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تو�سية اأممية بن�سر فريق دويل ملراقبة الهدنة يف �سرت
حفرت ياأمر بتاأمني مدينة بنغازي 

�ضد اخلارجني عن القانون
•• عوا�صم-وكاالت:

يف  دولييييين  مراقبن  بن�شر  غوتريي�ش،  اأنطونيو  الييعييام  الأمييين  اأو�ييشييى 
النار املربم  اإطيياق  اتفاق وقف  ليبيا حتت مظلة الأمم املتحدة ملراقبة 
يف اأكتوبر من قاعدة يف مدينة �شرت ال�شرتاتيجية، بوابة حقول النفط 
اأممي  قييرار  ب�شدور  اأملها  عن  تون�ش  اأعلنت  فيما  الباد،  يف  الرئي�شية 

ب�شاأن ليبيا يف اأ�شرع وقت ممكن.
وقال الأمن العام يف تقرير موؤقت اإىل جمل�ش الأمن حول الرتتيبات 
املقرتحة ملراقبة وقف اإطاق النار، والذي مت تعميمه، اإنه يجب اإر�شال 
اأجل  ميين  اأوىل  كخطوة  طرابل�ش  الليبية  العا�شمة  اإىل  متقدم  فريق 
النار،  اإطيياق  وقييف  ملراقبة  املتحدة  ليياأمم  تابعة  لآلية  الأ�ش�ش  توفري 
املتحدة مبراقبة  الأمم  لقيام  الأ�ش�ش  لتوفري  �شرت..  وتكون مقرها يف 

وقف اإطاق النار ب�شكل قابل للتو�شع.
ملقرتح  التام  رف�شه  عن  اجلمعة،  اأعييرب،  الليبي  الوطني  اجلي�ش  وكييان 
الع�شكرية  اللجنة  اتفاق  لدعم  دولية  مراقبة  قييوات  بن�شر  غوتريي�ش 
امل�شرتكة بوقف دائم لإطاق النار يف الباد، ت�شم مدنين وع�شكرين 
الإفييريييقييي والحتاد  الحتييياد  غييرار  دولييييية، على  ميين هيئات  متقاعدين 
الأوروبي، وجامعة الدول العربية. واعترب يف حديث مع �شحيفة ال�شرق 

الأو�شط اأن املقرتح يعترب تدخا غري م�شموح به يف ليبيا.
منح  �شرورة  على  حفرت  خليفة  امل�شري  اليبي  اجلي�ش  قائد  و�شدد  هييذا 
كنها من اأداء عملها دون عراقيل،  الأجهزة الأمنية ال�شاحيات التي تمُ

وتكثيف جهودها ل�شمان الأمن يف مدينة بنغازي.
وح�شب موقع الو�شط الليبي، اأمر حفرت، يف اجتماع مع الغرفة الأمنية 
امل�شرتكة بو�شع خطة اأمنية حمكمة لتاأمن مدينة بنغازي، تعتمد على 
الرئي�شية  العامة وال�شوارع  وامليادين  الأنحاء  املكثف يف جميع  النت�شار 

للت�شدي لأي حماولت خارجة عن القانون.
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•• العال-وام-الفجر: 

عقدت يف مركز مرايا مبحافظة العا يف منطقة املدينة 
جمل�ش  دول  لييقييادة   41 الييي  اأعييمييال القمة  اأميي�ييش  امليينييورة 
ال�شمو  العربية مب�شاركة �شاحب  لدول اخلليج  التعاون 
الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل على راأ�ش وفد 

الدولة.

اآل  را�ييشييد  بيين  ال�شيخ حمييمييد  ال�شمو  �ييشيياحييب  اأكيييد  وقيييد 
الييوزراء حاكم  مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
دبي رعاه اهلل على اأهمية تعزيز م�شرية مدل�ش التعاون 
اخلليجي وقال يف تغريدات على ح�شاب �شموه ال�شخ�شي 

يف )تويرت(:
�شاركت اليوم يف قمة العا لقادة دول جمل�ش التعاون..

قمة اإيجابية.. موحدة لل�شف..مر�شخة لاإخوة برعاية 
اأخييييي خييييادم احلييرميين اليي�ييشييريييفيين وويل عييهييده الأميييري 

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

اأن�شار بايدن ي�شتمعون اليه خال جتمع انتخابي يف ولية جورجيا   )اأ.ف.ب(

اختتام القمة الـ41 ملجل�س التعاون مب�ساركة حممد بن را�سد

قمة »العال« توؤكد على الت�ضامن ووحدة ال�ضف من اأجل اأمن املنطقة وا�ضتقرارها 
حممد بن �شلمان ..املتغريات والتحديات املحيطة بنا 
وتعاون خليجي حقيقي وعمق  تتطلب قوة وتا�شك 

