
   

طاقم حتكيم اإماراتي ي�شارك يف 
اإدارة مباريات مونديال الأندية

•• دبي-وام: 
اإماراتي  حتكيم  طاقم  ي�شارك 
كاأ�س  بطولة  مباريات  اإدارة  يف 
يف  تقام  التي  للأندية  ال��ع��امل 
ال��دوح��ة خ��لل ال��ف��رة م��ن 4 

اإىل 11 فرباير 2021 .
عبداهلل  حم��م��د  و���ش��ي��ن��خ��رط 
ح�����������ش�����ن ح������ك������م ال�����������ش�����اح�����ة، 
احلمادي  حممد  وامل�����ش��اع��دان 
املع�شكر  يف  امل����ه����ري،  وح�����ش��ن 
البطولة  حل��ك��ام  التح�شريي 
احلكام  ت��ن��ظ��م��ه جل��ن��ة  ال�����ذي 
ب��االحت��اد ال���دويل ل��ك��رة القدم 
فيفا ويت�شمن تدريبات بدنية 

وحما�شرات وور�س فنية.

»فيفا« ير�شح احلكمة الإماراتية خلود الزعابي 
2023 ال�شيدات  مونديال  يف  للم�شاركة 

•• دبي -وام:
لكرة  ال��������دويل  االحت��������اد  اخ����ت����ار 
الدولية  )ف��ي��ف��ا( احل��ك��م��ة  ال��ق��دم 
�شمن  الزعابي  خلود  االإم��ارات��ي��ة 
الإدارة  املر�شحات  احلكمات  قائمة 
العامل  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  م���ب���اري���ات 
يف  امل����ق����ررة   2023 ل���ل�������ش���ي���دات 
اأ�شراليا ونيوزلندا وذلك كحكمة 

فيديو.    )التفا�شيل �س18(

بايدن يتعهد بتطعيم كل ال�شعب االأمريكي بحلول نهاية ال�شيف )ا ف ب(
اأنتوين فو�شي يتحرر من قب�شة ترامب

ماكرون يرحب بالرئي�س االنتقايل ملايل يف ق�شر االإليزيه   )ا ف ب(

نيكوال �شتورجون وحلم اال�شتقلل

حممد بن را�شد ي�شهد ختام 
مهرجان ويل عهد دبي للهجن 

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ���ش��ه��د 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل، 
ال��ي��وم اخلتامي  ف��ع��ال��ي��ات  اأم�����س 
مل��ه��رج��ان ويل ع��ه��د دب���ي للهجن 
يف ميدان املرموم وذلك بح�شور 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي، 

رئي�س املجل�س التنفيذي.
وذهب �شيف ويل عهد دبي للحول 
���ش��ع��ي��د جابر  ���ش��ع��ار  اإىل  امل��ف��ت��وح 
بوا�شطة  وذل���ك  ع��ب��داهلل حم��م��د 
ال��ت��ي ح�����ش��م��ت معركة  »ال����دان����ة« 
الرابع  ال�شوط  املفتوح يف  احلول 
بو�شولها اإىل خط النهاية بزمن 

قدره 12:12:9 دقيقة.
وكان �شيف ويل عهد دبي االآخر، 
املخ�ش�س للحول املفتوح للإنتاج 
اململوكة  »ال����دان����ة«  ن�����ش��ي��ب  م���ن 
الأح�����م�����د م���ط���ر م����اج����د ط���ار����س 
ح�شم  م��ن  متكنت  التي  اخلييلي 
بقية  م����ع  ال�������ش���ر����ش���ة  م��ع��رك��ت��ه��ا 
 12:13:8 زم���ن  يف  ال�����ش��ع��ارات 
دبي  عهد  ويل  �شيف  وك��ان  دقيقة 

املفتوح  للحول  املخ�ش�س  االآخ���ر، 
"الدانة"  ن�����ش��ي��ب  م���ن  ل���لإن���ت���اج 
ماجد  م���ط���ر  الأح����م����د  امل���م���ل���وك���ة 
من  متكنت  التي  اخلييلي  طار�س 

بقية  مع  ال�شر�شة  معركتها  ح�شم 
 12:13:8 زم����ن  يف  ال�����ش��ع��ارات 

دقيقة.
)التفا�شيل �س19(

يف الذكرى الـ 30 لل�شراكة بني الإمارات ومركز كارتر

حممد بن زايد يقدم 10 ماليني دولر دعما 
للمركز ويوؤكد اللتزام جتاه ق�شايا ال�شحة العاملي

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ق������دم 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى  عهد 
للقوات امل�شلحة 10 مليني دوالر 
الواليات  يف  ك��ارت��ر  م��رك��ز  ل��دع��م 
املتحدة االأمريكية.. �شمن مبادرة 
املدارية  االأمرا�س  ملكافحة  �شموه 
امل��ه��م��ل��ة وذل����ك ت��زام��ن��اً م��ع اليوم 
العاملي ال�شنوي الثاين للأمرا�س 
املدارية املهملة الذي ي�شادف 30 
الذي  و   2021 يناير  �شهر  م��ن 
العاملي  ال��وع��ي  تعزيز  اإىل  ي��ه��دف 
ب���احل���اج���ة امل��ل��ح��ة ل��ل��ق�����ش��اء على 

اأمرا�س املناطق املدارية املهملة.
يتيح هذا الدعم موا�شلة التعاون 
العاملية  ال�����ش��ح��ة  ق�����ش��اي��ا  دع���م  يف 
دودة  داء  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء  خ��ا���ش��ة 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ق�����ال  و  غ��ي��ن��ي��ا. 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ن�شري   : امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
ال����ي����وم ع���ل���ى خ���ط���ى امل����غ����ف����ور له 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 

بايدن يريد تعزيز حملة اللقاحات 

العامل حول   19 بكوفيد-  اإ�شابة  مليون   100

و�شع  ح��ول  املتناق�شة  والر�شائل 
الوباء  لوقف  القيود  او  الكمامات 
حذر  ترامب،  رئا�شة  طبعت  التي 
بايدن من اأنه يف انتظار الو�شول 
اىل مناعة جماعية الكمامات هي 

الدفاع االأف�شل ولي�س اللقاحات.
العامل بلغ عدد االإ�شابات مئة  يف 
يف  و798،  اآالف  وع�شرة  مليون 
حني بلغ عدد الذين ح�شد الوباء 
اأرواحهم من بني هوؤالء امل�شابني 
و242  األ���ف���ا  و151  م��ل��ي��ون��ني 
���ش��خ�����ش��اً، م��ن��ذ ظ��ه��ور ال���وب���اء يف 
دي�شمرب  االأول  ك��ان��ون  يف  ال�شني 

لوكالة  ت��ع��داد  بح�شب   2019
الثلثاء  م�����ش��اء  ب���ر����س  ف���ران�������س 
وطنية  ب����ي����ان����ات  اىل  ا�����ش����ت����ن����ادا 

ر�شمية.
وبداأت حملت التلقيح قبل �شهر، 
ومت تلقيح اأكرث من 63،5 مليون 
منطقة  اأو  دول���ة   68 يف  �شخ�س 
فران�س  ت��ع��داد  بح�شب  ال��ع��امل  يف 
بني  الفا�شلة  ال��ه��وة  لكن  ب��ر���س. 
هذا  يف  وال��ف��ق��رية  الغنية  ال����دول 
ح��ذرت منظمة  كما  تت�شع،  املجال 

ال�شحة العاملية.
للقلق  م��ث��رية  اأخ����رى  ح�شيلة  يف 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

وعد الرئي�س االأمريكي جو بايدن 
ب��ب��ذل جهد ج��دي��ر ب��زم��ن احلرب 
ل��ت��ع��زي��ز ب���رن���ام���ج ال��ت��ل��ق��ي��ح �شد 
املتحدة،  الواليات  يف  كوفيد19- 
بالوباء يف  ت�شررا  االأك��رث  الدولة 
العامل الذي جتاوز عدد االإ�شابات 

به املئة مليون.
واأعلن بايدن اأن الهدف هو طلب 
من  اإ�شافية  جرعة  مليون   200
ق���درة  ل��ل��و���ش��ول اىل  ال���ل���ق���اح���ات 
ت��ط��ع��ي��م ك���ل ال�����ش��ع��ب االأم���ريك���ي 

بحلول نهاية ال�شيف.
املتحدة  ال���والي���ات  جت����اوزت  فيما 
و425  اإ�شابة  مليون   25 عتبة 
األف وفاة، قدم الرئي�س االأمريكي 
اإج��راءات لت�شريع توزيع  الثلثاء 
اللقاحات الذي �شهد تاأخرا ب�شبب 
عهد  نهاية  يف  لوج�شتية  م�شاكل 

دونالد ترامب.
وق������ال ب����اي����دن ه�����ذا ت��ع��ه��د زمن 
م�شريا  مبالغة  لي�س  اإن���ه  ح���رب، 
الوفيات  احتمال و�شول عدد  اىل 
�شباط  ن��ه��اي��ة  يف  األ���ف   500 اىل 
�شيا�شة  م��ع  تناق�س  يف  ف��رباي��ر. 
ال���ت���ق���ل���ي���ل م�����ن ������ش�����اأن امل���خ���اط���ر 

يراجع،  ال  ال��وب��اء  اأن  على  ت��دل 
باتت بريطانيا الثلثاء اأول دولة 
الوفيات  ع���دد  ي��ت��ج��اوز  اأوروب�����ا  يف 
األ����ف ب�����ش��ب��ب فريو�س  ف��ي��ه��ا امل��ئ��ة 

كورونا امل�شتجد.
تواجه بريطانيا التي ت�شهد اإغلقا 
حاليا، موجة ثالثة من الفريو�س 
الن�شخ  ب�شبب  �شابقتها  من  اأق��وى 
املتحورة من الفريو�س التي تبني 
اأكرث  اأكرث عدوى وقد تكون  اأنها 
ال��رع��ب يف خمتلف  اأث���ار  فتكا، م��ا 

اأنحاء العامل.
وذكرت �شحيفة تاميز الربيطانية 
م�شروع  عن  �شتعلن  احلكومة  ان 
الربيطانيني  ال����رع����اي����ا  ي���رغ���م 
من  ب�����لده�����م  اىل  ال����ع����ائ����دي����ن 
�شديدة  ت���ع���ت���رب  دول�������ة  ث����لث����ني 
امل��خ��اط��ر وب��ي��ن��ه��ا ال���ربت���غ���ال، ان 
ع�شرة  مل��دة  �شحيا  حجرا  يلزموا 
اأما الرعايا غري  اأي��ام يف الفنادق. 
هذه  من  القادمني  الربيطانيني 
دخول  عليهم  ف�شيحظر  ال����دول 

االأرا�شي الربيطانية.
اإغلق  الربتغال، ورغم فر�س  يف 
البلد  ف��ان  اأي���ام  ع�شرة  قبل  ع��ام 
ب����ات����ت ت�����ش��ج��ل اأع����ل����ى ع������دد من 

االإ�شابات اجلديدة يف العامل .

جنم الخت�شا�شيني يف الأمرا�ض املعدية:

اأنطوين فو�شي يروي عام الكابو�س مع ترامب!

حم��ك��م��ة ل��ي��ب��ي��ة ت��ب��ط��ل 
ات��ف��اق��ي��ت��ني م����ع ت��رك��ي��ا

•• طرابل�س-وكاالت:

النواب  اأع�����ش��اء يف جم��ل�����س  ك�����ش��ف 
حمكمة  اأن  االأرب��ع��اء،  اأم�س  الليبي 
اأبطلت  ال��ب��لد،  ���ش��رق  البي�شاء  يف 
ات���ف���اق���ي���ت���ي ت��ر���ش��ي��م احل�������دود مع 
واأو�شحوا  االأمني.  والتعاون  تركيا 
ب��ح�����ش��ب م���ا اأف�����ادت و���ش��ائ��ل اإع���لم 
االإداري  الق�شاء  دائ��رة  اأن  حملية، 
يف حمكمة البي�شاء حكمت بانعدام 
ب�شاأن  ال��رئ��ا���ش��ي  امل��ج��ل�����س  ق�����راري 
البحرية  احل���دود  تر�شيم  اتفاقية 
مع تركيا واتفاقية التعاون االأمني 
االتفاقيتان  وك��ان��ت  وال��ع�����ش��ك��ري. 
 ،2019 نوفمرب  يف  وقعتا  اللتان 
البلد على  وا�شعا يف  اأث��ارت��ا ج��دال 
اأك����رث م��ن ���ش��ن��ت��ني، ال �شيما  م���دى 
واأن الربملان الليبي كان اأعلن العام 
املا�شي موقفه الراف�س لها، كذلك 
اأن  اإىل  الليبي.ي�شار  اجلي�س  فعل 
االتفاقية الع�شكرية بني الطرفني 
ق���وة ع�شكرية  اإن�����ش��اء  ع��ل��ى  ن�����ش��ت 

وقاعدة تركية يف ليبيا. 

ال�شودان  بني  التطبيع  اتفاق 
اأ�شهر  3 ب��ع��د  واإ���ش��رائ��ي��ل 

•• عوا�شم-وكاالت:

االإ�شرائيلي،  املخابرات  وزير  قال 
اإي��ل��ي ك��وه��ني، اأم�����س االأرب��ع��اء، اإن 
�شي�شعان  وال�������ش���ودان  اإ���ش��رائ��ي��ل 
اتفاق  ع��ل��ى  االأخ������رية  ال��ل��م�����ش��ات 
العلقات  الإق����ام����ة  دب��ل��وم��ا���ش��ي 
بالعا�شمة  بينهما، خلل مرا�شم 
غ�شون  يف  وا�شنطن  االأم��ريك��ي��ة 

ال�شهور الثلثة املقبلة.
نت  واي  لتلفزيون  كوهني  وق��ال 
االإ�شرائيلي م�شودة اتفاق ال�شلم 
اإجراء  املنتظر  تقدما ومن  حترز 
اإ�شرائيل  ب���ني  ت��وق��ي��ع  م���را����ش���م 
وا���ش��ن��ط��ن خلل  وال�������ش���ودان يف 
وفقا  املقبلة"،  ال��ث��لث��ة  ال�شهور 

لرويرز.
وك������ان ك���وه���ني ع���ل���ى راأ��������س وفد 
يوم  ال���������ش����ودان،  زار  اإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
االثنني، لبحث دفع االتفاق قدما. 
اإن  االإ�شرائيلي  للتلفزيون  وق��ال 
خطط  ث��لث  ناق�شوا  م�شوؤولني 

اقت�شادية وبحثوا اأمن احلدود.
العودة  وق��ال كوهني يف بيان بعد 
هذه  اأن  ثقة  ل��دي  اإ���ش��رائ��ي��ل  اإىل 
للعديد  االأ���ش�����س  ت�����ش��ع  ال���زي���ارة 
م��ن اأوج����ه ال��ت��ع��اون امل��ه��م��ة التي 
اإ�شرائيل  م����ن  ك����ل  ���ش��ت�����ش��اع��د 
كذلك  و����ش���ت���دع���م  وال�����������ش�����ودان 

اال�شتقرار االأمني يف املنطقة.

مقتل 100 اإرهابي يف عملية فرن�شية - مالية م�شرتكة
•• عوا�شم-وكاالت:

اأعلن اجلي�س املايل، مقتل 100 من مقاتلي اجلماعات املتطرفة واعتقال 
واملالية، نفذت  الفرن�شية  القوات  بني  م�شركة  عملية  يف  اآخرين،   20
يف و�شط البلد. وقال اجلي�س املايل على موقعه االإلكروين: قتل مئة 
النارية  الدراجات  من  العديد  م�شادرة  ومتت  ع�شرون  واعتقل  اإرهابي 
واملعدات احلربية، خلل العملية التي نفذها اجلي�س املايل وقوة برخان 

الفرن�شية بني الثاين والع�شرين من يناير.
وجاء يف البيان وفقا موقع �شحراء ميديا: الغاية من هذه العملية كانت 

تعقب العدو خارج املناطق التي يتح�شن فيها.
اأحد  باتي�شت  ج��ان  الفرن�شي  الكولونيل  عن  امل��ايل  اجلي�س  بيان  ونقل 
القادة الع�شكريني يف قوة برخان قوله اإن العملية تندرج يف �شياق طموح 

جدا ا�شتمر نحو �شهرين.
واأ�شاف باتي�شت اأن املرحلة االأوىل ق�شت باأن نتدرب معا من اأجل معرفٍة 
اأعمق بيننا يف امليدان. وق�شت الثانية باإخراج االإرهابيني من معاقلهم 

يف مايل حتى احلدود مع بوركينا فا�شو.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

تاميز،  ن���ي���وي���ورك  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف 
وافق اخت�شا�شي االأمرا�س املعدية 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  ج��ًدا  امل�شهور 
معاناته  ع��ن  التحدث  على  اأخ���رًيا 
ال�شابق  للرئي�س  امل�����ش��ورة  لتقدمي 
ب�����ش��اأن جائحة  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات 

كوفيد.
ب��ه��ذا ال�شوء  ل��ي�����س  ح�����ش��ًن��ا، االأم�����ر 
واخل���ط���ورة، األ��ي�����س ك��ذل��ك؟، هكذا 
ك��ان رد فعل دون��ال��د ت��رام��ب، حني 
املتحدة،  ل���ل���والي���ات  رئ���ي�������ًش���ا  ك�����ان 
وال�شمال  نيويورك  اأن  علم  عندما 
ال�شرقي من البلد تاأثرا بالت�شارع 
القاتل لوباء كوفيد19- يف الربيع 

املا�شي.
اأنتوين  االأمريكي،  املناعة  عامل  اإن 
الكلمات،  نقل هذه  فو�شي، هو من 
ُن�شرت، االإثنني،  يف مقابلة مطّولة 
تاميز،  ن����ي����وي����ورك  اأع�����م�����دة  ع���ل���ى 

عرب تنظيم ا�شتفتاء قانوين: 
هكذا تعتزم ا�شكتلندا فر�س العبور اإىل ال�شتقالل!

•• الفجر -خرية ال�شيباين

مبنا�شبة اجتماعه ال�شنوي، ك�شف احلزب الوطني االإ�شكتلندي، حزب نيكوال 
�شتورجون، عن خريطة الطريق باجتاه ا�شتقلل ا�شكتلندا. خطة من 11 
نقطة �شتكون النقطة االأ�شا�شية يف انتخابات الربملان االإ�شكتلندي املقبلة يف 

مايو 2021.
االإ�شكتلندي حملة حول مو�شوع  الوطني  �شيجري احلزب  لندن،  والإجبار 
اإجراء اال�شتفتاء، معتقدا اأنه اإذا منحه الناخبون االإ�شكتلنديون االأغلبية، اأو 
اإذا �شمح له حزب اآخر موؤيد لل�شتقلل بت�شكيل ائتلف من اأجل اال�شتقلل، 

فاإن بوري�س جون�شون �شيح�شر يف الزاوية. )التفا�شيل �س11(

اأنه كان قلًقا للغاية ب�شاأن  حا  مو�شّ
دونالد ترامب الذي قّلل با�شتمرار 
اأهمية االو�شاع، واأحاط نف�شه  من 
باأ�شخا�س لي�س لديهم ح�س علمي.

80 ع��اًم��ا، مدير  اأن��ت��وين ف��و���ش��ي، 
املعدية،  للأمرا�س  الوطني  املعهد 
����ا، واالأه��������م م����ن ذل����ك،  ك�����ان اأي���������شً
دون���ال���د ترامب  م�����ش��ت�����ش��اري  اأح����د 

الطبيب  ك�����ان  ال�����وب�����اء.  اإدارة  يف 
امل���ه���م���ة: فقد  ه�����ذه  م��ت��م��ر���ًش��ا يف 
روؤ�شاء  ل�شتة  خربته  ق��دم  ان  �شبق 
���ش��اب��ق��ني، ���ش��اع��ده��م ع��ل��ى حتديد 
اأوبئة  مواجهة  يف  ا�شراتيجياتهم 
واالإنفلونزا  املناعة  نق�س  فريو�س 

اأ واالإيبوال وفريو�س زيكا. 
)التفا�شيل �س15(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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قلعة اجلاهلي .. رمز 
للقوة ومعلم تاريخي بارز

اأخبار الإمارات

»جنونية وخبيثة« .. بيل جيت�ص 
مذهول من نظريات املوؤامرة يف اجلائحة 

عربي ودويل

من�صور بن حممد يلتقي حممد 
خمي�ص ويحثه على موا�صلة الإجنازات 

الفجر الريا�صي

الحتادية للموارد الب�شرية ت�شدر تعميما ب�شاأن اإجازة 
موظف احلكومة الحتادية امل�شاب ب�كورونا اأو املخالط

•• دبي-وام:

الهيئة  اأ���ش��درت   .. كوفيد19-  جلائحة  الت�شدي  اإج����راءات  حلوكمة  ا�شتكمااًل 
االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية، وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية، تعميماً 
ال�شحي  احلجر  ف��رة  حكم  ب�شاأن  االحت��ادي��ة،  واجل��ه��ات  ال����وزارات  لكافة  موجها 

ملوظف احلكومة االحتادية امل�شاب ب�كورونا اأو املخالط.
ال��ت��زام موظف احلكومة  ���ش��رورة  - على   2021 ل�شنة   4 رق��م   - التعميم  و���ش��دد 
كل   PCR االأن��ف  باإجراء فح�س م�شحة  اللقاح  يتلق جرعتي  ال��ذي مل  االحتادية 

�شبعة اأيام، ومبا ي�شمن احلفاظ على �شحة و�شلمة املوظفني واأ�شرهم.
وحول حوكمة اإجراءات املوظف امل�شاب واملخالط .. اأ�شار التعميم اإىل �شرور التزام 
املوظف امل�شاب بفريو�س كوفيد19-، اأو من تظهر عليه اأعرا�س االإ�شابة اأو تكون 
ال�شلطات  من  املقررة  واحلجر  للعلج  املعتمدة  باالآليات  اإيجابية  فح�شه  نتيجة 

ال�شحية املخت�شة، ووفق االإجراءات التالية، ح�شب التعميم.
)التفا�شيل �س3(

دع���ائ���م علقات  اأر�����ش����ى  ال�����ذي 
كارتر،  مع مركز  امتدت عقوداً 
ملكافحة داء دودة غينيا وبث روح 
 .. املتاأثرة  املجتمعات  يف  االأم��ل 
الراهنة  ال��ت��ح��دي��ات  اأن  م��وؤك��دا 
اأثبتت   19 ك��وف��ي��د-  جل��ائ��ح��ة 

حتقيق  يف  ال�������ش���ح���ة  اأه����م����ي����ة 
للمجتمعات  واالزده��ار  التنمية 
واأ����ش���اف :ل���ن ن��دخ��ر ج��ه��داً يف 
مّد يد العون للآخرين لتجاوز 

التحديات ال�شحية.
)التفا�شيل �س2(

مو�شكو: الظرف غري منا�شب لعالقة مع وا�شنطن
•• مو�شكو-وكاالت:

الرئي�س  بني  مكاملة  اأول  بتفا�شيل  ال�شيا�شية  االأو���ش��اط  ان�شغلت  بينما 
جرت  والتي  بوتني  فلدميري  الرو�شي  ونظريه  بايدن  جو  االأم��ريك��ي 
قبل �شاعات، جاء اجلواب من الكرملني نف�شه الذي ك�شف، االأربعاء، عن 

خلفات كبرية ظهرت بني الزعيمني حول ق�شايا عديدة.
واأ�شافت الرئا�شة الرو�شية اأم�س يف بيانها، اأن الظاهر اأن الظروف غري 
بني  كبري  تباين  وج��ود  موؤكدة  اأمريكا،  مع  العلقات  لتطبيع  منا�شبة 

بوتني وبايدن ظهر خلل االت�شال الهاتفي.
ي�شار اإىل اأن البيت االأبي�س كان اأعلن اأن اأول حمادثة هاتفية قد جرت، 
الثلثاء، بني الرئي�س االأمريكي جو بايدن منذ توليه رئا�شة الواليات 

املتحدة والرئي�س الرو�شي فلدميري بوتني.
اإن  يومية،  اإف��ادة  يف  �شاكي  جني  االأبي�س  البيت  با�شم  املتحدثة  وقالت 
املعار�س  معاملة  منها  رو���ش��ي��ة،  اأن�شطة  اإزاء  القلق  ع��ن  حت��دث  ب��اي��دن 

امل�شجون األيك�شي نافالني.
بايدن  اق��راح  الزعيمان  تناولها  التي  املو�شوعات  من  اأن  اأ�شافت  كما 
متديد معاهدة نيو �شتارت للحد من االأ�شلحة النووية مع رو�شيا خلم�س 
االعتداءات  وجه  اأوكرانيا" يف  ل�شيادة  "القوي  وا�شنطن  ودعم  �شنوات، 

الرو�شية امل�شتمرة.
ويف مو�شكو، قال الكرملني يف بيان، اإن الزعيمني حتدثا هاتفيا، الثلثاء، 

بعد التو�شل التفاق لتمديد معاهدة نيو �شتارت.
كما اأبلغ الرئي�س الرو�شي فلدميري بوتني نظريه االأمريكي اأنه يدعم 
تطبيع العلقات بني البلدين. واأو�شح الكرملني يف بيان اأن بوتني اأ�شار 
�شيلبي م�شالح  املتحدة  والواليات  رو�شيا  العلقات بني  اأن تطبيع  اإىل 

البلدين واملجتمع الدويل برمته.

ف��رن�����ش��ا ت���در����س ف��ر���س 
ال�شامل ال�����ش��ح��ي  احل��ج��ر 

•• باري�س-وام:

املتحدث  اأت�����ال  ج��اب��ري��ي��ل  اأع���ل���ن 
ال����ر�����ش����م����ي ب����ا�����ش����م احل����ك����وم����ة 
التجول  ح���ظ���ر  اأن  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
احلكومة  اأق���رت���ه  ال����ذي  ال��ل��ي��ل��ي 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  م��ن  اأي���ام  منذ 
�شباحا  ال�������ش���اد����ش���ة  اإىل  م�������ش���اء 
كورونا  ف��ريو���س  تف�شي  مل��واج��ه��ة 
امل��ت��ح��ورة ال يبطئ  ال�����ش��لالت  و 
�شتتم  اأن��ه  اأو���ش��ح  و   .. الفريو�س 
درا����ش���ة ���ش��ي��ن��اري��وه��ات ب��دي��ل��ة يف 
فر�س  بينها  من  ال��راه��ن  الوقت 

حجر �شحي �شامل اأو جزئي.
و ق��ال اأت��ال - ال��ذي ك��ان يتحدث 
عقب  م����وؤمت����ر  يف  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني 
امل�شغر  ال��دف��اع  جمل�س  اج��ت��م��اع 
الفرن�شي  ال���رئ���ي�������س  ب���رئ���ا����ش���ة 
: جنري   - م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل 
�شيناريوهات  درا������ش�����ة  ح���ال���ي���ا 
الو�شع  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  خم��ت��ل��ف��ة 
مو�شع  و�����ش����ت����ك����ون  ال���������ش����ح����ي 
والنقابات..  ال���ربمل���ان  ا���ش��ت�����ش��ارة 
حلظر  النهائية  النتائج  ننتظر 
مع  ال�شبت  ي��وم  الليلي  ال��ت��ج��ول 
مطمئنة"..  غ��ري  موؤ�شراتها  اأن 
م�شدد  �شحي  ح��ج��ر   : اأ���ش��اف  و 
التي مت  ال�شيناريوهات  اأحد  يعد 

اأخذها بعني االعتبار.

نحو  الأمل  م�شباح  ت�شيء  الإم��ارات 
عامل خال من الأمرا�س املدارية املهملة

•• اأبوظبي-وام:

جهودها  االإم����ارات  دول��ة  توا�شل 
وم���ب���ادرات���ه���ا م��ت��ع��ددة االأط�����راف 
من  خ�����ال  ع�����امل  اإىل  ل���ل���و����ش���ول 
التي  املهملة  امل��داري��ة  االأم���را����س 
ت��وؤث��ر ع��ل��ى ح��ي��اة اأك���رث م��ن 1.7 
منها  التزاما  وذل��ك  ن�شمة،  مليار 
بالنهج واملبادئ االإن�شانية القائمة 
املحتاجة  ال�شعوب  م�شاعدة  على 
و�شحة  ب�������ش���لم���ة  وااله�����ت�����م�����ام 

االإن�شان يف خمتلف دول العامل.
30 من  ال���  وت�شارك االإم���ارات يف 
يناير القادم دول العامل احتفالها 
املدارية  العاملي للأمرا�س  باليوم 
منظمة  اأطلقته  اأن  بعد  املهملة، 
ال�شحة العاملية يف 2020 بهدف 
ال�شحية  اجل��ه��ات  ج��ه��ود  ت��ع��زي��ز 
النا�س  ع��ام��ة  واإ�����ش����راك  ال��ع��امل��ي��ة 
يف اجل���ه���ود امل��ل��ح��ة ال��رام��ي��ة اإىل 
املدارية  االأم��را���س  على  الق�شاء 
املهملة التي ُت�شيب واحداً من كل 

خم�شة اأ�شخا�س يف العامل.
و�شيجمع اليوم العاملي للأمرا�س 
2021 ما يقرب  املدارية املهملة 
���ش��ري��ك��ة من  300 م��ن��ظ��م��ة  م���ن 
اأك����رث م���ن 55 دول����ة ت�����ش��ارك يف 
املتنوع  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��ح��ي  امل�����ش��ه��د 

الإنهاء االأمرا�س املدارية املهملة.
)التفا�شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات
مكتب فخر الوطن يدعو اأفراد املجتمع ل�شكر اأبطال اخلطوط الأمامية عرب و�شم #اأبطالنا_يف_الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

دعا "مكتب فخر الوطن " كل االأفراد يف خمتلف اأنحاء دولة االإمارات 
االأم��ام��ي��ة من  وت��ق��دي��ره��م الأب��ط��ال اخل��ط��وط  ع��ن �شكرهم  للتعبري 
اإر�شال ر�شالة �شكر �شخ�شية لهم عرب ح�شاباتهم على من�شات  خلل 
لكم" التي  "�شكرا  م��ب��ادرة  م��ن  ك��ج��زء  وذل���ك  االج��ت��م��اع��ي،  التوا�شل 

اأطلقها املكتب.
ويحث "فخر الوطن " مواطني الدولة واملقيمني فيها على ت�شجيل 
عن  فيه  يتحدثون  االأب��ط��ال  ل��ه��وؤالء  موجه  فيديو  مقطع  وم�شاركة 
االأمامية على حياتهم على  العاملني يف اخلطوط  اأث��رت جهود  كيف 
التوا�شل  من�شات  على  الفيديو  مقاطع  ن�شر  وميكن  اإيجابي،  نحو 

االجتماعي با�شتخدام و�شم #اأبطالنا_يف_االإمارات مع ذكر ح�شاب 
و�شتتم   ،/FrontlineHeroesUAE@/ الوطن"  "فخر 

م�شاركة هذه املقاطع على احل�شابات الر�شمية للمكتب.
وتهدف حملة "�شكرا لكم" اإىل �شكر وتقدير 100 األف �شخ�س من 
كبرية  خماطر  يواجهون  زال��وا  ما  الذين  االأمامية  اخلطوط  اأبطال 
يوم  ك��ل  ت�شحيات  وي��ق��دم��ون  و�شلمتهم  ال�شخ�شية  �شحتهم  على 

حلماية �شكان دولة االإمارات من تبعات فريو�س كوفيد19-.
املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل  طحنون  بن  �شلطان  ال�شيخ  معايل  و���ش��ارك 
�شكر جاء  بر�شالة  الوطن  اإدارة مكتب فخر  رئي�س جمل�س  التنفيذي 
اأ�شكر  اأن  اأود  الثاين من مكافحة اجلائحة،  العام  "مع دخولنا  فيها: 
و�شعبنا  بلدنا  بحماية  قاموا  الذين  االأمامية  اخلطوط  يف  اأبطالنا 

بجهودهم العظيمة و�شجاعتهم اال�شتثنائية، ونحن ممتنون لعملهم 
اإنقاذ  املمكن  يكن من  واإخل�شهم، مل  التزامهم  فمن غري  ال���دوؤوب، 
العديد من االأرواح. لذا اأوؤمن باأنكم اأبطال بحق لهذا الوطن وجنحتم 

يف تغيري الواقع وامل�شتقبل للأف�شل".
قال:  حيث  امتنانهم،  عن  التعبري  على  االآخ��ري��ن  معاليه  ح�ّس  كما 
من كل واحد منكم التوقف للحظة للتفكري، فاأبطالنا  نتمنى  "اليوم 
يف اخلطوط االأمامية ما زالوا يقاتلون من اأجلنا جميًعا، لذا ن�شجع 
اجلميع يف كل اأنحاء االإمارات للن�شمام اإلينا يف االإعراب عن �شكرهم، 
املخل�س  عملهم  نقّدر  اأننا  ال�شجعان  ل��ه��وؤالء  ر�شالة  اإي�شال  وهدفنا 

وتفانيهم على الدوام ".
يف  �شخ�س  كل  اأن  نهيان  اآل  طحنون  بن  �شلطان  ال�شيخ  معايل  واأك��د 

دولة االإمارات يت�شارك م�شوؤولية امل�شاعدة يف حماية اأبطال اخلطوط 
االأمامية، من خلل التزامهم بال�شلوك امل�شوؤول، وكذلك من خلل 

امل�شاركة يف حملة التطعيم الوطنية.
واأ�شاف معاليه: " تقود االإمارات العامل بحملتها لتطعيم جميع من 
على اأر�شها، ونتفاءل باأنه مع هذه احلملة ميكن اأن يعود اأبطالنا قريًبا 
اإىل حياتهم الطبيعية مع اأ�شرهم. ولكن لكي يحدث ذلك، نحتاج اإىل 
فهم واإدراك الدور الذي يجب اأن يلعبه كل واحد منا لتخفيف ال�شغط 
مب�شوؤولية  الت�شرف  كاأهمية  االأمامية،  اخلطوط  يف  العاملني  على 
اللقاح  على  احل�شول  وكذلك  ال�شلمة،  متطلبات  بجميع  واالل��ت��زام 
اأ�شرهم  اإىل  اأبطالنا  اآمنني، فلنعمل مًعا الإع��ادة  ك�شبيل وحيد لنكون 

يف اأ�شرع وقت ممكن. "

يف الذكرى الـ 30 لل�شراكة بني الإمارات ومركز كارتر

حممد بن زايد يقدم 10 ماليني دولر دعما للمركز ويوؤكد اللتزام جتاه ق�شايا ال�شحة العاملية

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قدم 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
لدعم  دوالر  مليني   10 امل�شلحة 
ال��والي��ات املتحدة  م��رك��ز ك��ارت��ر يف 
�شموه  م��ب��ادرة  االأم��ريك��ي��ة.. �شمن 
املهملة  املدارية  االأمرا�س  ملكافحة 
العاملي  ال���ي���وم  م���ع  ت���زام���ن���اً  وذل����ك 
ال�شنوي الثاين للأمرا�س املدارية 
30 من  ي�������ش���ادف  ال�����ذي  امل��ه��م��ل��ة 
2021 و الذي يهدف  �شهر يناير 
باحلاجة  العاملي  الوعي  تعزيز  اإىل 
امللحة للق�شاء على اأمرا�س املناطق 

املدارية املهملة.
التعاون  موا�شلة  الدعم  هذا  يتيح 
العاملية  ال�����ش��ح��ة  ق�����ش��اي��ا  دع���م  يف 

ا�شتخدام  دون  ا���ش��ت��ئ�����ش��ال��ه  ي��ت��م 
اللقاحات اأو االأدوية.

الرا�شخ  التعاون  على  تعليقه  يف  و 
بني دول��ة االإم���ارات و مركز كارتر 
االأ�شبق  االأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  ق���ال 
م��ع دولة  " تربطنا  ك��ارت��ر:  جيمي 
علقة  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
لل�شداقة  ت��اري��خ��ه��ا  ي���ع���ود  ق���وي���ة 
ال�شيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  م���ع  ال���وط���ي���دة 
زايد بن �شلطان اآل نهيان وت�شتمر 
اليوم من خلل املبادرات اخلريية 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
وبف�شل  ودع��م��ه..  نهيان  اآل  زاي���د 
ت��ل��ك اجل��ه��ود، اأ���ش��ب��ح��ت االإم����ارات 
اليوم حليفاً قوياً يف مكافحة مر�س 
واالأم����را�����س  املدارية  غ��ي��ن��ي��ا  دودة 
املهملة االأخ��رى.. ومعا، �شكلت كل 
من دولة االإمارات العربية املتحدة 

�شركائنا  مع  بالتعاون  التزامنا  يف 
التي  املعدية  االأمرا�س  يف مكافحة 
وم�شاعدة  م��ن��ه��ا  ال���وق���اي���ة  مي��ك��ن 
حمنة  ع��ل��ى  التغلب  يف  االإن�����ش��ان��ي��ة 
بحياة  وال��ت��ن��ع��م  وال���ف���ق���ر  امل���ر����س 

�شحية و كرمية".
اللقاء  اإىل  ال�����ش��راك��ة  ه���ذه  ت��ع��ود  و 
ال��ت��اري��خ��ي ال���ذي ج��م��ع امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
والرئي�س االأمريكي االأ�شبق جيمي 
لدولة  االأوىل  زيارته  خلل  كارتر 
االإم��ارات.. وحتدث الرئي�س كارتر 
ال�شتئ�شال  م��ب��ادرت��ه  ع���ن  خ��لل��ه 
ي�شيب  م����وه����ن  ط��ف��ي��ل��ي  م����ر�����س 
ك����ب����رية من  اأج����������زاء  ال�������ش���ك���ان يف 
اأف��ري��ق��ي��ا.. و ا���ش��ت��ج��اب امل��غ��ف��ور له 
�شخي  ت���ربع  ب��ت��ق��دمي  زاي���د  ال�شيخ 

ملركز كارتر .

دودة  داء  ع���ل���ى  ال���ق�������ش���اء  خ���ا����ش���ة 
غينيا. و قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اليوم  ن�شري   "  : امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  خطى  على 
اأر�شى  ال��ذي  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
دع��ائ��م ع��لق��ات ام��ت��دت ع��ق��وداً مع 
دودة  داء  مل��ك��اف��ح��ة  ك���ارت���ر،  م���رك���ز 
غينيا وبث روح االأمل يف املجتمعات 
التحديات  اأن  م���وؤك���دا   .. امل��ت��اأث��رة 
ال��راه��ن��ة جل��ائ��ح��ة " ك��وف��ي��د- 19 
اأهمية ال�شحة يف حتقيق  اأثبتت   "
للمجتمعات  واالزده�������ار  ال��ت��ن��م��ي��ة 
واأ�����ش����اف :" ل���ن ن���دخ���ر ج���ه���داً يف 
م���ّد ي��د ال��ع��ون ل��لآخ��ري��ن لتجاوز 

التحديات ال�شحية".
بكلِّ عزم  " ما�شون   : �شموه  وق��ال 

ومركز كارتر علقة قوية جتاوزت 
االأجيال".

و اأع��������رب ع����ن ����ش���ك���ره وت���ق���دي���ره 
قدمه  ال���ذي  اال�شتثنائي  "للدعم 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
االأمرا�س  ملكافحة  نهيان  اآل  زاي��د 
فعالية  �شتقام  و  املهملة".  املدارية 
اف���را����ش���ي���ة مب��ن��ا���ش��ب��ة ال���ذك���رى 
ب����ني مركز  ل���ل�������ش���راك���ة  ال���ث���لث���ني 
 27 ك����ارت����ر ودول�������ة االإم����������ارات يف 
معايل  فيها  ي�شارك  اجل��اري  يناير 
يو�شف مانع العتيبة �شفري الدولة 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  ل��دى 
و ج��ي�����ش��ون ك���ارت���ر، رئ��ي�����س جمل�س 
االأم���ن���اء ل���دى م��رك��ز ك��ارت��ر وبايج 
ملركز  التنفيذية  الرئي�شة  األك�شندر 
الرئي�س  ب��لن��د  و���ش��ي��م��ون  ك���ارت���ر 
للق�شاء  العاملي  للمعهد  التنفيذي 

واأث��م��ر ال��ل��ق��اء ع��ن ���ش��راك��ة خلدمة 
ث���لث���ة عقود  دام������ت  االإن�������ش���ان���ي���ة 
�شاهمت يف حتقيق اإجن��ازات قاربت 
وبف�شل  امل����ر�����س..  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء 
على  الق�شاء  اأ�شبح  اجل��ه��ود،  ه��ذه 
اأي وقت  اأق��رب من  دودة غينيا  داء 
اإح�شائيات  اأ����ش���ارت  ب��ع��دم��ا  م�شى 
حاالت  ع���دد  اأن  اإىل  ك��ارت��ر  م��رك��ز 
اإىل  االإ�شابة بدودة غينيا انخف�س 
ف��ق��ط يف عام   27 ل��ي��ب��ل��غ  ال��ن�����ش��ف 
التحديات  م��ن  ب��ال��رغ��م   2020
كوفيد-  " جائحة  فر�شتها  ال��ت��ي 
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كارتر  م���رك���ز  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
مبر�س  االإ�شابات  خف�س  ا�شتطاع 
 99.99% ب��ن�����ش��ب��ة  غ��ي��ن��ي��ا  دودة 
�شي�شبح هذا  و   ..1986 منذ عام 
مر�س  اأول  املهمل  امل���داري  امل��ر���س 

على االأمرا�س املعدية.
امل�شتمر مع مركز  التعاون  يوؤكد  و 
ك��ارت��ر ال��ت��زام دول��ة االإم����ارات جتاه 
مكافحة  و  العاملية  ال�شحة  ق�شايا 
االأمرا�س املوهنة مبا فيها امللريا 
و�شلل االأطفال واالأمرا�س املدارية 
التزامها  ال��دول��ة  ت��وؤك��د  و  املهملة. 
املعدية  االأم���را����س  ع��ل��ى  بالق�شاء 
من خلل و�شع الق�شية على راأ�س 
ج���دول االأع���م���ال و امل��ح��اف��ظ��ة على 
التمويل،  وت��ع��زي��ز  امل��ح��رز  ال��ت��ق��دم 
ال�شركاء  م��ع  وثيق  ب�شكل  والعمل 
متعددة  وامل�������ب�������ادرات  ال���ع���امل���ي���ني 

االأطراف حل�شد الدعم والتمويل.

ومنذ عام 2011، خ�ش�س �شاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان اأكرث من 250 مليون دوالر 
للق�شاء  ال��دول��ي��ة  اجل���ه���ود  ل��دع��م 
على �شلل االأطفال، وهو ما يج�شد 
وتاأكيده  ال�شخ�شي  �شموه  ال��ت��زام 
ميكن  ال��ت��ي  االأم���را����س  ا�شتئ�شال 
الوقاية منها. كان الرئي�س االأ�شبق 
كارتر  ج��ي��م��ي  امل��ت��ح��دة  ل���ل���والي���ات 
اأ�ش�شا  قد  كارتر  روزال���ني  وعقيلته 
والذي   1982 ع���ام  ك��ارت��ر  م��رك��ز 
ال��ت��ق��دم بحقوق  اأج�����ل  ي��ع��م��ل م���ن 
املعاناة  م��ن  وال��ت��خ��ف��ي��ف  االإن�����ش��ان 

الب�شرية.

كارتر ل�شتئ�شال داء دودة غينيا مركز  جلهود  دولر  ماليني   10 يقدم  اأبوظبي  عهد  •  ويل 
الإمارات الرا�شخ بالق�شاء على الأمرا�ض املدارية املهملة  دولة  التزام  يوؤكد  • الدعم 

اليوم العاملي ال�شنوي الثاين لالأمرا�ض املدارية املهملة الذي ي�شادف 30 يناير 2021 مع  يتزامن  • الإعالن 
يتم ا�شتئ�شاله دون ا�شتخدام اللقاحات اأو الأدوية الذي  الأول  يزال  ل  غينيا  دودة  • مر�ض 

ختام فعاليات التمرين الع�شكري امل�شرتك بني الإمارات و الوليات املتحدة
•• اأبوظبي-وام:

اختتمت يف منطقة احلمرا فعاليات التمرين الع�شكري امل�شرك بني دولة 
وحدات  نفذته  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  و  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
البحرية  الرئا�شة باال�شراك مع �شلح م�شاة  القوات الربية وحر�س  من 

االأمريكية.
ياأتي التمرين �شمن �شل�شلة التمارين املربجمة بني البلدين لرفع القدرات 
احليوية  االأه����داف  وت��اأم��ني  اإ���ش��ن��اد  عمليات  لتنفيذ  واجل��اه��زي��ة  القتالية 
عمليات  على  ال��ت��دري��ب  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  اجل���وي  االإ���ش��ن��اد  عمليات  وتن�شيق 

االإخلء اجلوي من املناطق املبنية بوا�شطة الطائرات العمودية.
وتبادل اخلربات  امل�شرك  الع�شكري  التعاون  تعزيز  اإىل  التمرين  ويهدف 
الع�شكري يف  العمل االح��رايف  اأعلى م�شتويات  اإىل  البلدين للو�شول  بني 

تنفيذ العمليات امل�شركة.

الإمارات ت�شيء م�شباح الأمل نحو عامل خال من الأمرا�س املدارية املهملة
•• اأبوظبي-وام:

توا�شل دولة االإمارات جهودها ومبادراتها متعددة االأطراف للو�شول اإىل 
اأك��رث من  ع��امل خ��ال من االأم��را���س امل��داري��ة املهملة التي توؤثر على حياة 
التزاما منها بالنهج واملبادئ االإن�شانية القائمة  وذلك  ن�شمة،  مليار   1.7
يف  االإن�شان  و�شحة  ب�شلمة  واالهتمام  املحتاجة  ال�شعوب  م�شاعدة  على 

خمتلف دول العامل.
وت�شارك االإمارات يف ال� 30 من يناير القادم دول العامل احتفالها باليوم 
العاملي للأمرا�س املدارية املهملة، بعد اأن اأطلقته منظمة ال�شحة العاملية 
عامة  واإ���ش��راك  العاملية  ال�شحية  اجلهات  جهود  تعزيز  بهدف   2020 يف 
النا�س يف اجلهود امللحة الرامية اإىل الق�شاء على االأمرا�س املدارية املهملة 

التي ُت�شيب واحداً من كل خم�شة اأ�شخا�س يف العامل.
من  يقرب  ما   2021 املهملة  املدارية  للأمرا�س  العاملي  اليوم  و�شيجمع 
ت�شارك يف امل�شهد ال�شحي  دولة   55 من  اأكرث  من  �شريكة  منظمة   300

العاملي املتنوع الإنهاء االأمرا�س املدارية املهملة.
اأنحاء  خمتلف  يف  معلًما   14 املنا�شبة  خ��لل  االإم����ارات  دول���ة  و�شت�شيء 
اأبوظبي ودبي، مبا فيها برج العرب، وبرواز دبي، وق�شر االإمارات، واالحتاد 

اأرينا، ومقر اأدنوك، باالألوان.
اأك��رث من 30 عاما مبكافحة  والتزمت دول��ة االإم��ارات وقيادتها على م��دار 

االأمرا�س املدارية املهملة، ففي عام 1990 تربع املغفور له ال�شيخ زايد بن 
مليون   5.77 كارتر مببلغ  ثراه" اإىل مركز  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
دوالر بهدف دعم جهوده الرامية اإىل ا�شتئ�شال مر�س دودة غينيا، وهو اأحد 

االأمرا�س املدارية املهملة.
80 مليون  وجنحت ال�شراكة التي امتدت لعقود مع مركز كارتر يف منع 
ال�شحيح  الطريق  على  العمل  وي�شري  غينيا،  دودة  مبر�س  اإ�شابة  حالة 

لي�شبح املر�س اأول مر�س يتم ا�شتئ�شاله دون ا�شتخدام لقاحات اأو اأدوية.
ور�شخت االإمارات التزامها جتاه مكافحة اأمرا�س املناطق املدارية املهملة 
يف عام 2017 من خلل �شندوق بلوغ امليل االأخري- وهي مبادرة مدتها 
10 �شنوات بقيمة 100 مليون دوالر اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد العام للقوات امل�شلحة، 

بدعم من موؤ�ش�شة بيل وميليندا جيت�س وخمتلف ال�شركاء.
وتوّفر هذه املبادرة العلج والرعاية الوقائية يف املجتمعات التي تفتقر اإىل 
اإمكانية احل�شول على اخلدمات ال�شحية ذات اجلودة العالية، مع الركيز 

خ�شو�شاً على بلوغ امليل االأخري يف الق�شاء على االأمرا�س.
ومتثل ر�شالة "بلوغ امليل االأخري" التزام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
منها  الوقاية  التي ميكن  املعدية  االأمرا�س  على  بالق�شاء  نهيان  اآل  زاي��د 
اإىل  اإ�شافة  ه�شا�شة  االأك���رث  واملجتمعات  ال��ع��امل  �شكان  اأف��ق��ر  على  وت��وؤث��ر 

م�شاعدة مليني االأطفال والبالغني على عي�س حياة �شحية بكرامة.

واأطلقت االإم��ارات يف عام 2020 حملة مدى الإ�شراك اجلمهور يف مهمة 
�شندوق بلوغ امليل االأخري حيث تتبع احلملة نهًجا مبتكًرا جلمع التربعات 
ب�شاأن  ا  اأي�شً املجتمع  اأف���راد  تثقيف  اإىل  وت�شعى  النهري،  العمى  ملكافحة 

املر�س من خلل اجلهود التوعوية اال�شراتيجية وامل�شتهدفة.
ويعد دعم جهود ا�شتئ�شال االأمرا�س املدارية املهملة جزًءا من التزام اأو�شع 
االأمرا�س  على  والق�شاء  العاملية  ال�شحة  ق�شايا  جت��اه  االإم����ارات  ل��دول��ة 
املعدية، حيث ترّبع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان مببلغ 
يزيد على 250 مليون دوالر منذ عام 2010 دعماً منه للجهود الهادفة 

اإىل الق�شاء على هذه االأمرا�س التي ميكن الوقاية منها.
1.7 مليار ن�شمة  اأك��رث من  املهملة على حياة  امل��داري��ة  االأم��را���س  وت��وؤث��ر 
وُيعترب  امل��ع��م��ورة،  اأن��ح��اء  يف  وتهمي�شاً  ف��ق��راً  املجتمعات  اأك��رث  يف  يعي�شون 
حالياً  ُي�شتعمل  �شامًل  م�شطلحاً  املهملة"  امل��داري��ة  "االأمرا�س  م�شطلح 
ل��و���ش��ف جم��م��وع��ة م���ن 20 م��ر���ش��اً م��ن��ق��واًل م���ن امل��م��ك��ن ال��وق��اي��ة منها 
وت�شوهات  واإعاقات،  االأمرا�س حتديات �شحية،  وت�شبب هذه  ومعاجلتها. 
وت�شيب �شحاياها بالعمى يف بع�س االأحيان، كما ت�شكل تهديداً مل�شتقبلهم 

على امل�شتوى البدين، واالقت�شادي، واالجتماعي.
منظمة  الإطلق  منا�شبة  املهملة  املدارية  للأمرا�س  العاملي  اليوم  وي�شكل 
هذه  ع��ل��ى  للق�شاء  و�شعتها  ج��دي��دة  ط��ري��ق  خل��ارط��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة 
االأمرا�س، اإ�شافة اإىل عدة اأن�شطة متتد ل�شهور ومن اأبرزها عقد اأول قمة 

�شت�شت�شيفها  املهملة  املدارية  للأمرا�س  حد  لو�شع  االإط��لق  على  عاملية 
كيغايل يف يونيو املقبل. و�شيعمل اليوم العاملي للأمرا�س املدارية املهملة 
2021 على ح�شد دعم املجتمع العاملي الإ�شراكه يف اجلهود املبذولة الإنهاء 
هذه االأمرا�س، حيث �شيجمع ما يقرب من 300 منظمة �شريكة من اأكرث 
االأمرا�س  الإنهاء  املتنوع  العاملي  ال�شحي  امل�شهد  ت�شارك يف  دول��ة   55 من 
املدارية املهملة. وتهدف خريطة الطريق اجلديدة ملنظمة ال�شحة العاملية 
عدد  باملئة يف   90 بن�شبة  اإىل خف�س  القادمة  الع�شر  ال�شنوات  على مدى 
املهملة،  امل��داري��ة  االأم��را���س  �شد  ع��لج  اإىل  يحتاجون  ال��ذي��ن  االأ�شخا�س 
االإعاقة  املعدلة ح�شب  العمر  �شنوات  باملئة يف   75 بن�شبة  وحتقيق خف�س 
يف  املتمثل  ال��ه��دف  وحتقيق  املهملة،  امل��داري��ة  املناطق  ب��اأم��را���س  واملتعلقة 
100 دولة على مر�س م��داري مهمل واح��د، والق�شاء على اثنني  ق�شاء 

من االأمرا�س املدارية املهملة.
كما تهدف خريطة الطريق اإىل خف�س بن�شبة 75 باملئة يف عدد الوفيات 
2016/، واإتاحة  الناجمة عن االأمرا�س املنقولة بالنواقل /مقارنة بعام 
االأ�شا�شية  املياه  اإم���دادات  اإىل  ال�شكان  من  باملئة   100 ن�شبته  ما  و�شول 
باالأمرا�س  امل��وب��وءة  املناطق  يف  ال�شخ�شية  والنظافة  ال�شحي  وال�شرف 
90 باملئة من البلدان  اإدراج ما ن�شبته  اإ�شافة اإىل �شمان  املدارية املهملة، 
االأ�شا�شية  اخل��دم��ات  ح��زم��ات  �شمن  املهملة  امل��داري��ة  ل��لأم��را���س  ل��ع��لج 

وتوفري امليزانيات اخلا�شة بها.
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اأخبـار الإمـارات
اللجنة امل�شرتكة بني الإمارات وفنلندا تبحث تعزيز التعاون

•• اأبوظبي- وام:

عقد معايل اأحمد بن علي حممد ال�شايغ وزير دولة، ومعايل ماتي 
اأم�س، االجتماع  اأنطونني وزير الدولة بوزارة اخلارجية الفنلندية، 

االفرا�شي االفتتاحي للجنة امل�شركة بني دولة االإمارات وفنلندا.
الثنائية،  ال��ع��لق��ات  ق��وة  على  ت�شريحاته  يف  ال�شايغ  معايل  واأك���د 
اإىل التعاون املتزايد بني دولة االإم��ارات وفنلندا يف ال�شنوات  م�شرياً 
املا�شية، مبا يف ذلك زيادة التعاون االقت�شادي والثقايف بني البلدين 

منذ اإقامة العلقات الدبلوما�شية يف عام 1975.
وقال معاليه اإن عقد االجتماع االفتتاحي للجنة امل�شركة بني دولة 
االإمارات وفنلندا يعد خطوة مميزة يف دفع م�شرية التعاون والتن�شيق 

التبادل  االإم��ارات فنلندا �شريكاً مهماً يف  الثنائي، حيث تعترب دولة 
التجاري واالقت�شادي وال�شياحي، مبديا تطلع االإمارات اإىل تو�شيع 

الفر�س امل�شركة للنمو واالزدهار من خلل عمل اللجنة.
من جانبه، �شكر معايل ماتي اأنطونني دولة االإمارات على ا�شت�شافة 
االجتماع، واأكد حر�س فنلندا على تعزيز التعاون مع دولة االإمارات، 
الق�شايا  مناق�شة  م��ن  اجل��ان��ب��ني  م��ك��ن  االج��ت��م��اع  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 

ال�شيا�شية واالقت�شادية الرئي�شية ذات االهتمام امل�شرك.
ون��اق�����س اجل��ان��ب��ان ف��ر���س ال��ت��ع��اون يف خمتلف امل��ج��االت ب��ني دولة 
االإمارات وفنلندا يف ظل نقا�س اأو�شع حول االقت�شاد العاملي والتجارة 
الدولية. وقدم اجلانبان خلل االجتماع ملحظاتهما وناق�شا عددا 

من الق�شايا ال�شيا�شية ذات االهتمام امل�شرك.

الحتادية للموارد الب�شرية ت�شدر تعميما ب�شاأن اإجازة موظف احلكومة الحتادية امل�شاب ب�كورونا اأو املخالط
•• دبي-وام:

اأ�شدرت  " كوفيد19-" ..  جلائحة  الت�شدي  اإج���راءات  حلوكمة  ا�شتكمااًل 
اجلهات  مع  التن�شيق  وبعد  احلكومية،  الب�شرية  للموارد  االحتادية  الهيئة 
املعنية، تعميماً موجها لكافة الوزارات واجلهات االحتادية، ب�شاأن حكم فرة 

احلجر ال�شحي ملوظف احلكومة االحتادية امل�شاب ب�كورونا اأو املخالط.
و�شدد التعميم - رقم 4 ل�شنة 2021 - على �شرورة التزام موظف احلكومة 
 PCR االحتادية الذي مل يتلق جرعتي اللقاح باإجراء فح�س م�شحة االأنف
كل �شبعة اأيام، ومبا ي�شمن احلفاظ على �شحة و�شلمة املوظفني واأ�شرهم. 
وحول حوكمة اإجراءات املوظف امل�شاب واملخالط .. اأ�شار التعميم اإىل �شرور 
التزام املوظف امل�شاب بفريو�س " كوفيد19-" ، اأو من تظهر عليه اأعرا�س 

االإ�شابة اأو تكون نتيجة فح�شه اإيجابية باالآليات املعتمدة للعلج واحلجر 
ح�شب  التالية،  االإج���راءات  ووف��ق  املخت�شة،  ال�شحية  ال�شلطات  من  املقررة 
التعميم: - اإذا كان املوظف املخالط قد تلقى جرعتني من التطعيم، فتكون 
ال�شحية  امل��ح��ددة من اجلهات  الزمنية  االأط��ر  وف��ق  ال�شحي  ف��رة احلجر 

املخت�شة يف الدولة فرة عمل عن بعد، وفق االأ�شول املقررة بهذا ال�شاأن.
- اأما اإذا مل يكن املوظف املخالط قد تلقى جرعتي التطعيم، عندها تخ�شم 
فرة احلجر ال�شحي من اإجازته ال�شنوية اإن كان له ر�شيد، واإن مل يكن له 
ر�شيد تعترب بدون راتب، مع التزام املوظف بتاأدية اأي مهام تكلفه بها جهة 

عمله، اأثناء فرة احلجر ال�شحي، اإذا تطلبت م�شلحة العمل ذلك.
اأو املوظف  اأو املخالط  "الهيئة" على �شرورة التزام املوظف امل�شاب  واأكدت 
اأو جرعتني  اأوىل  " �شواء جرعة   19 " كوفيد -  ال��ذي تلقى التطعيم �شد 

ال��واردة يف االآلية االإلكرونية اخلا�شة بت�شجيل م�شابي  باتباع االإج��راءات 
معلومات  اإدارة  نظام  �شمن  التطعيم،  ومتلقي  "كوفيد19-" واملخالطني 
املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية "بياناتي"، على اأن تلتزم اإدارات املوارد 
الب�شرية يف اجلهات االحتادية مبتابعة مدى التزام موظفيها بتلك االآلية، 

والتاأكد من �شلمة ودقة املعلومات املدخلة.
وحر�شاً منها على م�شاعدة اجلهات االحتادية يف عمليات الر�شد والتوثيق 
اخلا�شة  العمليات  م��ن  جم��م��وع��ة  ب��اأمت��ت��ة  "الهيئة"  ق��ام��ت  االإل���ك���روين، 
بحوكمة اإجراءات الت�شدي للجائحة على م�شتوى احلكومة االحتادية، من 
اإ�شابة موظف احلكومة  ت�شجيل  اآلية  اأمتتت  "بياناتي"، حيث  نظام  خلل 
"بياناتي"، وت�شجيل طلب العمل عن بعد  االحتادية بكوفيد–19 يف نظام 
للموظفني املخالطني، وت�شجيل املوظفني احلا�شلني على لقاح كوفيد19-. 

