�أقلية متطرفة ل  �إىل 
�ل�شعب �لفرن�شي«. ويفتح �إقر�ر هذه �ل�شرعة �لباب �أمام 
�لإحاطة  مكلفا  �شيكون  لاأئمة  وطني  جمل�س  ت�شكيل 
باأئمة �مل�شاجد يف فرن�شا. ويف هذ� �لإطار نددت �ل�شرعة 
�لإ�شامي  �لدين  ممار�شة  يف  �أجنبية  دول  ب”تدخل” 
�أي�شا  �أمر تريد �لدولة �لفرن�شية �لقت�شا�س منه  وهو 
وو�رد يف م�شروع �لقانون. ومن بني �لبنود �لإحاطة �أكر 

بالهبات �لأجنبية �لتي تزيد عن ع�شرة �آلف يورو.

يف  ي��ن�����ض��ر  مل 
�ل�ضلم  وق���ت 
مثل هذ� �لعدد 
�ل���ك���ب���ري م��ن 
�لقو�ت كما يف 
�لآن و��ضنطن 

    ر�أيت بو�ص يف�ضح 
ثم  لأوب��ام��ا,  �ملجال 
�أف�ضح �أوباما �لطريق 
�لرئي�ص  ل���رت�م���ب. 
�مل��ن��ت��ه��ي��ة ولي���ت���ه 
ل�����ن ت����ك����ون ل���دي���ه 
�ل��ن��ب��ال��ة مل��ر�ف��ق��ة 
بكر�مة...  خليفته 
�أن  حقا  ميكننا  ه��ل 

نتفاجاأ؟

•• الفجر -ريت�سارد التندري�س 
ترجمة خرية ال�سيباين

جنود يف كل مكان

�ليد على �لزناد حت�شبا لأي طارئ

املجل�س الفرن�شي للديانة الإ�شالمية يقر »�شرعة مبادئ« 
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عربي ودويل

للفوز”،  ف��ر���ش��ة  �ي  ل��دي��ك  »ل��ي�����س     
 ،1971 ع�����ام  ك���وف���م���ان.  ت���ي���د  ح�����ذر 
ذه���ب ه���ذ� �ل��ع�����ش��و �ل�����ش��اب يف �حلزب 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي لإج�����ر�ء م��ق��اب��ل��ة عمل 
لي�شغل من�شب “مدير مكتب” �شمن 
 29 ج��و،  برئا�شة  متوقع  غ��ري  ف��ري��ق 
�شناتور  ملقعد  مر�شًحا  حمامًيا،  عاًما، 
م��ن ولي��ة دي��اوي��ر. �أخ��ت��ه �ل�شغرية، 
فالريي، هي مديرة حملته، وفر�نك، 
�ل�شندوق.  �أم����ني  �لأ����ش���غ���ر،  �شقيقه 
وه���ن���اك �أي�����ش��ا و�ل���دت���ه���م �ل��ت��ي تقدم 
�شاركو�  ق��د  يكونو�  مل  ولئن  �لقهوة. 
فاإن  �مل����ال،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة ول مي��ل��ك��ون  يف 
كوفمان  رك��ب  م��ع��دي��ا.  ك��ان  حما�شهم 
�ملغامرة ولن يرتكهم �أبًد�، حتى �عد�د 
�لبيت  �إىل  �مل�شتقبلي  �لرئي�س  و�شول 

�لأبي�س عام 2020.

�مل�ضتحيل لي�ص بايدن
   ح���ي���ن���ه���ا، ك�����ان �مل���ر����ش���ح �لأك��������رب يف 
�شاغل  ه��و  �ل�شيوخ  جمل�س  �نتخابات 
�ملن�شب “كال “ بوغز، رجل مل يخ�شر 
�نتخابات منذ عام 1946، يف منطقة 
من  �أك���ر  م��ن��ذ  للجمهوريني  ت�����ش��ّوت 
ب��اي��دن يوؤمن  ثاثني ع��اًم��ا. لكن ج��و 

بنجمه و�شبابه... فالزمن يتغري.
   ي����ق����وم ب���ح���م���ات ح������ول �حل���ق���وق 
فيتنام.  ح��رب  نهاية  �لبيئة،  �مل��دن��ي��ة، 
�شهرة  �لأك��ر  �ل�شالة  هي  ومنوذجه 
يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة: ك��ي��ن��ي��دي. مع 
يف  فقط  ي�شرتك  ل  و”بوبي”،  ج��ون 
بل  �لأيرلندية،  �لكاثوليكية  �جل��ذور 
ا مبظهر جميل، و�بت�شامة  يتمتع �أي�شً
م�����ش��رق��ة، وع��ائ��ل��ة ج���ذ�ب���ة م���ع ثاثة 
بو  �شغريين،  طفلني  ر�ئعني:  �أطفال 
�لخرية.  �ل�شغرية  ونعومي  وه��ن��رت، 
عندما  نيليا:  زوج��ت��ه  �إخ��ط��ار  مت  لقد 
�لتقى بها عام 1964، �شاألته و�لدتها 
�أجل لقمة  عما يخطط للقيام به من 
�لعي�س... �أجاب جو، “رئي�س �لوليات 
بايدن  ي��ربع  �ملدر�شة،  »    يف  �ملتحدة! 
�ل���ري���ا����ش���ة، ومن  �ل�������ش���اب يف جم�����ال 
يظهر.  �شيًئا  يرتك  مل  �لتاأتاأة،  حمنة 
�لف�شل، وكان  �نتخابه مندوباً عن  مت 
يحظى ب�شعبية بني رفاقه، من بينهم 
و�شي�شبح  م��ارك��ل.  وب���وب  ب��ودي��ن  بيل 
�ل�����ش��خ�����ش��ان ���ش��دي��ق��ني طو�ل  ه�����ذ�ن 
�أن��ه من  لكنهما حينها يجد�ن  حياته، 
باأ�شلوب  �إليه  �لتحدث  ج��ًد�  �مل�شحك 
�أو”جو  “بي-بي-بايدن”،  م���ور����س 

كان �ل�شتهز�ء م�شتمر�. �لقذيفة”، 
   يتلقى جو �ل�شربات دون �أن يقول �أي 
�شقيق  �إدو�رد فينيغان،  �شيء. يفكر يف 
وهو  �لبيت.  يف  يعي�س  �ل���ذي  و�ل��دت��ه، 
“بو- �أ���ش��و�أ. �ل��ع��م  �أي�����ش��ا ب�شكل  ت��اأت��اء 
يتزوج  �لأط��ف��ال، مل  ي�شميه  كما  بو”، 
بذكائه  ي��ل��ي��ق  ع��م��ًا  ي��ج��د  ق����ط، ومل 
مدمنا  �شار  �إعاقته،  وب�شبب  �لكبري. 
على �لكحول. لن ي�شرب جو قطرة من 
�لكحول �أبًد�... “لقد �أحببت �لعم بو-
�أكن  بو، يروي يف مذكر�ته، لكنني مل 

�أريد �أن ينتهي بي �ملطاف مثله. »
   لذلك، يف �لليل، يتلم�س طريقه نحو 
�ملر�آة بينما ينام �إخوته. مزوًد� مب�شباح 
�لق�شائد  ت���اوة  على  ي��ت��درب  ي���دوي، 
�أم�����ام �ن��ع��ك��ا���س ����ش���ورت���ه، وي��ت��ح��ك��م يف 
مبجرد  وجهه  ت�شوه  �لتي  �لتجّهمات 
و�لتي  �ل��ك��ل��م��ات  �إح������دى  ت��ت��ع��ط��ل  �أن 
يخجل منها ب�شدة. ويف بع�س �لأحيان 
-�شمع �أنه ميكن �أن ي�شاعد -مياأ فمه 
باحلجارة. خال �لنهار، يوزع �ل�شحف 
وت�شبح  �مل��در���ش��ة.  �إىل  �ل���ذه���اب  ق��ب��ل 
�لأمر  يتعلق  عندما  مرهقة  �لق�شة 
�لطريق،  يف  �ل��زب��ائ��ن.  �إىل  بالتحدث 
يعّد �ل�شبي ردوده. هناك �لرجل �لذي 
�أو �جلار  �أخته،  �أخبار  د�ئًما عن  ي�شاأل 
�لبي�شبول.  م�شجعي  م���ن  ه���و  �ل����ذي 
�ن  �شبق  �لتي  �مل��ب��ار�ة  نتائج  ي�شرد جو 
�لذي  �ل��رج��ل  د�ئ��ًم��ا  “كنت  حفظها: 
وهذ�  �شيء،  لكل  ح��ًا  لديه  �أن  يعتقد 
�أكن لأح�شل  ثاقبة مل  �أعطاين نظرة 
عملي،  ويف  �خ����رى...  بطريقة  عليها 

ميكن �أن يكون ذلك مفيًد�«.

�أرمل مع طفلني 
�ضغريين يلفه �حلزن

عيد  ع�شية   ،1972 نوفمرب   7 يف     
م��ي��اده �ل��ث��اث��ني، �أ���ش��ب��ح ج��و بايدن 
�ل�شناتور�ت  �أ����ش���غ���ر  م����ن  “و�حًد� 
و�ك���دت  �لإطاق”.  ع��ل��ى  �مل��ن��ت��خ��ب��ني 
“�لطاقة  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة 
غ���ري �ل���ع���ادي���ة �ل���ت���ي �أظ���ه���رت���ه���ا تلك 
�حلملة �لعائلية و�خلطابة �لتي يتمتع 
لقد ح�شل على ق�شمني  بها �لفائز”. 
ح�شدهما:  ي�����ش��ع��ب  �ل���ن���اخ���ب���ني  م����ن 
وليلة  �ل�����ش��ود.  و�لأم��ري��ك��ي��ون  �ل�شباب 
�ن��ت�����ش��اره، ج��م��ه��رة �م���ام م��ق��ر �حلزب 
�أن يرى  ي��ري��د  �ل��ك��ل  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي، 
�ل��ظ��اه��رة ع��ن ق����رب.    و���ش��ط �حل�شد 

�شابة  �شقر�ء  �م���ر�أة  ت�شعد  �ملتحم�س، 
��شمها  نيليا.  ب��اي��دن،  ج��و  زوج���ة  �إىل 
فوزكم!  “مربوك  ج��اك��وب�����س...  جيل 
ت�شك  �إن��ه��ا ل  ي��ده��ا.  ق��ال��ت م�شافحة 
للحظة و�حدة يف �أنهما �شيظان يوًما 
ك��ان��ت مد�م  م��دى �حل��ي��اة.  مرتبطني 
كما  بقليل،  ذل��ك  بعد  متاألقة،  ب��اي��دن 
�لذ�تية،  �شريته  ب��اي��دن يف  ج��و  ي���روي 
منزلهما  يف  �مل�����ش��اء  �ل���زوج���ان  يق�شي 
بطاقات  تخط  نيليا  ويلمنغتون.  يف 
�إن عيد �ملياد قريب، تلتفت  �لتهنئة، 
يا  ل��ن��ا  ���ش��ي��ح��دث  “ماذ�  زوج���ه���ا:  �إىل 
�أح�شن  ي�����ش��ري ع��ل��ى  ����ش���يء  ج�����و؟، ك���ل 
م��ا ي����ر�م. »    يف �ل�����ش��ه��ر �ل���ت���ايل، بعد 
�لهاتف  رن  دي�����ش��م��رب،   18 ي���وم  ظ��ه��ر 
يف م���ك���ت���ب �ل�������ش���ي���ن���ات���ور �جل����دي����د يف 
يعّد�ن  و�شقيقته  ج��و  ك��ان  و����ش��ن��ط��ن. 
�ل�شماعة...  رف��ع��ت  �مل��ن�����ش��ب.  لتوليه 
ويلمنغتون.  يف  �شقيقهما،  جيمي،  �إن��ه 
ح�شل حادث... حادث �شيارة. نيليا ... 
�لأطفال ... يجب �أن تعود� �إىل �ملنزل 
على �لفور. يعرف جو كل تعابري وجه 
�أبًد�.  يرها  مل  وه��ذه  �ل�شغرى،  �أخته 
ردت  كذلك؟”  �أل��ي�����س  م���ات���ت،  “لقد 
فالريي: “ل �أعرف يا جو، ل �أعرف”. 
بالطبع كانت تعلم... نيليا ماتت على 
جنا  ��ا.  �أي�����شً �ل�شغرية  نعومي  �ل��ف��ور، 
جو  يغادر  مل  �أ�شيبا.  لكنهما  �لأولد، 
بايدن �مل�شت�شفى �ل حل�شور �جلنازة. 
“بد�أت  ه��ّده �حل��زن، ويتاأمل �لأ���ش��و�أ: 
�أفهم �أن �لنتحار لي�س جمرد �ختيار، 

كتب لحقا. بل �ختيار عقاين”، 
ط���ف���ان، قرر  ك��ف��ال��ت��ه  �أرم������ل ويف     
رجل  ك�����ش��ن��ات��ور.  م��ق��ع��ده  ع��ن  �لتخلي 
ع���ار����ش���ه: م���اي���ك م��ان�����ش��ف��ي��ل��د، زعيم 
�ل�شيوخ.  جمل�س  يف  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني 

�لأكرب  و�لب��ن  دياوير،  لولية  �لعام 
�شرطان  م��ن  ي��ع��اين  �ل��رئ��ي�����س،  لنائب 
�ل���دم���اغ، �أح���د �ل�����ش��رط��ان��ات �ل��ت��ي “ل 
�لطبيب.  ي��ح��ذر  �أبًد�”،  م��ن��ه  �إف����ات 
�أنقذ�  ولديه  �إن  بايدن  قال جو  لطاملا 
1972. ثم  ح��ي��ات��ه ب��ع��د م��اأ���ش��اة ع���ام 
��شرة  �إن  �آ�شلي.  و�بنتهما  جيل  ج��اءت 
ب��اي��دن م��ث��ل �أ���ش��ن��ان �مل�����ش��ط. م��ا ز�لت 
�لرحات  ويف  ل��دي��ه.  ت��ع��م��ل  ف��ال��ريي 
�أن  �مل��األ��وف  غ��ري  م��ن  لي�س  �لر�شمية، 
بالن�شبة  �أما  �إحدى حفيد�ته.  تر�فقه 
يقول  �أن  بايدن  فيحب  ب��و،  جنله  �إىل 

�إنه “ن�شخة من نف�شه بدون عيوب«.
�ل��زم��ن��ي حتى  ج��دول��ه     مت تخفيف 
يتمكن من ق�شاء بع�س �لوقت بجانب 
يرف�س  �لعمل،  يف  �لبكر.  �بنه  �شرير 
�حلديث عن ذلك، لكن خال وجبات 
�لغد�ء �لأ�شبوعية، يعلق �أوباما �شوؤون 
جو  �خ��ب��اره.  لي�شتقي  للحظة  �ل��ع��امل 
بايدن يريد رهن منزله، فهو مل ي�شنع 
للرئي�س،  نائباً  ي�شبح  �أن  وقبل  ث��روة. 
جمل�س  �أع�������ش���اء  “�أفقر  �أح������د  ك�����ان 
ديون  تغطية  �لآن  وعليه  �ل�شيوخ”. 
�أوباما:  ب����ار�ك  يثنيه  �مل��ري�����س.  �ب��ن��ه 
�شاأقر�شك  ذل���ك،  تفعل  ل  “خا�شة، 
ومل  لح���ًق���ا.  تعو�شني  و���ش��وف  �مل����ال، 
ت��ويف بو بايدن يف  ذل��ك �شروريا،  يكن 
30 مايو 2015 عن عمر يناهز 46 
عاًما.    يف �خلام�س من يونيو، �أقيمت 
مر��شم �لدفن يف �لكني�شة �لكاثوليكية 
من  م�شرت�شل  ���ش��ف  ويلمنغتون.  يف 
يت�شكل.  �ملجهولني  �ل��ع��ادي��ني  �ل��ن��ا���س 
�لنا�س، جو  ه��وؤلء  كل  �مل�شهد مذهل: 
بايدن ل يعرفهم، لكنه هو �لذي مي�شح 
دموعهم ويو��شيهم. “كيف حالكم؟ ما 
��شمك؟ �أ�شكركم على �شد�قتكم!” ظل 

ي��ت�����ش��ل ب���ه ك���ل ي����وم، وي�����ش��ر ع��ل��ى �أن 
�لعمل وحده هو �لذي �شيعطي حلياته 
�أن تعود، بلدك بحاجة  “يجب  معنى. 
�إليك! يغ�شب بايدن: “لكن ماذ� �أفعل 
مان�شفيلد  �ل�شيوخ!”،  جمل�س  بلجنة 

ل ي�شت�شلم و�شتعطي كلماته ثمارها.
ل����ه م��ث��ي��ل يف  ي�����ش��ب��ق     م���وك���ب -مل 
ت��اري��خ �ل��غ��رف��ة �ل��ع��ل��ي��ا -���ش��ي��ق��ام يف 5 
م�شت�شفى  يف  ول��ك��ن   ،1973 ي��ن��اي��ر 
ويلمنغتون: �شيوؤدي جو بايدن �ليمني 
ع��ن��د ���ش��ري��ر �ب���ن���ه ب����و. �ن��ت��ق��ل��ت �أخته 
للعي�س معه. و�إذ� كان �ل�شناتور، يركب 
كل �شباح، �لقطار �ملتجه �إىل و��شنطن، 
فانه يعود كل م�شاء، لي�شع �أطفاله يف 
�لفر��س. �أطلقت عليه �ل�شحافة لقب 
��شم �شركة  �إىل  ن�شبة  “�مرت�ك جو” 
�أربع  �لأم��ري��ك��ي��ة.  �حل��دي��دي��ة  �ل�شكك 
�شاعات من �لنقل يومًيا، تكفي للتاأمل 
يف هذ� �ل�شعار �لذي كررته له و�لدته: 
“كل تر�جيديا تخفي �شيًئا �إيجابًيا �إذ� 
�شعينا �إليه بجدية كافية”. حينها، مل 

يكن يرى عّما تتحدث.

متزق يف �لأوعية
 �لدموية عام 1988

 .1975 يف �شيف  “�حلدث”     وق��ع 
�لتي  ج��ي��ل ج��اك��وب�����س -�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 
ق��ب��ل ثاث  �ل��ف��وز  ه��ن��ات نيليا م�����ش��اء 
���ش��ن��و�ت ت��ق��ري��ًب��ا -ت���در����س �لج�����ازة يف 
نية  ول  �لفنون. مطلقة حديًثا،  م��ادة 
�ن  �ل  ج��دي��ة.  عاقة  يف  للدخول  لها 
�لعمر  من  �لبالغة  �جلميلة  �ل�شقر�ء 
جو،  مقابلة  ب�شعوبة  قبلت  عاًما   24
�ل����ذي ت��ع��رف ���ش��ق��ي��ق��ه ف���ر�ن���ك. نحن 
جيل  تلتقي  �ل�شبعينات،  منت�شف  يف 
و�شر�ويل  ق��م�����ش��اًن��ا  ي���رت���دون  ب��رج��ال 

برباطة  يتخطاها  �ل�����ش��اب  و�ل��رئ��ي�����س 
منده�س.  ب���اي���دن  ون�������ش���ج...  ج���اأ����س 
و�شف دوره �لذ�تي للرئي�س: �إنه يريد 

�أن يكون “�آخر من يغادر �لقاعة«. 
   »بار�ك �أوباما مل يقبل بذلك فقط، 
ي�شرح �إيفان �أو�شنو�س، كاتب �شرية جو 
عليه  يح�شل  مل  ما  منحه  بل  بايدن، 
�أي نائب رئي�س: �ملهام ذ�ت �لأولوية يف 
وليته... �مللفات �لعر�قية و�لأفغانية، 
وخطة �لتعايف بعد �لركود، و�لإ�شاح 
�حتكاك  بالفعل  هناك  ك��ان  �ل�شحي. 
وي�شيطر  عقاين  �أوب��ام��ا  �إن  بينهما. 
ب��اي��دن غريزي  م��ا  ب��ق��در  نف�شه،  ع��ل��ى 
طلب  �لن���زلق،  ولتجنب  وبالفطرة. 
منه م�شوؤولو �لت�شال بالبيت �لأبي�س 
ت�شريحاته.  �أث��ن��اء  �مل��ل��ق��ن  ����ش��ت��خ��د�م 
ك���اب���و����س ل���ب���اي���دن، �ل������ذي مي���ي���ل �إىل 
�لتزحلق عندما يقر�أ ب�شوت عاٍل. لكنه 

قبل كل �شيء من �جل قائده �لعام.
�لرجلني.  ما يحدث بني  �شيئا  لأن     
للرئا�شة  �لر�شمي  �مل�شور  لحظه  م��ا 
ب��ي��ت ����ش���وز� وه���و م���ن �ل�����ش��ف �لأول: 
ج��و وب���ار�ك ي��ه��رولن م��ًع��ا يف �ملمر�ت 
�أو  قهقهة،  يتقا�شمان  �أو  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة، 
يبا�شر�ن ملفا، �أو ياأكان �لآي�س كرمي. 
غري  عاقة  �لأمريكيون  �كت�شف  لقد 
�لدولة.  �لرجال يف  �أهم  م�شبوقة بني 
وت��ف��اع��ل��ت �ل�����ش��ب��ك��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة مع 
�لظاهرة حد �لنفجار.  وهكذ� ولدت 
“�لربومان�س” “�ندماج بر�ذر “�لأخ” 
كل �شيء ي�شري على  و�لرومان�س” ... 

ما ير�م.

عائلة مثل �أ�ضنان �مل�ضط
    �شيتقا�شمان �شًر� ثقيًا منذ �شيف 
44 عاًما، �ملدعي  2013. بو بايدن، 

“موعدها”  �ن  وه��ا  وقباقيب،  جينز 
موكا�شني.  و�أح���ذي���ة  ���ش��رتة  يف  ي�����ش��ل 
ج����و ب����اي����دن ل��ي�����س م����ن ن���وع���ه���ا على 
عندما  ولكن  متاأكدة.  �إنها  �لإط���اق، 
�لو�حدة  �ل�شاعة  يف  �مل��ن��زل  �إىل  ت��ع��ود 
���ش��ب��اًح��ا، ت��خ��رب ج��ي��ل و�ل���دت���ه���ا عرب 
قابلت  �أن��ن��ي  �أع��ت��ق��د  “�أمي،  �ل��ه��ات��ف، 
�أخ����رًي� ج��ن��ت��ل��م��ان«.    �إن��ه��ا ل��ن تقع يف 
مرتبطة  �شت�شبح  ب��ل  ف��ح�����ش��ب،  ح��ب��ه 
ب��اأولده، بو وهنرت. فكرت جيل  ا  �أي�شً
لفرتة طويلة قبل �أن تتزوج، يف يونيو 
ي�شتعجل  �ل��ذي  �لرجل  ه��ذ�   ،1977
�أ����ش���رة، و���ش��ي��ا���ش��ي ي�شكنه  ب��ن��اء  �إع�����ادة 
�أدرك  “مل  ق��ال��ت م���وؤخ���ًر�:  �ل��ط��م��وح. 
عّليني،  �لعّليون  ي��ك��ون  درج���ة  �ي  �ىل 

و�لذين يف �لقاع يف �لقاع«. 
فرب�ير   12 يف  �حل������ال  ك�����ان  ك���م���ا     
�شمال  روت���������ش���������ش����رت،  يف   ،1988
ن���ي���وي���ورك. ج���و ب����اي����دن، ب��ع��د جتّمع 
�لتمهيدية  ل��ان��ت��خ��اب��ات  �ن��ت��خ��اب��ي 
ل��ل��ح��زب �ل���دمي���ق���ر�ط���ي، �ن���ه���ار على 
�شيناتور  ب��ال��ف��ن��دق.  غ��رف��ت��ه  �أر���ش��ي��ة 
ولية دياوير يعاين من متزق متدد 
�لأوعية �لدموية، فر�شه يف �لبقاء على 
كاهن  ُي�شتدعى  �شئيلة.  �حل��ي��اة  قيد 
مل�شاحبته. قبل �لعملية، حذر �جلر�ح: 
�لقدرة  بفقد�ن  يخاطر  فاإنه  جنا،  �إذ� 
“كنت  بايدن قائًا:  �لكام، يرد  على 
�أمتنى لو حدث ذلك �ل�شيف �ملا�شي«.    
�أ����ش���ه���ر، حت���ول���ت حملته،  ���ش��ت��ة  ق��ب��ل 
�لأوىل يف �نتخابات رئا�شية، �إىل كارثة 
ب�شبب خطاب، خطاب �لربيطاين نيل 
فيه  �لعمال  د�ف��ع زعيم حزب  كينوك. 
وعن  �ملتو��شعة،  �أ�شوله  عن  بحما�س 
�لجتماعي.  �لرت��ق��اء  يف  �جلميع  حق 
نوع من �لدفاع يثري م�شاعر �حل�شود، 
�أنه تبنى  بايدن �ىل درجة  ويجبه جو 
كلمات كينوك دون �لإ�شارة �ليه... مرة، 
مرة و�حدة فقط، لكن مناف�شيه كانو� 
�لنتحال،  �مل��ن��ع��ط��ف...  يف  ينتظرونه 
�شيء.  لي�س كل  وه��ذ�  �لكلمة،  خرجت 
مل  �شهاد�ت  �لذ�تية  �شريته  يف  توجد 
يتم �لتحقق من �شحتها. “متفاخر”، 
يف  ن��ق��ر�أ  �أن  ميكن  “بوق”،  “ن�ّشاخ”، 
�ل�����ش��ح��ف، وي��رم��ي ج��و �مل��ن��دي��ل. “�إن 
�أ�شّر  �خل��ط��اأ،  �إىل  ق��ادت��ن��ي  غطر�شتي 
�أكون  �أن  �أ�شتحق  لحد �ل�شحفيني، ل 
رئي�ًشا”. عام 1988، بد�أ نقاهة طيلة 
طموحاته  وت��ط��ل��ب��ت  �أ���ش��ه��ر،  ث��م��ان��ي��ة 
�ملحبطة وقًتا �أطول لل�شفاء... ع�شرون 

�شنة.
�أخطاء فادحة,

 غباوة, تعليقات �ضاذة
�أفريقي  �أ����ش���ل  م���ن  �أم��ري��ك��ي  »�أول     

ونظيف  ذك��ي  ج��ي��د...  ب�شكل  يتحدث 
وو�شيم. ق�شة خر�فية حقيقية!” ، هذ� 
هو بار�ك �أوباما بقلم جو بايدن. بد�أت 
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة ل��ع��ام 2008 
“�لبادينية”.  �آن��������ذ�ك  ي�����ش��م��ى  مب����ا 
عر�ت  �ل�شحافة  حينها  ت�شف  هكذ� 
�أخرى  مرة  �ملر�شح  دياوير،  �شيناتور 
لانتخابات �لتمهيدية �لدميقر�طية. 
و�لغباء  �ل��ف��ادح��ة  ل��اأخ��ط��اء  م����ر�دف 
�ملو�شيقى  �ل�������ش���اذة:  و�ل��ت�����ش��ري��ح��ات 
�لت�شويرية جلو بايدن. دون �حت�شاب 
ق����ال  “كما  �ل���������ش����ه����رية:  م����ق����ولت����ه 
“ل  �أم��ي هنا”،  كانت  “لو  جدي...”، 

�ريد �حتكار �لكلمة، ولكن ...«
   حماقة �أم ل، ل �أحد ي�شتطيع �أن يوقف 
�أوباما.  ل��ب��ار�ك  �ل�شاروخي  �ل�شعود 
كلينتون.  ه��ي��اري  ول  ب��اي��دن  ج��و  ل 
�ل��ت��اري��خ من  �إل��ي��ن��وي  ���ش��ن��ات��ور  ي�شنع 
�أ�شود  �أمريكي  �أول مر�شح  خال كونه 
وكان  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي،  ل��ل��ح��زب  ر�شميا 
نائبه...  يختار  �أن  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك  على 
ورغم كل �ل�شعاب، يت�شدر جو بايدن 

�لقائمة.   
�أبي�س  رج��ل  بح�شاباته:  �أوب��ام��ا  ق��ام   
ع����اًم����ا، ميكن   65 �ل��ع��م��ر  ي��ب��ل��غ م���ن 
لبايدن �أن ي�شمن له ت�شويت �لطبقة 

�لو�شطى. 
ميز�ت  تفته  ذل���ك، مل  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لأك����رب م��ن��ه ���ش��ّن��ا: ل��دي��ه خ���ربة قوية 
مثله  �أح��د  ل  �خلارجية؛  �ل�شيا�شة  يف 
�ملع�شكر  م���ع  ي��ت��ف��او���س  ك��ي��ف  ي���ع���رف 
�جلمهوري، �ىل جانب كونه من �ذكى 
به  يت�شف  م��ا ل  ك��ل  �ي   ... �مل�شرعني 

�أوباما.
 �ل �ن �جل��و�ب كان ل... فغزو �لبيت 
يكن  مل  جانبي،  مقعد  على  �لأب��ي�����س 
حلم جو بايدن! يف �لبيت ل �أحد يفهم 
هذ� �ملوقف. و�لدته �أوًل: �أول �أمريكي 
ي�شبح  �أن  ي�شتطيع  �أفريقي  �أ�شل  من 
منك  يطلب  �ملتحدة  للوليات  رئي�ًشا 
بايدن،  �هتز  و�أنت ترف�س؟  م�شاعدته 
�أن  ميكنني  “كيف  ت��ق��اوم:  �أن����اه  ل��ك��ن 
�أخرًي� ح�شمت  �أكون �لرجل �لثاين؟”، 

زوجته جيل:” �كرب قليًا يا جو! »

نائب �لرئي�ص �أوباما 
»�آخر من يغادر �لقاعة«

   »�حلقيقة هي �أن �لأف�شل يفوز. �أ�شّر 
�لعقل  �أك�����ش��ل��رود،  لديفيد  ب��اي��دن  ج��و 
�أ�شهر  ب��ع��د  �أوب����ام����ا،  ل��ل��رئ��ي�����س  �مل��ف��ّك��ر 
و�شولها  عند  �لنتخابات.  من  قليلة 
�لرهن  �أزم����ة  خ�شم  يف  �ل�شلطة  �إىل 
�جلديدة،  �لإد�رة  و�ج��ه��ت  �ل��ع��ق��اري، 
عاملية.  �قت�شادية  �أزم��ة   ،2008 ع��ام 

�ليوم  يف  �شاعات.  ثماين  طيلة  و�ق��ف��ا 
�لهو�ء  ع��ل��ى  ب��ث �جل���ن���ازة  مّت  �ل���ت���ايل، 
�أّبن  �لتلفزيون.  �شا�شة  على  مبا�شرة 
�أوباما �لفقيد، و�أ�شاد بخ�شاله،  بار�ك 
�شديقه  ع��ن  �شمنًيا  يتكلم  ك��ان  لكنه 
�ملاأ�شاوي  �ل��ب��ط��ل  ه���ذ�  و”�شقيقه”. 
�شيتمكن  كيف  �جلميع  يت�شاءل  �ل��ذي 
من �لتغلب على هذه �ملحنة �جلديدة.