عربي م�شتقر.
ويف تغريدة اأخرى قال �شموه: يف ١٩٨١ .. قبل اأربعن 
عاماً من اليوم ا�شت�شاف والدنا وموؤ�ش�ش دولتنا ال�شيخ 
زايد اأول قمة يف اأبوظبي مع اإخوانه قادة دول املجل�ش 
رحمهم اهلل جميعاً ... م�شرية التعاون هو اإرث هوؤلء 
.. وترت�شخ  امل�شرية  تتعزز  واليوم   .. ل�شعوبهم  القادة 

الأخوة .. وتتجدد روح التعاون مل�شلحة �شعوبنا .
واأ�شاف �شموه يف تغريدة اأخرى: جندد �شكرنا للملكة 
الييعييربييييية اليي�ييشييعييودييية رعييايييتييهييا هيييذه الييقييميية الناجحة 
 .. التعاون  جمل�ش  دول  م�شرية  يف  ثقتنا  وجنييدد   ...
وجندد تفاوؤلنا باأن ال�شنوات القادمة حتمل ا�شتقراراً 
واأمناً واأماناً وعمًا واإجنازاً �شيخدم �شعوبنا .. وي�شهم 

يف ا�شتقرار حميطنا.
)التفا�شيل �ش2 و11-10(

القادة امل�شاركون يف اأعمال القمة الي 41 لقادة دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية يف مركز مرايا مبحافظة العا  )وام(

الكونغر�س ي�سادق على االنتخابات اليوم وخماوف من موجة عنف

ترقب لتظاهرة اأن�ضار ترامب.. وطلب للبنتاغون لتحريك قواته

مدمرة كورية تقرتب من اإيران بعد احتجاز ناقلة نفط 
 

•• �صيول-اأ ف ب:

اأعلنت �شيول اأم�ش اأنها �شرت�شل وفدا حكوميا اإىل اإيران 
ناقلة نفط  الإفيييراج عن  ب�شاأن  للتفاو�ش  وقييت  اأقييرب  يف 
�شخ�شا، يف وقت   20 ميين  املييوؤلييف  وطيياقييمييهييا  حمييتييجييزة 
من  قريبة  مييييياه  اإىل  القر�شنة  ملكافحة  وحيييدة  و�شلت 
م�شيق هرمز. واأعلن احلر�ش الثوري الإيييراين يف بيان 
احتجاز ناقلة النفط الكورية اجلنوبية »هانكوك ت�شيمي 
البحرية،  البيئية  للقوانن  املييتييكييررة  خمالفتها  بييزعييم 
املواد  من  طن   7200 متنها  على  كييان  اأنييه  اإىل  م�شريا 

الكيميائية النفطية.

اأن مدمرة على  الثاثاء  �شيول  الدفاع يف  واأعلنت وزارة 
مياه  اإىل  و�شلت  القر�شنة  مكافحة  فرقة  اأفييراد  متنها 
قييريييبيية مييين ميي�ييشيييييق هييرمييز وهيييي بيي�ييشييدد تيينييفيييييذ مهمة 

ل�شمان �شامة مواطنينا.
من300  املييكييونيية  �شيونغهاي  وحيييدة  اإن  �ييشيييييول  وقييالييت 
عن�شر متواجدة يف املنطقة منذ اأواخر العام املا�شي، ولن 
تنخرط يف عملية هجومية، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب 

الكورية اجلنوبية نقا عن م�شوؤول ع�شكري مل ت�شمه.
واأ�يييشيييافيييت ييينييبييغييي الييتييو�ييشييل حليييل لييلييميي�ييشيياأليية مييين خال 
الييدبييلييومييا�ييشييييية. الييوحييدة تييركييز عييلييى �ييشيياميية مواطنينا 

الذين ي�شتخدمون املمر املائي بعد حادثة الحتجاز.

•• وا�صنطن-وكاالت:

الرئي�ش  اأن�شار  لتجمع  ترقب  مع 
الأمييريكييي دونييالييد تييرامييب، املقرر 
الأبي�ش،  الييبيييييت  قييييرب  تيينييظيييييمييه 
م�شادقة  ميييع  تييزاميينييا  الأربيييييعييييياء، 
النتخابات  نتائج  الكونغر�ش على 
الرئا�شية، تثار خماوف كبرية من 

اندلع موجة من العنف.
اأع�شاء الكونغر�ش  وعرب عدد من 
عييين خميياوفييهييم مييين اليييتيييواجيييد يف 
ييينيياييير، حمذرين   6 وا�ييشيينييطيين يف 
اأ�شول  مييين  خييا�ييشيية  الأميييريكييييييين 
اأفريقية من التواجد يف العا�شمة 
خيييا�يييشييية قيييييرب ميييكيييان امليييظييياهيييرة، 
لحتمال وقوع اأعمال عنف، خا�شة 
ميين قييبييل جمييمييوعيية بييييراود بويز، 
الييتييي �شبق وكييانييت خلف عييدد من 
مظاهرة  اآخيير  يف  الطعن  عمليات 

منا�شرة لرتامب بالعا�شمة.
و�شّرح م�شوؤولون يف وزارة الدفاع 
عمدة  اأن  الييثيياثيياء،  الأميييريكييييييية، 
باوزر  مورييل  وا�شنطن  العا�شمة 
امل�شاعدة  الييبيينييتيياغييون  ميين  طييلييبييت 
يف حتييريييك وحييييدات ميين احلر�ش 

لييييي�ييس لييييدى الييفييرنيي�ييضيييييني 
والأملييييييان نييفيي�ييس الييقيييييم!