االإجراءات  بكافة  االلتزام  على  االحتادية  احلكومة  موظفي  الهيئة  وحثت 
االحرازية ال�شادرة عن اجلهات املخت�شة يف الدولة للحيلولة دون انت�شار 
اجلزاءات  دليل  بتطبيق  االل��ت��زام  على  االحت��ادي��ة  واجلهات  بينهم،  االأوب��ئ��ة 
املوظفني  مع  التعامل  عند  لديها  امل�شكلة  املخالفات  للجان  اال�شر�شادي 
 26 رق��م  ال�شابق  تعميمها  وف��ق  االح���رازي���ة  ب���االإج���راءات  امللتزمني  غ��ري 
اإىل تزويدها بتقرير  الهيئة كافة اجلهات االحتادية  2020. ودعت  ل�شنة 
اأ�شبوعي عن اأعداد املوظفني امل�شابني واملخالطني واأعداد املوظفني الذين 
تلقوا التطعيم �شد كوفيد19-، �شواء جرعة واحدة اأو جرعتني. كما اأعلنت 
1 فرباير،  عن ور�شة عمل افرا�شية، �شتعقدها يوم االثنني املقبل املوافق 
االإلكرونية  االآل��ي��ات  ل�شرح  االحت��ادي��ة؛  احلكومة  موظفي  كافة  ت�شتهدف 

الواردة يف التعميم.

جمهز بتقنية الطباعة احليوية رباعية الأبعاد الأوىل يف منطقة ال�شرق الأو�شط

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تطلق مركز الطب التجديدي مب�شت�شفى القا�شمي
•• ال�شارقة-الفجر:

ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
الر�شمي  االف���ت���ت���اح  ع���ن  امل��ج��ت��م��ع 
ملركز الطب التجديدي مب�شت�شفى 
وجتهيزه  ب��ال�����ش��ارق��ة،  ال��ق��ا���ش��م��ي 
املتطورة،  الطبية  االأجهزة  باأحدث 
واملقايي�س  امل���وا����ش���ف���ات  ب��ح�����ش��ب 
املعتمدة باإ�شراف طاقم طبي وفني 
ومتري�شي موؤهل ومتخ�ش�س، �شعياً 
الت�شخي�شية  اخل���دم���ات  ل��ت��ق��دمي 
واملتكاملة  ال���لزم���ة  وال��ع��لج��ي��ة 
احلديثة  الطبية  ال��ط��رق  باأف�شل 
اأف�شل  وحتقيق  التطورات  ملواكبة 

املمار�شات يف املجال ال�شحي. 
على  نوعه  م��ن  االأول  امل��رك��ز  ويعد 
م�شتوى الوزارة، والذي مت جتهيزه 

منطقة  يف  م���رة  الأول  ب��ال�����ش��ارق��ة 
ال�شرق االأو�شط، �شوف حُتِدث نقلة 
التجديدي  ال��ط��ب  علم  يف  نوعية 
واحل��������ي��������وي م�������ن خ���������لل ج����ه����از 
للطباعة   Dr.INVIVO
احل��ي��وي��ة رب��اع��ي��ة االأب���ع���اد، والتي 
ج����دي����دة يف علج  مت���ه���د حل��ق��ب��ة 
املزمنة  واجل���روح  ال�شكري  ال��ق��دم 
جذرياً  ي��غ��ري  اأن  مي��ك��ن  واحل����روق 
�شعادته  واأ�����ش����اد  امل���ر����ش���ى،  ح���ي���اة 
بكفاءة الطاقم الطبي يف م�شت�شفى 
تخ�ش�شاته  ب��ج��م��ي��ع  ال��ق��ا���ش��م��ي 
واأق�شامه وجناحه يف اإجراء عمليات 
وتوظيف  ومعقدة  ن���ادرة  جراحية 
لر�شيخ  الطبية  التقنيات  اأح��دث 
الثقة بكوادرنا واالرتقاء بتناف�شية 

موؤ�ش�شاتنا ال�شحية الوطنية. 

اإ�شافة نوعية  
يو�شف  ال���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة  واأك�������د 
حم���م���د ال���������ش����رك����ال م����دي����ر ع���ام 
للخدمات  االإم���������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة 
الطب  مركز  افتتاح  اأن  ال�شحية 
القا�شمي  مب�شت�شفى  التجديدي 
اإ�شافة  ي��ع��ت��رب  امل��رك��ز  ب��ال�����ش��ارق��ة 
متميزة ل�شل�شلة ال�شروح الطبية 
التي  التطويرية  اخلطط  �شمن 
لتلبية  ال����������وزارة  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ع��ك��ف 
للمجتمع،  ال�شحية  االحتياجات 
والتي تندرج يف اإطار ا�شراتيجية 
عياداتها  �شبكة  لتو�شيع  ال����وزارة 
اخلدمات  وت��وف��ري  التخ�ش�شية 
يف  للمر�شى،  العلجية  الطبية 
م��راف��ق��ه��ا امل��ن��ت�����ش��رة يف ال���دول���ة، 
ورف����ده����ا ب���ال���ك���ف���اءات وامل����ع����دات 

التجديدي متنوعة وتواكب اأحدث 
امل�شتجدات العاملية.

تخ�ش�شات متنوعة
امل��ع��ل نائب  ال��دك��ت��ور �شقر  ول��ف��ت 
القا�شمي  مل�شت�شفى  الفني  امل��دي��ر 
والرميم  التجميل  ق�شم  رئ��ي�����س 
مركز  افتتاح  اأهمية  اإىل  واحل��روق 
م�شت�شفى  يف  ال��ت��ج��دي��دي  ال��ط��ب 
ال���ق���ا����ش���م���ي ال��������ذي ي�������ش���م���ل ع����دة 
تخ�ش�شات ت�شمل العظام واجلروح 
وال��ت��ج��م��ي��ل وامل�����ش��ال��ك ال��ب��ول��ي��ة يف 
ظ��ل ال��ن��ج��اح ال����ذي ح��ق��ق��ه العلج 
ال���ت���ج���دي���دي م����ن ن���اح���ي���ة اإع�������ادة 
املت�شررة  االأن�����ش��ج��ة  وحت��ف��ي��ز  من��و 
اخلليا  ط���ري���ق  ع����ن  اجل�������ش���م  يف 
املر�شى  ده�����ون  م���ن  امل�����ش��ت��خ��ل�����ش��ة 

ال�شحية  املعايري  اأح���دث  ملواكبة 
املركز  يت�شمن  ح��ي��ث  ال���دول���ي���ة، 
بالغيارات  جم��ه��زة  ك��ام��ل��ة  وح���دة 
وطابعة  ال���ذك���ي���ة  وال�������ش���م���ادات 
ن�شيج  ل��ط��ب��اع��ة  االأب���ع���اد  رب��اع��ي��ة 
ويقدم علجات  الذاتية،  الدهون 
 ،SFV بال  وعلجات  بالبلزما 
وعلج باالأك�شجني عايل ال�شغط. 
وي�شمل العلج بالطب التجديدي 
الطبية  التقنيات  م��ن  جمموعة 
امل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي جن��ح��ت يف حتقيق 
�شريعة  ب���وت���رية  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج 
الوظائف  اإع��������ادة  ع���ل���ى  وت���ع���م���ل 
اخللوية من خلل متكني اجل�شم 
م��ن اإ���ش��لح وا���ش��ت��ب��دال وجتديد 
واالأع�شاء  واالأن�����ش��ج��ة  اخل���لي���ا 

التالفة واملرهلة واملري�شة.

خطط تو�شع باخلدمات
واأو�شحت الدكتورة كلثوم البلو�شي 
اأن  امل�������ش���ت�������ش���ف���ي���ات  اإدارة  م����دي����ر 
التجديدي  ال��ط��ب  م��رك��ز  ت��د���ش��ني 
بال�شارقة  القا�شمي  م�شت�شفى  يف 
ياأتي �شمن خطط الوزارة الإ�شافة 
مراكز وعيادات متخ�ش�شة ورفدها 
االأطباء  م���ن  م���وؤه���ل  ط��ب��ي  ب���ك���ادر 
فريق  ج��ان��ب  اإىل  واال���ش��ت�����ش��اري��ني 
احتياجات  لتلبية  مدرب  متري�شي 
امل�شت�شفيات،  يف  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد 
التجديدي  الطب  اأن  اإىل  م�شرية 
ي�شهم ب�شكل فاعل يف علج اأمرا�س 
الركبة واحل��روق واجل��روح وبع�س 
البولية  وامل�شالك  الع�شب  ح��االت 
تخ�ش�شات  ويف  ال�شكرية  وال��ق��دم 
اأن تخ�ش�شات الطب  اأخ��رى، حيث 

م�شرياً  ال��ط��ب��ي��ة.  وامل�����ش��ت��ل��زم��ات 
ميثل  امل��رك��ز  اإط���لق  اإىل  �شعادته 
خدمات  ل��ت��ط��وي��ر  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
متعدد  ف��ري��ق  ب��وج��ود  امل�شت�شفى 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ي�����ش��م ن��خ��ب��ة من 
اإىل  ب���اال����ش���ت���ن���اد  االأخ�������ش���ائ���ي���ني، 
ت���وف���ري ح��ك��وم��ة االإم��������ارات كافة 
والبنية  وال����ق����درات  االإم���ك���ان���ات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، ف�شل  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اأعرق  مع  الدولية  ال�شراكات  عن 
املتخ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

لت�شجيع البحث العلمي.

تناف�شية املوؤ�ش�شات ال�شحية
ال�شركال  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  ول��ف��ت 
طبية  تقنية  ال����وزارة  اإط���لق  اإىل 
القا�شمي  م�شت�شفى  يف  م��ب��ت��ك��رة 

الفريق  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  اأن��ف�����ش��ه��م، 
الطبي باملركز ا�شتحدث بروتوكواًل 
بالليزر،  اجل������روح  ل���ع���لج  خ���ا����ش���اً 
خا�شة  قيا�شات  خم�س  طريق  ع��ن 
اإدخال  و�شيتم  مبتكرة.   بطريقة 
ت�شريع  ب��ه��دف  ج���دي���دة  ع���لج���ات 
علج املر�شى وال�شفاء من احلروق 
التقنيات،  ب���اأف�������ش���ل  واجل����������روح 
وت��ط��وي��ر م��ه��ارات ال��ط��اق��م الطبي 
املر�شى ومواكبة  لتلبية احتياجات 
امل�شتجدات العاملية يف جمال الطب 

التجديدي الرائد.

يف ظل اأزمة كورونا عام 2020

حماكم دبي تنجز 150 األف طلب عرب خدمة »وياك« لتقدمي خدمات ق�شائية مي�شرة الو�شول للجميع
•• دبي-الفجر:

يف  املتعاملني  اإ�شعاد  اإدارة  ا�شتقبلت 
األ���ف ط��ل��ب عرب  حم��اك��م دبي150 
خدمة "وياك" لعام 2020، والتي 
اأ�شهمت يف رفع كفاءة العمل وجودة 
تنفيذ القرارات، و�شمان دقة اإجناز 
مبا  امل��ق��دم��ة،  وامل��ع��ل��وم��ات  الطلبات 
ي��رج��م م��ع��ه��ا ر���ش��ال��ة حم��اك��م دبي 
"حتقيق عدالة نافذة تت�شم بالدقة 
ق�شائية  خ��دم��ات  وت��ق��دم  وال�شرعة 

 2020 ع��ام  "�شهد  الري�س،  واأ���ش��ار 
ال��ك��ث��ري م��ن ال�����ش��ع��وب��ات ع��ل��ى وجه 
عام، ومزيداً من التقدم على �شعيد 
ذلك  ويعود  االإدارة،  موؤ�شرات  اأغلب 
ملوظفي االإدارة الكفء الذين عملوا 
املتعاملني  بخدمة  اليوم  مدار  على 
يف ظ��ل اأزم���ة ك��ورون��ا ع��ام 2020، 
و�شعيهم يف تقدمي اأف�شل اخلدمات 
تطوير  �شاأنها  م��ن  التي  وامل��ب��ادرات 
العمل وتي�شري �شوؤون املتعاملني عن 

بعد.".

ت�����ش��ج��ي��ل ال��ق�����ش��اي��ا ع����ن ب���ع���د من 
 ،)98%( ال�ّشالفة  برنامج  خ��لل 
ك���م���ا ب���ل���غ م���ع���دل زم�����ن ال�������ّرد على 
باإجمايل  ثانية،   )6.75( املكاملات 
 ،)66،063( واردة  م��ك��امل��ات  ع���دد 
وب��ل��غ ع���دد اال���ش��ت��ف�����ش��ارات ال�����واردة 
 What’s App ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب 
واإجمايل  ا�شتف�شار،   ))13،200
املحادثة  ع��رب  اال���ش��ت��ف�����ش��ارات  ع���دد 
 Live Chat ال��������ف��������وري��������ة 
وبلغ  ا����ش���ت���ف�������ش���ار،   ))19،776

مي�شرة الو�شول للجميع".
اإدارة  مدير  الري�س  اهلل  عبد  واأ�شار 
دبي،  حم��اك��م  يف  املتعاملني  اأ���ش��ع��اد 
املتعاملني  اإ����ش���ع���اد  اإدارة  "حققت 
ن�شبة )99%(   2020 خلل عام 
ح�شب  االإدارة  يف  املتعاملني  �شعادة 
الّداخلي،  دب����ي  حم���اك���م  ا���ش��ت��ب��ي��ان 
املتعاملني  ر���ش��ا   )94%( ون�شبة 
املقدمة  االإلكرونية  اخلدمات  عن 

يف االإدارة.".
ن�شبة  بلغت  "حيث  الري�س،  واأ�شاف 

اإج���م���ايل ع����دد امل���ع���ام���لت ال��ت��ي مت 
التدقيق عليها عن ُبعد )22،546( 
من  اأن  ال��ري�����س،  واأك����د  معاملة.". 
االإدارة  على  ط��راأت  التي  التغيريات 
يف ظ��ل اأزم���ة ك��ورون��ا ع��ام 2020، 
االإل���ك���روين الإ�شدار  ال��ّت��ح��ول  ه��و 
االأحوال  خدمات  لق�شم  االإ�شهادات 
ال�����ّش��خ�����ش��ي��ة، ح���ي���ث ب���ل���غ اإج���م���ايل 
ُبعد  ع��ن  املُ�شّجلة  االإ���ش��ه��ادات  ع��دد 
عدد  واإج��م��ايل  اإ���ش��ه��اد،   )4،798(
(عقد.  ُبعد )60  ال���ّزواج عن  عقود 

�شرطة اأبوظبي تدعو الأ�شر لتاأمني النوافذ 
وال�شرفات حلماية الأطفال من ال�شقوط

•• اأبوظبي-الفجر:

حثت �شرطة اأبوظبي االأ�شر واملجتمع على اأهمية تعزيز 
حوادث  م��ن  االأط��ف��ال  حلماية  الوقائية  اال���ش��راط��ات 
واالهتمام  ال�شكنية   املباين  اأو  البنايات  من  ال�شقوط 
باملراقبة الدائمة  للأطفال عند اقرابهم من النوافذ 
.. وح����ذرت م��ن خم��اط��ر_ت��رك ق��ط��ع اأث����اث مل�شق 
ل��ل��ن��واف��ذ  ت��ف��ادي��ا ال���ش��ت��خ��دام��ه��ا م��ن االأط���ف���ال بغر�س 

الف�شول مايوؤدي اإىل وقوع حوادث �شقوط ماأ�شاوية. 
واأو���ش��ح��ت اأن���ه يف ف�شل ال�����ش��ت��اء ي��ت��م ف��ت��ح ال��ن��واف��ذ يف 
البنايات وامل�شاكن لل�شتماع بالهواء الطلق وقد يكون 
ال�شرفات  م��واق��ع  م��ن  ج��داً  قريبني  ال�شغار   االأط��ف��ال 
على   م�����ش��ددة  عليهم  ب��ال��غ��اً  خ��ط��راً  ماي�شكل  وال��ن��واف��ذ 

�شرورة و�شع �شوابط ال�شتخدام ال�شرفات لي�س لل�شغار 
فقط بل وللكبار اأي�شاً.

واأك��دت اأهمية  اإغ��لق  جميع النوافذ من اأجل �شلمة  
#االأطفال،  خا�شة  عندما ال تكون قيد اال�شتعمال ويف 
ح�شور  اأولياء االأمور،  وذلك الأن معظم النوافذ  ي�شهل  
فتحها باالنزالق حتى بوا�شطة الطفل ال�شغري،  ومن 

املهم التاأكد من اإغلقها باإحكام .
ودع����ت اإىل ����ش���رورة ت��رك��ي��ب ال��ق�����ش��ب��ان امل��ع��دن��ي��ة على 
ال�شقوط،   م��ن  االأط��ف��ال  ي�شهم يف  حماية  م��ا  ال��ن��واف��ذ 
على اأن يتم اختيار اأجود االأنواع واأن تكون امل�شافة بينها 
متقاربة، بحيث الت�شمح بخروج الطفل من بينها، واأن 
يكون لها يف الوقت ذاته اآلية اأو طريقة اآمنة للفتح عند 

احلرائق  .

بلدية الظفرة تنفذ م�شاريع لتطوير البنية التحتية وجتميل �شاطئ املرفاأ
••  منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب���ل���دي���ة  ت��ن��ف��ذ   
البنية  تطوير  م�شاريع  جمموعة 
�شاطئ  وتطوير  وجتميل  التحتية 
امل����رف����اأ وذل������ك وف�����ق االإج���������راءات 
الواجب  وال��وق��ائ��ي��ة  االح���رازي���ة 
االلتزام بها ل�شمان اأمن و�شلمة 
اجلميع واحلد من انت�شار فريو�س 
كورونا مع  ا�شتمرار عجلة التنمية 
وتت�شمن   امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال���ن���م���اء 
التحتية  البنية  تطوير  م�شاريع 
اإىل  تعزيز   التي تهدف  وال��ط��رق  
م��ن��ظ��وم��ة ال���ط���رق ال���داخ���ل���ي���ة يف 
وت�����ش��م��ل م�شروع  امل����رف����اأ   م��دي��ن��ة 
اخلر�شانية  احل�����واج�����ز  ت���اأه���ي���ل 
لرفع  للمدينة  ال��غ��رب��ي  ب��امل��دخ��ل 
اأداء  وحت�������ش���ني  ال����ط����رق  ك����ف����اءة 
بال�شكل  التحتية،  البنية  مكونات 
التنمية  معايري  مع  يتلءم  ال��ذي 
الظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل�����ش��ت��دام��ة 
ومتطلبات  الح��ت��ي��اج��ات  وت��ل��ب��ي��ة 
م�����ش��ت��خ��دم��ي ال����ط����رق م����ن حيث 
�شبكة  وك��ف��اءة  امل��روري��ة  ال�شلمة 
حتفيز  اإىل  ب��االإ���ش��اف��������ة  ال���ط���رق، 
على  واملحافظة  الفعالة  ال��رق��اب��ة 

املظهر العام للمدينة .
وجتميل  تطوير  عمليات  وت�شمل 
���ش��اط��ئ م��دي��ن��ة امل���رف���اأ ع�����دداً من 

انطلقاً  ،و ذلك  الطبيعية  امل��وارد 
لبلدية  املجتمعية  امل�شوؤولية  م��ن 
واإ�شراتيجيتها  الظفرة  منطقة 
احلياة  ج��ودة  معايري  تعزيز  نحو 
كفاءة  وتعزيز   .. املجتمع  واإ�شعاد 
التحتية  وال��ب��ن��ى  االأ����ش���ول  اإدارة 
وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة واحل���ف���اظ على 
االإمارة  جاذبية  لتعزيز  فعاليتها 

ومنط وجودة احلياة.
ع���ل���ى توفري  ال���ب���ل���دي���ة  وحت����ر�����س 
املنطقة  ل�شكان  اخل��دم��ات  اأف�شل 
دائرة  ور�شالة  روؤي���ة  م��ن  انطلقا 
والبلديات  ال��ع��م��راين  التخطيط 
اإمارة  اأبوظبي  جعل  اإىل  الرامية 

املبتكرة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل������ب������ادرات 
متنف�س  وت��وف��ري  املجتمع  الإ���ش��ع��اد 
ت��رف��ي��ه��ي ب��امل��راف��ق احل��ي��وي��ة التي 
ت�����ش��ه��د اإق���ب���ااًل ك���ب���رياً م���ن ال����زوار 
اتباع  ال�شاطئ مع  والعائلت على 
االإج���راءات االح��رازي��ة للحد من 
كما  “كورونا”   ف���ريو����س  ت��ف�����ش��ي 
ال�شاطئ   جتميل  م��ب��ادرة  ت�شمنت 
اأي�����ش��ا ت��رك��ي��ب اإن������ارة ع��ل��ى نخيل 
هند�شية  بت�شاميم  امل��رف��اأ  �شاطئ 
متنوعة  األ�����������وان  وذات  مم����ي����زة 
 ”LED“ بتقنية  تعمل  ومبهجة 
مل�شة  الإ���ش��ف��اء  للبيئة،  ال�شديقة 
على  واملحافظة  لل�شاطئ  جمالية 

متكامل  ع����م����راين  ت���ط���وي���ر  ذات 
متميزة  بلدية  وخ��دم��ات  م�شتدام 
ودعم  املجتمع  و���ش��ع��ادة  ل��رف��اه��ي��ة 
ال��ن��م��و وال���ت���ط���وي���ر ال���ع���م���راين يف 
االإمارة وتوجيه وتنظيم ومراقبة 
اأع������م������ال ال����ت����ط����وي����ر ال����ع����م����راين 
لتقدمي  البلدي  بالعمل  واالرتقاء 
اخلدمات  م���ن  ال���لئ���ق  امل�����ش��ت��وى 
وتهيئة الظروف املعي�شية الكرمية 
باالإ�شافة  االإم����ارة   �شكان  جلميع 
اخل���دم���ات  اأف�������ش���ل  ت���ق���دمي  اىل  
احلياة  ج������ودة  م���ع���اي���ري  ل��ت��ع��زي��ز 
وتطوير املرافق اخلدمية وتوفري 

متنف�س ترفيهي الأهايل املنطقة. 

كتاب )الفن يف زمن القلق( 
اإ�شدار جديد ل�موؤ�ش�شة ال�شارقة 
للفنون يوثق تاريخ الفن املعا�شر

•• ال�شارقة-وام:

ال�شارقة  "موؤ�ش�شة  اأ������ش�����درت 
للفنون" اأم�س االأول كتابا جديدا 
القلق" و  زم��ن  " الفن يف  بعنوان 
التي  للحوارات  ج��اء مكمل  ال��ذي 
ا���ش��ت��ه��ل��ه��ا امل���ع���ر����س ال��ف��ن��ي ال���ذي 
ونظمته  ن��ف�����ش��ه  ال���ع���ن���وان  ي��ح��م��ل 
املوؤ�ش�شة يف الفرة من 26 يونيو 
يف  امل��ا���ش��ي��ني  ���ش��ب��ت��م��رب   26 اإىل 
اأبرز  لتوثيق  ال��دائ��م  �شعيها  اإط���ار 
املنطقة،  يف  املعا�شر  الفن  جت��ارب 
وت�شليط ال�شوء على اأهم الق�شايا 
الفنانني  تواجه  التي  والتحديات 
ومتخ�ش�شي الفن على ال�شعيدين 

االإقليمي والعاملي.
و حرر حمتوى الكتاب عمر خليف 
يف  اأول  وق���ي���م  امل��ق��ت��ن��ي��ات  م���دي���ر 
وكتبت  للفنون،  ال�شارقة  موؤ�ش�شة 
مقدمته ال�شيخة حور بنت �شلطان 

القا�شمي رئي�س املوؤ�ش�شة.
وي�����ش��م ال��ك��ت��اب امل��ك��ون م��ن 428 
�شفحة مقاالت ملجموعة من اأبرز 
ال�شورة  ال��ف��ك��ر يف جم����االت  ق����ادة 
وث��ق��اف��ة االإن���رن���ت، ت��ت��ن��اول مدى 
بانت�شار  اجل��م��ع��ي  ال���وع���ي  ت���اأث���ر 
اليومية  التكنولوجية  االأج���ه���زة 
و�شاركت  االإل��ك��رون��ي��ة  وامل��ن�����ش��ات 
للكتب"،  "موريل  دار  ن�����ش��ره  يف 
لندن، ويتم توزيعه عامليا من قبل 

MIT بري�س.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

الوطني  ال��ربن��ام��ج  ��ط��ة  خِلُ دع��م��اً 
 - ك��وف��ي��د  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ل��ُل��ق��اح 
ال�شحة  وزارة  تنفذه  ال��ذي   ،19
الو�شول  بغر�س  املجتمع،  ووقاية 
التطعيم،  املكت�شبة من  املناعة  اإىل 
الرامية  احلكومة  م�شاعي  �شمن 
املجتمع  �شلمة  اإىل احلفاظ على 
اللواء  اأف��راده، وّجه �شعادة  و�شحة 
عام  قائد  بن علوان  علي عبد اهلل 
بتنظيم  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س  ���ش��رط��ة 
�شباط  ب����ن����ادي  ط���ب���ي���اً  ب���رن���اجم���اً 
ال�شرطة، ي�شتهدف توفري جرعات 
�شرطة  منت�شبي  ف��ئ��ة  اإىل  ال��ُل��ق��اح 

راأ�س اخليمة املتقاعدين.
ح��ي��ث اأك���د ���ش��ع��ادت��ه اأن���ه مت توفري 
متقاعدي  ل��ف��ئ��ة  ال��ُل��ق��اح  ُج���رع���ات 
وفّعالة  اآم���ن���ة  ب�����ش��ورة  ال�����ش��رط��ة، 
داعياً  ال��ف��ريو���س،  انت�شار  مل��ح��ارب��ة 
امل����ب����ادرة  اإىل  امل���ت���ق���اع���دي���ن  ك���اف���ة 
الُلقاح،  اأخ��ذ جرعات  واالإ���ش��راع يف 
ل�شمان  ال�����ش��رط��ة،  �شباط  ب��ن��ادي 
املناعة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
الق�شوى  واال����ش���ت���ف���ادة  امل��ط��ل��وب 
انت�شار  م��ن  واحل��د  التطعيم،  م��ن 

الوباء. 
واأع�������رب ال����ل����واء ب���ن ع����ل����وان، عن 
تقديره لفئة املتقاعدين، ملا قّدموه 

من خدمات وطنية ُم�شّرفة طوال 
ح��ي��ات��ه��م امل��ه��ن��ي��ة، ومل���ا ب���ذل���وه من 
ال�شرطي  ال��ع��م��ل  يف  وت���ف���اٍن  ج��ه��د 
بارز  دور  ل���ه  ك����ان  واالأم����ن����ي، مم���ا 
اأمنية  منظومة  دع��ائ��م  اإر����ش���اء  يف 
الراقي،  مب�شتواها  تتميز  �شاملة 
يف  احلكومية  امل�شتهدفات  حققت 
الأبناء  وال�����ش��ع��ادة  االأم�����ن  حت��ق��ي��ق 

م�شيفاً  عليه،  واملقيمني  ال��وط��ن، 
رد اجلميل لهوؤالء  م��ن  ب��اأن��ه الب��د 
بتوفري  امل��خ��ل�����ش��ني  امل��ت��ق��اع��دي��ن 
كافة اخلدمات والرعاية ال�شحية 
على  ح����ر�����ش����اً  ل�����ه�����م،  ال������لزم������ة 
متمنياً  ر�شاهم،  وك�شب  اإ�شعادهم 
لكافة  والتوفيق  والعافية  ال�شحة 

املوظفني املتقاعدين.

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ مبادرة لتنظيف 
املنتزهات الربية يف الفايه وبحرية الوثبة واخلتم

•• اأبوظبي -الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي مبادرة لتنظيف مواقع املنتزهات الربية يف مناطق الفايه، وبحرية الوثبة، 
)تدوير(،  النفايات  الإدارة  اأبوظبي  ومركز  اأبوظبي،  ل�شرطة  العامة  القيادة  مع  بالتعاون  واخلتم، 
اإلقاء  ع��دم  باأهمية  اجلمهور  توعية  بهدف  وذل��ك  واملتطوعني،  ال��ط��لب  م��ن  جمموعة  ومب�شاركة 
املخلفات يف االأماكن العامة واملتنزهات الربية للمحافظة على البيئة ال�شحية النظيفة التي تتمتع 

بها اأبوظبي، ومنع تلوثها باملخلفات التي يلقيها بع�س املخالفني للأنظمة.
وت�شمنت احلملة تنظيف بع�س املخلفات يف عدد من االأماكن من قبل ال�شريك اال�شراتيجي مركز 
اأبوظبي الإدارة النفايات )تدوير( واملتطوعني، كما مت التخل�س من النفايات بال�شكل االأمثل حفاظاً 

على البيئة و�شحة اأفراد املجتمع.

•• دبي- حم�شن را�شد

عن  امل��در���ش��ي��ة،  العمليات  ق��ط��اع  يف  ممثلة  والتعليم،  ال��رب��ي��ة  وزارة  ك�شفت 
تفا�شيل خطة التطعيم للعام الدرا�شي 2020-2021، ومتطلبات تنفيذها 
يف خمتلف مدار�س الدولة، ف�شل عن اآليات اإعطاء اللقاحات، التي ت�شتهدف 
اإطار  يف  وذل���ك  وال��ث��ام��ن،  ع�شر،  واحل����ادي  االأول  ال�شفوف  وط��ال��ب��ات  طلبة 
ال�شحة  ل��وزارة  االحت��ادي  القانون  ووف��ق  املعدية،  االأم��را���س  التح�شني �شد 
ووقاية املجتمع رقم  14  لعام 2014، حيث �شيقوم برنامج ال�شحة املدر�شية 
الوطنى  الربنامج  التالية �شمن جدول  اللقاحات  باإعطاء  ال�شحة،  وزارة  يف 

للتح�شني كاإجراء وقائى مهم.
وحملت اخلطة اأربعة لقاحات لطلبة ال�شف االأول، تتمثل يف اجلرعة الثانية 
املركب  اللقاح  عن  ف�شل  والنكاف،  االأملانية،  واحل�شبة  احل�شبة،  لقاح  من 
االأطفال  �شلل  م��ع  ال��دي��ك��ي،  وال�شعال  والتيتانو�س،  "الدفترييا،  وي��ح��ت��وى 
املعطل"، واجلرعة الثانية من لقاح تطعيم اجلديري املائي، وجميعها تعطى 
الفموى، نقطتني عن  االأطفال  �شلل  "احلقن"، فيما يعطى لقاح  عن طريق 

طريق الفم.
اأما طلبة احلادي ع�شر، حتدد لهم لقاحي احلمى ال�شوكية املقرن، والثلثي 

اللخلوى، يف وقت مت تخ�شي�س لقاح �شرطان عنق الرحم)HPV(، الذي 
يعطى على �شكل جرعتني اأ�شا�شيتني، االأوىل لطالبات ال�شف الثامن، والثانية 

لطالبات ال�شف التا�شع.
و�شددت الوزارة على �شرورة االلتزام باالإجراءات االحرازية اخلا�شة بالوقاية 
من فريو�س كورونا )كوفيد 19(، وعدم ا�شراط فح�س PCR على الطلبة 
اأق��ل من  التطعيم، تتم خلل  اأن عملية  التطعيم، حيث  االأم��ور قبل  واأولياء 

ن�شف �شاعة، و ال داعي للفح�س مع االأخذ باالعتبار االإجراءات الوقائية.
املدار�س، االجراءات  لها يخاطب مديري  تعميم  ال��وزارة من خلل  وح��ددت 
14 مطلباً،  وت�شمنت  التطعيم،  اأثناء عملية  املدار�س  اإتباعها يف  التي يجب 
االأول، احل��ادي ع�شر، وال�شف  ال�شف  امل�شجلة يف  االأ�شماء  اإع��داد قوائم  منها 
امل�شتجدين  املحدثة خ�شو�شا للطلبة  التوا�شل  ارقام  بنات فقط مع  الثامن 
واملنتقلني، ف�شل عن نقل امللفات ال�شحية للطلبة امل�شتجدين واملنتقلني اىل 

املدر�شة اجلديدة.
تطعيمات  بطاقة  بتوفري  امل��دار���س  اإدارات  ت��ع��اون  ب�شرورة  ال���وزارة  ووج��ه��ت 
مع  والتوا�شل  فقط،  االأول  ال�شف  طلبة  جلميع  للمدر�شة  الدخول  قبل  ما 
اأولياء االأمور الإبلغهم مبوعد التطعيم. حيث �شيتم البدء ال�شاعة 0338 
للمراكز  التطعيمات  ارج��اع  للتمري�س  ليت�شنى   ،13338 ال�شاعة  وينتهي 

ال�شحية، ف�شل عن �شرورة وجود طابعة النماذج املطلوبة )التاريخ املر�شي 
للطالب-ا�شتبيان ما قبل التطعيم – منوذج املوافقة على التطعيم(، وتكون 
متاحة لل�شتخدام مع وجود موظف من اإدارة املدر�شة للطباعة ويقوم الكادر 
التمري�شي مع ويل االأمر من التاأكد من تعبئتها وتوقيعها وحتفظ يف ملف 

الطالب ال�شحي.
و�شددت الوزارة على اأهمية توعية اأولياء االأمور ب�شرورة اإعلم اإدارة املدر�شة 
درجة  وتوفري موظف لفح�س  التطعيم،  مانع من موانع  اأي  وج��ود  يف حال 
حرارة الطالب وويل اأمره عند اال�شتقبال، باالإ�شافة اإىل توفري قناع الوجه 
الطبي الإعطائه يف حال عدم وج��وده، وتوفري موظف لتنظيم عملية دخول 
اأولياء االأم��ور املحافظة على التباعد اجل�شدي بني االأف��راد، وتوفري  وخروج 
خدمة تنظيف وتعقيم العيادة قبل البدء بعملية التطعيم وبعد االنتهاء من 
تطعيم كل طالب وعند االنتهاء منها، وكذا توفري �شلة مهملت بل�شتيكية 

كبرية يف كل عيادة على اأن يكون الفتح واالإغلق بالقدم.
االأر���ش��ي بكل  ال��ط��اب��ق  امل��دار���س بتجهيز غ��رف يف  اإدارات  ال����وزارة  واأل��زم��ت   
مدر�شة من ناحية النظافة وترتيب املقاعد مبا يتما�شى مع ا�شراطات االأمن 
 15 ملدة  الطالب  ملراقبة  التباعد اجل�شدي بني كل �شخ�س،   وال�شلمة من 
دقيقة بعد التطعيم الأي اآثار جانبية مع توفري موظف م�شرف عليهم، ف�شل 

عن التاأكد من وجود املعقمات يف اال�شتقبال وال�شفوف ومياه ال�شرب املربدة 
اأم��ره، والتاأكد من �شلحية التكييف يف العيادة املدر�شية ويف  للطالب وويل 
الف�شول الدرا�شية التي �شوف يتم و�شع الطلبة فيها بعد التطعيم ملراقبة اأي 
اأثر جانبي ملا بعد التطعيم، وفتح تكييف العيادة املدر�شية من االآن وت�شجيل 
درجة حرارة الغرفة والثلجة من قبل حار�س املدر�شة، كما مت االتفاق بينه 
العام  بداية  منذ  للمدر�شة  االداري  امل�شوؤول  بح�شور  املدر�شة  ممر�س  وبني 

الدرا�شي من كل عام.
االأمور،  واأول��ي��اء  الطلبة  من  امل�شتهدفني  اإب��لغ  اأهمية  على  ال���وزارة  و�شددت 
واإر�شال املرفقات لهم، والتي ت�شم "مناذج املوافقة الإعطاء اللقاحات، و منوذج 
ا�شتبيان ما قبل التطعيم(، حتى يت�شنى لويل االأمر طباعة النماذج، وتوقيعها 
يف املنزل واإح�شارها للتطعيم، مع توفري طابعة لي�شتطيع ويل االأمر طباعة 
اإج��راء التطعيم يف املدر�شة، يف حال مل يتمكن  النماذج والتوقيع عليها، قبل 

من طباعتها م�شبقا .
ب��اأن��ه يف ح��ال رف�س ويل االم��ر التطعيم الأب���ه، ينبغي عليه  ال���وزارة  واأف���ادت 
التوا�شل مع ممر�س اأو ممر�شة املدر�شة وتقدمي تقرير معتمد يثبت ال�شبب 
حالته  ت�شمح  ال  �شخ�س  اأي  التح�شني  م��ن  ي�شتثنى  حيث  للرف�س،  الطبي 

املخت�س. الطبيب  يقرره  ال�شحية باأخذ اللقاح وفقا" ملا 

•• اأبوظبي - وام: 

للرقابة  االحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ع��م��ل 
النووية على تعزيز جهودها لتحقيق 
التوازن بني اجلن�شني من اأجل القيام 
القطاعني  على  الرقابة  يف  مبهامها 
النووي واالإ�شعاعي يف الدولة يف اإطار 
دعمها للجهود احلكومية الرامية اإىل 

متكني املراأة.
ويف ظل توجه الدولة باأن تكون �شمن 
اأف�شل 25 دولة يف جمال التوازن بني 
اجلن�شني بحلول عام 2021، حققت 
اإجن�������ازات ع����دة ف��ي��م��ا يتعلق  ال��ه��ي��ئ��ة 
ا�شراتيجية  وت��ب��ن��ي  امل�����راأة  ب��ت��م��ك��ني 

التوازن بني اجلن�شني.
بيئة  ت��وف��ري  على  الهيئة  عملت  فقد 
ع���م���ل داع����م����ة ل��ت��م��ك��ني امل��������راأة حيث 
يعمل لدى الهيئة حاليا قرابة 247 
موظفا ت�شكل املراأة ن�شبة 41 يف املائة 
يف   46 ن�شبته  م��ا  ت�شكل  فيما  منهم 
حني  يف  القيادية  املنا�شب  م��ن  امل��ائ��ة 
ت�شل ن�شبة التوطني بالهيئة اإىل 67 

يف املائة.
املبادرات  من  ع��ددا  الهيئة  تبنت  كما 
لبناء  ال����ربام����ج  خم��ت��ل��ف  واأط���ل���ق���ت 
مهارات املراأة ومتكينها يف مكان العمل 

املا�شية،  الع�شرة  االأع���وام  م��دار  فعلى 
نفذت م�شاريع لبناء القدرات املواطنة 
واالإ�شعاعي مع  النووي  القطاعني  يف 

الركيز على دعم مهارات املراأة.
املهند�شني  املتدربني  برنامج  وانطلق 
الإك�شاب   2016 ع���ام  ال��ه��ي��ئ��ة  ل���دى 
بالقطاع  اخلا�شة  امل��ه��ارات  امل�شاركني 

 27 اليوم  حتى  منه  وتخرج  ال��ن��ووي 
اإماراتيا منهم 19 امراأة.

القيادات  برنامج  الهيئة  اأطلقت  كما 
القادة  بني  وتعزيزها  املهارات  لتطور 
امل�شتقبل  ويف  احلاليني  االإم��ارات��ي��ني 
املائة من  49 يف  ن�شبة  امل��راأة  و�شكلت 

امل�شاركني بينهم.

وت�����خ�����رج م�����ن ب����رن����ام����ج امل����ن����ح ل���دى 
 13 م��ن��ه��م  اإم����ارات����ي����ا   24 ال��ه��ي��ئ��ة 
اجلاري  العام  الهيئة  ..وتعتزم  ام��راأة 
للن�شمام  اإم��ارات��ي��ة  موظفة  ار���ش��ال 
اأ�شهر   10 مل��دة  تدريبي  برنامج  اإىل 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  يف 
بحظر  اخلا�شة  امل�شائل  على  للعمل 

االنت�شار النووي.
التوعية  يف  دوليا  دورا  الهيئة  وتلعب 
ودع����م امل�������ش���اواة ب���ني اجل��ن�����ش��ني فقد 
ان�شم مدير عام الهيئة اإىل جمموعة 
بني  بامل�شاواة  املعنية  الدولية  العمل 
اجلن�شني يف اجلهات الرقابية النووية 
وال���ت���ي ي�������ش���ارك حت���ت م��ظ��ل��ت��ه��ا عدد 
مثل  والدولية  املحلية  املوؤ�ش�شات  من 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
اإن�شاء  اإىل  العمل  جمموعة  وت��ه��دف 
اجلهات  روؤ����ش���اء  ي�شم  دول���ة  جمتمع 
ب�شاأن  �شويا  للعمل  النووية  الرقابية 
الق�شايا اخلا�شة باجلن�شني لتحقيق 

امل�شاواة والتوازن يف القطاع النووي.
ف��ي��ك��ت��ور���ش��ن، املدير  ك��ري�����ش��ر  ق���ال  و 
للرقابة  االحت����ادي����ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ع���ام 
النووية اإن املراأة تلعب دورا حيويا يف 
م�شرية االإجنازات التي ت�شهدها حاليا 
دولة االإمارات وتدعم جهود احلكومة 
على  الرقابة  اأج��ل  امل���راأة من  لتمكني 

القطاعني النووي واالإ�شعاعي.
واأ����ش���اف : " م��ل��ت��زم��ون ب��ال��ع��م��ل مع 
�شركائنا الوطنيني والدوليني لو�شع 
اللزمة  وال�شيا�شات  اال�شراتيجيات 
لدعم وت�شجيع التوازن بني اجلن�شني 

يف مقر العمل".

•• دبي-الفجر:

انطلقاً من حر�شه على اإبراز دوره 
وتاأهيل  اإع���داد  يف  املتمثل  الرئي�شي 
وت�����دري�����ب ال�����ك�����وادر ال���وط���ن���ي���ة من 
الوعي  االإم����ارات، ون�شر  اأب��ن��اء دول��ة 
القانوين يف املجتمع، اأعلن معهد دبي 
االإح�شائي  التقرير  ع��ن  الق�شائي 
 ،2020 ال���ع���ام  خ����لل  الإجن����ازات����ه 
وال��ت��ي ك��ان م��ن اأب��رزه��ا تنظيم 67 
 44 بني  توزعت  تدريبياً،  برناجماً 
برناجماً متخ�ش�شاً، و 18 برناجماً 

لعامة اجلمهور.
وقال �شعادة القا�شي الدكتور جمال 
ال�����ش��م��ي��ط��ي، م��دي��ر ع���ام م��ع��ه��د دبي 
الق�شائي: "انطلقاً من م�شوؤوليتنا 
الرامية  جهودنا  نوا�شل  الوطنية، 
املتمثلة  امل���ع���ه���د  روؤي��������ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
اإق��ل��ي��م��ي��اً للتميز  ب����اأن ي��ك��ون م���رك���زاً 
القانوين والعديل. ويف اإطار التزامنا 
دولة  ا�شتعداد  يف  الفاعلة  بامل�شاركة 
املقبلة،  ع��ام��اً  للخم�شني  االإم������ارات 
براجمنا  اأجندة  وفق  العمل  وا�شلنا 
اجلائحة،  تف�شي  رغ���م  ال��ت��دري��ب��ي��ة، 
م���ع ال��ت��واف��ق ال���ت���ام م���ع االإج������راءات 
املنطلق، قام  االح��رازي��ة. ومن هذا 
تطبيقات   اأح�����دث  ب��ت��وظ��ي��ف  امل��ع��ه��د 
التدريب عن بعد بالتعاون مع "دبي 
الذكية"، لتحويل براجمه التدريبية 
املعهد  اأت��اح  كما  الرقمي،  الن�شق  اإىل 
االجتماعات  عقد  االإدارات  مل��دي��ري 

موظفيهم  م���ع  ال���لزم���ة  ال����دوري����ة 
�شمن  م��ا  ب��ع��د،  ع��ن  العمل  ومتابعة 
ل��ن��ا ا���ش��ت��م��راري��ة اأع��م��ال��ن��ا االإداري������ة 
ال�شنوية  خططنا  وتنفيذ  والفنية، 
عن  وف�����ش��ًل  م�شبًقا".  امل��و���ش��وع��ة 
 5 املعهد  نظم  التدريبية،  ال��ربام��ج 
برامج دبلوم متنوعة، ومنها: الدفعة 
ال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��رن��ام��ج دب��ل��وم اخلربة 
الق�شائية، والدفعة ال�شابعة لدبلوم 
الدرا�شات القانونية الأعوان ال�شلطة 
الدفعة  تاأهيل  وبرنامج  الق�شائية، 
ال�شاد�شة لدبلوم الدرا�شات القانونية 

الأعوان ال�شلطة الق�شائية. 
وبلغ اإجمايل عدد ال�شاعات التدريبية 
ا�شتفاد منها 2،665   ، �شاعة   616
متدرباً، بزيادة بلغت %69 يف عدد 
 .2019 بالعام  مقارنة  امل�شتفيدين 
امل�شتفيدة كًل من :  و�شملت الفئات 
اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية واأعوانهم 
واأف���راد  ال�شرطة  رج���ال  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
والقانونيني  الق�شائية،  ال�شبطية 
احلكوميني  واملوظفني  واملحاميني 

واأفراد املجتمع.
العام  خ�����لل  امل���ع���ه���د  اأ������ش�����در  ك���م���ا 
اأتاح  كما  ج��دي��داً،  كتاباً   31 املا�شي 
عرب  االإلكرونية  اإ���ش��دارات��ه  املعهد 
اإطلقه مبادرة )#�شننت�شر(، والتي 
مت خ��لل��ه��ا ت���وف���ري جم��م��وع��ة من 
والقانونية  الت�شريعية  االإ���ش��دارات 
اأتيحت  ال��ت��ي  االإل��ك��رون��ي��ة  بالن�شخ 
ومت  الرقمية.  قنواته  على  باملجان 

كتاب   2،000 م����ن  اأك������رث  اإه��������داء 
واملوؤ�ش�شات  للجهات  م��وؤل��ف��ات��ه  م��ن 

ال��ق��ان��ون��ي��ة وال���ع���دل���ي���ة يف ال���دول���ة، 
مبنا�شبة اليوم العاملي للقانون لدعم 

جهة  وم��ن  القانونية.  املعرفة  ن�شر 
دبي  معهد  مكتبة  ا�شتقبلت  اأخ���رى، 
الق�شائي االإلكرونية اأكرث من 62 
األف زيارة عرب فهر�شها االإلكروين، 
اأنها  امل��ن�����ش��رم، ع��ل��م��اً  ال���ع���ام  خ����لل 
 6 على  ت�شتمل  كتاب  اآالف   9 ت�شم 
املو�شوعات  ���ش��ت��ى  يف  ع���ن���وان  اآالف 
والعربية  االإم���ارات���ي���ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
واملقارنة، مع وجود 35 جملة دورية 
حت��وي م��ا ي��ق��رب م��ن 4 اآالف بحث 

حمكم يف فروع القانون.
ودع�����ًم�����ا ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة ال���ق���ي���ادة 
عاًما   2020 واإع��لن��ه��ا  ال��ر���ش��ي��دة، 
اخلم�شني  ل��ل�����ش��ن��وات  ل��ل���ش��ت��ع��داد 
الق�شائي  دب��ي  معهد  ان�شم  املقبلة، 
اإىل هذه املبادرة الوطنية ال�شاملة من 
خلل تنفيذ واإطلق مبادرة خا�شة 
ن�شتعد  "باملعرفة..  ���ش��ع��ار  حت��ت  ب��ه 
جمموعة  وف��رت  والتي  للخم�شني"، 
القانونية  والت�شريعات  الكتب  م��ن 
الأف������راد امل��ج��ت��م��ع  ع���رب ت��وف��ري 49 
اإ�شداًرا ورقًيا مقابل 49 درهًما، ومت 
بيع اأكرث من 149 جمموعة خلل 
للمبادرة،   امل��ح��ددة  عمل  اأي���ام  �شبعة 
االإح�شائية  التقارير  اأن  اإىل  ي�شار 
التي يعلن عنها املعهد ب�شكل �شنوي، 
القطاع  ك����ف����اءة  ت���ع���زي���ز  يف  ت�����ش��ه��م 
وتعك�س  املتميز  االإم���ارات���ي  ال��ع��ديل 
واقع �شري العمل يف املعهد، مما يعزز 
وال��ع��ديل يف  ال��ق��ان��وين  املجتمع  ثقة 

برامج وخدمات املعهد.

الرتبية تعلن عن خطتها للتطعيم واللقاح ملواجهة الكورونا

مطالبة اإدارات املدار�س بتوفري بطاقة تطعيمات ما قبل الدخول للمدر�شة جلميع طلبة ال�شف الأول  و تنفيذ جدول برنامج وطني للتح�شني كاإجراء وقائي لأكرث من مر�س جلميع الطلبة

الحتادية للرقابة النووية .. جهود رائدة لتحقيق التوازن بني اجلن�شني و متكني املراأة

وفق ما اأظهره تقريره الإح�شائي للعام 2020

معهد دبي الق�شائي ينظم 67 برناجًما تدريبًيا ا�شتفاد منها 2,665 متدرًبا يف 2020 

•• عمجان-وام:

انخف�شت اأعداد حوادث ال�شري البليغة يف عجمان خلل 
املا�شي مما  العام  املئة عن  45 يف  بن�شبة   2020 ع��ام 
اال�شراتيجي  الداخلية  وزارة  ه��دف  بتحقيق  �شاهم 
وفيات  انخف�شت  ،ك��م��ا  ال��ط��رق  اأم���ن  ب��ت��ع��زي��ز  امل��ت��م��ث��ل 

حوادث ال�شري بن�شبة 33 باملئة.
نائب  النعيمي  حممد  خ��ال��د  العميد  ���ش��ع��ادة  اأو���ش��ح  و 
مدير عام العمليات ال�شرطية يف القيادة العامة ل�شرطة 
عجمان ان الوفيات الناجتة عن حوادث ال�شري انخف�شت 
من 15 وف�اة ع�ام 2019 اإل�ى 10 وف�يات ع�ام 2020 
بانخفا�س  ،منوها  املئة  يف   33 بلغت  انخفا�س  بن�شبة 
االإمارة  �شهدت  الب�شيطة، حيث  اإجمايل عدد احل��وادث 
وقوع 36 األفا و613 حادثا مروريا ب�شيطا خلل عام 
2019، بينما �شهد عام 2020 وقوع 29 األفا و744 
حادثا مروريا ب�شيطا بن�شبة انخفا�س 19 يف املئة كما 
 2019 عام  79 حادثاً  انخف�شت حوادث الده�س من 

اإىل 44 عام 2020 بن�شبة انخفا�س بلغت 44 املئة .

املرورية  احل����وادث  ل��وق��وع  الرئي�شية  االأ���ش��ب��اب  وح���ول 
معظم  اأن  النعيمي  العميد  اأف���اد  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  خ��لل 
الزائدة  ال�����ش��رع��ة  ب�شبب  ك��ان��ت  وق��ع��ت  ال��ت��ي  احل����وادث 
االلتزام  وع���دم  ال��ط��ري��ق،  بغري  واالن�����ش��غ��ال  للمركبات 
ب��امل�����ش��ار اخل��ا���س، وك��ذل��ك ال��ت��ج��اوز اخل��اط��ئ للطريق 
وعدم االنتباه خلل القيادة، وعدم ترك امل�شافة الكافية 

للمركبة االأمامية اأثناء القيادة.
ال�شرطة على تكثيف حملت  اأن اهتمام وحر�س  واأك��د 
ال�شبط املروري،وتطبيق العديد من املبادرات املرورية 
�شاعد يف خف�س ن�شبة احلوادث البليغة، وكذل�ك توظيف 
تطبيقات الذكاء اال�شطناعي يف مراقبة الطرق، اإ�شافة 
والتخطيط  البلدية  دائ���رة  م��ع  امل�شتمر  التوا�شل  اإىل 
مع  بالتعاون  اجل�شور  واإن�شاء  الطرق  �شلمة  لتعزيز 
عدد  زي��ادة  يف  ال�شرطة  جهود  اإىل  باالإ�شافة  ال�شركاء، 
على  الرقابة  الإحكام  ال�شري  ورقباء  املرورية  الدوريات 
الطرقات وانت�شار دوريات امان للم�شاهمة يف احلد من 
امل��روري��ة مع  ان�شيابية احلركة  وتعزيز  احل���وادث،  ع��دد 

ازدياد الكثافة ال�شكانية يف االإمارة .

�شمن مبادرة ) تقديركم واجب ( 

�شرطة راأ�س اخليمة توفر الُلقاح 
ملنت�شبيها املتقاعدين 

انخفا�س وفيات حوادث ال�شري 
يف عجمان بن�شبة 33 باملئة
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي-وام:

وقعت كليات التقنية العليا ومعهد املحا�شبني القانونيني املعتمدين يف الهند 
واملالية  باملحا�شبة  املتعلقة  الدرا�شية  الربامج  جمال  يف  "ICAI" اتفاقية 
تتعلق  معتمدة  اح��راف��ي��ة  مهنية  ���ش��ه��ادات  على  احل�شول  يف  الطلبة  ل��دع��م 
مدير  ال�شام�شي  عبداللطيف  الدكتور  �شعادة  االتفاقية  وقع  امل��ايل.  بالقطاع 
املحا�شبني  معهد  رئي�س  غوبتا  ك��وم��ار  اأت���ول  و  العليا  التقنية  كليات  جممع 

القانونيني يف الهند "ICAI"  بح�شور م�شوؤولني من اجلانبني.
و وفقاً للتفاقية يقدم معهد املحا�شبني القانونيني املعتمدين يف الهند الدعم 
العليا من خلل مراجعة مناهجها الدرا�شية احلالية  التقنية  الفني لكليات 
ومقرحات  مدخلت  املعهد  يقدم  كما  واملالية.  املحا�شبة  مبجاالت  املتعلقة 
بناء على التوجهات احلالية والتطورات يف جمال التكنولوجيا يف �شكل ور�س 
عمل وبرامج �شهادات معتمدة للح�شول على �شهادات مهنية متخ�ش�شة.. اإىل 
جانب تو�شياته بطرح م�شاقات اأو وحدات درا�شية جديدة اأو منقحة من �شاأنها 
اأن ت�شهل على طلبة الكليات اجتياز امتحان ICAI املهني التقني للح�شول 

على ع�شوية املعهد علوة على الدعم الفني الإجراء امتحان ICAI املهني 
 IPCC للطلبة املوؤهلني يف الكليات المتحان دورة الكفاءة املهنية املتكاملة 
التي يعقدها املعهد. ويتعاون املعهد مع الكليات يف تقدمي احللقات الدرا�شية 
دعوة  مع  الكليات  يف  التدري�شية  الهيئة  واأع�شاء  للطلبة  التدريبية  والور�س 
املتحدثني ال�شيوف وعقد ور�س عمل حول مو�شوعات ت�شمل �شريبة القيمة 
امل�شافة يف دولة االإمارات و برنامج اإك�شل املتقدم وحتليل البيانات واملجاالت 
اأ�شاتذة  املعهد  يوفر  و  املهنية.  ال�شهادات  برامج  �شمن  ال�شلة  ذات  االأخ���رى 
بني  م��ت��ب��ادل  ات��ف��اق  على  ب��ن��اء  املعنية  امل��ج��االت  ف��ى  متخ�ش�شني  م�شاعدين 
م�شاقات  بتدري�س  اخلا�شة  العليا  التقنية  كليات  ملتطلبات  ووفقاً  الطرفني 

املحا�شبة واخلدمات املالية التقنية.. اإ�شافة اإىل تقدمي دورات تدريبية معتمدة 
املخاطر  اإدارة  الكليات يف جماالت  لطلبة  ومهنية  �شهادات م�شغرة  برامج  اأو 
يف املوؤ�ش�شات ومتويل االأعمال التجارية والتقييم و املعايري الدولية للإبلغ 
الداخلية  واملراجعة  البيانات  وحتليل  ت�شني  البلوك  وتقنية   ،  IFRS امل��ايل 
اجلنائية،  االأدل��ة  وحتليل   ، الفورك�س  االأجنبية  العملت  وت��داول  للح�شابات 
 ،CAAT الكمبيوتر  مب�����ش��اع��دة  احل�����ش��اب��ات  م��راج��ع��ة  تقنيات  ب��ا���ش��ت��خ��دام 

وتقنيات الذكاء اال�شطناعي والروبوتات، واأمتتة العمليات االآلية.
واأكد �شعادة الدكتور عبداللطيف ال�شام�شي اأهمية التعاون مع معهد املحا�شبني 
التطورات  ومواكبة  امل��ايل  القطاع  يف  للعمل  ال��ك��ف��اءات  اإع���داد  لدعم  بالهند 

يتما�شى مع  القطاع احليوي، ومبا  املت�شارعة  يف هذا  والتكنولوجية  املهارية 
�شهادات  على  احل�شول  م��ن  الطلبة  لتمكني  الرامية  الكليات  ا�شراتيجية 

احرافية معتمدة عاملياً ليكونوا قادة فنيني يف تخ�ش�شاتهم يف �شوق العمل.
و قال اإن معهد املحا�شبني القانونيني الهندي يعد من اأكرب الهيئات املحا�شبية 
املهني  والتطوير  التعليم  جم��ال  يف  وا�شعة  خ��ربة  ولديه  عاملياً،  بها  املعرف 
االأخلقية م�شريا  واملعايري  والتدقيق  املحا�شبة  اأعلى معايري  واحلفاظ على 
خا�شة  الكليات  يف  املحا�شبية  ال��ربام��ج  تطوير  ي��دع��م  معه  ال��ت��ع��اون  اأن  اإىل 
اجلانب املهني والتطبيقي اإ�شافة اىل تعزيز فر�س تدريب وتوظيف الطلبة 
من خريجي هذا التخ�ش�س بال�شراكة مع املعهد.  من جانبه عرب اأتول كومار 
غوبتا عن �شعادته بتوقيع االتفاقية مع كليات التقنية العليا و التي �شيتعاون 
املايل  والتدقيق  باملحا�شبة  اخلا�س  القطاع  تطوير  اأج��ل  من  الطرفان  فيها 

وامل�شاهمة يف زيادة املعرفة والوعي بهذا القطاع.
ل�شنوات  العليا  التقنية  كليات  مع  قوية  علقة  تربطه  املعهد  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
م�شت ك��ان��ت ���ش��اه��دة ع��ل��ى ال��ع��م��ل م��ع��اً وحت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة، وال��ي��وم تاأتي 

االتفاقية لتعزيز وتطوير فر�س التعاون لل�شنوات القادمة.