متهًما بخرف �ل�ضيخوخة
على  ق����درت����ه  �ح���ت�������ش���اب  دون  ه�����ذ�    
�ل��ت��ع��ايف و�ل��ن��ه��و���س م���ن رم������اده. �نه 
قد يكون هذ� عنو�ن  “كبري �ملعزين”، 
يف   .2020 ع��ام  �لنتخابي  برناجمه 
نوفمرب، �حتفل جو بايدن بعيد مياده 
78. لقد تقدم يف �ل�شن ب�شكل رهيب، 
يف  يطفو  وب��ات  هزيا،  وجهه  و�أ�شبح 
وميكن  ا،  �أي�شً هذ�  فهم  ميكن  بدلته. 
يف  �حل���ال  ك��ان  كما  مرتبكا  يظهر  �أن 
هاري�س، مناف�شته  كامال  �ملناظرة مع 
�لتمهيدية  �لنتخابات  يف  �لرئي�شية 
للحزب �لدميقر�طي ملو�جهة �لرئي�س 
�جل���م���ه���وري �مل��ن��ت��ه��ي��ة ولي����ت����ه. لقد 
�شيا�شة  مبعار�شته  �ملر�شحة  �تهمته 
�إلغاء �لف�شل �لعن�شري يف �ل�شبعينات، 
ت��ل��ك �ل���ت���ي ���ش��م��ح��ت ل���ه���ا، وه����ي فتاة 
مدر�شة  �إىل  بالذهاب  �شغرية،  �شود�ء 
وتلعثم،  ب����اي����دن،  ت����رّن����ح  خم��ت��ل��ط��ة. 
�ل���ك���ل���م���ات. �شحك  و�خ��ت��ل��ط��ت ع��ل��ي��ه 
ي�شتطيع  ل  “�لرجل  تر�مب:  دونالد 
�نتخابه،  لإع���ادة  وكمر�شح  �لكام”. 
�أطلق على خ�شمه “�شليبي جو” “جو 
�لنائم«.    يف �أغ�شط�س 2019، يف عّز 
�جتماع، تعر بايدن يف كلمة “�أوباما” 
�لتي ��شتبدلها ب� “رئي�شي”. وبالن�شبة 
خل�شومه، “ن�شي بايدن ��شم �أوباما”. 
�حلملة  يف  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  وزع���م���ت 
�أن���ه ي��ع��اين م��ن �خل����رف. وب��د�ف��ع من 
قام  �لت�����ش��ال،  جم���ال  يف  م�شت�شاريه 
مع  مقابلة  و�أج��رى  م�شادة،  بهجمات 
ج����ون ه��ن��دري��ك�����ش��ون، م���ن جم��ل��ة ذي 
�تلنتيك. لقد مرت �شهور منذ �أن طلب 
هذ� �لأخري مقابلة من نائب �لرئي�س 
�شاب  �شحفي  وهندريك�شون  �ل�شابق. 

لمع. وتاأتاء -حالة قا�شية.
   روى له جو بايدن عن �شنو�ت �لعار 
ولكنه  يتاأتاأ،  كان  عندما  ق�شاها  �لتي 
يف �لنهاية “�أف�شل �شيء حدث يل على 
�لإطاق... بدون هذ�، مل �أكن لأمتكن 
“من  �لآخرين”.  م��ع��ان��اة  ف��ه��م  م���ن 
عن  رئا�شي  مر�شح  يتحدث  �أن  �ل��ن��ادر 
كتب هندريك�شون يف  �أحلك �شاعاته”، 
“لقد  �لإع��ام.  و�شائل  تد�ولته  مقال 
خمتلف”،  ب�شكل  يرونه  �لنا�س  �أ�شبح 
�إيفان  ي��ق��ول ك��ات��ب ���ش��ريت��ه �ل��ذ�ت��ي��ة، 
�أو�شنو�س، �أر�دت �حلياة �أن ي�شبح رمًز� 
من  جعل  وق��د  و�ل�����ش��م��ود...  للمعاناة 

ذلك قوة«.

�أكرث من جمرد �ضريكة, وريثة
ت��ع��اط��ف بايدن  ي��ق��ف   ،2020    ع���ام 
تر�مب.  دونالد  مع  �شارخ  تناق�س  يف 
�ل���ع���ام ل ي�����ش��ب��ه غ�����ريه، م���ع �لإح���ي���اء 
�ملدنية  �حلقوق  حلركة  �لدر�ماتيكي 
بايدن حملة غاربة  يبد�أ  ووب��اء عاملي. 
�شار  حملته.  مقر  قبو  م��ن  مبا�شرة 
��شحوكة جميع �جلهات، لكن للحجر 
�ل�شحي جانب جيد، ل �جتماعات ول 
�ب��ن��ه، �كت�شب جو  �خ��ط��اء. م��ن��ذ وف���اة 
ب��اي��دن ج��اذب��ي��ة... �إن��ه رج��ل يف حد�د. 
و�ت�����ش��ح �أن����ه ب���وف���اة �أك����ر م���ن 360 
يناير  )�أو�ئ���ل  كوفيد-19  ج��ر�ء  �لفا 
��ا يف حد�د.  �أي�����شً ب��ل��ده  ف���اإن   ،)2021
ي��ك��ت��ب �لتاريخ.  �مل����رة، ه��و م��ن  وه����ذه 
�ختار  جانبه،  �إىل  �أمريكا  يقود  ولكي 
�شريكة،  جم�����رد  م����ن  �أك������ر  ل��ن��ف�����ش��ه 
و�منا وريثة، �مر�أة �أمريكية من �أ�شل 
ووعدته  �آ�شيوي،  �أ�شل  ومن  �أفريقي، 
�آخر  د�ئًما  �نها �شتكون  كامال هاري�س 
م��ن ي��غ��ادر �ل���ق���اع���ة.    �لأرب����ع����اء، 20 
بن�شلفانيا  ���ش��ارع  ي��ح��ظ��ى  ل��ن  ي��ن��اي��ر، 
�لتن�شيب.  لأي����ام  �مل��ع��ت��ادة  ب��اجل��اذب��ي��ة 
�شور �لكابيتول حتت �حل�شار من قبل 
�شتاتي  يناير   6 يف  لرت�مب  �ملوؤيدين 
لتغطي ع��ل��ى �ح��ت��ف��ال، ب��ح��د ذ�ت����ه، ل 
متناثرة  �أر���ش��ي��ة  و�أم����ام  غ���ريه.  ي�شبه 
بايدن  ج��و  �شي�شعد  م��ق��ّن��ع��ة،  ووج����وه 
�شي�شبح  �ل��ي��م��ني...  لأد�ء  �ملن�شة  �إىل 
�لرئي�س 46 للوليات �ملتحدة، و�لأكرب 
�ملف�شل  ف��ي��ل��م��ه  ي��ف��ك��ر يف  ���ش��ن��ا. رمب����ا 
�حلقيقية  �لق�شة  ملك”.  “خطاب 
�إجنلرت�  ملكة  و�ل���د  �ل�شاد�س  جل���ورج 
�حل��ال��ي��ة. رغ��م �ل��ت��اأت��اأة، �أل��ق��ى خطاًبا 
�أع���ل���ن ف��ي��ه دخ����ول �ململكة  �أ���ش��ط��ورًي��ا 
كونية،  ق�شة  �لثانية.  �لعاملية  �حل��رب 
“رجل يتمتع ب�شجاعة  بح�شب بايدن، 
�إىل  وي��دع��وه��م  �شعبه  يخاطب  هائلة 

جتاوز �أنف�شهم معه«.
عن �لباري�ضيان

طموًحا وموهوًبا   �أكد جو بايدن مبكًر� طموحاته �لرئا�شية
بعد حادث �ل�شيارة �لقاتل لزوجته و�بنته، يوؤدي بايدن ، �ل�شيناتور �ملنتخب 

حديًثا عام 1973 ، �ليمني يف �مل�شت�شفى و�شيم وريا�شي، �ثبت �ل�شاب جو بايدن �أنه يحظى ب�شعبية كبرية بني زمائه �لطاب

قبل �نتخابه رئي�ًشا للوليات �ملتحدة، عا�س جو بايدن حياة تخللتها تر�جيديات جو بايدن وو�لدته جان �لتي �شاندته بكل �إخا�س

جو و�أبناوؤه بو وهنرت وزوجته �لأوىل نيلياخال جنازة �بنه بو ، يف يونيو 2015

والدته: كل تراجيديا تخفي �شيًئا 
اإيجابًيا اإذا �شعينا اإليه بجدية كافية

�أر�دت �حلياة �أن ي�ضبح رمًز� للمعاناة 
و�ل�ضمود... وقد جعل من ذلك ق�وة

من النادر اأن يتحدث مر�شح رئا�شي 
عن اأحلك �ش��اعاته كم�ا فعل ج�و

�أكد مبكًر� طموحاته �ل�ضيا�ضية

جو بايدن رئي�س الوليات املتحدة: ثاأر رجل مكلوم...!
•• الفجر –خرية ال�سيباين

    يف 20 يناير, �ضي�ضبح جو بايدن, 78 عاما, �لرئي�ص 
 33 بعد  �نتخابه  مت  �أخ��رًي�,  �ملتحدة.  للوليات   46
�لتمهيدية  لالنتخابات  �لأوىل  حملته  م��ن  عاما 
�ل�ضابق  �ل�ضديق  على  وك��ان  �لدميقر�طي,  للحزب 

ثقيلة  �ضخ�ضية  حمنا  ي��و�ج��ه  �أن  �أوب��ام��ا  ل��ب��ار�ك 
ونك�ضات عديدة.

   تفتخر مدر�ضة �أر�ضمري �لكاثوليكية �لثانوية للبنني, 
تفتخر  دي��الوي��ر,  بولية  ويلمنغتون  من  بالقرب 
يلقي  جتمًعا  �ملدر�ضة  تنظم  عام,  كل  يف  بتقاليدها. 
خالله طالب كل ف�ضل خطاًبا �أمام زمالئهم و�أولياء 

يخ�ضاها  �لتي  �لعبور  طقو�ص  �نها  و�ملعلمني.  �لأم��ور 
تناق�ص:  ل  �أر�ضمري  يف  �لقو�عد  �ن  غري  �ملر�هقون, 
يجب على كل طالب, دون ��ضتثناء, �لتحدث. ماعد� 
بايدن,  ��ضمه جو  �أعفى �ضبي   .1958 �لعام  يف هذ� 
ي�ضمعه  �أن  يريد  �أحد  ول  عاًما,   15 �لعمر  من  يبلغ 

يتحدث علًنا: �إنه تاأتاء.

   بعد ثالث �ضنو�ت, �ضيتحدث �ل�ضاب دون �أن يتعرث يف 
�أو تقريبا, لكنه �ضيبقى �خلطاب �لتاأ�ضي�ضي,  �لكالم, 
وهو �خلطاب �لذي يفتخر به �أكرث, و�أول فعل �ضمود 
يكن  مل  �لقدر  لأن  مروعة.  ماآ�ضي  �ضربتها  حياة  يف 
�لأربعاء,  يوم  �ضي�ضبح,  �لذي  �ل�ضخ�ص  مع  مت�ضاحًما 

20 يناير, �لرئي�ص 46 للوليات �ملتحدة.
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 340149         بتاريخ: 2020/11/28
با�ش��م: �شبريبنك �ف رو�شيا

وعنو�نه: 19، فافيلوفا �شرتيت، �ر يو-117997 مو�شكو، رو�شيا �لإحتادية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتفاو�س و�إبر�م �ملعامات �لتجارية لاأخرين

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�شف �لعامة: عبارة عن كلمة Sberbank بالاتينية باللون �لأ�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 340150         بتاريخ: 2020/11/28
با�ش��م: �شبريبنك �ف رو�شيا

وعنو�نه: 19، فافيلوفا �شرتيت، �ر يو-117997 مو�شكو، رو�شيا �لإحتادية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لعقار�ت  �لتاأمني �شد �حلو�دث؛ مكاتب  �شند�ت  �إبر�م  �لعقارية؛  �ملالية و�ل�شوؤون  �ل�شوؤون  �لتمويلية،  �ل�شوؤون  �لتاأمني،  خدمات 
�لأعمال  �لكفالة؛  �شند�ت  �لفنون؛  تثمني  �لعمار�ت؛  �إد�رة  �لتحف؛  تثمني  �ملايل؛  �لتحليل  �لتاأمني؛  خدمات  �ل�شكنية؛  و�ل�شقق 
�لتربعات  جمع  �لأم��و�ل؛  روؤو���س  ��شتثمار  �ملالية؛  �لأعمال  ت�شفية  خدمات  �لكربون؛  �ئتمانات  �شم�شرة  �ل�شم�شرة؛  �مل�شرفية؛ 
�ملالية؛ ؛ مكاتب �لئتمان؛ خدمات بطاقات �لئتمان؛ �شم�شرة  �ملقا�شة  �ملالية؛ غرف  �ملقا�شة  �ل�شيكات؛  �خلريية؛ �لتحقق من 
�لتخلي�س �جلمركي؛ خدمات بطاقات �لدين؛ وكالت حت�شيل �لديون؛ حفظ �لأ�شياء �لثمينة كوديعة؛ �لتقييم �ملايل للخ�شب؛ 
�ملعلومات  و�ل��ع��ق��ار�ت(؛  �مل�شرفية  و�لأع��م��ال  )�لتاأمني  �مل��ايل  �لتقييم  �ملالية؛  �لإ�شت�شار�ت  �لإئتمان؛  �ل��دي��ون؛  بيع  �ل�شر�فة؛ 
�إ�شتثمار  �ل�شر�ئب؛  تقدير  �حلر�ئق؛  �شد  �لتاأمني  �شند�ت  �إب��ر�م  �لتمويلية؛  �خلدمات  �ملالية؛  �لكفالت  �ملالية؛  �لإد�رة  �ملالية؛ 
�لأمو�ل؛ حتويل �لأمو�ل �إلكرتونياً؛ �ل�شمانات؛ �شمان �شند�ت �لتاأمني �ل�شحي؛ متويل �لبيع بالتق�شيط؛ �خلدمات �مل�شرفية 
�ملنزلية؛ وكاء �لإ�شكان؛ �لقرو�س �ملق�شطة؛ �شم�شرة �لتاأمني؛ �إ�شت�شار�ت �لتاأمني؛ معلومات �لتاأمني؛ �لتاأمني؛ �إ�شد�ر بطاقات 
�لئتمان؛ �إ�شد�ر �شند�ت ذ�ت قيمة؛ �إ�شد�ر �ل�شيكات �ل�شياحية؛ تثمني �ملجوهر�ت؛ تثمني �ملجوهر�ت؛ متويل �ل�شر�ء و�لإيجار؛ 
�لتاأمني  �إب��ر�م �شند�ت  �ملالية؛  �لتاأمني على �حلياة؛ �لقرو�س  �إب��ر�م �شند�ت  �لعقار�ت؛ �لقرو�س ب�شمان؛  �مل��ز�رع؛ تاأجري  تاأجري 
�لبحري؛ �لأعمال �مل�شرفية �خلا�شة بالرهانات؛ �لتمويل �لتباديل؛ تثمني �لقطع �لنقدية؛ تنظيم �لتح�شيل؛ �لإقر��س مقابل 
�لإيجار�ت؛  حت�شيل  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقار�ت؛  �شم�شرة  �لعقار�ت؛  تثمني  �لعقار�ت؛  وك��الت  �لإدخ��ار؛  �شندوق  خدمات  ره��ن؛ 
تاأجري �ملكاتب )عقار�ت(؛ تاأجري �ل�شقق؛ تاأجري �ل�شقق؛ تقييم تكاليف �لت�شليح )تقييم مايل(؛ خدمات دفع رو�تب �لتقاعد؛ 
خدمات حفظ �لود�ئع؛ بنوك �لتوفري؛ �شم�شرة �لأور�ق �ملالية؛ تثمني �لطو�بع؛ �أ�شعار �لبور�شة؛ �شم�شرة بور�شة �لأور�ق �ملالية 

و�ل�شند�ت؛ خدمات �ل�شمان؛ �لو�شاية؛ �لتقييم �ملايل للغابات �لد�ئمة؛ تقدير �ل�شر�ئب - �لو�ق�عة بالفئة: 36
و�شف �لعامة: عبارة عن كلمة Sberbank بالاتينية باللون �لأ�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، 

وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 340151         بتاريخ: 2020/11/28
با�ش��م: �شبريبنك �ف رو�شيا

وعنو�نه: 19، فافيلوفا �شرتيت، �ر يو-117997 مو�شكو، رو�شيا �لإحتادية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لبحث �لقانوين؛ خدمات �لتقا�شي �أو �لدعاوى؛ خدمات حل �لنز�عات �لبديلة؛ خدمات �إعد�د 
�لوثائق �لقانونية؛ �خلدمات �لقانونية فيما يتعلق بالتفاو�س على �لعقود لاآخرين؛ خدمات 

�ملر�قبة �لقانونية
�لو�ق�عة بالفئة: 45

و�شف �لعامة: عبارة عن كلمة Sberbank بالاتينية باللون �لأ�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

�إعالن جتديد
تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة حتت رقم : 153623                                                
با�ش��م: جيان ميد كا�شتنج كو.، ليمتد 

وعنو�نه:  منرب 3، نامنني رود، بينجيان، جينان ، �شاندونغ، �ل�شني
  �لو�ق�عة بالفئة: 11

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 
�نت��هاء �حلماية يف :           بتاريخ :  28  /  2 /   2021

�إد�رة �لعالمات �لتجارية 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

�إعالن جتديد
تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة حتت رقم : 153622                                                
با�ش��م:       جيان ميد كا�شتنج كو.، ليمتد 

وعنو�نه:  منرب 3، نامنني رود، بينجيان، جينان ، �شاندونغ، �ل�شني
�لو�ق�عة بالفئة: 6

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 
�نت��هاء �حلم��اية يف : بتاريخ :  28  /  2 /   2021

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 338918         بتاريخ: 2020/11/06
با�ش��م: �م �ف بي ميديرتينيان تانيتيم �ت�س يف دي�س تيجاريت �نزنيم �شريكيتي

وعنو�نه: ليمونلوك ماهالي�شي، على كايا موتلو جادي�شي، �رما باز�، �يه بلوك،
 نو:9/�يه �ت�س كابي نو:23، يني�شاهري - مري�شني / تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لدعاية و�لإعان و�لت�شويق و�لعاقات �لعامة؛ تنظيم �ملعار�س و�ملعار�س �لتجارية لأغر��س جتارية �أو دعائية؛ ت�شميم 
ترتيب  �شكرتارية؛  خدمات  �ملكتب؛  وظائف  و�خلدمات؛  �ل�شلع  وبائعي  مل�شرتي  �لإنرتنت  عرب  �شوق  توفري  دعائية؛  مو�د 
�لكمبيوتر؛  بيانات  قو�عد  �ملعلومات يف  تنظيم  �ملكاتب؛  �آلت  تاأجري  �لإح�شائيات؛  �ل�شحف لاآخرين؛ جتميع  ��شرت�كات 
�إد�رة �لأعمال وتوجيه �لأعمال و�ل�شت�شار�ت �لتجارية؛ حما�شبة؛ خدمات  �لرد على �لهاتف للم�شرتكني غري �ملتوفرين؛ 
خدمات  و�لت�شدير؛  �ل�شتري�د  وك��الت  �لتوظيف،  وك��الت  �ملوظفني،  تن�شيب  �ملوظفني،  تعيني  �لتجارية؛  �ل�شت�شار�ت 
�لغري و�ملعنى بها  �لب�شائع ل�شالح  �لعلني؛ خدمات جتميع ت�شكيلة و��شعة من  باملز�د  �لبيع  �ملوؤقت للموظفني؛  �لتوظيف 
�لزيتون  �للحم؛  مرق  ح�شاء،  �ملجففة؛  �لبقول  �ملعاجلة؛  �للحوم  منتجات  و�ل�شيد؛  �لدو�جن  وحل��وم  و�لأ�شماك  �للحوم 
�لفو�كه و�خل�شرو�ت �ملجففة و  �لزيوت �ل�شاحلة لاأكل؛  �لزبدة؛  �لزيتون؛ �حلليب و منتجات �حلليب؛  �ملعالج، معجون 
�ملعاجلة و�ملجمدة و�ملطبوخة و�ملدخنة و�ململحة؛ معجون �لبندورة؛ �ملك�شر�ت �ملعاجلة و�لفو�كه �ملجففة كوجبات خفيفة؛ 
�لبندق �لقابل للدهن وزبدة �لفول �ل�شود�ين؛ طحينية )عجينة بذور �ل�شم�شم(؛ �لبي�س وم�شحوق �لبي�س؛ رقائق �لبطاطا 
)�ملعكرونة(،  �لبا�شتا  �ل�شوكولته؛  ��شا�شها  �لتي  �مل�شروبات  �لكاكاو؛  �أو  �لقهوة  ��شا�شها  �لتي  �مل�شروبات  و�لكاكاو؛  �لقهوة  و 
�لدقيق؛  �أ�شا�شها  �ملخابز  ومنتجات  معجنات  رقيقة(؛  )معكرونة  نودلز  )�لدمبلينج(،  �ملح�شوة  �لعجني  من  �شغرية  قطع 
�حللويات �أ�شا�شها �لدقيق و�ل�شوكولتة؛ خبز، فطرية باللحم، بيتا )فطرية تركية(، �شطائر �أو �شندوي�شلت، فطائر حملى، 
�ل�شر�ب؛  �أو  بالقطر  مغلفة  �لعجني  ��شا�شها  �حللويات  بالقطر(؛  مغلفة  �لعجني  ��شا�شها  )حلويات  بقاوة  كيك،  �أو  كعك 
حلوى �لبودينغ، �لك�شرتد، حلوى �لبودينغ من �لأرز، �لع�شل، �لغر�ء �لنحل لا�شتهاك �لب�شري، �لعكرب لغايات �لطعام؛ 
�لغذ�ئية، فانيا )منكهات(، بهار�ت، �ل�شل�شات )�لتو�بل(، �شل�شة �لطماطم. �خلمرية، م�شحوق �خلبيز؛  �لتو�بل للمو�د 
�ل�شوكولته،  �حللويات،  �ملثلج؛  �ل�شاي  �ل�شاي،  �مل�شحوق؛  �ل�شكر  �ل�شكر،  مكعبات  �ل�شكر،  للطعام؛  ن�شا  �شميد،  طحني، 
�لب�شكويت، �لب�شكويت �له�س، �لب�شكويت على �شكل رقائق )ويفر(؛ علكة �مل�شغ؛ بوظة )�أي�شكرمي(، مثلجات �شاحلة لاأكل؛ 
�مللح؛ �لأغذية �خلفيفة ��شا�شها �حلبوب، �لف�شار �أو �لبو�شار، م�شحوق �ل�شوفان، رقائق �لذرة، حبوب �لإفطار، �لقمح �ملجهز 
لا�شتهاك �لب�شري، �ل�شعري �مل�شحوق لا�شتهاك �لب�شري، �ل�شوفان �ملجهز لا�شتهاك �لب�شري، حبوب �جلاود�ر �ملجهزة 
لا�شتهاك �لب�شري، �لأرز؛ دب�س لجل �لطعام و �ملنتجات �لزر�عية و�لب�شاتني غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �لبذور؛ منتجات 
�أع�شاب  نباتات؛ نباتات جمففة للزينة؛  �أخرى �حليو�نات �حلية؛ بي�س خم�شب للتفقي�س؛  �ل��و�ردة يف فئات  �لغابات غري 
�حلديقة �لطازجة؛ �أع�شاب حديقة جمففة للزينة؛ �أغذية حيو�نية؛ �ل�شعري لي�س لا�شتهاك �لآدمي و�ملياه �ملعدنية، مياه 
�لينابيع، مياه �جلدول، مياه �ل�شود�؛ ع�شائر �لفو�كه و�خل�شرو�ت، مركز�ت و م�شتخرجات �لفو�كه و�خل�شرو�ت ل�شنع 
�لغنية بالربوتني  وذلك لتمكني  �لريا�شية  �مل�شروبات  �لطاقة،  �لكحولية؛ م�شروبات  �مل�شروبات �خلفيفة غري  �مل�شروبات، 
�لزبائن من معاينتها ب�شكل مائم ومريح و�شر�ئها وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خال متاجر �لبيع بالتجزئة �أو �أ�شو�ق 

�لبيع باجلملة �أو بو��شطة �لأو�شاط �لإلكرتونية �أو كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �ملبا�شر
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعامة: كلمات Bottega Natura مكتوبة ب�شكل مميز باأحرف لتينية باللو�ن �لبي�س �ل�شود و�لرمادي
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 338912         بتاريخ: 2020/11/06
با�ش��م: �م �ف بي ميديرتينيان تانيتيم �ت�س يف دي�س تيجاريت �نزنيم �شريكيتي

يني�شاهري  ن��و:23،  كابي  �ت�س  نو:9/�يه  بلوك،  �يه  ب��از�،  �رما  كايا موتلو جادي�شي،  على  ماهالي�شي،  ليمونلوك  وعنو�نه: 
- مري�شني / تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لدعاية و�لإعان و�لت�شويق و�لعاقات �لعامة؛ تنظيم �ملعار�س و�ملعار�س �لتجارية لأغر��س جتارية �أو دعائية؛ ت�شميم 
ترتيب  �شكرتارية؛  خدمات  �ملكتب؛  وظائف  و�خلدمات؛  �ل�شلع  وبائعي  مل�شرتي  �لإنرتنت  عرب  �شوق  توفري  دعائية؛  مو�د 
�لكمبيوتر؛  بيانات  قو�عد  �ملعلومات يف  تنظيم  �ملكاتب؛  �آلت  تاأجري  �لإح�شائيات؛  �ل�شحف لاآخرين؛ جتميع  ��شرت�كات 
�إد�رة �لأعمال وتوجيه �لأعمال و�ل�شت�شار�ت �لتجارية؛ حما�شبة؛ خدمات  �لرد على �لهاتف للم�شرتكني غري �ملتوفرين؛ 
خدمات  و�لت�شدير؛  �ل�شتري�د  وك��الت  �لتوظيف،  وك��الت  �ملوظفني،  تن�شيب  �ملوظفني،  تعيني  �لتجارية؛  �ل�شت�شار�ت 
�لغري و�ملعنى بها  �لب�شائع ل�شالح  �لعلني؛ خدمات جتميع ت�شكيلة و��شعة من  باملز�د  �لبيع  �ملوؤقت للموظفني؛  �لتوظيف 
�لزيتون  �للحم؛  مرق  ح�شاء،  �ملجففة؛  �لبقول  �ملعاجلة؛  �للحوم  منتجات  و�ل�شيد؛  �لدو�جن  وحل��وم  و�لأ�شماك  �للحوم 
�لفو�كه و�خل�شرو�ت �ملجففة و  �لزيوت �ل�شاحلة لاأكل؛  �لزبدة؛  �لزيتون؛ �حلليب و منتجات �حلليب؛  �ملعالج، معجون 
�ملعاجلة و�ملجمدة و�ملطبوخة و�ملدخنة و�ململحة؛ معجون �لبندورة؛ �ملك�شر�ت �ملعاجلة و�لفو�كه �ملجففة كوجبات خفيفة؛ 
�لبندق �لقابل للدهن وزبدة �لفول �ل�شود�ين؛ طحينية )عجينة بذور �ل�شم�شم(؛ �لبي�س وم�شحوق �لبي�س؛ رقائق �لبطاطا 
)�ملعكرونة(،  �لبا�شتا  �ل�شوكولته؛  ��شا�شها  �لتي  �مل�شروبات  �لكاكاو؛  �أو  �لقهوة  ��شا�شها  �لتي  �مل�شروبات  و�لكاكاو؛  �لقهوة  و 
�لدقيق؛  �أ�شا�شها  �ملخابز  ومنتجات  معجنات  رقيقة(؛  )معكرونة  نودلز  )�لدمبلينج(،  �ملح�شوة  �لعجني  من  �شغرية  قطع 
�حللويات �أ�شا�شها �لدقيق و�ل�شوكولتة؛ خبز، فطرية باللحم، بيتا )فطرية تركية(، �شطائر �أو �شندوي�شلت، فطائر حملى، 
�ل�شر�ب؛  �أو  بالقطر  مغلفة  �لعجني  ��شا�شها  �حللويات  بالقطر(؛  مغلفة  �لعجني  ��شا�شها  )حلويات  بقاوة  كيك،  �أو  كعك 
حلوى �لبودينغ، �لك�شرتد، حلوى �لبودينغ من �لأرز، �لع�شل، �لغر�ء �لنحل لا�شتهاك �لب�شري، �لعكرب لغايات �لطعام؛ 
�لغذ�ئية، فانيا )منكهات(، بهار�ت، �ل�شل�شات )�لتو�بل(، �شل�شة �لطماطم. �خلمرية، م�شحوق �خلبيز؛  �لتو�بل للمو�د 
�ل�شوكولته،  �حللويات،  �ملثلج؛  �ل�شاي  �ل�شاي،  �مل�شحوق؛  �ل�شكر  �ل�شكر،  مكعبات  �ل�شكر،  للطعام؛  ن�شا  �شميد،  طحني، 
�لب�شكويت، �لب�شكويت �له�س، �لب�شكويت على �شكل رقائق )ويفر(؛ علكة �مل�شغ؛ بوظة )�أي�شكرمي(، مثلجات �شاحلة لاأكل؛ 
�مللح؛ �لأغذية �خلفيفة ��شا�شها �حلبوب، �لف�شار �أو �لبو�شار، م�شحوق �ل�شوفان، رقائق �لذرة، حبوب �لإفطار، �لقمح �ملجهز 
لا�شتهاك �لب�شري، �ل�شعري �مل�شحوق لا�شتهاك �لب�شري، �ل�شوفان �ملجهز لا�شتهاك �لب�شري، حبوب �جلاود�ر �ملجهزة 
لا�شتهاك �لب�شري، �لأرز؛ دب�س لجل �لطعام و�ملنتجات �لزر�عية و�لب�شاتني غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �لبذور؛ منتجات 
�أع�شاب  نباتات؛ نباتات جمففة للزينة؛  �أخرى �حليو�نات �حلية؛ بي�س خم�شب للتفقي�س؛  �ل��و�ردة يف فئات  �لغابات غري 
�حلديقة �لطازجة؛ �أع�شاب حديقة جمففة للزينة؛ �أغذية حيو�نية؛ �ل�شعري لي�س لا�شتهاك �لآدمي و�ملياه �ملعدنية، مياه 
�لينابيع، مياه �جلدول، مياه �ل�شود�؛ ع�شائر �لفو�كه و�خل�شرو�ت، مركز�ت و م�شتخرجات �لفو�كه و�خل�شرو�ت ل�شنع 
�لغنية بالربوتني  وذلك لتمكني  �لريا�شية  �مل�شروبات  �لطاقة،  �لكحولية؛ م�شروبات  �مل�شروبات �خلفيفة غري  �مل�شروبات، 
�لزبائن من معاينتها ب�شكل مائم ومريح و�شر�ئها وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خال متاجر �لبيع بالتجزئة �أو �أ�شو�ق 

�لبيع باجلملة �أو بو��شطة �لأو�شاط �لإلكرتونية �أو كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �ملبا�شر
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعامة: كلمات Blue Maki مكتوبة ب�شكل مميز باأحرف لتينية باللو�ن بالربونز و�لزرق و�ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

بالربيد  �إر�شاله  �أو   ، �لقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعامات  لإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  لديه �عرت��س على ذلك  فعلى من 
�مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 338410         بتاريخ: 2020/10/28