•• الفجر -اأوليفييه غاالند

 –ترجمة خرية ال�صيباين

اأحدهما  مليييوؤرخييين،  حييديييث  كييتيياب 
فييرنيي�ييشييي والآخيييييير اأملييييياين )اأعيييييداء 
بييياليييوراثييية؟ بييقييلييم هيييييليين ميييييار-
وير�شينج،  واأنييدريييا�ييش  دييياكييروا 
التاريخ  على  نظرة  يلقي  فييايييارد( 
الفرن�شية  لييلييعيياقييات  امليي�ييشييطييرب 
مييين هزمية  انيييطييياقيييا  الأمليييانييييييية 
قبل  اي   ،1870 عيييييام  فييرنيي�ييشييا 

عاًما.  150
اإرادة  على  ال�شوء  الكتاب  ي�شلط 
املييي�يييشيييتيييميييرة لأملييييانيييييييييا بعد  الييييغييييزو 
تخليها، بفر�ش من ب�شمارك، على 

الطريقة الليربالية والربملانية. 
تيي�ييشييارلييز جييايييغييو، اليييذي كييتييب عن 
العمل يف �شحيفة لوفيغارو يف 25 
نوفمرب، يخل�ش اىل ان: امل�شاحلة 
اإىل  ت�شتند  ل  الأملانية  الفرن�شية 
اأنه  بالتاأكيد،  اخييتيييييارييية.  �ييشييات 
ع�شر،  الثامن  الييقييرن  نهاية  منذ 
بالفرنكوفونية  اإعيييجييياب  هيينيياك 
هذين  يف  بيياجلييرمييانييييية  و�ييشييغييف 

البلدينز.   )التفا�شيل �ش15(

ويييييعييييمييييل مييييكييييتييييب اليييتيييحيييقيييييييقيييات 
�شرطة  ميييييع  بييييكييييّد  اليييييفيييييييييييدرايل 
العا�شمة خلف الكوالي�ش لتحديد 
عييييييدد ميييييوؤييييييدي تيييييراميييييب اليييذيييين 
وما  الييعييا�ييشييميية،  اإىل  �ييشيييييتييدفييقييون 
اإىل  لييلييجييوء  يخططون  كييانييوا  اإذا 

العنف.
حفل  يييييكييييون  اأن  املييييتييييوقييييع  وميييييين 
بكثري  اأ�يييشيييغييير  بييييايييييدن  تيينيي�ييشيييييب 
ب�شبب  ال�شابقة  الحييتييفييالت  ميين 
اأفييييييراد  عيييييدد  فيييييياإن  كوفيد19-، 
مكافحة الإرهاب والأمن املكلفن 

بهذه الوظيفة ظل مرتفعاً.
اآلف   5 مييييين  اأكييييييير  يييييين  عمُ فيييقيييد 
القانون  اإنفاذ  �شباط  من  �شابط 
الييييفيييييييييدرايل ميييين اأكيييييير ميييين 12 
وكالة يف خمتلف فرق عمل حفل 
التن�شيب على اأر�ش الواقع، وهي 
امل�شوؤولة عن ال�شتعداد لكل �شيء 
بيييدءاً ميين مييواجييهيية حييدث مناخي 
ل�شمان  بديلة،  مواقع  اإعييداد  اإىل 
حالة  يف  احليييكيييومييية  ا�ييشييتييمييرارييية 
احلاجة اإىل اإجاء الرئي�ش ونائب 
للمجلة  وفقا  القادمن،  الرئي�ش 

الأمريكية.

ال�شرطة  مليييي�ييييشيييياعييييدة  الييييوطيييينييييي 
الفيدرالية  الأميينييييية  والأجييييهييييزة 
على مواجهة التظاهرات املرتقبة، 
هيياميي�ييش م�شادقة  عييلييى  الأربيييعييياء، 
الييكييونييغيير�ييش عييلييى اأ�يييشيييوات املجمع 
النييييتييييخييييابييييي، واليييييييييذي مييينيييح جو 
النتخابات  يف  نهائيا  فييوزا  بايدن 

الرئا�شية.