اتفاقية بني كليات التقنية ومعهد 
املحا�شبني القانونيني بالهند

•• اأبوظبي-وام:

بحث معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون 
اخل��ارج��ي��ة م��ع م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ع��و���س ب��ن م��ب��ارك وزير 
اخلارجية و�شوؤون املغربني اليمني اآخر م�شتجدات امللف اليمني، 
وتطوير  تعزيز  �شبل  ج��ان��ب  اإىل  واإن�شانيا،  وم��ي��دان��ي��ا،  �شيا�شيا، 

العلقات التاريخية امل�شركة.
بن  عو�س  اأحمد  للدكتور  قرقا�س  اأن��ور  الدكتور  معايل  ب��ارك  و 
اللقاء  ن��اق�����س م��ع��ه خ���لل  و  م��ب��ارك تعيينه يف م��وق��ع��ه اجل��دي��د 
الذي مت عرب تقنية االت�شال املرئي دعم ال�شعب اليمني من اأجل 
ا�شتعادة الدولة وامل�شي نحو حتقيق ما ين�شده ال�شعب اليمني من 

اإر�شاء لل�شلم وحتقيق التنمية واال�شتقرار يف اليمن.

و اأكد معاليه دعم دولة االإمارات التفاق الريا�س والتعاون يف كل 
ما يحقق االأمن واال�شتقرار والو�شول اإىل ال�شلم ال�شامل امل�شتدام 
يف اليمن، وندد مبحاوالت اإف�شال تنفيذ اتفاق الريا�س وتقوي�س 
عمل احلكومة اليمنية اجلديدة وجدد اإدانة الهجوم الغادر الذي 
ا�شتهدف مطار عدن قبل نحو �شهر وهدد حياة اأع�شاء احلكومة 

وراح �شحيته عدد من املدنيني االأبرياء.
بن  اأحمد عو�س  الدكتور  ومعايل  قرقا�س  الدكتور  اأكد معايل  و 
مبارك اأن امليلي�شيات احلوثية االإنقلبية تتحمل كامل امل�شوؤولية 
على  و���ش��ددا  اإن�شانية،  اأزم���ات  م��ن  واليمنيون  اليمن  يعانيه  عما 
االإرادة  لتحقيق  حقيقيا  �شغطا  ال��دويل  املجتمع  ممار�شة  اأهمية 
الدولية واإرادة ال�شعب اليمني واالنخراط ب�شكل اإيجابي و�شادق 
يف عملية ال�شلم، وخمرجات املوؤمترات الدولية وقرارات جمل�س 

االأمن الدويل ذات ال�شلة باالأزمة التي يعي�شها اليمن واليمنيون 
على  اخلارجية  لل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  معايل  ورك��ز  �شنوات.  منذ 
برنامج  �شمن  ال�شيا�شي  احلل  يف  قدما  امل�شي  �شبل  بحث  اأهمية 

اأممي وا�شح ينهي معاناة ال�شعب اليمني.
ت��ق��وم بها  ال��ت��ي  ق��رق��ا���س االإع�����ت�����داءات  ال��دك��ت��ور  اأدان م��ع��ايل  و 
امللي�شيات احلوثية على اأرا�شي اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 
ا�شطلع  ���ش��رورة  على  و���ش��دد  للمدنيني،  امل�شتمر  واال���ش��ت��ه��داف 
االنتهاكات  وق��ف  يف  و�شرامة  جناعة  اأك��رث  بجهد  املتحدة  االأمم 
احلوثية للأرا�شي واالأجواء ال�شعودية وا�شتهداف املواقع املدنية 
فيها ومبا ي�شمل تكثيف الرقابة الدولية لوقف تهريب االأ�شلحة 
ما  و2231   2216 للقرارين  انتهاك  يف  اليمنية  االأرا�شي  اإىل 

يزعزع اأمن و ا�شتقرار املنطقة بكاملها.

•• دبي-الفجر

م�شت�شفى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  اأط���ل���ق���ت 
رعاية مر�شى  برنامج  ر�شمًيا  ويلكري 
اللجنة  من  املعتمد  اجلديد  ال�شكري 
االأول من  وه���و  امل�����ش��رك��ة،  ال��دول��ي��ة 
ن��وع��ه يف دب����ي.  م��ر���س ال�����ش��ك��ري هو 
الفرد  ب�شحة  ي�شر  ال  مزمن  مر�س 
على  ث��ق��ي��ًل  ع��ب��ًئ��ا  ي�شع  ب��ل  فح�شب، 
ن��ظ��ام ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة. غ��ال��ًب��ا ما 
رعاية  ال�شكري  مر�س  اإدارة  تتطلب 
متمر�س  ف��ري��ق  م��ن  م�شتمرة  طبية 
ملنع ح��دوث م�شاعفات ح��ادة وطويلة 
االأمد. تدرك ميديكلينيك م�شت�شفى 
�شاملة  رع��اي��ة  تقدمي  اأهمية  ويلكري 
عالية اجلودة ملر�شى ال�شكري، الذين 
جمال  الطبية  احتياجاتهم  تتجاوز 
يقدم  حيث  واح��د.  طبيب  اخت�شا�س 
اللجنة  من  حديًثا  املعتمد  الربنامج 
رع���اي���ًة خا�شة  امل�����ش��رك��ة،  ال���دول���ي���ة 
من  التخ�ش�شات  م��ت��ع��دد  ف��ري��ق  م��ن 

اخلرباء، مبا يف ذلك اأخ�شائيي الغدد 
ال��ت��غ��ذي��ة ومثقفي  ال�����ش��م��اء وخ����رباء 
م��ر���س ال�����ش��ك��ري. ك��م��ا ي��ق��وم الفريق 
باتباع معايري حمددة بدقة وااللتزام 
ب���اإر����ش���ادات امل��م��ار���ش��ة ال��ط��ب��ي��ة، ويتم 

من  ف��رد  لكل  خا�شة  اأه���داف  حتديد 
ويعمل  امل�شجلني  ال��ربن��ام��ج  اأع�����ش��اء 
املري�س،  م��ع  حتقيقها  على  ال��ف��ري��ق 
ف��رات زمنية  قيا�شها على  يتم  حيث 
الفردية  للحتياجات  وف��ًق��ا  حم���ددة 

وعن  و�شريتهم.  وحقوقهم  للمر�شى 
اأه��م��ي��ة ح�����ش��ول ه���ذا ال��ربن��ام��ج على 
امل�شركة  ال��دول��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اع��ت��م��اد 
للمر�شى  بالن�شبة  ذل���ك  يعنيه  وم���ا 
ق����ال����ت ال����دك����ت����ورة اب���ت�������ش���ام احل������اج، 

يف  املر�شى  و�شلمة  اجل��ودة  م�شوؤول 
"مت  ويلكري:  م�شت�شفى  ميديكلينيك 
الرعاية  لربنامج  التميز  �شهادة  منح 
قبل  م��ن  ال�شكري  مل��ر���س  ال�شريرية 
اللجنة امل�شركة الدولية. JCI  هي 
الرعاية  ج���ودة  تقّيم  دول��ي��ة  منظمة 
تقي�س  التي  املعايري  وحت��دد  الطبية، 
بها جودة اخلدمات املقدمة. وح�شول 
ب��رن��ام��ج رع��اي��ة م��ر���ش��ى ال�����ش��ك��ري يف 
على  ويلكري  م�شت�شفى  ميديكلينيك 
هذا االعتماد، يطمئن مر�شانا ويوؤكد 
ح�����ش��ول��ه��م ع��ل��ى اأع���ل���ى م�����ش��ت��وى من 
جلميع  ال�����ش��ام��ل��ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
ال�شكري."  واأ�شافت:  جوانب مر�س 
املر�شى  اإىل رعاية  "يهدف برناجمنا 
من االألف اإىل الياء من خلل توفري 
والتغذية  ال�شكري  ملر�س  وا�شح  فهم 
حول  ون�شائح  الغذائية  والتوجيهات 
ن�شبة  ومراقبة  ال�شحي  احلياة  منط 
املنا�شبة  واالإدارة  ال���دم  يف  اجل��ل��وك��وز 

للأدوية واملتابعة املنتظمة ".

قرقا�س يبحث مع وزير اخلارجية اليمني اآخر التطورات 
و �شبل تعزيز العالقات التاريخية امل�شرتكة

»باتباع معايري حمددة بدقة واللتزام باإر�شادات املمار�شة الطبية«

»ميديكلينيك م�شت�شفى ويلكري« يد�شن برنامج رعاية مر�شى ال�شكري املعتمد من اللجنة الدولية امل�شرتكة
ابت�شام احلاج: الربنامج يطمئن مر�شانا ويوؤكد ح�شولهم على اأعلى م�شتوى من الرعاية ال�شحية ال�شاملة جلميع جوانب مر�ض ال�شكري

•• ال�شارقة -وام:

العام  ت�شتهل  و  ال�شنوية  معار�شها  تنظيم  للمتاحف،  ال�شارقة  هيئة  توا�شل 
اجلديد، بباقة من الفعاليات التوعوية، التي تت�شمن حما�شرات، وور�س عمل 
امل�شاركني،  و�شلمة  �شحة  على  حر�شاً  بعد  ع��ن  ح��واري��ة،  وجل�شات  تفاعلية، 
والتزاماً بالتدابري واالجراءات االحرازية يف ظل جائحة كوفيد 19 امل�شتجد.
وتتيح الهيئة التي فتحت اأبواب متاحفها للزوار ووفرت لهم بيئة اآمنة يف ظل 
االإجراءات االحرازية، فر�شة االطلع على مقتنيات وق�ش�س متاحف ال�شارقة 
زووم  اليوم عرب من�شة  للآثار  ال�شارقة  نظم متحف  وي�شر، حيث  �شهولة  بكل 
حما�شرة رقمية مبا�شرة باللغة العربية، حتت عنوان "حمطة القوافل"، وتلقي 
املحا�شرة ال�شوء على الكنوز االأثرية يف منطقة مليحة واأهم املكت�شفات االأثرية 
للح�شارة  ال�شارقة  متحف  يقدم  كما  ل��لآث��ار.  ال�شارقة  متحف  يف  املعرو�شة 
االإجنليزية عن بعد  باللغة  االإ�شلمية للجمهور عرب من�شة زووم ور�شة عمل 

، بعنوان "ابن الهيثم" يف 30 من يناير اجلاري .

كما ينظم متحف ال�شارقة للراث حما�شرة "خلطات من الطبيعة"، عرب من�شة 
اإ���ش��اءات من  "م�شرية ق��رن:  زووم يف 30 من يناير اجل��اري . و يوفر معر�س 
موؤ�ش�شة بارجيل للفنون"، الذي انطلق يف مايو 2018 وي�شتمر حتى 30 مايو 
2023 يف متحف ال�شارقة للفنون، للجمهور بيئة فنية اإبداعية، تف�شح املجال 
لدرا�شة تطور االأعمال الفنية، التي �شاهمت يف �شياغة التوجهات، واأثرت على 
املمار�شات الفنية يف البلدان العربية الأكرث من قرن. و يقدم معر�س "مقتنيات 
يف  دي�شمربالقادم   31 حتى  ي�شتمر  الذي  واملعا�شر"،  احلديث  العربي  الفن 
مل�شاهري  االإب��داع��ات،  من  ومتميزة  فريدة  جمموعة  للفنون،  ال�شارقة  متحف 
مثل  العربي،  العامل  بلدان  خمتلف  اللوحات  ت�شمل  حيث  الفن،  وخم�شرمي 
�شوريا، وفل�شطني، ولبنان، والعراق، واالأردن، وم�شر، واملغرب العربي، واخلليج 
العربي، وال�شودان، واليمن، وتتميز بتعدد االأ�شاليب والتقنيات التي جلاأ اإليها 
الفنانون العرب منذ الن�شف الثاين من القرن الع�شرين. كما ي�شت�شيف متحف 
ال�شوء على  ي�شلط  الذي  "علمات فارقة" ال�شنوي،  للفنون معر�س  ال�شارقة 

حياة الفنانة اجلزائرية الراحلة باية حمي الدين.

•• دبي-وام:

وال�شكان  والعمل  االجتماعية  ال�����ش��وؤون  جلنة  وا�شلت 
خلل  االحت���ادي،  الوطني  باملجل�س  الب�شرية  وامل���وارد 
اجتماع عقدته يف مقر االأمانة العامة للمجل�س يف دبي 
رئي�س  الفل�شي  بالهول  حميد  ���ش��رار  �شعادة  برئا�شة 
يف  ودوره  االأ�شري  "التلحم  مو�شوع  مناق�شة  اللجنة، 

حتقيق اأهداف التنمية االجتماعية امل�شتدامة".
ح�شر االجتماع اأع�شاء اللجنة �شعادة كل من هند حميد 
العليلي مقررة اللجنة، وجميل�ة اأحم��د املهريي، وحميد 
علي ال�شام�شي، وخلفان را�شد ال�شام�شي، وحممد عي�شى 

الك�شف، وناعمة عبد الرحمن املن�شوري.
اللجنة  اإن  الفل�شي  بالهول  �شرار حميد  �شعادة  وق��ال 
احللقات  نتائج  ت��ق��اري��ر  على  االج��ت��م��اع  خ��لل  اطلعت 
حول  اأعدته  ال��ذي  واال�شتبيان  عقدتها  التي  النقا�شية 
ه��ذا امل��و���ش��وع وامل��لح��ظ��ات ال��ت��ي خ��رج��ت ب��ه��ا، واأهمها 
االجتماعي،  وامل�شلح  االجتماعي  املر�شد  مهام  حتديد 

والف�شل بني مهام التخ�ش�شني.
وتوجيه  توعية  االجتماعي يف  املر�شد  دور  اأهمية  واأك��د 
امل�شلح  دور  اأم��ا  االأ�شرية،  العلقة  طبيعة  ح��ول  االأ�شر 
ب��ع��د ح���دوث اخل���لف���ات االأ�شرية  االج��ت��م��اع��ي ف��ي��ك��ون 
وحماولة ال�شلح، م�شدداً على �شرورة توفري االأ�شخا�س 

املوؤهلني واإيجاد اآلية لرخي�شها.

التخ�ش�شني  اأن  ت��ع��ت��رب  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأو����ش���ح 
منف�شلني وال بد من حتديد مهام كل تخ�ش�س، حيث 
اأن اللجنة وجهت الدعوة ملمثلي اإدارة التلحم االأ�شري 
يف هيئة تنمية املجتمع يف دبي، ملناق�شة املو�شوع معهم، 
واالطلع على جهودها يف هذا املجال، خا�شة اأن لديها 
ت�شنيفاً للذين يعملون يف التوجيه واالإ�شلح االأ�شري، 
ك��م��ا مت��ت خم��اط��ب��ة امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل�����ش��وؤون االأ�شرة 
يقوم  التي  الرائدة  التجارب  من  لل�شتفادة  بال�شارقة 

بها املجل�س ملناق�شتها خلل االجتماعات املقبلة.
الدورات  اأي�شا  ناق�شت  اللجنة  اأن  اإىل  �شعادته  واأ���ش��ار 
التثقيفية التي تعقد للمقبلني على الزواج، حيث قل�شت 
اجلهات املعنية يف الدولة عدد الدورات اإىل دورة واحدة، 
على الرغم من اأهميتها يف توجيه الزوجني لبناء حياة 
على  والتاأكيد  ال��ط��لق،  ن�شب  وتقليل  ناجحة  زوج��ي��ة 
ا�شتمرار متابعة احلاالت بعد الزواج وتعزيز امل�شوؤولية 
االأ���ش��ري��ة ب��ني ال���زوج���ني ل�����ش��م��ان ا���ش��ت��م��راري��ة احلياة 

االأ�شرية.
وتناق�س اللجنة املو�شوع �شمن حمورين رئي�شيني هما 
اأهداف  حتقيق  يف  املجتمع  تنمية  وزارة  ا�شراتيجية 
التلحم  تعزيز  ���ش��اأن  يف  ل��لأ���ش��رة  الوطنية  ال�شيا�شة 
االأ�شري، وجهود الوزارة يف التن�شيق مع اجلهات املعنية 
الت�شريعات وال�شيا�شات يف �شاأن تعزيز التلحم  الإعداد 

االأ�شري.

هيئة ال�شارقة للمتاحف تنظم باقة من الفعاليات الفرتا�شية

جلنة بالوطني الحتادي توا�شل مناق�شة مو�شوع 
التالحم الأ�شري والتنمية الجتماعية امل�شتدامة

فقد املدعو  /هان�س لين�شى 
فرن�شا    ج��������اى،  ك����اب����ي����وب 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )21740ED19( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0585078704

فقدان جواز �شفر

ف����ق����د امل�������دع�������و  /ل����ي����ن����دا 
عبدالرحمن  م�����ش��ط��ف��ى 
حم���������م���������د، ال�������������������ش���������ودان   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
من   )P04294329( رق��م 
اىل  ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
اأقرب  او  ال�����ش��ودان  ���ش��ف��ارة 

مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر
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دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�صاد
اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  28  يناير 2021 العدد 13150
منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

 جمموعة �شركات عبدال�شمد القر�شي �شادة العطر امللكي لل�شتثمار
 طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية:ق     

املودعة بالرقم : 342849  بتاريخ : 2021/01/09
 بيانات االأولوية:                                   

باإ�شم:  جمموعة �شركات عبدال�شمد القر�شي �شادة العطر امللكي لل�شتثمار
abdulsamadalqurashi@live.com :املوطن: دبي هاتف: 00971547557218 امييل 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
جتارة الهدايا جتارة العطور وم�شتح�شرات التجميل جتارة العود والبخور والطيب

و�شف العلمة : حرف ق باللغة العربية داخل م�شتطيل ا�شفله حرف ب باللغة العربية
 اال�شراطات :

فعلى من لديه اإعرا�س على  ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة  االإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد  امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما  من تاريخ اإ�شدار هذا االإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  يناير 2021 العدد 13150

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2020/940
املنذر:تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد ال�شفة،)البايع(

لدى  ا�شوال  موثقة  وكالة  مبوجب   ، مو�شى  علي  عبدالفتاح  بالوكالة:امين  عنه  وينوب 
الكاتب العدل مبحرر رقم:2018/1/170555 فرع الطوار

العنوان:امارة دبي ، ديره ، رقة البطني ، مبنى فندق �شمايا ، الطابق الثاين بالكامل ، هاتف 
متحرك:0508770778

املنذر اليه:يو�شف ح�شن عبدالعزيز العجاجي
عنوانه:البحرين ، املنامة  منطقة عايل ، طريق جممع عايل 746 ، طريق رقم 68 ، منزل 

رقم 68 ، هاتف:009771551182020
ذا  ب��رج   403 بالوحدة  واخلا�شة  وال�شراء  البيع  عملية  با�شتكمال  اليه  املنذر/املنذر  ينذر 
�شكوير وذلك خلل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ا�شلم املنذر اليه هذا االنذار 
وانهاء  اليه  املنذر  مواجهة  يف  اللزمة  القانونية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال 
مذكرة احلجز اخلا�شة بالوحدة وذلك الخللكم بااللتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة 

الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
مذكرة اعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة حمكمة عجمان , املحكمة البتدائية املدنية 
اأداء  اأمر   AJCFICICPL2020 /0002847 يف  الدعوى رقم

اىل املحكوم عليه:فادي نا�شر جامو�س - جمهول حمل االقامة
نحيطكم علما بانه بتاريخ:2020/11/3 قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى 
للعقارات  �شل�شبيل   ، ذ.م.م  للعقارات  ل�شالح:�شل�شبيل  اعله  بالرقم  املذكورة 
اللئحة  من   62 باملادة  وعمل  االطلع  بعد  عليها  املدعي  بالتايل:الزام  ذ.م.م 
التنظيمية لقانون االجراءات املدنية ناأمر بالزام املطلوب �شده بان يوؤدي للطالب 
اال�شتحقاق  تاريخ  من   %7 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  درهما   )31.910( مبلغ 
املوافق:2020/8/11 والزمته بامل�شروفات - حكما قابل لل�شتئناف خلل 15 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل ال�شتلمك هذا التبليغ. 
القا�صي:وجدي ال�صاذيل بن احمد
حمكمة عجمان

املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

ت��ع��د ق��ل��ع��ة اجل��اه��ل��ي اإح����دى اأبرز 
القلع  واأك���رب  التاريخية  امل��ب��اين 
"العني"  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل�����وج�����ودة 
اأقيمت  قد  كانت  والتي  واأ�شهرها 
املدينة وحماية مزارع  للدفاع عن 
االآن  واأ���ش��ب��ح��ت  الثمينة  النخيل 
بعد ترميمها واإعادة فتحها للزوار 
ووجهة  ن�����ش��ط��ا  ث��ق��اف��ي��ا  م����رك����زا 

رئي�شية لل�شياح.
ويرجع تاريخ بناء القلعة اإىل عهد 
ال�شيخ زايد بن خليفة االأول حاكم 
اإمارة اأبوظبي ، الذي اأمر باإن�شائها 
التي  القبائل  حلكم  مركزاً  لتكون 
ومقراً  ال��ع��ني،  منطقة  يف  ع��ا���ش��ت 
ب��ه��ا يف ف�شل  واالإق�����ام�����ة  حل��ك��م��ه 

ال�شيف.
وبداأ العمل يف بنائها عام 1891، 
على  وُنق�س   1898 ع��ام  وانتهى 
مدخلها الرئي�شي بيتان من ال�شعر 
العل  ب����اب  يف  اخل����ري  "باب  ه��م��ا 
املنيفة.  بالعلياء  ال�شعد  فيه  ح��ل 
جد  دار  اأرخ���وا  قالت  العز  فتهاين 
�شاد زايد بن خليفة"، للداللة على 
اأمر  االأول هو من  زاي��د  ال�شيخ  اأن 

بت�شييدها.
ويف مطلع عام 1955 وحتى عام 
ا�شتخدمت القلعة كمقر   ،1971
للقوات امل�شلحة يف املراحل االأوىل 
ا�شطلعت  وال���ت���ي  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا  م���ن 
ب��ت��ع��زي��ز االأم������ن واال����ش���ت���ق���رار يف 
امل���ن���ط���ق���ة ال�������ش���رق���ي���ة م����ن اإم�������ارة 
اأب���وظ���ب���ي، وال����دف����اع ع���ن احل����دود 
اإم���ارة  و  ال��ع��ني  ملنطقة  ال�����ش��رق��ي��ة 

اأبوظبي.
متاحف  مدير  الكعبي  عمر  وق��ال 
العني بدائرة الثقافة وال�شياحة – 
اأبوظبي اإن اأعمال الرميم االأولية 
ثم   ،1985 ع����ام  ب������داأت  ل��ل��ق��ل��ع��ة 
 2007 ذل��ك يف عامي  بعد  تبعها 
الإعادة  �شخما  م�شروعا  و2008 

التاأهيل والرميم ال�شامل للقلعة 
من قبل الدائرة التي اأعادت افتتاح 
القلعة للزوار عام 2008 بعد اأن 
حولتها اإىل متحف دائم ومعر�س 
وال�شائحني  ال�������زوار  ي�����ش��ت��ق��ط��ب 

ملنطقة العني.
ت��ن��ظ��م يف  ال���دائ���رة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
الفعاليات  م���ن  ال���ع���دي���د  ال��ق��ل��ع��ة 
�شرائح  جلميع  املتنوعة  املو�شمية 
املجتمع ، مثل اخلم�شينيات يف قلعة 
اجلاهلي التي تعر�س مهارات اأهل 
ال�شحراء يف �شبه اجلزيرة العربية 
القرن  م��ن  اخلم�شينيات  ف��رة  يف 

امل��ا���ش��ي ك���م���ه���ارات م���ت���وارث���ة يتم 
واحلرا�شة  ال�شيد  منها  �شقلها 
اخليل  ورك���وب  ال�شلوقية  للكلب 
والرماية وغريها .. الفتا اإىل اأنه 
يتم تنظيم هذه الفعالية بالتعاون 
ل�شرطة  ال����ع����ام����ة  ال����ق����ي����ادة  م�����ع 

اأبوظبي.
عنا�شر  ف���ع���ال���ي���ة  اأن  واأ�������ش������اف 
تتيح  اجلاهلي  قلعة  يف  اليون�شكو 
للزوار فر�شة التعرف على عنا�شر 
ال�������راث امل���ع���ن���وي امل����درج����ة على 
العاملي،  للراث  اليون�شكو  قائمة 
الثقايف  ال�������راث  يف  ���ل���ة  وامل���ت���اأ����شّ

اإىل جانب العديد من  االإم��ارات��ي، 
الربامج والفعاليات الهادفة طوال 

ال�شنة.
واأ�شار اإىل اأن القلعة حتتوي اليوم 
ع���ل���ى م���رك���ز م���ع���ل���وم���ات ل����ل����زوار، 
�شمعي  ون���ظ���ام  م���وؤق���ت  وم��ع��ر���س 
ب�شري على طول الرواق الداخلي 
للعر�س  و���ش��اح��ت��ني  "الليوان"، 
مركز  م��ب��ن��ى  يف  ت���ق���ع  اإح����داه����م����ا 
الزوار، والذي يوفر برامج متنوعة 
من االأن�شطة والفعاليات التي تقع 

يف القلعة على مدار ال�شنة.
ق��ل��ع��ة اجل��اه��ل��ي مقراً  واأ���ش��ب��ح��ت 

الراثية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
واملجتمعية املختلفة مثل مهرجان 
العني ال�شينمائي الذي يقام �شنوياً 
���ش��ك��ان املنطقة  ي��ج��ع��ل  ف��ي��ه��ا مم���ا 
وارتباطاً  ات�����ش��ااًل  اأك���رث  وزواره�����ا 
مركز  اإىل  اإ����ش���اف���ة  امل���ك���ان  ب���ه���ذا 
امل����زود مبكتبة  ل���ل���زوار  امل��ع��ل��وم��ات 
وجمل�س يقدم املعلومات عن كل ما 
ميكن زيارته والقيام به يف منطقة 
اإىل وج����ود حمل  اإ���ش��اف��ة  ال���ع���ني، 
وا�شعة  وم�شاحات  ومقهى  جت��اري 
الن�شاطات  ومم���ار����ش���ة  ل��ل��ع��ر���س 

الثقافية والراثية املختلفة.

كما حتت�شن القلعة معر�شا دائما 
امل�شتك�شف  ثي�شيجر  وي��ل��ف��ري��د  ل��� 
اأطلق  ال��ذي  االإجنليزي  والرحالة 
ا�شم  املحليون حتببا  ال�شكان  عليه 
ا�شتهر  وق��د  لندن"  ب��ن  "مبارك 
بعبوره �شحراء الربع اخلايل عام 
�شوراً  امل��ع��ر���س  وي�شم   ،1940
التقطها خلل  باالأبي�س واالأ�شود 
فيها �شحراء  ع��رب  ال��ت��ي  رح��لت��ه 
الربع اخلايل موثقاً زيارته الإمارة 
اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ي ت��ع��د ���ش��ورة نافذة 

على ما�ٍس عريق.
متحف  اخ��ت��ار   2010 ال��ع��ام  ويف 

����ش���ي���ك���اغ���و االأث�����ي�����ن�����ي ل���ل���ع���م���ارة 
والت�شميم واملركز االأوروبي لفنون 
والدرا�شات  املعمارية  الت�شاميم 
ملنحها  اجل��اه��ل��ي  قلعة  احل�شرية 
ال���ع���م���ارة ال���دول���ي���ة �شمن  ج���ائ���زة 
املعمارية  االإجن�������������ازات  اأف���������ش����ل 
احلديثة لذلك العام، كما ح�شدت 
القلعة يف عام 2016 جائزة تريا 
اأف�����ش��ل ع��م��ارة طينية يف  ع��ن فئة 

العامل .
اأواخ�������ر عام  ال��ق��ل��ع��ة يف  و����ش���ه���دت 
الثقافة  اإطلق عام  2016 حفل 
االإماراتية – الربيطانية 2017 

ال�شمو  ����ش���اح���ب  ح�������ش���ره  ال������ذي 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واالأمري  امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى 

ت�شارلز ويل عهد بريطانيا .
مبنيني  م����ن  ال���ق���ل���ع���ة  ت���ت���ك���ون  و 
والربج  املربعة  "القلعة  رئي�شيني 
الدائري" وبالن�شبة للقلعة املربعة 
فهي توجد يف اجلزء ال�شمايل من 
مبنى قلعة اجلاهلي وت�شكل اجلزء 
واجهات  اأرب��ع  ولها  منه،  االأ�شا�شي 
ل��ل��ب��ن��ادق، و�شٌفّ  ف��ت��ح��ات  ت��ع��ل��وه��ا 
من ال�شرفات املثلثة، وت�شم القلعة 
دائرية  اأب���راج���اً  امل��رب��ع��ة االأ���ش��ل��ي��ة 
م���ن زواي�����اه�����ا، يف حني  ث����لث  يف 
جمل�شاً  الرابعة  ال��زاوي��ة  حتت�شن 
مهامه  ف��ي��ه  مي��ار���س  ك���ان  لل�شيخ 
ال�شيوف  وا����ش���ت���ق���ب���ال  ال���ي���وم���ي���ة 

واملواطنني.
اأم����ا ال����ربج ال���دائ���ري، ف��ه��و عبارة 
ال�شمال  يف  يقع  منف�شل  ب��رج  ع��ن 
ويتكون  ال���ق���ل���ع���ة،  م����ن  ال���غ���رب���ي 
املركز.  متحدة  طبقات  اأرب���ع  م��ن 
بطابٍع  الفريد  ال��ربج  ه��ذا  و�شمم 
وعنا�شر  يتناغم  مميز  م��ع��م��ارٍيّ 
ت�شميمه  ويعك�س  املحلية،  البيئة 
بتح�شني  مرتبطاً  قدمياً  تقليداً 
القلعة  خ�����ارج  ي��ق��ع  ك��م��ا  واح�������ات، 
مت  ال���ذي  اجل��اه��ل��ي  قلعة  م�شجد 
ويعتقد  م���وؤخ���راً.  ترميمه  اإع����ادة 
االأرجح  على  ب��ن��اوؤه  مت  امل�شجد  اأن 
االأ�شلية،  القلعة  بناء  خلل فرة 
التا�شع  ال��ق��رن  ت�شعينيات  يف  اأي 
القدمية  ال�����ش��ور  وت��ظ��ه��ر  ع�����ش��ر. 
ال�شكانية  التجمعات  اأن  ل��ل��واح��ة 
بالقرب  مت��ت��د  ك���ان���ت  ال���واح���ة  يف 
املنطقة  اأي يف  امل�����ش��ج��د،  ه���ذا  م��ن 
حالياً.  احلدائق  فيها  توجد  التي 
واكت�شف موؤخراً مكان الفلج الذي 
والتجمعات  امل�����ش��ج��د  ي��غ��ذي  ك���ان 
ال�شكانية املحيطة به خلل اأعمال 

ترميم قلعة اجلاهلي.

قلعة اجلاهلي .. رمز للقوة ومعلم تاريخي بارز

•• ال�شارقة-الفجر:

اأطلقت "نا�شئة ال�شارقة" التابعة ملوؤ�ش�شة "ربع قرن" ل�شناعة القادة واملبتكرين، 
م�شاعيها  �شمن  ال��روب��وت��ات،  وب��رجم��ة  بناء  يف  ُبعد  ع��ن  تدريبيني  برناجمني 
الكوارث  واإدارة  امل�شكلت  ح��ل  م��ه��ارات  على  منت�شبيها  ت��دري��ب  اإىل  ال��رام��ي��ة 

واالأزمات با�شتخدام تكنولوجيا الروبوت وتطبيقاته.
ال�شرايرة من�شط علوم وتكنولوجيا  الذي يقدمه عماد  االأول  الربنامج  وياأتي 
يف نا�شئة ال�شارقة، بعنوان "الروبوت فيك�س االفرا�شي"، وي�شم جمموعة من 

املحاور، حيث يتدرب النا�شئة على مهارات ت�شميم وبناء روبوتات ثلثية االأبعاد 
با�شتخدام برنامج )فيوجن 360(.

با�شتخدام  االأول  امل�شتوى  يف  الربجمة  مهارات  الربنامج  يف  امل�شاركون  وتعلم 
يتم تدريبهم حالياً يف امل�شتوى الثاين على الربجمة  فيما  اآر"،  يف  كود  "فيك�س 
با�شتخدام "برنامج بايثون"، ليقوم  الروبوت بتنفيذ مهام حمددة يف جمموعة 

من التحديات منها حتدي تنظيف ال�شعب املرجانية، وحتدي املتاهة.
والتفكري  واال�شتق�شاء  التحليل  يف  مهاراتهم  تطوير  من  امل�شاركون  ويتمكن 
تعليمياً  نظاماً  ُيعد  ال��ذي   ،)STEAM – )�شتيم  نظام  خ��لل  من  النقدي 

والتكنولوجيا  العلوم  بني  الدمج  عرب  امل�شكلت  حل  م��ه��ارات  لتنمية  اإب��داع��ي��اً 
والهند�شة والفنون والريا�شيات.

ويحمل الربنامج الثاين الذي يقدمه اأحمد مطر من�شط علوم وتكنولوجيا يف 
نا�شئة ال�شارقة، عنوان "روبوكب �شميولي�شن"، وتعلم امل�شاركون من خلله كيفية 
واجهة  اإىل  والتعرف  قانونية،  اأجهزة احلا�شوب بطريقة  الربنامج على  تفعيل 
 .++C اللغة  با�شتخدام  الروبوت  برجمة  على  التدريب  اإىل  اإ�شافة  الربنامج، 
الروبوت ال�شتخدامه  برجمة  للواقع من خلل  الربنامج حماكاة  هذا  وميثل 
االأماكن اخلطرة، عرب  االإنقاذ يف  بعمليات  والقيام  والكوارث  االأزم��ات  اإدارة  يف 

قيا�س  وح�شا�س   ،"color sensors" برجمة احل�شا�شات مثل ح�شا�س اللون
العوائق  الكت�شاف   "Ultrasonic sensors   - الرا�شونيك   " امل�شافة 

واجتيازها للو�شول اإىل مكان اآمن.
ويتمكن امل�شاركون يف هذا الربنامج من تطوير مهاراتهم يف التفكري احل�شابي 
ع��دد من  اأك��رب  الأداء مهام معينة واحل�شول على  ال��روب��وت  عن طريق برجمة 
النقاط يف زمن قيا�شي حمدد، وي�شتمر تدريب امل�شاركني يف الربناجمني على 
هذه املهارات بطريقة �شائقة يف بيئة افرا�شية تفاعلية جاذبة حتى �شهر مار�س 

املقبل.

)نا�شئة ال�شارقة( تدرب منت�شبيها على برجمة الروبوتات الفرتا�شية لعمليات الإنقاذ واإدارة الأزمات 

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/948(
  املنذر : ب�شت لل�شتثمار - ذ م م - ب�شفتها املوؤجرة 

 املنذر اليها / البيت االأبي�س للعقارات �شابقا / هيرثو العقارية حاليا - �س ذ م م
العدل  كاتب  وامل�شجل لدى  اإن��ذار عديل  االإن��ذار رقم 2021/3969  مبوجب 
ب�شرورة  اليها  املنذر  تنبه على  االإن���ذار  ه��ذا  املنذرة ومبوجب  ف��اإن   ، بدبي  
وامل��وؤرخ يف 2019/11/1  بينهم  املربم  االإيجار  وت�شجيل عقد  توثيق  و�شرعة 
باالإ�شافة اىل اأي غرامات اأو خمالفات خا�شة تنتج من جراء امتناعكم عن 
التوثيق وذلك خلل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ االإعلن عن طريق  الن�شر 
اللزمة  القانونية  االإج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  �شن�شطر  واإال  االإن��ذار  لهذا 
املادية  االأ���ش��رار  ك��اف��ة  ع��ن  التعوي�س  م�شوؤولية  حتميلكم  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
واالأدبية التي حلقت باملنذر باالإ�شافة اىل ما قد يطراأ من اأ�شرار الحقة من 
جراء عدم ت�شجيل وتوثيق عقد االيجار لدى بلدية ال�شارقة. كذلك الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اإنذارعديل بالن�صر

رقم )2021/945(
V2 Trading FZE .مقدم من املخطرة: يف 2 تريدينغ م.م.ح  

عنوانها: اإمارة دبي منطقة جبل علي ال�شناعية االأوىل . نف�س بناية كاندا�س جروب، هاتف 048855711  
فاك�س 048855712 متحرك 0503686287 ، رقم مكاين 0830765825

�شد -  املخطر اليها االأوىل: التميمي للت�شميم الداخلي )�س.ذ.م.م(.
TAMIMI INTERIOR DESIGN. L.L.C

املخطر اليه الثاين: اأرون كومار فيلبان ناير - هندي اجلن�شية.
ARUN KUMAR VELAPPAN NAIR
عنوانهما: اإمارة دبي - منطقة القوز ال�شناعية الرابعة - �شارع رقم 18 بي - مقر ال�شركة بالكامل - متحرك 
رقم 0556590680 / 050555585371  هاتف رقم 042617580  فاك�س رقم 042617420  �س.ب رقم 56764 دبي 

ا.ع.م - رقم مكاين 2128378418
املو�شوع :  فاإن املخطرة تود التاأكيد على املخطر اإليهما وتطالبهما ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيكات املعلقة بذمتهما 
 ،  974506  ،  974505  ،  347518  ،  347517  ،  347519  ،  974498  ( واأرقامها  االأول  اأبوظبي  بنك  على  وامل�شحوبة 
974513 ، 974514 ( مببلغ وقدره 103.051.69 درهما، واملرتدة من البنك ب�شبب عدم كفاية الر�شيد، وملا كانت 
ذمة املخطر اليهما الزالت م�شغولة باملبلغ املذكور و والزاال متخلفني عن الوفاء لغاية تاريخه دون مربر اأو عذر 
قانوين على الرغم من املطالبات الودية املتكررة، فاملخطرة تنذر املخطر اإليهما ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد 
فل�شا(  و�شتون  وت�شعة  درهما  وواحد وخم�شون  الفا  )مائة وثلثة  درهما   103.051.69 وقدره  بذمتهما  واملعلق 
وذلك خلل خم�شة اأيام )5( من تاريخ االإعلن بهذا االإخطار، ويف حال عدم مبادرتهما بال�شداد فاإن املخطرة 
�شتلجاأ اإىل �شاحات الق�شاء التخاذ ما يلزم من اإج��راءات تكفل لها حقوقها القانونية مع عدم امل�شا�س باأي حق 
اآخر للمخطرة ف�شل عن ت�شمني مطالباتها بالتعوي�س والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية 12% من تاريخ 

اال�شتحقاق حتى متام ال�شداد ومقابل اتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اإنذارعديل بالن�صر

رقم )2021/946(
V2 Trading FZE .مقدم من املخطرة: يف 2 تريدينغ م.م.ح  

عنوانها: اإمارة دبي منطقة جبل علي ال�شناعية االأوىل . نف�س بناية كاندا�س جروب، هاتف 048855711  
فاك�س 048855712 متحرك 0503686287 ، رقم مكاين 0830765825

�شد -  املخطر اليها االأوىل: كو�شرا للدعاية واالعلن - �س ذ م م 
 COSTRA ADVERTISING LLC

املخطر اليه الثاين : رامي�س ريجومل ادناين - هندي اجلن�شية 
RAMESH RIJUMAL ADNANI

عنوانها : اإمارة دبي - منطقة مدينة دبي للإنتاج - متحرك رقم 0552215627/0528339999 - هاتف رقم 
048856490 فاك�س رقم 048856001 - �س ب رقم 52478 دبي ، اإ.ع.م - رقم مكاين 1719069984

املعلقة  ال�شيك  قيمة  �شداد  ب�شرورة  وتطالبهما  اإليهما  املخطر  على  التاأكيد  تود  املخطرة  ف��اإن    : املو�شوع 
وقدره  مببلغ   2020/10/1 بتاريخ   )000864( ورقمه  الوطني  اخليمة  راأ���س  بنك  على  وامل�شحوب  بذمتهما 
اليهما الزالت  املخطر  ذمة  كانت  وملا  الر�شيد،  كفاية  ب�شبب عدم  البنك  واملرتد من  دره��م��ا،     28.616.00
م�شغولة باملبلغ املذكور و والزاال متخلفني عن الوفاء لغاية تاريخه دون مربر اأو عذر قانوين على الرغم 
من املطالبات الودية املتكررة، فاملخطرة تنذر املخطر اإليهما ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد واملعلق بذمتهما 
وقدره 28.616.00 درهما )ثمانية وع�شرون الفا و�شتمائة و�شتة ع�شر درهما( وذلك خلل خم�شة اأيام )5( 
من تاريخ االإعلن بهذا االإخطار، ويف حال عدم مبادرتهما بال�شداد فاإن املخطرة �شتلجاأ اإىل �شاحات الق�شاء 
التخاذ ما يلزم من اإجراءات تكفل لها حقوقها القانونية مع عدم امل�شا�س باأي حق اآخر للمخطرة ف�شل عن 
ت�شمني مطالباتها بالتعوي�س والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�شتحقاق حتى متام 

ال�شداد ومقابل اتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28  يناير 2021 العدد 13150
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اأخبـار الإمـارات
•• اأم القيوين-وام:

باأم  واالإن�شانية  اخل��ريي��ة  ل��لأع��م��ال  املعل  را���ش��د  ب��ن  �شعود  موؤ�ش�شة  قدمت 
م�شاعدات  دره��م  مليون   14 م��ن  اأك��رث   2020 املن�شرم  ال��ع��ام  يف  القيوين 
الأ�شحاب الدخل املحدود واالأ�شر املحتاجة يف االإمارة بلغت ب�شورة تف�شيلية 
األفا و220 درهما. و كان مل�شاهمات املوؤ�ش�شة دور كبري يف  14 مليونا و559 
19 حيث خ�ش�شت  تخفيف معاناة املت�شررين من جائحة كورونا كوفيد - 
جزءا من م�شاعداتها كم�شاعدات مقطوعة بلغت مليوناً و305 اآالف درهم، 
وقدمت املوؤ�ش�شة مليونني و 272 األف درهم م�شاعدات حلل الق�شايا املالية 
املتعلقة ببع�س االأفراد يف االإمارة. ومت تخ�شي�س الن�شبة االأكرب من م�شاعدات 
األفا  و665  مليني  ثلثة  بلغت  حيث  وا�شتكمالها  املنازل  ل�شيانة  املقدمة 
 397 بقيمة  املنازل  تاأثيث  م�شاعدات  تقدمي  اإىل  باالإ�شافة  درهما،  و887 
الفا و911 درهما، وحظيت امل�شاعدات املدر�شية امل�شاهمة يف تخفيف معاناة 
درا�شية  ر�شوم  دف��ع  �شملت  امل�شاعدات  من  بن�شيب  االم��ور  اأول��ي��اء  و  الطلبة 

وكان  درهما  و992  األفا  و971  مليونني  مببلغ  للطلبة  حوا�شيب  وتوفري 
التعليم  تطبيق  م��ع  خا�شة  عليهم  التعليم  عملية  تي�شري  يف  كبري  دور  لها 
م�شاعدات  املوؤ�ش�شة  وقدمت   ،  -19 كوفيد  كورونا  اط��ار جائحة  بعد يف  عن 
اإم��دادات الكهرباء للمنازل  بقيمة مليون و261 الف درهم تكاليف تو�شيل 
االأف��راد، كما  بع�س  امل�شتحقة على  الفواتري  ت�شديد  اإىل  باالإ�شافة  اجلديدة 
قدمت املوؤ�ش�شة م�شاعدات بقيمة مليون و52 األف درهم افطار �شائم خلل 
�شهر رم�شان املا�شي. وقال را�شد حمد احلمر مدير عام موؤ�ش�شة �شعود بن 
را�شد املعل للأعمال اخلريية واالإن�شانية اإن املوؤ�ش�شة منذ ان�شائها قبل �شبعة 
اأعوام وحتى اليوم حتر�س على تقدمي اخلدمات التي بدورها ت�شهم يف تلبية 
احتياجات اال�شر املتعففة واملحتاجني ومد يد العون للكثريين من مواطنني 
اأوا�شر  تقوية  على  العاملة  املوؤ�ش�شة  ا�شراتيجية  اط��ار  يف  وذل��ك  ومقيمني 

العون  يد  وم��د  االإم���ارة  يف  االإن�شانية  ال��روح  تعزيز  و  االجتماعي  التما�شك 
املا�شي  العام  خلل  املوؤ�ش�شة  مبادرات  وعن  �شائقة.  �شاحب  او  حمتاج  لكل 
را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  على  بناء  اإن��ه  احلمر  ق��ال 
املتوا�شل على  �شموه  القيوين وحر�س  اأم  االأعلى حاكم  املجل�س  املعل ع�شو 
تلبية احتياجات املواطنني داخل االإمارة ورعايتهم وتوفري كافة االإمكانيات 
اإن�شاء  يف  املوؤ�ش�شة  ب��داأت  وا�شعادهم  لهم  الكرمية  احلياة  تاأمني  يف  امل�شاهمة 
جممع �شكني »حي الت�شامح 2« يف منطقة ال�شلمة على م�شاحة تبلغ 52293 
مراً مربعاً، وهو ثاين م�شروع �شكني تنفذه املوؤ�ش�شة ي�شم 78 فيل �شكنية 
موحدة من حيث احلجم والطراز املعماري جتاوزت تكلفته اخلم�شني مليون 
درهم، ويتميز امل�شرع بت�شميم معماري يحاكي امل�شاكن الراثية بت�شميمات 
وط��اب��ع ح��دي��ث وم��ت��ط��ور، مم��ا ي�شفي ج��م��ال��ي��ة مت���زج ب��ني اأ���ش��ال��ة الراث 

را�شد احلمر  واأ���ش��اف  ال��دول��ة.  ت�شهده  ال��ذي  العمراين  والتطور  االإم��ارات��ي 
اأنه مت يف ان�شاء احلي اجلديد مراعاة معايري نظام تقييم املباين اخل�شراء 
التي تتوافق مع طبيعة االأ�شر املواطنة ل�شمان حتقيق ال�شعادة للم�شتفيدين. 
وقال اإن الفل تتكون من طابقني »اأر�شي واأول« مب�شاحة 315 مراً مربعاً، 
وت�شم 5 غرف ومطبخ وجمل�س و2 مواقف لل�شيارات ..م�شحا اأن امل�شروع 
ومم�شى  احل��ي  ل�شكان  وحديقة  م�شجد  بناء  ت�شمل  متنوعة  خ��دم��ات  ي�شم 
انارة.  اأعمدة  وتركيب  ال�شحي  ال�شرف  ملعاجلة  حمطة  جانب  اإىل  ومتاجر 
وثمن مدير عام موؤ�ش�شة �شعود بن را�شد املعل للأعمال اخلريية واالإن�شانية 
ومتابعته  املوؤ�ش�شة  اأمناء  رئي�س جمل�س  املعل  �شعود  بن  ال�شيخ ماجد  جهود 
امل�شتمرة لعمل املوؤ�ش�شة الذي كان له دور كبري يف جناح عمل املوؤ�ش�شة وتطوير 
خدماتها ودعمها يف تقدمي م�شاعدات للحاالت االقت�شادية ال�شعيفة واالأ�شر 
يف  للم�شاهمة  االإم��ك��ان��ات  ك��ل  ت�شخر  على  تركيزها  و  امل��ح��دود  ال��دخ��ل  ذات 
اأو متعفف و امل�شاهم يف ر�شم الب�شمة واالأمل  تخفيف املعاناة عن كل حمتاج 

لدى العديد من االأفراد وتوفري احلياة الكرمية لهم.

�شعود بن را�شد اخلريية تقدم اأكرث من 14 مليون درهم م�شاعدات يف 2020

•• حتقيق - رم�شان عطا .

احلقيقي  امل���ح���رك  ه���و  "الطفل 
الرئي�س  والعامل  الزوجية  للحياة 
ال���ش��ت��م��راره��ا وجن���اح���ه���ا ، وت���رى 
ال��ن�����ش��ب��ة االأك������رب م���ن ال���ط���لق يف 
التي ال يوجد  االأي��ام للأ�شرة  هذه 
الذي  املنفذ  ه��و  ف��ه��ذا  اأط��ف��ال  بها 
امل�شاكل وامللل من  مير من خلله 
يوؤجل  ،والبع�س  االآخ���ر  ال�شريك 
االآخر  والبع�س  ب��اإرادت��ه  االإجن���اب 
ي���رغ���ب ب����االإجن����اب ول���ك���ن اهلل مل 
ياأذن لهم ،ولكي نتعرف على اأهمية 
�شاألنا  الزوجية  االأطفال يف احلياة 
�شريحة من املجتمع االإماراتي عن 
اأهمية االأطفال يف احلياة الزوجية 

وهل احلرمان منهم هو
 الطريق املوؤدي اإىل الطلق"

"نا�شف  مع  كانت  *والبداية 
بن عياط" حيث قال:

االأ���ش��رة وقوامها  االأب��ن��اء هم عماد 
الرئي�س واحلياة ال اأتخيلها دونهم 
،فاالإن�شان يظل طوال حياته ي�شعى 
اأ�شرته  اأج�����ل  م���ن  ال������رزق  ل��ك�����ش��ب 
،فدائما  الأبنائه  اأف�شل  وم�شتقبل 
يف املقام االأول لكل اأب هو م�شلحة 
اأط����ف����ال����ه واحل����ر�����س دائ����م����ا على 
تعليمهم على اأف�شل ما يكون حتى 
ويجعله  الكثري  يكلفه  هذا  كان  لو 

مدين دائما .
واأ�شار نا�شف ،على التغيريات التي 
اأح���دث���ت ع��ل��ى من��ط احل��ي��اة وعلى 
النظرة للأطفال، حيث نلحظ اأن 
عدد الوالدات مل يعد بذلك ال�شكل 
الذي كان عليه يف ال�شابق، ويقابله 
جمتمعنا  يف  الطلق  ن�شبة  ارتفاع 
م����وؤ�����ش����ر خطري  ال����ع����رب����ي وه��������ذا 
االإجناب  ارت��ب��اط  م��دى  ي��دل على 
بالطلق وهنا تظهر اأهمية االأبناء 

يف املجتمع واالأ�شرة.
ال���ن���زاع حالة  اأن  ن��ا���ش��ف،  واأو����ش���ح 
طبيعية يف احلياة االأ�شرية قد يكون 
اكت�شاف  يف  االإي��ج��اب��ي  جانبها  لها 
الزوجني نقاط القوة وال�شعف يف 
حياتهما امل�شركة، ومن ثم تغيري 
ب��ع�����س م��واق��ف��ه��م��ا، وب����داي����ة عهد 
جديد من احلياة الزوجية القائمة 

على اأ�ش�س �شلبة. 
 " اجل���م���ل  ال�����ش��ي��د  "حممد  واأك������د 
ال�شهامة  موؤ�ش�شة  يف  م��ايل  حملل 
لل�شتثمارات املالية والعقارية،على 
االإح�شا�س  معه  يجلب  الطفل  اأن 

البهجة  البيت  يف  وي�شيع  ب��ال��ف��رح 
بالغبطة  االأب  في�شعر   ، وال�شعادة 
وه���و ي���رى ف��ل��ذة ك��ب��ده يحبو على 
باأنها  االأم  ت�شعر  ح��ني  يف  االأر�����س، 
ذلك  م��ن  ل��ه��ا  وج���دت متنف�شاً  ق��د 
فتغمر  املتفجر  العاطفي  امل��خ��زون 
من  االإلهي  الفي�س  بذلك  وليدها 

احلنان.
الطبيعي  االم���ت���داد  ه���م  واالأب����ن����اء 
ال�شعور  اإحدى حلقات  للآباء وهم 

بالكمال لدى الب�شر.
قائل،هناك  حديثة  يف  وا�شتطرد 
ظ���اه���رة ان��ت�����ش��رت يف ه����ذه االأي�����ام 
وه���ي ت��اأج��ي��ل االإجن�����اب م��ع بداية 
الزوجان  ال��زواج وال يدرك  �شنوات 
نع�س  يف  م�شمار  اأول  يدقان  اأنهما 
الت�شرف  بهذا  الزوجية  حياتهما 
يحدث  ال������زواج  اأع������وام  اأول  الأن   ،
عيوب  وتظهر  ال�شريكني  بني  ملل 
كل منهم للآخر مما ي�شجع على 
، وهنا  الطلق بجدية  التفكري يف 
يظهر دور االأطفال املحوري والذي 
االأ�شرة  ا���ش��ت��م��راري��ة  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��د 

واالبتعاد عن فكرة الطلق .