با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "غاز"
وعنو�نه: 88، برو�شبكت لينينا، نيجني نوفغورود، 603004، رو�شيا �لحتادية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�خلر�شانة؛  خلط  مركبات  ريا�شية؛  �شيار�ت  ���ش��ي��ار�ت؛  متنقلة؛  بيوت  �شمنها  ح��اف��ات  ح��اف��ات؛  حم��رك؛  ذ�ت  با�شات 
دة )بر�د�ت(؛ بيوت متنقلة على عجات؛ خممد�ت �أو ممت�س �ل�شدمات لل�شيار�ت؛ معلقات )جهاز �لتعليق(  مركبات مربًّ
لل�شيار�ت؛  م�شد�ت  للمركبات؛  حقائب  حامات  لل�شيار�ت؛  زلج��ات  حامات  للمركبات؛  �ل�شدمات  ممت�س  �أو  خممد�ت 
م�شد�ت للمركبات؛ �إطار�ت لعجات �ملركبات؛ لقم مكابح �ملركبات؛ �مل�شاعد �خللفية )�أجز�ء من �ملركبات �لربية(؛ عربات 
�ملركبات؛  لإط��ار�ت  �شمامات  هو�ئية؛  در�ج��ات  �لربية؛  للمركبات  �حلركة  نقل  حم��اور  مبحركات؛  طعام  عربات  مدرعة؛ 
�جل���ر�ر�ت(؛  ن��وع  )م��ن  للمركبات  مد��شات  للمركبات؛  �أب���و�ق  )ت��رك��ات(؛  �شاحنات  للمركبات؛  �أغطية  لل�شيار�ت؛  �أغطية 
)د�شكات(  �أقر��س  ملتوية؛  مروحية  �لربية؛  للمركبات  �لقيادة  حمركات  �لربية؛  للمركبات  حمركات  للمركبات؛  �أب��و�ب 
د�خلية لاإطار�ت  �أنابيب  �لروؤية �خللفية؛  �لد�خلية؛ مر�يا  �لأنابيب  رقع مطاطية ل�شقة لإ�شاح  للمركبات؛  �لفر�مل 
�لدر�جات  للمحركات؛ عجات  هو  ما  �لربية بخاف  �ملركبات  لأج��ز�ء  �ملركبات؛ علب مر�فق  ملحركات  �أغطية  �لهو�ئية؛ 
�لهو�ئية؛ عجات �ملركبات؛ عجات توجيه �ملركبات؛ عجات حمورية لعربات �لرتويل )مركبات(؛ لباد�ت خممد�ت �ملكابح 
�ل�شيار�ت؛ �أغطية ملحاور �لعجات؛ بطانات مكابح �ملركبات؛ �شناديق م�شننات للمركبات �لربية؛ �ربطة ملحاور �لعجات؛ 
تلبي�س  لإع��ادة  مد��شات  مركبات؛  هياكل  لل�شاحنات؛  قابة  هياكل  �شيار�ت؛  هياكل  للمركبات؛  �لبنزين  خلز�نات  �أغطية 
�لربية؛ قاب�شات )كلت�شات(  للمركبات  �لربية؛ م�شننات حترير �حلركة  للمركبات  �آليات دفع  �لر�س؛  �شاحنات  �لإط��ار�ت؛ 
للمركبات �لربية؛ جتهيز�ت �إ�شاح �لإطار�ت �لد�خلية؛ م�شخات هو�ء )لوز�م للمركبات(؛ مو�د �لتنجيد �ملركبات؛ حافات 
)جنتات( لعجات �لدر�جات �لهو�ئية؛ حافات )جنتات( لعجات �ملركبات؛ نو�فذ للمركبات؛ متاري�س )حمات( حمرك 
م�شاند  �لربية؛  للمركبات  م�شننات  جمموعة  �لأمامية؛  �مل�شابيح  م�شاحات  �ملركبات؛  دو�ليب  حم��اور  �لربية؛  للمركبات 
�لر�أ�س ملقاعد �ملركبات؛ لوحات دع�س جانبية للمركبات؛ �أكيا�س هو�ء )�أجهزة �أمان يف �ل�شيار�ت(؛ �أغلفة لاإطار�ت �لهو�ئية؛ 
م�شاجع نوم للمركبات؛ حمولت عزم �لدور�ن للمركبات �لربية؛  ولعات �شيجار لل�شيار�ت؛ �أدو�ت مانعة لنزلق �إطار�ت 
تو�زن  �أثقال  لل�شيار�ت؛  �شم�شية جمهزة  �ملركبات؛ حاجبات  �شرقة  �أجهزة �شد  للمركبات؛  للتوهج  �أجهزة مانعة  �ملركبات؛ 
�أمان  �أحزمة  �لربية؛  للمركبات  تخفي�س  ترو�س  �ملركبات؛  يف  لل�شدمات  ممت�س  �أو  خممد�ت  نو�ب�س  �ملركبات؛  لعجات 
�شبكات حقائب  �ملركبات؛  �شر�ئح مكابح  دف��ات؛   نو�ب�س تعليق للمركبات؛  �ملركبات؛  �أمان ملقاعد  �ملركبات؛ م�شد�ت  ملقاعد 
�أمان لاأطفال للمركبات؛  �إىل �خللف؛ مقاعد  �ملركبات  �إن��ذ�ر رجوع  �أجهزة  �ملركبات؛  �إن��ذ�ر �شد �شرقة  �أجهزة  للمركبات؛ 
�لتنقل  �ملركبات؛ �شبويلر للمركبات؛ مركبات  مقاعد للمركبات؛ دو�ئر هيدروليكية للمركبات؛ ق�شبان �شعاعية لعجات 
�إ�شعاف؛ مركبات يتحكم بها عن بعد )بخاف �للعب(؛  �أو بو��شطة �ل�شكك �حلديدية؛ �شيار�ت  �أو �ملائي  �أو �جلوي  �لربي 
مركبات كهربائية؛ در�جات ثاثية �لعجات للتو�شيل �و �لت�شليم؛ زجاج �ملركبات �لأمامي؛ م�شاحات زجاج �ملركبات؛ �شر�ت 
)هب( عجات �ملركبات؛ و�شات ربط �ملقطور�ت للمركبات؛ و�شات قارنة للمركبات �لربية؛ مكابح للمركبات؛ ق�شبان 
�لتو�ئية للمركبات؛ جر�ر�ت؛ �آليات نقل �حلركة للمركبات �لربية؛ مركبات حربية للنقل؛ مقطور�ت )مركبات(؛ �إ�شار�ت 
�ل�شعاعية للعجات؛ �شاحنات مغلقة )مركبات(؛ هياكل �شفلية للمركبات؛ �شا�شل  �لإجتاه للمركبات؛ م�شابك �لق�شبان 
�أغطية  �لربية؛  للمركبات  �حلركة  نقل  �شا�شل  لانزلق؛  مانعة  �شا�شل  �لربية؛  للمركبات  تدوير  �شا�شل  لل�شيار�ت؛ 
عجلة �حتياطية؛ �أغطية لعجات توجيه �ملركبات؛ �أغطية ملقاعد �ملركبات؛ �أغطية م�شكلة للمركبات؛ �شا�شيهات �شيار�ت؛ 
هياكل مركبات؛ �أذرع تو�شيل للمركبات �لربية بخاف �أجز�ء �ملحركات و�ملكائن؛ مركز�ت حماور؛ �إطار�ت �شيار�ت؛ �إطار�ت 

للمركبات �لربية؛ �إطار�ت هو�ئية؛ و�قيات وحل؛ حمركات كهربائية للمركبات �لربية
�لو�ق�عة بالفئة: 12

و�شف �لعامة: عبارة عن كلمة GAZ مكتوبة باأحرف لتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  يناير 2021 العدد 13142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

�شتيبنج ��شتونز للخدمات �لعلمات �لتجارية

با�ش��م: م.هارون �لر�شيد

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 152489

با�ش��م: م.هارون �لر�شيد

 وعنو�نة: ، دبي ،�لمار�ت،�س.ب 042263347:فاك�س،042251188:هاتف،617:

و�مل�شجلة حتت رقم : )135987(   بتاريخ: 2011/04/12

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف :    2021/02/01 وحتى تاريخ : 2031/02/01 
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   انذار عديل بالن�شر 

رقم 2021/560 
�ملنذرة:ح�شانة ق�شر �لطفال - رخ�شة مهنية رقم 582699

�ملنذر �ليها:ماريا عاطف نعيمه - لبنانية �جلن�شية
�إن��ذ�ر عديل و�مل�شجل لدى كاتب �لعدل  مبوجب �لن��ذ�ر رقم 2021/1117 
ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  على  �مل��ن��ذرة  تنبه  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  ومبوجب  فانه  بدبي 
�شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة بذمتها و�ل��و�ردة بيانها بهذ� �لن��ذ�ر �لبالغ قيمتها 
درهم  و�شتون  وثاثمائة  �لفا  ع�شر  )�ح��د  �م��ار�ت��ي  دره��م   )11.360.72(
تاريخ  �ي��ام م��ن  و�ث��ن��ان و�شبعون فل�س فقط لغ��ري( وذل��ك خ��ال خم�شة 
كافة  �ت��خ��اذ  �ىل  �شن�شطر  و�ل  �لن����ذ�ر  ب��ه��ذ�  �لن�شر  ع��ن ط��ري��ق  �لع���ان 
و�لفائدة  �ملذكور  �ملبلغ  ب�شد�د  للز�مكم  ذلك  حيال  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة �مل��رتت��ب��ة عليه ف�شا ع��ن �ت��خ��اذ �ج�����ر�ء�ت �حل��ج��ز ع��ل��ى كافة 
��شتيفاء  �لعلني  باملز�د  وبيعها  �ملنقولة  وغري  �ملنقولة  و�لم��و�ل  �ملمتلكات 
�لأ�شر�ر  كافة  ع��ن  بالتعوي�س  مطالبتكم  �ىل  بال�شافة  �مل��ن��ذرة  حلقوق 

�ملادية و�لأدبية و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

ف��ق��د �مل���دع���و  /ن��ع��ي��م جول 
باك�شتان    ج�������ول،  رح����ي����م 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
من   )4792433( رق������م 
باك�شتان  �شفارة  �ىل  يجده 

�و �أقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر
�لدين  /ن�شر  �ملدعو   فقد 
�لدين،  ن�شر  حممد  علي 
�ل�شود�ن   �جلن�شية - جو�ز 
 )P06953529( شفره رقم�
����ش���ف���ارة  �ىل  ي����ج����ده  م�����ن 
مركز  �أق�����رب  �و  �ل�������ش���ود�ن 

�شرطة

فقدان جواز �شفر

ماي  /روز  �مل����دع����و   ف���ق���د 
�شيجويز� باجا �وت، �لفلبني   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
من   )P4132066A( رقم 
�ل�شود�ن  �شفارة  �ىل  يجده 

�و �أقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر

/جونالني  �مل����دع����و   ف���ق���د 
�لفلبني    ع���ب���و،  ���ش��اجن��رت��ا 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
من   )P2965131A( رقم 
�لفلبني  �شفارة  �ىل  يجده 

�و �أقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر

فقد �ملدعو  /م�شتاق �حمد 
باك�شتان    �����ش����ايف،  حم���م���د 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
من   )1160232( رق������م 
باك�شتان  �شفارة  �ىل  يجده 

�و �أقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر

/در�ري  �مل�������دع�������و   ف����ق����د 
�ثيوبيا    م���ول���ي�������ش���ا،  د�ب�������ا 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
من   )EP4519499( رق��م 
يجده �ىل �شفارة �ثيوبيا �و 

�أقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر

لإعالناتكم يف 

يرجى �لت�ضال على
هاتف:024488300 - فاك�ص:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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عربي ودويل

وجود حكومة للح�شول على �حلقوق �لأ�شا�شية: �لأمن و�ملياه �لنظيفة 
و�لتعليم �جليد«.

ترجمت �أمينة تلك �لأمنيات �إىل خطب حما�شية ترددت �أ�شد�وؤها خارج 
�شكان  حماية  عن  و�لعجز  بالف�شاد  �حلكومة  و�تهمت  �لربملان  ج��در�ن 
�ل�شومال �لذين يبلغ عددهم 15 مليون ن�شمة. وتنفي �حلكومة تلك 

�لتهامات.
وقالت كناب ح�شني �لتي تعمل يف متجر مبقدي�شو وهي �أم ل�شتة �أطفال 

لرويرتز “�لنائبة �أمينة لي�شت من حمافظتي لكني �أحبها«.
فهي  ويوتيوب.  في�شبوك  وعلى  �لإذ�ع��ة  خال  من  “عرفتها  و�أ�شافت 

منوذج يحتذى و�شيا�شية ذكية. وهي تنطق باحلق بكل �شجاعة«.
دي�شمرب  يف  �لربملانية  �لنتخابات  �إج���ر�ء  �لبد�ية  يف  �مل��ق��رر  م��ن  وك��ان 
كانون �لأول ثم تاأجلت �أكر من مرة بعد �أن �تهمت �ملعار�شة �لرئي�س 

منتقدي �حلكومة و�أعاهم �شوتا، �شتناف�س �أمينة على فرتة ثالثة يف 
�لربملان يف �لنتخابات �لتي �نق�شى موعدها لت�شبح �ملر�أة �لوحيدة بني 

�شتة يتناف�شون على مقعد و�حد.
 1992 �إن ن�شاأتها خال �حلرب �لأهلية �لتي بد�أت عام  �أمينة  وقالت 

جعلتها تريد دخول معرتك �ل�شيا�شة للم�شاعدة يف �إعادة بناء �لباد.
وهي تتذكر �لعودة من مدر�شتها يف مقدي�شو وهي يف �لثامنة من عمرها 
وقالت  ��شتباكات.  تفجر  بعد  رحلت  ق��د  و�أ�شرتها  خ��اوي��ا  بيتها  لتجد 

“كانت �لطلقات تدوي يف كل مكان وكانت قذ�ئف �ملورتر تت�شاقط«.
وعا�شت �أمينة فيما بعد مع عمها ع�شو �لربملان �لذي كان م�شدر �إلهام 
لها. وهي �لآن ع�شو يف حزب �حتاد �ل�شام و�لتنمية �ملعار�س وو�حدة 

من 81 �مر�أة �أع�شاء يف �ملجل�س �لت�شريعي �ملكون من 275 مقعد�.
قالت “تربيت ... يف بلد مل تكن فيه حكومة. ومن �ل�شروري لأولدنا 

•• مقدي�سو-رويرتز

عندما  عمرها  م��ن  و�لع�شرين  �لر�بعة  يف  عبدي  حممد  �أمينة  كانت 
وهزمت   2012 ع���ام  �ل�����ش��وم��ايل  �ل��ربمل��ان  لع�شوية  نف�شها  ر���ش��ح��ت 
�آخرين لتفوز مبقعد خم�ش�س للن�شاء وحتدت �شيوخ قبيلة  مر�شحني 

هوية �لتي تنتمي �إليها وندد بها بع�شهم.
قالت �أمينة لرويرتز “�شاألوين ’هل تريدين �أن ت�شبحي عاهرة؟ كيف 
�إن �لقبيلة ل تتكون من  �أن��ا وقلت  و�أ���ش��ررت  �أن متثل قبيلة؟‘  لم��ر�أة 

رجال فقط«.
���ش��م��ايل �لعا�شمة  ���ش��اغ��ر يف ه���ري�ن  ���ش��ن��و�ت ف���ازت مبقعد  �أرب����ع  وب��ع��د 

مقدي�شو.
و�لآن وبعد �أن بلغت �لثانية و�لثاثني و�كت�شبت �شمعة كو�حدة من �أبرز 

حممد عبد �هلل حممد بح�شد حلفائه يف �ملجل�س �لنتخابي.
مبقاطعة  �ملعار�شة  وه���ددت  مقدي�شو  يف  �حتجاجات  �لتاأجيل  و�أث����ار 
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��ت��ي �أع��ي��د ج��دول��ت��ه��ا م��ن ج��دي��د وم���ن �مل��م��ك��ن �أن تبد�أ 
تز�ل  �لنتخابي. ول  �ملجل�س  ت�شريح  يتم  �إذ� مل  �ل�شهر  �إجر�ء�تها هذ� 

�ملحادثات جارية.
�لرئي�س  �لتي جتري على مرحلتني  �لفائزون يف �لنتخابات  و�شيختار 
�ل�شومايل �لقادم. ومن �ملقرر �إجر�ء �لت�شويت يف �لثامن من فرب�ير 

�شباط لكن �أ�شبح يف حكم �ملوؤكد تقريبا تاأجيلها.
وي�شعى �لرئي�س حممد لفرتة ولية ثانية. وكان قد �نتخب يف 2017 
حركة  �أن  غري  �لع�شكريني.  مرتبات  �شرف  يف  بالنتظام  وع��د  �أن  بعد 
�أخ��رج��ت��ه��ا ق���و�ت �لحتاد  �ل��ق��اع��دة و�ل��ت��ي  �مل��رت��ب��ط��ة بتنظيم  �ل�����ش��ب��اب 

�لأفريقي من مقدي�شو يف 2011 ل تز�ل ت�شن هجمات متكررة.

نائبة �شومالية �شابة حتارب الف�شاد تدافع عن مقعدها 

اأبناء معتقلي »الغولغ« يكافحون للعودة من منفاهم

 •• وا�سنطن-رويرتز

دونالد  �لأم��ري��ك��ي  �ل��رئ��ي�����س  �إن  مطلع  م�����ش��در  ق���ال 
تر�مب مييل حتى �لآن لعدم �إ�شد�ر قر�ر بالعفو عن 
�أك��ر من  تت�شمن  قائمة  يتاأهب لإ�شد�ر  نف�شه وهو 
�أو تخفيف �لأحكام  قبل تن�شيب  100 قر�ر بالعفو 

�لرئي�س �ملنتخب جو بايدن يوم �لأربعاء.
تر�مب  �إن  قالو�  �لأبي�س  بالبيت  م�شت�شارون  وك��ان 
بحث ب�شفة غري ر�شمية مع م�شت�شاريه �لإقد�م على 
هذه �خلطوة �ل�شتثنائية بالعفو عن نف�شه لكن بع�س 
�شيبدو  لأن��ه  ذل��ك  م��ن  ح���ذروه  �لإد�رة  يف  �مل�شوؤولني 

مذنبا بهذ� �لقر�ر.
�لنف�س  �لعفو ع��ن  �إن  وق��ال ع��دد كبري م��ن �خل���رب�ء 
�شيكون قر�ر� غري د�شتوري لأنه ينتهك �ملبد�أ �لأ�شا�شي 
�لقائل �إنه يجب �أل يكون �أي �إن�شان �حلكم يف ق�شية 

يقف فيها موقف �ملتهم.
د�شتوري لأن  �لنف�س  ع��ن  �لعفو  ب��اأن  �آخ���رون  وج���ادل 
�لد�شتور.  يف  ع��ام��ة  ب�����ش��ي��اغ��ة  وردت  �ل��ع��ف��و  ���ش��ل��ط��ة 
�لدولة يف  �أن موؤ�ش�شي  �لتاريخية  �لن�شو�س  وتو�شح 

�لنف�س  عن  �لعفو  فكرة  ناق�شو�  ع�شر  �لثامن  �لقرن 
لكنهم �ختارو� �أل يفر�شو� قيد� �شريحا على �شلطة 

�لعفو.
ويف �لأ����ش���ب���وع �مل��ا���ش��ي، وج���ه جم��ل�����س �ل���ن���و�ب �لذي 
تهمة حتري�س  ت��ر�م��ب  �إىل  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون  ي��ق��وده 
�أن�شاره على �قتحام مبنى �لكابيتول مقر �لكوجنر�س 
ي��ن��اي��ر ك���ان���ون �لثاين.  �ل�����ش��اد���س م���ن  �لأم���ري���ك���ي يف 
و�شيحاكم تر�مب �أمام جمل�س �ل�شيوخ و�إذ� �أدين فقد 
�أخرى يف �نتخابات  �أهليته لرت�شيح نف�شه مرة  يفقد 

�لرئا�شة يف 2024.
تر�مب  �إن  ��شمه  ن�شر  ع��دم  م�شرتطا  �مل�شدر  وق���ال 
�أي�شا  �لعفو عن نف�شه ول يعتزم  ل يعتزم حتى �لآن 
�أ�شرته وهو  �أف��ر�د  �إ�شد�ر ق��ر�ر�ت عفو �حرت�زية عن 

�أمر �شبق �أن ناق�شه �أي�شا مع م�شت�شاريه.
�أ�شدر  �أن  �شبق  �ل���ذي  ت��ر�م��ب،  �أن  �مل�����ش��در  و�أ����ش���اف 
جمموعتني من قر�ر�ت �لعفو �ل�شهر �ملا�شي، �جتمع 
�لأخرية  �للم�شات  لو�شع  �لأح��د  يوم  م�شت�شاريه  مع 
�شت�شملهم  ��شم   100 �أك��ر من  تت�شمن  قائمة  على 

قر�ر�ت �لعفو وتخفيف �لأحكام.

م�شدر: ترامب ل ينوي العفو عن نف�شه  81 قتيال يف زلزال �شولوي�شي والبحث عن ناجني م�شتمر 

خ���م�������س ����ش���اع���ات ب���ال�������ش���ي���ارة عن 
مو�شكو.

�لغرفة  ع��ن  �ملر�حي�س  تف�شل  ل 
وتقطع  ب�����ش��ي��ط��ة.  ����ش���ت���ارة  ����ش���وى 
لإ�شعال  حطبا  و�بنتاها  �إليز�فيتا 
تدفئة  ب��غ��ر���س  �مل���وق���د  يف  �ل���ن���ار 
ثمانية  م��دى  على  يومياً  �لغرفة 
�أ�شهر يف �ل�شنة، �إذ �أن منزلهن غري 

مت�شل ب�شبكة �لغاز.
�عُتِقل  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل����رة  ك��ان��ت 
 ، �إل��ي��ز�ف��ي��ت��ا  و�ل���د  �شيميون،  فيها 
�ل�شتالينية  �لتطهري  حملة  خال 
 ،)1938-1937( �ل����ك����ربى 
و�ُتهم بامل�شاركة يف منظمة معادية 
للثورة، وكان يومها يتوىل من�شب 
�ل�شناعة  ق���ط���اع  يف  م�������ش���وؤول���ي���ة 

�لكيمائية.
�شنو�ت  ث���م���اين  �أم�������ش���ى  وب���ع���دم���ا 
�أح�������د م���ع�������ش���ك���ر�ت �لع���ت���ق���ال  يف 
ُح��ك��م عليه  �ل�����ش��رق �لأق�������ش���ى،  يف 
�أخرى  25 عاماً  بال�شجن  جم��دد�ً 
لكّن مدة حمكوميته  �شيبرييا،  يف 
عام  �شتالني  وف���اة  بعد  ��َرت  �خ��ُت�����شِ

.1953
َرت ب�شبب َمنع  �أما عائلته �لتي ُهجِّ
�لإقامة  م��ن  �ل�شابقني  �ل�شجناء 
���ش��م��ن م�����ش��اف��ة ت���ق���ّل ع����ن 100 
كيلومرت من معظم �ملدن، فانتقلت 

�أوًل �إىل ما ُيعّرف حالياً مبولد�فيا 
قبل �أن تعود �إىل رو�شيا.

�شّكل هذ� �لأمر “ما�شاًة للعائلة”، 
�إليز�فيتا،  ه��م�����ش��اً  ت�����ش��ف��ه  ك���م���ا 
ب�شوت  نقولها  ل  “نحن  م�شيفًة 
وتروي  عانينا”.  م��ا  ل�����ش��دة  ع���اٍل 
�لبنة �لتي ترّهل جزء من وجهها 
م��ن ج��وع عندما  م��ا عانته  نتيجة 
بقيت  �ل��ع��ائ��ل��ة  �أن  ط��ف��ل��ة،  ك���ان���ت 
حتى  �لتمييز  م��ن  �لكثري  تقا�شي 
ب��ع��د �إع������ادة ت��اأه��ي��ل و�ل���ده���ا عند 

�نتهاء �حلقبة �ل�شتالينية.
�إليز�فيتا  بعد عذ�ب طويل، جلاأت 
مكتب  �إىل  ����ش���ن���و�ت  �أرب��������ع  ق���ب���ل 
�مل��ح��ام��ي غ��ري��غ��وري ف��اي��ب��ان �لذي 
كان تخّرج للتّو من جامعة مو�شكو 
�إليه  حاملًة  وه��ارف��ارد،  �حلكومية 

كل �لوثائق.
وي��ق��ول ه���ذ� �مل��ح��ام��ي �ل��ب��ال��غ 30 
عن  �ل��دف��اع  يف  و�ملتخ�ش�س  ع��ام��اً 
حقوق �لإن�شان “�أدركنا على �لفور 
هذه  عن  �لتخلي  ن�شتطيع  ل  �أننا 

�ملر�أة«.
حَتَقق   ،2019 ع����ام  ن��ه��اي��ة  ويف 
م��ه��م لإل��ي��ز�ف��ي��ت��ا وكذلك  �إجن�����از 
ت�شا�شيفا،  و�إيفينيا  مي�شر  لألي�شا 
وهما �أي�شاً �بنتا �ثنني من �شحايا 
�لقمع �ل�شتاليني، ما ز�لتا تعي�شان 

�شابقني  مع�شكرين  م��ن  ب��ال��ق��رب 
منطقتني  يف  �ل�����ش��اق��ة  ل��اأ���ش��غ��ال 

نائيتني.
�لد�شتورية  �ملحكمة  وج���دت  فقد 
يطبق  ل  �ل�������ش���اري  �ل���ق���ان���ون  �أن 
عملياً ب�شبب تبّدل �لظروف و�شبه 
�مل�شرع  و�أم���رت  تنفيذه،  ��شتحالة 

مبعاجلة �لو�شع على �لفور.
قانون  م�������ش���روع  ب��ال��ف��ع��ل  و�أُع���������ّد 
�أوىل يف جمل�س  ق��ر�ءة  له  �أجريت 
�ل��ن��و�ب �ل��رو���ش��ي )�ل���دوم���ا(، لكن 

�شيغته ل تز�ل غري مر�شية.
فهذ� �مل�شروع يجعل من �مل�شتحيل 
�إىل  “�لعودة  �لن�شاء  ه���وؤلء  على 
�إذ  ح���ي���ات���ه���ن،  خ�����ال  ديارهن” 
ي��ت�����ش��ج��ل��ن يف  �أن  ع��ل��ي��ه��ن  ي��ت��ع��ني 
ق���و�ئ���م �لن��ت��ظ��ار ل��ل��ح�����ش��ول على 
�شكن �جتماعي. ويف مو�شكو، يبلغ 
هذه  ملثل  �لنتظار  ف��رتة  متو�شط 

�لطلبات نحو... 30 عاماً.
�أما �لقر�ءة �لثانية للم�شروع �لتي 
�لثاين/يناير،  كانون   18 يف  تبد�أ 
�إدخ��ال �لتعديات  فيوؤمل منها يف 
�ل�شرورية �لتي توؤدي �إىل حلحلة 

�لو�شع.
وي���و����ش���ح غ���ري���غ���وري ف���اي���ب���ان �أن 
ل�شققهن  �مل����ّدع����ي����ات  �����ش���ت���ع���ادة 
لن  مو�شكو  يف  �لقدمية  �لأ�شلية 

 •• زولوتكوفو-اأ ف ب

تنتظر   ، م���ت���د�ٍع  خ�����ش��ب��ي  ك����وخ  يف 
�لعد�لة  م��ي��خ��ائ��ي��ل��وف��ا  �إل��ي��ز�ف��ي��ت��ا 
�شجني  فابنة  ع��ام��اً.  ث��اث��ني  منذ 
ج���ّر�ء  �ل��ك��ث��ري  ع��ان��ت  “�لغولغ” 
مع�شكر�ت  يف  و�ل������ده������ا  وج��������ود 
�لعتقال �ل�شوفياتية هذه، وتنتظر 
يتيح  قانوناً يدر�شه �لربملان ر�هناً 

لها �أخري�ً �لعودة �إىل مو�شكو.
كانت  �إذ�  م��ا  �إل��ي��ز�ف��ي��ت��ا  ت��ع��رف  ل 
���ش��ت��ح�����ش��ل خ�����ال ح���ي���ات���ه���ا على 
 18 ق��ان��ون  مب��وج��ب  م�شتحقاتها 
 1991 �لأول-�أك����ت����وب����ر  ت�����ش��ري��ن 
�لذي يلحظ تعوي�شات للمعتقلني 
�لأ�شغال  مع�شكر�ت  يف  �ل�شابقني 
ولأبنائهم،  �شيبرييا،  يف  �ل�شاقة 
وم��ن��ه��ا ت��وف��ري �ل�����ش��ك��ن ل���ه���وؤلء يف 
�مل�����دن �ل���ت���ي ك����ان ذووه������م ُط�����ردو� 

منها.
�ملتقاعدة  �لأ���ش��ن��ان  طبيبة  وق��ال��ت 
�لبالغة �لثانية و�ل�شبعني “�أو��شل 
ذلك.  �أر�د�  و�ل������دّي  لأن  �ل��ك��ف��اح 

وعدت باأن �أبذل ق�شارى جهدي«.
وتعي�س  ت��ن��ت��ظ��ر،  ت�����ز�ل  ل  ل��ك��ن��ه��ا 
تبلغ  و�ح���دة  غرفة  يف  �بنتيها  م��ع 
م�شاحتها 40 مرت� مربعا بالقرب 
م��ن ق��ري��ة زول��وت��ك��وف��و �ل��ت��ي تبعد 

وُينظر �إىل هذ� �لإعان على نطاق 
�أن��ه حماولة لك�شب ود  و��شع على 
جو  �ملنتخب  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س 
�لفل�شطينيون  يريد  حيث  بايدن، 
بعد  معه  �لعاقات  �شياغة  �إع��ادة 
يف  متدن  م�شتوى  �إىل  و�شلت  �أن 

ظل رئا�شة دونالد تر�مب.
ل��ك��ن ����ش��ت��ط��اع��ا ل����ل����ر�أي �أج�����ر�ه 
للبحوث  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  �مل����رك����ز 
دي�شمرب  يف  و�مل�شحية  �ل�شيا�شية 
يف   52 �أن  وج�����د  �لأول  ك����ان����ون 
يعتقدون  �لفل�شطينيني  من  �ملئة 
�لظروف  ظ��ل  يف  �لن��ت��خ��اب��ات  �أن 
�حلالية لن تكون حرة ول نزيهة.

و�أظهر �ل�شتطاع �أنه يف حالة فوز 
76 يف �ملئة يعتقدون  حما�س فاإن 
�أن ف��ت��ح �ل��ت��ي ي��ر�أ���ش��ه��ا ع��ب��ا���س لن 
 58 ق��ال  ح��ني  يف  �لنتيجة،  تقبل 
فوز  �شرتف�س  حما�س  �إن  �ملئة  يف 

فتح.

�ملحلل  �مل���������ش����ري  ه�������اين  وق��������ال 
�لغربية  بال�شفة  �لبارز  �ل�شيا�شي 
“دون �شك �لظروف �لآن خمتلفة 
عن �ل�شابق ولكن ل تز�ل �لعقبات 
�شخمة جد� ودون تذليلها �شتكون 

�لعملية معر�شة للف�شل«.
و�أ�شاف “�إذ� جنحت )�لنتخابات( 
نتائجها  مل�����ش��ادرة  معر�شة  ف��اإن��ه��ا 
�أو من �شمن  �شو�ء من �لحتال 
�لن���ق�������ش���ام �ل������ذي ي�����ش��ك��ل وج����ود 
���ش��ل��ط��ت��ني م���ت���ن���ازع���ت���ني.. ب����دون 
�لنق�شام  �إن����ه����اء  ع���ل���ى  �لت����ف����اق 
عقبة  ت��و�ج��ه  �لنتخابات  �شتبقى 
تعطل  �أن  و�إذ� ج��رت ميكن  كبرية 

�أو ت�شادر نتائجها«.
�إن  فل�شطينيون  مر�قبون  ويقول 
�خلافات  ت�شمل  �ل��ع��ق��ب��ات  ه���ذه 
�لف�شيل  وف���ت���ح،  ح��م��ا���س  د�خ�����ل 
�مل��ه��ي��م��ن م��ن��ذ زم���ن ط��وي��ل د�خل 

منظمة �لتحرير �لفل�شطينية.