واأو�شح امل�شوؤولون اأن بدء عمليات 
نيي�ييشيير قييييوات احلييير�يييش الييوطيينييي يف 
الأبي�ش  البيت  وا�شنطن وحميط 
يوم  منت�شف  �شتبداأ  والكونغر�ش 
اأمنية  الثاثاء، على �شوء تقارير 
ت�شري اإىل اأن التظاهرات التي دعا 
اإليها ترامب قد تاأخذ طابعا عنيفا 
واملباين  املحلين  املواطنن  يهدد 

واملمتلكات التجارية واخلا�شة.
يناير   20 يييييييوم  اقييييييييرتاب  ومييييييع 
لييتيينيي�ييشيييييب بييييايييييدن، ذكيييييرت جملة 
"نيوزويك" الأمريكية اأن وكالت 
اأن  اإنفاذ القانون الفيدرالية ترى 
الأ�شبوع املقبل هو الأخطر بفارق 
اإثارة  خطر  من  تتخوف  اإذ  كبري، 

العنف.

�ص 03

�ص 09

�ص 19

بلدية �لظفرة تنفذ م�رشوع �إن�شاء 
�لبنية �لتحتية يف حم�رش �لييف

�أخبار �لإمار�ت

�ل�شاهد: �نتخابات ت�رشيعية 
مبّكرة وتغيري �لقانون �لنتخابي

عربي ودويل

دموع »قاهر كلوب«.. ن�شوة 
�لنت�شار �أم »�لرياح �لقوية«؟

�لفجر �لريا�شي

الرتبية تعلن عن �سوابطها واآليات التطبيق
المتحانات التعوي�ضية تبداأ 10 اجلاري 

وحتى 14 منه من الرابع للثاين ع�ضر
•• دبي- حم�صن را�صد:

اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم، ممثلة يف قطاع العمليات املدر�شية، عن تفا�شيل اإجراءات 
و�شوابط واآليات تطبيق المتحانات التعوي�شية، املقرر لها، الفرتة من الأحد 10 اإىل 
اخلمي�ش 14 يناير اجلاري، لل�شفوف من الرابع وحتى الثاين ع�شر، اإذ يوؤديها طلبة 
 ،11-4 الثاين ع�شر ح�شوريا يف املدار�ش الكرتونيا، فيما يبا�شروها باقي ال�شفوف 

.A عن بعد يف املنازل يف جميع مواد املجموعة
ووجهت الوزارة يف تعميم لها يخاطب مديري املدار�ش، ومرفق مع جداول المتحانات، 
ال�شف  اإذ يطبق امتحان طلبة  اإجييراءات للعملية المتحانية،   10 باللتزام بتطبيق 
الثاين ع�شر عام وخا�ش من خال احل�شور الواقعي يف املدر�شة ملواد املجموعة A مبا 
تقدم  التي  املدار�ش  نف�ش  الجتماعية يف  والدرا�شات  الإ�شامية  الرتبية  فيها مادتي 

فيها الطلبة لمتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي الأول.         )التفا�شيل �ش3(

تعليمات للربيطانيني بالبقاء يف املنازل مع بدء ثالث عزل عام 

طواريء يف اليابان ولبنان يقرر الإغالق الكامل 3 اأ�ضابيع 
•• عوا�صم-وكاالت:

بداأت بريطانيا اأم�ش ثالث عزل عام 
حيث  كوفيد19-  مر�ش  ملواجهة 
بالبقاء  لل�شكان  تعليمات  �ييشييدرت 
يف املنازل فيما دعت احلكومة لبذل 
كييبييري واأخيييييري عييلييى م�شتوى  جييهييد 
عييلييى فريو�ش  لييليي�ييشيييييطييرة  اليييبييياد 
التطعيم  يييغييري  اأن  قييبييل  كييييورونييييا 

اجلماعي املعادلة.
بوري�ش  الييييييييوزراء  رئييييي�ييش  واأعييييليييين 
وقت  العام يف  العزل  بدء  جون�شون 
وقال  الثيينيين،  الول  اأم�ش  متاأخر 
�شديدة  اجلييييديييييدة  الييي�يييشيييالييية  اإن 
العدوى من فريو�ش كورونا والتي 
بريطانيا  يف  ميييرة  لأول  اكييتيي�ييشييفييت 
هيئة  بو�شع  تيينييذر  ب�شرعة  تنت�شر 
العامة حتت �شغط �شديد  ال�شحة 

يف غ�شون 21 يوما.
وبييداأت بريطانيا يف توزيع لقاحن 
اأحدهما  كوفيد19-،  من  للوقاية 
وبيونتيك  فييايييزر  �ييشييركييتييا  �شنعته 
اأك�شفورد  جامعة  ابتكرته  والييثيياين 

زينيكا.  اأ�شرتا  �شركة  مع  بالتعاون 
على  يييربييو  مييا  تطعيم  بالفعل  ومت 
املليون باجلرعة الأوىل من اللقاح.