فايز"  "اأحلم  ت��ق��ول  راأي��ه��ا  وع���ن 
،موظفة: م�شاألة كرثة االأبناء االآن 
مل تعد مرتبطة بتلك االعتقادات، 
على  ال�شابق،  يف  �شائدة  كانت  التي 
اع��ت��ب��ار اأن ك��رثة االأب��ن��اء ه��ي التي 
ت��رغ��م ال�����زوج ع��ل��ى احل���ف���اظ على 
كن  ال��ب��ن��ات  اأم���ه���ات  اأن  اأو  زوج��ت��ه 
االإجن����اب،  ب��ك��رثة  بناتهن  ي��و���ش��ني 

الأن االأبناء هم ال�شمان.
وه�����ذه امل���ع���ت���ق���دات اأ���ش��ب��ح��ت غري 
على  �شحيحة  ت��ع��د  ومل  واق��ع��ي��ة، 
موجودا  ك���ان  ال��ط��لق  اأن  اع��ت��ب��ار 
لو  فمثل  االأوالد.  وج��ود  حتى مع 
اأّن  امراأة حرمها اهلل من االإجناب 

معنى هذا اأنها مهددة بالطلق .
وت��اب��ع��ت اأح�����لم ح��دي��ث��ه��ا ق��ائ��ل��ة ، 
تفاهم  هو  الزوجية  احلياة  اأ�شا�س 
ال��ط��رف��ني وت���ق���ارب اأف��ك��اره��م مما 
�شعيدة  ح��ي��اة  يف  فر�شة  لهم  يتيح 
العقبات  يتخطيا  اأن  ولي�شتطيعا 

وامل�شاكل التي يتعر�شان لها .
موظف:  مبارك"  "علي  وق������ال 
هناك الكثري من امل�شاكل الزوجية 
ال��ت��ي ي��ع��اين م��ن��ه��ا ال��ب��ي��ت العربي 

ول��ك��ن امل�����ش��وؤول��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ع على 
يجعلهم  االأب��ن��اء  يف  املتمثلة  االآب���اء 
 ، امل�شاكل  من  كثري  عن  يتغا�شون 
االأ�شرة  بعك�س  تعقيدها  كان  مهما 
تظهر  اأط��ف��ال  فيها  يوجد  ال  التي 
هذه امل�شاكل ويري الزوج اأو الزوجة  
احلل الوحيد هو االنف�شال الإنهاء 
هذه االأزمات ،ولكن اأعدُّ هذا تفكري 
خطاأ الأن االنف�شال بهذه ال�شهولة 
خللفات قد حتدث يف اأي اأ�شرة هو 
الزوج  م��ن  م�شوؤولية  وع���دم  ت��ه��ور 

جتاه زوجته
وت����اب����ع م����ب����ارك ق�����ائ�����ل،اإن وج����ود 
االأط�����ف�����ال ي����ع����زز م����ن ال���ع���لق���ات 
ال��زوج��ي��ة وي��زي��ده��ا م��ت��ان��ة وق���وة، 
وم���ن ه��ن��ا ي��ع��دُّ ال��ط��ف��ل ن��ع��م��ة من 
وب����وج����ود  وت�����ع�����اىل،  ت�����ب�����ارك  اهلل 
قد  باأنهما  الزوجان  ي�شعر  الطفل 
حّققا واح��داً من اأه��م االأه���داف يف 
و�شعا  واأنهما  امل�شركة،  حياتهما 
امل�شتقبل  ب��ن��اء  يف  االأ���ش��ا���س  ح��ج��ر 

امل�شرك.
فيحدثنا  االجتماعية  الناحية  اأما 
اأخ�شائي  احل��ن��اوي(  )ط���ارق  عنها 

احلياة  ق����ائ����ل:  االج����ت����م����اع  ع���ل���م 
العمر كما  ، والأنها رحلة  الزوجية 
اإىل عوامل  ف��اإن��ه��ا حت��ت��اج  ي��ق��ول��ون 
جذب قوية تدفع الطرفني للحياة 
معاً وال�شفر �شوية يف طريق احلياة، 
وعوامل اجلذب هذه عديدة، منها 
االأبناء، فهم ثمرة احلياة الزوجية 
ال��ت��ي ت�����ش��ّد م���ن رواب�����ط  العلقة  
اأوا�شرها  وتعزز من  الزوجني  بني 

امل�شركة.
واأ����ش���اف احل���ن���اوي، ال��ط��ف��ل ثمرة 
ال��������زواج واحل�������ب، وال���ب���ي���ت ال����ذي 
ي��خ��ل��و م����ن االأط�����ف�����ال ب���ي���ت خ�����اٍو، 
خ��ال م��ن ال�����ش��ع��ادة، ف��االأط��ف��ال هم 
ال���ف���رح االإن�������ش���اين، وبهم  م�����ش��در 
ي�شبح الرجل اأباّ رحيماً واملراأة اأماً 

روؤوماً.
واأكد احلناوي ،باأن البع�س يت�شور 
اأع��ب��اء جديدة  اأّن االأط��ف��ال جم��رد 
ول���ذا ي�شمم  اأع��ب��ائ��ه،  اإىل  ت�����ش��اف 
االإجناب  ع��دم  على  االأزواج  بع�س 
مدة من الزمن لل�شتمتاع باحلياة 

اأكرث فاأكرث.
واإذا كان البع�س يفكر باأن االأطفال 

�شري  تعكري  عوامل  يكونون  �شوف 
احلياة الزوجية فاإنهم غافلون عن 
على  �شيق�شي  ال��ط��ف��ل  و���ش��ول  اأن 
عامًل  و�شيكون  االأ���ش��رة  ا�شطراب 
اال�شتقرار  دع��ائ��م  تثبيت  يف  مهما 
ال��زوج��ني وي�شد من  ب��ني  وامل��ح��ب��ة 

اأوا�شر املجتمع باأ�شره.
يفكر  اأن  ال�������ش���روري  م���ن  اأرى  و 
الزوجان بربية االأطفال يف االأيام 
امل�شاألة،  فهذه  لزواجهما،  االأوىل 
اإن�شانياً  واج��ب��اً  كونها  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
اإحكام  يف  كبري  دور  لها  و���ش��رع��ي��اً، 
ال����رواب����ط ال���زوج���ي���ة، ول���ع���ل تلك 
االأوقات التي يق�شيها الوالدان مع 
اأطفالهما هي من اأ�شعد االأوقات يف 

عمرهما.
وي�����ت�����ف�����ق ال��������رب��������وي د.حم�����م�����د 
اأبوال�شعود مع احلناوي: باأن علقة 
االأخوة القوية هي نتاج عائلي قوي 
�شليمة  ت��رب��وي��ة  وبيئة  وم���درو����س، 
يكون  ب��اأن  ت�شهم  اأ�ش�س  على  تقوم 
يف  بع�شا  لبع�شهم  ���ش��ن��دا  االإخ����وة 

احلا�شر ويف امل�شتقبل.
الذكريات  اأن  اأب��وال�����ش��ع��ود  وي��وؤك��د 

اجل��م��ي��ل��ة ب���ني االإخ������وة يف حميط 
االأ�����ش����رة ت��ب��ق��ى ح���ا����ش���رة ح��ت��ى يف 
اأجمل  ي�شرجعون  اإذ  امل�شتقبل؛ 
اللحظات التي جمعتهم معا، فكلما 
ك��ان��ت ع��لق��ة االإخ����وة م��ع بع�شهم 
االأيام  ت�شتطيع  لن  وطيدة،  بع�شا 

اأن تغريها.
وي���ن�������ش���ح اأب������و ال�������ش���ع���ود االأه������ايل 
ب��ت��خ�����ش��ي�����س وق����ت ل��ل��ج��ل��و���س مع 
اإليهم والتحدث  االأبناء واال�شتماع 
ع���ن اأه��م��ي��ة ه���ذه ال��ع��لق��ة، وذكر 
قوة  تدل على  التاريخ  ق�ش�س من 
االأخ��وة باحتادهم معا، وب��اأن يكون 
كل واحد �شندا للآخر ي�شتمد منه 

القوة.
باالأن�شطة  ال��ق��ي��ام  االأه�����ل،  وع��ل��ى 
ال����ت����ي ي���ج���ت���م���ع ف���ي���ه���ا اجل���م���ي���ع، 
وتقريب وجهات النظر بني االإخوة 
واالأخوات، وفتح باب احلوار بينهم 
تربوية  بطريقة  اخل��لف��ات  وح��ل 
اأحدهم  يحمل  ال  ل��ك��ي  �شحيحة، 

على االآخر.
ال�شيخ  ف�شيلة  الدين  رج��ل  وي��رى 
واعظ  اهلل"  عبد  ال��ظ��اه��ر  "عبد 

للحياة  ام���ت���داد  ه���ي  االأ����ش���رة  :اأن 
االإن�شاين،  البقاء  و���ش��ر  الب�شرية، 
اأن  اإىل  بفطرته  مييل  اإن�شان  فكل 
َي��ْظ��َف��َر ب��ب��ي��ٍت وزوج����ة وذري�����ة، وملا 
يف  االأوىل  ال��ل��ب��ن��ة  االأ�����ش����رة  ك���ان���ت 
رفيعة  رابطة  لكونها  املجتمع  بناء 
امل�������ش���ت���وى حم������ددة ال���غ���اي���ة، فقد 
واإن كان  ع��م��وم��ا؛  االأدي�����ان  رع��ت��ه��ا 
الكربى،  بالرعاية  متيز  االإ���ش��لم 
قال تعاىل: اإنَّا عر�شنا االأََماَنَة َعلَى 
واجِلَباِل"، جاء  َواالأَْر���ِس  َمَواِت  ال�شَّ
�شمن معاين االأمانة؛ اأمانة االأهل 

واالأوالد
اإن االإجن�����اب ه��و ال����ذي ي��رف��ع من 
�شاأن الزوجني ويجعلهما يف م�شاف 
الوالدين، وهو اأمر له �شاأنه الكبري 
من الناحية الدينية اإ�شافة اإىل اأن 
باالكتفاء  االإح�شا�س  مينح  الطفل 
وامل�����ش��وؤول��ي��ة وه��م��ا اأم����ران يف غاية 

االأهمّية.
وق����ال ف�����ش��ي��ل��ت��ه، يف ح��ال��ة ان����دالع 
ي�شعر  ال  ال����زوج����ني  ب����ني  ال����ن����زاع 
الزوجان اأبداً باأنهما قد و�شل اإىل 
روابط  ف��االأط��ف��ال  النهاية،  نقطة 
قوية م�شركة لها دورها يف تعزيز 
كاأ�شرة  ال���زوج���ني،  ب��ني  ال��ع��لق��ات 

متما�شكة.
اأن  اإىل  امل�������ش���ل���م���ني   اأح��������وج  ف���م���ا 
يف  االأ������ش�����رة  دور  ع���ل���ى  ي���ت���ع���رف���وا 
يعملوا  واأن  االإ���ش��لم��ي��ة،  ال��رب��ي��ة 
�شوء  يف  م�شلمة  اأ����ش���رة  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
امل���ب���ادئ وال��ت��وج��ي��ه��ات ال��ت��ي يدعو 
الزوجان  ف��ي��ك��ون  االإ����ش���لم  اإل��ي��ه��ا 
ومهتمان  وخ����ل����ق،  دي�����ن  ���ش��اح��ب��ا 
ب���االإجن���اب وم��ق��ي��م��ان حل����دود اهلل 
بالربية  معرفة  وعلى  االأ���ش��رة  يف 
االأ����ش���رة من  لتتمكن   االإ���ش��لم��ي��ة 
والتي  الربوية  بوظائفها  القيام 
موؤ�ش�شة،  االأ�شرة  اأهمها: جعل  من 
على  واملحافظة  اإ�شلمية،  تربوية 
ال�����ش��وي��ة يف جميع  ال��ط��ف��ل  ف��ط��رة 

مراحل منوه.

اأهمية الأبناء يف احلياة الزوجية 

الأطفال لقاح فعال لع�س الزوجية , ودونهم احلياة على هام�س الهوية 

•• الفجر : عجمان 

القومية  الدولة جتاه احلملت  اإط��ار تعزيز جهود  يف 
ومتا�شيا مع حملة التطعيم �شد فريو�س كورونا، اأكدت 
�شعادة منى �شقر املطرو�شي مدير عام جمعية عجمان 
للتنمية االجتماعية والثقافة �شرورة التكاتف والعمل 
بروح الفريق �شد كل ما يهدد �شلمة و�شحة املجتمع، 
اأن دور اجلمعية مبني على العمل املجتمعي من  ومبا 

بناء الفكر االإن�شاين ون�شر الثقافة التوعوية بني اأفراد 
املجتمع اإىل خلق املناخ امللئم لر�شيخ ال�شورة الذهنية 

ملفهوم االنتماء واحلفاظ على الهوية الوطنية.
اأفادت �شعادة منى �شقر املطرو�شي باأن اجلمعية كانت 
من اأوائل الذين بادروا بدعم املوؤ�ش�شات ال�شحية متمثلة 
عجمان  ومنطقة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  يف 
بافتتاح  وذل���ك  بعملها  ال��ق��ي��ام  م��ن  ومتكينها  الطبية 
مركز اإعطاء لقاح كورونا يف املقر الرئي�س يف م�شريف، 

اآليه مدرو�شة منذ اأن  م�شرية اإىل اأن اجلمعية و�شعت 
العديد من  بتنفيذ  انت�شار جائحة كورونا، فقمنا  بدء 
االأن�شطة ال�شحية متمثلة يف حملة التربع بالدم حيث 
متكنا من جمع اأكرث من 600 وحدة دم ، ف�شل عن 
التعاون امل�شرك مع مركز م�شريف ال�شحي وتركيزنا 
كرمت  كما  ك��ورون��ا،  مل��ر���س  التثقيفية  اجل��وان��ب  على 
يف  خليفة  م�شت�شفى  يف  االأول  ال��دف��اع  طاقم  اجلمعية 
عجمان وجامعة اخلليج الطبية على اجلهد الكبري يف 

الت�شدي لكوفيدا 19. 
واأ�شافت املطرو�شي باأن اجلمعية قامت بتعقيم �شامل 
جل��م��ي��ع م��راف��ق��ه��ا وجت��ه��ي��ز ق��اع��ت��ني واح�����دة للرجال 
واأخرى للن�شاء لت�شهيل مهمة منطقة عجمان الطبية 
اأداء عملهم باأ�شلوب �شل�شل اثناء  والهلل االأحمر من 
جميع  توفري  مع  املجتمع  الأف��راد  كورونا  لقاح  اعطاء 
ب�شكل  التمري�س  وفريق  الطبي  الطاقم  م�شتلزمات 

م�شتمر وذلك لدورنا الوطني جتاه بلدنا احلبيب.

حماربة  يف  الدولة  دور  املطرو�شي  �شقر  منى  وثمنت 
ادارة  على  قدرتها  واثبتت  البداية  منذ  اجلائحة  هذه 
االأزم�����ة ب��اق��ت��دار وذل����ك م���ن خ���لل ح��زم��ة ال�شروط 
ال��ت��ج��وال واخ����ذ التدابري  ل��ف��ر���س ح��ظ��ر  وامل����ب����ادرات 
قدما  وامل�شي  املجتمع  بني  الوعي  ون�شر  االح��رازي��ة 
ال�شركات  من  واعتماده  اكت�شافه  ف��ور  اللقاح  لتوفري 
عليه  ح�شلت  التى  ال���دول  اأوائ���ل  م��ن  لتكون  امل�شنعة 

لتحقيق االأمن وال�شلمة ال�شحية للمجتمع.

يف نع�ض حياتهم الزوجية  م�شمار  الأزواج  من  الإجناب  تاأجيل  اجلمل:  • حممد 
الأ�شرة وقوامها الرئي�شي واحلياة ل اأتخيلها دونهم عماد  هم  الأبناء  عياط:  بن  • نا�شف 

احلياة الزوجية هو تفاهم الطرفني وتقارب اأفكارهم اأ�شا�ض  فايز:  • اأحالم 
الأطفال يعزز من العالقات الزوجية ويزيدها متانة وقوة وجود  مبارك:  • علي 

البع�ض يت�شور الأطفال جمرد اأعباء جديدة ت�شاف اإىل اأعبائهم احلناوي:  • طارق 
اأبوال�شعود: عالقة الأخوة القوية هي نتاج عائلي قوي ومدرو�ض، وبيئة تربوية �شليمة • حممد 

املجتمع لكونها رابطة رفيعة امل�شتوى بناء  يف  الأوىل  اللبنة  الأ�شرة  عبداهلل:  الظاهر  • عبد 

جمعية عجمان للتنمية الجتماعية والثقافية تبادر بفتح مقرها لإعطاء لقاح كورونا 
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 174،016 فح�شا ك�شفت عن 3،939 اإ�شابة 

»ال�شحة« تعلن �شفاء 4,536 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد )كوفيد – 19( واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 174،016 فح�شا جديدا خلل ال�شاعات ال� 

واأحدث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  املا�شية على فئات خمتلفة يف   24
تقنيات الفح�س الطبي.

الدولة وتو�شيع نطاق  التق�شي والفح�س يف  اإج��راءات    و�شاهم تكثيف 
بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة  حالة   3،939 ع��ن  الك�شف  يف  الفحو�شات 
م�شتقرة  ح���االت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
احلاالت  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��لزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع 

امل�شجلة 289،086 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 6 حاالت م�شابة نتيجة تداعيات االإ�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 811 

حالة .
تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وموا�شاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، 

مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �شماناً ل�شحة و�شلمة اجلميع.

  كما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 4،536 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س 
كورونا امل�شتجد )كوفيد – 19( وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية اللزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�شفاء 263،730 حالة.

اللواء خليل املن�شوري يثّمن جهود فرق عمل التحريات يف حفظ الأمن

�شرطة دبي: 58.5 % انخفا�س البالغات املجهولة خالل العام املا�شي
•• دبي-الفجر

اأك�����د ���ش��ع��ادة ال���ل���واء خ��ب��ري خليل 
القائد  املن�شوري م�شاعد  اإبراهيم 
اجلنائي  ال��ب��ح��ث  ل�������ش���وؤون  ال���ع���ام 
العمل  ف����رق  اأن  دب����ي،  ���ش��رط��ة  يف 
للتحريات  ال���ع���ام���ة  االإدارة  يف 
جهوداً  ب��ذل��ت  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث 
ج���ب���ارة حل��ف��ظ االأم������ن واالأم������ان، 
وت����اأدي����ة ال��ر���ش��ال��ة االأم���ن���ي���ة على 
انخفا�س  اإىل  اأدى  ما  وج��ه،  اأكمل 
خلل  املُقلقة  املجهولة  البلغات 
 58.5% ب��ن�����ش��ب��ة  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام 
العام  بالفرة نف�شها  من  مقارنة 

.2019
�شعادة  ت���روؤ����س  ذل����ك خ����لل  ج����اء 
ال�����ل�����واء خ���ب���ري خ���ل���ي���ل اإب����راه����ي����م 
اأداء  ت��ق��ي��ي��م  اج���ت���م���اع  امل��ن�����ش��وري 
االإدارة العامة للتحريات واملباحث 

الفريق  م��ع��ايل  اأن دع��م  اجل���لف 
عبداهلل خليفة املري القائد العام 
ل�شرطة دبي ومتابعة �شعادة اللواء 
املن�شوري  اإب��راه��ي��م  خليل  خبري 
ل�شوؤون  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  م�����ش��اع��د 
اأ���ش��ه��م يف رفع  ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي 
التحريات،  رج��ال  وحرفية  كفاءة 
املُقلقة  اجلرائم  ن�شب  وانخفا�س 
وامل��ج��ه��ول��ة وغ���ريه���ا، م���وؤك���داً اأن 
االإدارة العامة للتحريات واملباحث 
تطوير  ع���ل���ى  ت��ع��م��ل  اجل���ن���ائ���ي���ة 
ُمبتكرة  وذك���ي���ة  ح��دي��ث��ة  اأن��ظ��م��ة 
ت�شهم يف حتقيق موؤ�شرات القيادة 

يف الو�شول ل�شفر جرمية.  
العامة  االإدارة  رج��ال  اأن  واأ���ش��اف 
اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
اإجن��ازات عدة خلل العام  حققوا 
امل���ا����ش���ي ن��ت��ج ع��ن��ه��ا ال��ك�����ش��ف عن 
غمو�س 24 ق�شية كربى جنائية 

وعدد من ال�شباط.
ا�شتعرا�س  االج��ت��م��اع  خ���لل  ومت 
النتائج التي حققتها االإدارة العامة 
اخلطط  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ل���ل���ت���ح���ري���ات 
واال�شراتيجية  ال���ت���ط���وي���ري���ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق االأه��������داف وامل���وؤ����ش���رات 
م���ع���دالت  امل����ن���������ش����ودة يف خ���ف�������س 
اجلرمية املُقلقة، والتعامل ال�شريع 
تقليل  وخ���ط���ط  ال����ب����لغ����ات،  م����ع 
االخت�شا�س  مناطق  يف  اجل��رائ��م 

وت�شكيل فرق عمل فّعالة.
اإح�شائيات  ا���ش��ت��ع��را���س  مت  ك��م��ا 
والبلغات  اجل��ن��ائ��ي��ة  ال��ب��لغ��ات 
املُ���ق���ل���ق���ة ع���ل���ى م�������ش���ت���وى م���راك���ز 
ب��ال��رب��ع الثالث  ال�����ش��رط��ة م��ق��ارن��ة 
م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، ح��ي��ث اأظهرت 
اإجمايل  يف  انخفا�شاً  االإح�شائيات 
الربع  يف  اجل���ن���ائ���ي���ة  ال����ب����لغ����ات 
ال��راب��ع م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي بن�شبة 

من  الرابع  الربع  خلل  اجلنائية 
العام املا�شي عن ُبعد، والذي بحث 
االإدارة  اأداء  تقييم  خطط  خلله 
اأبرز  ومناق�شة  للتحريات  العامة 
االأجندة،  يف  املُ��درج��ة  املو�شوعات 
العام  خ����لل  االإجن���������ازات  واأب�������رز 

املا�شي.
ح�����ش��ر االج��ت��م��اع ال��ع��م��ي��د جمال 
االإدارة  م���دي���ر  اجل�������لف،  ����ش���امل 
ال����ع����ام����ة ل���ل���ت���ح���ري���ات وامل���ب���اح���ث 
حممد  ال�شيخ  والعميد  اجلنائية، 
االإدارة  م���دي���ر  امل���ع���ل  اهلل  ع���ب���د 
والعميد  وال��ري��ادة،  للتميز  العامة 
ع��ي��د حم��م��د ث����اين ح�����ارب مدير 
املخدرات،  ملكافحة  العامة  االإدارة 
االإدارة  يف  العام  املدير  وم�شاعدي 
ال����ع����ام����ة ل���ل���ت���ح���ري���ات وامل���ب���اح���ث 
مديري  م����ن  وع������دد  اجل���ن���ائ���ي���ة، 
ال�شرطة،  ومراكز  العامة  االإدارات 

من  الرابع  بالربع  مقارنة   22.5
العام 2019.

البالغات املجهولة
البلغات  اإح�����ش��اءات  ع��ر���س  ومت 
امل��ج��ه��ول��ة يف ال���رب���ع ال����راب����ع من 
العام 2020 الذي �شهد انخفا�شاً 
بالربع  م��ق��ارن��ة   3.6% بن�شبة 

الرابع من العام 2019.

البالغات غري املقلقة 
اجلرائم  اإح�شاءات  عر�س  مت  كما 
ال��راب��ع من  ال��رب��ع  غ��ري املقلقة يف 
انخفا�شاً  �شجلت  اذ  املا�شي،  العام 
بالفرة  مقارنة   22.9% بن�شبة 

نف�شها من العام 2019.

اإجنازات
من جهته، اأكد العميد جمال �شامل 

اجلرمية  ع�����امل  يف  ي�����ش��ت��ج��د  م����ا 
و�شع  اإىل  باالإ�شافة  ومكافحتها، 
التي  للعقبات  امل��ن��ا���ش��ب��ة  احل��ل��ول 
اإ�شافة  ال��ع��م��ل،  تتخلل  اأن  ميكن 
منهجية  ت��ن��ف��ي��ذ  م���ت���اب���ع���ة  اإىل 
االإدارة  ن��ت��ائ��ج  لتقييم  م��ت��ك��ام��ل��ة 
الربع �شنوية، �شمن جدول زمني 

حمدد. 

مرتكبيها  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س  واإل���ق���اء 
م���ا ك���ان ل���ه ب��ال��غ االأث�����ر يف ب�شط 
االأم��ن واالأم���ان يف دب��ي خ�شو�شاً 

واالإمارات عموماً.
اأن  اإىل  اجل����لف  ال��ع��م��ي��د  ول��ف��ت 
امل�شتمرة  ال��ت��ق��ي��ي��م  اج���ت���م���اع���ات 
ُت�شهم يف رفع كفاءة العاملني من 
خلل ر�شد امللحظات ومناق�شة 

�شامل  ج����م����ال  ال���ع���م���ي���د  ول����ف����ت 
العاملني  جميع  اأن  اإىل  اجل��لف 
واملباحث  ل��ل��ت��ح��ري��ات  االإدارة  يف 
اجلنائية، يعملون من اأجل تنفيذ 
لتحقيق  ال��ت��ط��وي��ري��ة،  اخل��ط��ط 
ل�شرطة  اال�شراتيجية  االأه��داف 
اال�شتجابة  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  دب�����ي، 

ال�شريعة للبلغات.

الطاقة والبنية التحتية تكرم 49 من خريجي التخ�ش�شات الهند�شية �شمن مبادرة »اأجيالنا« 
•• دبي-وام:

منت�شبي  من  وخريجة  خريجا   49 التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  كرمت 
الدورة الثالثة من مبادرة "اأجيالنا" التي تعترب من املبادرات الرائدة على 
م�شتوى الدولة واالأوىل من نوعها وتهدف اإىل دعم اخلريجني اجلدد من 
اخلربة  ميلكون  ال  ممن  عمل  عن  والباحثني  الهند�شية  التخ�ش�شات  ذوي 

امليدانية.
اأعلى  ال����وزارة يف مقرها بدبي وف��ق  ال��ذي نظمته  ذل��ك خ��لل احلفل  ج��اء 
املعايري االإحرازية والوقائية بح�شور �شعادة املهند�شة نادية م�شلم النقبي 

الوكيلة امل�شاعدة لقطاع اخلدمات امل�شاندة.
وقالت النقبي - خلل احلفل - اإن هذه املبادرة التي اأطلقتها وزارة الطاقة 
والبنية التحتية تهدف اإىل تدريب خريجي التخ�ش�شات الهند�شية املواطنني 
الهند�شية  القطاعات  مبختلف  اأ�شهر  ثلثة  ملدة  امليداين  بالعمل  ودجمهم 
املتخ�ش�شني  ال��وزارة  اإ�شراف مهند�شي  التدريبي حتت  حيث نفذ الربنامج 
وكذلك  واملدنية  وال�شناعية  وامليكانيكية  الكهربائية  الهند�شة  جماالت  يف 

اال�شتدامة.
ظروف  ظل  يف  "اأجيالنا" ج��اءت  م��ب��ادرة  من  احلالية  ال���دورة  اأن  واأ�شافت 
ا�شتثنائية فر�شتها جائحة "كوفيد - "19 ونحن يف الوزارة اتخذنا اأق�شى 

التي  التدريب  الوقاية والتدابري واالإج��راءات االحرازية خلل مدة  �شبل 
اأ�شا�شية  وركيزة  الوطن  ال�شباب م�شتقبل  اأن  .. موؤكدة  اأ�شهر  امتدت ثلثة 
اأك��رث من  تقربنا  التي  االإجن���ازات  الإ�شتدامة  رئي�س  وداع��م  والتطور  للبناء 
االإمارات  اأبناء  لنجاح  التميز  ومن��وذج من من��اذج   2071 االإم���ارات  مئوية 
وقدراتهم اإبداعا واإبتكارا يف �شتى جماالت العلم وميادين املعرفة املختلفة .

وذكرت اأن املبادرة الطموحة حققت نقلت نوعية متميزة وتطورا ملحوظا 
منذ اإطلقها قبل ثلثة اأعوام حيث بلغ عدد منت�شبيها 10 خلل الدورة 
23 خريجا وخريجة لي�شل  االأوىل .. بينما بلغ عددهم يف ال��دورة الثانية 
عددهم يف الدورة الثالثة 49 .. الفتة اإىل اأن الوزارة ت�شتهدف تدريب 100 

اأبناء وبنات االإم��ارات يف الدورة الرابعة ملبادرة اأجيالنا  خريج وخريجة من 
وحتقيقها  وكفاءتها  جودتها  ل�شمان  وذل��ك  امل��ب��ادرة  بتقييم  �شنويا  وتقوم 

للم�شتهدفات املرجوة.
ولفتت النقبي اإىل اأن هذه املبادرة تاأتي يف اإطار التزام وزارة الطاقة والبنية 
يف  دوره��م  وتفعيل  ال�شباب  متكني  ب�شاأن  احلكومية  بالتوجيهات  التحتية 
خمتلف القطاعات وتوفري الدعم الفاعل واال�شتثمار يف اإمكانيات وخربات 
قيادتها  وروؤي���ة  دول��ة  حلكومة  امل�شتقبلي  التوجه  مع  يتما�شى  مبا  ال�شباب 
ب�شل�شة  العبور  يف  ي�شاهم  الوطن  �شباب  متكني  ب��اأن  توؤمن  التي  الر�شيدة 

واإقتدر للخم�شني عاما املقبلة من االإجنازات الطموحة .

اجلناح الوطني للدولة يف بينايل البندقية 2021 يقدم درا�شة بحثية حول مادة بديلة وم�شتدامة لالإ�شمنت
•• اأبوظبي-وام:

اإطار  يف  االإم����ارات،  لدولة  الوطني  اجلناح  يقدم 
 ،  2021 البندقية  بينايل  يف  العا�شرة  م�شاركته 
درا�شة بحثية رائدة حول مادة م�شتدامة و�شديقة 
من  م�شتوحاة  وه��ي  للإ�شمنت،  وب��دي��ل��ة  للبيئة 
املنت�شرة  امللحية"  "امل�شطحات  ال�شبخات  مناطق 
يف الدولة وهي م�شنوعة من مزيج من االأملح 
الناجت  امللحي  املحلول  م��ن  امل�شتخرجة  وامل��ع��ادن 

عن عملية حتلية املياه.
وت�����ش��اه��م ���ش��ن��اع��ة االإ����ش���م���ن���ت ب��ن��ح��و %8 من 
بينما  العامل،  يف  الكربون  اأك�شيد  ثاين  انبعاثات 
الت�شبع  ع��ايل  امللحي  املحلول  من  التخل�س  يتم 
املتخلف عن حتلية املياه ال�شناعية يف املحيطات، 
والنظم  البحرية  ب�شكل كبري على احلياة  موؤثراً 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة. وان���ط���لق���اً م���ن امل��و���ش��وع ال���ع���ام الذي 
"التعاي�س  عنوان  حتت  البندقية  بينايل  يتناوله 
ملعر�س  الفنّيان  القّيمان  يعمل  معاً"،  واالن�شجام 
اجلناح الوطني وائل االأعور وكينيت�شي ترياموتو 
على درا�شة بحثية حول اإيجاد حلول بديلة تعالج 
تطوير  خ��لل  م��ن  البيئيني،  التحديني  ه��ذي��ن 
املغن�شيوم  اأك�����ش��ي��د  م��ن  ل��لإ���ش��م��ن��ت  ب��دي��ل��ة  م����ادة 
"MgO" م�شنوعة من نفايات املحلول امللحي 

املُعاد تدويره.
للأعمال  املخ�ش�شة  ال��ق��وي��ة  امل����ادة  ه���ذه  وت��اأت��ي 

من  م�شتوحاًة  ل��ل��ذوب��ان  قابلة  وغ��ري  االإن�شائية 
ال�شبخات  مناطق  يف  املتبلورة  وامل��ع��ادن  االأم���لح 
امللحية"  "امل�شطحات  االإم���ارات  دول��ة  يف  املنت�شرة 
والتي مت اإدراجها موؤقتاً �شمن قائمة اليوني�شكو 
املعر�س  اأن  ذل��ك  ال��ع��امل��ي، ويعني  ال���راث  مل��واق��ع 
�شي�شكل عرب م�شاعيه املبذولة حلقة و�شل جتمع 
اال�شتدامة  واأبحاث  العريقة  البيئية  امل��وارد  بني 
خمترب  زي����ارة  م��ن  ال������زّوار  و�شيتمكن  امل��ب��ت��ك��رة. 
اأفنيو"  "ال�شركال  يف  َلِدنة"  اأر������سٌ   " اأب���ح���اث 
وغري  ال�شبخات  م��ن  عينات  ب��روؤي��ة  لل�شتمتاع 
بينما يوا�شل  املادية،  ال�شور والتجارب  ذلك من 
القّيمان الفنّيان يف تطوير بحثهما بال�شراكة مع 
اأبوظبي  نيويورك  جامعة  م��ن  متخ�ش�شة  ف��رق 

واجلامعة االأمريكية بال�شارقة وجامعة طوكيو.
ويرافق امل�شروع كتاب بعنوان "تكوين ال�شبخات"، 
ال��درا���ش��ات احل�شرية  ال��ب��اح��ث��ني يف  ت��األ��ي��ف  م��ن 
اأن ي�شدر يف  ب��ن �شبيب، وامل��ت��وق��ع  را���ش��د واأح��م��د 
�شهر مايو من العام احلايل. وير�شد هذا الكتاب 
االأهمية البيئية واملجتمعية واالقت�شادية الكامنة 
اعتماداً  بالتف�شيل،  الطبيعية  الظاهرة  ه��ذه  يف 
ع��ل��ى جم��م��وع��ة ح��ال��ي��ة م��ن ال��درا���ش��ات البحثية 
الفوتوغرافية.  وال�����ش��ور  ال�شخ�شية  وامل��ق��االت 
اإ�شافياً قامت بتحريره  و�شيت�شمن الكتاب جزءاً 
امل��ع��م��اري��ة م��اري��ن��ا تب�شم احل��ائ��زة على  وت��األ��ي��ف��ه 
تفا�شيل  ت�شرد  حيث  للعمارة،  خ��ان  االآغ��ا  جائزة 

االأعّور  للمعماريني  البحثية  والدرا�شة  الرحلة 
وترياموتو خلل معر�س " اأر�ٌس َلِدنة".

وقالت ليلى بن بريك، مديرة التن�شيق يف اجلناح 
البندقية:  بينايل  يف  االإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي 
زخماً  االإم��ارات  لدولة  الوطني  اجلناح  "يكت�شب 
على  ال�شوء  الإل��ق��اء  ب��ارزة  ة  من�شّ بو�شفه  كبرياً 
تلم�س  ال��ت��ي  الفني  والتقييم  البحث  مفاهيم 
بدورها �شل�شلة من احلوارات الدولية من منظور 
َلِدنة’،  ’اأر�ٌس  م��ع��ر���س  وي��ع��زز  م��ت��م��ّي��ز.  حم��ل��ي 
والدرا�شة البحثية املرافقة، مكانة دولة االإمارات 
ي��ت��ن��اول م�شتقبل  ال����ذي  ال��ع��امل��ي  ���ش��م��ن احل�����وار 
التغرّي  على  امل��وؤّث��ر  ودوره����ا  امل��ع��م��اري��ة  الهند�شة 

املناخي واملوارد الطبيعية".
وكينيت�شي  االأع������ور  وائ����ل  ق���ال  ج��ان��ب��ه��م��ا،  وم���ن 
ترياموتو، امل�شممان املعماريان والقيمان الفنّيان 
ملعر�س اجلناح الوطني: "متنحنا البيئة الطبيعية 
ملناطق ال�شبخة نظرة بيئية ثاقبة حول التحدي 
التغري  عن  هنا  وحديثنا  اأهمية،  االأك��رث  العاملي 
املناخي. ويف اإطار م�شاعينا املبذولة الإيجاد حلول 
عن  النا�شئ  ال��ق��وي  التاأثري  معاجلة  على  ق���ادرة 
حتلية  وعمليات  ال�شناعية  االإن�شائية  العمليات 
حتقيق  وراء  �شعياً  جهودنا  نوا�شل  فاإننا  امل��ي��اه، 
االإن�شائية  ال�شناعة  ت��ط��وي��ر  يف  امل��ت��م��ّث��ل  ه��دف��ن��ا 
واملعمارية يف القرن احلادي والع�شرين من خلل 
اإعادة  خللها  م��ن  ميكن  م�شتدامة  م��ادة  اإي��ج��اد 

دول  اعتماد  وتقليل  ال�شناعية  النفايات  تدوير 
وحقيقًة،  ال��ب��ورت��لن��دي.  االإ�شمنت  على  ال��ع��امل 
الوطني  اجل��ن��اح  يف  م�شاركتنا  خ��لل  م��ن  متكّنا 
لدولة االإمارات من توفري املواد اللزمة لرجمة 
ه���ذه ال���روؤي���ة ع��ل��ى اأر�����س ال��واق��ع ع��رب منظومة 
دليل  تطوير  من  مكننا  ما  وهو  �شاملة،  تعاونية 
قوي على جدارة ا�شتخدام مادة االإ�شمنت البديلة 
امل��ح��ل��ي كم�شدر  امل��ل��ح  م��ن  ت��اأت��ي م�شنوعة  ال��ت��ي 

م�شتدام قابل للتنفيذ والتطوير".
ورا�شد  اأحمد  واملوؤلفان  الكاتبان  قال  وبدورهما، 
مثل  احل��ي��وي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا  "تكت�شب  ���ش��ب��ي��ب:  ب���ن 
واال�شتدامة  املناخي  والتغري  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 
اأه��م��ي��ة م��ت��زاي��دة، و���ش��رع��ان م��ا ف��ر���ش��ت نف�شها 
كاأولوية اأكرث اإحلاحاً اأمام جيلنا احلايل، وهو ما 
اإجابة  عن  والبحث  للطبيعية  اللجوء  اإىل  دفعنا 
لذلك. ولكم اأن تتخيلوا اأن ا�شتخدام مر مربع 
االنبعاثات  م��ن  ي��ح��د  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه  ال�شبخة  م��ن 
اأكرب مقارنًة مبر مربع واحد  ب�شكل  الكربونية 
تزال معرفتنا  املطرية، ومع ذلك ال  الغابات  عن 
بهذا املورد الطبيعي يف مراحلها االأوىل. ويو�شح 
دولة  يف  امل��ت��واج��دة  ال�شبخة  م��ن��اط��ق  اأن  ك��ت��اب��ن��ا 
منظومتنا  �شمن  اأ�شا�شياً  مكوناً  ُتعد  االإم����ارات 
النباتات  يف منو  احليوي  دوره��ا  م��وؤك��داً  البيئية، 
البيولوجي.  التنّوع  وحتقيق  احليوانات  وهجرة 
اأذهاننا  ي��ت��ب��ادر اإىل  ال���ذي  ال�����ش��وؤال االأب����رز  ول��ع��ل 

ال�شبخة  مناطق  على  احل��ف��اظ  ميكننا  كيف  ه��و 
حيث  من  بدائي،  منظور  من  وفهمها  ودرا�شتها 
اإمكاناتها  وا�شتك�شاف  اجليولوجية،  تكويناتها 
وف���وائ���ده���ا م���ن م��ن��ظ��ور م��ت��ط��ّور ل��ل��ت��ع��ّرف على 
العلقات التاريخية املمتدة بني املجتمع ومناطق 

ال�شبخة بو�شفها م�شدراً طبيعياً".
��ة ب����ارزة  ومت��ا���ش��ي��اً م���ع دوره������ا امل�����ش��ت��م��ر ك��م��ن�����شّ
ت�شت�شيف احلوارات املثمرة، تعاون اجلناح الوطني 
�شل�شلة  ال�شت�شافة  للم�شتقبل  دب��ي  موؤ�ش�شة  مع 
من احلوارات العامة بعنوان "من ليوا اإىل املريخ؛ 
"تكوين ال�شبخات". و�شتتطرق هذه ال�شل�شلة اإىل 
املو�شوعات والق�شايا املرتبطة باملعر�س ومناطق 
ال�شبخة. وي�شارك القّيمان الفنّيان كذلك يف جل�شة 
حوارية ُمقامة على هام�س "قّمة حول العامل" /
وهو   ،/World Around Summit
موؤمتر معماري دويل يركز على معاجلة الق�شايا 
الطارئة واملُلحة املرتبطة بالبيئة وحتقيق امل�شاواة 
 30 ي��وم  وال��ت��ط��ّور احل�شري، وذل��ك  الفر�س  يف 
املوقع  زي��ارة  ُيرجى  للت�شجيل،   .2021 يناير 

.theworldaround.com االإلكروين
االإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي  اجل��ن��اح  وي�شت�شيف 
17 م��ن املعر�س  ال���  ال���دورة  ه��ذا امل�شروع خ��لل 
ال����دويل ل��ل��ع��م��ارة، امل��ق��ام خ���لل ال��ف��رة م��ن 22 
اجلناح  وي��وا���ش��ل   .2021 نوفمرب   21  - مايو 
خلل التح�شريات للمعر�س االهتمام باإجراءات 

ال�شلمة، اإذ ي�شع �شلمة املوظفني والزوار على 
راأ�س اأولوياته.

بعنوان  للعمارة  الدويل  املعر�س  مو�شوع  ويوّجه 
"التعاي�س واالن�شجام معاً"، الدعوة اإىل االأجنحة 
الوطنية امل�شاركة يف بينايل البندقية للوقوف على 
قدرة العمارة يف تعزيز اأوا�شر التوا�شل والتفاعل 
ب��ني االأف�����راد وامل��ج��ت��م��ع��ات يف ���ش��وء ت��زاي��د عمق 
االنق�شامات االجتماعية واالقت�شادية وال�شيا�شية 
والرقمية. وقد ا�شتجاب معر�س اجلناح الوطني 
لهذه الدعوة من خلل روؤيته االإ�شرافية وكذلك 
نهجه التعاوين بخ�شو�س تطوير مفهوم امل�شروع 
متنوعة  جمموعة  مع  بالتعاون  املرافق،  والكتاب 

من ال�شركاء والباحثني واجلامعات.
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ل�شن  يخطط  ك��ان  �شنغافورة  يف  املا�شي  ال�شهر  مراهق  اعتقال  مت   
العتداء  ال�شنوية  ال��ذك��رى  يف  امل��دي��ن��ة  يف  م�شجدين  على  هجمات 
ا�شتهدف م�شلمني يف نيوزيلندا عام 2019، وفق ما ذكرت ال�شلطات 

االأربعاء.
وكان ال�شاب البالغ من العمر 16 عاًما ينوي �شن اعتداء بفاأ�س على 
م�شجدين يف 15 اآذار مار�س، بعد عامني من اإطلق برينتون تارنت، 
املتع�شب للعرق االأبي�س، النار يف كراي�شت�شري�س يف نيوزيلندا، وفًقا 

لوزارة االأمن الداخلي يف �شنغافورة.
وقالت الوزارة يف بيان “يت�شح من خطط هجومه وا�شتعداداته اأن 

هذا ال�شاب تاأثر باأفعال برينتون تارانت و+بيانه+«.
املا�شي  العام  املوؤّبد  بال�شجن  تارانت  بريتون  االأ���ش��رايل  على  ُحكم 
ل�شنه هجوماً م�شّلحاً على م�شجدين يف مدينة كراي�شت�شري�س خلل 

�شلة اجلمعة، ا�شفر عن مقتل 51 م�شّلياً يف 2019.
ا كان من املقرر  اأعد الطالب ال�شنغافوري، وهو بروت�شتانتي، ن�شو�شً
ن�شرها قبل الهجمات ويف اأحدها “ا�شتلهم الكثري من بيان برينتون 
“القدي�س”  ب���  الوحيد  القاتل  الن�شو�س  اأح��د  وو���ش��ف  تارانت”. 

معتربا اأن هجمات كراي�شت�شري�س “ميكن تربيرها«.
واختار ال�شاب الذكرى ال�شنوية ملذبحة نيوزيلندا، وكان ينوي كذلك 

بث الهجوم ب�شكل حّي على االإنرنت.
 

اإن��ه ال يخطط  اأم�س االأرب��ع��اء  ق��ال رئي�س تنزانيا ج��ون موجوفويل 
لفر�س اإجراءات عزل عام الأن اهلل �شيحمي ال�شعب من كوفيد-19 

واإن الو�شفات املحلية مثل ا�شتن�شاق البخار اأف�شل من اللقاحات.
بت�شريحات  موجوفويل  اأدىل  البلد  غ��رب  يف  األقاها  كلمة  وخ��لل 
ال�شحة  منظمة  وتو�شيات  العاملي  العلمي  االإج��م��اع  م��ع  تتعار�س 
العاملية قائل “اللقاحات لي�شت جيدة ولو كانت جيدة لكان البي�س 
املناعة  نق�س  ملر�س  )امل�شبب  اإت�������س.اأي.يف  لفريو�س  لقاحا  وج���دوا 

املكت�شب )االإيدز(«.

ر�شالة م�شركة  اإثيوبيا  �شابقني لدى  اأمريكيني  �شفراء  اأربعة  كتب 
اإزاء النزاع يف  اأعربوا فيها عن قلقهم  اأبي اأحمد  اإىل رئي�س ال��وزراء 
اإقليم تيجراي ال�شمايل، وت�شاعد التوتر العرقي يف البلد، وما تردد 

عن وجود قوات اإريرية.
االإثيوبية،  ريبورتر”  “ذا  �شحيفة  ن�شرتها  التي  الر�شالة،  واأث��ارت 
نف�س النقاط التي حتدث عنها م�شوؤولون اأمريكيون يف ال�شابق. لكن 
ال�شفراء االأربعة ا�شتخدموا لغة اأ�شد و�شوحا و�شراحة من اللهجة 
التي ا�شتخدمتها وا�شنطن مرارا يف خطابها املعلن جتاه اإثيوبيا يف 

عهد الرئي�س ال�شابق دونالد ترامب.
وكتب الدبلوما�شيون ديفيد �شني واأوريليا برازيل وفيكي هدل�شتون 

وباتري�شيا ها�شلت�س “نراقب بقلق بالغ ال�شراع يف تيجراي«.
واأ�شافوا “ن�شعر اأي�شا بالقلق اإزاء ما تردد عن وجود قوات اإريرية 
للخطر...  االإثيوبية  االأرا���ش��ي  �شلمة  يعر�س  قد  مما  تيجراي  يف 
وت�شاورنا املخاوف من تفاقم التوترات العرقية بجميع اأنحاء البلد، 
وهو ما تنعك�س �شورته على انت�شار خطاب الكراهية وتزايد العنف 

على اأ�شا�س عرقي وديني«.
االإقليم  ال�شابق يف  ب��احل��زب احل��اك��م  اأط���اح  وك��ان اجلي�س االحت���ادي 
اجلبهة ال�شعبية لتحرير تيجراي من العا�شمة االقليمية مقلى فى 
اأخف  ب�شورة  م�شتمرا  يزال  القتال ال  لكن  الثاين،  ت�شرين  نوفمرب 

حدة مع احلاجة املا�شة للم�شاعدات االإن�شانية.
والقى اآالف االأ�شخا�س حتفهم وا�شطر مئات االآالف ملغادرة منازلهم 
اأنحاء االإقليم الذى يزيد  مع نق�س الغذاء واملياه واالأدوي��ة بجميع 
عدد �شكانه على 5 مليني ن�شمة. وجتد وكاالت االإغاثة �شعوبة يف 

الو�شول اإىل االإقليم.

عوا�شم

�صنغافورة

دار ال�صالم 

ادي�ص ابابا

 اأول تعليق من ال�شني على 
حتليق طائراتها احلربية موؤخرا

•• بكني-وكاالت

اأعلنت احلكومة ال�شينية اأم�س االأربعاء اأن حتليق طائرات حربية تابعة لها 
بالقرب من تايوان نهاية االأ�شبوع املا�شي ياأتي مبثابة حتذير من التدخل 

االأجنبي يف تايوان، واأي حتركات من جانب اجلزيرة بهدف اال�شتقلل.
با�شم  املتحدثة  فنغليان،  ت�شو  قالت  التدابري،  هذه  حول  �شوؤال  على  وردا 
مكتب �شوؤون تايوان التابع ملجل�س الدولة ال�شيني، اإن املناورات الع�شكرية 
ال�شينية تهدف اإىل اإظهار قرار االأمة بحماية �شيادتها الوطنية و�شلمة 

اأرا�شيها.
موؤمتر  خلل  عنها  بر�س”  “اأ�شو�شيتد  نقلت  ما  بح�شب  املتحدثة  وقالت 
�شحفي دوري، يف اأول تعليق ر�شمي للحكومة ال�شينية على حتليق الطائرات 
موؤخرا، “هذا حتذير �شديد اللهجة من التدخل اخلارجي واال�شتفزاز من 

جانب القوى االنف�شالية التي تدعو اإىل ا�شتقلل تايوان«.
واأر�شلت ال�شني 8 قاذفات و4 مقاتلت اإىل منطقة حتديد الدفاع اجلوي 

التايوانية ال�شبت املا�شي، وفقا لوزارة الدفاع التايوانية.
و�شارعت تايوان باإر�شال مقاتلني ملراقبة الو�شع.

واأ�شدرت وزارة اخلارجية االأمريكية بيانا يف وقت الحق حثت فيه ال�شني 
على “وقف �شغوطها الع�شكرية والدبلوما�شية واالقت�شادية على تايوان”، 

بح�شب “اأ�شو�شيتد بر�س«.
وقالت تايوان اإن ال�شني اأر�شلت بعد ذلك 16 طائرة ع�شكرية اإىل املنطقة 

نف�شها االأحد املا�شي.
اإن ال�شني لن تتخلى عن ا�شتخدام القوة حلماية تايوان من  وقالت ت�شو 

التحركات االنف�شالية والتدخل االأجنبي.
ال�شرورية.  االإج��راءات  جميع  ا�شتخدام  بخيار  نحتفظ  “نحن  واأ�شافت: 

كان موقفنا ثابتا، ولن يتغري«.

مو�شكو تقرتح عقد موؤمتر لل�شالم 

وا�شنطن تنوي اإحياء العالقات مع الفل�شطينيني 

هند�س النقالب وخدع �شالح.. من هو رجل احلوثيني اخلفي؟

النم�شا ترحب باتفاق الوليات املتحدة حلف الأطل�شي يتهياأ لأول قّمة مب�شاركة بايدن 
ورو�شيا على متديد اإتفاق » نيو �شتارت«

•• فيينا - وام:

باإتفاق  النم�شا  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  �شالينربج  األ��ك�����ش��ن��در  رح���ب 
متديد  على  االإحتادية  ورو�شيا  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
“نيو  اال�شراتيجية  الهجومية  االأ�شلحة  من  احل��د  اتفاق 

�شتارت«.
و قال �شالينربج يف ت�شريح له اإن عام 2021 يبداأ بخطوات 
اأ�شاف : دعونا ن�شتخدم هذا  مهمة �شد االنت�شار النووي و 
مزيد  نحو  اآخ��رى  �شجاعة  خطوات  لتبني  االإيجابي  الزخم 

من االأمن لنا جميعا .

اجلي�س الأمريكي يقر تعديالت ل�شالح الن�شاء 
متلك  التي  امل���راأة  اإىل  فبالن�شبة 
الكعكة  ك���ان���ت  ط����وي����ل،  ����ش���ع���را 
بات  ان��ه  اإال  االآن،  حتى  اإل��زام��ي��ة 
احل�شان  ذي��ل  بت�شريحة  ي�شمح 
كان  اإذا  اأو  اأمل�س  ال�شعر  ك��ان  اإذا 
القيام  مي���ك���ن  جم���ع���دا  ال�����ش��ع��ر 

ب�شفائر.
ال�شعر  ب��ت�����ش��ف��ي��ف��ات  وي�������ش���م���ح 
ه���ذه ط��امل��ا اأن��ه��ا ال ت��ت��ع��ار���س مع 
اأثناء  اخل���وذة  اأو  الر�شمي  ال���زي 
الوثائق  اأ����ش���ارت  ك��م��ا  ال��ع��م��ل��ي��ات، 

التي ن�شرت خلل هذا املوؤمتر.
اأم����ا ال��ن�����ش��اء ال��ل��وات��ي ي��رغ��ن يف 
حلقه  حتى  اأو  �شعرهن  تق�شري 
بالكامل، فاأ�شبح ي�شمح لهن االآن 

بفعل ذلك.
و�شع  املمكن  م��ن  اأ�شبح  ك��ذل��ك، 
اأن  ي���ج���ب  ل���ك���ن  االأذن  اأق��������راط 
تلفت  وال  احل��ج��م  ت��ك��ون �شغرية 
بقي����ت  اأن��ه��������������������ا  اإال  االأن��ظ��������������ار، 
العمليات  م��واق��������������ع  يف  مم��ن��وع��ة 

الع�شكرية.

با�شتخدام  اأي�����ش��ا  ي�����ش��م��ح  وب����ات 
بظلل  ل���ك���ن  ال�������ش���ف���اه  اأح�����م�����ر 

حمايدة. 
ك���ذل���ك اأج���ي���ز ا����ش���ت���خ���دام طلء 
يعملون  الذين  للرجال  االأظافر 
يف بيئات حيث تكون اأيديهم على 
كيميائية  م��ت��ك��رر مب���واد  ات�����ش��ال 

قوية.
ومنذ وفاة جورج فلويد يف نهاية 
اأي���ار-م���اي���و اأث���ن���اء ت��وق��ي��ف��ه على 
اجلي�س  فتح  اأب��ي�����س،  �شرطي  ي��د 

املوؤ�ش�شات  م���ن  وه���و  االأم���ريك���ي 
التي ال تتمثل يف االأقليات ب�شكل 
النطاق  وا���ش��ع��ة  م��ن��اق�����ش��ة  ك����اف، 

حول العن�شرية.
الكونفدرالية  ع��ل��م  رف���ع  وح��ظ��ر 
الع�شكرية  ال���ق���واع���د  ك����ل  ع���ل���ى 
غالبا  اإليها  ينظر  اإذ  االأمريكية، 

على اأنها رمز للعن�شرية.
كما اعلنت وزارة الدفاع االأمريكية 
لتغيري  ت��اأي��ي��ده��ا  )ال��ب��ن��ت��اغ��ون( 
ا����ش���م���اء ق���واع���د ع�����ش��ك��ري��ة تكرم 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

راجع اجلي�س االأمريكي معايريه 
ب�شكل  لتعك�س  الع�شكريني  ملظهر 
والتنوع  الن�شائي  التمثيل  اأف�شل 

العرقي يف �شفوفه.
ويف نهاية حتقيق طلبه يف متوز/

ال�شابق  ال����دف����اع  وزي������ر  ي���ول���ي���و 
م���ارك اإ���ش��رب و���ش��ط ن��ق��ا���س حول 
القوات  داخل  العن�شري  التمييز 
خلل  اجلي�س  اأعلن  االأمريكية، 
ال�شماح  ق����رر  اأن�����ه  ع����ام  م���وؤمت���ر 
منا�شبة  ن�شائية  �شعر  بت�شفيفات 

لكل اأنواع ال�شعر.

وهي  الكونفدراليني،  اجل��راالت 
فكرة عار�شها الرئي�س االأمريكي 

ال�شابق دونالد ترامب.

ال��ذي يلتقي فيه االأوروب��ي��ون واالأم��ريك��ي��ون ك��ل ي��وم، ومعاً 
اأن  باإمكاننا مواجهة التحّديات التي ال ميكن الأي دولة مّنا 

تواجهها مبفردها«.
“اّتفقا على  اأن �شتولتنربغ وبايدن  واأ�شاف احللف يف بيانه 
العمل معاً للإعداد لقمة حلف �شمال االأطل�شي يف بروك�شل 
يف وقت الحق هذا العام، حيث �شيّتخذ القادة قرارات جتعل 

من حلفنا القوي اأقوى«.
وذكر البيان اأّنهما ناق�شا التحديات امل�شركة مثل “مكافحة 
االإرهاب الدويل، مبا يف ذلك يف اأفغان�شتان والعراق، والتعامل 
مع رو�شيا التي تعمل على تعزيز ح�شورها، ومع اآثار �شعود 

ال�شني على اأمننا«.

وت��ع��ّه��د ال��ط��رف��ان ال��ت��ع��اون ل��ل��ت�����ش��ّدي ل��ت��غ��رّي امل���ن���اخ ووب���اء 
كوفيد-19، ودَعوا اإىل احلفاظ على “الزخم لزيادة االإنفاق 

الدفاعي«.
القادمة يف  االأطل�شي  �شمال  ُتعقد قمة حلف  اأن  املقّرر  ومن 
على ظروف  يعتمد  التوقيت  لكّن  بروك�شل،  مقر احللف يف 

الوباء.
وكان �شارل مي�شال رئي�س املجل�س االأوروبي اقرح اأي�شاً على 

بايدن تنظيم لقاء خا�س مع جميع قادة االحتاد االأوروبي.
يّتخذان  االأوروب���ي  واالحت��اد  االأطل�شي  �شمال  اأّن حلف  ومبا 
ك��له��م��ا م���ن ب��روك�����ش��ل م���ق���ّراً، ف����اإن ال��ف��ك��رة وف���ق م���ا اأف���اد 

دبلوما�شي هي تنظيم هذين االجتماعني يف الوقت نف�شه.

•• بروك�شل-اأ ف ب

�شتولتنربغ  ين�س  االأطل�شي  �شمال  العام حللف  االأمني  اأعلن 
اأّنه حتّدث اإىل الرئي�س االأمريكي جو بايدن ب�شاأن التح�شري 
للقمة املقبلة للحلف، كما ناق�س معه التحديات التي ت�شمل 

االإرهاب ورو�شيا وال�شني.
واأ�شاد �شتولتنربغ “بركيز بايدن على اإعادة بناء االأحلف”، 
داأب  ���ش��ن��وات  اأرب���ع  بعد  االأط��ل�����ش��ي،  �شمال  ب��ي��ان حللف  وف��ق 
خ��لل��ه��ا ال��رئ��ي�����س دون��ال��د ت��رام��ب ع��ل��ى ان��ت��ق��اد التحالفات 

الطويلة االأمد.
“حلف �شمال االأطل�شي هو املكان  اأّن  و�شّدد �شتولتنربغ على 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اأك����������دت رو�����ش����ي����ا دع����م����ه����ا الق�������راح 
لل�شلم  م���وؤمت���ر  ع��ق��د  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
ق��د ينظم على  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف 
اأو ال�شيف  م�شتوى وزاري يف الربيع 
يف خ��ط��وة ت��زام��ن��ت م��ع اإع���لن اإدارة 
بايدن  ج��و  ال��دمي��وق��راط��ي  الرئي�س 
املقطوعة  العلقات  اإحياء  تريد  اأنها 

مع الفل�شطينيني.
التي  امل����ت����ح����دة  ال������والي������ات  وق�����ال�����ت 
اإ�شرائيل يف  اإىل  كامل  ب�شكل  انحازت 
دونالد  ال�شابق  الرئي�س  اإدارة  عهد 
جل�شة  خ�����لل  ال����ث����لث����اء  ت�����رام�����ب، 
االأو�شط،  ال�شرق  االأمن حول  ملجل�س 
االأمريكي  االلتزام  “اإعادة  اإنها تريد 
الفل�شطينيني  م��ع  ب��ال��ث��ق��ة  اجل��دي��ر 
�شواء”،  ح���د  ع��ل��ى  واالإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني 
برامج  �شت�شتاأنف  اأن��ه��ا  اىل  م�����ش��رية 

امل�شاعدات للفل�شطينيني.
فكرة  دعمت  مو�شكو  اأن  ذكر  وبعدما 
عبا�س  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س 
بداية  يف  دول���ي���ة  حم����ادث����ات  اإج�������راء 
اأي��ل��ول- اق��رح��ه��ا يف  ال��ت��ي   2021
�شبتمرب املا�شي، ذكر وزير اخلارجية 
اأن دوال  ���ش��ريغ��ي الف����روف  ال��رو���ش��ي 
اأن  يفر�س  ال�شعودية  بينها  اأخ���رى 

ت�شارك يف املوؤمتر الدويل.
وق����ال الف�����روف يف االج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��د ع���رب دائ���رة 
امل�شتوى  ع��ل��ى  دويل  اج��ت��م��اع  ع��ق��د  “نقرح  ال��ف��ي��دي��و 

الوزاري يف ربيع و�شيف 2021«.
�شت�شارك  التي  االأط���راف  اأن  الرو�شي  ال��وزي��ر  واأو���ش��ح 
اإ�شرائيل  وت�����ش��م��ل  ع�����ش��رة  اإىل  ع��دده��ا  ي�����ش��ل  ق��د  ف��ي��ه 
الرباعية  اللجنة  ي�شمى  م��ا  واأع�����ش��اء  والفل�شطينيني 
حول ال�شرق االأو�شط )رو�شيا واالأمم املتحدة والواليات 
املتحدة واالحتاد االأوروبي( واأربع دول عربية هي م�شر 

واالأردن واالإمارات والبحرين.
تقف  التي  ال�شعودية  دع��وة  اأي�شا  املهم  “من  واأ���ش��اف 
اأو  مكان  حتديد  دون  العربية”،  ال�شلم  م��ب��ادرة  وراء 

•• اليمن-وكاالت

و”الرجل  الكامن”،  اخل��ف��ي  “العدو  اإن���ه  ع��ن��ه  ي��ق��ال 
يحيى  “اللواء  ب��ا���ش��م  ي��ع��رف  اخلطري”،  امل��رب�����س 
اأكرث  هو  املذكور  ه��ذا  اإن  املعلومات  وتقول  ال�شامي”، 
ال�شخ�شيات م�شوؤولية جتاه ما جرى ويجري يف اليمن 
من دمار ومعاناة. وبح�شب التقارير، فاإن ال�شامي كان 
مفا�شل  يف  احل��وث��ي  جماعة  متكني  على  لعقود  عمل 
الدولة اليمنية، وتلعب على حبال االأطراف املختلفة، 
���ش��اه��م يف  ح��ني  ال�شرعية  ع��ل��ى  االن��ق��لب  ق���اد  اأن  اإىل 

اإعداده وتخطيطه يوم 21 �شبتمرب 2014.
اأن  حملية،  اإع���لم  و�شيلة  ن�شرته  تقرير  يف  ج��اء  وق��د 
ال�شامي متهم بعد عبد امللك احلوثي مبا�شرة يف قرار 
االتهام املقدم من حمامي عام اأول النيابات الع�شكرية، 
يف حق زعيم جماعة احلوثي االنقلبية و174 اآخرين 

بتهمة االنقلب على ال�شرعية.