وم���ن غ��ري �ل��و����ش��ح �لآل���ي���ة �لتي 
�نتخابات  �إج��ر�ء  ل�شمان  �شُتطبق 
حرة وما �إذ� كان مر�قبون دوليون 
عبا�س  ك���ان  �إذ�  وم���ا  ���ش��ي�����ش��ارك��ون 
�له�شة وتقدمة  �ل�شحية  بظروفه 
�شيخو�س  ع��ام��ا(   85( �ل�����ش��ن  يف 
�لن����ت����خ����اب����ات. وم�����ن �مل����رج����ح �أن 
ترف�س �لوليات �ملتحدة و�إ�شر�ئيل 
و�لحتاد �لأوروبي �لتعامل مع �أي 
حما�س  ت�شمل  فل�شطينية  حكومة 
جماعة  �ل����غ����رب  ي�����ش��ن��ف��ه��ا  �ل���ت���ي 
�لأوروبي  �إرهابية. ورحب �لحتاد 
باإعان �لنتخابات. وقال متحدث 
�خلارجية  لل�شوؤون  �لحت��اد  با�شم 
“�لحتاد  ب�����ي�����ان  يف  و�لأم��������������ن 
����ش��ت��ع��د�د للعمل  �لأوروب�������ي ع��ل��ى 
�لعملية  �ملعنية لدعم  مع �جلهات 

�لن��ت��خ��اب��ي��ة. ك��م��ا ي��دع��و �لحت���اد 
�لإ�شر�ئيلية  �ل�شلطات  �لأوروب����ي 
يف  �لنتخابات  �إج��ر�ء  ت�شهيل  �إىل 
�لفل�شطينية«.  �لأر�����ش���ي  جميع 
وق������ال �مل���ت���ح���دث ب���ا����ش���م �لأم�����ني 
�أنطونيو  �مل��ت��ح��دة  ل����اأمم  �ل���ع���ام 
�لدولية  �ملنظمة  �إن  ج��وت��ريي�����س 
ل���دع���م �جلهود  �أي�������ش���ا  م�����ش��ت��ع��دة 
�لر�مية لتمكني �لفل�شطينيني من 
�لدميقر�طية  حقوقهم  ممار�شة 
�شتكون  �لن��ت��خ��اب��ات  �أن  م�شيفا 
�لوحدة  ب��اجت��اه  حا�شمة  “خطوة 

�لفل�شطينية«.

�ضر�ع �ضلطة
�إ�شر�ئيليون  م�شوؤولون  يعلق  مل 
يت�شح  ومل  �خل���ط���وة،  ه���ذه  ع��ل��ى 
بعد ما �إذ� كانت �إ�شر�ئيل �شت�شمح 
�لقد�س  يف  �ن���ت���خ���اب���ات  ب�����اإج�����ر�ء 
�ل�شابق.  يف  فعلت  مثلما  �ل�شرقية 
وي����ري����د �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون �إج������ر�ء 
�حلال  هو  مثلما  هناك  �نتخابات 

يف �ل�شفة �لغربية وغزة.
وق�����ال ح��ن��ا ن��ا���ش��ر رئ��ي�����س جلنة 
موؤمتر  يف  �مل��رك��زي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات 
�ل�شبت  ي���وم  �هلل  ر�م  يف  ���ش��ح��ف��ي 
�إيل  ن���ح���ت���اج  ب���دي���ل���ة  خ���ط���ط  “يف 

�حل��رك��ة ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة يف عام 
.2007

وي���ع���د ق���ط���اع غ����زة ح��ال��ي��ا معقا 
�ل�شفة  ت��ع��ت��رب  ح���ني  يف  حل��م��ا���س 
�إ�شر�ئيل  حتتلها  �ل��ت��ي  �ل��غ��رب��ي��ة 

مركز �لقوة �ل�شيا�شية لعبا�س.
�إجن�������از  �جل�����ان�����ب�����ان يف  و�أخ������ف������ق 
م�شاحلة د�ئمة، ومل تتحقق وعود 
�شابقة باإجر�ء �لنتخابات. وتتهم 
بقمع  جماعات حقوقية �جلانبني 

�ملعار�شة �ل�شيا�شية.
�لن���ت���خ���اب���ات  �إن  ع���ب���ا����س  وق�������ال 
�لت�شريعية �شتجرى يوم 22 مايو 
�لنتخابات  �شتجرى  �أي��ار يف حني 
�لرئا�شية يف 31 يوليو متوز. وفاز 
ل��ك��ن فرتته   2005 ع���ام  ع��ب��ا���س 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة ك���ان م��ن �مل��ف��رت���س �أن 

�لفل�شطينية  �لف�شائل  مع  بحثها 
حديثنا  يف  جميعها.  و�ل��ف�����ش��ائ��ل 
�ل�شابق معها هي م�شتعدة خلو�س 
معركة من �أجل �لقد�س و�أنا ر�أيي 
ر�بحة  م��ع��رك��ة  ���ش��ت��ك��ون  ه����ذه  �أن 
وعندنا �لبد�ئل �ملختلفة. �ملهم �أن 
�أهايل �لقد�س يتمكنو� ي�شاركو� يف 

�لنتخابات«.
�لربملانية  �لن����ت����خ����اب����ات  ك����ان����ت 
عام  يف  �مل���ا����ش���ي���ة  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
فوز  ع����ن  �أ�����ش����ف����رت  ق����د   2006
مفاجئ حلما�س، فيما و�شع خافا 
�شيطرة  �إىل  �أدى  د�خليا  �شيا�شيا 

ت�شتمر �أربع �شنو�ت فقط.
وت���ن���ت���اب �ل�������ش���ك���وك �ل���ك���ث���ري من 

�لفل�شطينيني.
ق�����ال رج�����ل م����ن غ�����زة ط���ل���ب عدم 
ن�شر ����ش��م��ه لأن���ه خ���رق �إج�����ر�ء�ت 
�مل��ف��رو���ش��ة لحتو�ء  �ل��ع��ام  �ل��ع��زل 
ياقولهم  “ر�ح  كورون������ا  فريو�س 
يلغوها،  )حتى(  م�شان  �شبب  �أل��ف 
على  �ل�شر�ع  �ملقاومة،  �إ�شر�ئيل، 
�أن����ا ما  �ل�����ش��ل��ط��ة، �أي ���ش��ي، �مل��ه��م 

عندي �أي �أمل«.
عاما(   57( �خلطيب  زه��ري  لكن 
وه����و ط��ب��ي��ب م���ن ب��ي��ت حل���م كان 

�أكر تفاءل.
قر�ر  ه����ذ�  “�أول  �خل��ط��ي��ب  ق����ال 
هذ�  �أن  ب��دل��ي��ل  ب��امل��ئ��ة  م��ئ��ة  �شليم 
�شنة،   15 ن���ح���و  ل����ه  �����ش���ت���ح���ق���اق 
�حنا  و�مل��ف��رو���س  �أك����ر،  م�����س  �إذ� 
�أو بد�ية دولة يكون عندنا  كدولة 
دمي��ق��ر�ط��ي��ة و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة هي 

بالنتخابات«.
و�أ���ش��اف “هذ� �ل��ق��ر�ر ج��اء بوقته 
علما �أنه متاأخر كثري و�إن �شاء �هلل 
تكون �لنتائج مرجوة كما يريدها 

�ل�شعب«.

من غري �ملتوقع �أن تخفف �لتناف�ص بني فتح وحما�ص

انعدام الثقة والنق�شام تخيم على الدعوة لالنتخابات 
•• غزة-رام اهلل-رويرتز

�أول  حت��دث  �أن  يف  �لفل�ضطينيني  م��ن  كثري  ي�ضك 
يف  حتى  �أو  تغيري�,  عاما   15 منذ  عامة  �نتخابات 
�إجر�ئها من �لأ�ضل, يف ظل �إحباطاتهم من �لتناحر 
و�ل�ضعور  مناطق  ث��الث  بني  و�لنق�ضام  �ل�ضيا�ضي 

�ل�ضائد بانعد�م �لثقة يف موؤ�ض�ضاتهم.
يوم  عبا�ص  حممود  �لفل�ضطيني  �لرئي�ص  و�أع��ل��ن 
و�لرئا�ضية  �لت�ضريعية  �لنتخابات  �أن  �جلمعة 
�ضتجرى يف وقت لحق من �لعام �حلايل, يف حماولة 
ورحبت  �أم��ده��ا.  ط��ال  د�خلية  �نق�ضامات  لإن��ه��اء 

حركة حما�ص �ملناف�ص �لرئي�ضي له بهذه �خلطوة.

م����������������ن غ������ري 
�ل�������و���������ض�������ح 
�إذ� م�������������ا 
ك�����������������������������ان 
عبا�ص �ضيخو�ص 
�لن���ت���خ���اب���ات

�ل���������وع���������ود 
�ل���������ض����اب����ق����ة 
ب���������اإج���������ر�ء 
�ن����ت����خ����اب����ات
ل����������������������������م 
ت�����ت�����ح�����ق�����ق

�ل�شقق  ه����ذه  لأن  مم��ك��ن��ة،  ت���ك���ون 
ر�هناً،  �آخ���رون  ي�شغلها  �أو  ُه��ِدَم��ت 
ول����ك����ن �مل���ط���ل���وب مت��ك��ي��ن��ه��ن من 

�لعودة �إىل �ملدينة.
وث���م���ة ت��ن��اق�����س ك���ب���ري ب����ني هذه 
�لأحياء �لتي تقع يف و�شط �ملدينة 
�مل���رت �ملرّبع  �أ���ش��ع��ار  ف��ي��ه��ا  وت�����ش��ل 
�ل���ي���وروه���ات،  �آلف  �إىل  �ل���و�ح���د 
و�ملناطق �لبعيدة �لتي �أقامت فيها 

موكاته.

�لغولغ”  “�أبناء  �أن  �إىل  ع���ام���اً( 
�أو بعد  �لذين ول��دو� يف �ملع�شكر�ت 
�ليوم  “يبلغون  و�ل��دي��ه��م  حت��ري��ر 
ويقدر  ع���ام���اً،  و80   70 ب���ني  م���ا 
�شخ�س”.   1500 بنحو  ع��دده��م 
ذلك  يف  حياتهم  “دّمرت  وي�شيف 
�ل���وق���ت، ول ي���ز�ل���ون ي��ع��ان��ون من 

عو�قب �لقمع«.
�لأونة  يف  �ملتحدة  �لأمم  و�أع��رب��ت 
�لأخرية عن قلقها. ووّقع �أكر من 

و�إذ يذّكر باأن �أبناء �شجناء �لغولغ 
�ملنفى”،  يف  كلها  حياتهم  “عا�شو� 
ياحظ �أن �ل�شجّل �لدموي للقمع 
�ل�شتاليني ي�شّكل �شوكة يف خا�شرة 
تف�شل  �ل���ت���ي  �حل���ال���ي���ة  �ل�����ش��ل��ط��ة 
�ملحطات  ع��ل��ى  �ل�������ش���وء  ت�����ش��ل��ي��ط 
كالنت�شار  �مل��ج��ي��دة،  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 

على �أملانيا �لنازية.
“غولغ”  م��ت��ح��ف  م��دي��ر  وي�����ش��ري 
يف مو�شكو روم��ان رومانوف )38 

مفتوحاً  كتاباً  �مل�شوؤولني  من  مئة 
ن�شرته  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات  �إىل 
“كومر�شانت”،  �شحيفة  �لأرب��ع��اء 
�شعبية  ع��ري�����ش��ة  ج��م��ع��ت  ح���ني  يف 
من  �أك��ر  فايبان  �ملحامي  �أطلقها 

80 �ألف توقيع.
�لتعوي�س  بطء  فايبان  ينتقد  و�إذ 
يقول  �ل�شتاليني،  �لقمع  ل�شحايا 
�إن “هوؤلء �لنا�س موجودون فعلياً 

)...( ومن حقهم �أن يعودو�«.

•• ماموجو-اأ ف ب

�شولوي�شي  جزيرة  يف  �لزمن  مع  �شباقا  �إندوني�شيا  يف  �ل�شلطات  تخو�س 
�لذي  �لزلز�ل  للعثور على ناجني حمتملني من  �لإندوني�شية يف حماولة 
�آلف  م��ن��ازل  ودم���ر  ج��دي��دة،  ح�شيلة  ح�شب  �شخ�شا  �شتني  بحياة  �أودى 
�لأ�شخا�س. و�كتظت �مل�شت�شفيات مبئات �جلرحى منذ �لزلز�ل �لذي بلغت 
�شدته 6،2 درجات و�شرب �ملنطقة فجر �جلمعة. وقد �أثار حالة من �لذعر 
�أعقبه  زل��ز�ل قوي جد�   2018 �لتي دمرها يف  �شكان غرب �جلزيرة  بني 
ت�شوماين مدمر �أ�شفر عن �شقوط 4300 قتيل. وخال �ليومني �ملا�شيني 
مت �نت�شال ع�شر�ت �جلثث من حتت �أنقا�س مبان منهارة يف ماموجو كربى 
مدن �ملنطقة �لتي يبلغ عدد �شكانها 110 �آلف ن�شمة ودمر فيها م�شت�شفى 
ومركز للت�شوق. وعر على �شحايا �آخرين يف �جلنوب حيث �شعر �ل�شكان 
لل�شحايا  �لر�شمية  �حل�شيلة  وبلغت  �ل�شبت.  �شباح  قوية  �رت��د�دي��ة  بهزة 
�شابقة  وكانت ح�شيلة  �أنها مر�شحة لارتفاع.  ويبدو  قتيا  �شتني  �لأح��د 
�لعديد من  يظهر  �جل��و  لقطات من  ويف  قتيا.   46 �ل�شبت عن  حتدثت 
�ملباين �ملدمرة يف �ملدينة �لو�قعة على م�شيق ماكا�شارين مبا يف ذلك مكتب 

حاكم مقاطعة غرب �شولوي�شي.
�إذ� كان هناك  �أو ما  �لأنقا�س  ز�ل��ت حتت  �لتي ما  ومل يعرف عدد �جلثث 
عدد  ع��ن  �أرق���ام  �أي  �ل�شلطات  تعلن  مل  بينما  �لآن،  حتى  عالقني  ن��اج��ون 

�لأ�شخا�س �لذين مت �إنقاذهم.
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عربي ودويل

اإدارة ترامب حتاول خف�س امل�شاعدات اخلارجية 
ميثل ��شتهد�فاً �أخري�ً من م�شوؤويل �لإد�رة لرب�مج �مل�شاعد�ت �لأجنبية �لتي 

تتعار�س مع �أجندة �لرئي�س �لتي تدعو �إىل “�أمريكا �أوًل«.
�ل��و�رد يف �خلطة،  �لتمويل  ف��اإن  �لوقت �حلا�شر،  ويف   .. »حزمة �لإلغاء« 

ُعلق، ول ميكن ��شتخد�مه. �مل�شار �إليه ب�”حزمة �لإلغاء”، 
و�شي�شبب ذلك �شد�عاً عملياً ولوجي�شتياً لوز�رة �خلارجية ووكالت �مل�شاعد�ت 
بايدن  �ملنتخب جو  �لرئي�س  �إد�رة  ت�شلم  �أ�شبوع من  �أقل من  �خلارجية، قبل 
مهامها ر�شمياً. ومن �لطبيعي �أن ي�شتمر �لتعليق 45 يوماً يف �نتظار مو�فقة 
�إىل  ب��اي��دن  �إد�رة  ت�شارع  �أن  يتوقعون  كثريين  م�شوؤولني  لكن  �لكونغر�س، 

��شرتجاع “حزمة �لإلغاء” قبل ذلك.  
ر�ضالة �إىل تر�مب .. ويف ر�شالة �إىل �لرئي�س ح�شل عليها موقع “فورين 
قال �مل�شوؤول عن �لإد�رة و�ملو�زنة يف �لبيت �لأبي�س ر��شل فويت،  بولي�شي”، 
�إن �لقرت�ح “يوؤكد �حلاجة لقتطاع نفقات من م�شاعد�ت خارجية تهدرها 

 •• وا�سنطن-وكاالت

قال �ل�شحايف روبي غر�مر يف موقع جملة “فورين بولي�شي” �لأمريكية، �إنه 
�أع��و�م، رف�س �لكونغر�س �لأمريكي جهود� �لرئي�س دونالد  �أربعة  على مدى 

تر�مب خلف�س �مل�شاعد�ت �لديبلوما�شية و�خلارجية.
يبذلون  �إد�رت���ه  يف  م�شوؤولني  ف��اإن  �لأب��ي�����س،  �لبيت  مغادرته  م��ن  �أي���ام  وقبل 
�أر�شلو� مذكرة د�خلية تن�س على خف�س و��شع مبليار�ت  �إذ  �أخ��رية،  حماولة 
�لدولر�ت، ي�شمل جمموعة و��شعة من بر�مج �مل�شاعد�ت �خلارجية، مبا فيها 

عملية توزيع �للقاحات �شد فريو�س كورونا �مل�شتجد.
�ملو�فقة على  �ملرجح  فاإن من غري  �لكونغر�س،  �إىل م�شادر عدة يف  و��شتناد�ً 
 7 نحو  بينها  دولر،  مليار   27.4 قيمتها  تبلغ  �لتي  �ملقرتحة  �لتخفي�شات 
مليار�ت لتمويل �مل�شاعد�ت �خلارجية وبر�مج ديبلوما�شية. لكن هذ� �جلهد 

لل�شوؤون  �أخ����رى  ووك����الت  للتنمية  �لأم��ري��ك��ي��ة  و�ل��وك��ال��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
�لدولية” ووكالت فيدر�لية �أخرى.

و�أثار �لإعان �ملفاجئ عن �لقرت�ح غ�شب بع�س �لديبلوما�شيني وم�شوؤويل 
�مل�شاعد�ت �لأمريكية، �لذين �شبهو� �خلطوة باأر�س حمروقة من �شاأنها عرقلة 

بر�مج �مل�شاعد�ت �خلارجية من قبل �إد�رة تو�شك مهامها على �لإنتهاء.
�إلغاء متويالت �ضابقة ..  و�لتخفي�شات، �لتي ت�شمل 16.6 مليار دولر 
لتمويل م�شاعد�ت خارجية، وبر�مج ديبلوما�شية، �شتتيح لل�شلطة �لتنفيذية 
�شياق عملية  �لكونغر�س، يف  عليها  و�ف��ق  �أن  �شبق  �إلغاء متويات  �أن حت��اول 

“�لإلغاء«.
ومن بني �لرب�مج �لتي ت�شتهدفها حزمة �لإلغاء، م�شاعد�ت �لتنيمة، وبر�مج 
�شحية عاملية لكل من وز�رة �خلارجية، و�لوكالة �لأمريكية للتنمية �لدولية، 
و�لثقايف،  �لتعليمي  للتبادل  وب��ر�م��ج  و�لاجئني،  للمهاجرين  وم�شاعد�ت 

ح�شلت  د�خلية  ملذكرة  وفقاً  وذلك  �لع�شكريني،  و�لتدريب  �لتعليم،  ومتويل 
عليها فورين بولي�شي.

مليار�ت دولر .. وت�شتهدف حزمة �لإلغاء 4 مليار�ت دولر خم�ش�شة   4
�أنحاء  يف  �للقاحات  لتوزيع  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  بني  �شر�كة  لربنامج 
�لعامل ، مبا يف ذلك جرعات من �للقاح �شد كورونا، خم�ش�شة لدول ذ�ت دخل 
متو�شط ومتدٍن. كما �أنها تقتطع 1.5 مليار دولر من �مل�شاعد�ت �لغذ�ئية 

�لطارئة ونحو ملياري دولر من �لرب�مج �ملخ�ش�شة ملكافحة مر�س �لإيدز.
“على  �شر�ير:  ليز  �لأمريكي  �لقيادة  لئتاف  �لتنفيذية  �لرئي�شة  وقالت 
�لأمر  ك��ان  �لقومي عندما  باأمننا  �لإد�رة  ه��ذه  �أع���و�م، تاعبت  �أرب��ع��ة  م��دى 
مترير  �ل�11  للمرة  تكرر  �أنها  ويبدو  �لأمريكية،  �مل�شاعد�ت  برب�مج  يتعلق 
حزمة �لإلغاء. �إين متاكدة مئة يف �ملئة، �أن هناك معار�شة قوية من �حلزبني 

يف �لكونغر�س لدرجة �إنهم لن ياأخذوها على حممل �جلد«.

�عتربت �لتحوير �نقالبا على �لربملان

عبري مو�شي: خمّطط عزل الرئي�س �شعّيد يخدم الغنو�شي
تالعب بالأمن �لقومي , و�لحتجاجات �لليلية تخدمها �أجندة �ضيا�ضية

•• الفجر -تون�س
م��و���ش��ي رئي�شة  ع��ب��ري  �ع���ت���ربت     
�أم�س  �حل����ر  �ل���د����ش���ت���وري  �حل�����زب 
ع��ن حتوير  �لإع�����ان  �أن  �لث��ن��ني 
م�شاء  حقيبة   12 ي�شمل  وز�ري 
يوم �شبت وخال �حلجر �ل�شحي 
على  “�نقابا  مي���ث���ل  �ل�������ش���ام���ل 
�لرقابي  ل��ل��دور  و�إل���غ���اء  �ل���ربمل���ان 

له«.
ندوة  خ��ال  مو�شي  و��شتنكرت     
�أم���������س مبقر  ���ش��ح��ف��ي��ة ن��ظ��م��ت��ه��ا 
��شمتهم  بع�س من  تاأكيد  �لربملان 
�لغنو�شي  ر����ش��د  و�أذرع  “�أطر�ف 
ب����اأن  �حلكومي”  �لئ�����ت�����اف  يف 
عميق  تقييم  ب��ع��د  ج���اء  �ل��ت��ح��وي��ر 
“�أين  مت�شائلة  �حلكومي  ل���اأد�ء 
ه���ل مت يف   ... �ل��ت��ق��ي��ي��م؟  ه����ذ�  مت 
مكاتب  يف  �أو  �ل��غ��ن��و���ش��ي  م���ن���زل 
مل  �أن����ه����م  م����وؤك����دة  �مل�شي�شي؟” 
ب����رمل����اين طبق  ي���ق���وم���و� ب��ت��ق��ي��ي��م 
“�نقاب على  ب���  و�إمن����ا  �ل��د���ش��ت��ور 
و�شعوه”  �ل��ذي  �ل��ربمل��اين  �لنظام 
معربة عن �إد�نتها و�إد�نة حزبها ل� 
يندرج  �أن��ه  ومعتربة  “�لنقاب” 
رئي�س  ل���ع���زل  خم���ط���ط  �إط�������ار  يف 

�جلمهورية.
    و�أك�������دت م���ن ج��ه��ة �أخ������رى �أن 
ر��شد  �ل�شعب  نو�ب  رئي�س جمل�س 
�لأ�شبوع  خ�����ال  ق�����اد  �ل��غ��ن��و���ش��ي 
و�شفتها  �نقاب  عملية  �ملنق�شي 
�لعامة  �جل��ل�����ش��ة  ع��ل��ى  باملمنهجة 
باعتماد  �ل�����ن�����و�ب  �إر�دة  وع����ل����ى 
�ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف عمل  �ل���ت���د�ب���ري 
�ملجل�س رغم �ملحاولت �لتي قامت 

بها لإجها�س ذلك. 

“�لنقاب  م��و���ش��ي  و�أ����ش���اف���ت     
�لآخ������ر �ل�����ذي ح�����ش��ل م���ن خال 
�لتحوير �لوز�ري هو �نقاب على 
يتم�شك  �ل�����ذي  �ل��وط��ن��ي  �حل�����و�ر 
عن  م��ت�����ش��ائ��ل��ة  �لطبوبي”  ب����ه 
�جر�ء  بعد  �لوطني  �حل��و�ر  معنى 
�ل��ت��ح��وي��ر �ل��������وز�ري م��ع��ت��ربة �نه 
ك����ان م���ن �مل���ف���رو����س م�����ش��ارك��ة كل 
�لتقييم ويف �لتحوير  �لطر�ف يف 
�ل��غ��رية على  “منطلق  م��ن  د�ع��ي��ة 
مبادرة  ���ش��ح��ب  �ل�شغيلة  �مل��ن��ظ��م��ة 

�حلو�ر �لتي �أطلقها �لحتاد«.
ت�شهده  م��ا  على  مو�شي  وعلقت     
���ش��غ��ب ليلية  �ل���ب���اد م���ن �ع���م���ال 
موؤكدة �ن حتليلها يقود �ىل نتيجة 

�ل منظمة  �ن تكون  �نها ل ميكن 
فيها  ب��اأط��ف��ال  �ل��دف��ع  عملية  و�ن 
مدرو�شة معتربة �نها متثل �شكا 
من ��شكال تخفي من يقف ور�ءها 
�حلاكم  �لئتاف  �ن  على  م�شددة 
ونتائج  �لجابات  بتقدمي  مطالب 
�أولئك  م���ع  �لول���ي���ة  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
�لطفال ملعرفة من يقف ور�ءهم.

حقيقية  ج��ه��ة  “هناك  وق���ال���ت     
�لتحركات  ت��ل��ك  ور�ء  م��ت��خ��ف��ي��ة 
و�لتي من �ملمكن �أن ت�شتفيد منها’ 
�لد�خلية  وز�رة  م��و���ش��ي  وط��ال��ب��ت 
ب��ت��ق��دمي �مل��ع��ط��ي��ات �لول���ي���ة حول 
�ل�شغار  �لط��ف��ال  جتنيد  ظ���روف 
�ملتخذة �شدهم ومن  و�لج���ر�ء�ت 

قام بتجنيدهم موؤكدة على معرفة 
موقف �ل�شلطة �حلاكمة مبا ح�شل 
ت�شبه ما  �ن �لح��د�ث  م�شرية �ىل 
ح�شل �بان تاريخ 17 دي�شمرب من 

�شنة 2010. 
   وك�شفت مو�شي �ن حزبها كان من 
�لتخريبية  �لع��م��ال  �شحايا  ب��ني 
موؤكدة �نه مت �قتحام مقر �حلزب 
قام  من  و�ن  �شو�شة  حمام  ب��د�ئ��رة 
و�لفو�شى  للتخريب  دخ��ل  بذلك 
م�شوؤولية  �حل����ك����وم����ة  حم���م���ل���ة 
وكافة  ح���زب���ه���ا  م����ق����ر�ت  ����ش���ام���ة 
م��ق��ر�ت �لح����ز�ب �و �ل��ف��اع��ل��ني يف 
�حلياة �ل�شيا�شية معربة عن �د�نة 
حزبها �لعنف و�لتخريب و�ل�شرقة 

و�لنهب.    و�كدت �ن حزبها يعار�س 
لي�شت  و�أن��ه��ا  �ملمار�شات  ه��ذه  مثل 
للتخل�س  ط��ري��ق��ت��ه  ول  م��ن��ه��ج��ه 
�حل��ال��ي��ة وحملت  �مل��ن��ظ��وم��ة  م���ن 
ه�شام  �حلكومة  لرئي�س  �مل�شوؤولية 
�ن�����ه تاعب  م���ع���ت���ربة  �مل�����ش��ي�����ش��ي 
ل��ت��ع��م��ده �عفاء  �ل��ق��وم��ي  ب���الأم���ن 
وزير �لد�خلية يف ظروف قالت �ن 
�شفى  على  خالها  تعي�س  �ل��ب��اد 
حفرة و�نه توىل م�شوؤولية �لوز�رة 
�لباد  �ن  �ىل  م�����ش��رية  ب��ال��ن��ي��اب��ة 

دخلت من وقتها يف حالة فو�شى.
   وتابعت مو�شي �ن بع�س �لطر�ف 
�أ���ش��م��ت��ه بتنظيم  مل���ا  ت��ن��ت��م��ي  �ل��ت��ي 
�لخ������و�ن ���ش��ارع��ت ب��ع��د �لح����د�ث 

�ن  �ىل  لفتة  ت�شريحات  ب��اإط��اق 
�شبيل  على  �خلياري  ر��شد  �لنائب 
م���ن عزل  ب���د  “�نه ل  ق���ال  �مل���ث���ال 
تر�مب تون�س” موؤكدة �ن قر�ءتها 
�لوحيد  ب���ان  تفيد  �مل��و�ق��ف  ل��ه��ذه 
�ل��ذي له م�شلحة يف �ز�ح��ة رئي�س 
ب�تنظيم  �أ�شمته  �جلمهورية هو ما 
�لخ������و�ن ورئ��ي�����ش��ه يف �����ش���ارة �ىل 
ذلك  ب��ان  م��ذك��رة  �لنه�شة  ح��رك��ة 
ر��شد  �ل����ربمل����ان  رئ��ي�����س  ���ش��ي��م��ّك��ن 
�لغنو�شي من تويل من�شب رئي�س 

�جلمهورية. 
مرتبط  �ملو�شوع  “�ن  و��شافت     
وتناحر  وبتنازع  �شيا�شية  باأجندة 
�لدولة  م��وؤ���ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  ب���ني 
�حلكومة  ق���ام���ت  ب��ع��دم��ا  خ��ا���ش��ة 
مذكرة  بالتحوير”  و�مل���ج���ل�������س 
�حلو�ر  ح��ول  �لغنو�شي  بت�شريح 
�لذهاب  �مكانية  وح��ول  و�لقتتال 

حلرب �هلية. 
�ىل  حتليلها  يف  مو�شي  وذه��ب��ت     
�ل�شغب  عمليات  ب��ني  �ل��رب��ط  ح��د 
�لليلي وعمليات �لحتطاب م�شرية 
�ىل �ن جلنة �لتحاليل �ملالية كانت 
قد �قرت يف تقاريرها بوجود مثل 

هذه �لعمليات.
   و�نتقدت مو�شي ب�شدة �لتحوير 
�لوز�ري معتربة �نه �ألغي دور �ملر�أة 
معتربة �ن ذلك و��شح ول لب�س فيه 
و�نهم يتعاملون مع �ملر�أة كو�جهة 
مذكرة بانه كان باحلكومة 8 ن�شاء 
4 ن�شاء  ب����  �أط�����اح  �ل��ت��ح��وي��ر  وب�����اأن 
دفعة و�حدة معتربة ذلك ف�شيحة 
�ح��رت�م ممنهج  وقلة  وو�شمة عار 
ل��ل��م��ر�أة م��ع��ربة ع��ن �إد�ن�����ة حزبها 

لعتبار �ملر�أة عجلة خام�شة. 

خبري اأملاين: مواد كيميائية خطرية 
زنة يف مرفاأ بريوت منذ 20 عامًا خمخُ

•• بريوت-وكاالت

ر�شد خرب�ء �أملان ظروفاً مروعة عند �نت�شال مو�د كيميائية �شديدة �ل�شمية 
يف مرفاأ �لعا�شمة �للبنانية بريوت.

�لأملانية  “هوبر”  �شركة  �لب�شائع �خلطرية يف  �إد�رة  رئي�س خرب�ء  و�أك��د 
�لأملانية،  لوكالة  ت�شريحات  يف  فينتلر،  مي�شائيل  و�ل�شت�شار�ت،  ل���اإد�رة 
تخزين كميات كبرية من �ملو�د �ل�شامة و�لقابلة لا�شتعال هناك ل�شنو�ت 
�أن �ملو�د �لكيميائية ت�شببت يف  �أمان خا�شة. و�أو�شح فينتلر  �إج��ر�ء�ت  دون 
بع�س �لأحيان يف تاآكل �لعبو�ت، و�حلاويات، وبالتايل �إىل ت�شربها، م�شيفاً 
“هوبر”  �أنها و�شلت من هناك �إىل �لبحر.  جتدر �لإ�شارة �إىل �أن �شركة 
م�شوؤولة بالتعاون مع “كومبي ليفت” �لأملانية لنقل �لب�شائع عرب �ل�شحن 
بريوت  مرفاأ  من  كميائية  م��و�د  د�خلها  حاوية   52 �نت�شال  عن  �لبحري 
�ل�شركتني  ب���ريوت  م��رف��اأ  هيئة  وكلفت  �آم���ن.  نحو  على  منها  و�لتخل�س 
�أودى  بحياة  �ملا�شي، �لذي  �أغ�شط�س )�أب(  �لأملانيتني باملهمة بعد �نفجار 
190 �شخ�شاً، وي�شتبه يف �أن �شببه كميات كبرية من مادة نرت�ت �لأمونيوم 
دون  ل�شنو�ت  �مل��رف��اأ  يف  �أي�شا  خزنت  و�لتي  �لنفجار،  �شديدة  �لكيميائية 
�إجر�ء�ت �أمنية. وح�شب فينتلر، فاإن بع�س �حلاويات كانت موجودة يف مرفاأ 
بريوت منذ 10 �أو 20 عاماً، متحدثاً عن “و�شع مروع” مل ي�شبق له مثيل 
يف تخزين �لب�شائع �خلطرية.  وقال وزير �لأ�شغال �لعامة �للبناين مي�شال 
�إجابة و��شحة على ذل��ك، لأن هذ� حدث منذ �شنو�ت  �إن��ه ل توجد  جن��ار، 
�شفينة ما  �أن �شجل حمولة  �إىل  �لتف�شري�ت ذهب  �أحد  �أن  عديدة، م�شيفا 
قد ل يتو�فق يف بع�س �لأحيان مع �ملو�د �ل��و�ردة بالفعل. وقال فينتلر �إن 
�لأر�س باأكملها يف منطقة �ملرفاأ ملوثة بدرجة كبرية ويجب جرفها بعمق 

يرت�وح بني 3 و4 �أمتار.