اليابانية  احلييكييوميية  قييالييت  حيين  يف 
امييي�يييش اإنييييهييييا وافييييقييييت عيييليييى اإعيييييان 
حيياليية اليييطيييوارئ بيينيياء عييلييى قانون 
كورونا  ملكافحة  اخلا�شة  التدابري 
وذلييييك بيييدء مييين غيييدا اخلييمييييي�ييش يف 
و�شايتما،  طيييوكيييييييو،  حميييافيييظيييات 

وت�شيبا و كاناغاوا . وتركز الطوارئ 
املييطيياعييم واحلانات  عييلييى  اجلييديييدة 
تنطوي  الييتييي  التجمعات  واأمييياكييين 
الفريو�ش  انييتيي�ييشييار  خيييطيييورة  عييلييى 
و�شاعات  احليييركييية  حييرييية  بييتييقييييييييد 

العمل فيها.
هذا ووقع الرئي�ش اللبناين مي�شال 
ال�شتثنائية  امليييوافيييقييية  عييلييى  عييييون 
غدا  من  اعتبارا  الكامل  بييالإغيياق 

�شباح  حييتييى  يييينيييايييير،   7 اخلييمييييي�ييش 
الأول من فرباير.

ويييياأتيييي الإغييييياق الييكييامييل يف اإطيييار 
فييريو�ييش كورونا  انييتيي�ييشييار  مييواجييهيية 
بناء على اقرتاح  الييبيياد، وذلييك  يف 
واللجنة  الييييييوزراء  جمييليي�ييش  رئييييي�ييش 
فريو�ش  متابعة  املكلفة  اليييوزاريييية 
حكومة  رئييييييي�يييش  وكيييييييان  كييييييورونييييييا. 
ح�شان  اللبنانية،  الأعمال  ت�شريف 
دييياب، قد اأعييرب الثنن، عن قلقه 
يف  لبنان،  يف  الييوبييائييي  الو�شع  اإزاء 
كييورونييا وعدم  ظييل تف�شي فييريو�ييش 
وجييييود اأ�يييشيييرة �ييشيياغييرة يف عيييدد من 
اإىل  الييفييائييقيية، لفييتييا  العناية  غييرف 
اأنه من املتوقع اأن يتم اإغاق الباد 

ملدة اأ�شبوعن.
قال  الييوزارييية،  اللجنة  اجتماع  ويف 
الإجييييييراءات  طبقنا  دييييياب:  حيي�ييشييان 
الدولة،  م�شتوى  على  كافة  املمكنة 
لكن التزام النا�ش مل يكن اإيجابيا، 
لييياأ�يييشيييف هييينييياك مييييواطيييينييييون غري 
هذا  بخطر  اليييييوم  حييتييى  مقتنعن 

الوباء.

تيييونييي�يييس: امليي�ييضييييي�ييضييي 
الداخلية وزييير  ُيقيل 

•• الفجر -تون�س:
التون�شية  احلييكييوميية  رئييا�ييشيية  اأعييليينييت 
اإعفاء  قييّرر  امل�شي�شي  ه�شام  اأن  اأم�ش 
�شرف  تيييوفيييييييق  الييييداخييييلييييييييية  وزيييييييير 
الييدييين ميين مييهييامييه. واأكييييدت رئا�شة 
احلكومة يف باغ �شادر عنها ن�شرته 
اأن  في�شبوك  موقع  على  ب�شفحتها 
امليي�ييشييييي�ييشييي �ييشيييييتييوىل الإ�ييييشييييراف على 
انتظار  يف  بالنيابة  الداخلية  وزارة 

تعين وزير داخلية جديد.

•• عوا�صم-وكاالت:

ك�شف التحالف اليمني لر�شد انتهاكات حقوق الإن�شان، 
املدنين، جراء ق�شف  الع�شرات من  واإ�شابة  عن مقتل 
�شنته ميلي�شيا احلوثي النقابية، على ثاث مديريات 
يف حمافظة تييعييز، جيينييوب غييرب الييبيياد، بييالإ�ييشييافيية اإىل 
ع�شرات النتهاكات التي ارتكبتها امليلي�شيا بحق املدنين 

خال اأقل من �شهرين.
ور�شد التحالف احلقوقي 73 انتهاكاً وجرائم ارتكبتها 
�شكان  بييحييق  اإييييييران،  ميين  املييدعييوميية  احلييوثييي  ميلي�شيا 

املدمرة الكورية اجلنوبية يف حماولة لل�شغط بهدف تغيري املوقف اليراين   )اف ب(

مديريات �شالة والقاهرة واملظفر، يف مدينة تعز، خال 
الفرتة من 1 نوفمرب وحتى 19 دي�شمرب 2020م.