اأ�شرف وخطط.. ذراع احلوثي اليمنى!
هو  ال�����ش��ام��ي  اأن  اإىل  م��ت��ط��اب��ق��ة  م��ع��ل��وم��ات  واأ�����ش����ارت 
املحوري  ال��دور  احل��وث��ي، و�شاحب  االن��ق��لب  مهند�س 
باقي  واأن  تنفيذه،  على  واالإ����ش���راف  ل��ه  التخطيط  يف 
اآخرين  ال�71، ا�شركوا مع  املتهمني من االأول وحتى 
امللك  عبد  برئا�شة  م�شلح  اإره��اب��ي  تنظيم  تاأ�شي�س  يف 

احلوثي.
االنقلب،  وبعد  اأنه  اأي�شا  التقرير  معلومات  واأ�شافت 
بر�شم  خفي  لكنه  مبا�شر  ب�شكل  �شالعاً  ال�شامي  بقي 
االأول  امل�شت�شار  ويعترب  امليلي�شيا،  وتوجهات  �شيا�شات 
الذي  امللك احلوثي،  وتاأثريا على عبد  نفوذا  واالأك��رث 
يعتمد على ا�شت�شاراته يف حركة ميلي�شياته وتوجهاتها 

االأمنية والع�شكرية وال�شيا�شية اأي�شاً.

تاآمر على علي عبداهلل �شالح
اأن  اليمني  للو�شع  م��راق��ب��ون  ي��رى  مت�شل،  �شياق  يف 

امل�شاركني تقريبا  الثلثاء، �شدد معظم  وخلل جل�شة 
يق�شي  ال���ذي  الدولتني”  “حل  اعتماد  ���ش��رورة  على 

بتعادي�س دولتني هما اإ�شرائيل ودولة فل�شطينية.
بالوكالة  املتحدة  االأمم  لدى  االأمريكي  ال�شفري  واأك��د 
االلتزام  ���ش��ت��ع��ي��د  ب���اي���دن  “اإدارة  اأن  م��ي��ل��ز  ري��ت�����ش��ارد 
الفل�شطينيني  مع  بال�شدقية  يتمتع  ال��ذي  االأم��ريك��ي 

واالإ�شرائيليني على حد �شواء«.
االأمريكي اجلديد  الدميوقراطي  الرئي�س  اأن  واأ�شاف 
“كان وا�شحا يف نيته اإعادة برامج امل�شاعدة االأمريكية 
التي تدعم التنمية االقت�شادية وامل�شاعدات االإن�شانية 
فتح  الإع����ادة  ب��خ��ط��وات  وال��ق��ي��ام  الفل�شطيني  لل�شعب 
ال�شابقة”،  االإدارة  اأغلقتها  التي  الدبلوما�شية  البعثات 

دون اأن يذكر تفا�شيل.

زمان لعقد مثل هذا املوؤمتر.
اأي�شا  م�شتعدة  زال����ت  م��ا  م��و���ش��ك��و  اأن  الف����روف  واأك����د 
ال�شت�شافة “اجتماع بني اإ�شرائيل والفل�شطينيني على 

اأعلى م�شتوى«.
ال�����ش��ني اق������راح الف�������روف، ف��ي��م��ا مل يعرّب  ودع���م���ت 
يف  اآرائهم  عن  االجتماع  يف  االآخرين  امل�شاركني  معظم 

املو�شوع.
للأمم  ال��ع��ام��ة  للجمعية  االأخ����ري  االج��ت��م��اع  وخ����لل 
املتحدة، اأكد الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س الذي 
اأن��ه يجب  ت��رام��ب،  ك��ان تقدم بها  رف�س خطة لل�شلم 
اأ�شا�س  “على  الفل�شطيني  االإ�شرائيلي  ال��ن��زاع  ت�شوية 
االأ�شرة  عليها من  املتفق  وال�شروط  الدويل”  القانون 

الدولية، مطالبا بعقد موؤمتر دويل.

بعد  ال�شماد،  ل�شالح  �شيطرة احلوثيني، خلفاً  مناطق 
باإيعاز وتفاهم مع  املجل�س،  اأن كان قد عينه ع�شوا يف 

احلر�س الثوري االإيراين.
ويف تفا�شيل اأخرى نقلها التقرير، اأن ال�شامي قد وّزع 
املوالية  االن��ق��لب��ي��ة  احل��وث��ي��ة  امليلي�شيا  �شيطرة  منذ 
يف  القيادية  املنا�شب  ال��دول��ة،  موؤ�ش�شات  على  الإي���ران 
ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��ام��ة ع��ل��ى االأق�����ارب وامل��ق��رب��ني، ال �شيما 
ي�شتطيع  اأن  دون  االأمنية،  واملنا�شب  الع�شكرية  الرتب 

اأحد معار�شته.
اأواخ�ر  للنق��ل  وزي�����������راً  ابن������ه  اأي�����ش��اً،  ال�����ش��ام��ي  وع���ني 
على  امل��ن��ا���ش��ب  اأغ��ل��ب  اح��ت��ك��ر  كم�����ا   ،2016 ن��وف��م��رب 
اأُ�ش���ر معينة بينها اأ�شرته، حققت ثراء فاح�شاً من نه���ب 
االأموال العام����ة، واالأرا�شي والعق�ارات اململوكة للدولة، 

احلوثي،  جلماعة  ال�شيا�شية  املرجعية  ميثل  ال�شامي 
توؤمن  التي  العن�شرية  للأفكار  املتع�شبني  اأكرث  ويعد 
الع�شكرية  للأ�شاليب  اأ���ش��ا���ش��ي  وداع���م  اجل��م��اع��ة،  بها 
واالأم��ن��ي��ة ال��وح�����ش��ي��ة ال��ت��ي تتبعها ���ش��د ال��ي��م��ن��ي��ني، ال 
�شيما اعتقال الن�شاء والتنكيل بهن، وتعذيب املعتقلني، 

وعمليات تفجري منازل اخل�شوم.
وي�شتمد املذكور قوته من اأنه العقل املدبر الذي تعتمد 
عليه اإيران يف اليمن، خا�شة بعدما لعب دوراً بارزاً يف 
اإ�شقاط الرئي�س االأ�شبق علي عبد اهلل �شالح مبخطط 
من  م�شوؤولني  ولقائه  ب��ريوت  من  عودته  بعد  اإي���راين 

حزب اهلل اللبناين واحلر�س الثوري االإيراين.
ونّوهت املعلومات اأي�شاً باأنه عني مهدي امل�شاط رئي�شاً 
ال�شلطة يف  االأعلى، وهو قمة هرم  ال�شيا�شي  للمجل�س 

وكانت الواليات املتحدة توقفت قبل 
اأربع �شنوات عن متويل وكالة االأمم 
اللجئني  وت�شغيل  الإغ��اث��ة  املتحدة 
واأغلقت  )اأون��������روا(  الفل�شطينيني 
م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف 

وا�شنطن.
من جهة اأخرى، دعت الدول الثلث 
االأع���������ش����اء يف االحت��������اد االأوروب���������ي 
اإيرلندا  ال������دويل  االأم������ن  وجم��ل�����س 
م�شرك  بيان  يف  واإ�شبانيا  واإ�شتونيا 
“اإعطاء  اىل  االإ�شرائيلية  احلكومة 
قيادية”  ق�����درة  وج�����ود  ع��ل��ى  دل���ي���ل 
ع�����رب ال����ت����ح����رك ب�����اجت�����اه ح�����ل مع 

الفل�شطينيني.
العربية  ال����دول����ة  ال���ب���ي���ان  دع����ا  ك��م��ا 
اتفاقات  زخ��م  م��ن  “اال�شتفادة  اإىل 
االأ�شهر  يف  اأب���رم���ت  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ب��ي��ع 
اإ�����ش����رائ����ي����ل  وح�����ث�����ت  االأخرية”، 
والفل�شطينيني على العمل على بناء 

الثقة بينهما.
اإىل  “ندعو اجل��ان��ب��ني  ال��ب��ي��ان  وق���ال 
ومتبادلة  ملمو�شة  خ��ط��وات  ات��خ��اذ 
�شروري  اأم��ر  وه��و  الثقة،  ال�شتعادة 
للمفاو�شات  حم��ت��م��ل  ال���ش��ت��ئ��ن��اف 

االإ�شرائيلية الفل�شطينية«.
عاما،   15 م���ن���ذ  االأوىل  ول���ل���م���رة 
يفر�س اأن ينظم الفل�شطينيون هذه 
ال�شنة انتخابات ت�شريعية يف 22 اأيار/مايو ورئا�شية يف 

31 متوز/يوليو.
املن�شق اخلا�س  ت�شلم مهام  الذي  وين�شلند  تور  وقال 
االأو�شط  ال�����ش��رق  يف  ال�����ش��لم  لعملية  امل��ت��ح��دة  ل���لأمم 
اإج���راء  “اإن  اجلل�شة  يف  م��لدي��ن��وف،  لنيكوالي  خلفا 
االنتخابات يف ال�شفة الغربية املحتلة، مبا فيها القد�س 
ال�شرقية، وغزة، �شتكون خطوة حا�شمة باجتاه الوحدة 
الفل�شطينية، و�شت�شفي �شرعية متجددة على املوؤ�ش�شات 

الوطنية«.
ودعا وين�شلند جمل�س االأمن اىل دعم اجلهود الرامية 
ال�شعي  االإ�شرائيليني والفل�شطينيني على  اإىل ت�شجيع 
اأحادية  خ��ط��وات  اأي  ع��ن  واالم��ت��ن��اع  ال�����ش��لم،  لتحقيق 

وال�شطو على االأرا�شي واملمتلكات اخلا�شة.

كيان �شري!
 2007 منذ  يدير  ال�شامي  اأن  اإىل  املعلومات  ولفتت 
ال��ك��ي��ان ال�����ش��ري امل��وج��ه ل��ل��ح��وث��ي��ني وال����ذي ُيطلقون 
جتريف  بهدف  اليمن،  يف  البيت”  اآل  “ُحكماء  عليه 
الدولة الوطنية ومتكني امليلي�شيا احلوثية العن�شرية 
والع�شكرية  االأم��ن��ي��ة  واأج��ه��زت��ه��ا  ال��دول��ة  مفا�شل  م��ن 
وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة واالق��ت�����ش��ادي��ة ون��ه��ب امل��م��ت��ل��ك��ات العامة 

واخلا�شة.
منا�شب  املا�شية  ال�شنوات  ط��وال  ال�شامي  احتكر  وق��د 
متكني  يف  رئي�شيا  دورا  ب�شببها  ل��ع��ب  ع���دة،  حكومية 
ك���ان حمافظ  ال���دول���ة، ح��ي��ث  احل��وث��ي��ني م��ن مفا�شل 
مل�����اأرب من  1984، وحم���اف���ظ���اً  ن��ه��اي��ة  ���ش��ع��دة ح��ت��ى 
حتى   2007 م��ن  وللبي�شاء   ،1995 حتى   1990
2006، وعندما عاد حمافًظا ل�شعدة، اأطلق املعتقلني 
احل��وث��ي��ني م��ن ال�����ش��ج��ون، ووج���ه عمله احل��ك��وم��ي مبا 

يخدمهم ويوطد �شيطرتهم على املحافظة.

�شالح تنبه خلطره بعد فوات الأوان
خطر  اإىل  �شالح  الراحل  الرئي�س  ا�شتدرك  ذل��ك،  بعد 
ي�شتطع  ل�����ش��ع��دة، ومل  عينه حم��اف��ظ��اً  ح��ني  ال�����ش��ام��ي 
قب�شتها  اأح��ك��م��ت  ك��ان��ت  امليلي�شيا  الأن  االأم����ر،  ت���دارك 
على اأكرث من 5 مع�شكرات للجي�س وخمازن االأ�شلحة 
كميات  لنقل  ال�شامي  وج��ود  وا�شتغلت  االأم��ن،  واأجهزة 

كبرية من االأ�شلحة االإيرانية.
��ل االخ��ت��ب��اء ب��ع��د اأح���داث  ي��ذك��ر اأن ال�����ش��ام��ي ك���ان ف�����شّ
2011 يف اليمن، خ�شو�شاً بعدما �شكل حينها “جلنة 
للأزمات”  العليا  “اللجنة  ا�شم  عليها  اأطلق  حوثية” 

وكانت برئا�شته.
ال�شيا�شي  املجل�س  يف  ع�شوا   2016 ع��ام  يف  غ��دا  كما 
ال��واج��ه��ة ليبقى  اأخ���رى يف  احل��وث��ي، راف�����ش��اً منا�شب 

مديراً �شرّياً للم�شروع احلوثي االنقلبي يف اليمن.
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عربي ودويل

املخيفة بتنامي دور و�شائل التوا�شل االجتماعي. واأ�شاف “مل 
اأنا والدكتور فاوت�شي �شنربز على هذا  يكن اأحد ليتنباأ باأنني 
»اأن��ا يف غاية الده�شة  النحو يف هذه النظريات اخلبيثة حقا. 

لذلك. واأرجو اأن تختفي«.
تنحى جيت�س امللياردير عن من�شب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 
عن  يقل  ال  م��ا  خ�ش�س  وق��د   2014 ال��ع��ام  يف  مايكرو�شوف 
1.75 مليار دوالر من خلل موؤ�ش�شة بيل وميليندا جيت�س 
وي�شمل  كوفيد-19.  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ود  اخل���ريي���ة 
وو�شائل  للقاحات  امل�شنعة  ال�شركات  لبع�س  دعما  املبلغ  ه��ذا 

الت�شخي�س والعلجات املحتملة.
ومنذ بداأت اجلائحة قبل عام انت�شرت على االإنرنت مليني 

�شخ�شان  ب��اأن��ه��م��ا  وو�شفهما  لل�شحة  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
من  متكنهما  اإىل  يتطلع  اإن��ه  وق��ال  و”رائعان”،  “بارعان” 
جو  الرئي�س  اإدارة  عهد  يف  باحلق  والنطق  كفاءة  بكل  العمل 

بايدن اجلديدة.
العاقلن  اأن��ه��م��ا  االأح����ي����ان  ب��ع�����س  يف  ي��ب��دو  “كان  واأ�����ش����اف 
ال�شابق  الرئي�س  يف عهد  االأمريكية”  الوحيدان يف احلكومة 

دونالد ترامب.
وقال “اأنا متحم�س للفريق الذي اختاره بايدن«.

ع��ادت يف عهد  املتحدة  ال��والي��ات  اإن��ه �شعيد الأن  وق��ال جيت�س 
�شخ�شيات  “عني  الرئي�س  واأن  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  بايدن 

بارعة والأن الدكتور فاوت�شي لن يواجه القمع«.

•• لندن-رويرتز

والذي  مايكرو�شوفت  �شركة  موؤ�ش�شي  اأحد  جيت�س  بيل  يقول 
اإنه بوغت بحجم نظريات املوؤامرة  حتول اإىل العمل اخلريي 
و�شائل  على  عنه  انت�شرت  ال��ت��ي  و”اخلبيثة”  “اجلنونية” 

التوا�شل االجتماعي خلل جائحة كوفيد-19.
غري اأنه قال يوم اأم�س االأربعاء اإنه يود ا�شتك�شاف ما وراءها.

التي  امل���رات  اإن مليني  روي���رز  م��ع  وق��ال جيت�س يف مقابلة 
ترددت فيها على االإنرنت “نظريات املوؤامرة اجلنونية” عنه 
وعن اأنتوين فاوت�شي اأكرب خرباء االأمرا�س املعدية بالواليات 
الفريو�شية  اجلائحة  اق��ران  منها  الأ�شباب  تر�شخت  املتحدة 

املوؤامرات وغذت انت�شار املعلومات اخلاطئة عن فريو�س كورونا 
واأ�شوله ودوافع العاملني يف مكافحته.

ومن هذه املزاعم اأن الدكتور فاوت�شي وجيت�س اختلقا اجلائحة 
ال��رب��ح من  ي��ري��دان  ال��ن��ا���س واإن��ه��م��ا  مل��ح��اول��ة ال�شيطرة على 
رقائق  زرع  يف  اللقاحات  ا�شتخدام  ويريدان  الفريو�س  انت�شار 

اإلكرونية ميكن تتبعها يف اأج�شاد النا�س.
وت�شاءل جيت�س “هل ي�شدق النا�س فعل هذا الكلم؟«

املقبل وتفهم  العام  “�شيكون علينا درا�شة هذا االأمر يف  وقال 
... كيف يغري هذا االأمر �شلوك النا�س وكيف كان من املمكن 

اأن نقلل ذلك اإىل اأدنى حد ممكن؟«
املعاهد  رئي�س  كولينز  وفران�شي�س  بفاوت�شي  جيت�س  اأ���ش��اد 

»جنونية وخبيثة« .. بيل جيت�س مذهول من نظريات املوؤامرة يف اجلائحة 

 •• عوا�شم-وكاالت

ان��ف��ج��ر ال�������ش���ارع ال��ل��ب��ن��اين على 
االجتماعي  الو�شع  ت���اأزم  خلفية 
واالقت�شادي مع ا�شتمرار االإقفال 
ال��ع��ام ملواجهة وب���اء ك��ورون��ا، ويف 
تعفن الو�شع ال�شيا�شي اأكرث بعد 
حكومة  ت�شكيل  حم���اوالت  تعرث 

جديدة.
�شادرة  ع��رب��ي��ة  ل�����ش��ح��ف  ووف���ق���اً 
اأم�������س االأرب�����ع�����اء، ���ش��ه��دت مدن 
ل��ب��ن��ان��ي��ة م����واج����ه����ات م����ع قوى 
التلميحات  االأم��ن، فيما جت��ددت 
حكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  اإم���ك���ان���ي���ة  اإىل 

ع�شكرية.

املوت بكورونا ل جوعًا
نقلت �شحيفة ال�شرق االأو�شط اأن 
م�شاء  اندلعت  عنيفة  مواجهات 
اللبناين  اجل��ي�����س  ب��ني  االث���ن���ني، 
بعد  ط���راب���ل�������س  يف  وحم���ت���ج���ني 
النهار،  خ��لل  متفرقة  حت��رك��ات 
الثلثاء  االأول  اأم�����س  ا���ش��ت��م��رت 

•• وا�شنطن-وكاالت

كتب نائب رئي�س موؤ�ش�شة الدفاع 
االأمريكية  الدميوقراطيات  عن 
يف  �شانزر  ج��ون��اث��ان  وا�شنطن  يف 
اأن  بو�شت”  “نا�شيونال  م��وق��ع 
االأمريكي  اخلارجي�����ة  وزي������ر 
ب��ل��ي��ن��ك��ن خ�شع  اأن����ت����وين  امل��ق��ب��ل 
ال�شتجواب  امل���ا����ش���ي  االأرب�����ع�����اء 
������ش�����ن�����ات�����ورات دمي����وق����راط����ي����ني 
مقاربته  ح�����ول  وج���م���ه���وري���ني، 
الأع���ل���ى م��ن�����ش��ب دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي يف 

اأمريكا.
ال�شيا�شة  يف  ت������رام������ب  اإرث 
اإليه  ينظر  اأن  ميكن  اخل��ارج��ي��ة، 
ب�������اإدراك م���ت���اأخ���ر، ع��ل��ى اأن����ه كان 
مي��ث��ل ا���ش��ت��م��راري��ة وت��غ��ي��رياً اأقل 
احلقد  من  �شنوات  وبعد  جذرية 
وا�شنطن،  يف  ال�شيا�شية  وال��ف��ن 
كان ميكن املرء اأن يتوقع اأن يعمد 
بلينكن اإىل مهاجمة ترامب عند 

كل منعطف.
 لكنه مل يفعل. ويف الواقع، فاإنه 
على �شعيد الكثري من الق�شايا، 
عو�س  اال����ش���ت���م���راري���ة  اإىل  مل����ح 

التغيري.
وع��ن��دم��ا ���ش��ئ��ل، ه���ل ك��ان��ت فكرة 
على  ت��رام��ب  ي�شغط  اأن  �شيئة، 
االأع�����ش��اء يف حلف �شمال  ال���دول 
على  اأك��رث  ينفقوا  ك��ي  االأطل�شي 
ال�شوؤون الدفاعية، اأجاب بلينكن: 

“ال اأعتقد«.

قا�شم �شليماين
ترامب  اإدارة  ت�����ش��ف��ي��ة  وح������ول 
ق���ائ���د ف��ي��ل��ق ال���ق���د����س االإي������راين 
يناير  يف  ���ش��ل��ي��م��اين  ق��ا���ش�����������������������م 
“كانون الثان�����ي” 2020، اأجاب 

بلينكن:
“عندما كنت يف من�شب ر�شمي،   
راأيت الدماء التي �شببها. ولذلك، 
ال اأحداً ياأ�شف يف الواقع على اأنه 

مل يعد موجوداً«.
اإ�شرائيل

ال�شيا�شات  اأع��وام من  اأربعة  وبعد 

وت�����ش��ب��ب يف اإق����ف����ال ط���رق���ات يف 
بريوت ويف ال�شمال، واجلنوب.

ع�شكرية  م�������ش���ادر  واأو�����ش����ح����ت 
كان  االأم���ر  “هذا  اأن  لل�شحيفة 
من  انطلقاً  ف��رة  منذ  متوقعاً 
واالقت�شادي  االجتماعي  الواقع 
وال  لبنان،  يعي�شه  ال��ذي  ال�شعب 
تفاقم  مع  الفقرية  الفئات  �شيما 
العام  االإق����ف����ال  ن��ت��ي��ج��ة  ال��و���ش��ع 
وباء  انت�شار  ه��و  ي��ردع��ه  م��ا  لكن 

كورونا«.
طرابل�س  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  وق�����ال 
امل���ت���وق���ع  “من  مي�������ق:  ري�����ا������س 
واالأو�شاع  ال�����ش��ارع  اح��ت��ق��ان  ب��ع��د 
ينفجر  اأن  ال�شعبة  االقت�شادية 

يف اأي حلظة«.
حدة  ت�شاعد  مي��ق  ي�شتعبد  ومل 
ال��ت��ح��رك��ات يف االأي�����ام امل��ق��ب��ل��ة يف 
ظ��ل ال��و���ش��ع االق��ت�����ش��ادي الذي 
ال�شمال  العائلت يف  ت��رزح حتته 

والقوى  احل��اك��م��ة،  الطبقة  ع��ن 
ف�شحية  تفجر  بعد  ال�شيا�شية، 
التحويلت املالية حلاكم امل�شرف 
�شلمة  ريا�س  اللبناين  املركزي 
يف  حتقيقات  وفتح  �شوي�شرا،  اإىل 

جنيف فيها.
واأكد املوقع اأن “االنهيار النقدي 
وال�شحي  واالق��ت�����ش��ادي  وامل����ايل 
مل ي��ث��ن ال��ط��ب��ق��ة احل��اك��م��ة عن 
كاملعتاد،  اأع����م����ال����ه����ا  مم����ار�����ش����ة 
والف�شاد  ال��ه��در  حت��دي��داً  ونعني 
على  القائم  ال�شيا�شيني  وت�شّلط 
ت�شبب  ما  الطائفية،  املحا�ش�شة 

يف تفاقم االأزمات«.
وك�شف املوقع اأن نائباً يف الربملان 
فابيان  اال�شراكي  ال�شوي�شري، 
التحويلت  مللف  املتابع  مولينا، 
املالية من لبنان، هو الذي “فجر 
ك�شف  بعدما  التحويلت،  قنبلة 
اأن االأموال التي و�شلت اإىل بلده 

التي  امل������ح������دودة  وامل���������ش����اع����دات 
ت�شلهم، حتى بات �شعارهم “املوت 
بكورونا وال املوت جوعاً”. وهو ما 
الوقائية  االإج��راءات  يوؤكد غياب 
على  حت�شل  ال��ت��ي  التحركات  يف 

االأر�س.

من طرابل�ض اإىل �شيدا 
وب���������دوره، ك�����ش��ف م���وق���ع احل����رة 
االإخباري اأن االحتجاجات االأكرب 
طرابل�س  م���دي���ن���ة  يف  ان��ط��ل��ق��ت 
متتد  اأن  ق��ب��ل  ال����ب����لد،  ���ش��م��ايل 
اللبنانية،  امل��ن��اط��ق  م��ع��ظ��م  اإىل 
اإق�������دام حم��ت��ج��ني يف  اإىل  الف���ت���اً 
���ش��ي��دا ج��ن��وب��اً ع��ل��ى اإغ����لق دوار 
ت�شامناً  املدينة،  و�شط  “اإيليا” 
م���ع ط��راب��ل�����س واح��ت��ج��اج��اً على 

�شيا�شات التجويع احلكومية.
كان  ما ح�شل  اأن  املوقع  واأو���ش��ح 
التي  امل��دي��ن��ة  يف  �شعبياً  ان��ف��ج��اراً 

االأو�����������ش����������ط، ح�����ي�����ث ان���ط���ل���ق���ت 
وم�شائية،  ن��ه��اري��ة  اح��ت��ج��اج��ات 
اإط��ارات مطاطية  اإح��راق  تخللها 
النور  �شاحة  يف  ال��ط��رق  واإق��ف��ال 
قنابل  ت�شببت  حيث  بطرابل�س، 
الغاز امل�شيل للدموع باإ�شابة ع�شر 

حمتجني بحاالت اختناق«.
م�������ا ي����ع����ن����ي ت�����و������ش�����ع اخل�������لف 
وا�شتفحاله بني مع�شكر احلريري 
من جهة والرئي�س عون من جهة 
لفرة  ام��ت��داده  واحتمال  ثانية، 
اأطول على ح�شاب احلل ال�شيا�شي 
وعلى ح�شاب اللبنانيني اأنف�شهم.

حتويالت مالية
فيه  ت�����ش��ت��د  ال������ذي  ال����وق����ت  ويف 
وتتعمق  ال�����ش��ع��ب��ي��ة،  االن��ت��ف��ا���ش��ة 
ك�شف  ال�شيا�شية،  اخللفات  فيه 
موقع “اإندبندنت عربية”، الهوة 
اللبنانيني  تف�شل  التي  الوا�شعة 

تعترب من اأكرث مدن لبنان فقراً، 
رف�����ش��اً ل���ق���رار مت���دي���د االإق���ف���ال 

العام. 
“ثورة  القيادي يف حتركات  واأكد 
اأن  ح�����ش��ني،  اأكتوبر”،علء   17
يكونوا  مل  ال�����ش��ارع  يف  “النا�س 
خائفني من فريو�س كورونا ومل 
يبالوا باالإجراءات ومنع التجول، 
فاحلال التي و�شلوا اإليها اأ�شعب 
امل��ر���س، م�شاف  ق��د يحمله  مم��ا 
اإىل ذلك ثقافة �شعبية ال مبالية 
اأ���ش��ا���ش��اً ب��امل��ر���س وت��ع��ت��ربه جمرد 
ملنعهم  م���وؤام���رة  جم���رد  اأو  زك����ام 
من التحرك يف ال�شارع، ولكن يف 
اخلل�شة النا�س تف�شل املخاطرة 

بكورونا على املوت جوعاً«.

حكومة ع�شكرية
ويف ال��وق��ت ال���ذي ي��ت��وا���ش��ل فيه 
الو�شع املتفجر يف لبنان، يف اإثارة 

ال����راأي ال��ع��ام وامل��ت��اب��ع��ني، ت�شتمر 
اللبنانية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال��ط��ب��ق��ة 
يف م��ن��اورات��ه��ا وحت��ال��ف��ات��ه��ا، وفق 
الكويتية،  االأن������ب������اء  ���ش��ح��ي��ف��ة 
ال��ت��ي ن��ق��ل��ت ع����ودة احل���دي���ث عن 
للدفاع  االأع��ل��ى  املجل�س  حت��وي��ل 
غرار  على  ع�شكرية  حكومة  اإىل 
يف  ع���ون  �شكلها  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة 
نهاية عهد الرئي�س اأمني اجلميل 
اإقناع  ت��ع��ذر  ب��ع��دم��ا   ،1988 يف 
االأعمال  ت�شريف  حكومة  رئي�س 
حكومته  ب��ت��ع��ومي  دي����اب  ح�����ش��ان 

امل�شتقيلة.
ال�شحيفة  اأو���ش��ح��ت  وب��ال��ت��وازي 
يتزعمه  ال��ذي  امل�شتقبل،  تيار  اأن 
بت�شكيل  املكلف  احل��ري��ري  �شعد 
يكن  مل  اجل�����دي�����دة،  احل���ك���وم���ة 
احل���رك���ات  م�����ش��ه��د  ع���ن  “غائبا 
بريوت،  �شاحات  يف  االحتجاجية 
والبقاع،  و����ش���ي���دا،  وط���راب���ل�������س، 

امل���وؤي���دة الإ���ش��رائ��ي��ل خ���لل والية 
ترامب، مل يبد بلينكن اأي اإ�شارة 
اإىل عزمه على تغيري ذلك. واأكد 
اإ�شرائيل  ب���اأم���ن  “التزامنا  اأن 

مقد�س«.
وذهب اأبعد ليقر بفوائد اتفاقات 
اإ�شرائيل  وق��ع��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����ش��لم 
االإمارات،  هي  عربية  دول  واأرب��ع 

والبحرين، وال�شودان، واملغرب.

ال�شني
وو�������ش������ف ب���ل���ي���ن���ك���ن ال���������ش����ني ب� 
اأه����م����ي����ة  االأك������������رث  “التحدي 
مردداً �شدى  للواليات املتحدة”، 
اإدارة  اأ���ش��درت��ه��م��ا  وثيقتني  اأه���م 
“ا�شراتيجية  وه���م���ا  ت����رام����ب 
و”ا�شراتيجية  االأمن القومي” 

الدفاع القومي«.
وحتى قرار اإدارة ترامب يف اأيامها 
معاملة  و���ش��ف  ال����ذي  االأخ������رية 
جيانغ  �شني  يف  ل��لإي��غ��ور  ال�شني 

مل يزعج بلينكن. ب�”االإبادة”، 
ون�شاء  ب��رج��ال  “الدفع  اإن  وق��ال 
واأطفال اإىل مع�شكرات االعتقال، 
تثقيفهم  الإع����������ادة  م�������ش���ع���ى  يف 
اإي��دي��ول��وج��ي��ا احلزب  ل��ي��ع��ت��ن��ق��وا 
ال�����ش��ي��وع��ي ال�����ش��ي��ن��ي، ي��رق��ى اإىل 
ارتكاب االإبادة اجلماعية. ولذلك، 

فاأنا اتفق مع هذا الو�شف«.
اإدارة  ا�شتخدام  �شئل عن  وعندما 
اأنظمة  ���ش��د  ال��ع��ق��وب��ات  ت���رام���ب 
انتهاكاتها  ب�����ش��ب��ب  ا���ش��ت��ب��دادي��ة 
اأ���ش��اد بلينكن  االإن�����ش��ان،  حل��ق��وق 
اأنها  م���ع���ت���رباً  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ب���ه���ذه 
ال�������دول  جت����م����ع  جن�������اح  “ق�شة 
ال����ع����امل  يف  ال�����دمي�����وق�����راط�����ي�����ة 
لل�شغط  ف��ع��ال��ة  اأداة  ومت��ن��ح��ه��ا 
الدميوقراطية  اإىل  االإ�شاءة  �شد 

وحقوق االإن�شان«.

باأن االإجراءات غري د�شتورية الأن 
ترامب ترك ال�شلطة يوم االأربعاء 
�شي�شرف  املحاكمة  والأن  املا�شي 
الدميقراطي  ال�����ش��ن��ات��ور  عليها 
ب��ات��ري��ك ل��ي��ه��ي ب���دال م��ن رئي�س 

املحكمة العليا جون روبرت�س.
املتحدث  ك�������ارل  دي���ف���ي���د  وق�������ال 
ال�شناتور  اإن  بيان  يف  ليهي  با�شم 
ُنقل  عاما   80 العمر  من  البالغ 
م�شاء  وجيزة  لفرة  للم�شت�شفى 
باأنه  �شعوره  بعد  الثلثاء  اأم�����س 
لي�س على ما يرام لكنه خرج بعد 

اخل�شوع لفح�س.
املجل�س  اأع���������ش����اء  ب���ع�������س  ق������ال 
�شاندوا  ال���ذي���ن  اجل���م���ه���وري���ون 
ت�����ش��وي��ت��ه��م ال  اإن  ب����ول  اق������راح 
�شيت�شرفون  ك��ي��ف  اإىل  ي�����ش��ري 
بعد  اأو تربئته  اإدان��ة ترامب  اإزاء 

حماكمة.
روب  اجلمهوري  ال�شناتور  وق��ال 
“اإنها  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني  ب�����ورمت�����ان 
بالن�شبة  متاما  خمتلفة  م�شاألة 

يل«.
ال�شيوخ  جمل�س  اأع�����ش��اء  و���ش��وت 
ك��م��ح��ل��ف��ني يف  ال��ق�����ش��م  اأداء  ب��ع��د 
و�شيتوىل  ت�����رام�����ب.  حم���اك���م���ة 
اأع�����ش��اء يف جم��ل�����س ال���ن���واب دور 

االدعاء.
ورف�����������������س زع������ي������م االأغ�����ل�����ب�����ي�����ة 
جمل�س  يف  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ة 
ال�����ش��ي��وخ ت�����ش��اك ����ش���وم���ر، ال���ذي 
حترك لعرقلة اقراح بول، زعم 
خمالفة  بخ�شو�س  اجلمهوريني 
“خطاأ  ب��اأن��ه  ال��د���ش��ت��ور وو���ش��ف��ه 
فادح”، وقال اإنه �شيوفر للروؤ�شاء 
املتهمني ب�شوء ال�شلوك “م�شوغا 

د�شتوريا للإفلت من العقاب«.
وث��م��ة ج���دل ب��ني اخل����رباء ب�شاأن 
اإذا كان بو�شع جمل�س ال�شيوخ  ما 

النووي الإيراين
ومع ذلك، اأقر �شانزر باأنه ال تزال 
ه��ن��اك ن��ق��ا���ش��ات ح��ام��ي��ة ج����داً يف 
املثري  االتفاق  اأب��رزه��ا،  االنتظار، 
 2015 اإي�������ران يف  م���ع  ل��ل��ج��دل 
الذي اأبرمته اإدارة الرئي�س �شابقاً 
ب��اراك اأوب��ام��ا، وم��ن ثم ان�شحبت 
 ،2018 يف  ت���رام���ب  اإدارة  م��ن��ه 
اأعمال  ج����دول  اإىل  االآن  وي���ع���ود 

اإدارة بايدن.
علقة  ال  اجل�������دل  ه�����ذا  ول����ك����ن 

لرامب به. 
املعتدلني  اجل��م��ه��وري��ني  وح��ت��ى 
ال���ذي���ن ���ش��وت��وا ���ش��د ت���رام���ب يف 
املوؤكد  من  االأخ���رية،  االنتخابات 
اأنهم يعار�شون اتفاقاً جديداً مع 
الدولة االأكرث رعاية للإرهاب يف 

بواقع  االق��راح  الدميقراطيون، 
55 �شوتا مقابل 45. لكن حتى 
اخلم�شة  اجلمهوريني  االأع�شاء 
الذين ان�شموا للدميقراطيني يف 
رف�س ذلك التحرك يقلون كثريا 
عن 17 ع�شوا جمهوريا �شيتعني 
ت�شويتهم ل�شالح اإدانة ترامب يف 
التحري�س  وه��ي  امل�شاءلة،  تهمة 
على هجوم الكابيتول الذي خلف 
من  ال�����ش��اد���س  ي���وم  قتلى  خم�شة 

يناير كانون الثاين.
قال بول لل�شحفيني الحقا “اإنها 
وا�شنطن  يف  القليلة  امل���رات  م��ن 
التي تعد فيها الهزمية ن�شرا يف 
واقع االأمر... 45 �شوتا تعني اأن 

حماكمة امل�شاءلة ولدت ميتة«.
اآخرون  وجمهوريون  بول  ويدفع 

العامل، من �شاأنه اأن مينح طهران 
ال�شلح  حليازة  حمتمًل  طريقاً 

النووي.
ال����ق����ول،  اإىل  �����ش����ان����زر  وخ���ل�������س 
ال�شيا�شة  يف  م��ه��م��ة  درو�����ش����اً  اإن 
ا�شتخل�شها  ي��ج��ب  اخل��ارج��ي��ة 
املميزة. ولكن  من رئا�شة ترامب 
نظراً للمناخ ال�شيا�شي، فاإن ذلك 
لن يكون �شهًل، ولكن يف يوٍم من 
االأي��ام، �شيكون اإرث ترامب حمل 
اإخفاقاته.  له  كانت  لقد  اختبار. 
ولن ين�شى منتقدوه االأمور التي 

اأخفق فيها.
ال�شيا�شة  يف  ت���رام���ب  اإرث  ل��ك��ن 
ي���رى فيه  اأن  اخل��ارج��ي��ة، مي��ك��ن 
بعد اإدراك متاأخر، اأنه كان ميثل 
ا�شتمرارية وتغيرياً اأقل جذرية.   

45
اأيد 45 ع�شوا جمهوريا مبجل�س 
ال�����ش��ي��وخ االأم���ري���ك���ي م�����ش��ع��ى باء 
الرئي�س  م�شاءلة  لوقف  بالف�شل 
ال�������ش���اب���ق دون�����ال�����د ت�����رام�����ب، يف 
ل��وح��دة ح��زب��ي��ة اعتربها  اإظ��ه��ار 
اأن  على  وا�شحة  علمة  البع�س 
بالتحري�س  ُي�����دان  ل���ن  ت���رام���ب 
مبنى  اأح����داث  يف  الع�شيان  على 

الكوجنر�س )الكابيتول(.
راند  اجلمهوري  ال�شناتور  وق��دم 
اأن  ب��ول اق��راح��ا ك��ان م��ن �شانه 
ي��ل��زم امل��ج��ل�����س ب��ال��ت�����ش��وي��ت على 
ت��رام��ب يف  كانت حماكمة  اإذا  م��ا 
الد�شتور  تنتهك  �شباط  ف��رباي��ر 

االأمريكي.
ال����ذي يقوده  امل��ج��ل�����س،  ورف�������س 

زادت   2016 ع��ق��ب  ل��ب��ن��ان  م���ن 
على نحو 2.2 مليار دوالر«.

مولينا  عن  نقًل  املوقع  واأ���ش��اف 
وجود  ت��وؤك��د  ال���زي���ادة  ه���ذه  “اأن 
امل�شرفية بني  العلقات  تغرّي يف 
لبنان و�شوي�شرا. ونظراً حلجمها 
مرتبطة  ب���ال���ت���اأك���ي���د  ����ش���ت���ك���ون 
داخل  متمولني  ع��دة  باأ�شخا�س 
ل��ب��ن��ان ول���و اأن ه���ذه االأم������وال ال 
اأم��وااًل غري  اللحظة  تعترب حتى 

�شرعية واإمنا اأموال م�شبوهة.
اأ�شماء  اأن  ي�����ش��ت��ن��ت��ج  ه���ن���ا،  م����ن 
اأو  م���ت���م���ول���ني  اأو  م���������ش����وؤول����ني 
�شيا�شيني لبنانيني حولوا اأموااًل 
ط��ائ��ل��ة خ���لل ال�����ش��ن��وات االأرب����ع 
ال���ف���رة  ���ش��ت��ظ��ه��ر يف  امل���ا����ش���ي���ة 
�شلمة  ا�شم  اإىل  اإ�شافة  املقبلة، 
ال���ذي ���ُش��رب م��ن اأو����ش���اط وزيرة 
�شيعمق  م���ا  اللبنانية”  ال���ع���دل 
االأزم�������ة اخل���ط���رية ال���ت���ي ت���ردى 
واقت�شاديا،  �شيا�شياً  لبنان،  فيها 
واجتماعياً و�شحياً، وي�شعه اأمام 

�شيناريوهات خميفة.

تركه  ب���ع���د  ت�����رام�����ب  حم���اك���م���ة 
من�شبه. ويقول العديد منهم اإن 
د�شتورية،  املتاأخرة”  “امل�شاءلة 
الروؤ�شاء  ب��اأن  ذل��ك  على  مدللني 
ال����ذي����ن ي�����ش��ي��ئ��ون ال�������ش���ل���وك يف 
اأواخر فراتهم ينبغي اأال يكونوا 
ذاتها  ال��ع��م��ل��ي��ة  ���ش��د  حم�����ش��ن��ني 
الد�شتور  يف  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ن�����ش��و���س 

ملحا�شبتهم.
وقال بع�شهم اإن الد�شتور يو�شح 
اإج�����راءات امل�����ش��اءل��ة مي��ك��ن اأن  اأن 
تقلد  اأه���ل���ي���ة  ع����دم  اإىل  ت��ف�����ش��ي 
من�شب يف امل�شتقبل، ومن ثم فاإن 
على  يتعني  قائمة  م�شاألة  هناك 

جمل�س ال�شيوخ حلها.
الوحيد  ال��رئ��ي�����س  ه���و  وت���رام���ب 
النواب  جم��ل�����س  ي�����ش��وت  ال�����ذي 
من  واأول  م���رت���ني  مب�������ش���اءل���ت���ه 
ب��ع��د خروجه  ي���واج���ه حم��اك��م��ة 
م���ن ال��رئ��ا���ش��ة ح��ي��ث م���ن املمكن 
اأي  اأهليته لتقلد  الت�شويت بعدم 
اأدانه  اإذا  من�شب عام يف امل�شتقبل 

ثلثا اأع�شاء جمل�س ال�شيوخ.
الد�شتور  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
رئي�س  ي���ت���وىل  اأن  ع���ل���ى  ي��ن�����س 
حماكمات  رئا�شة  العليا  املحكمة 
م�شاءلة الروؤ�شاء فاإن اأحد اأع�شاء 
املهمة  ي��ت��وىل  ال�����ش��ي��وخ  جم��ل�����س 
�شابق.  رئي�س  م�شاءلة  ح��ال��ة  يف 
جمل�س  لع�شوية  ليهي  وانُتخب 
ال�شيوخ اأول مرة عام 1974 وهو 
الدميقراطيني  االأع�����ش��اء  اأك���رب 

�شنا يف املجل�س.

اللبنانيون ينتف�شون على الو�شع الجتماعي والقت�شادي

اإرث دونالد يف ال�شيا�شة اخلارجية مقبول حتى عند الدميوقراطيني

جمهوريون يتحدون خلف م�شعى فا�شل لوقف م�شاءلة ترامب 
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عربي ودويل

•• الفجر -خرية ال�شيباين
احلــزب  ك�شف  الــ�ــشــنــوي،  اجتماعه  مبنا�شبة     
الوطني الإ�شكتلندي، حزب نيكـول �شتورجون، عن 
ا�شكتلندا.  ا�شتقالل  باجتـــاه  الطريق”  “خريطة 
الأ�شا�شية  النقطـــة  �شــتكون  نقطـــة   11 من  خطة 
مايو  املقبلة يف  الإ�شكتلندي  الربملـــان  انتخابات  يف 

 .2021
  ولإجبار لندن، �شيجري احلزب الوطني الإ�شكتلندي 
اأنه  حملة حول مو�شوع اإجراء ال�شتفتاء، معتقدا 
اأو  الأغلبية،  الإ�شكتلنديون  الناخبون  منحه  اإذا 
بت�شكيل  لال�شتقالل  موؤيد  اآخر  حزب  له  �شمح  اإذا 
جون�شون  بوري�ض  فاإن  ال�شتقالل،  اأجل  من  ائتالف 

�شيح�شر يف الزاوية.

وبعد ذلك، �شتقوم حكومة احلزب 
بتمرير  االإ���ش��ك��ت��ل��ن��دي  ال���وط���ن���ي 

قانون ينظم اال�شت�شارة.
ولهذا  ق��ان��ون��ًي��ا،  ا�شتفتاء  »اأري���د     
ال�شعب  ب�������ش���ل���ط���ة  ����ش���اأ����ش���ت���ن���ج���د 
االإ�شكتلندي يف مايو، تقول نيكوال 
هذه  اأع���ط���وين  واإذا  ���ش��ت��ورج��ون، 

ال�شلطة، فهذا ما اأنوي فعله. »
  هناك ثلثة �شيناريوهات مذكورة 
للحزب  الطريق”  “خريطة  يف 
تقّر  اأن  اإما  االإ�شكتلندي:  الوطني 
ل��ن��دن، ب��ع��د ان��ت��خ��اب��ات م��اي��و، اأنه 
اإجراء  االإ�شكتلندي  للربملان  يحّق 
ت�شتخل�س  ل��ن��دن  اأن  اأو  ا�شتفتاء، 
نتائج االقراع وتطلق الف�شل 30 
وت�شمح   1998 ع���ام  ق��ان��ون  م��ن 

بوري�س  ي���رف�������س  اأو  ب��ت��ن��ظ��ي��م��ه، 
جون�شون هذه النتيجة ويطعن يف 
باإجراء  االإ�شكتلندي  الربملان  قرار 
ميكن  “ال  امل��ح��اك��م.  يف  ا���ش��ت��ف��ت��اء 
دميقراطي  م��ربر  هناك  يكون  اأن 
اأن  ميكننا  الطلب”،  ه��ذا  لرف�س 
8 م��ن خريطة  ال��ن��ق��ط��ة  ن��ق��راأ يف 

الوطني  ل���ل���ح���زب  ب���ال���ن�������ش���ب���ة     
االأ�شكتلندي، فاإن ا�شتفتاء 2014 
عفا عليه الزمن الأن االإ�شكتلنديني 
�شوتوا يف ذلك الوقت على البقاء 
يف اململكة املتحدة دون معرفة اأنهم 
االحتاد  م��غ��ادرة  اإىل  �شي�شطرون 
االأوروب��ي بعد ب�شع �شنوات. علما، 

اتخذت احلكومة  واإذا  الطريق.    
الربيطانية مثل هذا املوقف، فلن 
يكون موقفها قابًل للتطبيق �شواء 
فهذا  اأو يف اخلارج”.  البلد  جتاه 
للمراحل مع كل ما يرتب  ح��رق 
ع��ل��ى ذل���ك م���ن خم���اط���ر، رغ���م ان 
ال��ع��دي��د م��ن ال����دول االأع�����ش��اء يف 

لي�شت  البلد  ه��ذا  يف  اال�شتفتاءات 
اأحداًثا مبهجة ب�شكل خا�س”، قال 
يف مطلع يناير على بي بي �شي، يف 
اإ�شارة اىل ما تركه الربيك�شيت من 
اآثار عميقة يف املجتمع الربيطاين. 
وحني ت�شدر امللحظة عن بوري�س 

فاإنها ال تخلو من �شخرية ...

االحت��اد االوروب���ي، التي يف �شراع 
م��ع ح��رك��ات ان��ف�����ش��ال��ي��ة، ال متيل 
اإىل ت�شجيع تفكيك اأو�شال اململكة 

املتحدة.
  ي���ذك���ر ان����ه مب���وج���ب امل�����ادة 30، 
بتنظيم  ترخي�شها  ل��ن��دن  منحت 
اال���ش��ت��ف��ت��اء ال�����ش��اب��ق واأ����ش���ف���ر عام 

 55( “ال”  ف������وز  ع����ن   2014
ب����امل����ائ����ة(.   45 م���ق���اب���ل  ب����امل����ائ����ة 
ال  جون�شون،  لبوري�س  وبالن�شبة 
جمال لتنظيم ا�شتفتاء جديد على 
“مرة  ولكن فقط  الق�شري،  املدى 
اأربعني  اأي كل  واحدة لكل جيل”، 
“من واق�����ع خ���ربت���ي، ف���اإن  ���ش��ن��ة. 

بو�شوح  رف�������ش���ت  ا���ش��ك��ت��ل��ن��دا  ان 
الربيك�شيت، بن�شبة 62 باملائة.

   انتقدت املعار�شة املحافظة مواقف 
االإ�شكتلندي  ال���وط���ن���ي  احل������زب 
ال�شيدة  حكومة  دع���وة  خ��لل  م��ن 
معاجلة  على  للركيز  �شتورجون 
اأمر  وه���و   ،19- ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة 
اأكرث اإحلاًحا بكثري من اال�شتقلل 

االإ�شكتلندي. 
الوطني  احل������زب  م����ذك����رة  ان     
تاأخذ يف االعتبار  االإ�شكتلندي، مل 
اليقني:  ع�����دم  م����ن  اآخ������ر  ع���ام���ل 
امل�شتقلة  ا�شكتلندا  ع��ل��ى  ���ش��ي��ك��ون 
االحت�����اد  اإىل  االن�������ش���م���ام  اإع��������ادة 
االأوروب����������ي، وه�����ذا ل���ن ي���ح���دث يف 

حلظة.

عرب تنظيم ا�شتفتاء قانوين: 

هكذا تعتزم ا�شكتلندا فر�س العبور اإىل ال�شتقالل...!
قدم احلزب القومي الإ�شكتلندي خارطة طريق من 11 نقطة تت�شمن ثالثة �شيناريوهات

ح�شر بوري�س جون�شون يف الزاوية

ومرت احلكومة لكن...

نيكوال �شتورجون وحلم اال�شتقلل

هل يت�شاهل بايدن مع اأردوغان يف ق�شية ف�شاد »بنك خلق«؟
•• عوا�شم-وكاالت

احل�شابات  لت�شوية  ح��ان  ال��وق��ت  اأن  ت���ريزي  تركمان  ال��رك��ي  الكاتب  اع��ت��رب 
ق�شية  مقدمها  ويف  اأردوغ����ان،  طيب  رج��ب  ال��رك��ي  الرئي�س  م��ع  االأمريكية 
الذي ُتديره الدولة الركية يف نيويورك، واملتورط يف انتهاك  “بنك خلق” 
اأن  “بوليركو”،  موقغ  يف  ت��ريزي،  وكتب  اإي���ران.  على  االأمريكية  العقوبات 
العلقة الوثيقة بني اأردوغان والرئي�س االأمريكي ال�شابق دونالد ترامب اأدت 
اإىل تدّخل �شيا�شي وامتيازات �شخ�شية يف حماولة الإخفاء ق�شية غ�شيل اأموال 
توّرط فيها “بنك خلق” الركي، ُمعترباً اأن ال�شوؤال اجلدي املطروح االآن هو 
“كيف �شيتجّنب اأردوغان ك�شف هذه الف�شيحة يف ظّل اإدارة بايدن، حيث يبدو 
اأن حكومة الواليات املتحدة املنتخبة حديثاً ُم�شّممة ب�شكل خا�س على تعزيز 
الدميوقراطية ودعم حكم القانون، وهذا يعني حكومة ال مُيكن اأن تت�شامح 

مع الف�شاد«. ومن املُرّجح اأن تربز ق�شية ف�شاد “بنك خلق”، و�شفقة �شواريخ 
S-400 الرو�شية، والق�شية الكردية يف تركيا والعراق و�شوريا، وت�شليم رجل 

الدين الركي فتح اهلل غولن، كاأجندات لل�شيا�شة اخلارجية بني البلدين.
حلكومة  امل�شتوى  رفيعة  اللوبي  جهود  اأن  اإىل  االإعلمية  التقارير  وت�شري 
اإدارة  اإق��ن��اع  اإىل  تهدف  كانت  بل  لت�شليم غولن،  االأول��وي��ة  تعِط  اأردوغ���ان مل 
الف�شاد هذه الأول مرة يف  واأث��ريت ق�شية  “بنك خلق”.  ترامب بحل ق�شية 
املقربة  ال��دائ��رة  �شمن  حتقيقاً  االأت���راك  ال�شرطة  �شباط  ب��داأ  عندما  تركيا، 
اأردوغ��ان لتوّرطهم يف الف�شاد والر�شى والتلعب بالعطاءات يف دي�شمرب  من 
اأ�شلن  �شليمان  للبنك  التنفيذي  الرئي�س  وك��ان   .2013 االأول(  )ك��ان��ون 
ورجل االأعمال االإي��راين الركي ر�شا �شراب من بني املعتقلني لتوّرطهم يف 
غ�شيل االأموال وت�شدير الذهب ب�شكل غري قانوين مع اإيران. وق�شى �شّراب 
70 يوماً فقط خلف الق�شبان قبل اإطلق �شراحه من قبل املحاكم الركية.

وندد اأردوغان بالتحقيق، وو�شفه باأنه هجوم ذو دوافع �شيا�شية، واألقى باللوم 
املدعون  اأُج��رب  ال�شيا�شية،  �شلطته  ا�شتخدام  خ��لل  وم��ن  غولن.  حركة  على 
العاّمون االأتراك على اإ�شقاط التهم، ويف النهاية، مّت عزل جميع امل�شاركني يف 

التحقيق مبن فيهم مدعون عامون وق�شاة و�شرطة من منا�شبهم.
ومنذ قّدم مكتب املدعي العام االأمريكي يف املنطقة اجلنوبية لنيويورك الئحة 
اتهام جنائية �شد �شراب واثنني اآخرين يف مار�س )اآذار( 2016 بتهمة التاآمر 
خلق”  “بنك  ق�شية  فاقمت  اإي���ران،  على  االأمريكية  العقوبات  م��ن  للتهرب 
اأن �شراب  للده�شة  املثري  واأنقرة. ومن  وا�شنطن  العلقات بني  التوترات يف 
ميامي  مطار  اإىل  و�شوله  عند  واعُتقل  عائلته  مع  املتحدة  الواليات  اإىل  فّر 
 .2016 )اآذار(  م��ار���س  يف  ال��ف��ي��درايل  التحقيقات  مكتب  قبل  م��ن  الوطني 
واأ�شبح �شراب �شاهداً رئي�شياً الأنه اأقّر بالذنب ووافق على التعاون مع وزارة 
العدل االأمريكية. واأدىل ب�شهادته اأمام حمكمة ادعى فيها اأن الرئي�س الركي 

متورط �شخ�شياً يف الف�شيحة حيث �شّجع “بنك خلق” على م�شاعدة اإيران 
يف التهرب من العقوبات االأمريكية. وبعد ذلك، اأثار اأردوغان خماوف تتعّلق 
خماوف  وتفاقمت  ترامب.  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  مع  ُمبا�شرة  بالق�شية 
اأردوغان ب�شاأن الق�شية حيث ظهر ا�شم زوجته يف الئحة االتهام التي قّدمها 
املدعي العام للمنطقة اجلنوبية يف نيويورك. وك�شف حمامي �شراب، اأنه منذ 
 »Togem-Der« عام 2013 ترّبع �شراب ب� 4.65 مليون دوالر ملنظمة

الركية غري الربحية التي اأ�ّش�شتها ال�شيدة االأوىل الركية اأمينة اأردوغان.
وكّلف ترامب املدعي العام ويليام بار بامل�شاعدة يف حماوالت وقف اأي اإجراءات 
ريك�س  ال�شابق  اخلارجية  وزي��ر  وانتقد  و�شركائه.  البنك  �شد  اأخ���رى  اإن��ف��اذ 
تيلر�شون، الذي اأقالته اإدارة ترامب الحقاً، توّرط ترامب وتدّخله يف الق�شية. 
م�شاعدة  بولتون،  ال�شابق لرامب جون  القومي  االأم��ن  م�شت�شار  و�شف  كما 

ترامب الأردوغان باأنها “اإعاقة للعدالة”. 

الد�شتوري  ال�شرط  امت��وا  اإذا  اإاّل 
اأمام  اليمني  اأداء  وه��و  للمبا�شرة 
يتم  مل  وطاملا  اجلمهورية  رئي�س 
وزراء  و�شعية  يف  ف�شيبقون  ذل��ك 

مقرحون دون مبا�شرة«.
وقال النائب عن كتلة قلب تون�س 
“ اّنه  ت�شريح  يف  اللومي  عيا�س 
يف �شورة رف�س رئي�س اجلمهورية 
تاأدية اليمني للوزراء الذين نالوا 
ثقة الربملان، فاّنه �شيعر�س نف�شه 
للف�شل  خرقه  ب�شبب  للم�شاءلة 

88 من الد�شتور. 
قي�س  رف�����س  اّن  اللومي  واأ���ش��اف 
���ش��ع��ّي��د ت����اأدي����ة ال��ي��م��ني م���ن قبل 
ال��وزراء اجل��دد هو مبثابة اخلرق 
اجل�شيم للد�شتور. وهو ما يرتب 
منها  االج�����راءات  م��ن  جملة  عنه 
ع�����زل رئ���ي�������س اجل���م���ه���وري���ة وفق 

تعبريه. 

مو�شكو تخفف القيود مع حت�شن الو�شع الوبائي 
•• مو�شكو-اأ ف ب

وا�شلت مدينة مو�شكو اأم�س  تخفيف القيود املفرو�شة منذ 
اأ�شهر للحد من انت�شار وباء كوفيد-19 م�شتندة اىل تراجع 
اإغ��لق. واأعلن رئي�س بلدية  عدد االإ�شابات رغم عدم فر�س 
العا�شمة الرو�شية �شريغي �شوبيانني اأن “الوباء يراجع، ويف 
هذه الظروف واجبنا اأن نخلق ال�شروط الإنها�س االقت�شاد«. 
البقاء  م��ن  الليلية  وال��ن��وادي  واملطاعم  احل��ان��ات  و�شتتمكن 
مفتوحة جمددا بعد ال�شاعة 23،00 ومل يعد العمل عن بعد 
�شوبيانني  اإلزاميا. لكن مر�شوم  املوظفني  %30 من  لنحو 
ال يرفع حظر التظاهرات، يف وقت وجه فيه اأن�شار املعار�س 
األيك�شي نافالني امل�شجون دعوة اىل جتمعات االأحد لل�شبوع 
غري  اعتربت  التي  االحتجاجات  وهذه  التوايل.  على  الثاين 

�شرعية اأدت يف 23 كانون الثاين/يناير اىل اعتقال 1500 
اأنحاء  خمتلف  يف  اآالف  اأرب��ع��ة  وح���واىل  مو�شكو  يف  �شخ�س 
رو�شيا. وكان �شوبيانني و�شف التظاهرات بانها غري مقبولة 
اإن  االأرب��ع��اء  اأم�س  مو�شكو  بلدية  رئي�س  وق��ال  الوباء.  ب�شبب 
يف هذه املدينة التي  “التح�شن”  الو�شع الوبائي م�شتمر يف 
تعد 12 مليون ن�شمة. واأ�شار اإىل اأن “اأكرث من %50 من 
االأ�شرة يف وحدات كوفيد فارغة، وهو اأمر غري م�شبوق منذ 
منت�شف حزيران/يونيو«. يف مو�شكو اأح�شيت 2317 اإ�شابة 
ورغم  ال�شفاء.  اىل  متاثلوا   5572 مقابل  الثلثاء  جديدة 
املوجة الثانية من الوباء منذ اخلريف، مل تفر�س ال�شلطات 
ال��رو���ش��ي��ة اإغ��لق��ا ع��ام��ا حل��م��اي��ة اق��ت�����ش��اده��ا ال��ه�����س اأ�شا�شا. 
ويراهن الكرملني على حملة التلقيح ال�شاملة اجلارية حاليا 

لل�شيطرة على الوباء.