املجر ت�شتمر يف انتهاك قواعد اللجوء
•• عوا�سم-وكاالت

ت�شتمر �ملجر يف ترحيلها �ل�شامل للمهاجرين دون مر�جعة كل حالة على 
حدة، بعد �شهر من قر�ر حمكمة �لعدل �لأوروبية باأن هذه �ملمار�شة غري 
�لإن�شان،  حلقوق  �ملجرية  هل�شنكي  بلجنة  ل��ي��درر  �أن��در����س  ق��ال  قانونية. 
وهي منظمة غري حكومية، �إنه منذ �شدور �حلكم يف 17 دي�شمرب )كانون 
�لأول(، �أجربت �شرطة �حلدود �أكر من 3 �آلف مهاجر على عبور �حلدود 

�إىل �شربيا دون منحهم �إمكانية تقدمي طلب للجوء.
وذكر ليدرر، �إن “حقيقة �أن �شرطة �حلدود �ملجرية ل تز�ل جتري عمليات 
�نتهاكاً  �لأوروب��ي��ة، تعد  �لعدل  �شهر من �شدور حكم حمكمة  بعد  ترحيل 
بهذه  �لأم����ور  ت�شتمر  �أن  م�شني  “لمر  �أن���ه  و�أ���ش��اف  ل��ل��ق��ان��ون«.  �شريحاً 

�لطريقة«.
�ملهاجرين دون فح�س كل  �أن��ه برتحيل  �لأوروب��ي��ة  �لعدل  وق�شت حمكمة 
�للجوء  �ملنا�شبة، تنتهك �ملجر قانون  �ل�شمانات  حالة على حدة، وتطبيق 
�لأوروبي ومبد�أ عدم �لإعادة �لق�شرية. وبد�أت �ملجر عمليات ترحيل �شاملة 
�أورب��ان �شياجاً  �ل��وزر�ء فيكتور  2015، عندما �شيد رئي�س  يف خريف عام 

معدنياً على طول �حلدود مع �شربيا.

مو�شي يف ندوة �شحفية

مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل يتحقق من �جلنود قبل �ملر��ضم 

اأ�شبوع حافل يف وا�شنطن.. تن�شيب رئي�س واإجراءات عزل اآخر 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

م��ع ب���دء �أ���ش��ب��وع ت��اري��خ��ي، ك�شف 
م��ع�����ش��ك��ر �ل��رئ��ي�����س �مل��ن��ت��خ��ب جو 
ب���اي���دن خ��ري��ط��ة ط��ري��ق لإخ����ر�ج 
�أزماتها  م���ن  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
�لق����ت���������ش����ادي����ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة 
تلجمه  �أن  دون  وم��ن  و�ل�شحية 
ك���ث���ري� �إج����������ر�ء�ت ع�����زل دون���ال���د 

تر�مب.
��ب ج��و ب��اي��دن �لأرب���ع���اء يف  وي��ن�����شّ
ع��ا���ش��م��ة �أم��ريك��ي��ة ت��ظ��ه��ر وجها 
غ���ري م���األ���وف م���ع حت��وي��ل��ه��ا �إىل 
�لع�شكريني  و�نت�شار  ح�شن منيع 
�أ�شاك  ون�����ش��ر  �ل�������ش���و�رع  ك���ل  يف 
�لهجوم  بعد  ع��ال  و�شياج  �شائكة 
من  �ل�����ش��اد���س  يف  �لكابيتول  على 

كانون �لثاين/يناير.
�لدميوقر�طي  �ل��رئ��ي�����س  وو���ش��ع 
حتت  تن�شيبه  م��ر����ش��م  �مل��ن��ت��خ��ب 
�لأمريكيني”  “وحدة  ع���ن���و�ن 
و����ش���ي���ح���ي���ط ن��ف�����ش��ه ب���ال���روؤ����ش���اء 
�لأم���ريك���ي���ني �ل�����ش��اب��ق��ني ب����ار�ك 
�أوباما وبيل كلينتون وجورج بو�س 
من �أجل مد �ليد �إىل بلد منق�شم 

وجريح.

�لأمريكية  �لأر��شي  دخول  حظر 
�ملفرو�س على مو�طني دول عدة 

�إ�شامية بغالبيتها.
وي������اأم������ل �ل����رئ����ي���������س �ل�������ش���اد����س 
و�لأربعون للوليات �ملتحدة �أي�شا 
�إع��ط��اء دف��ع ج��دي��د لأك���رب حملة 
تلقيح يف تاريخ �لوليات �ملتحدة.

وت���رت���دي ه���ذه �مل�����ش��األ��ة �لأخ����رية 
مر�س  �أودى  �إذ  م��ل��ح��ة  �أه���م���ي���ة 
كوفيد-19 مبعدل و�شطي بحياة 
�شخ�س  �آلف  ث��اث��ة  م���ن  �أك����ر 
يوميا منذ  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  يف 
�لثاين/يناير  ك��ان��ون  م��ن  �لأول 
فيما ت�شجل �أكر من 236 �ألف 

�إ�شابة يومية.
ومل يوؤدي �نطاق حملة �لتلقيح 
�ملتعرة حتى �لآن �إىل �إبطاء هذ� 

�مل�شتوى �ملرتفع من �لوفيات.
وي���ري���د ب���اي���دن �ل����ذي ك����ان نائبا 
للرئي�س يف عهد �أوباما، �أن حتقن 

جممعه  �إىل  �لأرب���ع���اء  فجر  ج��و� 
�لفندقي �لفخم يف فلوريد�.

�لبيت  ي����وؤك����د  ذل�����ك  وب���ان���ت���ظ���ار 
“بالعمل  ي�شتمر  �أن����ه  �لأب��ي�����س 
“�لكثري  مع عقد  دومن��ا هو�دة” 
�لكثري  و�إج���ر�ء  �لجتماعات  من 
من �لت�شالت �لهاتفية” يوميا.

�ملنتخبة  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ة  وق��ال��ت 
كامال هاري�س يف مقابلة مع “�شي 
بي �إ�س” �لأحد “�شتكون مر��شم 
ب�شبب  م�����ش��ب��وق��ة  غ���ري  ت��ن�����ش��ي��ب 
لكننا  خ�����ش��و���ش��ا.  كوفيد-19 
�لعمل  و�شننجز  �ليمني  �شنق�شم 

�لذي �نتخبنا على �أ�شا�شه«.
�لتحقيقات  وك��الت مكتب  وتقوم 
بالتحقق  �آي(  بي  )�ف  �ل��ف��در�يل 
م�����ن ج���م���ي���ع ع���ن���ا����ش���ر �حل���ر����س 
�ل���وط���ن���ي ل���ل���ت���اأك���د م����ن �أن����ه����م ل 
مي��ث��ل��ون خم���اط���ر �أم���ن���ي���ة خال 
مر��شم تن�شيب �لرئي�س �ملنتخب 

و�ن���ط���ل���ق���ت ت����ظ����اه����ر�ت م����وؤي����دة 
لرت�مب مقررة �أمام �أبنية ر�شمية 
يف كل ولية بهدوء مع جموعات 
�شغرية من �ملتظاهرين �مل�شلحني 
�أوه��اي��و وتك�شا�س  يف ولي��ات مثل 
و�أوري�����غ�����ون وم��ي�����ش��ي��غ��ن ع��ل��ى ما 
�أمريكية  �إع�����ام  و���ش��ائ��ل  ذك����رت 

�لأحد.
موظفي  ك��ب��ري  ك��ل��ني  رون  وق����ال 
�ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س �مل��ق��ب��ل يف عهد 
بايدن ملحطة “�شي �إن �إن” �لأحد 
“�أظهرت �لأ�شابيع �لأخرية مدى 
�لأ�شر�ر �لاحقة بروح �لوليات 
�ملتحدة و�أهمية �إ�شاحها و�شيبد�أ 
و�أ�شاف  �لأربعاء”.  �لعمل  ه��ذ� 
لكن  ك��ب��رية  ف��و���ش��ى  ن���رث  “�إننا 

لدينا خطة لإ�شاح �لو�شع«.
وليته  م���ن  �لأول  �ل���ي���وم  وم��ن��ذ 
�إع��ادة باده �إىل  ينوي جو بايدن 
�ت��ف��اق ب��اري�����س ح���ول �مل��ن��اخ ورفع 

�إج��ر�ء�ت عزل �لرئي�س �لأح��د �إن 
“�جلرمية  �رتكب  تر�مب  دونالد 
تاريخ  يف  �لأخ����ط����ر  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة 

�لوليات �ملتحدة«.
�أما مع�شكر تر�مب فريى يف هذه 
على  م�شينا  “هجوما  �مل��ح��اك��م��ة 
و�لدميوقر�طية”.  �ل���د����ش���ت���ور 
وقال فريقه يف بيان �إنه مل يخرت 

بعد حماميا لتمثليه.
وحث �ل�شناتور �جلمهوري �لنافذ 
ل��ي��ن��د���ش��ي غ����ر�ه����ام �مل����ق����رب من 
�لدميوقر�طيني  �ل��ق��ادة  ت��ر�م��ب 
�ل�����ش��ي��وخ ع��ل��ى رف�س  يف جم��ل�����س 
هذه �لإجر�ء�ت ما �أن ترد جمل�س 
�ل�����ش��ي��وخ. وق����ال �إن����ه يف ح����ال مل 
ل  ما  �إىل  “�شنوؤخر  ذلك  يح�شل 
نهاية و�إىل �لأبد رمبا، �شفاء هذه 

�لأمة �لعظيمة«.
�أن����ه ل���ن يح�شر  و�أع���ل���ن ت���ر�م���ب 
و�شينتقل  بايدن  تن�شيب  مر��شم 

يف  �للقاح  من  جرعة  مليون  مئة 
وليته  م���ن  �لأوىل  �مل��ئ��ة  �لأي������ام 
�شخمة.  تطعيم  م��ر�ك��ز  بف�شل 
�مل���رم���وق �نطوين  وق����ال �خل��ب��ري 
�مل�شت�شار  �شي�شبح  �ل��ذي  فاوت�شي 
�لرئي�شي جلو بايدن على �شعيد 
�ملن�شب  �شغل  بعدما  كوفيد-19 
“هذ� �لأمر  �إن  نف�شه مع تر�مب 
و�شي�شارك  للتطبيق”.  ق���اب���ل 
يف ه���ذه �حل��م��ل��ة ن��ح��و م��ئ��ة �ألف 

ممر�س وممر�شة.
مرحلة  يف  بايدن  جو  و�شي�شطر 
�حل���ك���م  مم�����ار������ش�����ة  �إىل  �أوىل 
�ملرور  لتجنب  مر��شيم  مبوجب 
جمل�س  ���ش��ي��م��ا  ول  ب��ال��ك��ون��غ��ر���س 
من�شغا  �شيكون  �ل���ذي  �ل�����ش��ي��وخ 

باإجر�ء�ت عزل دونالد تر�مب.
�إل �أن �أجز�ء كبرية من برناجمه 
�لن����ع����ا�����س  خ����ط����ة  ����ش���ي���م���ا  ول 
�لبالغة  �ل���ه���ائ���ل���ة  �لق���ت�������ش���ادي 
دولر  م���ل���ي���ار   1900 ق��ي��م��ت��ه��ا 
مايني  م�����ش��اع��دة  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
يعتمدون على  �لذي  �لأمريكيني 
خم�����ش�����ش��ات �ل��ب��ط��ال��ة، ي��ج��ب �أن 

حت�شل على مو�فقة �لكونغر�س.
�لرزنامة  �ح���رت�م  ك��ذل��ك  وعليه 
�لربملانية لتثبيت �أع�شاء حكومته 

يف جمل�س �ل�شيوخ.
وقد تبد�أ حماكمة دونالد تر�مب 
ب��ع��د ����ش���اع���ات ق��ل��ي��ل��ة ع��ل��ى تويل 

بايدن مهامه.
تر�مب  �لدميوقر�طيون  ويتهم 
مترد”  ع���ل���ى  ب”�لتحري�س 
�لكابيتول  و�قتحامهم  له  �أن�شار 
يف �ل�����ش��اد���س م��ن ك��ان��ون �ل��ث��اين/

�شقوط خم�شة  �إىل  �أدى  يناير ما 
قتلى.

وق��������ال ج����امي����ي ر������ش����ك����ني �أح�����د 
�ل��ربمل��ان��ي��ني �ل��ذي��ن ي��ق��ف��ون ور�ء 

جر�ل  �أعلن  ح�شبما  بايدن،  جو 
رفيع يف ت�شريحات بثت �لأحد.

�أع���ق���اب �ق��ت��ح��ام مبنى  وت��ب��ني يف 
 6 يف  �ل�شغب  و�أع��م��ال  �لكابيتول 
من  �حل��ايل  �لثاين/يناير  كانون 
جانب منا�شري �لرئي�س �ملنتهية 
ولي��ت��ه دون��ال��د ت��ر�م��ب، �أن عدد� 
من �ملتورطني على عاقة حالية 

�أو �شابقة باجلي�س.
وج��������اءت ت�������ش���ري���ح���ات �جل�����ر�ل 
مكتب  رئي�س  هوكان�شون،  د�نيال 
�شوؤ�ل  على  رد�  �لوطني،  �حلر�س 
�لإخبارية  �إ�����س  ب���ي  ���ش��ي  ل�شبكة 
�لتحقق  يتم  ك��ان  �إذ�  عما  �لأح���د 
و�شولهم  ل������دى  �جل�����ن�����ود  م�����ن 

و��شنطن.
مع  “بالتن�شيق  هوكان�شون  وقال 
�أجهزة �ل�شتخبار�ت و�لإف بي �آي 
يتم �لتحقق من جميع �ملوظفني 

�لقادمني«.

اأمريكي  �شلوك  اأي  ال�شني: 
ت��اي��وان  ح��ي��ال  »بغي�س« 
��واج��ه ب��ال��ع��ق��وب��ات  ���ش��يخُ

•• بكني-رويرتز

قالت وز�رة �خلارجية �ل�شينية �أم�س 
�لثنني �إن م�شوؤويل �لوليات �ملتحدة 
�ل�شالعني يف �شلوك “بغي�س” حيال 
وذلك  ع��ق��وب��ات،  �شيو�جهون  ت��اي��و�ن 
على  �ل��ق��ي��ود  و��شنطن  رف��ع��ت  بعدما 
�لأمريكيني  �مل�شوؤولني  بني  �لتو��شل 
�لعاقات  وت��ده��ورت  و�ل��ت��اي��و�ن��ي��ني. 
�لقيود  رفع  بقر�ر  �ل�شني  تنديد  مع 
�ل�شهر  ه��ذ�  و��شنطن  �تخذته  �ل��ذي 
�لأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  و�أع��ل��ن��ه 
م���اي���ك ب��وم��ب��ي��و يف �لأي�������ام �لأخ�����رية 
وز�د  تر�مب.  دونالد  �لرئي�س  لإد�رة 
�ل�����ش��ي��ن��ي ع��ن��دم��ا حتدثت  �ل��غ�����ش��ب 
ك���ي���ل���ي ك�����ر�ف�����ت ����ش���ف���رية �ل�����ولي�����ات 
رئي�شة  مع  �ملتحدة  �لأمم  يف  �ملتحدة 
�لأ�شبوع  �إي���ن���ج-وي���ن  ت�����ش��اي  ت���اي���و�ن 
�أل���غ���ت زي�����ارة مقررة  �مل��ا���ش��ي ب��ع��دم��ا 
تنفيذ  ع��ن  ���ش��وؤ�ل  على  ورد�  لتايبه. 
�لوليات  ت��دف��ع  ب���اأن  لتعهدها  ب��ك��ني 
�ملتحدة “ثمنا باهظا” نظري تعاملها 
م���ع ت����اي����و�ن، ق���ال���ت ه����و� ت�����ش��ون ينغ 
�ل�شينية  �خل��ارج��ي��ة  با�شم  �ملتحدثة 
�لأمريكيني  �مل�������ش���وؤول���ني  ب��ع�����س  �إن 
“يف  و�أ���ش��اف��ت  ع��ق��وب��ات.  �شيو�جهون 
�شوء �لت�شرفات �لأمريكية �خلاطئة، 
ق����ررت �ل�����ش��ني ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 
يف  �ل�شالعني  �لأمريكيني  �مل�شوؤولني 

�شلوك بغي�س حيال م�شاألة تايو�ن«.
وتقول بكني �إن تايو�ن، �لتي تعتربها 
�ل�������ش���ني ج������زء� م����ن �أر�����ش���ي���ه���ا، هي 
يف  و�لأك��ر ح�شا�شية  �لأه��م  �لق�شية 
و�أعلنت  �ملتحدة.  بالوليات  عاقتها 
م��ن ق��ب��ل ع��ن ع��ق��وب��ات ع��ل��ى �شركات 
لكنها  لتايو�ن  �أ�شلحة  باعت  �أمريكية 
مل تو�شح كيفية تنفيذ هذه �لعقوبات 
وردت  تفعيلها.  ج��رى  ك��ان  �إذ�  م��ا  �أو 
�ل�شني على �لدعم �لأمريكي �ملتز�يد 
لتايو�ن، و�لذي ي�شمل مبيعات �أ�شلحة 
وزي����ار�ت م�����ش��وؤول��ني �أم��ري��ك��ي��ني كبار 
�لع�شكري  �لن�شاط  بزيادة  للجزيرة، 
قرب تايو�ن مبا ي�شمل حتليق طائر�ت 

�شاح �جلو �ل�شيني يف �جلو�ر.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

 مّدد نادي �جلزيرة تعاقده مع كل من ثولين �شرييرو وميلو�س كو�شانوفيت�س 
عقود  �لثنائي  بتوقيع  وذل��ك  �لو��شعة،  �جلماهريية  �ل��ق��اع��دة  ذوي  �ل��اع��ب��ان 
�أبوظبي"  "فخر  �إىل  �لاعبان  �ن�شم  وقد   .2023 �لعام  جديدة متتد حتى 
�لقدم  لكرة  �جلزيرة  ن��ادي  فريق  يف  �أ�شا�شني  لعبني  و�أ�شبحا   2019 ع��ام  يف 
�لذي يقوده �ملدرب مار�شيل كايزر ويت�شدر حالياً �ملركز �لثاين يف دوري �خلليج 
40 مبار�ة دولية مع  منتخب  �أكر من  �ن�شم �شرييرو، �لذي خا�س  �لعربي. 
�أياك�س  م��ع  لع��ب��اً  �شنو�ت  ث��م��اين  �أم�شى  �أن  بعد  �ل��ن��ادي  �إىل  �أف��ري��ق��ي��ا،  ج��ن��وب 
وفيتي�س يف هولند�، بينما لعب كو�شانوفيت�س يف بولند� وبلجيكا وتركيا قبل �أن 

ينتقل �إىل �أبوظبي قبيل عامني.
�لتنفيذية  �للجنة  ع�شو  �ل�شويدي  �شيف  حممد  �شعادة  �شّرح  �ل�شّدد  هذ�  ويف 
" متديد عقود جنوم �لفريق  لنادي �جلزيرة ورئي�س �للجنة �لريا�شية قائًا: 
�لتوقيع مع لعبني ج��دد. نحن  �أهمية عن  يقل  ول  �شيء مهم ج��د�ً  �حلاليني 
فخورون جد�ً مبا يقدمه �شرييرو وكو�شانوفيت�س، فهم لعبان مميز�ن ود�ئما 
ما يقدمان �أف�شل ما لديهما على �أر�شية �مللعب، ومن �لر�ئع وجودهما معنا يف 

نادي �جلزيرة يف �ل�شنو�ت �لقادمة."
�لنادي:  يف  �لقدم  لكرة  �لريا�شي  �ملدير  د�فيد�شني،  ماد�س  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
"�لتز�م لعبني كبريين مب�شتقبليهما على �ملدى �لطويل للنادي هو خرب ر�ئع، 
حيث �شيتيح لنا ذلك مو��شلة بناء فريق قوي ومميز. ونحن نوؤمن ب�شرورة دمج 

و�ل�شخ�شية  ي�شيفون �خلربة  �لذين  �لأجانب  �لاعبني  �ملو�طنني مع  لعبينا 
�لقيادية �ل�شرورية �إىل �ملجموعة. وقد برهن ميلو�س وثولين كفاءتهما ب�شكل 
ل�شمان  �مل�شتوى  يف  و�لثبات  �ل�شتمر�رية  باأهمية  �أي�شا  ن��وؤم��ن  كما  م�شتمر. 
�ليوم يوما مميز للجميع يف نادي  �أد�ء قوي، ولذلك كان  �ل�شتمر�ر يف تقدمي 
 ،2019 "منذ �ن�شمامي �إىل �لنادي يف عام  �جلزيرة".  وعّلق �شرييرو قائًا: 
�شعرت باأنني يف بلدي �لثاين، و�أنا �شعيد جد�ً بتمديد فرتة عقدي مع هذ� �لنادي 
�لر�ئع. لقد ��شتقبلتني �جلماهري منذ �ليوم �لأول بحما�س �شديد، و�أود �أن �أرد 
لهم �جلميل باحل�شول على مزيٍد من �لألقاب خال فرتة وجودي يف �لنادي. 
كما �أود �أن �أ�شكر عائلة نادي �جلزيرة من زمائي �إىل جمل�س �لإد�رة  و�جلماهري 

على دعمهم �مل�شتمر �لذي يعني يل �لكثري".

�لنادي  �إد�رة  "�أ�شكر  قائًا:  كو�شانوفيت�س  عّلق  �جلديد،  عقده  عن  حديثه  ويف 
يف  �شك  ل  �جل��دي��د.  �لعقد  ه��ذ�  ومنحي  بي  ثقتهم  على  فيه  �لعاملني  وجميع 
�ملنطقة، لذ�  �لأن��دي��ة يف  �أك��رب  ون��ادي �جلزيرة من  �لكثري.  �أن ثقتهم تعني يل 
و�أن��ا فخور  ر�ئ��ع هنا  لدينا فريق  ي�شعرين بفخر كبري.  �رتد�ئي لقمي�شه  ف��اإن 
بان�شمامي له و�أتطلع لتحقيق �لكثري يف فرتة وجودي مع �جلزيرة، �أنا ممنت 

جد�ً جلميع زمائي يف �لفريق وطاقم �لتدريب ".  
�لر�شمية  �حل�شابات  ع��رب  لاعبني  تقديرهم  ع��ن  �لتعبري  للمعجبني  ميكن 
و@ توتري  موقع  على   AlJazira_UAE@ متابعة  خ��ال  من  للنادي 
Al_Jazira_FC عرب من�شة �ن�شتجر�م �أو بزيارة �ملوقع �لر�شمي للنادي 

.www.jc.ae

•• اأبوظبي-وام:

 2021 �لعربي" للمو�شم �حلايل -2020  "كاأ�س �شوبر �خلليج  حتمل 
و�لتي جتمع �ل�شارقة مع �شباب �لأهلي يف "�لقمة �ملرتقبة" م�شاء �جلمعة 
�ملقبل �ملو�فق 22 يناير على �شتاد �آل مكتوم بنادي �لن�شر، �لرقم " 13 
مع  �لبد�ية  كانت  حيث  �لح��رت�ف،  ع�شر  خال  �لبطولة،  تاريخ  " يف 
�لتاريخ حتى  ه��ذ�  ع��ام منذ  كل  تقام  – 2009، وظلت   2008 ن�شخة 

�لآن.
للمبار�ة  �شوبر"  "�شتانا  �شعار  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ملحرتفني  ر�ب��ط��ة  و�أط��ل��ق��ت 
�ألقاب �ملو�شم �جلديد، وتتز�من مع �حلملة  �أوىل  �ملرتقبة" �لتي �شتكون 
�لتي �أطلقها �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" .. " �أجمل �شتاء يف 
�شمت  فرق   5 على  �ملا�شية  �لعامل". وتوزعت �لألقاب يف �ملو��شم �ل� 12 
�لفوز  م��ر�ت  ع��دد  يف  �لقيا�شي  �ل��رق��م  "�لأهلي" �شاحب  �لأه��ل��ي  �شباب 

منا�شبات  ثاث  يف  و�لوحدة   ،2017 �آخرها -2016  منا�شبات   4 يف 
و�لعني   ،2019  2018- و   ،2018  -  2017 و   ،2012  2011-
�لإمار�ت  جانب  �إىل   ،2013 و-2012   2009  2008- "مرتني" 
-2010 2011، و�ل�شارقة حامل لقب �لن�شخة �لأخرية على -2019 

.  2020
وتن�س لئحة "كاأ�س �شوبر �خلليج �لعربي" على تاأهل بطل دوري �خلليج 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ك��اأ���س  ببطولة  و�لفائز  �ل�شابق  للمو�شم  �لعربي 

�خلليج  دوري  وو�شيف  بطل  يتاأهل  �أن  على  �ل�شابق،  للمو�شم  �ل��دول��ة 
هو  �ل��دوري  ببطولة  �لفائز  ك��ان  �إذ�  �ل�شوبر  كاأ�س  يف  للم�شاركة  �لعربي 

نف�شه �حلا�شل على بطولة �لكاأ�س.
حال  يف  �ل�شوبر  بلقب  �لفائز  �لرتجيح  رك��ات  حت�شم  �أن  �ملنتظر  وم��ن 
�لتعادل، حيث ت�شري �للو�ئح �إىل �للجوء �ملبا�شر للح�شم بركات �لرتجيح 
حال �نتهاء �ملبار�ة بالتعادل يف وقتها �لر�شمي ودون لعب �أ�شو�ط �إ�شافية، 

وهو ما تكرر يف 6 ن�شخ ما�شية يف تاريخ �لبطولة.

•• اأبوظبي-وام:

����ش���ه���دت �ل���ع���ا����ش���م���ة �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
حل�شور  �جلماهري  ع���ودة  �أب��وظ��ب��ي 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة �حل��ي��ة مع 
من  �لأوىل  �لليلة  ن���ز�لت  �ن��ط��اق 
�إف  "يو  من  �لنز�ل  جزيرة  ثاثية 
�شي"، و�شط �أجو�ٍء حافلة بالت�شويق 
و�لإث����ارة يف �لحت���اد �أري��ن��ا بجزيرة 
�لأوىل  �لليلة  جن���اح  و�أث��ب��ت  ي��ا���س. 
من �لفعالية م�شاء �أم�س قبل �لأول 
�أم�س  �شباح  حتى  ��شتمرت  و�ل��ت��ي 
ل�شتقبال  �أبوظبي  ��شتعد�د  �لأول، 
�لزو�ر و�ل�شياح، خا�شًة مع �لتجربة 
"يو  ع�شاق  بها  حظي  �لتي  �مل��م��ّي��زة 
�إف �شي". وجنحت " �لحتاد �أرينا" 
�أكرب �شالة مغلقة متعددة �لأغر��س 
�ل��ع��امل��ي �جلديد  �مل��ق��ر  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�إف �شي" يف لفت كل  ملناف�شات" يو 
�لأنظار �شو�ء �مل�شاركني �أو �ملتابعني 
مب���ر�ف���ق���ه���ا �ل����ر�ئ����ع����ة، و�ل���ت���اأك���ي���د 
ع��ل��ى جن���اح �جل���ه���ود �مل��ت�����ش��اف��رة يف 
جائحة  تد�عيات  لحتو�ء  �أبوظبي 
تطبيق  خ����ال  م���ن  كوفيد19-، 
للحفاظ  �ل��دول��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  �أع���ل���ى 
�مل�شاركني  و���ش��ح��ة  ���ش��ام��ة  ع��ل��ى 
و�حل�شور، و��شتقطبت �إ�شادة عاملية 
و��شعة مع طرح �أعد�د حمدودة من 
�لتذ�كر حل�شور بطولة "يو �إف �شي 
- ليلة �لقتال: هولو�ي �شد كتار"، 

و�لتي �كت�شبت �أهميًة عاملية خا�شة 
باعتبارها �أول فعالية "يو �إف �شي" 
م��ن��ذ ظهور  ت�����ش��ت��ق��ب��ل �جل���م���اه���ري 

جائحة كورونا.
وتّوج �لنز�ل �لرئي�شي �لأد�ء �لقوي 
�لذي قّدمه �لريا�شيون خال 11 
نز�ًل بد�يًة مع �لنز�لت �لتمهيدية، 
�لتاريخ  لينجو  �أو���ش��نت  دخ��ل  حيث 
�إف  "يو  ب��ن��ز�ل  يفوز  ريا�شي  ك���اأول 
وقال  �أري��ن��ا.  �حت���اد  �شالة  �شي" يف 
"�شررت  �ل�����ش��ي��اق:  ه���ذ�  يف  ل��ي��ن��ج��و 
فوٍز  �أول  ح�شد  من  لتمكني  كثري�ً 
�أري��ن��ا، و�أت��وج��ه بال�شكر  يف �لحت���اد 
لأبوظبي ل�شت�شافتي ومتكيني من 
�كتملت  �ل���ن���ز�ل.. لقد  ه��ذ�  خ��و���س 

بف�شل  يل  بالن�شبة  �لنز�ل  حما�شة 
وجود �جلمهور معنا ب�شكٍل مبا�شر، 
يدفعنا  وحما�شهم  ت�شجيعهم  لأن 
كثري�  بالوفاء  �أ�شعر  �مل��زي��د.  لبذل 
، وبالطبع  �ل��ن��ز�ل  مل�����ش��روع ج��زي��رة 
للعودة  �ل�شتعد�د  �أمت  على  فاإنني 
���ش��يء ر�ئع،  �إىل ه��ن��ا جم����دد�ً، ف��ك��ل 
�أبوظبي  وم���دي���ن���ة  �أري����ن����ا  �لحت������اد 
م��ط��وًل لهذه  �نتظرت  ول��ق��د  ك��ك��ل. 
جمدد�ً  �شاأعود  وبالطبع  �للحظة، 
�أق��رب فر�شة  �أبوظبي يف  للنز�ل يف 
و�شامة  �شحة  ول�شمان  ممكنة". 
�شاملة  خطٍة  تطبيق  مت  �جلمهور، 
�لفعالية،  خ��ال  �جلمهور  حل��رك��ة 
�لهيئات  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون  وذل��������ك 