اإن مبعوثها  الثاثاء،  اأم�ش  املتحدة،  الأمم  وقالت  هذا 
اخليييا�يييش بيياليييييميين ميييارتييين غييريييفييثيي�ييش �يييشيييييييزور اليمن 
الرئي�ش  لييلييقيياء  املقبلة  القليلة  الأيييييام  يف  واليي�ييشييعييودييية 
اليمني وم�شوؤولن �شعودين كبار يف اأعقاب هجوم على 

مطار عدن يف الأ�شبوع املا�شي.
يف  ال�شاحلية  عييدن  مدينة  مطار  على  الهجوم  واأ�شفر 
دي�شمرب عن مقتل ما ل يقل عن 22 �شخ�شا فور   30

و�شول طائرة على متنها اأع�شاء احلكومة اليمنية.

مقتل واإ�سابة الع�سرات بنريان احلوثي يف 3 مديريات بتعز
املبعوث الأممي باليمن يزور عدن والريا�س

امل�شي�شي ووزير الداخلية

العا�شمة الربيطانية وقد حتولت اىل مدينة اأ�شباح!   )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 153,645 فح�سا ك�سفت عن 1,967 اإ�سابة 

»ال�ضحة« تعلن �ضفاء 1,866 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي- وام:

لتو�شيع  املجتمع  ووقيياييية  ال�شحة  وزارة  خييطيية  مييع  تا�شيا 
املبكر  الكت�شاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�شات  نطاق  وزيييادة 
وح�شر احلالت امل�شابة بفريو�ش كورونا امل�شتجد كوفيد19- 
واملخالطن لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 153،645 
24 املييا�ييشييييية عييلييى فئات  اليييي  فح�شا جييديييدا خيييال اليي�ييشيياعييات 
خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�ش 
الطبي. و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�ش يف الدولة 

وتو�شيع نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ش  جديدة  اإ�شابة  حالة   1،967
جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية 
امل�شجلة  احليييالت  جمييمييوع  يبلغ  وبييذلييك  الييازميية،  ال�شحية 

حالة.  216،699
3 م�شابن وذلييك من تداعيات  اليييوزارة عن وفيياة  اأعلنت  كما 
الإ�شابة بفريو�ش كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 685 حالة.
وخال�ش  اأ�شفها  عن  املجتمع  ووقيياييية  ال�شحة  وزارة  واأعييربييت 

تعازيها وموا�شاتها لذوي املتوفن، وتنياتها بال�شفاء العاجل 
اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة  امل�شابن،  جلميع 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية 

�شماناً ل�شحة و�شامة اجلميع.
1،866 حالة جديدة مل�شابن  �شفاء  الييوزارة عن  اأعلنت  كما 
من  التام  وتعافيها  "كوفيد19-"  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ش 
منذ  الييازميية  ال�شحية  الرعاية  تلقيها  بعد  امليير�ييش  اأعييرا�ييش 
ال�شفاء  حيييالت  جمييمييوع  يييكييون  وبييذلييك  امل�شت�شفى،  دخييولييهييا 

حالة.  193،321

اختتام القمة الـ41 ملجل�س التعاون مب�ساركة حممد بن را�سد

قمة »العال« توؤكد على الت�ضامن ووحدة ال�ضف من اأجل اأمن املنطقة وا�ضتقرارها

اأكد على حتقيق التعاون والرتابط والتكامل بني دول املجل�س يف جميع املجاالت

اإعالن »الُعال «ال�ضادر عن قمة ال�ضلطان قابو�س وال�ضيخ �ضباح يوؤكد على الأهداف ال�ضامية ملجل�س التعاون

لراأب ال�شدع بن دول املنطقة.
وقيييال الأمييييري حمييمييد بيين �شلمان، 
الييقييميية اخلييليييييجييييية رقم  امييي�يييش يف 
مدينة  ت�شت�شيفها  الييتييي   ،41
اجلهود  هييذه  اإن  ال�شعودية،  العا 
بيان  اتيييفييياق  اإىل  لييلييو�ييشييول  اأدت 
الييعييا الييييذي جيييرى الييتيياأكيييييد فيه 
عيييليييى اليييتييي�يييشيييامييين وال�ييييشييييتييييقييييرار 
والإ�شامي،  والييعييربييي  اخلليجي 
بن  والتاآخي  الييود  اأوا�شر  وتعزيز 
اآمالها  يخدم  مبا  و�شعوبنا،  دولنا 

وتطلعاتها.
ال�شعودي:  الييعييهييد  ويل  واأ�يييشييياف 
نحن اليوم اأحوج ما نكون لتوحيد 
مبنطقتنا  لييليينييهييو�ييش  جيييهيييودنيييا 

ا�شتقرار  يف  وييي�ييشييهييم   .. �ييشييعييوبيينييا 
حميطنا.

وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�ش  نييائييب  مكتوم  اآل  را�ييشييد  بيين 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل قد و�شل اإىل اململكة 
العربية ال�شعودية ظهر اأم�ش على 
اإىل اجتماعات  الييدوليية  وفييد  راأ�يييش 
التعاون  دول جمل�ش  وزعماء  قادة 
تلتئم  التي  العربية  اخلليج  لييدول 
بييعييد قييليييييل يف حمييافييظيية الييعييا يف 
والتي  امليييينييييورة  امليييديييينييية  ميينييطييقيية 
يراأ�شها خادم احلرمن ال�شريفن 
عبدالعزيز  بيييين  �يييشيييليييميييان  املييييلييييك 
العربية  املييمييلييكيية  مييلييك  �ييشييعييود  اآل 

م�شرتكة  وقييوا�ييشييم  خا�شة  عاقة 
والقربى  العقيدة  باأوا�شر  متمثلة 
�شعوبنا،  بييين  امليي�ييشييرتك  وامليي�ييشييري 
جميعا  علينا  امليينييطييلييق  هيييذا  ومييين 
ال�شامية  الأهيييييداف  نيي�ييشييتييدرك  اأن 
عليها  يييييقييييوم  الييييتييييي  واملييييقييييومييييات 
املجل�ش ل�شتكمال امل�شرية وحتقيق 

التكامل يف جميع املجالت.
وكان الأمري حممد بن �شلمان قد 
ال�شلطان  قمة  ا�شم  اإطييياق  اأعييليين 
قمة  على  �شباح  وال�شيخ  قييابييو�ييش 
العا، عرفانا ملا قدماه من اأعمال 
دعييم م�شرية  عييرب عقود يف  جليلة 

جمل�ش التعاون اخلليجي.
وقد اأكد وزير اخلارجية ال�شعودي 

اأبوظبي  يف  قمة  اأول  زايييد  ال�شيخ 
املجل�ش  دول  قيييييادة  اإخييييوانييييه  ميييع 
م�شرية   ... جييميييييعيياً  اهلل  رحييمييهييم 
القادة  هيييييوؤلء  اإرث  هيييو  اليييتيييعييياون 
امل�شرية  تتعزز  واليوم   .. ل�شعوبهم 
.. وترت�شخ الأخوة .. وتتجدد روح 

التعاون مل�شلحة �شعوبنا .
اأخرى:  تغريدة  يف  �شموه  واأ�شاف 
العربية  لييلييمييلييكيية  �ييشييكييرنييا  جنييييدد 
القمة  هيييذه  اليي�ييشييعييودييية رعييايييتييهييا 
ثييقييتيينييا يف  ... وجنييييييدد  الييينييياجيييحييية 
التعاون  جمييليي�ييش  دول  مييي�يييشيييرية 
ال�شنوات  بييياأن  تييفيياوؤليينييا  وجنيييدد   ..
واأمناً  ا�ييشييتييقييراراً  الييقييادميية حتييمييل 
�شيخدم  واإجنييييييازاً  وعييمييًا  واأميييانييياً 

حتيط  التي  التحديات  ومواجهة 
التي  اليييتيييهيييدييييدات  بييينيييا، وخيييا�يييشييية 
للنظام  اليينييووي  الربنامج  ميثلها 
لل�شواريخ  وبييرنيياجمييه  الإييييييراين 
التخريبية  وم�شاريعه  البال�شتية 
ووكيييياوؤه  يتبناها  الييتييي  الييهييداميية 
وطائفية  اإرهيييابييييييية  اأنيي�ييشييطيية  مييين 
وال�شتقرار  الأميين  زعزعة  هدفها 
يف املييينيييطيييقييية، ممييييا ييي�ييشييعيينييا اأميييييام 
الدويل  املجتمع  دعيييوة  م�شوؤولية 
لييلييعييمييل بيي�ييشييكييل جيييدي لييوقييف تلك 
لل�شلم  املهددة  وامل�شاريع  الربامج 

والأمن الإقليمي والدويل.
الكيان  هيييذا  تيياأ�ييشييييي�ييش  مت  وتيييابيييع: 
ا�شتنادا اإىل ما يربط بن دولنا من 

ال�شعودية ال�شقيقة.
ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبال  يف  وكييان 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
الطائرة  �شلم  عند  املرافق  والوفد 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد 
العهد  ويل  �ييشييعييود  اآل  �شلمان  بيين 
الييوزراء وزير  نائب رئي�ش جمل�ش 
ال�شعودية  الييعييربييييية  اململكة  دفييياع 
وعدد من الأمييراء والييوزراء وكبار 

امل�شوؤولن ال�شعودين.
ميييين جيييانيييبيييه ثيييمييين �ييشييمييو الأميييييري 
العهد  ويل  �ييشييلييمييان  بيييين  حميييميييد 
نيييائيييب رئييييي�ييش جمل�ش  اليي�ييشييعييودي 
الوزراء وزير الدفاع، اجلهود التي 
املتحدة  والوليات  الكويت  بذلتها 