مر�شحة بايدن لوزارة التجارة تتعهد باحلزم مع ال�شني 
••وا�شنطن-اأ ف ب

بايدن ملن�شب  االأمريكي جو  الرئي�س  التي ر�شحها  تعهدت جينا رميوندو 
وزير التجارة خلل جل�شة ا�شتماع يف جمل�س ال�شيوخ باأن تكون حازمة مع 

ال�شني ب�شبب ممار�شاتها التجارية “املنافية لقواعد املناف�شة«.
وقالت رميوند للم�شرعني “اإذا متت املوافقة على تعييني، فاإنني اأخطط الأن 
اأكون �شارمة جدا مل�شاعدة االأمريكيني على التناف�س يف مواجهة املمار�شات 
تتوىل من�شب حاكم  ام��راأة  اأول  واأ�شافت رميوندو  لل�شني«.  العادلة  غري 
والية رود اآيلند اأن ال�شني “ت�شرفت ب�شكل وا�شح بطرق منافية لقواعد 
املناف�شة، واأغرقت اأمريكا بال�شلب واالأملنيوم الرخي�س، مما ي�شر بالعمال 
االأمريكيني وبقدرة �شركاتنا على املناف�شة«. واأكدت اأنها توؤيد موقف بايدن 
الذي يقول اإن الواليات املتحدة �شتت�شاور مع حلفائها الإقامة جتارة عادلة 

مع بكني.

•• الفجر- تون�س
بفارق اأ�شوات كبري، منح الربملان 
الذين  اجل������دد  ل�����ل�����وزراء  ال���ث���ق���ة 
ه�شام  احلكومة  رئي�س  اقرحهم 
امل�����ش��ي�����ش��ي، يف ال��ت��ح��وي��ر ال����وزاري 
امل���و����ش���ع ال������ذي اأق���������ّره، ح���ي���ث مت 
احلكومة  اأع�شاء  على  الت�شويت 
اجلدد كل على حدة، ونالوا جميعا 

عددا مهّما من االأ�شوات.
وتراوح عدد اأ�شوات النواب لفائدة 
للوزراء اجلدد بني 118 و141 
�شوتا علما باأن االأغلبية املطلوبة 

لنيل الثقة هي 109 �شوتا.
ودامت اجلل�شة ل� 13 �شاعة، وهي 
احلكومة  رئي�س  تاريخ  يف  الثانية 
ثقة  االوىل  حكومته  نالت  ال��ذي 
 2021 �شبتمرب   1 يف  ال���ربمل���ان 
امل�شتقيل  احلكومة  لرئي�س  خلفا 

اليا�س الفخفاخ.
و���ش��ت��ك��ون اخل��ط��وة ال��ت��ال��ي��ة اأم���ام 
ع�شر،  االح����دى  امل�شي�شي  وزراء 
اأمام  ت���لوة ال��ي��م��ني ال��د���ش��ت��وري��ة 
�شعيد،  قي�س  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س 
م��ب��ا���ش��رة مهاهم  م���ن  ل��ي��ت��م��ك��ن��وا 

قانونيا.
اليوم  يف  ب�شّدة  املطروح  وال�شوؤال 
التحوير  على  للم�شادقة  التايل 
الوزاري هو اإذا كان الرئي�س قي�س 
���ش��ع��ي��د مي��ك��ن��ه االع����را�����س على 

الوزراء اجلدد. 
وكان الرئي�س التون�شي، يف اجتماع 
االثنني،  القومي،  االأم��ن  جمل�س 
ق�����د ع������رّب ع�����ن ع������دم د����ش���ت���وري���ة 
التحوير، م�شريا اىل وجود وزراء 
ف�شاد  �ُشبه  بهم  تتعلق  مقرحني 
وت�شارب م�شالح. وملّح �شعيد اىل 
اأداء  مرا�شم  تنظيم  �شريف�س  اأنه 
اأنه �شريفع فيتو �شد  اأي  اليمني، 

هذا التحوير.
ف���ه���ل ه������ذا اج���������راء د�����ش����ت����وري؟  
ق�شر  اإىل  االأن����ظ����ار  ك���ل  ���ش��ت��ت��ج��ه 
ك���ان قي�س  اإذا  م��ا  ل���رى  ق��رط��اج 
براأيه  م��ت��م�����ش��ك��ا  ���ش��ي��ب��ق��ى  ���ش��ع��ي��د 
االأمن  ال��ذي عرب عنه يف جمل�س 
امل�شبوهني  تويل  برف�س  القومي 
واإذا  وزاري����ة،  حقائب  ن��ظ��ره(  )يف 
رف�س الرئي�س حكومة فازت بثقة 
التعاطي  �شيكون  فكيف  الربملان، 

مع هذه ال�شابقة التاريخية.

�شلطة مقيدة
ويف غياب حمكمة د�شتورية حت�شم 
يف اال���ش��ك��ال ت��ع��ددت ق����راءات اهل 
اأ�شتاذ  اأّك��ده  ما  منها  االخت�شا�س 
ابن  عيا�س  ال��د���ش��ت��وري  ال��ق��ان��ون 
اجلمهورية  رئي�س  اأن  من  عا�شور 
“�شلطة  و�شعية  يف  �شعيد  قي�س 
مقيدة” يف علقة بدعوة الوزراء 
ال��ذي��ن حت�����ش��ل��وا ع��ل��ى ال��ث��ق��ة من 

الأداء  ال�������ش���ع���ب  ن��������واب  جم���ل�������س 
ال��ي��م��ني ال��د���ش��ت��وري��ة، م��ع��ت��ربا اأن 
الواجب  ال��دع��وة ه��ي �شمن  ه��ذه 
ال���د����ش���ت���وري واأّن��������ه ت���رت���ب عن 
االخ��������لل ب����ه����ذا ال�����واج�����ب اأث������ار 
وتبعات واأّن��ه ميكن حينها اعتماد 
نظرية االجراءات امل�شتحيلة، وفق 

تقديره.
االأربعاء،  اأم�س  عا�شور  اب��ن  وق��ال 
حت�شلوا  امل��ق��رح��ني  ال�����وزراء  اإّن 
واإن  ف��ردا  ف��ردا  على ثقة الربملان 
الد�شتورية  اليمني  الأداء  دعوتهم 
واج��ب ال ميكن للرئي�س جتاوزه، 
للرئي�س  لي�س  اأن���ه  ع��ل��ى  م�����ش��ددا 
اأداء  اأن  وع��ل��ى  اخ��ت��ي��اري��ة  �شلطة 

اليمني ا�شتكمال للإجراءات.
ا�شتمرار مترير  بقبول  اأن��ه  وب��نّي 
للم�شادقة من  ال��وزاري  التحوير 
قبل جمل�س نواب ال�شعب – وهو 
الد�شتور  يف  م�شمن  غ��ري  اإج���راء 
الرئي�س  عا�شور-اأ�شبح  بن  ح�شب 
اأكرث  “ال  مقيدة  �شلطة  حالة  يف 
رف�س  اأّن  م���ع���ت���ربا  اقل”،  وال 
ال��وزراء الأداء اليمني  �شعيد دعوة 
بالواجب  اخ������لل  ال���د����ش���ت���وري���ة 
ال��د���ش��ت��وري، وي�����ش��ب��ح ب��ذل��ك قد 
ارت����ك����ب خ���ط���اأ ج�����ش��ي��م��ا وان������ه يف 
املرحلة  هذه  اىل  الو�شول  �شورة 
االجراءات  نظرية  اعتماد  ميكن 

امل�شتحيلة.

ولفت اىل نه ميكن اعتماد نظرية 
االج��������راءات امل�����ش��ت��ح��ي��ل��ة ح��ت��ى ال 
ي��ت��م ت��ع��ط��ي��ل ���ش��ري ال���دول���ة واأن����ه 
احلكومة  ت�شدر  احل��ال��ة  ه��ذه  يف 
اع��لن��ا ت��وؤك��د ف��ي��ه رف�����س رئي�س 
اجل��م��ه��وري��ة دع���وة ال�����وزراء الأداء 
وتنتظر مهلة  الد�شتورية  اليمني 
زم��ن��ي��ة م��ع��ق��ول��ة ث��م ي��ت��م تطبيق 
ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة وي��ن��ط��ل��ق ال����وزراء 
اليمني  اداء  دون  مهامهم  اداء  يف 

الد�شتورية، وفق امل�شدر ذاته.

اجراء جوهري
القانون  اأ�شتاذة  اأّك��دت  من جهتها 
الد�شتوري منى كرمي، اأّن الوزراء 
الربملان  ثقة  نالوا  الذين  اجل��دد 
اإاّل  مهامهم  مبا�شرة  ميكنهم  ال 
اأمام  الد�شتورية  اليمني  اأداء  بعد 
على  م�شّددة  اجلمهورية،  رئي�س 
اإج���راء جوهري  ه��ذه اخلطوة  اأّن 

يف الد�شتور ال ميكن جتاوزه.
القانون  اأّن  ك���رمي  م��ن��ى  وب��ّي��ن��ت 
يقت�شي ت�شميتهم باأمر من رئي�س 
بالرائد  ي��ن�����ش��ر  ث����ّم  اجل��م��ه��وري��ة 
اأمامه  اليمني  اأداء  بعد  الر�شمي 

ليتمكنوا من مبا�شرة مهامهم.
اأّن االإ�شكال املطروح  وقالت كرمي 
اليوم ي�شع البلد يف اأزمة د�شتورية 
اأّن  ب��اع��ت��ب��ار  حقيقية  و���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
اأداء  م�����ش��األ��ة  ي��ن��ظ��م  ال��د���ش��ت��ور ال 

وزراء  ت�����ش��م��ي��ة  مب��ق��ت�����ش��اه  ي���ت���م 
ج���دد ع��و���ش��ا ع��ن��ه��م اأو امل�����ش��ي يف 
وهي  بالنيابة  ب���وزراء  تعوي�شهم 
ت��رق��ي��ع��ي��ة ال تخفي  ك��ل��ه��ا ح��ل��ول 
والد�شتورية  ال�شيا�شية  االزم����ة 
ال���ت���ي ت�����رزح حت��ت��ه��ا ال����ب����لد  وال 
يف�شل فيها الد�شتور وال حل لها 

غري احلوار، وفق قولها.
اجلمهورية،  رئي�س  اإىل  وبالن�شبة 
اأو������ش�����ح�����ت اأ������ش�����ت�����اذة ال����ق����ان����ون 
الد�شتوري اأّنه اليوم اأمام خيارين، 
الذي  اإّم��ا الراجع عن ت�شريحه 
اأدىل به يف جمل�س االأمن القا�شي 

احلكومي،  ال��ت��ح��وي��ر  يف  ال��ي��م��ني 
م�شيفة اأّنه يف حال مت�شك رئي�س 
قبول  ال��راف�����س  مبوقفه  ال��دول��ة 
حتوم  ال��ذي��ن  املقرحني  ال����وزراء 
امل�شالح  بت�شارب  �شكوك  حولهم 
وال�شلوع يف الف�شاد الأداء اليمني، 
�شيجد  احل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  ف�������اإّن 
نف�شه اأمام خيارات حمدودة وهي 
اإم����ا ال��ت�����ش��ب��ث مب��وق��ف��ه واالإب���ق���اء 
الذين  امل��ق��رح��ني  ع��ل��ى وزرائ������ه 
ن���ال���وا ث��ق��ة ال����ربمل����ان ل��ك��ّن��ه��م لن 
يتخلى  اأن  اأو  مهامهم،  يت�شلموا 
وي���ج���ري حت���وي���را جديدا  ع��ن��ه��م 

ب��ع��دم ق��ب��ول االأ���ش��م��اء ال��ت��ي حتوم 
وت�شارب  ف�����ش��اد  ���ش��ب��ه��ات  ح��ول��ه��ا 
موا�شلة  اأو  وق�����ش��اي��ا،  م�����ش��ال��ح 
يدخل  م��ا  وه��و  مبوقفه  التم�شك 
البلد يف ازمة د�شتورية حقيقية.

واعتربت منى كرمي اأّن الت�شويت 
على التحوير احلكومي بالربملان 
ل������ه رم������زي������ة ����ش���ي���ا����ش���ي���ة ت���دع���م 
م�����ش��روع��ي��ة احل���ك���وم���ة، ل���ك���ن ال 
رمزية قانونية له، وفق تعبريها، 
م�شيفة اأّن “امل�شروعية التي نالها 
متكنهم  ال  امل��ق��رح��ني  ال�������وزراء 
م���ن ت�����ش��ل��م م��ه��اه��م يف وزارات���ه���م 

الربملان منح الوزراء ثقته

تون�س: بعد مرور التحوير... اأزمة اأداء اليمني...؟
عيا�ض بن عا�شور يك�شف الإجراءات املحتملة يف �شورة رف�ض قي�ض �شعّيد قبول اليمني

منى كرمي: رغم نيل ثقة الربملان الوزارء 
مقرتحون... واليمني �شرط جوهري للمبا�شرة
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العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
غالريى  ال�ش�����ادة/�شتايل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1042717 
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شمه فا�شل احمد فا�شل املزروعي من 9% اىل %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد فا�شل احمد فا�شل املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
رمال  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الغربية  رخ�شة رقم:1813929 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حميد عبداهلل مراد حممد الري�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد حممد علي �شلطان احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
�شبيد  ال�ش�����ادة/كراج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1124057 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل نا�شر �شليمان �شعيد اجلهوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر �شالح عبداهلل حممد البلو�شي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجنوي فون لللكرونيات ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2777992 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد ا�شماعيل حممد احمد ال�شعدي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد ا�شماعيل حممد احمد ال�شعدي من 75% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد زاهيد ح�شن عبدالغفور
تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ اجنوي فون لللكرونيات ذ.م.م

 ENJOY PHONE ELECTRONIC LLC

اإىل /اجنوي فون لللكرونيات -  �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ENJOY PHONE ELECTRONIC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خلل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاوالت  ات�س  اي  اف  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والكهروميكانيكية ذ.م.م  رخ�شة رقم:2565888 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ف�شل عو�س عي�شه حجيل من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ف�شل عو�س عي�شه حجيل من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف توفيق علي راملن راملن

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة اف اي ات�س للمقاوالت العامة والكهروميكانيكية ذ.م.م

 F A H GENERAL CONTRACTING COMPANY & ELECTROMECHANICAL LLC

اإىل /�شركة اف اي ات�س للمقاوالت العامة والكهروميكانيكية -  �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 A H GENERAL CONTRACTING COMPANY & ELECTROMECHANICAL  

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خلل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/روز ايلند للعقارات - �شركة ال�شخ�س 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م  رخ�شة رقم:3697613 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ا�شافة طارق عبده حممد عبده عي�شى الزينى %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/غامن نا�شر من�شور نا�شر املنهايل من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ غامن نا�شر من�شور نا�شر املنهايل من 100% اىل %51

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  
تعديل اإ�شم جتاري من/ روز ايلند للعقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ROSE ISLAND REAL ESTATE -  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /روز ايلند للعقارات ذ م م
A ROSE ISLAND REAL ESTATE L.L.C  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
حممد  ال�ش�����ادة/احمد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

النعيمي للمقاوالت العامة 
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2818720 

تعديل اإ�شم جتاري من/ احمد حممد النعيمي للمقاوالت العامة 
AHMED MOHAMMED AL NUAIMI FOR GENERAL CONSTRUCTION 

اإىل /مارين هوم للمقاوالت العامه
MARINE HOME GENERAL CONTRACTING

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الربج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الف�شي لكوي امللب�س 
رخ�شة رقم:CN 1037434 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/البطائح 

لل�شيانة العامة 
رخ�شة رقم:CN 1328631 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/رمرام  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للوكاالت التجارية 
رخ�شة رقم:CN 2381947 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا 

الليوان 
رخ�شة رقم:CN 1436856 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حممد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الها�شمي لل�شيانة العامة 
رخ�شة رقم:CN 1021406 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا 

كنوز االرز ال�شاميه 
رخ�شة رقم:CN 2409282 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شتودع 

لومينو�س الطبي 
رخ�شة رقم:CN 2375204 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:ج�شر ال�شعود للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي ، �شرق 0،6 - مبنى ال�شيدة اآمنة بطي 

احمد خلف العتيبة واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 1702614 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

كم�شفي   ، واملراجعة  للتدقيق  منتورز  ال�شادة/�شتاندرد  تعيني   -  2
حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/1/17  لل�شركة  قانوين 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية 

 21C9046C215D766A941:بالرقم
تاريخ التعديل: 2021/01/27

امل�شفي  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
اجلزيرة  التجاري:تاج  باال�شم   CN رقم:1146874 
الغاء الرخ�شة واعادة  بالغاء طلب   ، العامة  للنقليات 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خلل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم تاج املنار

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1175517 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ا�شافة فرحت عائ�شه حممد بايكات %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ا�شافة احمد عو�س مطر جمعه ال�شام�شي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد نا�شر اجلنيدي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم تاج املنار
 TAJ AL MANAR RESTAURANT

اإىل /مطعم تاج املنار ذ م م
TAJ AL MANAR RESTAURANT L.L.C  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موا�شم الع�شوية التجارية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1798436 
تعديل اإ�شم جتاري من/ موا�شم الع�شوية التجارية ذ.م.م

 MAWASIM ORGANIC TRADING LLC

اإىل /موا�شم جلوبال ري�شور�شز التجارية ذ.م.م
MAWASIM GLOBAL RESOURCES TRADING LLC  

 P14 رقم  ار�س   -  47 غرب  حو�س   - امل�شرف  املرور  ابوظبي  عنوان:من  تعديل 
املالك:ديوان ويل العهد اىل ابوظبي مدينة خليفة جنوب غرب 5 435827  435827 

جمموعة بريد االمارات واخرين
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  التنمية االقت�شادية بان  تعلن دائ���رة 

�شال خان باراي للحدادة والنجارة امل�شلحة 
رخ�شة رقم:CN 1148636 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28 

اإعــــــــــالن
الوحده  ال�ش�����ادة/مكتب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتاجري ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1004893 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة را�شد عبداهلل �شالح �شعيد العرياين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح عبداهلل �شالح �شعيد العرياين

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

“االآباء واالأم���ه���ات واالإخ����وة واالأخ����وات  اأح��ب��اءه��م، مب��ن فيهم  ف��ق��دوا 
االإ�شابة  ب�شبب  رحلوا  الذين  االأج���داد  من  والعديد  والبنات  واالأب��ن��اء 

باجلائحة«.
للغاية”  “مرتفًعا  ظل  بالفريو�س  االإ�شابة  معدل  اإن  جون�شون  وق��ال 
 5 منذ  اإجن��ل��را  يف  �شارية  كانت  التي  االإغ���لق  قيود  الرغم من  على 

يناير.
واأ�شار اإىل اأنه �شيك�شف عن املزيد من التفا�شيل يف “االأيام واالأ�شابيع 

القليلة املقبلة” حول “متى وكيف �شيتم فتح البلد مرة اأخرى«.
الربيطانية  ال�شحة  ل����وزارة  اليومية  احل�شيلة  اأظ��ه��رت  ق��د  وك��ان��ت 
ت�شجيل 1631 وفاة اإ�شافية، ما يرفع احل�شيلة االإجمالية للوباء اإىل 

100 األف و162 وفاة.
وفاة  األ��ف   100 تتجاوز  وف��ي��ات  حل�شيلة  املتحدة  اململكة  وبت�شجيل 

•• لندن-وكاالت

كامل  يتحمل  اإن��ه  جون�شون  بوري�س  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال 
امل�شوؤولية عما قامت به حكومته بعد اأن تخطت البلد حاجز املائة األف 
وفاة بفريو�س كورونا امل�شتجد، مما ي�شكل احل�شيلة االأكرب للوفيات يف 

اأوروبا باأكملها.
وقال جون�شون يف موؤمتر �شحفي يف داوننغ �شريت: “اإنني اآ�شف ب�شدة 
امل�شوؤولية  اأحتمل  ل��ل��وزراء،  رئي�شاً  ب�شفتي  وبالتاأكيد  تزهق،  روح  لكل 

كاملة عن كل ما قامت به احلكومة.«
وعرب عرب جون�شون عن اأ�شفه عن فقدان تلك االأرواح بالقول اإن “من 

ال�شعب ح�شاب احلزن الذي حتمله هذه االإح�شائية القامتة«.
الذين  الأول��ئ��ك  تعازيه”  “اأعمق  الربيطانية  احلكومة  رئي�س  وق��دم 

اأ�شغر دولة ت�شهد مثل هذه احل�شيلة  بفريو�س كورونا، ت�شبح بذلك 
اأوامر لبع�س  القامتة. وعلى ما يبدو فاإن بريطانيا م�شتعدة الإ�شدار 
امل�شافرين القادمني من اخلارج بالعزل يف فنادق على نفقتهم اخلا�شة، 
يف حماولة لوقف دخول اأي �شللة جديدة لفريو�س كورونا امل�شتجد، 

اىل البلد.
�شيكون  اإنه  بريطانيا  يف  اللقاحات  عن  امل�شوؤول  الزهاوي  ناظم  واأ�شار 

هناك اإعلن عن خطط لت�شديد االإجراءات على احلدود.
وذكرت هيئة االإذاعة الربيطانية اأن مواطني اململكة املتحدة واملقيمني 
اإف��ري��ق��ي��ا واأم���ريك���ا اجل��ن��وب��ي��ة، وكذلك  ال��ق��ادم��ني م��ن معظم ج��ن��وب 
على  اأي��ام   10 ملدة  فندق  يف  اأنف�شهم  عزل  اإىل  �شي�شطرون  الربتغال، 

نفقتهم اخلا�شة.
وكان قد مت ا�شتخدام فنادق احلجر ال�شحي للحد من انتقال الفريو�س 

يف دول مثل اأ�شراليا ونيوزيلندا وال�شني والهند و�شنغافورة، لكن مل 
يتم اعتماد هذه املمار�شة على نطاق وا�شع يف اأوروبا. ومل يقدم الزهاوي 
تفا�شيل االإعلن املخطط له، لكنه قال اإن ت�شديد القواعد احلدودية 
كان “ال�شيء ال�شحيح الذي يجب القيام به.. بينما نقوم بتلقيح املزيد 
اجلنوب  مثل  جديدة  �شلالت  هناك  كانت  اإذا  البالغني،  ال�شكان  من 

اإفريقية اأو الربازيلية، فاإنه يجب اأن نكون حذرين للغاية«.
انت�شار  امل��ف��رو���ش��ة الإب���ط���اء  ق���واع���د االإغ�����لق احل��ال��ي��ة،  ومت حت��دي��د 
على  اإجن��ل��را، وحتظر  �شرق  م��رة يف جنوب  الأول  اجل��دي��دة،  ال�شللة 
ال�شماح  م��ن  بالرغم  ب��اخل��ارج،  عطلت  لق�شاء  ال�شفر  الربيطانيني 

بال�شفر ال�شروري.
اأنف�شهم يف  بالفعل عزل  القادمني من اخلارج  االأ�شخا�س  وُيطلب من 

بريطانيا، لكن التنفيذ غري مكتمل. 

100 األف وفيات كورونا يف بريطانيا وجون�شون يعلن حتمله م�شوؤولية تعامل احلكومة مع اجلائحة

•• نيودلهي-اأ ف ب

فر�شت ال�شرطة الهندية اإجراءات 
اأمنية م�شددة واأغلقت العديد من 
نيودلهي  ح��ول  الرئي�شية  ال��ط��رق 
غ����داة ا���ش��ت��ب��اك��ات ل��ل��م��زارع��ني مع 
ال�شرطة اأ�شفرت عن مقتل �شخ�س 

وجرح ع�شرات اآخرين.
وت�شكل اأعمال العنف هذه ت�شعيدا 
ب��ني احلكومة  امل��واج��ه��ة  ك��ب��ريا يف 
واآالف املزارعني الذين يخيمون يف 
�شواحي املدينة منذ اأواخر ت�شرين 

الثاين/نوفمرب املا�شي.

ومعظمهم  امل������زارع������ون  وي����ري����د 
م����ن والي��������ات ����ش���م���ال ال���ه���ن���د مبا 
اإ�شلحات  اإل��غ��اء  ال��ب��ن��ج��اب،  فيها 
توؤدي  اأن  يخ�شون  جديدة  زراعية 
�شركات  رحمة  حت��ت  و�شعهم  اإىل 

كربى.
وك��ان��ت ق��واف��ل م��ن امل��زارع��ني على 
ال��ث��لث��اء خلل  ج����رارات حطمت 
عيد  مبنا�شبة  ال�����ش��ن��وي  ال��ع��ر���س 
لت�شل غلى  ح��واج��ز  اجل��م��ه��وري��ة، 

و�شط املدينة.
ال�شرطة  قالت  ما  م��زارع يف  وقتل 
اإنه حادث بعد انقلب جراره على 

ذكر  بينما  بحاجز  ا�شطدامه  اث��ر 
على  �شرطيا   86 اأن  ر�شمي  بيان 

االأقل جرحوا.
امل��دي��ن��ة، جرت  ان���ح���اء  ويف ج��م��ي��ع 
مواجهات بني قوات االأمن وهوؤالء 
املزارعون  وه���اج���م  امل��ت��ظ��اه��ري��ن. 
اأ�شجار  ب��اأغ�����ش��ان  ال�شرطة  رج���ال 
بخطف  وقاموا  معدنية  وق�شبان 
تقدم  لعرقلة  ت�شتخدم  ح��اف��لت 

قوافلهم.
التاريخية،  احل���م���راء  ال��ق��ل��ع��ة  يف 
اخرق املزارعون خطوط ال�شرطة 
وو���ش��ع��وا ���ش��ع��اره��م اخل��ا���س على 

�شارية العلم و�شط هتافات قبل اأن 
تفرقهم قوات االأمن يف املوقع.

الرئي�شية،  ال���ط���رق  اأح�����د  وع���ل���ى 
األقى �شكان ورودا على على قوافل 
اجلرارات. ويف اأماكن اأخرى اأطلق 
و�شفقوا  ترحيب  هتافات  ال�شكان 
عند مرور املزارعني، وهم يلوحون 
ب���االأع���لم ال��ه��ن��دي��ة وي��ن��ف��خ��ون يف 

االأبواق.
ومع حلول الليل، قطعت ال�شلطات 
خ���ط���وط االإن����رن����ت وال���ه���ات���ف يف 
املناطق الواقعة على اأطراف دلهي 

حيث ن�شب املزارعون خيما.

 •• وا�شنطن-اأ ف ب

اأمر قا�س فدرايل اأمريكي �شلطات الهجرة يف الواليات 
اأ�شدرته  الذي  القرار  تطبيق  تعّلق موؤقتاً  باأن  املّتحدة 
اإدارة جو بايدن وجّمدت مبوجبه ملّدة مئة يوم عمليات 
ت��رح��ي��ل امل��ه��اج��ري��ن غ���ري ال�����ش��رع��ي��ني م���ن ال���ب���لد، يف 

انتكا�شة للرئي�س الدميوقراطي.
عليها  ي�شيطر  ال��ت��ي  تك�شا�س  والي����ة  ح��ك��وم��ة  وك��ان��ت 
فيها  تطلب  م�شتعجلة  بدعوى  تقّدمت  اجلمهوريون 
وقف العمل بقرار اإدارة الرئي�س الدميوقراطي، وقد رّد 
بتعليق  اأمر  باأن  الطلب  القا�شي درو تيبتون على هذا 

العمل به ريثما يبّت باأ�شا�س الدعوى.
لديها  اأّن  اأظهرت  “تك�شا�س  ب��اأّن  ق��راره  القا�شي  وب��ّرر 

فر�شة للفوز” بالدعوى.
وتنفيذاً الأحد وعود حملته االنتخابية، وّقع بايدن يف 
اليوم االأول لتوّليه ال�شلطة اأمراً تنفيذياً عّلق مبوجبه 

ملّدة مئة يوم عمليات ترحيل املهاجرين غري ال�شرعيني 
االأول من  امل��ت��ح��دة قبل  ال��والي��ات  اإىل  ال��ذي��ن و���ش��ل��وا 

ت�شرين الثاين/نوفمرب 2020.
ت��ك�����ش��ا���س ك���ني باك�شتون  ال���ع���دل يف والي����ة  ل��ك��ّن وزي����ر 
الق�شاء  اأم��ام  التنفيذي  االأم��ر  بهذا  الفور  على  طعن 

الفدرايل.
و�شارع باك�شتون اإىل الرحيب بقرار القا�شي تيبتون، 
واأمن  القانون  الح��رام  االأولوية  “يعطي  اأّن��ه  معترباً 

املواطنني«.
النفوذ  ال��وا���ش��ع��ة  امل��ن��ظ��م��ة  يو”،  اإل  ���ش��ي  “اإيه  ل��ك��ّن 
اّتهمت  امل��دن��ي��ة،  احل��ق��وق  ع��ن  ال��دف��اع  يف  �شة  املتخ�شّ
طّي  م��ن  ب��اي��دن  اإدارة  “منع  اإىل  بال�شعى  ب��اك�����ش��ت��ون 
�شفحة )...( �شيا�شات الهجرة الكارثية” التي نّفذتها 

اإدارة �شلفه دونالد ترامب.
بقتال  لتّوها  ب��داأت  التي  الق�شائية  املعركة  وتنذر هذه 

مرير حول ق�شايا الهجرة يف الواليات املّتحدة.

اإجراءات اأمنية م�شددة غداة ا�شتباكات يف نيودلهي 
قا�س اأمريكي يعّلق العمل بقرار جتميد ترحيل املهاجرين 

 ال�شناتور املكّلف تروؤ�س حماكمة 
ترامب يخرج من امل�شت�شفى

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأعلن متحّدث با�شم ع�شو جمل�س 
ليهي  باتريك  االأم��ريك��ي  ال�شيوخ 
اأّن ال�شناتور الدميوقراطي البالغ 
من العمر 80 عاماً واملكّلف تروؤّ�س 
املحاكمة الربملانية للرئي�س ال�شابق 
دونالد ترامب عاد اإىل منزله بعد 
ق�شري  لوقت  امل�شت�شفى  اأُدخ���ل  اأن 

اإثر �شعوره باإعياء.
وقال املتحّدث ديفيد كارل يف بيان 
اإّنه “بعد �شدور نتائج االختبارات، 
وبعد خ�شوعه لفح�س �شامل، عاد 
وهو  م��ن��زل��ه،  اإىل  ليهي  ال�شناتور 
اإىل  ع��ودت��ه  ال�شرب  ب��ف��ارغ  ينتظر 

العمل«.
�شاعات  قبل  اأ�شدر  املتحّدث  وك��ان 
اإّن  ف���ي���ه  ق�����ال  اأول  ب���ي���ان���اً  ق��ل��ي��ل��ة 
“ال�شناتور ليهي كان هذا امل�شاء يف 
مكتبه يف الكابيتول وقد �شعر باأّنه 
ل��ق��د فح�شه  ي����رام.  لي�س ع��ل��ى م��ا 
اإج�������راء  ال���ك���اب���ي���ت���ول. يف  ط���ب���ي���ب 
بنقله  الطبيب  اأو���ش��ى  اح����رازي، 
اإىل م�شت�شفى حمّلي لو�شعه حتت 
املراقبة، وهو هناك حالياً ويجري 

فح�شه«.
كان  امل�شت�شفى  اإىل  ن��ق��ل��ه  وق��ب��ي��ل 
الكابيتول،  يف  ت����راأّ�����س  ق���د  ل��ي��ه��ي 
ب�شوت ُمتعب، مرا�شم اأداء اأع�شاء 
القانونية  اليمني  ال�شيوخ  جمل�س 
ب�شفتهم اأع�شاء يف هيئة املحّلفني 
من  اعتباراً  ترامب  �شتحاكم  التي 
التا�شع من �شباط/فرباير املقبل.

••وا�شنطن-وكاالت

“معهد  املتميز يف  الباحث  تناول 
كون  االأم����ري����ك����ي  غيت�شتون” 
نفاد  بداية  اأن��ه  يبدو  ما  كوغلني 
انتهاكات  جتاه  االأوروبيني  �شرب 
اإي������ران ل��لت��ف��اق ال����ن����ووي. حني 
ي��ب��داأ االحت���اد االأوروب����ي بتحذير 
االت��ف��اق و�شل  اأن  م��ن  اآي����ات اهلل 
اإىل “منعطف حرج”، فهذا يعني 
ال�شلوك  اأن  اإىل  وا���ش��ح��ة  اإ���ش��ارة 
ال���ع���دواين ل��ط��ه��ران يف م��ا خ�س 
اآمال  �شيجعل  النووية  ن�شاطاتها 
اإحياء  باإعادة  بايدن  جو  الرئي�س 
االتفاق �شبه م�شتحيلة. وي�شيف 
كوغلني اأن االحتاد االأوروبي كان 
منذ  للتفاق  متحم�شاً  منا�شراً 
2015 حتى  التوقيع عليه �شنة 
عندما ظهرت اأدلة دامغة على اأن 

اإيران تخرق بنوده.

اإخال�ض
ظ����ه����ر اإخ������ل�������س االأوروب�������ي�������ني 
امل��ع��ي��وب ح���ني حاولت  ل��لت��ف��اق 
اآلية خا�شة بها  بروك�شل تاأ�شي�س 
تتمكن  ك��ي  ط��ه��ران  م��ع  للتجارة 
التعامل  من  االأوروبية  ال�شركات 
التعر�س  دون  م��ع��ه��ا  ال���ت���ج���اري 

•• بريوت-اأ ف ب

اأ�شفرت مواجهات �شهدتها مدينة 
ط��راب��ل�����س يف ���ش��م��ال ل��ب��ن��ان ليل 
الثلثاء االأربعاء بني متظاهرين 
حم��ت��ج��ني ع���ل���ى ق������رار االإغ������لق 
اإ�شابة  ال��ع��ام وق����وات االأم����ن ع��ن 
45 �شخ�شاً بجروح، وفق ما اأفاد 
اأم�س  اللبناين   االأحمر  ال�شليب 

االأربعاء.
م�شابني  ت�شعة  ح��ال��ة  وت��ط��ل��ب��ت 
امل�شت�شفيات  اىل  ن��ق��ل��ه��م  م��ن��ه��م 
اإ�شعاف  ج�����رى  ب��ي��ن��م��ا  ل���ل���ع���لج، 
امل�شدر  وف����ق  م���ي���دان���ي���اً،  ال��ب��ق��ي��ة 

ذاته.
وكانت الوكالة الوطنية للعلم 
اأفادت ليًل عن ثلثني جريحاً يف 

�شفوف املحتجني وقوات االأمن.
وت���وزع���ت جم��م��وع��ات ���ش��م��ت كل 
املحتجني  م���ن  ال��ع�����ش��رات  م��ن��ه��ا 
ما  وف��������ق  امل�����دي�����ن�����ة،  و������ش�����ط  يف 
ف��ران�����س بر�س،  اأف������ادت م��را���ش��ل��ة 
ال�شرايا.  اق��ت��ح��ام  بع�شها  ح���اول 
واع���ت�������ش���م���ت جم���م���وع���ة اأخ�����رى 
ال��ق��ري��ب��ة، و�شار  ال��ن��ور  ���ش��اح��ة  يف 
اآخ������رون يف م�����ش��رية ج��ال��ت اأم���ام 
املدينة  ن�����واب  م���ن  ع����دد  م���ن���ازل 
جمموعة  واأق���دم���ت  امل��دي��ن��ة.  يف 

ف�شلت  االأم���ري���ك���ي���ة.  ل��ل��ع��ق��وب��ات 
اأن  امل��ب��ادرة يف نهاية امل��ط��اف مب��ا 
اأ����ش���ح���اب ال�����ش��رك��ات واالأع����م����ال 
م��ن العقوبات  ق��ل��ق��اً  اأك���رث  ك��ان��وا 
رغبتهم  مع  باملقارنة  االأمريكية 

بالتجارة مع اإيران.
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك، اندفعت 
االتفاق  ع���ن  ل���ل���دف���اع  ب��روك�����ش��ل 
اأعربت  اأن��ه��ا  درج���ة  اإىل  ال��ن��ووي 
االتفاق  اإح��ي��اء  ب��اإع��ادة  اأملها  عن 
وقال  ب��اي��دن.  تن�شيب  قبل  حتى 
املمثل االأعلى لل�شيا�شة اخلارجية 
االأوروب������ي������ة ج����وزي����ب ب����وري����ل يف 
“نرحب  ال�������ش���ه���ر:  ه������ذا  ب����ي����ان 
بالت�شريحات االإيجابية للرئي�س 
املنتخب بايدن حول خطة العمل 
ال�شاملة امل�شركة، ونتطلع قدماً 
املقبلة”.  االإدارة  م����ع  ل��ل��ع��م��ل 
االحت������اد  اأن  ب�����وري�����ل  واأ�������ش������اف 
“الديبلوما�شية  دع��م  االأوروب����ي 
العودة  ت�����ش��ه��ي��ل  ب���ه���دف  امل��ك��ث��ف��ة 
العمل  خ���ط���ة  اإىل  االأم���ري���ك���ي���ة 
اإيران  وع��ودة  امل�شركة  ال�شاملة 
للتفاق  الكامل”  التنفيذ  اإىل 

النووي.

اأو  “اإنتاج  م��ن  ع��ام��اً   15 ل��ف��رة 
ح��ي��ازة م��ع��دين ال��ب��ل��وت��ون��ي��وم اأو 

اليورانيوم اأو �شبائكهما«.

حتذيرات باجلملة
اأنها مت�شي يف  اإي��ران  اأثار اإعلن 
اإنتاج معدن اليورانيوم رداً غا�شباً 
بريطانيا  خ��ارج��ي��ة  وزراء  م���ن 
اأ�شدروا  ال��ذي��ن  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�شا 
�شابق من  يف وقت  م�شركاً  بياناً 
ال�شهر ح��ذروا فيه من عدم  هذا 
وج���ود ا���ش��ت��خ��دام م���دين موثوق 
“اإنتاج  اأن  العن�شر ومن  لهذا  به 
تداعيات  ل��ه  ال��ي��وران��ي��وم  م��ع��دن 

ع�شكرية خطرية حمتملة«.
موقف  اأي���������ش����اً  ك���وغ���ل���ني  وذك������ر 
اأطلق  ال����ذي  االحت�����اد االأوروب�������ي 
اإدان��ة حتى اليوم النتهاكات  اأب��رز 
اإيران ال�شارخة للتفاق. واأ�شدر 
ب���وري���ل ب��ي��ان��اً ح����ّذر ف��ي��ه م���ن اأن 
على  للغاية  املقلقة  “التطورات 
تخاطر  ال�������ن�������ووي...  اجل����ان����ب 
بتقوي�س اجلهود الديبلوما�شية، 
مبا فيها جهودنا، لت�شهيل العودة 
العمل  خ���ط���ة  اإىل  االأم���ري���ك���ي���ة 

�شربة
ت���ل���ق���ت احل���م���ا����ش���ة االأوروب������ي������ة 
�شربة  ال��ن��ووي  للتفاق  املطلقة 
االإي���راين  لل�شلوك  نتيجة  ب���ارزة 
ال����ع����دواين ب�����ش��ك��ل م��ت��زاي��د على 

درج����ة  اإىل  ال�����ن�����ووي  امل�������ش���ت���وى 
باأن  ل��لع��راف  ب��وري��ل  ا�شطرار 
“منعطف  اإىل  و����ش���ل  االت����ف����اق 
االأخ����رية،  االأ���ش��اب��ي��ع  يف  حرج”. 
بداأت تخ�شيب  اأنها  اإيران  اأعلنت 

 20% ب���ن�������ش���ب���ة  ال�����ي�����وران�����ي�����وم 
مقربة من الن�شبة التي تخولها 
اإنتاج اأ�شلحة نووية. كذلك، اأبلغت 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
اإنتاج  على  العمل  �شت�شتاأنف  اأنها 

ال��ي��وران��ي��وم. ميثل هذان  م��ع��دن 
التطوران خرقاً وا�شحاً للتفاق 
اإبقاء  ع��ل��ى  ين�س  ف��ه��و  ال���ن���ووي. 
ن�شبة التخ�شيب عند حدود اأدنى 
اإيران  %3.7 كما على منع  من 

تابعة  �شيارة  النار يف  ا�شرام  على 
لعن�شر من قوى االأمن.

ملثم  بع�شهم  حمتجون  واأل��ق��ى 
ومفرقعات  م���ول���وت���وف  ق���ن���اب���ل 
االأمن  ق��وات  على  وحجارة  نارية 
واجل���ي�������س ال���ت���ي الح��ق��ت��ه��م اإىل 
الحقاً  ورّدت  ال��داخ��ل��ي��ة  االح��ي��اء 
للدموع  م�شيلة  ق��ن��اب��ل  ب��اط��لق 
على  وعملت  مطاطي  ور���ش��ا���س 

حما�شرة املحتجني وتفريقهم.
�شغرية  جم���م���وع���ات  واأق�����دم�����ت 
طرق  قطع  على  املتظاهرين  من 
رئي�شية يف �شمال لبنان ويف البقاع 
وم���دخ���ل ب����ريوت اجل��ن��وب��ي. كما 
جتمع حمتجون يف و�شط بريوت، 
ق��ب��ل ان ت��ف��رق��ه��م ق�����وات االأم����ن 

واجلي�س.
وي�شهد لبنان منذ نحو اأ�شبوعني 
اإغ���لق���اً ع��ام��اً م�����ش��دداً م��ع حظر 
جتول على مدار ال�شاعة يعّد من 
العامل،  ���ش��رام��ة يف  االأك����رث  ب��ني 
اأزمة  فاقمته  ال���ذي  ال��ف��ق��ر  ل��ك��ن 
اقت�شادية متمادية يدفع كثريين 
اىل  ����ش���ع���ي���اً  االل�����ت�����زام  ع�����دم  اىل 

احلفاظ على م�شدر رزقهم.
وال مي��ن��ع ت�������ش���ّدد ال�����ش��ل��ط��ات يف 
تطبيق االإغلق العام الذي ي�شتمر 
�شباط/فرباير  من  الثامن  حتى 
وت�شطري قوات االأمن يومياً االآف 
خمالفي  بحق  ال�شبط  حما�شر 

خ�شو�شاً  ك��ث��ريي��ن  االإج��������راءات، 
واملناطق  ال���ف���ق���رية  االأح����ي����اء  يف 
ملمار�شة  اخل�����روج  م���ن  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
طرابل�س  يف  خ�شو�شاً  اأعمالهم، 
حيث كان اأكرث من ن�شف ال�شكان 
يعي�شون منذ �شنوات عند اأو حتت 

املتحدة.  االأمم  وف��ق  الفقر،  خط 
ارتفعت  الن�شبة  تكون  اأن  ويرّجح 

على وقع االنهيار االقت�شادي.
وقال عبد اهلل البحر )39 عاماً( 
بغ�شب  اأط��ف��ال  ل��ث��لث��ة  اأب  وه���و 
لوكالة فران�س بر�س على هام�س 

م�شاركته يف التظاهرة “ال اأمتّكن 
اإىل املنزل  من اح�شار كي�س خبز 
�شنموت اإم��ا من اجل��وع واإم��ا من 

كورونا«.
اأّن  حملية  اع��لم  و�شائل  وذك���رت 
اأب��اً يعمل ك�شائق اأج��رة اأق��دم على 
بالكاد  ت��ب��ل��غ  ال��ت��ي  ت����رك ط��ف��ل��ت��ه 
اأح���د �شباط اجلي�س  م��ع  ع��ام��ني 
ل��ع��دم قدرته  ل��ي��ًل يف ط��راب��ل�����س 
ال�شليب  وت���وىل  اإط��ع��ام��ه��ا.  على 
الك�شف عن �شحتها قبل  االأحمر 
ثم  االأب  ت��وق��ي��ف  اىل  ي�����ش��ار  اأن 

ت�شليمه الطفلة.
وي�شتثني االإقفال املرافق احليوية 
وخدمة  واالأف����������ران  وال�����ش��ح��ي��ة 
ال��ت��و���ش��ي��ل يف حم����ال ب��ي��ع امل����واد 
ا�شواق  ب��ع�����س  اأّن  اإال  ال��غ��ذائ��ي��ة. 
حركة  االإث��ن��ني  �شهدت  طرابل�س 
�شبه عادية. ومينع حظر التجول 

على مدار ال�شاعة.
العام  مطلع  منذ  لبنان  و���ش��ّج��ل 
قيا�شية،  ووفيات  اإ�شابة  معدالت 
م�شت�شفيات  غالبية  معها  بلغت 
اال�شتيعابية  ط��اق��ت��ه��ا  ال����ب����لد 
االإ�شابات  ع��دد  وب��ل��غ  ال��ق�����ش��وى. 
اأكرث  ال��ف��ريو���س  تف�شي  ب��دء  منذ 
بينها  و754،  األ���ف���ا   285 م���ن 

2477 وفاة.

دولة تعد ب�439 مليون   39
دولر ل�شندوق دعم ال�شالم 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اأعلنت االأمم املتحدة يف بيان اأن 39 دولة تعهدت بدفع 439 مليون دوالر 
تعزيز  اإىل  يهدف  املتحدة  تابع للأمم  ل�شندوق  �شنوات  على مدى خم�س 
ال�شلم يف الدول التي هزتها نزاعات، لكن هذا املبلغ يبقى بعيدا عن 1،5 

مليار دوالر كانت تاأمل يف جمعها.
اأكدت جمددا خلل  االأع�شاء  الدول  اإن  بيانها  الدولية يف  املنظمة  وقالت 

موؤمتر عرب الفيديو “اأهمية اال�شتثمار يف ال�شلم«.
ب�شرف  تعهدت  اأو  اأنفقت  االأع�����ش��اء  ال���دول  م��ن   39“ اأن  البيان  واأ���ش��اف 
اأكرث من 439 مليون دوالر ل�شالح ال�شندوق للفرة 2024-2020”، 

مو�شحا اأن هذا املبلع ي�شمل “االأموال التي مت تلقيها يف 2020«.
يف  اأن�شئ  ال��ذي  ال�شلم  بناء  �شندوق  رئي�س  فران�س  اأن��دري��ه  م��ارك  وق��ال 
خم�س  خ��لل  دوالر  مليار   1،5 على  احل�شول  ه��و  “الهدف  اإن   ،2006

�شنوات«.
بتمويل  املا�شية  الثلث  ال�شنوات  م��دى  على  �شمح  ال�شندوق  اأن  واأو���ش��ح 
عمليات يف 51 دولة يف منطقة ال�شاحل واآ�شيا الو�شطى واأمريكا الو�شطى 

والبلقان، مببلغ اإجمايل قدره 356 مليون دوالر.
باملئة  �شتني  لكن  املا�شية  ال��دورة  ال�شندوق يف  دول��ة يف   34 �شاهمت  وق��د 
وال�شويد  اأملانيا  دول فقط هي  ث��لث  ج��اءت من  دفعت  التي  االأم���وال  من 

وبريطانيا، ح�شب فران�س.
املتحدة  ل���لأمم  ال��ع��ام  االأم���ني  برئا�شة  ال��ث��لث��اء  بالفيديو  امل��وؤمت��ر  وع��ق��د 
الوزراء  ورئي�س  بيو  مادا  يوليو�س  �شرياليون  ورئي�س  اأنطونيو غوتريي�س 

ال�شاملة امل�شركة«.

�شوؤالن حموريان
ي��و���ش��ح ال��ك��ات��ب اأن����ه ح���ني ت�شل 
منظمة ملتزمة بالكامل باالتفاق 
ال��ن��ووي ك��االحت��اد االأوروب����ي اإىل 
م���رح���ل���ة ال��ت��ع��ب��ري ع����ن خم����اوف 
ج�����ش��ي��م��ة ب�������ش���اأن جت���اه���ل اإي�����ران 
ل��ب��ن��ود االت����ف����اق، فهذا  امل��ت��ع��م��د 
اإم��ك��ان��ي��ة اإدارة  اأ���ش��ئ��ل��ة ع��ن  ي��ث��ري 
جهة  من  اإحيائه.  الإع���ادة  بايدن 
ثانية، اختار بايدن الإدارته عدداً 
يف  خدمت  التي  ال�شخ�شيات  من 
���ش��اع��دت يف  وال��ت��ي  اأوب���ام���ا  اإدارة 
املعيوب  االت��ف��اق  على  التفاو�س 
االأ�شا�شي. االآن، ال ي�شتطيع اأكرث 
امل��ت��ح��م�����ش��ني ل��لت��ف��اق اأك���ان���وا يف 
االحتاد  يف  اأم  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
اإنقاذ  باأمل  االحتفاظ  االأوروب���ي 
االت����ف����اق م����ع ط����ه����ران ط���امل���ا اأن 
اآي��ات اهلل م�شممون على جتاهل 

التزاماتهم الدولية.
بح�شب  االأه��م  االأ�شئلة  بني  ومن 
اأي��اً كان  كوغلني: ما ال��ذي يدفع 
�شتلتزم  اإي���ران  ب��اأن  االعتقاد  اإىل 
التزامها  اأكرث من  باتفاق جديد 
الدخول  ومل�����اذا  ال���ق���دمي؟  ب����ذاك 

اأ�شا�شاً يف اتفاق مزيف جديد؟

�شرب الأوروبيني بداأ ينفد...ما نفع اتفاق نووي جديد مع اإيران؟

مواجهات بني حمتجني وقوات الأمن يف �شمال لبنان
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املنريية لت�شليح الدراجات 
رخ�شة رقم:CN 1162391 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28  يناير 2021 العدد 13150

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

 مي عبد الفتاح حممود اأبو الفتوح م�شطفى
     MEYO DIAMOND:طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية 

املودعة بالرقم : 343462 بتاريخ : 2019/1/19
 بيانات االأولوية:                                   

باإ�شم: مي عبد الفتاح حممود اأبو الفتوح م�شطفى
 املوطن: اأ- 56- 00- 02- 03- فيلت فلمنجو ،  عجمان ، االإمارات العربية املتحدة 

thetheseven7@gmail.com :هاتف 00971507073663،امييل
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 44
 اخلدمات الطبية ، اخلدمات البيطرية ، خدمات العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية 

اأو احليوانات ، خدمات الزراعة والب�شتنة والغابات
و�شف العلمة : علمة جتارية تخت�س مبنتجات العناية ال�شحية و التجميلية واملكملت الغذائية

 اال�شراطات :
فعلى من لديه اإعرا�س على  ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة  االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد  امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما  من تاريخ اإ�شدار هذا االإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  يناير 2021 العدد 13150
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اإعالن بالن�صر
رقم 2021/896

اخطار عديل بالن�شر
مقدم من املخطر:بريتك ميدل اي�شت �س.ذ.م.م

�شد املخطر اليه:�شركة تريازو دبي ذ.م.م
ل�شداد  تاريخ االع��لن  ايام من  املدين خم�شة  الدائنة متهل  بناء عليه فان 
الف  البالغ )213201.21( درهم فقط مائتان وثلثة ع�شر  الفواتري  قيمة 
ومائتان وواحد درهم - وكلفتها بالوفاء بكامل املبلغ وحيث تعتزم الدائنة 
بقيمة  بالوفاء  املدين  واخطار  التنبيه  لذلك وجب  ب��االداء  اأم��را  ا�شت�شدار 
اىل  باال�شافة  التقا�شي  وم�شروفات  ر�شوم  كافة  املدين  حتميل  مع  الدين 

مقابل اتعاب املحاماة وتنبه على املدين بالعلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اإنذار عديل بالن�صر

رقم 2021/979
املخطر:م�شرف االمارات اال�شلمي �س.م.ع

بوكالة املحامي:عبداحلكيم حبيب من�شور بن حرز
املخطر اليه:جمعة جمعة �شعيد جمعة الكندي - جمهول حمل االقامة

واربعمائة  الفا  واربعون  وثمانية  خم�شمائة   )548.419.00( ق��دره  مبلغ  ب�شداد  نخطركم 
وت�شعة ع�شر درهم اماراتي فقط الغري - وذلك عن املديونية املر�شدة يف ذمتكم مبوجب 
الت�شهيلت امل�شرفية املمنوحة لكم من مولكنا ونظرا الخللكم ب�شروط واحكام التعاقد 
املن�شو�س عليها بهذه االتفاقية ونتيجة لف�شلكم يف �شداد االق�شاط يف تواريخ ا�شتحقاقها 
ترتبت بذمتكم املديونية املذكورة هذا ويف حال ف�شلكم يف �شداد كامل املديونية خلل )15( 
خم�شة ع�شر يوما من تاريخ االعلن ف�شوف نكون م�شطرين التخاذ االجراءات القانونية 

املنا�شبة �شدكم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإنذار عديل بالن�صر

رقم 2021/978
املخطر:م�شرف االمارات اال�شلمي �س.م.ع

بوكالة املحامي:عبداحلكيم حبيب من�شور بن حرز
املخطر اليه:حمدان حممد �شامل خ�شوين الكتبي - جمهول حمل االقامة

الف  واربعون  واثنان  اربعمائة  اماراتي  درهم   )442.780.00( قدره  مبلغ  ب�شداد  نخطركم 
و�شبعمائة وثمانون درهم اماراتي فقط الغري - وذلك عن املديونية املر�شدة يف ذمتكم 
مبوجب الت�شهيلت امل�شرفية املمنوحة لكم من مولكنا ونظرا الخللكم ب�شروط واحكام 
تواريخ  يف  االق�شاط  �شداد  يف  لف�شلكم  ونتيجة  االتفاقية  بهذه  عليها  املن�شو�س  التعاقد 
ا�شتحقاقها ترتبت بذمتكم املديونية املذكورة هذا ويف حال ف�شلكم يف �شداد كامل املديونية 
خلل )15( خم�شة ع�شر يوما من تاريخ االعلن ف�شوف نكون م�شطرين التخاذ االجراءات 

القانونية املنا�شبة �شدكم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
مذكرة اعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة حمكمة عجمان , املحكمة البتدائية املدنية 
جزئي  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0001665 يف  الدعوى رقم

اىل املحكوم عليه:مالك ظفر اقبال حممد اقبال خان
نحيطكم علما انه قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله 
عليه  املدعي  بالزام  املحكمة  بالتايل:قررت  �س.م.ع  املتحد  العربي  ل�شالح:البنك 
بان يوؤدي للمدعي مبلغا قدره )ثلثمائة و�شبعة واربعون الف و�شبعمائة و �شبعة 
وثلثون درهما وت�شعون فل�شا مائة( على النحو املبني باأ�شباب هذا القرار ف�شل 
عن الفائدة القانونية بواقع 5% - حكما قابل لل�شتئناف خلل املدة القانونية 15 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره. 
القا�صي:احمد حممود حمدي عبدالعزيز
حمكمة عجمان
املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - �صامل عبداهلل جمعه املطوع �صركة بان ا�صيا 
انرتنا�صيونال ذ.م.م

جزئي  جتاري   -  SHCEXCIPOR2021 /0000046 اإخطار دفع يف الق�صية رقم
اإىل املحكوم عليه :1- �شامل عبداهلل جمعه املطوع - �شركة بان ا�شيا انرنا�شيونال ذ.م.م

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
يف   ، املتحدة   العربية  االمارات  اجلن�شية   - ال�شحي  لقيو�س  �شليمان  را�شد  �شعيد  عبداهلل  املنفذ: 
املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا  اأعله.   اليها  امل�شار  الق�شية 
ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �شامل الر�شوم 
درهم مع الفائدة بواقع 5% - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند  وامل�شاريف : 107.006 
التنفيذي امل�شار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا االإخطار.،  ويف حال 

تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي/وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�صارقة

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اإعالن بالن�صر 

الدعوى رقم:2020/48 دائرة اليوم الواحد املدنية التجارية الثالثة
اىل املدعي عليه:خليفة حممد عبد اللطيف عبد النبي البلو�شي

نعلمكم بان املدعي:�شركة الظفرة للتاأمني �س.م.ع 
للمدعية مبلغ  يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  املذكورة اعله يطالب فيها احلكم  الدعوى  قد رفع 
رفع  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة   ، درهم  الف  �شبعون  درهم   )70000( وقدره 

الدعوى وحتى ال�شداد التام ، الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
االحتادية  ال�شارقة  مبحكمة   )10( رقم  مكتب  الدعوى  ادارة  مكتب  امام  ح�شوركم  يقت�شي  لذا 
االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
الدعوى  يف  للنظر  وذلك  �شباحا   8:30 ال�شاعة  املوافق:2021/2/3  االربعاء  يوم  وذلك  امل�شتندات 
اتخاذ االجراءات  �شيتم  اليها اعله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك  امل�شار  املذكور 

القانونية بحقك غيابيا  
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اإخطار عديل

برقم املحرر:2020/54193 
A16624340:املخطر:م�شطفى ي�شرىحممد حممد الهواري ، اجلن�شية م�شر ، واحمل جواز �شفر رقم

العنوان:ال�شارقة - �شمنان - الهاتف:971559257837
املخطر اليه:�شكوت ح�شني ابواحل�شني ، اجلن�شية بنغلدي�س - العنوان:ال�شارقة - �شمنان �شارع ب�شري �شعد 

- فيل 39 - هاتف:056488864
مو�شوع االخطار املطالبة مببلغ وقدره )7.500( �شبعة االف وخم�شمائة درهم فقط الغري

الوقائع:حيث ان املخطر قام بت�شليف املخطر اليه مبلغ وقدره )7500( درهم وحني طلب املخطر با�شتحقاق 
املبلغ قام املخطر اليه بتحرير �شيك للمخطر �شيك واحد م�شحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني بقيمة 
راأ�س  بنك  على  وامل�شحوب  رقم:0968367  ال�شيك  التايل:1-  بالو�شف  واملبني  درهم   )7.500( اجمالية 
�شرفه  دون  اعيد  انه  اال  املخطر  على  ال�شيك  تقدمي  مت  درهم   )7.500( اجمالية  بقيمة  الوطني  اخليمة 
ب�شبب )احل�شاب مغلق( مرفق �شورة من ال�شيك ومن مذكرة با�شباب اعادة ال�شيك وحيث ان املخطر حاولنا 

االت�شال باملخطر اليه مرارا وتكرارا حلل املو�شوع لكن دون جدوى.
من  ايام   )5( خلل  وذلك  درهم   )7500( وقدره  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املخطر  املخطر  لذلك:يخطر 
التي تكفل احل�شول على حقوقه بكل حتقظ  القانونية  ا�شفا اىل اتخاذ االجراءات  تاريخه واال �شي�شطر 

واحرام
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة( 
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رقم )2021/944(
  املنذر : �شركة البيت الأملاين للحمامات واملطابخ )ذ م م( 

املنذر اليه : �شركة بارادو�شو 7 للتجارة - ذ م م 
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عربي ودويل

    يف مقابلة مع “نيويورك تاميز”، وافق اخت�شا�شي 
الأمرا�ض املعدية امل�شهور جًدا يف الوليات املتحدة 
امل�شورة  لتقدمي  معاناته  عن  التحدث  على  اأخــرًيا 
جائحة  ب�شاأن  املتحدة  للوليات  ال�شابق  للرئي�ض 

كوفيد.
   »ح�شًنا، الأمر لي�ض بهذا ال�شوء واخلطورة، األي�ض 
كذلك؟”، هكذا كان رد فعل دونالد ترامب، حني كان 
نيويورك  اأن  علم  عندما  املتحدة،  للوليات  رئي�ًشا 
وال�شمال ال�شرقي من البالد تاأثرا بالت�شارع القاتل 

لوباء كوفيد-19 يف الربيع املا�شي.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

بع�ض تعليقات ترامب اأغ�شبته
 لأنها مل تكن مبنية على اأ�شا�ض علمي

 تلقى تهديدات بالقتل، وكان التحر�ض
 بزوجتــه واأطفالــه اأكثــر مــا يزعجـه

�شكان يف اأوتاوا ي�شعون لتغيري ا�شم �شارعهم »جادة ترامب«
وانتقلت بوين بويرينغ اإىل املنطقة يف 2008، وقالت: “عندما كنت 
اأخرب النا�س اأنني اأقيم يف جادة ترامب واأ�شيف نعم دونالد نف�شه كان 
من  النوع  هذا  االأ�شف،  عن  يعرب  والبع�س  بتكلف  يبت�شمون  النا�س 

ردود الفعل«.
على  وح��ر���س  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ق��ّو���س  بعدما  االآن،  “لكن  وت�شيف 
مترد، هجوم عنيف على الكابيتول االأمريكي، حان الوقت لتغري ا�شم 
اأنه  واأعتقد  ال�شرف،  ي�شتحق هذا  “ترامب ال  اأن  معتربة  �شارعنا”، 

من غري اللئق اأن يطلَق ا�شمه على �شارع هنا يف عا�شمة كندا«.
اأوت���اوا راي��ل��ي بروكينغتون ه��ذا االأ���ش��ب��وع يف  وب���داأ امل�����ش��وؤول يف بلدية 
جمع التاأييد لتغيري اال�شم من اأ�شخا�س تطل منازلهم على ال�شارع، 
ل�شلطات  التما�شات  تقدمي  على  �شنوات  منذ  داأب��وا  االأه��ايل  وبع�س 

•• اأوتاوا-اأ ف ب

ي�شعى اأهايل حي يف اأوتاوا اإىل تغيري ا�شم �شارعهم “جادة ترامب”، 
الذي اأ�شبح م�شدر اإحراج لهم بعدما كان يثري االهتمام.