�ل�����ش��ح��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة "يو 
�مل�شجعون  و�أب����������دى  �شي".  �إف 
�إج����ر�ء�ت  ك��ب��ري�ً مبختلف  �ل��ت��ز�م��اً 
�شلبية  نتائج  تقدمي  من  �ل�شامة 
كوفيد19-،  عن  �لك�شف  لفحو�س 
وف��ح�����س درج����ة �حل������ر�رة و�رت�����د�ء 
�ل����ك����م����ام����ات وت���ط���ب���ي���ق �إج����������ر�ء�ت 
�شورٍة  يف  �لج���ت���م���اع���ي،  �ل��ت��ب��اع��د 
ت��وؤك��د ح��ر���س �جل��م��ي��ع ع��ل��ى �شون 
�أبوظبي  حققتها  �ل��ت��ي  �ملكت�شبات 
وتعليقاً  �جل���ائ���ح���ة.  م���و�ج���ه���ة  يف 
�شعادة علي  قال  �ملو�شوع،  على هذ� 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل�����ش��ي��ب��ة،  ح�����ش��ن 
لقطاع �ل�شياحة و�لت�شويق يف د�ئرة 
�أبوظبي:   - و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 

�ل��ن��ز�ل من  ج��زي��رة  "متثل ثاثية 
"يو �إف �شي" فر�شة مثالية للتاأكيد 
مميزة  كوجهة  �أبوظبي  مكانة  على 
للفعاليات �لعاملية، ومتانة �شر�كتنا 
وبعد  �شي".  �إف  "يو  موؤ�ش�شة  م��ع 
جن����اح �ل����دورت����ني �ل�����ش��اب��ق��ت��ني من 
بطولة جزيرة �لنز�ل، متثل هدفنا 
�جلماهري  مت���ك���ني  يف  �ل���رئ���ي�������ش���ي 
�لنز�ل  ����ش���الت  �إىل  �ل����ع����ودة  م���ن 
�حلما�شية  ب����الأج����و�ء  ل��ا���ش��ت��م��ت��اع 
م��ب��ا���ش��رة. وجن��ح��ن��ا يف حتقيق هذ� 
�لدوؤوبة  ج��ه��ودن��ا  بف�شل  �ل��ه��دف 
�لهيئات  م����ع  �ملُ���ن�������ش���ق  وت���ع���اون���ن���ا 
و�لقطاعني  �أبوظبي  يف  �حلكومية 
�لعام و�خلا�س و�شركائنا يف موؤ�ش�شة 

للجمهور  �أت���اح  مم��ا  �شي"،  �إف  "يو 
ب��ت��ج��رب��ة حّية  �ل���ش��ت��م��ت��اع جم�����دد�ً 
و�شط  و�لت�شويق  باحلما�س  حافلة 

بيئة �آمنة و�شليمة".
و�أ����ش���اف: " ن��ع��ت��رب �لإجن�����از �لذي 
حتقق يف �لليلة �لأوىل من "ثاثية 
جزيرة �لنز�ل من يو �إف �شي" بد�ية 
ل��رح��ل��ٍة ن��وؤك��د ون��ر���ش��خ م��ن خالها 
مكانة �أبوظبي كوجهٍة عاملية مثالية 
ول�شت�شافة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة  م��رم��وق��ة 
بيئة  و���ش��ط  �لريا�شية،  �لفعاليات 
�آمنة تتيح للزو�ر و�مل�شجعني خو�س 
�لعرو�س  جتارب فريدة حافلة من 
�لريا�شية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�أف�شل  يف  �مل��ت��ن��وع��ة  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة 

و�شهدنا  �ل��ع��امل؛  يف  �شتوية  وج��ه��ة 
�ن���ط���اق ثاثية  ب���د�ي���ة م���ع  خ���ري 
�شي"،  �إف  "يو  م��ن  �ل��ن��ز�ل  ج��زي��رة 
�ملمّيزة  ب��ال��ت��ج��رب��ة  ثقتنا  ي��ع��زز  م��ا 
�لتي �شيجدها �جلمهور يف �لفعالية 

�لتالية يوم �لأربعاء".
�أرينا  وو���ش��ل �حل��م��ا���س يف �لحت����اد 
ذروت���ه م��ع ف��وز ه��ول��و�ي على كتار 
�حلكام  ب��ق��ر�ر  �لرئي�شي  �ل��ن��ز�ل  يف 
بعد نهاية �جلولة �خلام�شة، ووقف 
نهاية  �حل��ل��ب��ة يف  و����ش���ط  ه���ول���و�ي 
جلمهوره  �لتحية  م��وج��ه��اً  �ل��ن��ز�ل 
�أبوظبي لتنظيم  "�شكر�ً  حيث قال: 
هذه �لفعالية و�حلفاظ على �شحتنا 
ل��ك��ل �جلماهري  ���ش��ك��ر�ً  و���ش��ام��ت��ن��ا، 

وكونو�  لت�شجيعي.  �ليوم  �أتت  �لتي 
لبطولة  �ملقبل  �لأ�شبوع  �أي�شاً  معنا 
�شاأبقى  حيث   ،"257 �شي  �إف  "يو 
ه��ن��ا حل�����ش��ور ه���ذه �مل��و�ج��ه��ة �لتي 

�شت�شهد حما�شاً كبري�ً".
م��ن ناحيته ق��ال د�ن��ا و�ي���ت، رئي�س 
كبرية  "�شعادتي  �شي":  �إف  "يو 
فقد  للمدرجات،  �جلماهري  لعودة 
طاقتهم  مع  مذهًا  �جلمهور  ك��ان 
وحيويتهم �لكبرية خال �لنز�لت، 
وك���ان���ت �أ����ش���و�ت���ه���م مت����اأ �لأري���ن���ا 
لدرجٍة تعتقد �أن �ملدرجات �حت�شنت 
�ملوجودين  م��ن  بكثري  �أك���رب  ع����دد�ً 
فعلياً  �حلما�س  �أ�شعلو�  لقد  فعلياً. 
دفعو�  ح���ي���ث  م��ع��ي��ن��ة  حل���ظ���ات  يف 
ولهذ�  �أك��رب،  �أد�ٍء  لتقدمي  �ملقاتلني 
�جلماهري  ع��ودة  بالر�شا عن  �أ�شعر 
جمدد�ً ل�شالت �لنز�ل". وتتو��شل 
�لنز�ل  ث��اث��ي��ة ج��زي��رة  م��ن��اف�����ش��ات 
"يو  من يو �إف �شي مع �إقامة نز�ل 
�شد  �شي�شا  �لقتال:  ليلة   - �شي  �إف 
ماجني"، و�لذي �شيقام يوم �لأربعاء 
�ملقاتان  يدخل  حيث  يناير؛   20
منهما  ك��ٍل  وبر�شيد  �ل��ن��ز�ل  حلبة 
يزيد  ما  متتالية،  �نت�شار�ت  ثاث 
�لر�بع  �ل��ف��وز  �إ���ش��ر�ره��م��ا حل�����ش��د 
�خل�شم  �نت�شار�ت  م�شرية  و�إيقاف 
وزن  لفئة  �لرئي�شي  �ل��ن��ز�ل  خ��ال 
نز�ل   11 من  �شل�شلة  بعد  �لويلرت 

حما�شيا.

الفعاليات الريا�شية تدخل مرحلة جديدة يف اأبوظبي مع عودة اجلماهري حل�شور ثالثية جزيرة النزال من »يو اإف �شي«

�لثنائي �لأجنبي يلتزمان بعقود م�ضتقبلية طويلة �لأمد مع نادي �جلزيرة لكرة �لقدم

ددان  ثولين �شرييرو وميلو�س كو�شانوفيت�س ميخُ
عقودهما مع »فخر اأبوظبي« حتى العام 2023

»�شوبر اخلليج العربي« بني ال�شارقة و�شباب الأهلي بال اأ�شواط اإ�شافية



الثالثاء   19  يناير   2021  م   -   العـدد   13142  
Tuesday   19  January   2021   -  Issue No   13142الفجر الريا�ضي

1818

•• دبي –الفجر:

و�لتناف�س  �لإث������ارة  �أج�����و�ء  ت��ع��ود   
دبي  بطولة  �أروق���ة  �إىل  جديد  من 
�مل��ف��ت��وح��ة لأل������و�ح �ل��ت��زح��ل��ق على 
�ملياه باملظات -كايت �شريف- مع 
�إقامة فعاليات �جلولة �لثانية من 
و�ل�شبت  �جلمعة  ي��وم��ي  �لبطولة 

�ملقبلني يف �شاطئ ن�شنا�س بدبي.
و�ملرتقب  �ل��ك��ب��ري  �حل���دث  وي��ن��ظ��م 
للريا�شات  �ل�������دويل  دب�����ي  ن������ادي 
�ل�شباقات  �لبحرية �شمن روزنامة 
�لريا�شي  �مل���و����ش���م  يف  �ل���ب���ح���ري���ة 
مع  وب��ال��ت��ع��اون   2021-2020
ل��ل��ك��اي��ت �شريف  جل��ن��ة �لإم��������ار�ت 
و�ل��ت��ج��دي��ف و�ل��ت��زح��ل��ق ع��ل��ى �ملاء 
�ل������ر�ب������ع على  ل���ل���م���و����ش���م  وذل��������ك 

�لتو�يل.
وي�����ع�����ت�����رب ن�����������ادي دب���������ي �ل���������دويل 
تاأ�ش�س  �ل��ذي  �لبحرية  للريا�شات 
�لأن���دي���ة  �أك�����ر  م���ن   1988 ع����ام 
�لريا�شة  ه���ذه  ب��ن�����ش��اط  �ه��ت��م��ام��ا 

على  بطولة  �أول  �لنادي  كان  حيث 
�لريا�شة  ه��ذه  يف  �ل��دول��ة  م�شتوى 
2005 و�شهد م�شاركة دولية  عام 
�مليناء  منطقة  يف  ك��ب��رية  وحملية 

�ل�شياحي بدبي �آنذ�ك.

وتعد �جلولة �ملرتقبة يوم �جلمعة 
�لثانية  �ملحطة  �ملقبلني  و�ل�شبت 
�شريف  �لكايت  ريا�شة  برنامج  يف 
يف �مل��و���ش��م ح��ي��ث ن��ظ��م �ل���ن���ادي يف 
�جلاري  �ل�شهر  من  �لأول  �لن�شف 

تقام  فيما  �لأوىل  �جلولة  فعاليات 
نهاية  و�خلتامية  �لثالثة  �جل��ول��ة 

�شهر مار�س �ملقبل.
و�شهدت �جلولة �لأوىل من بطولة 
دب���ي �مل��ف��ت��وح��ة م�����ش��ارك��ة م���ا يزيد 

ومت�شابقة  م��ت�����ش��اب��ق   100 ع���ن 
فئات  ث���اث  �ل��ق��اب  ع��ل��ى  تناف�شو� 
هايدروفويل "�لفئة �لوطنية رجال 
و�ملحرتفني و�ل�شيد�ت و�لنا�شئني" 
�ملفتوحة   -�مل��ه��ار�ت  �شتايل  وف���ري 
"�لفئة �لوطنية رجال و�ملحرتفني 
و�ل�شيد�ت و�لنا�شئني" وتوين تيب  
"�لفئة �لوطنية رجال و�ملحرتفني 

و�ل�شيد�ت و�لنا�شئني".
�لن�شخة  يف  �ل����ن����ادي  و�����ش���ت���ح���دث 
�ملفتوحة  دب��ي  بطولة  من  �حلالية 
على  �ل��ر�ب��ع  للمو�شم  ت��ق��ام  و�ل��ت��ي 
�لنقاط  ر�����ش����د  ن����ظ����ام  �ل�����ت�����و�يل 
م���ن �أج����ل �إع�����ان �ل��رتت��ي��ب �لعام 
ل��ل��م��ت�����ش��اب��ق��ني و�مل��ت�����ش��اب��ق��ات عقب 
�مل��و���ش��م يف تقليد  ف��ع��ال��ي��ات  ن��ه��اي��ة 
�لهتمام  زي���ادة  �إىل  يهدف  جديد 
ب���ه���ذه �ل��ري��ا���ش��ة و�ل���ت���ي جت���د كل 
�مل�شوؤولني  م��ن  و�له��ت��م��ام  �ل��دع��م 
ح���ي���ث ت���زخ���ر ����ش���و�ط���ئ �لإم��������ار�ت 
�أبناء  م��ن  مبمار�شيها  دب��ي  و�إم���ارة 

�لدولة و�جلاليات �ملقيمة.

�أبطال �جلولة �لأوىل
�لفئة �لوطنية:

�شاحي  �أح������م������د   : ت����ي����ب  ت�����وي�����ن 
�ملحريبي

هايدروفويل: �شهيل �ملري
فري �شتايل: حممد �ملن�شوري

�ملحرتفني:
توين تيب :  �للبناين نور دند�شلي

توين  �ل�شلوفيني  ه��اي��دروف��وي��ل: 
فودي�شي

�ن�شكا  �ل�شرييانكي  �شتايل:  فري 
د�نيل

�ل�شيد�ت:
مي�شيل  ����ش���ارل���ني   : ت���ي���ب  ت���وي���ن 

"موري�شيو�س"
د�رين  �لفرن�شية  ه��اي��دروف��وي��ل:  

�شيلمن�شي

�ل��ربي��ط��ان��ي��ة �شار�  ���ش��ت��اي��ل:  ف���ري 
دوغا�س

�لنا�شئني:
�ل��ل��ب��ن��اين جرب�ئيل  ت��ي��ب :   ت��وي��ن 

كا�شا�س
جرب�ئيل  �للبناين  ه��اي��دروف��وي��ل: 

كا�شا�س
�ل��ل��ب��ن��اين جرب�ئيل  ���ش��ت��اي��ل:  ف���ري 

كا�شا�س

•• دبي-الفجر:

للن�شخة  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ب�����اب  ُف���ت���ح   
"�ليوم  م����ار�ث����ون  م���ن  �ل�����ش��اد���ش��ة 
ينظمه  �ل����ذي  للهجن"  �ل��وط��ن��ي 
ب��ن حممد لإحياء  م��رك��ز ح��م��د�ن 
�ل��رت�ث ي��وم �جلمعة �ل��ق��ادم "22 
دبي  ن����ادي  م���ع  يناير" ب��ال��ت��ع��اون 
ع��ل��ى هام�س  �ل��ه��ج��ن،  ل�����ش��ب��اق��ات 

�ل�شيخ  ���ش��م��و  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
للهجن  دب�����ي،  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم، 
�ل��ع��رب��ي��ة �لأ���ش��ي��ل��ة وذل���ك يف دورة 

�ملرموم بدبي.
ل�شباقات  دب����ي  ن�����ادي  وي�����ش��ت��ق��ب��ل 
يوم  حتى  �مل�شاركة  طلبات  �لهجن 
تتوجه  ح��ي��ث  �مل���ق���ب���ل،  �خل��م��ي�����س 
�إىل مار�ثون  �لأول  باملقام  �لأنظار 

�ل���ي���وم �ل��وط��ن��ي ل��ل��ه��ج��ن، و�ل����ذي 
كيلومرت،   11 مل�����ش��اف��ة  ���ش��ي��م��ت��د 
ل��ي�����ش��ك��ل �ل��ت��ح��دي �لأق������وى عقب 
�للذين  �ل��ت��م��ه��ي��دي��ن  �ل�����ش��ب��اق��ني 
نوفمرب  �شهري  يف  �إقامتهما  �شبق 
و6   4 مل�شافة  �ملا�شيني  ودي�شمرب 
كلم على �لتو�يل، وخ�ش�شا لفئات 
جتهيز  �أج���ل  م��ن  خمتلفة  عمرية 
ترقباً  جاهزيتهم  ورف��ع  �مل�شاركني 

لل�شباق �لرئي�شي �لأطول.
�خلا�شوين،  ر����ش��د  �ل�شيد:  ووج��ه 
�ل��ب��ط��ولت يف  �إد�رة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
ب��ن حممد لإحياء  م��رك��ز ح��م��د�ن 
�ل���دع���وة لأب���ن���اء �لوطن  �ل������رت�ث، 
�لوطني  �ليوم  �شباق  يف  للم�شاركة 
جهود  �شمن  ي��اأت��ي  �ل��ذي  للهجن، 
باأق�شى  ي�����ش��خ��ره��ا  �ل���ت���ي  �مل���رك���ز 
�إن�شاء  �أجل حتقيق  باإمكانياته من 

ت�شليط  ح��ول  �ملتكاملة  �ملنظومة 
�ل�شوء على ثقافة �لهجن ون�شرها 
حول �لعامل ودعم �ملوروث �ل�شعبي، 
م���ن خ����ال حت��ف��ي��ز �أب���ن���ائ���ن���ا على 
�إب����ر�ز ق��در�ت��ه��م يف ه��ذ� �ل��ن��وع من 
و��شتمر�ريته  �لرت�ثية،  �ل�شباقات 
من  �ل�شل�شلة  هذه  عرب  وتر�شيخه 
�أخوي  ملتقى  تعد  �لتي  �ل�شباقات 
�لغاية  �لأول  ب��امل��ق��ام  وجم��ت��م��ع��ي 

منها �لتناف�س بروح ريا�شية ليكون 
�جلميع فائز بهذ� �مللتقى.

يف  ����ش���ت���اء  "�أجمل  م���ظ���ل���ة  حت�����ت 
�لهجن  ���ش��ب��اق��ات  ت���ق���ام  �لعامل"، 
بدبي،  �مل��رم��وم  دورة  يف  �ملو�شمية 

�ل���������زو�ر  م������ن  �لآلف  ل���ت���ج���م���ع 
لا�شتمتاع مبوروث حملي وثقايف 
�لإم����ار�ت  دول���ة  مبجتمع  مرتبط 
�أهلها  �مل��ت��ح��دة، وح��ر���س  �ل��ع��رب��ي��ة 
رموز  �أه���م  �أح���د  ع��ل��ى  للمحافظة 

�ل��ب��ادي��ة. وع��ل��ى ه��ام�����س مهرجان 
�شمو ويل عهد دبي، �شيقام مار�ثون 
�ليوم �لوطني يف �ملن�شة �لرئي�شية 
�لر�بعة  �ل�شاعة  يف  �ملرموم  ب��دورة 

ع�شر يوم �جلمعة �لقادم.  

•• اأبوظبي-الفجر:

�أع���ل���ن �ل���اع���ب �أح���م���د ���ش��ك��ي��ك جنم 
جولف �لإمار�ت م�شاركته يف �لن�شخة 
�أبوظبي  بطولة  من  ع�شرة  �ل�شاد�شة 
�إت�������س �إ�����س ب���ي ���ش��ي ل��ل��ج��ول��ف و�لتي 
للجولف  �أب��وظ��ب��ي  ن����ادي  ���ش��ُت��ق��ام يف 
خ����ال �ل���ف���رتة م���ن 21 ح��ت��ى 24 
يناير 2021، �شمن جولت �شل�شلة 

رولك�س �ل�شهرية.
�شكيك  �أح��م��د  �ل��اع��ب  و�شيتناف�س 
�أف�شل  م���ن  م���ع جم��م��وع��ة خم���ت���ارة 
لعبي �جلولف يف �لعامل �شمن �أوىل 
مو�شم  يف  رول��ك�����س  �شل�شلة  حم��ط��ات 
�ل�شباق �إىل دبي 2021، حيث ت�شهد 

�لن�شخة  ب��ط��ل  م�����ش��ارك��ة  �ل��ب��ط��ول��ة 
وم�شاركة  وي�������ش���ت���وود  يل  �مل���ا����ش���ي���ة 
ترييل  �ل��ع��امل  على  �لعا�شر  �مل�شنف 
ه���ات���ون وب���ط���ل ب��ط��ول��ة م���و�ن���ئ دبي 
فيتزباتريك،  م��ات   2020 �لعاملية 
تومي  ر�ي��در  كاأ�س  �أبطال  جانب  �إىل 
فليتوود و�إيان بولرت ، توما�س بيورن 
توما�س،  ماكلروي، جو�شتني  روري   ،
ل���وري، غر�مي  م��ارت��ن ك��امي��ر، �شاين 
هريك  روز،  ج��و���ش��ت��ني  م���اك���دوي���ل، 
�شتين�شون، د�ين ويليت، �لذين �أعلنو� 
�لتي  �ملرموقة  �لبطولة  يف  �لتحدي 
�لنقاط  ق��ائ��م��ة  ����ش��ت��ئ��ن��اف  �شت�شهد 
�مل�شتهدفني  ل��اع��ب��ني  �لأوروب�����ي�����ة 
ل���ل���ت���اأه���ل ل��ب��ط��ول��ة ك����اأ�����س ر�ي�������در يف 

وي�شكون�شن.
مهارة  بتطوير  �ل��ب��ط��ول��ة  و�أ���ش��ه��م��ت 
عاًما   23 �لعمر  من  �لبالغ  �لاعب 
يف  �لأول  ظ���ه���وره  ب��ع��د  وخ�����ش��و���ش��اً 
�جل��ول��ة �لأوروب���ي���ة يف ب��ط��ول��ة �لعام 
ب��ك��اأ���س �شاحب  �مل���ا����ش���ي، ح��ي��ث ف����از 
للجولف  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س  �ل�����ش��م��و 
�أن  قبل  �ملا�شي  ف��رب�ي��ر  يف   2020
�ل��ث��اين يف جولتني من  �مل��رك��ز  يحتل 

بطولة �لرجال �ملفتوحة.
وب�شفته جنماً موهوباً، حظي �شكيك 
ا ب�شرف �لقيام بال�شربة �لأوىل  �أي�شً
ب��ط��ول��ة �جل���ول���ف يف دبي  �ف��ت��ت��اح  يف 
�لعاملية  دب���ي  م���و�ن���ئ  ق��دم��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
ق���دم  ح���ي���ث  دي�شمرب2020،  يف 

�لأوروبية  ج��ول��ت��ه  يف  حم��رتف��اً  �أد�ًء 
�أحمد  �لآن  ي�����ش��ت��ع��د  ك��م��ا  �ل���ث���ان���ي���ة، 
�لأ�شبوع  بطولة  يف  للتناف�س  �شكيك 
�ملقبل، حيث �شيحظى بفر�شة �للعب 
جنًبا �إىل جنب مع جنوم كاأ�س ر�يدر 
م���ث���ل روري  �ل����ر�ئ����دي����ن  و�لأب�����ط�����ال 

ماكلروي وجو�شتني توما�س. 
يف �مل��ق��اب��ل ق���ال ���ش��ع��ادة ع����ارف حمد 
�لعو�ين �لأمني �لعام ملجل�س �أبوظبي 
نرحب  �أن  "ي�شعدنا  �ل���ري���ا����ش���ي: 
�أحمد  �ل�شاعد  �لإم��ار�ت  بعودة جنم 
�أبوظبي  بطولة  يف  للم�شاركة  �شكيك 
 2021 للجولف  �شي  ب��ي  �إ����س  �إت�����س 
�أبطال  �ل��ل��ع��ب م���ع  وخ���و����س جت��رب��ة 
ث��ق��ت��ه بقدر�ت  ع���ن  م��ع��رب��اً  �ل���ع���امل، 

ريا�شة  يف  �لناجح  وم�شتقبله  �شكيك 
�جلولف."  

مكانتها  �أب��وظ��ب��ي  "عززت  و�أ����ش���اف: 
ك���و�ح���دة م���ن �ل��وج��ه��ات �ل���ر�ئ���دة يف 
�لعامل �لتي ت�شتقطب �أهم �لفعاليات 
�أحمد  م�شاركة    ومتثل  �لريا�شية، 
�شكيك يف �لبطولة حافز� مهما لإلهام 
و�لأجيال  �مل�شتقبل  �أبطال  وت�شجيع 

�لقادمة من �لهو�ة و�ملحرتفني ".
من جانبه قال جنم �لإم��ار�ت �أحمد 
دعوة  وت�شعدين  "ت�شرفني  �شكيك: 
�إت�س  �أب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  �مل�����ش��ارك��ة يف 
2021، حيث  �شي للجولف  �إ���س بي 
�ملا�شي  �لعام  يل  ر�ئعة  جتربة  كانت 
بثمن،  ت���ق���در  ل  خ�����ربة  وم��ن��ح��ت��ن��ي 

�إىل  للعودة  �شديد  بحما�س  و�أتطلع 
وبذل  للجولف  �أبوظبي  ن��ادي  ملعب 
ق�������ش���ارى ج���ه���دي يف �ل��ت��ن��اف�����س مع 

�أف�شل �لاعبني يف �لعامل."
�ل����ع����ام  ه�������ذ�  "نحتفل  و�أ��������ش�������اف: 
�لإمار�ت،  ملوطني  �لذهبي  باليوبيل 

 2021 بطولة  يجعل  �ل���ذي  �لأم���ر 
على  و�أنا م�شمم  ��شتثنائية ومميزة، 
تقدمي �لأف�شل وبذل �جلهود �حتفاًء 

وفخر�ً بوطني."
�أبوظبي  بطولة  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
�نطلقت  للجولف  �شي  ب��ي  �إ���س  �إت�����س 

وُتقام   ،2006 ع���ام  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
للعام  ل��ل��ج��ول��ف  �أب���وظ���ب���ي  ن�����ادي  يف 
�ل�شاد�س ع�شر على �لتو�يل، بني 21 
جمموع  ويبلغ   .2021 يناير  و24 
�أمريكي  دولر  م��اي��ني   8 ج��و�ئ��زه��ا 
و8000 نقطة من �ل�شباق �إىل دبي.

ثانية جولت كايت �شريف يف ن�شنا�س اجلمعة وال�شبت

يقام يوم �جلمعة �ملقبلة يف »�ملرموم«

فتح باب الت�شجيل واإكمال الرتتيبات ملاراثون »اليوم الوطني للهجن« 
مار�ثون �ليوم �لوطني ميتد مل�ضافة 11 كيلومرت و��ضتقبال طلبات �مل�ضاركة حتى �خلمي�ص �ملقبل

اأحمد �شكيك ميثل الإمارات يف بطولة اأبوظبي 
اإت�س اإ�س بي �شي للجولف 2021

•• عجمان-الفجر

�شباق  عجمان  يف  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ���رة  ��شت�شافت 
�ل�شمو  �شاحب  بح�شور  �أق��ي��م  �ل��ذي  �جلبلي  م�شفوت 
�ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي، ع�شو �ملجل�س �لأعلى، 
�لفعاليات يف منطقة  بزيادة  �ل��ذي وجه  حاكم عجمان، 
�ل�شيخ  م�شفوت، وحظي �ل�شباق مب�شاركة ورعاية �شمو 
د�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  بن  �لعزيز  عبد 

�لتنمية �ل�شياحية يف عجمان.
�أق���ي���م �ل�����ش��ب��اق �ل����ذي ���ش��ه��د م�����ش��ارك��ة �أك����ر م���ن 300 

موؤ�ش�شة  من  بتنظيم  و�ملحرتفني،  �لهو�ة  من  مت�شابق 
�لبلدية  د�ئرة  �لريا�شية، وبدعم من  للخدمات  �لقدرة 
�ملدين  للدفاع  �لعامة  و�لإد�رة  بعجمان،  و�لتخطيط 

بعجمان، ودعم طبي من م�شت�شفى �أمينة.
ويعترب �شباق م�شفوت �جلبلي �أول �لفعاليات �لريا�شية 
تقيمها  و�ل��ت��ي   2021 �ل��ع��ام  ف��ع��ال��ي��ات  ج���دول  �شمن 
�إم��ارة عجمان كوجهة متميزة لل�شياحة  �لد�ئرة لإب��ر�ز 
�لريا�شية وتعزيز مكانتها على خريطة �ل�شياحة �ملحلية 

و�لدولية.
وفاز �أنور �لغوز باملركز �لول يف �لفئة �ملفتوحة- رجال، 

وموزة  �مل��و�ط��ن��ني،  �ل���رج���ال  ف��ئ��ة  يف  �لنعيمي  وخ��ل��ي��ف��ة 
�لغافلي يف فئة �ل�شيد�ت �ملو�طنات، ولطيفة �ل�شاروخ يف 

�لفئة �ملفتوحة - ن�شاء.
و�أقيم �ل�شباق مع �تخاذ كافة �لتد�بري �لحرت�زية مبا 
�شلبية  نتائج  على  �مل�شاركني  ح�شول  من  �لتاأكد  ي�شمل 
لفح�س كوفيد19- قبل �مل�شاركة يف �ل�شباق، و�لتحقق 
م��ن درج���ة �حل����ر�رة ق��ب��ل دخ���ول �ل�����ش��ب��اق، و�ل��ت��اأك��د من 
�رتد�ء �لكمامات و�لقفاز�ت خال فرتة تو�جد �لاعبني 
يف �ل�شباق �إ�شافة �إىل �ملحافظة على �لتباعد �لجتماعي 

خال مر�حل �ل�شباق.  