الكندية،  للعا�شمة  الغربي  اجلانب  على  ترامب  ج��ادة  على  وُت��ط��ّل 
منازل م�شقوفة بالقرميد لكل منها مراآبان وم�شاحة للأطفال للعب 

الهوكي.
وحي �شنرال بارك الذي تاأخذ �شوارعه اأ�شماءها من �شوارع نيويورك، 
مت بناوؤه يف اأواخر ثمانينات القرن املا�شي، قبل وقت طويل على دخول 
قطب العقارات االأمريكي معرك ال�شيا�شة، وهناك اأي�شاً مادي�شون 

بارك و�شارع بلومينغديل ومانهاتن كري�شنت و�شتاتن واي.

املدينة لتغيري ا�شم ال�شارع لكن بروكينغتون عار�س ذلك خ�شية اإهانة 
ترامب خلل وجوده يف ال�شلطة.

اأن يكون لذلك تداعيات على كندا،  اأخ�شى  “كنت  وقال بروكينغتون 
اأن يعلن ترامب تدابري عقابية اإذا بلغه اأن العا�شمة الوطنية لكندا 
من  خروجه  “مع  واأ�شاف  ال�شارع”،  الفتة  عن  ا�شمه  الإزال��ة  ت�شعى 

البيت االأبي�س، اأ�شعر اأن الوقت منا�شب ملحاولة القيام بذلك«.
اأجل  من  اال�شم  تغيري  على  االأه���ايل  من   50% يوافق  اأن  وينبغي 
بالن�شبة  الوقت طويل  وهذا  اأ�شهراً،  ت�شتغرق  اأن  اآلية ميكن  اإط��لق 
اأم�س  ظهر  بعد  كلبها  م��ع  بنزهة  تقوم  كانت  التي  هو�شكر  ل��داي��ان 

الثلثاء.
وقالت اإن “ا�شم ال�شارع كان بدعة اأواًل، طريقة مرحة لبدء حمادثة 

واأ�شافت “بات االآن اإحراجاً الرجل  عندما تخرب النا�س اأين تقيم”، 
رجل  اأط���ل  ق��ري��ب  م��ك��ان  ويف  ال�شيا�شي”،  نهجه  يعجبني  وال  غبي 
براأ�شه من بابه منزله لينادي ابنه ويطلب منه الدخول من الربد، 

وهز راأ�شه موافقاً.
وتغيري اال�شم يتطلب الفتات جديدة واأي�شاً خرائط وعناوين بريدية 
ل� 62 بيتاً، وهناك اأي�شاً م�شاألة اختيار ا�شم جديد، ومعظم االأ�شماء 
اأوت��اوا، وت�شمية ال�شارع  االأخرى امل�شتوحاة من نيويورك ماأخوذة يف 
و�شرحت  ممكنة،  غ��ري  افنيو(  )فيفث  اخلام�شة  اجل���ادة  مثل  برقم 

بورينغ “لدينا �شارعاً يحمل مثل هذا اال�شم يف اأوتاوا«.
وختمت  نتو�شل ال�شم يعجب اجلميع”  اأن  “يف  االأم��ل  وع��ربت عن 

“بالتاأكيد البع�س يقول اأي ا�شم �شيكون اأف�شل«.

جنم الأخ�شائيني يف الأمرا�ض املعدية:

اأنطوين فو�شي يروي عام الكابو�س مع ترامب...!

   اإن عامل املناعة االأمريكي، اأنتوين 
فو�شي، هو من نقل هذه الكلمات، 
يف مقابلة مطّولة ُن�شرت، االإثنني، 
تاميز،  ن���ي���وي���ورك  اأع����م����دة  ع��ل��ى 
للغاية”  “قلًقا  ك��ان  اأن��ه  حا  مو�شّ
“قّلل  الذي  ترامب  دونالد  ب�شاأن 
االو�شاع”،  اأهمية  من  با�شتمرار 
لي�س  باأ�شخا�س  نف�شه  و”اأحاط 

لديهم ح�س علمي«.
   اأنتوين فو�شي، 80 عاًما، مدير 
املعهد الوطني للأمرا�س املعدية، 
���ا، واالأه�������م م���ن ذل���ك،  ك����ان اأي�������شً
ترامب  دون��ال��د  م�شت�شاري  اأح���د 
الطبيب  ك����ان  ال����وب����اء.  اإدارة  يف 
امل���ه���م���ة: فقد  م��ت��م��ر���ًش��ا يف ه����ذه 
�شبق ان قدم خربته ل�شتة روؤ�شاء 
���ش��اب��ق��ني، ���ش��اع��ده��م ع��ل��ى حتديد 
ا�شراتيجياتهم يف مواجهة اأوبئة 
فريو�س نق�س املناعة واالإنفلونزا 
اأ واالإيبوال وفريو�س زيكا. “بينما 
كنا نقول اأ�شياء مثل: “االأمرا�س 
اإذا  املعدية تاأخذ م�شارها اخلا�س 
مل نتدخل “، يقف دونالد ترامب 
�شحر،  اإنها  �شتختفي،  ويجيب:” 

نقل اأنتوين فو�شي. �شتختفي”، 
امل���ن���اع���ة، الذي      ح�����ش��ور ع����امل 
يتمتع ب�شعبية كبرية يف الواليات 
ال��ع��دي��د من  امل��ت��ح��دة ح��ي��ث يتبع 
كثب،  ع��ن  ن�شائحه  االأم��ري��ك��ي��ني 
اإىل  ال��وب��اء  ب��داي��ة  ك���ان مكثفا يف 
تهمي�شه  ق��ب��ل  احل��ك��وم��ة،  ج��ان��ب 

ت��دري��ج��ي��اً.     وغ���داة تن�شيب جو 
بايدن يف 21 يناير، قال اإنه ي�شعر 
م�شطًرا  يعد  مل  الأن���ه  ب��االرت��ي��اح 
ترامب.  دون���ال���د  م��ن��اق�����ش��ة  اإىل 
التعليقات  “بع�س  اأن  والح����ظ 
جعلتني اأ�شعر باالنزعاج الأنها مل 

تكن مبنية على اأ�شا�س علمي«. 
خ����لل  م����ن����ا�����ش����ب����ات،  ع�������دة  يف    
املوؤمترات ال�شحفية، اأُجرب فو�شي 
ت�شريحات  ت��ك��ذي��ب  ع��ل��ى  ف��ع��ل 
ال��رئ��ي�����س ون��ف��ي��ه��ا ع��ل��ًن��ا، ال �شيما 
ب�شاأن هيدروك�شي كلوروكني، وهو 
علج اأ�شاد به دونالد ترامب رغم 

عليه  العلمي  املجتمع  اع��را���س 
حينها.

تهديدات 
اأنتوين     منذ تلك اللحظة، قال 
امل�شاكل”  يواجه  “بداأ  اإن��ه  فو�شي 
ترامب  دون���ال���د  “حا�شية”  الأن 
الأن����ه  جدا”  “منزعجة  ك���ان���ت 
ويروي  مناق�شته.  ع��ل��ى  ي��ت��ج��راأ 
قائمة  “اأر�شل  االأبي�س  البيت  اإن 
زاعما  ب��ت�����ش��ري��ح��ات��ه  مف�شلة” 
اي�شا،  روي  كما  “كاذبة”.  اأن��ه��ا 
اإن�����ه اأُج������رب ع��ل��ى احل�������ش���ول على 

موافقة املكتب ال�شحفي الرئا�شي 
ملخاطبة ال�شحفيني.     يف نهاية 
�شهر مار�س، عندما كانت منظمة 
ال�شحة العاملية على و�شك اإعلن 
اأن الواليات املتحدة اأ�شبحت بوؤرة 
االأمرا�س  اأخ�شائي  ب���داأ  ل��ل��وب��اء، 
بالقتل  تهديدات  تلقي  يف  املعدية 
حتت  االأخ����������ري  يف  و�����ش����ع����ه  ومت 
“كان  احل���م���اي���ة. ي��ق��ول ف��و���ش��ي: 
اأكرث  واأطفايل  بزوجتي  التحر�س 
ي�شك  ال  وه�����و  يزعجني”،  م����ا 
الهجمات  ت���ل���ك  اأن  يف  ل��ل��ح��ظ��ة 
ترامب،  دونالد  مرتبطة بخطاب 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأع���ل���ن���ت ال�������ش���ل���ط���ات االأم���ريك���ي���ة 
اإىل  وّج���ه  ال���ف���درايل  ال��ق�����ش��اء  اأّن 
اّتهامات  �شخ�شاً   150 من  اأك��رث 
الدامي  ال���ه���ج���وم  يف  ل���ت���وّرط���ه���م 
اأن�شار  م����ن  ح�����ش��د  ����ش���ّن���ه  ال������ذي 
ترامب  دون��ال��د  ال�شابق  الرئي�س 

ك���ان���ون   6 يف  ال���ك���اب���ي���ت���ول  ع���ل���ى 
الثاين/يناير.

وقال املّدعي العام الفدرايل مايكل 
�شريوين خلل موؤمتر �شحايف اإّن 
اآخرين  �شخ�شاً  خم�شني  ح���وايل 
العا�شمة  حماكم  اأم��ام  ُيلحقون 

وا�شنطن.
يرتفع  اأن  ال���ع���ام  امل���ّدع���ي  ورّج�����ح 

اأن جمع  بعد  اأك��رث  املّتهمني  ع��دد 
امل��ح��ّق��ق��ون م��ع��ل��وم��ات ع��ن حوايل 
هذا  يف  ����ش���ارك���وا  ���ش��خ�����س   400
“بينما  وق����ال  ال���دام���ي.  ال��ه��ج��وم 

نحن نتحّدث، القائمة تطول«.
واأو�شح �شريوين اأّن املحاكم وّجهت 
امللحقني  اإىل  االأم�����ر  ب���داي���ة  يف 
مثل  م���ا،  ح���ّد  اإىل  ب�شيطة  ت��ه��م��اً 

اأو”حمل �شلح  “الدخول عنوة” 
بهدف  وذل���ك  للقانون”،  خ��لف��اً 

ت�شريع االإجراءات.
اأك���رث  ت��ه��م��اً  اأّن  اإىل  ل��ف��ت  ل��ك��ّن��ه 
ارتكاب  تهمة  �شّيما  وال  خ��ط��ورة، 
�شرطيني،  �����ش����ّد  ع���ن���ف  اأع�����م�����ال 
بحيث  امللّفات  بع�س  اإىل  اأ�شيفت 
يواجهون  امل��ّت��ه��م��ني  ب��ع�����س  ب����ات 

اإنه مل يعرف اأي �شخ�س  موؤكدا 
م���ق���رب م���ن ال��رئ��ي�����س، ول����و مرة 
واحدة، باأن االإدارة كانت خمطئة، 
ك��ان على ح��ق، حتى عندما  واأن���ه 
كوفيد- ب�  ترامب  دونالد  اأ�شيب 
يقول  ه�����ذا،  ك���ل  ورغ�����م      .19
اأبًدا  يفكر  مل  اإن��ه  فو�شي،  اأنتوين 
“ترك  يف اال���ش��ت��ق��ال��ة خ��وًف��ا م��ن 
عمله  م��وا���ش��ل��ة  وي���اأم���ل  فراغ”. 
هذا  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء  ي��ت��م  “حتى 

الوباء التاريخي«. 
التحليل  اىل  ك���ث���ريا  مي��ي��ل  ال     
ال�����ش��ي��ا���ش��ي، ورف�������س ال���رب���ط بني 
ع������دد ال����وف����ي����ات ال���ن���اج���م���ة عن 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  كوفيد-19 
اعتباًرا   419000 م��ن  )اأك����رث 
م��ن 25 ي��ن��اي��ر(، وال����ق����رارات، اأو 
دونالد  ق������رارات  ع���دم  ب���االأح���رى 
ت���رام���ب، ال����ذي رف�����س ع��ل��ى وجه 
ملتطلبات  ال���روي���ج  اخل�����ش��و���س 
وخا�شة  ال�����ش��ح��ي،  ال���ربوت���وك���ول 
و�شجع معار�شي  الكمامة،  ارتداء 

احلجر ال�شحي.
غ���رف���ة  يف  ي�����ن�����اي�����ر،   21 يف     
اإىل  االأب��ي�����س  بالبيت  ال�شحافة 
ج��ان��ب ج��و ب���اي���دن، ���ش��رح فو�شي 
وانه  حتّرر”،  “بانه  ي�شعر  اإن����ه 
هنا،  اإىل  املجيء  مبقدوره  اأ�شبح 
باالأدلة  ي��ع��رف��ه،  ع��م��ا  وال��ت��ح��دث 

والعلم.
عن لبريا�شيون

ت�شل  ل��ف��رات  بال�شجن  اأح��ك��ام��اً 
اإىل 20 عاماً.

الثاين- ك��ان��ون  م��ن  ال�شاد�س  ويف 
من  ح�شد  اقتحم  اجل���اري  يناير 
الكابيتول  مبنى  ت��رام��ب  اأن�����ش��ار 
امل�شادقة  م���ن  ال��ك��ون��غ��ر���س  مل��ن��ع 
ب��اي��دن يف  ع��ل��ى ف���وز مناف�شه ج��و 
واأ�شفر  ال��رئ��ا���ش��ي��ة.  االن��ت��خ��اب��ات 
خم�شة  م���ق���ت���ل  ع������ن  ال�����ه�����ج�����وم 
اأ����ش���خ���ا����س، ب��ي��ن��ه��م ���ش��رط��ي قتل 
على اأيدي متظاهرين ومتظاهرة 
ق��ت��ل��ت ب���ر����ش���ا����س ����ش���رط���ي. كما 
ق���وات االأم���ن يف وا�شنطن  ع��رثت 
على عبوات نا�شفة منزلية ال�شنع 
الكابيتول  م��ب��ن��ى  م���ن  ب���ال���ق���رب 
الدميوقراطي  احلزبني  ومكاتب 

واجلمهوري.
التحقيقات  فاإّن  ل�شريوين  ووفقاً 
يف هذه الوقائع االأكرث خطورة ال 

تزال م�شتمّرة.
بتحري�س  امل���ّت���ه���م  ت���رام���ب  اأّم������ا 
اقتحام  على  املتظاهرين  ه���وؤالء 
اأول  اأ����ش���ب���ح  ف���ق���د  ال���ك���ون���غ���ر����س 
املّتحدة  الواليات  تاريخ  يف  رئي�س 
ُيحال مّرتني اإىل جمل�س ال�شيوخ 
رئي�س  اأول  اأ�شبح  كما  ملحاكمته، 
ُي��ح��اك��م ب��ع��د خ��روج��ه م��ن البيت 

االأبي�س.
 
 

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• بيري مارتن

ب��داي��ة ا�شتح�شان غياب دون��ال��د ت��رام��ب عن    م��ع 
جمل�س  على  يتعني  االأم��ري��ك��ي،  ال�شيا�شي  امل�شهد 
املتمثلة  ال�شائكة  الق�شية  مع  يتعاطى  اأن  ال�شيوخ 

يف عزله.
اأ�شبوع من مغادرة دونالد ترامب  اأق��ل من     بعد 
ب��ع��د يف  االأج������واء  ت�شتقر  ال��ذه��ب��ي، مل  ل��ت��ق��اع��ده 
اإدارة  اأم��ام  فنحن  حتديدها.  وي�شعب  وا�شنطن، 
اجلد،  حممل  على  والوقائع  والعلم  احلكم  تاأخذ 

وهذا يحدث تغيريا.
العا�شمة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ي�����ش��ود ج����ّو م���ن احل���ي���اة     
االأم��ري��ك��ي��ة، ل��ك��ن م��ع اق����راب امل��ح��اك��م��ة الثانية 
لعزل دونالد ترامب يف جمل�س ال�شيوخ، فاإن هذه 

االأجواء لن ت�شتمر.

حماكمة غري د�شتورية؟
االتهام  الئ��ح��ة  منها يف  ال��ت��ي ال مفر     احلقيقة 
�شد دونالد ترامب، هي اأنه حّر�س جمموعة من 
يناير،   6 الكابيتول يف  املتمردين على غزو مبنى 
واأعمال  اأ���ش��خ��ا���س،  خم�شة  مقتل  اإىل  اأدى  مم��ا 
ت��خ��ري��ب ال ت��و���ش��ف، وت���ه���دي���دات ح��ق��ي��ق��ي��ة �شد 
النا�س، والتي كان من املمكن اأن تكون لها عواقب 

ماأ�شاوية.
تفادي  يف  الراغبني  للجمهوريني  فعل  رد  اأول     

امل�شاألة هو القول اإن الوقت قد فات.
ال�شلطة،     ومع ذل��ك، �شبقت عملية االإقالة نقل 
وهناك �شوابق ل�شباط فيدراليني مت ف�شلهم بعد 

رحيلهم.
ل��ن تكون  املتاحة  االأدل���ة  ب���اأن  البع�س     وي��ج��ادل 
كافية الإثبات امل�شوؤولية اجلنائية، لكن هذه لي�شت 
حماكمة جنائية، والتحري�س على التمرد جرمية 

�شيا�شية مذكورة �شراحة يف الد�شتور.
يوؤيد  ال���������راأي،  ا����ش���ت���ط���لع���ات  ب��ع�����س      ح�����ش��ب 
االأمريكيون باأغلبية �شاحقة م�شاءلة ترامب، لكن 

هذه االأغلبية ي�شوبها االنتماء احلزبي ب�شدة.

    ويقدر ا�شتطلع مومناوث اأن 56 باملائة يوؤيدون 
باملائة   92 ، م��ع  ع���ام(  ق��ب��ل  ب��امل��ائ��ة  ال��ع��زل )53 
امل�شتقلني  م��ن  باملائة   52 و  الدميقراطيني  م��ن 
يوؤيدونه ، لكن 13 باملائة فقط من اجلمهوريني 

)8 باملائة العام املا�شي(.
   هناك ما يدعو للقلق على القيم الدميقراطية 
حلزب يتم�شك بقائد خملوع بهذه الطريقة، رغم 
ميزت  التي  ال�شلطوية  وذروة  االأك��اذي��ب  في�شان 

املرحلة االنتقالية.
   و���ش��ي��ك��ون م���ن ال�����ش��ع��ب ال��ت��خ��ّل�����س م���ن قب�شة 
احل��زب��ي��ة يف ه��ذه ال��ت��ج��رب��ة، االأم���ر ال���ذي �شيعيد 

اإحياء اأجواء ال�شريك التي �شادت �شنوات ترامب.

نتيجة غري متوقعة
على  العاجزين  اجلمهوريني،  ن�شمع  االآن،  من     
اخلروج من امل�شنقة احلزبية، يهددون مبحاكمات 
عزل روؤ�شاء دميقراطيني �شابقني الإحياء الف�شائح 
القدمية التي ُتبقي جمهور فوك�س نيوز م�شتيقًظا 

يف الليل.
�شيناتور  اأ�شواتا رخوة مثل  ون�شمع، خ�شو�شا،     
فلوريدا ماركو روبيو -وهو نف�شه منزعج من فكرة 
مواجهة اإيفانكا ترامب يف االنتخابات التمهيدية 
لتفادي  وينحني  للخلف  -ي��راج��ع   2022 لعام 

خ�شارة القاعدة االنتخابية ال�شلبة لرامب.
اأع�شاء جمل�س  الع�شرات من  ذل��ك، هناك     ومع 
مييلون  اأن��ه��م  يبدو  ال��ذي��ن  اجلمهوريني  ال�شيوخ 
ب�شكل  ي��رف��ع  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن  ال���ذي  ال��ع��زل  ل�شالح 

نهائي �شبح عودة حمتملة لرامب.
   ومع تزايد عدد احلاالت التي جتّرمه، و�شتك�شف 
اأن يتزايد ثقل االإثبات �شد  عنها املحاكمة، ال بد 

ترامب.
    وبني هذين االجتاهني، ال�شمت.

   �شيكون م��ن م�شلحة احل��زب اجل��م��ه��وري، على 
ا�شتئ�شال دمل الرامبية؛ فر�س  املدى الطويل، 

االإدانة لي�شت منعدمة لكنها تظل �شئيلة.
ترجمة خرية ال�شيباين

ترامب: �شوكة يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي...!

*اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية / مركز الدرا�شات والبحوث الدولية يف جامعة
 مونريال لتنمية املعرفة حول الرهانات الدولية

الق�شاء الأمريكي يّتهم 150 �شخ�شًا بالهجوم على الكونغر�س 

الرئي�س الأمريكي يعد بالتحرك �شد العن�شرية 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

����ش���رح ال��رئ��ي�����س االأم����ريك����ي ج���و ب���اي���دن اأن�����ه ح����ان “وقت 
روح  “تف�شد  التي  املوؤ�ش�شية”  “العن�شرية  �شد  التحرك” 
اأمريكا” ووقع �شل�شلة من املرا�شيم يبقى تاأثريها مع ذلك 

حمدودا.
وق���ال ال��رئ��ي�����س ال��دمي��وق��راط��ي يف خ��ط��اب األ��ق��اه يف البيت 
االأبي�س اإن موت االأمريكي من اأ�شل اإفريقي جورج فلويد 
اختناقا حتت ركبة �شرطي اأبي�س يف ايار/مايو “ميثل نقطة 

حتول يف موقف البلد من العدالة العرقية«.
واأ�شاف قبل التوقيع باالأحرف االأوىل على عدد من املرا�شيم 
بينها اأمر تنفيذي باإنهاء ال�شجون الفدرالية اخلا�شة “حان 
والأن  وق��ت التحرك الأن االإمي��ان واالأخ���لق ميليان ذلك” 

العن�شرية “مدمرة ومكلفة” للواليات املتحدة.
وخلل حملته االنتخابية، ح�شل الدميوقراطي على تاأييد 
بوعده  اإفريقي  اأ�شل  من  االأمريكيني  الناخبني  من  وا�شع 
التي  املتحدة  ال�شجون يف الواليات  باإ�شلح نظام  خ�شو�شا 

ت�شم عددا كبريا من اأفراد االأقليات.
وي��اأم��ر امل��ر���ش��وم اجل��دي��د وزي���ر ال��ع��دل ب��ع��دم جت��دي��د عقود 

اجلهات امل�شغلة لهذه ال�شجون عند انتهائها.

وقال جو بايدن اإن “هذه خطوة اأوىل ملنع ال�شركات الكربى 
ال�شجون  م��ن��ت��ق��دا  ال�شجون”،  ن��ظ��ام  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  م��ن 

اخلا�شة “االأقل اإن�شانية واالأقل اأمانا«.
االأ�شبق  الرئي�س  عهد  نهاية  يف  تقرر  االإ���ش��لح  ه��ذا  وك��ان 
باراك اأوباما. لكن خليفته اجلمهوري دونالد ترامب تراجع 

عنه فور و�شوله اإىل البيت االأبي�س.
ولهذا االإ�شلح تاثري حمدود: ف116 األفا فقط من اأ�شل 
اأكرث من مليوين �شجني كانوا يقبعون يف موؤ�ش�شات خا�شة 
الواليات  �شجون  ن��زالء  من  باملئة   7 وي�شكلون   2019 يف 
اأرق��ام وزارة  ال�شجون االحت��ادي��ة ح�شب  ن��زالء  و%16 من 

العدل.
وال ي�شمل املر�شوم الرئا�شي اجلديد مراكز احتجاز املهاجرين 

التي يديرها غالبا م�شغلون من القطاع اخلا�س.
لذلك ا�شتقبل املدافعون عن حقوق االإن�شان الن�س بفتور.

االأمريكي  “االحتاد  م��ن��ظ��م��ة  م���ن  ف��ت��ح��ي  دي��ف��ي��د  واأع���ل���ن 
للحريات املدنية” اأن “املر�شوم املوقع هو خطوة اأوىل مهمة 
ببذل مزيد من اجلهود”،  بايدن ملزم  الرئي�س  لكن   )...(
داعيا اإىل احلد من ا�شتخدام القوة من قبل ال�شرطة ومن 
فر�س احلب�س االنفرادي على ال�شجناء وكذلك اإلغاء عقوبة 

االإعدام على امل�شتوى الفدرايل.

اأنتوين فو�شي يتحرر من قب�شة ترامب

الواليات املتحدة بوؤرة
 وباء يف عهد ترامب
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

ملعب  �شهدت   2021 للبولو  الف�شية  اإيفزا  كاأ�س  بطولة  مناف�شات  �شمن 
بني  االأوىل  مهمتني  م��ب��ارات��ني  والفرو�شية  للبولو  احل��ب��ت��ور  ومنتجع  ن���ادي 
فريقي زيدان وايفزا مهرة وانتهت ل�شالح فريق زيدان بع�شرة اأهداف مقابل 
فريق  وف���از  وبنجا�س  ك��اف��و  ذئ���اب  فريقي  ب��ني  والثانية  ون�شف  اأه���داف  �شتة 
اأهداف وهو اول فوز للفريق يف  اأهداف مقابل ثمانية  بنجا�س بنتيجة ع�شرة 

بطولة 18 جول  .
املباراة االوىل بني زي��دان وايفزا مهرة حما�شية ومثرية وهو لقاء بني  جاءت 
اجلريحني كل منهما يحاول ت�شميد جراحه على ح�شاب االخر اثر خ�شارتهما 
املباراة االفتتاحية �شعيا للتعوي�س قبل فوات االوان ولذلك �شغط فريق ايفزا 
مقابل  ون�شف  بهدفني  ل�شاحله  ال�شوط  انهاء  يف  وجن��ح  البداية  منذ  مهرة 

الآ�شيء  .".
ويف ال�شوط الثاين ا�شتعاد زيدان عافيته ورد على ايفزا مهرة بهدفني مماثلني 
ليتعادل الفريقني بهدفني "جتاوزا" وي�شتمر ال�شوط الثالث على هذا املنوال 

حيث احرز كل فريق هدفني اإال اأن ايفزا مهرة ال يزال متقدما بن�شف جول .
ل�شالح  اجل��دي��د  ال��راح��ة ليحمل يف طياته  ف��رة  بعد  ال��راب��ع  ال�شوط  وي��اأت��ي 
اإحراز  ايفزا مهرة وجن��ح يف  ل��دى  ال�شعف  ا�شتثمر نقاط  ال��ذي  زي��دان  فريق 
اأربعة اأهداف فيما اأحرز ايفزا مهرة هدفا واحدا لينتهي ال�شوط بتقدم زيدان 
بثمانية اأهداف مقابل خم�شة اأهداف ون�شف بف�شل تاألق الثنائي جريونيمو 

ديل كاريل و�شيمون .
ويف ال�شوط اخلام�س واالأخري يحرز ايزديو ا�شرادا يف بدايته هدف "مزيكا"من 
زاوية �شعبة ي�شقط على اإثره م�شابا ليتوقف اللعب لعلجه الأكرث من خم�س 
دقائق وي�شعر فريق زيدان بعد الهدف ب�شعوبة موقفه بعد ان تقل�س الفارق 

هديف  ويحرز   ) اأهداف  اىل هدفني في�شغط ويتاألق كاريل هداف املباراة )4 
فريقه التا�شع والعا�شر لينتزع فريق زيدان فوزا ثمينا ويب�شم بالع�شرة فيما 

توقف ر�شيد ايفزا مهرة عند �شت اأهداف ون�شف ليزداد موقفه حرجا .
ات�شمت  ك��اف��و  وذئ���اب  بنجا�س  فريقي  ب��ني  جمعت  وال��ت��ي  الثانية  امل��ب��اراة  ويف 
الدقائق  يف  ال��ف��وز  ح�شم  يف  بنجا�س  فريق  وجن��ح  وال�شرعة  وال��ق��وة  بالندية 
التعادل  م��رات  �شت  امل��ب��اراة  �شهدت  اأن  بعد  امل��ب��اراة  االخ��رية من عمر  الثلث 
امل��ب��اراة عن طريق  اأه���داف  اأول  اإح���راز  ب��ادر فريق ذئ��اب كافو يف  بينهما حيث 
فيدريكو بوتوب�شكي وتبعه زميله بنيامني بانيللو بهدف ثاين ثم يحرز فريق 
ذئاب كافو هدفه االأول عن طريق تومي بريي�شفورد وبعدها يتوقف اللعب اثر 
�شقوط هول ويعالج ويعود للعب ليبداأ ال�شوط الثاين بهدفني متتاليني لذئاب 
كافو يدرك بهما التعادل بالثلثة ثم �شرعان ما يتقدم بنجا�س ويلحق به ذئاب 
اح��راز هدفه  ذئ��اب كافو يف  ال�شوط ينجح فريق  كافو مرة ثانية وقبل نهاية 

اخلام�س ليتقدم الأول مرة .
تومي  يحز  ثم  التعادل  هدف  بنجا�س  فريق  يحرز  الثالث  ال�شوط  بداية  ويف 
جنم فريق ذئاب كافو هدف التقدم مرة ثانية ب�شتة اأهداف مقابل خم�شة ثم 
يتعادل بنجا�س وي�شتمر احلال عليه يف ال�شوط الرابع بعد اأن انتهى بالتعادل 

ب�شبعة اأهداف لكل منهما .
ويتقدم فريق بنجا�س يف بداية ال�شوط اخلام�س عن طريق بنيامني ويرد عليه 
تومي "جنم وهداف املباراة "بهدف فريقه الثامن واالأخري مدركا التعادل مما 
اآثار حفيظة فريق بنجا�س لي�شغط وي�شجل هدفيه التا�شع والعا�شر يف الثواين 
االأخرية من عمر املباراة منهيا املباراة ل�شاحله بع�شرة اأهداف مقابل ثمانية 

ولي�شيف اإىل ر�شيده نقطتني ثمينتني.
بني  يجمع  واح��د  بلقاء  اجلمعة  غ��د  ي��وم  البطولة  مباريات  ت�شتاأنف  و���ش��وف 

بنجا�س واإيفزا مهرة يف الرابعة ع�شرا .

•• اأبوظبي-وام:

تلقى احتاد االإمارات للملكمة دعوة 
ر�شمية من نظريه الكرواتي الإقامة 
الوطني  للمنتخب  م��غ��ل��ق  مع�شكر 
�شهر  خ�����لل  زغ������رب  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
فرباير املقبل. واأكد ح�شن احلمادي 
اأم���ني ال�شر ال��ع��ام الحت���اد االإم����ارات 
اإطار  يف  تاأتي  ال��دع��وة  اأن  للملكمة 
االإماراتي  االحت��ادي��ن  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
باتفاقية  تبلور  وال���ذي  وال��ك��روات��ي، 
�شراكة خلل زيارة االحتاد الكرواتي 
 ،2020 اأغ�شط�س   23 الأبوظبي يف 
اأن يتم  امل��ق��رر  اأن���ه م��ن  اإىل  م�����ش��ريا 
بت�شكيل  الدعوة مرفقة  تلك  توجيه 
العامة  الهيئة  اإىل  امل��ق��رح  البعثة 

للريا�شة واجلهات املخت�شة االأخرى 
الر�شمية  امل��واف��ق��ات  على  للح�شول 
للم�شاركة  ا�شتعدادا  املع�شكر  الإقامة 
يف حمطة باري�س التاأهيلية الأوملبياد 

مايو  �شهر  يف  اإقامتها  املقرر  طوكيو 
املقبل.

اأك������د حم���م���د م�شبح  ن��اح��ي��ت��ه  م����ن 
للمنتخب  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  ال�����ش��ب��ل��ي 

الوطني اأن حمطة باري�س التاأهيلية 
يرقب  واأن��ه  للمنتخب،  مهم  ه��دف 
للم�شاركة  املخت�شة  اجلهات  موافقة 
ك�����روات�����ي�����ا اخل����ارج����ي  م���ع�������ش���ك���ر  يف 

الأه���م���ي���ت���ه ل��ل��م��ن��ت��خ��ب خ���ا����ش���ة اأن����ه 
ونزاالت م�شركة  تدريبات  �شيجري 
اأ���ش��ب��وع��ني م���ع املنتخب  ع��ل��ى م����دار 
وامل�����ش��ن��ف دوليا،  ال��ق��وي  ال��ك��روات��ي 
تطبيق  ���ش��رياع��ي  املع�شكر  ه���ذا  واأن 
ال��وق��اي��ة واالإج����راءات  اأع��ل��ى معايري 
اأنه  يف  اأهميته  وتكمن  االح��رازي��ة، 
ي��اأت��ي ب��ع��د ف���رة ت��وق��ف ط��وي��ل��ة عن 
�شيكون  اأن��ه  كما  الدولية،  امل�شاركات 
واللعبات  للعبني  اإع����داد  اأف�����ش��ل 

قبل جولة باري�س.
وع���ن ف��ر���س االإم������ارات ل��ل��ت��اأه��ل من 
جولة باري�س الأوملبياد طوكيو .. قال 
ال�شبلي : " الفر�س قائمة خ�شو�شا 
اأحد  يعلم  ال  الأن  للبنات،  بالن�شبة 
ي�شارك  ل����ن  وم�����ن  ����ش���ي�������ش���ارك  م����ن 

تاأثريات  ظ���ل  يف  ب��اري�����س  ج��ول��ة  يف 
اأن  ك��ورون��ا، وم��ن هنا فلبد  جائحة 
والتحديات  املعطيات  ه��ذه  ن�شتثمر 
يف  ت�شب  جن��اح  فر�س  اإىل  ونحولها 

م�شلحتنا".
واللعبات  ال��لع��ب��ني  ق��ائ��م��ة  وع���ن 
املع�شكر  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  امل���ر����ش���ح���ة 
قائمة  :" لدينا  اأو���ش��ح   .. الكرواتي 
ال���لع���ب���ني ماجد  ت�����ش��م  م���ب���دئ���ي���ة 
وح�شني  النعيمي،  و�شلطان  النقبي، 
وعامر  م����ي����زر،  و����ش���ع���ب  ال�������ش���م���ار، 
وعي�شى  الهناين،  و�شعيد  ال�شويدر، 
ال��ك��ردي، وعبد اهلل  ال��ك��ردي، وخالد 
�شارة  اللعبتني  اإىل  اإ�شافة  حممد، 

طلل، وحنان الزيودي".
االإم����ارات����ي����ة  "امللكمة  واأ������ش�����اف: 

بعد  ح��ال��ي��ا  اإي��ج��اب��ي��ة  اأج�����واء  تعي�س 
االأ�شبوع  العني  تدريب  مركز  افتتاح 
بح�شور  مميزة  احتفالية  يف  املا�شي 
ع�����ش��و جمل�س  احل����رم����ي  ���ش��ل��ط��ان 
اللجنة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  االحت����اد  اإدارة 
العني،  نادي  الفنية، وم�شوؤولني من 
وع������دد م����ن امل����درب����ني وامل���لك���م���ني، 

م�شافة  قيمة  امل��رك��ز  ه��ذا  و�شيكون 
ت�شهم يف ن�شر اللعبة وتو�شيع قاعدة 
ممار�شتها، ومن�شة الكت�شاف املواهب 
املنتخبات  مت���ث���ي���ل  ع���ل���ى  ال�����ق�����ادرة 
اإىل  لي�شاف  امل�شتقبل،  يف  الوطنية 
مراكزنا املوجودة يف ال�شاخمة وراأ�س 

اخليمة وال�شارقة ودبي".

•• دبي-الفجر:

حث �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي 
الريا�شي البطل االأوملبي حممد خمي�س وجميع الريا�شيني االإماراتيني 
الريا�شية  املحافل  الوطن خفاقة يف  راية  اأداء ورفع  اأف�شل  على تقدمي 

الدولية خلل الفرة املقبلة.
جاء ذلك خلل ا�شتقبال �شموه للبطل حممد خمي�س احلائز على العديد 
من امليداليات يف البطوالت العاملية والدورات الباراملبية، بح�شور معايل 
مطر الطاير نائب رئي�س املجل�س و�شعيد حارب اأمني عام املجل�س وماجد 
الع�شيمي رئي�س اللجنة الباراملبية االآ�شيوية املدير التنفيذي لنادي دبي 

الأ�شحاب الهمم، �شفري منظمة "اليوني�شيف".
واأكد �شمو رئي�س جمل�س دبي الريا�شي على اأن الريا�شي ميثل �شفري فوق 
العادة لوطنه، واأن القيادة الر�شيدة قدمت لريا�شيينا الدعم اللحمدود 
ماديا ومعنويا، واأن رد الريا�شيني على هذا الدعم يكون من خلل الفوز 
بالبطوالت ورفع راية الوطن خّفاقة يف املحافل الدولية، واأن يكون قدوة 

للآخرين يف البذل والعطاء.
واأ����ش���اد ���ش��م��وه مب��ا ق��دم��ه ال��ري��ا���ش��ي��ون م��ن اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م يف املحافل 
وحجزوا  املوعد  على  دائما  كانوا  حيث  والباراملبية  الدولية  الريا�شية 

مكانهم ع��ل��ى من�شات ال��ت��ت��وي��ج، وه���و االأم����ر ال���ذي ن��ري��د ا���ش��ت��م��راره يف 
املتاألقني  الريا�شيني  اأع���داد  وزي���ادة  ب��ل  طوكيو،  يف  الباراملبية  االأل��ع��اب 
املجد  �شجلت  يف  ال�شخ�شيات  واأ�شماءهم  وطننا  اأ�شماء  يكتبون  الذين 
االإماراتي  االإن�شان  ق��درات  رائعة عن  �شورة  للعامل  ويقدمون  الريا�شي 
اأبعد  اإىل  الو�شول  عن  التحديات  توقفه  وال  امل�شتحيل  يعرف  ال  ال��ذي 

الكواكب وارتقاء اأعلى قمم االإجناز.
وقدم حممد خمي�س احلا�شل على ثلث ميداليات باراملبية )ذهبيتان يف 
اأثنيا 2004 وريودي جانريو 2016، وف�شية يف بكني 2008( �شكره 
اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي  ل�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 
الريا�شي على تف�شله بلقائه وعلى الكلمات امللهمة والتوجيهات ال�شديدة 
من �شموه، واأكد اأنه وجميع زملءه الريا�شيني �شيكونون مب�شتوى ثقة 
الر�شيدة وعند ح�شن الظن، و�شتكون راية الوطن حا�شرة على  القيادة 

من�شات التتويج يف املحافل الدولية والباراملبية.
الريا�شي  دبي  رئي�س جمل�س  �شمو  اإىل  بال�شكر  الع�شيمي  وتقدم ماجد 
على رعايته ودعمه للريا�شيني عموما وللريا�شيني من اأ�شحاب الهمم 
ب�شكل خا�س، واأكد اأن حممد خمي�س وباقي الريا�شيني االإماراتيني من 
با�شم  يليق  ال��ذي  االأداء  لتقدمي  كبري  بجهد  يتدربون  الهمم  اأ�شحاب 

ومكانة الدولة يف جميع البطوالت الريا�شية.   

اأكد على اأن الريا�شي �شفري للوطن 

من�شور بن حممد يلتقي حممد خمي�س ويحثه على موا�شلة الإجنازات 

يف كاأ�ض اإيفزا الف�شية للبولو

فوز زيدان وبنجا�س على اإيفزا مهرة وذئاب كافو ب� »الع�شرة«

•• دبي –الفجر:

بقيادة  االإم��ارات��ي  ال��دويل  التحكيم  طاقم  ال��دوح��ة  القطرية  العا�شمة  اإىل  اأم�س  غ��ادر   
حممد عبداهلل ح�شن وامل�شاعدين حممد احلمادي وح�شن املهري وذلك للم�شاركة يف اإدارة 

مباريات بطولة كاأ�س العامل للأندية التي تقام للفرة من 4 اإىل 11 فرباير 2021 .
جلنة  تنظمه  ال��ذي  البطولة  حلكام  التح�شريي  املع�شكر  يف  ال��دويل  طاقمنا  و�شي�شارك 
وحما�شرات  بدنية  تدريبات  ويت�شمن  "الفيفا"  القدم  لكرة  ال��دويل  ب��االحت��اد  احلكام 

وور�شة تدريبية .

للم�شاركة يف اإدارة مباريات مونديال الأندية 2021

طاقم التحكيم الدويل الإماراتي 
يغادر اإىل الدوحة 

»منتخب املالكمة« يتلقى دعوة من نظريه الكرواتي لإقامة مع�شكر يف زغرب فرباير املقبل
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•• دبي –الفجر:

القدم  لكرة  االإم���ارات  باحتاد  اللعبني  وانتقاالت  اأو�شاع  جلنة  نظمت   
اأم�س  االأول يف فندق ميدان بدبي ور�شة عمل و�شطاء اللعبني بح�شور 
اللجنة  رئي�س  الكرة  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  الزرعوين  حممد  ه�شام 
وامل�شت�شار  اللجنة  رئي�س  نائب  االإدارة  جمل�س  ع�شو  �شلخ  ح�شن  واأم��ل 

ماجد اجللف ع�شو اللجنة . 
و�شطاء  جميع  اإىل  بال�شكر  ال���زرع���وين  ت��وج��ه  االف��ت��ت��اح��ي��ة  كلمته  ويف 
اللعبني على ح�شورهم وم�شاركتهم يف هذه الور�شة التي تاأتي يف اإطار 
حر�س احتاد كرة القدم وجلنة اأو�شاع وانتقاالت اللعبني على التوا�شل 

الدائم وامل�شتمر مع خمتلف اأطراف اللعبة بهدف اال�شتماع اإىل كل االآراء 
التي ت�شاعد يف تنفيذ ا�شراتيجية االحتاد الهادفة للرتقاء مبنظومة 
�شاأنها  من  التي  االأف��ك��ار  تبادل  اإىل  باالإ�شافة  بالدولة  القدم  ك��رة  لعبة 
يتعلق  اللعبني مبا  وانتقاالت  اأو�شاع  ت�شاهم يف تطوير عمل جلنة  اأن 

بو�شطاء اللعبني.
االإدارة  م��دي��ر  امل��ه��ريي  حممد  امل�شت�شار  اأداره����ا  ال��ت��ي  ال��ور���ش��ة  وناق�شت 
القانونية ، وحمده ال�شام�شي رئي�س ق�شم القيد والت�شجيل جمموعة من 
املحاور الهامة منها العلقة بني اللعب والو�شيط واالأندية ، العقود ، 
الو�شيط املحلي ، العقوبات ، املدفوعات اإىل الو�شطاء ، اخلطط التطويرية 

امل�شتقبلية باالإ�شافة اإىل اأهم التحديات التي تواجه الو�شطاء .

•• ال�شارقة-الفجر: 

املدفع  ���ش��امل  ع��ل��ي  ���ش��ع��ادة  ا�شتقبل 
ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
جمل�س  اأع�شاء  بح�شور  الريا�شي 
للنادي  التنفيذي  وامل��دي��ر  االإدارة 
اال�شت�شاري  امل��ج��ل�����س  م����ن  وف�������داً 
�شعادة  ب��رئ��ا���ش��ة  ال�����ش��ارق��ة  الإم������ارة 
ال�شويجي  ج��ا���ش��م  حميد  ال��دك��ت��ور 

ال����زع����اب����ي رئ���ي�������س جل���ن���ة �����ش����وؤون 
الربية والتعليم والثقافة وال�شباب 
واالإعلم باملجل�س واأع�شاء اللجنة، 
وث��م��ن امل��دف��ع زي����ارة ال��وف��د لنادي 
على  اجلزيل  �شكره  ووجه  ال�شارقة 
االإمارة  لريا�شة  واالهتمام  املتابعة 

ككل من قبل اأع�شاء املجل�س. 
ن����ادي  اأن  ع���ل���ى  ����ش���ع���ادت���ه   حت�����دث 
منظومة  من  ج��زء  ي�شكل  ال�شارقة 

وال��ت��ي حتظى  االإم���ارة  الريا�شة يف 
مب��ت��اب��ع��ة ك��ب��رية م���ن ق��ب��ل جمل�س 
القوانني  وتتبع  الريا�شي  ال�شارقة 
احلكومة  ق��ب��ل  م��ن  �شنها  مت  ال��ت��ي 
لتوافق التوجه الريا�شي يف االإمارة، 
وقد ح�شد النادي نتاج هذا االلتزام 
البطوالت  م���ن  ال��ع��دي��د  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ج��م��ي��ع االأل����ع����اب يف 
الفرق االأوىل اأو حتى على م�شتوى 

امل���راح���ل ال�����ش��ن��ي��ة واآخ���ره���ا حتقيق 
ف��ري��ق ك���رة ال��ي��د ب��ال��ن��ادي بطولة 
ك���اأ����س االإم����������ارات.   وم����ن جانبهم 
اإىل  االإدارة  جمل�س  اأع�شاء  تطرق 
اآلية عمل االإدارات املختلفة بالنادي 
من  واملعتمدة  املو�شوعة  واخلطط 
قبل جمل�س االإدارة والتي من �شاأنها 
ت�شاهم يف االرتقاء بريا�شة االإمارة 
خلل  ومت  االأل�����ع�����اب.  خم��ت��ل��ف  يف 

التذكارية  الدروع  تبادل  اال�شتقبال 
للجميع  م��ت��م��ن��ني  ال���ط���رف���ني  ب���ني 
االأي���ام.   ق���ادم  يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق 
حميد  الدكتور  �شعادة  اأ���ش��اد  ب��دوره 
اللجنة  رئي�س  الزعابي  ال�شويجي 
ال�شارقة  نادي  اإدارة  بجهود جمل�س 
اأدائهم  منظومة  وبتطور  الريا�شي 
الريا�شي وما تبذله خمتلف اإدارات 
لتحقيق  متوا�شل  اأداء  من  ال��ن��ادي 

معدالت اأداء واإجناز ريا�شي 
حر�شت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 

م�����ن خ�������لل زي����������ارة ال������ن������ادي اإىل 
ين�شده  م��ا  وحتقيق  ج��ه��وده  تعزيز 

م���ن ت��ط��ل��ع��ات ت�����ش��ب��و اإل��ي��ه��ا اإم����ارة 
ال�شارقة.

»منتخب رفع الأثقال« ي�شتعد ل� » اآ�شيوية 
ط�شقند« و»عاملية ال�شباب« بالدمام

•• اأبوظبي -وام:

يوا�شل منتخب االإمارات ل�شيدات رفع االأثقال تدريباته �شبه اليومية 
اأوزبك�شتان يف  اآ�شيا مبدينة ط�شقند يف  للم�شاركة يف بطولة  ا�شتعدادا 

�شهر اأبريل املقبل.
وي�شتهدف اجلهاز الفني اأن ت�شل اللعبات اإىل اأعلى معدالت الركيز 
اإقامتها يف التوقيت نف�شه املعلن وعدم  قبل البطولة مبا�شرة يف حال 

تاأجيلها على خلفية تاأثريات جائحة كورونا.
وقال في�شل احلمادي اأمني ال�شر العام الحتاد رفع االأثقال : " بطولة 
انتخابات  بعد  �شتقام  التي  الكربى  البطوالت  اأوائ��ل  �شتكون من  اآ�شيا 
امل��ق��ب��ل، ول��دي��ن��ا تطلعات للتواجد  امل��ق��رر لها م��ار���س  ال���دويل  االحت���اد 
اجلوالت  م��ن  الأن��ه��ا  لل�شيدات  واآخ���ر  ل��ل��رج��ال  مبنتخب  فيها  ال��ق��وي 
اأرقام  على  التعرف  خللها  من  ون�شتهدف  طوكيو،  الأوملبياد  املوؤهلة 
الدولية  االرت��ب��اط��ات  وم��ن  الن�شاط،  ع��ودة  بعد  واللعبات  اللعبني 
فيها  التواجد  على  �شنحر�س  وال��ت��ي  اأي�شا  املقبلة  املرحلة  يف  املهمة 
ال�شعودية  العربية  باململكة  الدمام  مدينة  يف  لل�شباب  العامل  بطولة 

�شهر مايو املقبل".
وبالن�شبة ملو�شم الن�شاط املحلي ومتى �شيبداأ قال احلمادي: " بطوالتنا 
مبا  الريا�شي  املو�شم  الأجندة  ت�شورات  ولدينا  العام،  م��دار  على  تقام 
فيها بطوالت اليوم الوطني واليوم الريا�شي، والبطولة الرم�شانية، 
وغريها، ونرقب املوقف للتعرف على اجتاه اجلهات الر�شمية ب�شاأن 
يف  نهائيا  ق���رارا  نبلور  حتى  تنظيمها  واآل��ي��ة   ، املنا�شبات  ه��ذه  اإق��ام��ة 

الروزنامة العامة".

اأ�شفرت قرعة دور املجموعات لدوري اأبطال اآ�شيا لكرة القدم التي اأجريت اأم�س 
االأربعاء يف كواالملبور، عن مواجهات قوية يف ن�شخة قيا�شية ت�شم اأربعني ناديا 
ال�شرق  منطقتي  يف  التجمع  بنظام  فيها  املجموعات  دور  ويقام  االوىل  للمرة 

والغرب ب�شبب تداعيات فريو�س كورونا امل�شتجد.
وللمو�شم الثاين تواليا، وقع الهلل ال�شعودي حامل اللقب ثلث مرات اآخرها 
يف 2019 مع �شباب االأهلي دبي االإماراتي، وال�شد القطري حامل اللقب مرتني 

اآخرها يف 2011 مع الن�شر ال�شعودي.
وعلى غرار املو�شم املا�شي الذي �شهد م�شاركة 32 فريقا، وقع االأهلي ال�شعودي 
فيما  العراقي،  وال�شرطة  االإي���راين  اال�شتقلل  مع  و2012   1986 و�شيف 
يكمل الدحيل القطري املجموعة الثالثة. ووقع بري�شيبولي�س االإيراين و�شيف 

املو�شم املا�شي مع الريان القطري وغوا الهندي ومتاأهل من الت�شفيات.
اأحرز لقب الن�شخة االأخ��رية على  اأول�شان هيونداي الكوري اجلنوبي قد  وكان 

ح�شاب بري�شيبولي�س يف فقاعة �شحية يف الدوحة.
وي�شارك يف البطولة للمرة االوىل الوحدات االأردين وغوا الهندي واال�شتقلل 
ال�شنغافوري  روف��رز  وتامببيني�س  الفيليبيني  �شيتي  ويونايتد  الطاجك�شتاين 
الفيتنامي. ومت تق�شيم االأندية على ع�شر جمموعات، موزعة منا�شفة  وفيتل 

بني الغرب وال�شرق، بواقع ا�شافة جمموعة لكل من املنطقتني.
ويتاأهل اإىل دور ال�16 �شاحب املركز االأول يف كل جمموعة، اإىل جانب اأف�شل 

ثلثة اأندية حت�شل على املركز الثاين يف جمموعات كل منطقة.
ويقام دور املجموعات ملنطقة الغرب خلل الفرة من 14-30 ني�شان/اأبريل، 

وال�شرق بني 21 ني�شان/اأبريل و7 اأيار/مايو بنظام التجمع.
 15-13 الفرة  خ��لل  االإق�شائية  االأدوار  �شمن  ال�16  دور  مباريات  وتقام 
اأيلول/�شبتمرب، وربع النهائي يف الفرة 27-29 اأيلول/�شبتمرب، حيث جتري 
املناف�شة من جولة واحدة، يف حني تقام مباريات الدور قبل النهائي من مباراتي 

ذهاب واإياب يف الفرة 19-20 و26-27 ت�شرين االأول/اأكتوبر.
ويقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب واإياب يومي 21 و27 ت�شرين الثاين-

نوفمرب. قرعة دور املجموعات: 

* الغرب
)االإم�����ارات(،  دب��ي  االأه��ل��ي  �شباب  )ال�����ش��ع��ودي��ة(،  ال��ه��لل  االأوىل:  املجموعة   -
اال�شتقلل )طاجيك�شتان(، متاأهل من الت�شفيات )الغرافة القطري اأو اأي جي 

اأم كاي االأوزبك�شتاين(.
ال�����ش��ارق��ة )االإم��������ارات(، ت��راك��ت��ور )اإي�������ران(، باختاكور  ال��ث��ان��ي��ة:  - امل��ج��م��وع��ة 
اجلوية  ال��ق��وة  اأو  ال�شعودي  )ال��وح��دة  الت�شفيات  م��ن  م��ت��اأه��ل  )اأوزب��ك�����ش��ت��ان(، 
)ال�شعودية(،  االأه���ل���ي  )ق���ط���ر(،  ال��دح��ي��ل  ال��ث��ال��ث��ة:  امل��ج��م��وع��ة   - ال���ع���راق���ي(. 
)قطر(،  ال�شد  الرابعة:  املجموعة   - )ال��ع��راق(.  ال�شرطة  )اإي���ران(،  اال�شتقلل 
الن�شر )ال�شعودية(، الوحدات )االأردن(، متاأهل من الت�شفيات )فوالد خوز�شتان 

االإيراين اأو العني االإماراتي(.
)الهند(،  غوا  )قطر(،  الريان  )اإي���ران(،  بري�شيبولي�س  اخلام�شة:  املجموعة   -

متاأهل من الت�شفيات )الوحدة االإماراتي اأو الزوراء العراقي(.

* ال�شرق
)كوريا  هيونداي  اأول�����ش��ان  )ت��اي��لن��د(،  يونايتد  ب��اث��وم  ال�شاد�شة:  املجموعة   -
اأو بريزبني  اجلنوبية(، فيتيل )فيتنام(، متاأهل من الت�شفيات )بكني ال�شيني 

رور اال�شرايل/كايا ايلويلو الفيليبيني(.
- املجموعة ال�شابعة: جيانغ�شو )ال�شني(، ناغويا غرامبو�س )اليابان(، جوهور 
دار التعظيم )ماليزيا(، متاأهل من الت�شفيات )بوهانغ �شتيلرز الكوري اجلنوبي 

اأو بات�شابوري التايلندي(
غامبا  اجلنوبية(،  )كوريا  موتورز  هيونداي  ت�شونبوك  الثامنة:  املجموعة   -

اأو�شاكا )اليابان(، تامبينيز روفرز )�شنغافورة(، �شيدين )اأ�شراليا(.
)ال�شني(،  غوانغجو  )ال��ي��اب��ان(،  ف��رون��ت��ايل  ك��اوازاك��ي  التا�شعة:  املجموعة   -
اجلنوبي  الكوري  )دايغو  الت�شفيات  من  متاأهل  )الفيليبني(،  �شيتي  يونايتد 
العا�شرة: �شاندونغ لونينغ )ال�شني(،  التايلندي(. - املجموعة  اأو ت�شيانغراي 
بورت )تايلند(، كيت�شي )هونغ كونغ(، متاأهل من الت�شفيات )�شرييزو اأو�شاكا 

الياباين اأو ملبورن �شيتي اال�شرايل/�شان يونايتد من ميامنار(.

»الآ�شيوي« يربز اإجناز العني 
يف مونديال الأندية 2018

•• اأبوظبي-وام:

اآ�شيا التي مثلت القارة يف بطولة كاأ�س  اأندية  اأهم  اأحد  يعترب نادي العني 
تاأهله  بعد  خ�شو�شا  والنتائج،  للأرقام  وفقا  القدم  لكرة  للأندية  العامل 
للمباراة النهائية اأمام ريال مدريد يف ن�شخة 2018 باأبوظبي، وح�شوله 
على املركز الثاين بتلك البطولة. واأكد االحتاد االآ�شيوي لكرة القدم - يف 
العني هو  اأن   - الر�شمي  االأول على موقعه  اأم�س  بثه م�شاء  تقرير مو�شع 
املباراة  يبلغ  االآ�شيوية  القارة  فريق من  وث��اين  اآ�شيا،  فريق من غرب  اأول 
النهائية، وي�شرف الكرة االآ�شيوية ب�شكل الفت يف تلك البطولة التي جتمع 

االأندية االأبطال للقارات.
واأو�شح التقرير اأن العني خا�س 4 مباريات يف مونديال االأندية 2018، 
اأوقيانو�شيا،  بطل  النيوزيلندي  ويلينجنتون  من  كل  على  منها   3 يف  ف��از 
اأمريكا  االأرجنتيني بطل  اإفريقيا، وريفر بليت  التون�شي بطل  والرجي 
ريال مدريد  اأمام  النهائية  املباراة  اللتينية، وخ�شر يف مباراة واحدة هي 
بطاقة  على  العني جنح يف احل�شول  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار  اأوروب���ا.  بطل 
امل�شاركة يف كاأ�س العامل للأندية كممثل للدولة امل�شيفة بعدما توج بلقب 
الدوري االإماراتي يف مو�شم 2017 - 2018، الفتا اإىل اأبرز العبي العني 
بريج،  ماركو�س  وال�شويدي  الرحمن،  عبد  حممد  وه��م  الن�شخة  تلك  يف 
والياباين ت�شوكا�شا �شيوتاين، والربازيلي كايو، وامل�شري ح�شني ال�شحات، 
وخلل  اأحمد.  اإ�شماعيل  وامل��داف��ع  عي�شى  خالد  املرمى  حار�س  جانب  اإىل 
اأب���رز العبي العني يف تلك  اأج���راه االحت���اد االآ���ش��ي��وي ع��ن  الت�شويت ال��ذي 
 46 بن�شبة  االآن  البطولة يتقدم احلار�س خالد عي�شى على اجلميع حتى 

23 % حل�شني ال�شحات، و23 % لكايو، و8 % ل�شيو تاين. مقابل   ،%

احتاد الكرة ُينظم ور�شة عمل 
لو�شطاء الالعبني

 نادي ال�شارقة الريا�شي وا�شت�شاري ال�شارقة 
يبحثان تعزيز اجلهود امل�شرتكة

•• دبي –الفجر:

 اعتمدت جلنة امل�شابقات باحتاد االإمارات لكرة القدم 
دروي�س  ب��ن  اأح��م��د  برئا�شة  االأخ���ري  اجتماعها  خ��لل 
موعد  اللجنة  رئي�س  االإدارة  جمل�س  ع�شو  النعيمي 
�شاحب  كاأ�س  لبطولة  النهائي  ن�شف  ال��دور  مباراتي 

-2020 ال��ري��ا���ش��ي  للمو�شم  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
. املقبل  فرباير   22 املوافق  االثنني  يوم   2021

���ش��ت��اد نادي  ���ش��ب��اب االأه��ل��ي يف  ي��ا���س م��ع  ب��ن��ي  ويلتقي 
مع  ال�شارقة  يلتقي  فيما   ،  17:30 ال�شاعة  ال�شارقة 
ال�شاعة  االأه��ل��ي  �شباب  ب��ن��ادي  را���ش��د  �شتاد  يف  الن�شر 

.  20:30

 •• دبي –الفجر: 

 اختار االحتاد الدويل لكرة القدم احلكمة الدولية االإماراتية خلود الزعابي 
�شمن قائمة احلكمات املر�شحات الإدارة مباريات بطولة كاأ�س العامل لل�شيدات 

فيديو. كحكمة  ونيوزلندا  اأ�شراليا  يف  املقررة   2023
احلكام  جلنة  �شتنظمه  ال��ذي  التطويري  ال��ربن��ام��ج  يف  ال��زع��اب��ي  و�شت�شارك 

باالحتاد الدويل لكرة القدم "الفيفا" خلل الفرة املقبلة.
وتعد احلكمة خلود الزعابي من احلكمات املتميزات يف املنطقة حيث �شاركت يف 

اإدارة العديد من املباريات يف منطقة غرب اآ�شيا وامل�شابقات املحلية.

جلنة امل�شابقات تعتمد يوم 22 فرباير موعدًا 
ملباراتي ن�شف نهائي كاأ�س رئي�س الدولة

تر�شيح احلكمة الدولية خلود الزعابي 
للم�شاركة يف مونديال ال�شيدات 2023

بنظام التجمع يف منطقتني 

مواجهات قوية يف دور املجموعات يف اأبطال اآ�شيا



اخلميس   28  يناير   2021  م   -   العـدد   13150  
Thursday    28  January   2021   -  Issue No   13150

19191919

الفجر الريا�ضي

من املتوقع اأن يحاول املدرب توما�س توخيل اإعادة ت�شيل�شي اإىل الطريق 
ال�شحيح يف اأ�شرع وقت ممكن عندما يقود التدريب اأم�س االأربعاء، وبعد 

مرور 24 �شاعة من تعيينه بداًل من املقال فرانك المبارد.
و�شيبداأ مدرب ماينت�س وبرو�شيا دورمتوند وباري�س �شان جريمان ال�شابق 

مهمته و�شط مقارنات عديدة مع يورغن كلوب مدرب ليفربول.
وعلى عك�س كلوب الذي ح�شل على الوقت لتحويل ليفربول اإىل اأبطال 
للدوري االإجنليزي املمتاز دوري اأبطال اأوروبا، فاإن طبيعة من�شب مدرب 

ت�شيل�شي حتتاج اإىل نتائج �شريعة وملمو�شة.
لذا ما اأهم اأولويات اأحدث مدرب يف �شتامفورد بريدج؟

* اإخراج اأف�شل ما لدى فرينر وهافرت�س
عانى المبارد ب�شدة يف اال�شتفادة من اإنفاق 200 مليون جنيه اإ�شرليني 
)274.70 مليون دوالر( هذا ال�شيف على تدعيم ت�شكيلة فريق اأجاد 

املو�شم املا�شي، ما كلفه من�شبه يف النهاية.
وتزامن هذا االإخفاق مع عدم ا�شتخراج اأف�شل ما لدى الثنائي اجلديد 
تيمو فرينر وكاي هافرت�س، وهما ثنائي املنتخب االأملاين، بعد ان�شمامهما 

من رازن بال �شبورت اليبزيغ وباير ليفركوزن على الرتيب.
الثاين(  واح��داً مع ت�شيل�شي منذ نوفمرب )ت�شرين  و�شجل فرينر هدفاً 

بينما ظهر هافرت�س ب�شورة باهتة.
املناف�شات  تاألقهما يف  ال��ذي كان �شاهداً على  ق��دوم توخيل،  ورمب��ا يكون 

االأملانية، مفيداً لهما.
وال يوجد �شكوك يف اإمكانية هذا الثنائي يف ترك ب�شمة يف اإجنلرا، ولقد 

جلاأ ملك النادي اإىل توخيل للم�شاعدة يف ذلك.
* منح ت�شيل�شي هوية داخل امللعب

حت���دث الم���ب���ارد ك���ث���رياً ع���ن رغ��ب��ت��ه يف امتلك 
على  يح�شل  مل  لكنه  خا�شة  ه��وي��ة  ت�شيل�شي 

الوقت الكايف لتنفيذ ذلك.
ال�شريع  ب��ال��ل��ع��ب  ت��وخ��ي��ل  ف���رق  وت�شتهر 

واالأداء الهجومي وبذل جمهود �شخم 
ال���ش��ت��ع��ادة ال��ك��رة وال��ت��ق��دم اإىل االأم���ام 

يختلف  ال  ال��ذي  االأ�شلوب  وه��و  �شريعاً، 
اأف�شل  ي��ك��ون يف  ل��ي��ف��رب��ول ع��ن��دم��ا  ع��ن 

حاالته.
اإذا  ب�شاأن  حا�شراً  الت�شاوؤل  يبقى  لكن 

توخيل ميلك  كان  ما 

من  تاأكيد  بكل  �شيطلب  لكنه  اأ�شلوبه،  تنفيذ  على  القادرين  اللعبني 
العبيه بذل الكثري من اجلهد للتاأقلم مع اأ�شاليبه اخلططية.

* كانتي اأم جورجينيو؟
الو�شط  املف�شل لدى المبارد يف مركز  الو�شط  كانتي العب  نغولو  كان 

الدفاعي املتاأخر لكن قدوم توخيل رمبا ي�شب يف م�شلحة جورجينيو.
�شان  باري�س  ت��دري��ب  ال��ربازي��ل��ي خ��لل  ال��لع��ب  وك��ان توخيل ي�شتهدف 
جريمان ورمبا ي�شتخدمه ك�شانع لعب متاأخر خلف ثنائي الو�شط املكون 

من مي�شون ماونت وهافرت�س.
* هل �شيثق يف العبي اإجنلرا ال�شبان؟

اآخر مباراة للمدرب المبارد لكنه  اأه��داف يف  اأبراهام ثلثة  �شجل تامي 
قد يخرج من احل�شابات اإذا قرر توخيل االعتماد ب�شكل اأكرب على فرينر 

وهافرت�س ل�شغل اجلانب الهجومي.
املو�شم،  الواعدة يف ت�شيل�شي هذا  املواهب  اأبرز  اأن ماونت كان من  ورغم 
نف�شه جم��دداً حتت قيادة توخيل  اإثبات  اإىل  ال�شاب يحتاج  اللعب  ف��اإن 
لبع�س  الفر�شة  منح  و�شريغب يف  اخليارات مفتوحة  كل  �شيبقي  الذي 

اللعبني البعيدين عن احل�شابات.
االأكادميية يف هذه  لبع�س العبي  الفر�شة  واأب��دى المبارد فخره مبنح 
باأ�شلوب  العمل  م��ن  خم���اوف  اأي  ل��دي��ه  ي��ك��ون  ل��ن  توخيل  لكن  امل��رح��ل��ة 

خمتلف عما نفذه �شلفه املقال.
* التعامل مع االإدارة

التعامل  عند  ع�شلته  ا�شتعرا�س  م��ن  يخ�شى  ال  ب��اأن��ه  توخيل  ي�شتهر 
برو�شيا  بالفعل عن  االأندية، ولقد رحل  مع ملك 
2017 بعد خلف حول �شيا�شة  دورمتوند يف 
التعاقدات يف النادي، وقال هانز-يواخيم 
فات�شكه الرئي�س التنفيذي لدورمتوند 
"توما�س  الثاين  -ت�شرين  نوفمرب  يف 

�شخ�س �شعب لكنه مدرب رائع".
وعانى توخيل من علقة متوترة مع 
لباري�س  الريا�شي  املدير  ليوناردو 
ترقب  ل��ذا فهناك  ���ش��ان ج��ريم��ان، 
لكيفية تعامله مع اإدارة ت�شيل�شي، 
وعادة ما يكون الفائز معروفاً عند 
حدوث خلف بني مدربي ت�شيل�شي 

وملك النادي.

تفا�شيل  اإىل  االإي���ط���ال���ي���ة  ال�����ش��ح��اف��ة  ع�����ادت 
ال�����ش��ج��ار ال����ذي ح�����ش��ل يف م���ب���اراة رب���ع نهائي 
ال��ك��اأ���س ب��ني جنمي م��ي��لن ال�����ش��وي��دي زالتان 
روميلو  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  واإن�����ر  اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س 
ال�����ش��وط االأول من  ن��ه��اي��ة  ل��وك��اك��و، وذل���ك يف 
2-1 يف  االأخ���ري ورف��اق��ه  ال��ذي ح�شمه  اللقاء 

الوقت القاتل.
مان�ش�شر  يف  ال�����ش��اب��ق��ان  ال���زم���ي���لن  ودخ�����ل 
نهاية  حامية  م�����ش��ادة  يف  االإن��ك��ل��ي��زي  يونايتد 
ال�شوط االأول، وقد دفع اإبراهيموفيت�س ثمنه 
غاليا وكذلك فريقه، اإذ نال بطاقة �شفراء ثم 
من  لُيطرد  الثاين،  ال�شوط  يف  باأخرى  اأتبعها 
اللقاء بعد اأن كان �شاحب هدف التقدم مليلن، 
جزاء  ركلة  بف�شل  بالعودة  الإن��ر  �شمح  ما 
يخطف  اأن  قبل  ب��ال��ذات  لوكاكو  �شجلها 
الفوز يف الوقت بدل ال�شائع من ركلة 
كري�شتيان  البديل  للدمناركي  حرة 

اإريك�شن.
وت��ط��ّرق��ت و���ش��ائ��ل االإع�����لم اىل ما 
ح�شل بني اإبراهيموفيت�س ولوكاكو 
لزميله  ق��ال  ال�شويدي  اأن  وك�شفت 
ال�����ش��اب��ق ب��ال��ل��غ��ة االإن��ك��ل��ي��زي��ة "هل 
)ال�شعوذة(  الفودو  حماقات  اىل  عدت 

اخلا�شة بك اأيها احلمار ال�شغري".
ومي��ك��ن تف�شري م��ا ���ش��در عن 
بحق  ع���ام���ا  ال�39  اب����ن 
هداف اإنر على اأنه 
اإ�شارة اىل االأ�شول 
ال����ك����ون����غ����ول����ي����ة 
ل����������������لع����������������ب 
ال���ب���ل���ج���ي���ك���ي 
ال�����������������������دويل 
وك�����ت�����ذك�����ري 
ح�شل  مب���ا 
خ��������������لل 
تواجده 

يف 

فريقه  مالك  اتهمه  حني  االإنكليزي  ال���دوري 
اإي��ف��رت��ون ف��ره��اد م�����ش��ريي يف كانون  ال�����ش��اب��ق 
الثاين/يناير 2018 باأنه رف�س متديد عقده 
اىل  باالنتقال  له  فودو" قالت  "ر�شالة  ب�شبب 

ت�شل�شي.
انتهى االأمر بلوكاكو باالن�شمام اىل مان�ش�شر 
يونايتد يف �شيف 2017 بعقد خلم�شة اأعوام 
مل ي�شل اىل نهايته اإذ انتقل يف �شيف 2019 

اىل اإنر.
ونفى لوكاكو يف حينها مزاعم م�شريي، موؤكدا 
اأن قرار الرحيل عن الفريق لي�س له اأي علقة 
كاثوليكي  اأن��ه  ال�شيما  املعتقدات،  ه��ذه  مبثل 

ملتزم.
ومل ي��ن��ت��ه االإ����ش���ك���ال ب���ني ال��لع��ب��ني يف اأر����س 
امللعب، بل توا�شل يف طريقهم لغرف امللب�س 
ب����دوره بطاقة  ن���ال  ال����ذي  ل��وك��اك��و  اأن  وح��ت��ى 
ملقاته  اإبراهيموفيت�س  م��ن  طلب  ���ش��ف��راء، 
فرد  بينهما،  احل�����ش��اب  لت�شفية  امللعب  خ���ارج 
عليه االأخري "ح�شنا، ات�شل بوالدتك" لياأخذ 

اإذنها.
 وق��ل��ل م��درب��ا اإن���ر وم��ي��لن اأن��ت��ون��ي��و كونتي 
بني  ح�شل  م��ا  اأه��م��ي��ة  م��ن  ب��ي��ويل  و�شتيفانو 
بني  دار  ما  ي�شمعا  مل  اإنهما  وق��اال  اللعبني، 
ه��داف��ي��ه��م��ا وك���ل م���ا ح�����ش��ل ن��اب��ع م���ن حماوة 

مواجهات الدربي بني اجلارين اللدودين. 
جانبها  من  اأ�شفت  االإيطالية  ال�شحافة  لكن 
على "العر�س ال�شيء الذي اأف�شد مباراة جيدة" 
بح�شب ما كتبت �شحيفة "ال ريبوبليكا"، فيما 
حتدثت "كوريريي ديلو �شبورت" عن "العار". 
بالن�شبة ل�شحيفة "غازيتا ديلو �شبورت" حتّول 
عن  متحدثة  م�شارعة"،  حلبة  اإىل  "امللعب 
"اإهانات عن�شرية"، كا�شفة باأن اإبراهيموفيت�س 
الفريق  كّلف  ال��ذي  الطرد  عن  لرفاقه  اعتذر 
وت�شّبب  النهائي  ن�شف  اإىل  العبور  بطاقة 
تلقاها  ال��ت��ي  بعد  للفريق  ثانية  بهزمية 
ن���ه���اي���ة االأ����ش���ب���وع  يف ع��ط��ل��ة 
������ش�����د اأت������االن������ت������ا 
 )- 3 �شفر (
ال���������دوري،  يف 
ل���ك���ن���ه اأك�������د اأن����ه 
ي���������ش����ت����خ����دم  مل 
م�������ش���ط���ل���ح���ات 
�شد  ع��ن�����ش��ري��ة 

لوكاكو.

•• اأبوظبي- وام:

اأعلن احتاد االإمارات للمبارزة اأم�س ا�شتئناف برنامج بطوالته املحلية غداً 
" اجلمعة" باإقامة اأوىل بطوالت املو�شم الريا�شي 2020 2021- لفئة 
" رجال و �شيدات" والتي ي�شت�شيفها نادي ال�شارقة الريا�شي  العمومي 
100 الع��ب والع��ب��ة. وتخ�ش�س  اأك��رث من  م��دى يومني مب�شاركة  على 
الفلوريه  و  االأيبيه  الثلثة  االأ�شلحة  يف  للفتيات  اجلمعة  يوم  مناف�شات 
بني  اأندية  مب�شاركة  الرجال  مبناف�شات  ال�شبت  تختتم  اأن  على  وال�شابر 
والفجرية،  بال�شارقة،  امل��راأة  وموؤ�ش�شة  وال�شارقة،  االأهلي،  و�شباب  يا�س، 
الرحمن  ه��دى عبد  الدكتورة  اأك��دت  و  بدبي.  اأي��ه  اأف  اأم كى  واأك��ادمي��ي��ة 
املطرو�شي االأمني العام الحتاد االإمارات للمبارزة اأن جمل�س اإدارة االحتاد 
برئا�شة املهند�س ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي اتخذ قرار ا�شتئناف 

ن�شاط بطوالته املحلية بعد احل�شول على جميع املوافقات اللزمة من 
وبروتوكول  االح��رازي��ة  ل��لإج��راءات  وفقا  و  بالدولة  الر�شمية  اجلهات 
اإقامة االأن�شطة الريا�شية املعتمد من اجلهات املعنية. واأ�شارت املطرو�شي 
لعودة  ت��اأك��ي��دا  ي��اأت��ي  التوقيت،  ه��ذا  يف  للبطولة  االحت���اد  تنظيم  اأن  اإىل 
ومراكز  الدولة،  الأندية  التدريبات  ع��ودة  بعد  للإحتاد  الكامل  الن�شاط 
التدريب، واأكادمييات املبارزة منذ عدة اأ�شهر لتكون البطولة هي االأوىل 
تتواكب  البطوالت  ع��ودة  اأن  اإىل  م�شرية  املا�شي..  مار�س  منذ  للحتاد 
للمبارزة  ال���دويل  االحت���اد  اأق��ر  بعدما  للعبة  ال���دويل  الن�شاط  ع��ودة  م��ع 
باقامة  �شي�شتهلها  والتي  الدولية،  البطوالت  روزنامة  ا�شتئناف  موؤخرا 
مطلع  بوداب�شت  املجرية  بالعا�شمة  ال�شابر  ل�شلح  العامل  كاأ�س  بطولة 
االأيبيه برو�شيا منت�شف مار�س  العامل ل�شلح  املقبل وكاأ�س  �شهر مار�س 
ثم  وم��ن  نف�شه  ال�شهر  نهاية  بالدوحة  الكربى  اجل��ائ��زة  وبطولة  اأي�شا 

بطولة العامل لل�شباب والنا�شئني بالقاهرة مطلع اأبريل 2021. ونوهت 
املطرو�شي اإىل اأن بطولة االحتاد تكت�شب اأهمية كربى لكل اأندية الدولة 
جيدة  فر�شة  و  للعبني  والبدين  الفني  امل�شتوى  لقيا�س  موؤ�شرا  كونها 
للجهاز الفني للمنتخب الوطني ل�شم عنا�شر جديدة مع االقراب من 
امل�شاركة يف البطوالت الدولية املقبلة. و اأ�شادت املطرو�شي بجهود جمل�س 
اإدارة نادي ال�شارقة الريا�شي ممثل يف املهند�س �شليمان الهاجري ع�شو 
املجل�س رئي�س ادارة االألعاب الفردية، وجميع اأع�شاء املجل�س و منت�شبي 
 : وقالت  جناحها.  مقومات  كل  وتوفري  للبطولة  ال�شت�شافتهم  النادي 
"�شت�شهد البطولة تطبيق كافة االجراءات االحرازية التي مت تعميمها 
ال�شحي اخلا�س  ب��ال��ربوت��وك��ول  ال��ك��ام��ل  االل��ت��زام  ع��رب  امل�����ش��ارك��ني  على 
بتنظيم الفعاليات، مبا يف ذلك تعقيم �شالة الفعاليات واالأدوات، وااللتزام 
باأعداد حمدودة بال�شالة، وعمل الفحو�شات اللزمة جلميع امل�شاركني.. 

بها  البطولة واخل��روج  االإج���راءات الدارة  الفنية جميع  اللجنة  واتخذت 
بامل�شتوى اللئق، ومت اعتماد الربنامج الزمني وتعميمه على االأندية". 
" اأن   : املطرو�شي  الدكتورة  اأو�شحت  للبطولة  التنظيمي  اجلانب  وعن 
باالأجهزة  5 ملعب معدنية جمهزة  للمبارزة خ�ش�س  االإم���ارات  احت��اد 
ولوحات احت�شاب النتائج االلكرونية لكل جهاز، ومت ا�شتلمها من راعي 
االحتاد �شركة اب�شليوت فيما مت تر�شيح 6 حكام الإدارة املباريات وهم �شراج 
العلي ، وعامر الناطور ، وعلي املرزوقي ، و�شلطان املازمي ، وح�شام جلل 
، ومناد غازي.. و اأ�شندت اللجنة املنظمة للبطولة رئا�شة اللجنة الفنية 
اإىل الدكتور حممد عطية و رئا�شة جلنة التحكيم للحكم الدويل ملو�شى 
الت�شجيل  واإج��راءات  واأعمال  اأ�شامة عادل،  اإىل  امللعب  البلو�شي وجلنة 
اإدارتها  يتوىل  و  عام  ب�شكل  البطولة  على  ي�شرف  فيما  �شعيد  رام��ي  اإىل 

اإبراهيم خالد املدير التنفيذي للحتاد.

»املبارزة« يعلن ا�شتئناف م�شابقاته املحلية .. و100 لعب و لعبة ي�شاركون يف بطولة الحتاد اجلمعة

يبحث الزمالك عن ا�شتعادة �شدارة فقدها مطلع االأ�شبوع اأمام غرميه االأهلي، 
عندما ي�شتقبل م�شر املقا�شة  اليوم اخلمي�س على ملعب برو�شبورت يف املرحلة 

العا�شرة من الدوري امل�شري لكرة القدم.
وكان الزمالك تعادل مع اأ�شوان �شلبا، لكن تعادل االهلي مع برياميدز الثلثاء 
�شيمنحه فر�شة تخطيه بفارق نقطتني بحال فوزه على املقا�شة �شابع الرتيب. 
حممد  م�شطفى  الثنائي  ع��ودة  بعد  مكتملة  ب�شفوف  اللقاء  الزمالك  ويدخل 
اتيان الفرن�شي والتون�شي  املباريات عقب ف�شل احرافه يف �شانت  للم�شاركة يف 
كانون  انتقاالت  اي�شا يف  القطري  للدحيل  انتقاله  ف�شل  �شا�شي عقب  فرجاين 
الثاين/يناير، ا�شافه اىل �شفاء امل�شابني املغربي حممد اوناجم وحممد ا�شرف 

ال�شايف. عبد  "روقة" وحممد 

اللقاء  نتيجة  بات�شيكو على عنا�شر اخلربة يف ح�شم  الربتغايل جاميي  ويعول 
"الون�س"  حمدي  وحممود  جبل  ابو  حممد  احلار�س  وحتديدا  فريقه،  ل�شالح 
والقائد حازم امام وطارق حامد واملغربي ا�شرف بن �شرقي واحمد �شيد "زيزو". 
و�شرح بات�شيكو للعبني بع�س االخطاء الفنية والتكتيكية يف لقاء ا�شوان والتي 

يجب تلفيها يف مواجهة املقا�شة.
ولن تكون مهمة الزمالك �شهلة يف مواجهة م�شر املقا�شة الذي ي�شري بخطى 
ثابتة، اإذ حقق الفوز يف اآخر ثلث مواجهات بقيادة اإيهاب جلل العائد يف بداية 

املو�شم لتدريب الفريق.
اأث��ارت جدال حتكيميا كبريا بعدم احت�شاب ركلة  وكانت مباراة االهلي االخ��رية 
جزاء للأهلي اإثر عرقلة حممد �شريف من قبل اأحمد �شامي مدافع برياميدز، 

وعدم احت�شاب هدف �شحيح للزامبي والر بواليا بداعي تداخله مع احلار�س 
�شريف اإكرامي.

للأهلي  الفني  املدير  مو�شيماين  بيت�شو  افريقي  اجلنوب  ق��ال  امل��ب��اراة،  وعقب 
ولعبنا بروح و�شخ�شية االأهلي منذ  املقنع،  االأداء  رغم  بالنتيجة  �شعيدا  "ل�شت 
بداية املباراة". واأ�شاف "برياميدز الذي مل يكن لديه احللول �شوى الهجمات 
املرتدة، كرثة هجماتنا كانت تخلق م�شاحات خلف اجلناحني والعبو برياميدز 
كانوا ي�شعون ال�شتغللها". وعن احلاالت التحكيمية، قال "ال اأحب التعليق على 
اأن�شح اللعبني باالبتعاد عن التفكري يف قرارات احلكام وعدم  التحكيم، دائما 
احلديث معهم مع الركيز يف خلق مزيد من الفر�س من اأجل اإحراز اأهداف، 
و�شنحت لنا فر�س كثرية كانت من املمكن اأن تنهي املباراة، واأترك احلديث عن 

احلاالت التحكيمية اإىل املحللني".
اأكادميية ال�شرطة بالعبا�شية، يحل طلئع اجلي�س اخلام�س ع�شر  وعلى ملعب 
املا�شية، �شيفا  بثلثية نظيفة اجلولة  االأخ��ري  االإنتاج احلربي  ف��وزه على  بعد 
ثقيل على البنك االأهلي الثامن. ويغيب عن املباراة عبد احلميد ب�شيوين املدير 

الفني للجي�س الإ�شابته بفريو�س كورونا امل�شتجد.
وي�شت�شيف االحتاد ال�شكندري الثاين ع�شر غزل املحلة احلادي ع�شر بعد تاأجيل 
11 العبا بكورونا.  ا�شابة  املقا�شة بعد  اأم��ام م�شر  املا�شية  مباراته يف اجلولة 
اجلونة  مع  التا�شع  كليوباترا  �شرياميكا  مبواجهة  اجلمعة  املرحلة  وت�شتكمل 
الثالث مبلعب ال�شوي�س، كما يلتقى وادي دجلة ال�شابع ع�شر مع ا�شوان الثالث 

ع�شر مبلعب ال�شلم.

الزمالك يبحث عن ا�شتعادة ال�شدارة اأمام املقا�شة 

كيف ميكن للمدرب توخيل اإعادة 
ت�شيل�شي اإىل التاألق؟

اإبراهيموفيت�س ا�شتفز لوكاكو بعبارة 
»عدت اإىل الفودو« 

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
اأم�س فعاليات  "رعاه اهلل"،  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
اليوم اخلتامي ملهرجان ويل عهد دبي للهجن يف ميدان املرموم وذلك 
بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 

دبي، رئي�س املجل�س التنفيذي.
وذهب �شيف ويل عهد دبي للحول املفتوح اإىل �شعار �شعيد جابر عبداهلل 

حممد وذلك بوا�شطة "الدانة" التي ح�شمت معركة احلول املفتوح يف 
 12:12:9 ق��دره  بزمن  النهاية  خط  اإىل  بو�شولها  الرابع  ال�شوط 

دقيقة.
للإنتاج  املفتوح  للحول  املخ�ش�س  االآخ��ر،  دب��ي  �شيف ويل عهد  وك��ان 
اخلييلي  طار�س  ماجد  مطر  الأحمد  اململوكة  "الدانة"  ن�شيب  من 
التي متكنت من ح�شم معركتها ال�شر�شة مع بقية ال�شعارات يف زمن 

دقيقة.  12:13:8
را�شد  �شعار حممد غرّيب  اإىل  املفتوح للإنتاج  الزمول  وذهب خنجر 

ثاين  يف  املناف�شني  راأ���س  على  "خمترب"  وال��ذي قدم  الكتبي  م�شبح 
اأ�شواط اليوم االأخري بتوقيت قدره 12:40:7 دقيقة.

ومل يتاأخر �شعار مرغم عن و�شع ا�شمه �شمن قائمة الفائزين برموز 
�شن الكبار وذلك بتقدميه ل� "كيفان" حلمد را�شد حمد غدير الكتبي 
 12:27:9 بلغ  بتوقيت  وذلك  املفتوح  ال�شوط  الزمول يف  على قمة 

دقيقة.
ويل  ب�شيفي  للفائزين  دره���م  م��لي��ني   3 قيمتها  ج��ائ��زة  وخ�ش�شت 
عهد دبي، بينما يح�شل اأ�شحاب املركز الثاين على 800 األف درهم، 

و500 األف درهم الأ�شحاب املركز الثالث، و300 األف درهم للمركز 
الرابع، و200 األف درهم الأ�شحاب املركز اخلام�س.

2 مليون  ويح�شل �شاحبا خنجر الزمول على جائزة نقدية قيمتها 
درهم، 

الثالث يح�شل  األف درهم واملركز   600 الثاين على  املركز  و�شاحب 
على 400 األف درهم .

األف درهم  األف دره��م، و150   200 اأما املركز الرابع فيح�شل على 
ل�شاحب املركز اخلام�س.

حممد بن را�شد ي�شهد ختام مهرجان ويل عهد دبي للهجن 



 
فازا بجائزة اليان�شيب الكربى.. واأنفقاها لغر�س نبيل

يف لفتة رائعة خ�ش�س زوجان جائزتهما التي فازا بها يف اليان�شيب 
الوطني الربيطاين، مل�شاعدة امل�شردين خلل جائحة كورونا.

واأنفق بيل وكاث موالركي، اجلائزة الكربى التي فازا بها عام 2017، 
اإطعام املحتاجني وامل�شردين  اإ�شرليني، على  وقيمتها مليون جنيه 

خلل تف�شي فريو�س كورونا امل�شتجد.
ب�شكل  امل�شاهمة  الطهاة،  الثنائي وهما من  اأراد  ال�شتاء،  ومع دخول 
اأكرث فعالية بتح�شري االأطباق التي �شتوزع على املحتاجني عرب وكالة 
االإغاثة "النغار اأيد". ونقلت �شحيفة "ديلي �شتار" الربيطانية عن 
الزوجني قولهما، اإنها اأرادا تقدمي �شيء ملن هم اأقل حظا، وخ�شو�شا 
يف زمن الوباء. وتعليقا على مبادرته قال بيل البالغ من العمر 60 
امل�شردين يف مثل هذا الوقت الع�شيب. كنت  "اأردت م�شاعدة  عاما: 
اأ�شارك وكاث يف طهو االأطباق املتنوعة التي كنا نقدمها اإىل جانب 
الوجبات  جانب  اإىل  "قدمنا  ك��اث:  قالت  جانبها  من  امل�شروبات". 
الغذائية األواحا من ال�شوكوالتة، وقمنا بالتح�شري لكل �شيء حتى 
املحتاجني".  على  �شنوزعها  التي  االأطباق  �شتقدم مع  التي  االأدوات 
على  الغذائية  ال��وج��ب��ات  عليهم  وزع���ت  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  تقت�شر  ومل 
املحتاجني فقط، ولكنها �شملت اأي�شا �شائقي ال�شاحنات والعاملني يف 

املهن التي تتطلب اال�شتمرار بالعمل يف جميع الظروف.

تقدم قائمة اأ�شعار لطليقها لريى طفله 
اأقدمت م�شرية على ت�شرف غريب ملعاقبة طليقها والد طفلهما، 
اإذ ا�شرطت عليه دفع مبالغ طائلة ليتمكن من روؤية طفله اأو حتى 
اجللو�س معه واحت�شانه، فبعد عام من الزواج انف�شل الزوجان، 

وبداأت ماأ�شاة االأب امل�شري املحروم من روؤية ابنه منذ �شنوات.
عقب  ع��ام��اً(  "اأحمد" )41  طفلها  وال��د  على  ال��زوج��ة  ا�شرطت 
ا�شتقبال �شورة  لي�شتطيع  األف جنيه م�شري   350 الطلق، دفع 
طفله "يو�شف" عرب االإنرنت، ويف حال رغبته يف روؤية ابنه وجهاً 
اأثار  الذي  االأم��ر  اإنفاق مليون جنيه م�شري،  وجه، فيتعني عليه 

جنون االأب، ح�شب ت�شريحاته ل�شحيفة الوطن امل�شرية.
وتزوج �شلح، القاطن يف مدينة كفر ال�شيخ امل�شرية، من زوجته 
الزواج  من  ع��ام  وبعد  ال�شعودية،  يف  تواجدهما  اأثناء   2016 ع��ام 
وقعت العديد من امل�شاكل التي انتهت بالطلق، ويف جل�شة واحدة 
املحكمة  حكمت  الريا�س،  مبدينة  ال�شخ�شية  االأح���وال  مبحكمة 
بروؤية الطفل الأبيه مرة كل اأ�شبوع ملدة 3 �شاعات، وهو ما ف�شل يف 
حتقيقه وا�شطر بعد ذلك اإىل ال�شفر مل�شر. وقال االأب متح�شراً اإنه 
مل يتمكن من روؤية طفله ولو ملرة واحدة عقب وقوع الطلق، رغم 
حكم املحكمة بروؤيته كل يوم جمعة ملدة 3 �شاعات، لي�شطر �شلح 
بعدها مغادرة ال�شعودية والعودة اإىل م�شر عام 2017، ومنذ ذلك 

احلني مل يَر �شغريه البالغ من العمر حالياً 4 �شنوات.

�شيف يتوفى يف اأقل من 30 ثانية اأثناء الت�شوير مع مذيعة
تعر�شت مذيعة م�شرية، ملا و�شفته باأنه "اأ�شعب موقف قد مير 
به اإعلمي اأثناء تاأدية عمله"، اإذ تويف �شيف برناجمها يف اأقل من 
امل�شرية  االإعلمية  وقالت  معه.  حلقة  ت�شجيل  خلل  ثانية،   30
اأول اأم�س االثنني من برنامج  اأول  حلقة   يف  عبدالرحمن"  "اآية 
"احلقيقة" الذي يعر�س على قناة "اإك�شرا نيوز" اإنها كانت ُمكلفة 
باإجراء حوار تلفزيوين مع رئي�س �شركة م�شر للطريان لل�شيانة 
واالأعمال الفنية، املهند�س اأبو طالب توفيق، واأثناء قيامها بجولة 
التوتر،  اأن الرجل يعاين من بع�س  اأحد االأماكن، �شعرت  معه يف 
التوقف،  الت�شوير  غزيراً، فطلبت من فريق  يت�شبب عرقاً  وب��داأ 

حلني االطمئنان على �شحة املهند�س.
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علماء يكت�شفون �شجرة عمرها 20 مليون عام 
قال علماء يونانيون يف جزيرة لي�شبو�س الربكانية اإنهم اكت�شفوا �شجرة متحجرة نادرة ال تزال فروعها وجذورها 

�شليمة برغم مرور 20 مليون عام.
ال�شنني يف اجلزيرة  بالقرب من غابة عتيقة حتجرت قبل مليني  اأعمال طرق  اأثناء  ال�شجرة  العلماء على  عرث 

الواقعة �شرق البحر املتو�شط، ونقلوها من املوقع با�شتخدام رافعة خا�شة وحمفة معدنية.
وقال االأ�شتاذ نيكو�س زورو�س من متحف التاريخ الطبيعي للغابة املتحجرة يف لي�شبو�س اإن هذه اأول مرة تكت�شف 

�شجرة يف مثل هذه احلالة اجليدة بفروعها وجذروها منذ بدء التنقيب يف 1995.
واأ�شاف "اإنه ك�شف فريد من نوعه...ظل يف حالة ممتازة، ومن درا�شة اخل�شب االأحفوري ميكننا حتديد نوع النبات 

الذي اأتى منه".
ومتتد الغابة املتحجرة يف لي�شبو�س على م�شاحة نحو 37 األف فدان وهي موقع مدرج �شمن قائمة الراث العاملي 
ملنظمة االأمم املتحدة للربية والعلم والثقافة )يون�شكو(، وتكونت نتيجة ثوران بركاين قبل 20 مليون عام غطى 

الغابة �شبه اال�شتوائية باجلزيرة حينئذ باحلمم الربكانية.
بعد  ال��ربك��اين  ال��رم��اد  �شميكة من  اأ�شفل طبقة  م��را وظلت حمفوظة   19 نحو  االأح��ف��وري��ة  ال�شجرة  يبلغ ط��ول 
�شقوطها. وعرث العلماء على عدد كبري من اأوراق �شجر الفاكهة يف املنطقة نف�شها ، مما ي�شيف اإىل الت�شور العام 

للمنطقة اإىل جانب عظام حيوانات عرث عليها هناك.
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�شاعة اآبل تنقذ امراأة خمتطفة 
اأنقذت ال�شرطة املحلية موؤخًرا امراأة خمطوفة من والية تك�شا�س االأمريكية 
والتي  ت��رت��دي��ه��ا،  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اأب���ل  �شاعة  بف�شل  تعقبها  م��ن  متكنت  اأن  بعد 
حددت موقعها ب�شكل دقيق. وفًقا لتقارير �شرطة �شان اأنطونيو، اأجرت املراأة 
اأن  امل�شاعدة. ويبدو  اآبل لطلب  �شاعة  ابنتها عرب  SOS مع  املخطوفة مكاملة 
ال�شحية قد دخلت يف معركة مع اخلاطف خارج منزلها قبل اأن ي�شيطر عليها 
SOS يف  بالقوة ويخطفها ب�شيارتها اخلا�شة. وعلى الرغم من ف�شل مكاملة 
خا�شة  ميزة  ا�شتخدام  من  متكنوا  ال�شرطة  رج��ال  اأن  اإال  الطريق،  منت�شف 
التي مل يتم  العثور على ال�شحية  امل���راأة.  وق��د مت  ال��ط��وارئ لتعقب  بحاالت 
�شونتريا".  "اإي�شت  لل�شيارات يف جادة  �شيارة يف موقف  ا�شمها يف  الك�شف عن 
يف غ�شون ذلك، هرب اخلاطف ويدعى اأدالربتو لوجنوريا من مكان احلادث، 
لكن ال�شرطة متكنت من اعتقاله الحًقا ووجهت اإليه تهمة االختطاف بالقوة. 
يذكر باأن هذه لي�شت املرة االأوىل التي تنقذ فيها �شاعة اآبل �شخ�شاً مما كان 
ميكن اأن يكون م�شرًيا رهيًبا. ففي العام املا�شي، اكت�شف رجل يبلغ من العمر 
25 عاًما عدم انتظام يف �شربات قلبه بف�شل �شاعة اآبل. كما مت تنبيه �شخ�شني 
اأوكلهوما  عاًما من   13 العمر  يبلغ من  ريا�شي مراهق  بينهم  اآخرين، من 
بالواليات املتحدة االأمريكية ورجل يبلغ من العمر 61 عاًما من اإندور بالهند، 

من عدم انتظام �شربات القلب، وفق ما اأوردت �شحيفة اإنديان اإك�شرب�س. 

اأول راق�شة بريك دان�س اأفغانية
عندما التحقت منيزا تاال�س "18 عاما" مبجموعة �شغرية لكن متحم�شة 
املراأة  اأ�شهر قليلة كانت هي  اأفغان�شتان منذ  من راق�شي الربيك دان�س يف 
اأحدث  م��ن  واح���دة  يف  بلدها  متثيل  اإىل  بالفعل  تتطلع  لكنها  ال��وح��ي��دة، 
االألعاب االأوملبية. وقالت لرويرز بينما كانت تنتظر بدء جل�شة تدريب يف 
مركز للفنون القتالية املختلطة يف كابول "اأريد اأن اأكون خمتلفة... اأريد 
اأن اأ�شبح منوذجا ُيحتذى به يف اأفغان�شتان". وي�شتهجن كثري من االأفغان 
املحافظني الرق�س بكل اأنواعه ويعر�شون اأكرث على اأداء الن�شاء له علنية، 
تهديدات  تلقت  اإنها  تاال�س  وتقول  بالعنف.  ا�شتيائهم  بع�شهم عن  ويعرب 
بالقتل لكنها ال تزال ترق�س. ويتعر�س الن�شاء ملخاطر جمة يف اأفغان�شتان. 
فكثريا ما ا�شتهدف املت�شددون مدار�س الفتيات يف العقدين االأخريين، ويف 
مايو اأيار من العام املا�شي ُقتل 24 بينهم 16 اأُما يف هجوم مروع على جناح 
اأن تتعر�س  التقدمي  الفكر  اأ�شحاب  االأفغان  للوالدة مب�شت�شفى. ويخ�شى 
املكا�شب التي ح�شلت عليها املراأة منذ االإطاحة بحكومة طالبان عام 2001 
للخطر مع انخراط احلكومة يف حمادثات �شلم قد تنتهي مبنح احلركة 
مزيدا من النفوذ يف تقرير م�شتقبل البلد فيما ت�شتعد الواليات املتحدة 
"كلما فكرت يف احتمال عودة  ل�شحب ما تبقى من قواتها. وقالت تاال�س 
طالبان ويف اأنني قد ال اأ�شتطيع اال�شتمرار يف ممار�شة الربيك دان�س اأ�شعر 

با�شتياء �شديد... اأريد اأن اأ�شبح منوذجا المراأة حققت اأحلمها".

دوين جون�شون يعر�س 
ق�ش�شا من �شبابه يف م�شل�شل  
جون�شون  دوي��ن  النجم  يكون  رمب��ا 
هوليوود  م�شاهري  اأب���رز  اأح���د  االآن 
واأك����رثه����م جن���اح���ا ل��ك��ن��ه ي����رى اأن 
هناك جوانب اأخرى يف حياته بعيدا 
عن كونه بطل من اأبطال امل�شارعة 
االأمريكية  ال���ق���دم  ل���ك���رة  والع���ب���ا 
الكوميدي  امل�شل�شل  ففي  وممثل. 
"روك  روك"  "ياجن  اجل�����دي�����د 
�شغريا"، والذي يبداأ بثه على قناة 
)اإن.بي.�شي( يف 16 فرباير �شباط، 
ق�ش�شا  جون�شون  حمبو  �شي�شاهد 
واملعقدة يف ظل  امل��ث��رية  م��ن حياته 
ويقول  م��ت��ع��ددة.  اأم��اك��ن  يف  ن�شاأته 
جون�شون بطل �شل�شلة اأفلم "فا�شت 
اآند فيوريو�س" "�شريع وغا�شب" يف 
بداية امل�شل�شل "هناك الكثري الذي 

يجب علي اإطلع العامل عليه".
وي�����ش��ت��ن��د امل�����ش��ل�����ش��ل اجل����دي����د اإىل 
فكرة خيالية وهي تر�شح جون�شون 
ل��ل��رئ��ا���ش��ة االأم��ري��ك��ي��ة ع���ام 2032 
حيث يخ�شع ملقابلة تتناول حياته. 
و�شبق اأن تعامل جون�شون ب�شخرية 
االأبي�س  للبيت  تر�شحه  ف��ك��رة  م��ع 
عندما قال يف عام 2019 اإن الوقت 

لي�س منا�شبا خلو�س املناف�شة.

هكذا ردت جنيفر لوبيز على 
اتهامها با�شتخدام طن بوتك�س

خرجت املغنية واملمثلة االأمريكية 
لرد  �شمتها،  ع��ن  لوبيز  جنيفر 
باخل�شوع  ات���ه���م���وه���ا  م����ن  ع���ل���ى 
على  للحفاظ  "البوتوك�س"  الإب��ر 
ت�شتهر  واأن����ه����ا  خ��ا���ش��ة  ���ش��ب��اب��ه��ا، 
ب��ل��ي��اق��ت��ه��ا ون�����ش��ارة ب�����ش��رت��ه��ا رغم 
العمر،  م���ن  اخل��م�����ش��ني  جت���اوزه���ا 
و�شفها  ع���دم  اإىل  ال��ن��ا���س  داع���ي���ة 

ب�"الكاذبة".
م�����ش��ت��خ��دم��ي تطبيق  اأح�����د  وك�����ان 
"اإن�شتغرام"، قد علق على من�شور 
ل�جنيفر لوبيز، قائل اإنها بالتاأكيد 
حقنت وجهها ب�"اأطنان" من مادة 
ب�شرة  على  للح�شول  البوتوك�س، 

ن�شرة وم�شدودة ال جتاعيد فيها.
اإال اأن النجمة مل تردد هذه املرة 
وجهي!..  "هذا  قائلة:  ال���رد،  ع��ن 
اأنني  اأك���رر  مليون  ال�500  للمرة 
اأو  بوتوك�س  حقن  الأي  اأخ�شع  مل 

اأي عمليات".
تداولته  ال�����ذي  ال��ت��ع��ل��ي��ق  وع���ق���ب 
لوبيز  ع������ادت  االإع���������لم،  و����ش���ائ���ل 
لقاء  يف  ن���ظ���ره���ا  وج���ه���ة  ل���ت���وؤك���د 
االأمريكية،  "بيبول"  جم��ل��ة  م��ع 
مطالبة النا�س بالتوقف عن نعتها 

ب�"الكاذبة".
اأي  ع��ل��ى  اأح���ك���م  ال  "اأنا  وق���ال���ت: 
اأن تخ�شع  تريد  كنت  اإذا  �شخ�س. 
باأ�س!،  ف��ل  واحل��ق��ن  للبوتوك�س 
النا�س  ي��ك��ذب  اأن  اأري����د  ال  لكنني 
هذه  جعل  حت��اول  "اإنها  ويقولوا: 
االأ�شياء  ه��ذه  اأن  ت�شدق  االأ���ش��ي��اء 
اأفعله  مب��ا  اأخ��ربك��م  اأن��ا  تعمل".. 

وينجح!".

درا�شة: خر�شانة �شدفة 
الكركند تكون اأقوى 

قال باحثون اأ�شراليون اإنهم وجدوا �شبيل 
لزيادة قوة اخلر�شانة ال�شتخدامها يف العمارة 
الطبيعية  االأمن�����اط  م�شتلهمني  امل��ع��ق��دة، 
"االإ�شتاكوزا" من  الكركند  ل�شدفة  امللتوية 
خلل تكنولوجيا الطباعة الثلثية االأبعاد. 
وت�شري درا�شة جديدة اأجرتها جامعة معهد 
ملبورن امللكي للتكنولوجيا اإىل اأن اخلر�شانة 
متانة  اأك��رث  ت�شبح  ال�شلب  باألياف  امل��ع��ززة 
عندما تتخذ منطا يحاكي �شدفة الكركند.

العملية  ت�شمل  قالب،  ا�شتخدام  من  وب��دال 
و�شع طبقات اخلر�شانة واحدة فوق االأخرى 
ي�شتخدم  اإل���ك���روين  ت�����ش��م��ي��م  ع���ن ط��ري��ق 

الطباعة الثلثية االأبعاد.
الدرا�شة جوناثان  الرئي�شي يف  الباحث  قال 
زالت  م��ا  الكركند  "�شدفة  ل��روي��رز  ت���ران 
املثرية  وه��ي��اك��ل��ه��ا  ب���اأ����ش���ك���ال���ه���ا  ت��ده�����ش��ن��ي 
ال�شلبة  �شديدة  اأن��ه��ا  وخا�شة  للهتمام، 

على نحو مذهل حقا".

فيديو موؤثر.. قطة تنقذ طفال من املوت 
التوا�شل  م��واق��ع  على  ت��داول��ه  مت  فيديو  مقطع  اأظ��ه��ر 
حاجز  ت�شلق  م��ن  طفل  منع  حت���اول  قطة  االج��ت��م��اع��ي، 
يف  ���ش��ّور  ال���ذي  الفيديو  يف  ويظهر  م��ن��زل��ه.  يف  ال�شرفة 
طفل  اإبعاد  جاهدة  حتاول  قطة  بكولومبيا،  بوكارامانغا 
وذلك  ال�شرفة،  ���ش��ور  ع��ن  واح���دا  ع��ام��ا  العمر  م��ن  يبلغ 
نهاية  ال��ق��ط��ة يف  وت��ن��ج��ح  ي��دي��ه.  ع��ل��ى  ���ش��رب��ات  بتوجيه 
ال�شور،  اإبعاد الطفل عن  املطاف بعد عدة حماوالت من 
والتي  "ديلي ميل" الربيطانية،  ح�شبما ذكرت �شحيفة 
الفيديو  �شاهدوا  الفيديو. وو�شف كثريون ممن  ن�شرت 
القطة  ب��ه  قامت  م��ا  االجتماعي،  التوا�شل  م��واق��ع  على 
باأنه دليل على حب احليوانات الأ�شحابها، يف حني و�شف 
اآخرون القطة ب�"االأخ االأكرب للطفل الذي ي�شعى جاهدا 
حلمايته من االأخطار". و�شبق اأن �شجلت حوادث عديدة 
اأب��ط��ال��ه��ا ق��ط��ط، ففي عام  اإن��ق��اذ  ال��ع��امل لعمليات  ح��ول 
2015، اأنقذت قطة حياة طفل حديث الوالدة يف كالوغا 
فيه  األ��ق��ي  ال��ذي  ال�شندوق  يف  بتدفئته  وذل��ك  برو�شيا، 

الر�شيع، واحليلولة دون جتمده من الربد.

عطلة وطنية تكرميا ل�شاللة كالب األباي
تكرميا  ج��دي��دة  وطنية  عطلة  تركمان�شتان  زعيم  ح��دد 
تقارير  اأوردت  م��ا  بح�شب  ال��ك��لب،  م��ن  حملية  ل�شللة 
و�شائل االإعلم. واأمر الرئي�س قربان بريدي حممدوف 
اأالب��اي، وهي  ب�شللة  ه��ذا، م�شيدا  العطلة  بتحديد يوم 
ليكون  ال��راع��ي،  ك��لب  م��ن  االآ���ش��ي��وي��ة  املحلية  ال�شللة 
اآخ��ر ي��وم اأح��د م��ن �شهر اأب��ري��ل م��ن ك��ل ع��ام، وه��و اليوم 
اأي�شا  ال�شابقة  ال�شوفيتية  فيه اجلمهورية  الذي حتتفل 
نيوترال  �شحيفة  وف��ق  اجل��ي��اد،  م��ن  املحلية  بال�شللة 
 6 يقطنها  التي  ال��ب��لد  تفتخر  اليومية.  تركمان�شتان 
مليني ن�شمة ب�شلالت جيادها وكلبها، وتقاليد الرعي 
التي تعود لقرون م�شت. وي�شيد الرئي�س ب�شللة كلب 
 2017 ويف  عنها،  كتابا  ن�شر  وق��د  ���ش��ن��وات،  منذ  اأالب���اي 
�شغريا  ج��روا  بوتن  فلدميري  الرو�شي  الرئي�س  اأه��دى 
منها. والعام املا�شي اأزاح ال�شتار عن متثال �شخم تكرميا 

ل�شللة الكلب هذه يف عا�شمة البلد.
ال��رو���ش��ي حينئذ  ال�����وزراء  2019 رئ��ي�����س  اأه����دى يف  ك��م��ا 

دميري ميدفيديف اأي�شا جروا من االأالباي.
واأفاد جنل الرئي�س، �شريدار، الذي يراأ�س رابطة االأالباي 
لهذا  ج��م��ال  م�شابقات  �شتت�شمن  العطلة  اأن  ال��دول��ي��ة، 

النوع من الكلب وم�شابقات لياقة بينها.

و�شط الثلوج ودب يطارده.. متزلج واجه املوت
وثقت لقطات فيديو موقفا مرعبا عا�شه اأحد املتزجلني 

يف رومانيا، عندما فوجئ فجاأة بدب يطارده.
بريدال  يف  املنتجعات  باأحد  يتزلج  �شابا  الفيديو  واأظهر 

برومانيا، يف حني �شرع دب مبلحقته ب�شرعة.
فاإن  ميل" الربيطانية،  "ديلي  �شحيفة  ذك��رت  وح�شبما 
وهو  ال��دب  �شاهدوا  "تلفريك"  ي�شتقلون  ك��ان��وا  �شياحا 
ب����دوره مرتبكا  ب���دا  ال���ذي  امل��ت��زل��ج  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ي�شعى 
بع�س ال�شيء. وقال اأحد ال�شياح ممن �شاهد املوقف، اإنه 
واآخرون قاموا بال�شراخ لت�شتيت انتباه الدب، واأن املتزلج 
باإ�شغال الدب بحقيبة كانت على ظهره  النهاية  جنح يف 

رماها للحيوان، ليتمكن من الو�شول اإىل نقطة اآمنة.

قبل مو�شم رم�شان.. حل من املا�شي للدراما امل�شرية
ب��داأ االإع��لن عن  مع اق��راب �شهر رم�شان الكرمي، 
امل�شل�شلت امل�شاركة باملاراثون الدرامي يف م�شر، ومن 
15 حلقة"،  "ال�  اأعمال  االأعمال تربز بقوة  بني تلك 
التي تعترب جتربة جديدة، مل يعتد امل�شاهدون على 
متابعتها خلل ال�شنوات االأخرية يف االأعمال املُقدمة 
يف رم�شان، التي جرت العادة اأن تكون 30 حلقة، تبداأ 
قائمة  وت�شم  معه.  وتنتهي  ال��ك��رمي  ال�شهر  ببداية 
ثلثة  ح��ل��ق��ة،   15 م��ن  امل��ك��ون��ة  رم�����ش��ان  م�شل�شلت 
بطولة الفنانني �شريف  اأعمال وهي: "�شقة 6" من 
املمثل  يقدمه  الذي  �شلمة وروب��ي، و"كوفيد25-" 
يو�شف ال�شريف، و"بني ال�شما واالأر�س" املاأخوذ عن 
بطولة  وم��ن  حم��ف��وظ  جنيب  العاملي  االأدي���ب  ق�شة 
ه��اين �شلمة وغ���ادة ع���ادل، وي��ب��دو اأن االأي���ام املقبلة 
ويرى  ال�شكل.  بنف�س  تقدم  اأخ���رى  اأع��م��ااًل  �شت�شهد 
من  ع��دي��داً  هناك  اأن  ال�شناوي  ط��ارق  الفني  الناقد 
اأهمها اجتاه القائمني على  االأ�شباب لتلك الظاهرة، 
االإنتاجية  التكلفة  لتخفيف  الرم�شانية  االأع��م��ال 
ك��ورون��ا، وجناح  العام يف ظل جائحة  ه��ذا  مل�شل�شلت 
من�شات  اأنتجتها  التي  الق�شرية  امل�شل�شلت  جتربة 

العر�س االإلكرونية يف االأ�شهر االأخ��رية. كما يقول 
لي�شت  حلقة   30 من  االأق��ل  امل�شل�شلت  اإن  ال�شناوي 
كانت  البداية  "يف  امل�شرية:  الدراما  على  باجلديدة 
امل�شل�شلت 13 حلقة، ومن قبلها كانت هناك اأعمال 
ظهور  لكن  حلقات،  وخم�س  حلقات  �شبع  من  تتكون 
القاعدة يف م�شر  التلفزيونية هو ما جعل  املحطات 
حلقة   30 امل�شل�شل  يكون  اأن  ال��درام��ا،  م�شتوى  على 
كاملة". واأ�شاف ال�شناوي ملوقع "�شكاي نيوز عربية": 
"�شهدت االأعوام االأخرية كثرياً من امل�شل�شلت التي 
تتعمد "ح�شو االأحداث" دون داعي الإكمال امل�شل�شل، 
عدد  يف  تقدميه  ميكن  فنًيا،  �شعيف  عمل  والنتيجة 

حلقات اأقل لكن بتاأثري اأٌقوى".
ب�شهر  الفني  االإن��ت��اج  يتعلق  اأال  ن��ري��د  "كما  وت��اب��ع: 
اأن  الكرمي-، فيجب  –�شهر رم�شان  ال�شنة  واحد يف 
فلي�س  ال��ع��ام،  م��دار  الفنية على  االأع��م��ال  توزيع  يتم 
الوقت  يف  ع��م��ًل   50 م��ن  اأك���رث  يعر�س  اأن  منطقي 
نف�شه ، وبالطبع �شتتعر�س بع�س امل�شل�شلت للظلم، 
ول���ن ت��ك��ون ه��ن��اك ف��ر���ش��ة ل���دى اجل��م��ه��ور للتعرف 

عليها".

جني فوندا تنال جائزة يف غولدن غلوب 
اأعمالها يف حفل  �شتنال املمثلة والنا�شطة االأمريكية جني فوندا جائزة فخرية عن جممل 
جوائز غولدن غلوب ال�شهر املقبل، احتفاء مب�شريتها الفنية يف ال�شينما والتلفزيون وموقفها 
60 عاما. وقالت رابطة هوليوود لل�شحافة  الريادي من ق�شايا اجتماعية على مدى نحو 
االأجنبية التي تنظم احلفل اإن فوندا �شتح�شل على جائزة �شي�شل بي. دوميل خلل املرا�شم 
التي �شتقام يوم 28 فرباير. وقال علي �شار رئي�س الرابطة يف بيان "موهبتها التي ال ينكرها 
اأحد اأك�شبتها اأعلى م�شتوى من التقدير، ورغم اأن حياتها املهنية �شهدت تقلبات عديدة ظل 
التزامها املتفاين باإحداث التغيري را�شخا". بداأت فوندا "83 عاما" م�شريتها الفنية عام 1960 
ال�شتينيات  ال�شينما يف  اأهم جنمات  اأ�شبحت واح��دة من  ب��رودواي وال�شينما ثم  على م�شارح 
وال�شبعينيات باأفلم مثل "بارباريل". وكان اأحدث ظهور لها يف امل�شل�شل الكوميدي "جري�س 
وفرانكي" الذي تنتجه من�شة نتفليك�س. كما كان لها مواقف مهمة كنا�شطة �شيا�شية، اإذ قادت 
املا�شي  العام  ويف   .2003 يف  العراق  وح��رب  ال�شبعينيات  يف  فيتنام  حلرب  معار�شة  حملت 

�شاركت يف احتجاجات اأ�شبوعية ت�شلط ال�شوء على خماطر االحتبا�س احلراري.
وفوندا هي ابنة املمثل الراحل هري فوندا و�شقيقة املمثل الراحل بير فوندا، وقد فازت 

بجائزتي اأو�شكار و�شبع جوائز غولدن غلوب.
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