اختتام �شباق م�شفوت اجلبلي الأول يف اإمارة عجمان مب�شاركة اأكرث من 300 مت�شابق 

• ر��ضد �خلا�ضوين: مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث ي�ضخر �أق�ضى �إمكانياته  
لتحقيق �إن�ضاء �ملنظومة �ملتكاملة بت�ضليط �ل�ضوء على ثقافة �لهجن 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

�لوزر�ء  نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ من�شور بن  بتوجيهات �شمو 
وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س جمعية �لإمار�ت للخيول �لعربية، وباإ�شر�ف ومتابعة 
�ل�شيخ ز�يد بن حمد بن حمد�ن �آل نهيان نائب رئي�س �جلمعية.. تنطلق �ليوم 
�لإمار�ت  بطولة  فعاليات  و�لغولف  و�لرماية  للفرو�شية  �لعني  بنادي  �لثاثاء 
ملربي �خليول �لعربية، وهي �ملرة �لأوىل �لتي ت�شهد فيها مدينة �لعني م�شابقة 

جلمال �خليل �لعربية.
وياأتي تنظيم �لبطولة يف �إطار �هتمام �لقيادة �لر�شيدة لهذه �لريا�شة �لعريقة 
و�إىل ما ترمز �إليه من �إرث و جذور تاريخية ممتدة يف دولة �لم��ار�ت. وتنظم 
�لبطولة �لتي تقام ملدة 4 �أيام جمعية �لإمار�ت للخيول �لعربية مب�شاركة 336 
خيًا تعود �إىل 144 مالكاً، وتت�شمن 23 �شوطاً، فيما تناهز �لقيمة �لإجمالية 
4 مايني درهم، بزيادة تبلغ %50 عن بطولة �ملو�شم  جلو�ئزها �ملالية مبلغ 

�ل�شابق مع تخ�شي�س 18 جائزة مالية ت�شجيعية للماك �ملو�طنني.
و�شيتم حتكيم �خليول طبقاً لقو�نني و�شروط �ملنظمة �لأوروبية جلمال �خليول 
و�لثاين  �لأول  �مل��ر�ك��ز  على  �حل��ائ��زة  �خليول  تتاأهل  كما  "�ليكاهو"،  �لعربية 
�ملهر�ت  بطولت  �شمن  للم�شاركة  �لعمرية  �لفئات  �أ���ش��و�ط  جميع  يف  و�لثالث 
�لف�شي  و�لبطل  �لذهبي  �لبطل  لقب  لإح���ر�ز  و�لفحول  و�لأف��ر����س  و�لأم��ه��ار 
�إج��ر�ء�ت �حرت�زية تهدف حلماية  و�لبطل �لربونزي. وجتري �لبطولة و�شط 
كمامة  بو�شع  �مل�شاركني  جميع  �إل���ز�م  �شمنها  وم��ن  �مل�شاركني  و�شامة  �شحة 
�أ�شخا�س فقط يف   3 �لتباعد �جل�شدي مل�شافة مرتين، وجلو�س  �لوجه و�لتز�م 
�لطاولة �لو�حدة، ويقت�شر �حل�شور على ماك �خليول �مل�شاركة فقط، و�أل يقل 

عمر �حل�شور عن 12 عاما، وي�شمح ب�شاي�س و�حد لكل ثاثة خيول م�شاركة، 
و�إبر�ز نتيجة فح�س "PCR" �شلبية لل�شا�شة �مل�شاركني ل تتعدى مدتها 72 
بفئة  �لثانية ظهر�ً  �ل�شاعة  �لبطولة يف  �لأول من  �ليوم  فعاليات  وتبد�أ  �شاعة. 
"�أ،ب،ج،د،ه،و"، يليها �لق�شم  �أق�شام هي   6 �ملهر�ت بعمر �شنة، ومت تق�شيمها �إىل 
�شنتني. وي�شتهل �ليوم �لثاين يف �لر�بعة ع�شر� بتكملة  عمر  �ملهر�ت  "�أ" لفئة 
�لثالثة  �لفئة  تليه  ثم  "ب،ج"،  �ىل  ينق�شم  و�ل��ذي  �ل�شنتني  بعمر  �مل��ه��ر�ت  فئة 
�ملهر�ت عمر 3 �شنو�ت ، يليها �لفئة �لر�بعة �ملخ�ش�شة لاأفر��س عمر 4 �شنو�ت 
 9-7 عمر  لاأفر��س  �خلام�شة  �لفئة  ثم  وهو يتكون من ق�شمني �ي�شا "�أ،ب"، 
�لأمهار  �ل�شاد�شة  للفئة  "�أ"  �لأول  �لق�شم  كذلك  �ليوم  ه��ذ�  يف  ويقام  �شنو�ت، 
عمر �شنة و�لذي يتكون من 3 �أق�شام يقام �لق�شمان "ب،ج" �شمن �ليوم �لثالث 

�شنتني  لاأمهار عمر  �ل�شابعة  �لفئة  �أي�شا  ي�شهد  "�خلمي�س" و�ل��ذي  للبطولة 
و�خلتامي  �لر�بع  �ليوم  فعاليات  وت�شتهل  ومت تق�شيمها �إىل 3 �ق�شام "�أ،ب،ج". 
�لفئة  يليها  ���ش��ن��و�ت،   3 عمر  ل��اأم��ه��ار  �لثامنة  بالفئة  للبطولة  "�جلمعة" 
 9-7 عمر  للفحول  �لعا�شرة  �لفئة  ثم  �شنو�ت،  �لتا�شعة للفحول عمر 4 - 6 
على  �حلائزة  �خليول  وتتاأهل  �لبطولت.  باأ�شو�ط  �لفعاليات  وتختتم  �شنو�ت، 
�أ�شو�ط �لفئات �لعمرية للم�شاركة يف �لبطولت  �ملركز �لأول و�لثاين يف جميع 
�ل�شت وهي: بطولة �ملهر�ت بعمر �شنة ثم بطولة �ملهر�ت ثم بطولة �لأمهار بعمر 
�شنة و�حدة ثم بطولة �لأمهار، وبطولة �لأفر��س، وبطولة �لفحول لإحر�ز لقب 
�لبطل �لذهبي و�لبطل �لف�شي و�لبطل �لربونزي. ?من جانبه �أكد �ملدير �لعام 
�لعام  ن�شخة هذ�  �أن  �أحمد �حلربي  �لعربية حممد  للخيول  �لإم��ار�ت  جلمعية 
مالية  جو�ئز  عن  ف�شًا  �ملالية،  �جلو�ئز  يف  كبرية  زي��ادة  �شهدت  �لبطولة  من 
�ملحلي،  بالإنتاج  �لهتمام  زي��ادة  على  لهم  وحتفيز�ً  ت�شجيعاً  �ملو�طنني  للماك 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو  لتوجيهات  تنفيذ� 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، رئي�س جمعية �لإمار�ت للخيول �لعربية.? وقال 
�إن �جلمعية ومبتابعة من �ل�شيخ ز�يد بن حمد �آل نهيان نائب رئي�س �جلمعية، 
�ملاك  �أك��ر على  وذل��ك لانفتاح  �لعني  �إىل مدينة  م��رة  لأول  �لعرو�س  نقلت 
تعترب جزء  �لنا�س لأن �خليل  فئة من  �أك��رب  �لن�شاط لدى  ون�شر هذ�  و�ملربني 
مهم من تر�ث وتقاليد �أهل �لإمار�ت. و�أكد �حلربي �كتمال ��شتعد�د�ت �جلمعية 
�إىل  لإخر�ج �لبطولة ب�شورة ر�ئعة وجميلة تليق بجمال مدينة �لعني، م�شري�ً 
�إن �جلمعية ملتزمة بالإجر�ء�ت �لحرت�زية �ملتعلقة مبكافحة �نت�شار فريو�س 
�خليول  نقل  عمليات  بت�شهيل  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  قامت  كما  "كوفيد19-"، 

�مل�شاركة خا�شة من �لإمار�ت �ل�شمالية.

•• اأبوظبي- وام:

ب�شكل  ي�شتعد حاليا  �أنه  �لإم��ار�ت  در�ج فريق  بوجات�شار  تادي  �ل�شلوفيني  �أكد 
يف  وزم��ائ��ه  تركيزه  م��ع��دلت  و�أن  �لإم����ار�ت،  ط��و�ف  مناف�شات  خلو�س  جيد 
مبا�شرة،  �ل��ط��و�ف  قبل  �ملقبل  �ل�شهر  �ل���ذروة  �إىل  و�شت�شل  م�شتمر،  ت�شاعد 
�أنه جنح يف حتقيق �ملركز �لثاين �لعام �ملا�شي، و�شي�شعى بالتاأكيد  �إىل  م�شري� 
�ملا�شي بلقب جولة  �لعام  �لتتويج. وعن فوزه يف  �إىل �شعود من�شة  �لعام  هذ� 
ز�د  �أن  بعد  خا�شة  عليه  ذل��ك  ت��اأث��ري  �لعاملية" وم��دى  �جل���ولت  "�أهم  فرن�شا 
�لهتمام �لإعامي به، قال بوجات�شار يف �مللتقى �لإعامي �لفرت��شي �لذي 
مت تنظيمه �م�س: "مل �أغري �أه��د�يف بعد �لفوز باملركز �لأول يف جولة فرن�شا، 
وما زلت حمتفظا بطموحاتي وتركيزي لتحقيق �لأف�شل يف كل �شباق، وهديف 
هو مو��شلة �لإجناز�ت يف جولة فرن�شا �ملقبلة، وغريها من كل �جلولت �لتي 
لدر�جيه،  بيئة  �أف�شل  ويوفر  وطموحا،  قويا  فريقا  �أمثل  لأنني  فيها،  �أ�شارك 
فرن�شا  بلقب جولة  ف��وزي  لأن  كثري�،  ز�د  بي  �لإع��ام��ي  �لهتمام  يكون  رمب��ا 
�أجل �لفوز  �أ�شعى و�أبذل كل جهدي من  كان مفاجئا للكثريين، ولكني �شاأظل 
لن   2021 بلقب جولة فرن�شا  �لفوز  �أن  فيه  �شك  �لألقاب، ومما ل  وحتقيق 

يكون �شها لكني لن �أدخر جهد� يف حتقيقه.
"لن  22 عاما:  �ل�  �بن  تادي  �لإم��ار�ت قال  ��شتعد�د�ته �حلالية لطو�ف  وعن 
باأن تتمكن مني ونحن مقبلون على مو�شم  �أ�شمح ل�شغوط �لإعام و�ل�شهرة 
حافل بالأحد�ث �لكربى، �شوف ��شع كل تركيزي يف �ل�شتعد�د لطو�ف �لإمار�ت 
لأنه �أول �شباق �شوف نخو�شه، ولن �أغري ��شرت�تيجيتي يف �لعمل �جلاد ب�شكل 
�لتميز  �أج��ل  من  يل  حافز�  �جلديد  �ل��و�ق��ع  يكون  �شوف  بالعك�س  وب��ل  يومي، 
�لإمار�ت  م��اورو جيانيتي مدير فريق  �أب��دى  �لأف�شل". ومن ناحيته  وتقدمي 
للدر�جات �رتياحه ملا حققه �لفريق �لعام �ملا�شي، وو�شوله �إىل �لرقم 3 على 
�لفريق  �أن  موؤكد�ً  �لعريق،  �ل��دويل  فرن�شا  بطو�ف  �لفوز  بعد  �لعامل  م�شتوى 
ي�شعى ملو��شلة �لعمل �جلاد و�لدوؤوب وبا�شرت�تيجية و��شحة وبدعم �ل�شركاء 

لتحقيق �ملزيد مزيد من �لتطور و�لإجناز�ت.
وقال: "�لفريق قدم مو�شماً ر�ئعاً رغم ظروف جائحة كورونا �ل�شعبة ..نعلم �أن 
�شقف �لطموحات �رتفع، وناأمل �أن نكون على قدر �لتوقعات يف �ملو�شم �جلديد". 
�ل�شهر  �ل��دويل  �لإم���ار�ت  ط��و�ف  للم�شاركة يف  ب�شكل جيد  "ن�شتعد  و�أ���ش��اف: 

�لدولة  ��شم  يحمل  كونه  للفريق  بالن�شبة  كربى  باأهمية  يحظى  لأن��ه  �ملقبل، 
ويناف�س د�خل موطنه، ويبقى �لفوز به هدف �أ�شا�شي بالن�شبة للفريق".

و�أو�شح �أن �لفريق دعم �شفوفه ب 4 در�جني جدد يف �ملرحلة �لأخرية لتعديد 
�أنه  �إىل  م�شري�ً  �لأل��ق��اب،  كل  على  و�ملناف�شة  بقوة  �مل�شاركة  �أج��ل  من  خيار�ته 
�شعيد بتو�جد جنم �لإمار�ت للدر�جات يو�شف مريز� �لذي يعد موهبة كبرية 
�شمن �شفوف �لفريق و�لذي �شيكون له دور� �أكرب يف �ملرحلة �ملقبلة مع �لتطور 
�ل�شباب  �أكادميية  تو��شل م�شتمر مع  و�أن هناك  مل�شتو�ه،  �لذي حدث  �مل�شتمر 
للم�شتقبل،  م��و�ه��ب  �كت�شاف  �أج���ل  م��ن  ل��ل��در�ج��ات  �أب��وظ��ب��ي  ون���ادي  بالفريق 
وتو�شيع قاعدة �نت�شار �ملمار�شني لريا�شة �لدر�جات �لهو�ئية يف �لإمار�ت. من 
جهته �أعرب �لدر�ج �ل�شوي�شري �ل�شاب مارك هري�شي، �أحدث �لوجوه �ملن�شمة 
�إىل �لفريق بعقد ملدة 3 �شنو�ت عن �شعادته بالن�شمام ل� "�لإمار�ت للدر�جات"، 
موؤكد�ً �أن وجود ��شرت�تيجية و��شحة، ت�شتهدف �ملناف�شة على �لألقاب �لعاملية 
كانت د�فعاً للتوقيع للفريق �لعاملي، لفتاً �إىل �أنه وجد �أجو�ء ر�ئعة يف زيارته 

�لأوىل لأبوظبي ��شتعد�د�ً للم�شاركة يف طو�ف �لإمار�ت �لدويل.

كمدرب  �ألقابه  �أّول  �إح���ر�ز  من  كومان  رون��ال��د  �لهولندي  بلباو  �أتلتيك  ح��رم 
�لتمديد  بعد   2-3 �لكاتالوين  �لفريق  �أ�شقط  �لإ�شباين عندما  بر�شلونة  مع 
�شهدت  مبار�ة  يف  �لإ�شبانية  �ل�شوبر  بالكاأ�س  ليظفر   )2-2 �لأ�شلي  )�لوقت 

طرد جنمه وقائده �لأرجنتيني ليونيل مي�شي.
وح�شم �لفريق �لبا�شكي �ملبار�ة بهدف �إينياكي ويليام�س )97(، بعدما تعادل 
هديف  مقابل  غريزمان  �أن��ط��و�ن  �لفرن�شي  بثنائية  �ل�شلي  �لوقت  يف   2-2

�أو�شكار دي ماركو�س )42( و�أ�شيري فياليرب )90(.
2019 و�لر�بع ع�شر يف  �إحر�ز لقبه �لأول منذ ني�شان/�أبريل  وكان ياأمل يف 
�ل��دوري، حيث مل  �مل�شابقة خ�شو�شا بعدما جنح بت�شحيح بد�يته �ل�شيئة يف 

يخ�شر يف �آخر ت�شع مباريات و�رتقى �ىل �ملركز �لثالث.
وكان �لفريق �لكاتالوين يف طريقه �ىل حتقيق م�شعاه عندما تقدم 2-1 حتى 
�لدقيقة �لخرية من �لوقت �ل�شلي قبل �ن ت�شتقبل �شباكه هدف �لتعادل عرب 
فياليرب، ليحتكم �لفريقن �ىل �لتمديد حيث كانت �لكلمة �لخرية لتلتيك 

بلباو �لذي �شجل هدف �لفوز عرب وليام�س.
وبد� تاأثر لعبي بر�شلونة يف �لدقائق �لخرية وحتديد� قائدهم مي�شي �لذي 
تلقى بطاقة حمر�ء بعد �للجوء �ىل حكم �لفيديو �مل�شاعد حيث �شرب فياليرب 

بدون كرة و�أ�شقطه على �لأر�س خال قيادته �حدى �لهجمات )120(.
وهي �ملرة �لوىل �لتي يتلقى فيها مي�شي �لبطاقة �حلمر�ء مبا�شرة يف مبار�ة 

ر�شمية، حيث �شبق له �ن طرد مرتني مع منتخب باده �لرجنتني.
وكان �ل�شك يحوم حول م�شاركة مي�شي، �ف�شل لعب يف �لعامل �شت مر�ت، بعد 
�ملدرجات،  تابعها من  �لنهائي و�لتي  غيابه عن مو�جهة �شو�شييد�د يف ن�شف 

وذلك ل�شابة حلقت به �شد غرناطة )-4�شفر( يف �لدوري �ملحلي.
ومل ت�شعف �لدقائق �ملتبقية لعبي بر�شلونة يف �در�ك �لتعادل وفر�س ركات 
�لرتجيح على غر�ر مبار�ة ن�شف �لنهائي �شد ريال �شو�شييد�د )3-2 بركات 
�لرتجيح(، ليخ�شرو� �لنهائي �لعا�شر يف �لكاأ�س �ل�شوبر، فيما توج �أتلتيك بلباو 

بلقبه �لثالث بعد لقبي عامي 1984 و2015.
�لن�شخة  لقب  ح��ام��ل  م��دري��د  ب��ري��ال  �أط���اح  �ل���ذي  بلباو  �أتلتيك  وح���رم 
ك��وم��ان م��ن لقبه �لول كمدرب  �ل��ن��ه��ائ��ي،  �ل���دور ن�شف  �لخ���رية م��ن 
�شفوفه  يف  تاألق  �لذي  �لفريق  بر�شلونة،  �إىل  كومان  وعاد  لرب�شلونة. 

�آب/�أغ�شط�س  يف  �مل��درب  مهمة  ليتوىل  و1995،   1989 بني  كاعب 
�ملا�شي، خلفا للمقال كيكي �شيتيني، فتعهد باإعادته �ىل �لقمة. وكان هذ� 

فائز�ً  �لأول  ع��ودة  بعد  �أي��ام،  ع�شرة  وبلباو يف  بر�شلونة  �لثاين بني  �للقاء 
من �إقليم �لبا�شك 3-2 بثنائية ملي�شي يف مبار�ة موؤجلة من �ملرحلة �لوىل 

من �لدوري يف �ل�شاد�س من كانون �لثاين/يناير �حلايل. لكن هذه �ملرة كان 
�لنز�ل مغاير�ً، �إذ بد� بلباو متاألقاً باإ�شر�ف مدربه �جلديد مار�شيلينو �لقادم 
يف 3 كانون �لثاين/يناير �جلاري، و�شاهم باإي�شال فريقه �لذي يحتل �ملركز 
�لثاين ع�شر يف �لدوري �إىل �ملبار�ة �لنهائية. وكان مار�شيلينو و�جه بر�شلونة 
يف نهائي �لكاأ�س �ملا�شية عندما كان مدربا لفالن�شيا وجنح يف �إ�شقاطه 2-1 يف 
�ل�شوط �لأول باحلما�شة �ملطلوبة، فانح�شر  2019. مل يكن  �أيار/مايو   25
�أول ربع �شاعة من  �للعب يف و�شط �مللعب، مع �شبه ��شتحو�ذ ل�شالح بلباو يف 
ت�شديدة  بعد   27 �لدقيقة  يف  بر�شلونة  مرمى  يهدد  �خلطر  وب���د�أ  �مل��ب��ار�ة. 
�أندريه تري  �لأمل��اين مارك  �أبعدها �حلار�س  �ملنطقة  �أندير كابا من د�خل  من 
�شتيغن �ىل ركنية، ��شتفاق بر�شلونة بعد ذلك قليًا وحاول �لبحث عن ثغر�ت 
لخ��رت�ق خط دفاع بلباو. وبعد ت�شديدة قوية ملي�شي من خارج �ملنطقة علت 
�لعار�شة )37(، عاد �لأرجنتيني ليمرر كرة �إىل جوردي �ألبا �لذي �أعادها �ىل 
مي�شي ف�شددها و�رتدت من �لدفاع وو�شلت �إىل غريزمان �لذي �شددها قوية 

يف �ل�شباك )40(.
مل ينتظر بلباو �أكر من دقيقتني، حتى مرر ويليام�س عر�شية متقنة خلف 

م�شافة  من  بيمناه  وتابعها  بينهم  ماركو�س  دي  �أو�شكار  �ن�شل  �ملد�فعني 
قريبة د�خل �ملرمى.

غار�شيا  ر�وول  �شجله  لبلباو  ه��دف��اً  �حلكم  �أل��غ��ى  �ل��ث��اين،  �ل�شوط  ويف 
بد�عي �لت�شلل )57(.

و�نتظر بر�شلونة حتى �لدقيقة 77 للتقدم جمدد� عندما مرر �ألبا كرة 
عر�شية �إىل غريزمان د�خل �ملنطقة فاأ�شكنها �ل�شباك.

ي�شت�شلمو�،  مل  �لبا�شكيني  لكن  باملبار�ة،  ظفر  �أن��ه  بر�شلونة  وظن 
�لتعادل يف �لدقيقة �لخ��رية عن طريق  وع��ادو� لي�شجلو� هدف 
��شتلم  �لأول،  �لإ���ش��ايف  �ل�شوط  من   94 �لدقيقة  ويف  فياليرب. 

وليام�س كرة على خط منطقة �جلز�ء، و�شددها ر�ئعة يف �ملق�س �لأي�شر لتري 
عن  بحثا  ثقله  بكل  بر�شلونة  ون��زل  لبلباو.  �لثالث  �لهدف  م�شجا  �شتيغن، 
�شدد  �ل��ذي  غريزمان  خ�شو�شاً  باجلملة،  فر�شاً  مهاجموه  و�أ���ش��اع  �لتعادل، 
 1+120 �لدقيقة  ويف   .)111( ع��دة  باأمتار  بعيد�  م�شرع  مرمى  �أم��ام  ك��رة 
على لعب  �رتكابه خطاأ  بعد  بطاقة حمر�ء  وتلقى  لل�شغط،  مي�شي  ��شت�شلم 
�آر(. وهذه  �إيه  تاأكد منها �حلكم عرب تقنية حكم �لفيديو �مل�شاعد )يف  بلباو، 
وكان  �أن��دي��ة،  �أرب��ع��ة  مب�شاركة  �مل�شابقة  فيها  تقام  �لتي  تو�لياً  �لثانية  �ل�شنة 
�ملو�شم  هذ�  �إبقاءها  ق��ررو�  عليها  �لقيمني  لكن  �ل�شعودية،  يف  تقام  �أن  مقرر�ً 
�مل�شارك  بر�شلونة  وبلغ  �مل�شتجد.  كورونا  فريو�س  تد�عيات  ب�شبب  �إ�شبانيا  يف 
 2-3 �شو�شييد�د  ري��ال  على  بفوزه  �لنهائي  �ملا�شي،  للدوري  و�شيفاً  ب�شفته 
بركات �لرتجيح بعد تعادلهما 1-1 
�لأربعاء، فيما حقق بلباو مفاجاأة 
بتغلبه على ريال مدريد حامل 
غار�شيا  بثنائية  �ل��دوري  لقب 
جتربة  ت��ك��ن  ومل  �خل��م��ي�����س. 
�ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي ل��رب���ش��ل��ون��ة يف 
�ل���ك���اأ����س �ل�����ش��وب��ر م�����ش��ج��ع��ة يف 
مدينة جدة �ل�شعودية، �ذ خ�شر 
2-3 يف  �أتلتيكو مدريد  �أم��ام 
ن�شف �لنهائي، عندما تعر�س 
و�شديق  �ل�������ش���اب���ق  م��ه��اج��م��ه 
لوي�س  �لأوروغ���وي���اين  مي�شي 
يف  قوية  ل�شابة  و�شاريز 

ركبته.

بتوجيهات من�شور بن زايد.. بطولة الإمارات ملربي اخليول العربية 
تنطلق اليوم يف العني مب�شاركة 336 خيال وجوائزها 4 ماليني درهم

الدراج تادي بوجات�شار: الفوز بلقب جولة فرن�شا 
يدعم طموحاتي للتتويج يف طواف الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

تتعدد مناطق �لرتفيه �ملغلف بالإثارة و�لتحدي و�لت�شويق يف مهرجان �ل�شيخ 
ز�يد، ومن �أبرزها منطقة �لرماية بالليزر، �لتي ت�شهد �إقبال كبري� من �لزو�ر، 
م�شتقطبة ع�شاقها من �لعائات و�ل�شباب و�لأطفال من �جلن�شني، للتعرف 
�إليها عن قرب، وممار�شتها عقب �لتعرف على قو�عدها من رماة خمت�شني 
ي�شرفون على �جلناح. وخ�ش�س �ملهرجان بالقرب من �لبو�بة رقم 2 م�شاحة 
كبرية ملنطقة ممار�شة هذ� �لنوع من �لريا�شات �ل�شائقة، حيث تنق�شم �إىل 
ثاث مناطق "ميادين" هي �لرماية بالليزر، و�لرماية بالقو�س �لتقليدي، 
و�لرماية �لتقليدية، لتمنح �لفر�شة لع�شاقها من �لزو�ر باختيار ما ينا�شبهم 

حماكاة  �شالة  �جلن�شني  من  لع�شاقها  �لرماية  منطقة  وتوفر  بينها.  من 
نارية متطورة  �أ�شلحة  با�شتخد�م  �لرماية  �لتدرب على  �ملبتدئني يف  ت�شاعد 
ملمار�شها  وميكن  �أم��ت��ار،   10 بطول  ميد�نا  ت�شم  كما  �لليزر،  على  تعتمد 
�ملنطقة  ت�شم  كما  متفاوتة،  م�شافات  �فرت��شية من  �أه��د�ف  على  �لت�شديد 
ممار�شة  �أو  �لتدرب  خالها  من  ميكن  خمتلفة،  و�شالت  وميادين  مر�فق 
�أو �لرماية على �لأه��د�ف، حيث يتم تثبيت �لأهد�ف  �لرماية على �لأطباق 
وبنادق  م�شد�شات  با�شتخد�م  عليها  �لت�شديد  وي��ت��م  �أم��ت��ار،   10 بعد  على 
خم�ش�شة للرماية. وتتم ممار�شة هذ� �لنوع من �لريا�شات �شمن جمموعة 
تعليمات  بجميع  �ل��ر�م��ي  �ل��ت��ز�م  �أب��رزه��ا  �لأ�شا�شية،  و�للو�ئح  �لقو�عد  من 
�مل��درب، ويجب �أن يكون �لر�مي حذر� عند �ملناورة حول �جل��در�ن �لد�خلية 

�لرك�س  متنع  �ل��ت��ي  �لتعليمات  ك��اف��ة  �ت��ب��اع  م��ع  �ل��زوم��ب��ي،  منطقة  ل�شاحة 
و�لربو  �لقلب  �أمر��س  من  يعانون  ملن  ي�شمح  ل  كما  و�لتاحم،  و�لتزحلق 
��شتبعاد  للمدرب  ويحق  لعبة،  �أي  يف  بامل�شاركة  �حلو�مل  و�لن�شاء  و�ل�شرع 
�أي لعب ل يلتزم ب�شروط �ملكان وقو�عد �ل�شامة. وتتفق هذه �لريا�شات 
بينما  �آمنة،  �أج��و�ء  �شمن  وممار�شتها  �لهدف  نحو  و�لت�شويب  �لرتكيز  يف 
بالليزر  �لرماية  ريا�شة  تقوم  و�ل�شروط، حيث  �لتفا�شيل  بع�س  تختلف يف 
على قو�عد خا�شة، تعتمد ب�شكل �أ�شا�شي على �لت�شويب على �أهد�ف حمددة 
�لأوتوماتيكية،  و�لأ�شلحة  و�مل�شد�شات  كالبنادق  خمتلفة،  �أ�شلحة  با�شتخد�م 
ليخو�س  �فرت��شية،  ل  و�قعية  ريا�شة  ميار�س  وكاأنه  ممار�شها  ت�شعر  �لتي 
نف�س خطو�ت �ملناور�ت و�لختباء و�ملطاردة، �لتي متنحه �حلما�شة و�لإثارة 

لقو�عد  وفقا  �لتقليدي  بالقو�س  �لرماية  ممار�شة  تتم  كما  �ملناف�شة.  وروح 
 9 �أن يتعدى �شن ممار�شها  ولو�ئح �لأ�شا�شية لل�شهم و�لرماية، حيث يجب 
�شنو�ت، و�أل يوجه �لقو�س �إىل �أي �شخ�س يف م�شمار �لرماية حتى يف حال 
عدم وجود �أ�شهم، كما يلتزم بارتد�ء ماب�س �ل�شامة خال �لرماية بالقو�س 
و�ل�شهم، ومنها و�قي �ليد و�لكفوف حلماية �لأ�شبع، وعدم �شحب و�إطاق 
وتر �لقو�س �أكر من �لازم، و�لرماية يف خط م�شتقيم، ثم �شحب �لقو�س 
�ل�شاقطة  �لأ�شهم  ت��رك  وكذلك  �لرماية،  خط  مبنطقة  �إل  �لهدف  باجتاه 
يف �لأر���س وعدم حماولة ��شرتد�دها �إل بعد مو�فقة �مل��درب، بالإ�شافة �إىل 
�لوقوف ور�ء خط �لرماية وعدم تخطيه �إل مبو�فقة �ملدرب، و�إخطار �ملدرب 

عند وجود طارئ يف ميد�ن �لرماية.

ريا�شة الرماية ت�شهد اإقبال كبريا من زوار مهرجان ال�شيخ زايد

اأتلتيك ي�شقط بر�شلونة يف ليلة طرد مي�شي  »�شيتي« و»البايرن« .. اأكرث الرابحني يف 
ليلة �شقوط الكبار بالكرة الأوروبية

انطالق البطولة الدولية الأوىل 
لتن�س ال�شيدات بالفجرية

•• اأبوظبي- وام:

�ل�"برمييري  مباريات  نتائج  من  �لأك��رب  �لر�بح  �شيتي  مان�شي�شرت  فريق  خ��رج 
�ل�"  ليج"، و�لكرة �لأوروبية عموما �لتي عا�شت ليلة �شقوط �لكبار. فبعد فوز 
�شيتي" على كري�شتال بال�س جنح �أبناء "بيب جو�رديول" يف حتقيق قفزة نوعية 
يف جدول ترتيب �لدوري �لإجنليزي، حيث �أ�شبح ر�شيدهم 35 نقطة يف �ملركز 
�لثاين، و�أمامهم فر�شة ثمينة لعتاء �شد�رة �مل�شابقة لوجود مبار�ة موؤجلة 
لهم مع �يفرتون، ويف حالة �لفوز فيها �شتذهب �ل�شد�رة �إليهم من �ملان يونايتد 
ليفربول  �لأول مع  �أم�س  ب��دوره  تعادل  و�ل��ذي  37 نقطة،  يبلغ ر�شيده  �ل��ذي 
بدون �هد�ف يف �ملبار�ة �لتي جمعت بينهما على ملعب ليفربول، فخ�شر نقطتني 
يف �شر�ع �ل�شد�رة، وبالتو�يل خ�شر ليفربول حامل لقب �ملو�شم �ملا�شي نقطتني 
�لرتتيب  يف  �لثالث  �ملركز  �إىل  وتر�جع  باللقب،  لاحتفاظ  م�شريته  يف  �أي�شا 
بر�شيد 34 نقطة من 18 مبار�ة، وبعد هذه �لنتيجة يكون �لفريقان قد لعبا 

ل�شالح �ل"�شيتي".
فيها  بكى  در�مية،  ليلة  �لأول  �أم�س  ليلة  كانت  �لإجنليزي  �ل��دوري  وبعيد� عن 
ورفاقه  مي�شي  كان  عندما  �لعامل،  دول  وخمتلف  �إ�شبانيا  "�لبار�شا" يف  ع�شاق 
بلباو  �أتليتكو  �أن  �إل  �لإ�شباين،  �ل�شوبر  كاأ�س  بلقب  �لتتويج  ثو�ن من  بعد  على 
ع��اد يف �ل��ث��و�ين �لأخ���رية م��ن �مل��ب��ار�ة و�أدرك ه��دف �ل��ت��ع��ادل ع��ن ط��ري��ق لعبه 

�لوقتني  �إىل  �لطرفان  ويلجاأ   ،"2  2-  " �لنتيجة  لت�شبح  فياليربي  �أ���ش��رب 
�لإ�شافيني، حيث متكن خالهما �أتليتيكو بلباو "�لفريق �ملجتهد" من تعميق 
�ينياكي،  قذيفة مدوية لاعبه  �لثالث من  �لهدف  "�لبار�شا" وت�شجيل  جر�ح 
ثم يح�شل �أيقونة �لكرة �لعاملية ليونيل مي�شي على �لبطاقة �حلمر�ء، وي�شدل 
يف  �أول  وط��رد  لبلباو،  م�شتحق  وتتويج  لرب�شلونة  قا�شية  خ�شارة  على  �ل�شتار 

م�شرية مي�شي يف �ملاعب �لإ�شبانية.
فريق  تعر�س  فقد  �لكبار  �شقوط  ليلة  تو��شلت  �أي�شا  �لإي��ط��ايل  �ل���دوري  ويف 
من   18 �جلولة  يف  ميان  �إن��رت  من  موؤملة  خل�شارة  �للقب  حامل  "�ليويف" 
33 نقطة يف  رونالدو ورفاقه  ر�شيد  ليبقى   ،"2  0-  " بنتيجة  "�لكال�شيو" 
�ملركز �خلام�س، وبفارق 7 نقاط عن �ل�شد�رة �لتي يحتلها ميان ب� 40 نقطة، 
و�لنرت بنف�س �لر�شيد من �لنقاط، ولكن مببار�ة �أكر من �مليان حيث خا�س 

18 مبار�ة، يف مقابل 17 للميان �لذي تبقى له مو�جهة موؤجلة.
ويف �لدوري �لأملاين "�لبوند�شليجا" قاد �ملهاجم توما�س مولر �شاحب �خلربة 
�لطويلة، فريق �لبايرن �إىل �لإفات من �ملفاجاأة �لتي �أعدها له فريق فر�يبورج، 
و�شجل مولر هدف �لفوز لبطل �أوروبا يف �لدقيقة 74، لت�شبح �لنتيجة "2 - 
1" بعد �أن كان �لتعادل �شيد �ملوقف بني �لطرفني يف �ملبار�ة �لتي جمعت بينهما 
على ��شتاد �ليانز� �أرينا، وبهذه �لنتيجة حافظ �لبايرن على �شد�رته للبطولة 
بر�شيد 36 نقطة بعد 16 جولة، وبفارق 4 نقاط عن ليبزج �أقرب مناف�شيه.

•• الفجرية-وام: 

بالفجرية  �ل�شيد�ت  لتن�س  �لأوىل  �لدولية  �لبطولة  مناف�شات  �أم�س  �نطلقت 
حتت رعاية �ل�شيخ �لدكتور ر��شد بن حمد �ل�شرقي رئي�س نادي �لفجرية للتن�س 
64 لعبة  وت�شتمر حتى �لثالث و�لع�شرين من �شهر يناير �جلاري مب�شاركة 
من خمتلف دول �لعامل. و�أجريت �شباح �أم�س قرعة �لبطولة بح�شور رئي�س 
�للجنة �ملنظمة للبطولة �شعادة عبد �لغفور بهرزيان ورئي�س جمل�س �إد�رة نادي 
�لقرعة  مر��شم  تخلل  حيث  علي،  �آل  خالد  �لبطولة  ومدير  للتن�س  �لفجرية 
عر�س لو�ئح �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �خلا�شة مبكافحة فريو�س كورونا �أعقب 
ذلك �نطاق مناف�شات �لدور �لأول.  و�أعرب رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة 
عن �شعادته باحت�شان هذ� �حلدث �لريا�شي �لعاملي �ملهم على م�شتوى �لعامل 
نادي  ه��ن��ا يف  �ل��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  ن�شت�شيف  �أن  ���ش��رورن��ا  دو�ع����ي  مل��ن  "�نه  ق��ائ��ًا: 
�ملا�شية،  �لفرتة  عاملية خال  ��شت�شافة بطولت  على  �عتاد  و�ل��ذي  �لفجرية، 
�شعد�ء بهذه �مل�شاركة �لكبرية ونتمنى �لتوفيق جلميع �مل�شاركات".  و�أكد �شاح 
�لبطولة  على  �مل�شرفة  �لفنية  و�لطو�قم  �لنادي  �أن  �لنادي  عام  مدير  �حلمد 
جاهزون ل�شت�شافة هذ� �حلدث �لكبري مع �كتمال و�شول �لاعبات �مل�شاركات 
و�لتمتع  �لبطولة  ه��ذه  يف  بامل�شاركة  �شعادتهن  �أب��دي��ن  و�ل��ات��ي  �لبطولة  يف 
د�م طويًا  �نقطاع  بعد  �ملتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت  دول��ة  بالأجو�ء �جلميلة يف 

خال جائحة كورونا وتوقف �لتدريبات يف خمتلف دول �لعامل.
�لتي  �لتن�س  بطولت  يف  �شاركن  قد  كن  �لاعبات  بع�س  �أن  بالذكر  �جلدير 
�أبوظبي  وبطولة  للتن�س  �حلبتور  بطولة  خال  من  و�أبوظبي  دبي  يف  �أقيمت 
�لدولية للتن�س وت�شفيات ��شرت�ليا للتن�س �لتي تقام للمره �لأوىل يف �لتاريخ 
تناف�شياً قوياً. وتاأتي هذه  خارج ��شرت�ليا وهو ما يعطي هذه �لبطولة طابعاً 
�لبطولة �لدولية �شمن �شل�شلة من �لفعاليات للنهو�س بلعبة �لتن�س يف �لإمارة 
ريا�شية  مع�شكر�ت  و�إقامة  دوليات  لاعبات  �لنادي  ��شت�شافة  بد�يتها  وكانت 
لرفع  و�ل��ن��ادي  �لإم���ارة  �أر���س  على  تقام  �لتي  �لأوىل  �لدولية  �لبطولة  وه��ذه 

م�شتوى و�أد�ء �أع�شاء �لنادي وجاهزية �ملكان.



 
الك�شف عن اأدوات ال�شابط املزيف

ما ز�لت ق�شية �مل�شن �لذي �نتحل �شفة �شابط �شرطة لقر�بة 4 
عقود يف م�شر تتك�شف، خال حتقيقات �لنيابة مع �ملتهم.

و�أكد م�شدر ق�شائي ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، �أن �ملتهم ��شتاأنف 
�شد قر�ر حب�شه �ل�شادر من �لنيابة على ذمة �لق�شية، لكن قا�شي 
�ملعار�شات رف�س �لتظلم وقرر تاأييد �حلب�س ملدة 15 يوما، حلني 

�نتهاء حتقيقات �لنيابة.
�لعامة  �لأم���و�ل  نيابة  مبعرفة  جت��رى  �لتي  �لتحقيقات  وك�شفت 
بال�شاح  �شبيه  �شوت  مب�شد�س  ��شتعان  �ملتهم  �أن  ع��ن  ب��اجل��ي��زة، 

�ملريي ل�شباط �ل�شرطة، وكذلك جهاز ل�شلكي مزيف.
و�أنكر �ملتهم �أن يكون قد ��شتخدم تلك �لأدو�ت ب�شكل ر�شمي، قائا 

�إنه كان فقط يحتفظ بها "للوجاهة" �أمام عائلته.
مع  و�ل��ت��د�خ��ل  �لن��ت��ح��ال  تهمة  ف��اإن  �لق�شائي،  �مل�شدر  وبح�شب 
على  وث��اب��ت��ة  "متوفرة  �ل�����ش��رط��ة  ل��شباط  �لعمومية  �ل��وظ��ي��ف��ة 
�ملتهم"، من خال وثائق �لهوية �ملزيفة �لتي مت �شبطها بحوزته 
�لآخرين  على  و�لح��ت��ي��ال  �لن�شب  تهمة  ع��ن  ف�شا  منزله،  ويف 

م�شتخدما �شفة �ل�شابط على غري �حلقيقة.
�لنيابة بعر�س �لوثائق و�لأور�ق �ملزورة على وحدة ك�شف  و�أمرت 
�لتزوير مب�شلحة �لطب �ل�شرعي، كاإجر�ء قانوين لبيان َمو�طن 

�لتزوير فيها.
وك��ان��ت �أج��ه��زة �لأم����ن �مل�����ش��ري��ة ق��د �شبطت ع��اط��ا ع��ن �لعمل، 
مع  م���زورة  و�أور�ق  عقود  �شبط  بعد  ع��ام��ا،  �ل�60  عمره  يتخطى 

�أ�شخا�س �أكدو� ح�شولهم عليها منه.
وك�شفت �لتحريات �لأمنية، �أن �ملتهم �أوهم جميع �أفر�د عائلته باأنه 
�لتي  زوجته  �ملزيفة خلطبة  �ل�شفة  بهذه  تقدم  �أنه  �شابط، حتى 
�أجنب منها 3 �أبناء تخرجو� من �جلامعة �لآن، ف�شا عن ممار�شة 
وله  �شابط  ب�شفته  �لآخرين  وتهديد  و�لحتيال  �لن�شب  جر�ئم 

عاقات مت�شعبة.

حالت انتحار كورونا تعود اإىل الواجهة
�شجلت �لعا�شمة �مل�شرية �لقاهرة حالت �نتحار جديدة مل�شابني 
م��ن جديد  �ل��و�ج��ه��ة  �إىل  �حل���الت  تلك  لتعيد  ك��ورون��ا،  بفريو�س 
وكيفية  للم�شابني،  �لنف�شية"  "�ل�شحة  م�شاألة  على  �لت�شديد 

تقدمي �لدعم �لازم لهم.
كورونا  بفريو�س  �ثنان  م�شابان  �نتحر  فقط،  �شاعة   24 وخ��ال 
عامل  وهو  �لقاهرة(،  )جنوب  حلو�ن  منطقة  يف  �لأول  م�شر؛  يف 
بعد  �لعزل،  مب�شت�شفى  �لر�بع  �لطابق  من  بنف�شه  �ألقى  �أربعيني 

معرفة �إيجابية م�شحته.
�أما حالة �لنتحار �لثانية فتعود مل�شاب يف قرية �أ�شمون مبحافظة 

�ملنوفية )�شمال �لعا�شمة(، �ألقى بنف�شه من �لطابق �لثاين.
�آخ��ر م��ن ح��الت �لن��ت��ح��ار مل�شابني  وتن�شم �حل��ادث��ت��ان �إىل ع��دد 
و�ح���د، يف  �أ���ش��ب��وع  قبل  وقعت  بينهم حالة  م��ن  ك��ورون��ا،  بفريو�س 
مبدينة  وحت��دي��د�  م�شر(  دلتا  �شرق  )�شمال  �لدقهلية  حمافظة 
من  نف�شه  �لعمر،  م��ن  �ل�59  يف  م�شاب  �أل��ق��ى  عندما  غمر،  ميت 
�شرفة م�شت�شفى �لعزل، جر�ء مروره بحالة نف�شية �شيئة، ورغبته 

يف �خلروج من �لعزل.
يف  كورونا،  بفريو�س  مل�شابني  م�شر  يف  �لنتحار  ح��و�دث  وتكررت 
مبحافظة  �أو�شيم  مدينة  يف  م�شابه  ح��ادث  منها  �أخ���رى،  مناطق 
حالته  تدهور  بعد  نف�شه  �شنق  على  م�شاب  �أق��دم  بعدما  �جليزة؛ 
�لنف�شية، وعرت عليه زوجته بعد �أن فارق �حلياة �أثناء تقدميها 

�لطعام له يف معزله.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ت�شتعيد قدرتها على الإجناب بف�شل حمية نباتية
��شتعادت �شيدة بريطانية قدرتها على �لإجناب بعد �أن �أخربها �لأطباء مبوت مباي�شها وذلك بف�شل �تباعها حمية 

غذ�ئية نباتية.
على �حلمل  �شاعدها  �لنباتي  �لغذ�ئي  �لنظام  �إن  �لثدي  �شرطان  عانت من  �لتي  عاماً(  �إي��ز�ك )33  وتقول جيما 

بطفلها �ملعجزة �لذي ولد يف �لعام �ملا�شي، رغم �أن �لأطباء �أخربوها باأنها لن تكون قادرة على �لإجناب.
ومت ت�شخي�س �إ�شابة جيما �لتي �شبق و�أجنبت طفلة تدعى �إيا ب�شرطان �لثدي يف عام 2018 عندما كانت تبلغ من 

�لعمر 31 عاًما فقط، على �لرغم من �أنها مل تكن تعاين من ورم �أو �أي �أعر��س �شائعة �أخرى.
وخ�شعت جيما للعاج �لإ�شعاعي و��شتئ�شال �لثديني، و�كت�شفت لحًقا �أنها م�شابة بطفرة جينية يف جني

�أن مبي�شاها  �لأطباء  �لثدي و�ملباي�س، و�أخربها  �أكرب لاإ�شابة ب�شرطان  �لن�شاء خلطر  �لذي يعّر�س   BRCA1
ميتان، مما دفعها للتفكري يف ��شتئ�شالهما.

وتبنت جيما بعد ذلك نظاماً غذ�ئياً نباتياً تقول �إنه �شاعد يف تنظيم هرموناتها، و�شمح لها باإجناب طفلها �لثاين، 
وبعد �لإجناب قررت �إز�لة �ملباي�س لتقليل خطر �لإ�شابة بال�شرطان يف �مل�شتقبل.
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حتول مبنى عمره 100عام اإىل منزل فاخر
�شاين  "�شن  �شركة  يف  عقار�ت  وكيلة  وه��ي  عاماً(   43( ريغلي  ت��ام  ك�شفت 
كو�شت"، عن جناحها يف �أول عملية تقوم بها لتجديد بناء قدمي ومهرتئ 

يبلغ عمره �أكر من 100 عام، وحتويله �إىل منزل فاره ع�شري و�أنيق.
وقد كان �إنعا�س �ملنزل �لقدمي �لذي يعود لعائلة ريغليز، ذو �أهمية خا�شة 
لأن �لعائلة �ملالكة �أر�دت �إعادة تاأهيل �ملنزل عو�شاً عن هدمه للحفاظ على 
طر�زه �ملعماري �لقدمي و�إ�شفاء مل�شة ع�شرية عليه لأنه جزء مهم من تر�ث 
�أ�شرت�ليا:  ميل  ديلي  ل�شحيفة  ريغلي  �ل�شيدة  وقالت  كوينزلد.  منطقة 
جميع  و��شتخدمنا  �لأ�شلي،  �ملنزل  من  ممكن  قدر  باأكرب  �حتفظنا  "لقد 
جلعله  بتحديثه  ا  �أي�شً قمنا  لكننا  ذل��ك.  �أمكننا  حيثما  �لقدمية  �لنو�فذ 
�أقوم  �لتي  �لأول  �مل��رة  “ كانت هذه هي  للعي�س” و�أ�شافت:  منزًل مريًحا 
فيها بتجديد عقار، وكان �لأمر ممتعاً للغاية و�شعرت بالفخر بعد �نتهاء 

�لعمل و�حل�شول على �لنتيجة �لتي كنت �أ�شبو �إليها”
�لقدمي  م�شتو�ه  ف��وق  �ملنزل  رف��ع  و�شمل  �أ�شهر  ثمانية  �لتجديد  ��شتغرق 
بحو�يل �ملرت، �إ�شافة �إىل نقله من مكانه مل�شافة تقدر بثاثة �أمتار. وبعد 
�أن كان ي�شم �أربع غرف نوم على �لطر�ز �لقدمي، متت �إ�شافة غرفة معي�شة 

مفتوحة يف �لطابق �ل�شفلي.
وبح�شب �ل�شيدة ريغلي، فاإنها بد�أت م�شروعها يف حتديث �ملنازل ذ�ت �لطر�ز 
�لقدمي، خال �جلائحة عو�شاً عن هدم �ملنازل و�إع��ادة بنائها من جديد، 
ب�شبب �ل�شعوبات �لتي فر�شها �لإغاق على عمليات �لبناء. و�أعربت ريغلي 
عن رغبتها يف �ل�شتمر�ر يف نهجها �جلديد، للحفاظ على �لأبنية �لقدمية 

وخا�شة تلك �لتي مت ت�شميمها وفق طر�ز معماري مميز.

جنوم ي�شاركون يف حفل تن�شيب بايدن 
ي�شارك �ملمثل و�لكاتب �مل�شرحي لني مانويل مري�ند� وجنما �لروك جون 
بون جويف وبرو�س �شربينغ�شتني من بني جنوم �آخرين يف �حتفال �فرت��شي 
يتم بثه عرب �شا�شات �لتلفزيون م�شاء �لأربعاء يف منا�شبة تن�شيب جو بايدن 

باعتباره �لرئي�س رقم 46 للوليات �ملتحدة.
"�حتفال  لربنامج  �لأح��د  ي��وم  �لنجوم  عن  بايدن  تن�شيب  جلنة  و�أعلنت 
�أمريكا"، وهو بث متعدد �ل�شبكات ت�شنفه �للجنة على �أنه مزيج من �لنجوم 
"هاميلتون"  �لعاديني. مري�ند� �لذي كتب ومثل يف م�شرحية  و�ملو�طنني 
�إلقاء كا�شيكيا. �شين�شم �ملو�شيقيون جون  ب��رودو�ي، �شيقدم  على م�شارح 
ليجند ودميي لوفاتو وجا�شتني تيمربليك وغريهم �إىل �شربينغ�شتني وبون 
جويف. و�شتقوم �ملمثلتان كريي و��شنطن و�إيفا لونغوريا بدور �مل�شيفتني، 
ا ظهور جنم �لدوري �لأمريكي للمحرتفني �ل�شابق كرمي  ومن �ملقرر �أي�شً
عبد �جلبار. و�شي�شمل �لحتفال تكرمًيا ل�شائق من �شركة خدمة �لطرود 
�ملتحدة )يو بي ��س( ومعلمة ريا�س �أطفال و�شاندر� ليند�شي، �أول �أمريكية 

تتلقى لقاح كوفيد19- خارج جتربة �شريرية.

بعد م�شرية ماأ�شاوية.. رحيل 
املو�شيقي الأمريكي �شبيكرت

�لأمريكي  �مل��و���ش��ي��ق��ي  �مل��ن��ت��ج  ت���ويف 
�ل�شهري، فيل �شبيكرت يوم  �أول �أول 
�أم�س �ل�شبت يف �ل�شجن حيث كان 
�إد�نته  خلفية  على  عقوبة  مي�شي 
�شنة  كارك�شون  لر�  �ملمثلة  بقتل 
هيئة  �أع��ل��ن��ت  م��ا  بح�شب   ،2003
�أم�س  �ل�شجون يف كاليفورنيا يوم  

�لأول �لأحد.
�أن  �إىل  ب��ي��ان،  يف  �لهيئة،  و�أ���ش��ارت 
�ملعروف  ع��ام��ا   81 �ل��ب��ال��غ  �مل��ن��ت��ج 
�أنتج  و�ل�����ذي  �مل��ب��ت��ك��رة  ب��اأ���ش��ال��ي��ب��ه 
�ألبوم  بينها  كثرية  ناجحة  �أعمال 
"لت �إيت بي" لفرقة "بيتلز"، تويف 
"لأ�شباب طبيعية" على �أن تخ�شع 

جثته للت�شريح.
وه���ي���م���ن ���ش��ب��ي��ك��رت �مل���ت���ح���در من 
ن���ي���وي���ورك ع���ل���ى ����ش���اح���ة �لن���ت���اج 
�لقرن  ���ش��ت��ي��ن��ي��ات  يف  �مل��و���ش��ي��ق��ي، 
�مل��ا���ش��ي وم��ط��ل��ع �ل�����ش��ب��ع��ي��ن��ات، �إذ 
"بي  بينها  جن��اح��ات  �شل�شلة  وّق���ع 
ماي بايبي" لفرقة "ذي رونيت�س" 
ت�شان�س" جلون  �إي��ه  بي�س  و"غيف 

لينون.
"جد�ر  با�شم  ُتعرف  تقنية  و�بتكر 
�ل�شوت" وتقوم على و�شع �أ�شو�ت 
عدة على عمل ما لتكثيف �لإنتاج، 
خ�شو�شا من ناحية �أ�شو�ت �لآلت 

�ملو�شيقية.
وقد ��شتغل فيل �شبيكرت �لتقنيات 
������ش����ت����ودي����وه����ات  يف  �جل�������دي�������دة 
�ل�شتينيات،  يف  �ل�شوتي  �لت�شجيل 
م�شتعينا خ�شو�شا بتقنية "�شبيل" 
�ل�شوتية �لتي ميكن �لإف��ادة منها 
�أخرى  �أ�شو�ت  �لتقاط  خال  من 

يف �ل�شتوديو.

اآيفون 13 �شيعود اإىل 
املا�شي.. للتكيف مع الفريو�س

�أن  م��وؤخ��ر�،  تقنية،  تقارير  ك�شفت 
يف  �مل��رت��ق��ب   "13 "�آيفون  ه��ات��ف 
مبز�يا  ي��اأت��ي  ل��ن  �مل��ق��ب��ل،  �شبتمرب 
يت�شمن قارئ  قد  لكنه  "ثورية"، 

ب�شمة مدجما يف �ل�شا�شة.
قارئ  ف���اإن  "بلومربغ"،  وبح�شب 
�لب�شمة �ملدمج ي�شكُل �أبرز خا�شية 
تعكُف �شركة "�أبل" على جتريبها، 

خال �ل�شنة �حلالية.
 ،"X "�آيفون  ه���ات���ف  م���ن  وب������دًء� 
كافة  "�أبل"،  ����ش���رك���ة  ط����رح����ت 
هو�تف "�آيفون" دون قارئ ب�شمة، 
مت  �ل��ذي   "SE "�آيفون  با�شتثناء 

�لإعان عنه يف �شنة 2020.
ومت �لتخلي عن قارئ �لب�شمة من 
�أجل �لعتماد على حل بديل يتمثل 
يف خا�شية �لتعرف �لبيومرتي عن 

طريق �لوجه.
خا�شية  �أن  ب��ع��د  فيما  ت��ب��ني  ل��ك��ن 
�ل��ت��ع��رف ع��ن ط��ري��ق �ل��وج��ه كانت 
�لناحية �لعملية،  �أد�ء، من  �أ�شعف 
ل���ش��ي��م��ا يف ظ����ل �ل����وب����اء �حل����ايل 
�لذي يحتاج فيه �لنا�س �إىل �رتد�ء 
�شعوبة  يجدون  ورمب��ا  �لكمامات، 
يف تعرية وجوههم بالكامل عندما 

يكونون يف �خلارج.
وت����ب����ع����ا ل�����ذل�����ك، وج�������د ك����ث����ريون 
�إدخ����ال  �إىل  �أن��ف�����ش��ه��م م�����ش��ط��ري��ن 
تفادي  �أج��ل  من  �ل�شري  "�لكود" 
فريو�س  من  �لو�قية  �لكمامة  نزع 

كورونا �مل�شتجد.
لكن "�أبل" قد ل ت�شتفيد من هذه 
"مك�شبا  لي�شت  لأن��ه��ا  �خل��ا���ش��ي��ة، 
كبري�" يف نظر م�شتخدمي "�أبل"، 
على �عتبار �أنها متاحة منذ �شنو�ت 

يف هو�تف "�شام�شونغ" �ملناف�شة.

ذا مارك�شمان يت�شدر 
اإيرادات ال�شينما الأمريكية 

مارك�شمان  ذ�  �لر�مي  �جلديد  �حلركة  فيلم  ت�شدر 
للممثل ليام ني�شون �شد�رة �إير�د�ت �ل�شينما باأمريكا 
�أحد�ث  ت��دور  دولر.  مليون   3.2 م�شجا  �ل�شمالية 
�لفيلم حول �شاحب مزرعة على �حلدود بني ولية 
يف  �لأح����د�ث  تقحمه  و�ملك�شيك  �لأم��ري��ك��ي��ة  �أري��زون��ا 
ع�شابة  من  يفر  �شغري  مك�شيكي  �شبي  عن  �ل��دف��اع 

تتعقبه �إىل د�خل �لوليات �ملتحدة.
�خلارقة  "�ملر�أة  فيلم  م��ن  �ل��ث��اين  �جل���زء  وت���ر�ج���ع 
�لثاين  �مل��رك��ز  �إىل   )1984 ووم���ان  )ون���در   "1984
ومل  �أ�شابيع.  ثاثة  �لإي����ر�د�ت  قائمة  ت�شدر  بعدما 
ت��ق��دم ���ش��رك��ة و�رن����ر ب��رو���س �أرق����ام �لإي������ر�د�ت لكنها 
�لر�شوم  فيلم  2.6 مليون دولر. وجاء  توقعت جمع 
�ملتحركة "عائلة كرود: عهد جديد" )ذ� كرودز: �أنيو 

�إيدج( يف �ملركز �لثالث م�شجا 2.04 ميلون دولر.
وورلد(  ذ�  �أوف  )نيوز  �لعامل"  "�أخبار  فيلم  و�حتل 

�ملركز �لر�بع باإير�د�ت بلغت 1.05 مليون دولر.
)مون�شرت  �لوحو�س"  "�شائد  �لإث����ارة  فيلم  وج��م��ع 

هانرت( 920 �ألف دولر حمتا �ملركز �خلام�س.

ثالثة اأرباع مليار دولر.. من يفوز باليان�شيب الهائل؟ 
�رتفعت قيمة �جلائزة �لكربى ليان�شيب "باوربول" �إىل 
�أرباع  730 مليون دولر )ثاثة  يبلغ ح��و�يل  رقم هائل 
دولر  مليون   546 قدرها  نقدية  وبقيمة  دولر(،  مليار 

بعد �ل�شحب يوم �ل�شبت �ملا�شي.
و�ل�شبب يف �رتفاع قيمة �جلائزة بعد �ل�شحب �لأخري �أنه 
مل يكن هناك فائزون باجلائزة �لكربى حتى �لآن، وفقا 

ملا ذكرته �شبكة �شي �إن �إن �لإخبارية �لأمريكية.
�لفوز  فيها  يتجاوز  �لتي  فقط  �لر�بعة  �مل��رة  ه��ي  وه��ذه 
للموؤ�ش�شة  وفقا  دولر،  مليون   700 �ل��ك��ربى  باجلائزة 

�مل�شوؤولة عن يان�شيب باوربول.
�شخ�س  �أي  فاز  �إذ�  �إن��ه  باوربول  يان�شيب  موؤ�ش�شة  وق��ال 
بال�شحب �ملقبل، يوم �لأربعاء �ملو�فق 20 يناير، ف�شتكون 
و�شاد�س  �للعبة،  تاريخ  يف  ك��ربى  جائزة  �أك��رب  ر�ب��ع  تلك 

�أكرب جائزة يف تاريخ �ليان�شيب �لأمريكي.
ب��اورب��ول يف  �آخ��ر ف��وز باجلائزة �لكربى ليان�شيب  وك��ان 

نيويورك يوم �ل�شاد�س ع�شر من �شبتمرب 2020.
�إذ�  ولكن كان هناك بع�س �ملحظوظني يف �شحب �ل�شبت 
فاز �لعديد من حملة �لتذ�كر مبكا�شب جزئية، تر�وحت 
تذكرة،   14 ورب���ح���ت  دولر،  م��اي��ني   4 �إىل   2 ب���ني  م���ا 
ح�شلت على �لكر�ت �لبي�شاء �خلم�س مليون دولر لكل 

منها، وفقا لباوربول.
دولر،  �ملليون  بجائزة  تك�شا�س  بيعت يف  تذ�كر   3 وف��ازت 
وبيعت �ثنتان يف كاليفورنيا، وتذكرة و�حدة من فلوريد� 
مك�شيكو  ونيو  ومي�شوري  و�إل��ي��ن��وي  و�أي��د�ه��و  وجورجيا 

ونيويورك ووي�شت فرجينيا.

1.4 مليار �شيني يت�شاركون يف 100 لقب فقط
من  مكان  �أي  يف  �ل�شارع  يف  ع�شو�ئيا  �شخ�شا  �أوق��ف��ت  �إذ� 
�أو  لقبه  يكون  �أن  للغاية  كبرية  فر�شة  فهناك  �ل�شني، 
��شمه �لأخري �إما "و�نغ" �أو "يل" �أو "جانغ" �أو"ليو" �أو 

"ت�شني".
�أما �ل�شبب يف ذلك فهو �أن هذه هي �أكر 5 �ألقاب �شيوعا 
�شخ�س،  433 مليون  �أك��ر من  يتقا�شمها  �إذ  �ل�شني،  يف 
�لأرق���ام  بح�شب  �ل�شكان،  م��ن  �مل��ئ��ة  يف   30 ن�شبته  م��ا  �أو 

و�لإح�شائيات �حلكومية.
1.4 مليار ن�شمة، فاإن  ورغم �أن عدد �شكانها يقدر بنحو 
�ل�شني لديها و�حدة من �أ�شغر جمموعات �لأ�شماء، وفقا 

ملا ذكرته �شبكة �شي �إن �إن �لإخبارية �لأمريكية.
لقب   6000 ح��و�يل  �ل��ع��ام، هناك  �لأم��ن  وز�رة  وبح�شب 
�ل�شكان،  من  �لعظمى  و�لغالبية  �ل�شتخد�م،  قيد  فقط 
لقب   100 يف  ي�شاركون  �ملئة،  يف   86 ن�شبته  ما  حتديد� 

فقط من تلك �لألقاب.
�لتي يقدر عدد  �ملتحدة،  �لوليات  ب�شيطة مع  ومبقارنة 
�إىل  فاإن فيها ما ي�شل  �ل�شني،  �شكان  ربع  بنحو  �شكانها 

6.3 مليون لقب بح�شب �إح�شاء �شكاين يف �لعام 2010.
�لأ�شماء  �أو  �لأل��ق��اب  قلة  ور�ء  �لأ���ش��ب��اب  �أب���رز  م��ن  ولعل 
�لعائلية يف �ل�شني كونها �أقل تنوعا عرقيا من دول مثل 
�لوليات �ملتحدة، �إذ يزد�د عدد �لألقاب ب�شبب �لر�ء يف 

�لتنوع �لعرقي ووجود �لأقليات �لكثرية.

جتربة ا�شتثنائية.. �شاروخ ف�شائي ينطلق من ال�شماء
�ململوكة  �أورب�������ت  ف���ريج���ن  ���ش��رك��ة  �أر����ش���ل���ت 
بر�ن�شون،  ريت�شارد  �لربيطاين  للملياردير 
�لف�شاء  �إىل  �شاروخا  �لأوىل  للمرة  بنجاح 
"بوينغ  بعد �إطاقه من �أحد �أجنحة طائرة 
747"، ما يفتح �لطريق �أمام و�شيلة جديدة 
يف  �ل�شغرية  �ل�شطناعية  �لأق��م��ار  لو�شع 

�ملد�ر.
�أوربت"،  ل�"فريجن  �لثانية  �ملحاولة  وه��ذه 

بعد جتربة فا�شلة �أوىل يف �أيار/مايو.
وكتبت �ل�شركة عند �ل�شاعة 20،49 بتوقيت 
كل  �مل��د�ر!  �إىل  و�شل  "لون�شرو�ن  غرينيت�س 
عمليات  يف  �مل�شاركني  غ��ري  �ل��ف��ري��ق  �أع�����ش��اء 

�لتحكم باملهمة �أ�شابهم جنون �لآن".
�جلوي  موهايف  ميناء  من  �لطائرة  و�أقلعت 
�شمال  يف  �ل��و�ق��ع��ة  �ل�شحر�ء  يف  و�لف�شائي 
لو�س �أجنلي�س بولية كاليفورنيا �لأمريكية، 

وهي �أطلقت �شاروخها فوق �ملحيط �لهادئ.
وت�شعى "فريجن �أوربت" �لتي �أ�ش�شها ريت�شارد 

خدمة  ت��ق��دمي  �إىل   ،2012 �شنة  ب��ر�ن�����ش��ون 
�إطاق �شو�ريخ تت�شم بال�شرعة و�لقدرة على 
�ل�شغرية  �لأقمار �ل�شطناعية  �لتكييف مع 
�لتي ير�وح وزنها بني 300 كيلوغر�م و500، 

وهي �شوق ت�شهد منو� �شريعا.
 21 �أوربت" �لبالغ طوله  "فريجن  و�شاروخ 
مرت� و�مل�شمى "لون�شرو�ن"، ل يقلع عموديا 
بل هو مثّبت حتت �أحد �أجنحة طائرة معّدلة 
"كو�شميك  م�شماة   "747 "بوينغ  من طر�ز 

غريل".
�لطائرة  تلقي  �مل��ن��ا���ش��ب،  �ل��ع��ل��و  ب��ل��وغ  وف���ور 
ي�����ش��ّغ��ل حم���رك���ه �خلا�س  �ل�����ذي  �ل�������ش���اروخ 
ل���ان���دف���اع يف �ل��ف�����ش��اء وو����ش���ع ���ش��ح��ن��ت��ه يف 

�ملد�ر.
�إط���اق ���ش��اروخ م��ن ط��ائ��رة ب�شهولة  ويت�شم 
�إذ يكفي  �أكرب مقارنة مع �لإق��اع �لعمودي، 
نظرياً وجود مدرج طري�ن عادي بدل من�شة 

�لإطاق �لف�شائي �لباهظة �لكلفة.

اإميا روبرت�س تن�شر 
ال�شورة الأوىل لها مع ابنها

رزقت �ملمثلة �لعاملية  �إميا روبرت�س  قبل �أ�شابيع قليلة مبولودها �لأول 
من جاريت هيدلوند ومل تك�شف وقتها �أي معلومة عن طفلها �ل�شغري 

م�شتمتعة بالفرتة �لأوىل من �أمومتها.
لكنها قررت قبل �أيام قليلة �أن تك�شف بع�س �لتفا�شيل وهي �أن مولودها 
�أول �شورة لهما عرب  و�أ�شمته رود���س روب��ريت هيدلوند ون�شرت  ذك��ر�ً 
ح�شابها �خلا�س على موقع �لتو��شل �لجتماعي وظهرت وهي جال�شة 

يف �حلديقة وحتمله بني يديها وقد ن�شقت لون ثوبها مع ثيابه.
و�شكرت �إميا يف تعليقها عام 2020 على �ل�شيء �لوحيد �ل�شحيح �لذي 

حدث لها وهو ولدة �بنها.

كيفن نا يرفع �لكاأ�ص مع زوجته جوليان نا و�بنته �ضوفيا ريا نا خالل �جلولة �لأخرية من بطولة �ضوين �ملفتوحة 
للجولف يف هاو�ي �لأمريكية. رويرتز