•• العال-وام-الفجر: 

مبحافظة  مييرايييا  مركز  يف  عقدت 
املنورة  املييدييينيية  منطقة  يف  الييعييا 
41 لقادة  الييي  القمة  اأعييمييال  اأميي�ييش 
دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج 
ال�شمو  �شاحب  مب�شاركة  العربية 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
اليييوزراء حاكم دبييي رعيياه اهلل على 

راأ�ش وفد الدولة.
وقيييد اأكيييد �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو ال�شيخ 
مكتوم  اآل  را�يييييشيييييد  بييييين  حمييييمييييد 
رئي�ش  الييييييدوليييييية  رئييييييييي�ييييش  نييييائييييب 
دبيييي رعاه  اليييييوزراء حيياكييم  جمل�ش 
م�شرية  تييعييزيييز  اأهييمييييية  عييلييى  اهلل 
وقال  اخلليجي  الييتييعيياون  مييدليي�ييش 
�شموه  عييلييى حيي�ييشيياب  تييغييريييدات  يف 

ال�شخ�شي يف )تويرت(:
العا  قيييمييية  يف  اليييييييييييوم  �ييييشيييياركييييت 
اليييتيييعييياون.. جمييليي�ييش  دول  لييييقييييادة 
لل�شف.. مييوحييدة  اإيييجييابييييية..  قمة 
ميير�ييشييخيية لييياإخيييوة بييرعيياييية اأخيييي 
وويل  ال�شريفن  احلييرميين  خيييادم 
عييهييده الأمييييري حمييمييد بيين �شلمان 
املحيطة  والييتييحييديييات  ..املييتييغييريات 
وتعاون  وتا�شك  قييوة  تتطلب  بنا 
وعيييميييق عربي  حييقيييييقييي  خييليييييجييي 

م�شتقر.
اأخييرى قال �شموه: يف  ويف تغريدة 
١٩٨١ .. قبل اأربعن عاماً من اليوم 
دولتنا  وموؤ�ش�ش  والدنا  ا�شت�شاف 

الأمري في�شل بن فرحان، الثاثاء، 
اإن القمة رقم 41 ملجل�ش التعاون 
على  املا�شي،واأكدت  �شفحة  طوت 
واحييرتام مبادئ  العاقات  توطيد 

اجلوار.
وقال الأمري في�شل بن فرحان، يف 
موؤتر �شحفي م�شرتك مع اأمن 
اخلليجي:  الييتييعيياون  جمل�ش  عيييام 
للعامل  ر�ييشيياليية  القمة  هييذه  تر�شل 
اخلافات  بلغت  مهما  اأنيييه  اأجييمييع 
احلكمة  اأن  اإل  الييواحييد  الييبيييييت  يف 
قادرة على جتاوز كل ذلك والعبور 

باملنطقة اإىل بر الأمان.
واأ�ييشيياف اأن الييبيييييان اخلييتييامييي دعا 
مكافحة  يف  الييتييعيياون  تييعييزيييز  اإىل 
على  والتاأكيد  الإرهابية  الكيانات 
�شفا  التعاون  جمل�ش  دول  وقييوف 
واحييييدا. كييمييا دعيييا الييبيييييان لتوطيد 
الييعيياقييات واحيييرتام مييبييادئ ح�شن 

اجلوار.
تكاتف  يييييوؤكييييد  "البيان  وتييييابييييع: 
تدخات  اأي  وجييه  يف  اخلليج  دول 
اأو غري مبا�شرة يف �شوؤون  مبا�شرة 

اأي منها".
اأكييييدت  "الدول  اأن  اأييي�ييشييا  واأبييييييرز 
اأو  دولييية  اأي  ب�شيادة  امل�شا�ش  عييدم 

ا�شتهداف اأمنها".
قمة  اأن  ال�شعودي  الوزير  واأو�ييشييح 
�شفحة  طييي  اإىل  "اأف�شت  الييعييا 
م�شتقبل  اإىل  والييتييطييلييع  املييا�ييشييي 
ييي�ييشييوده الييتييعيياون والحييييييرتام مبا 

يحفظ اأمن الدول وا�شتقرارها".

العمل  تن�شيق  مييين  �ييشييريييع  بيي�ييشييكييل 
اخلليجي امل�شرتك ملواجهة جائحة 

كورونا وغريها من الأوبئة.
- ا�ييشييتييكييمييال مييتييطييلييبييات الحتييييياد 
اخلليجية  واليييي�ييييشييييوق  اجليييميييركيييي 
امليييي�ييييشييييرتكيييية، وحتيييقيييييييق امليييواطييينييية 
ذلك  يف  مبييا  الكاملة،  القت�شادية 
املجل�ش احلرية  منح مواطني دول 
وال�شتثمار  والييتيينييقييل  الييعييمييل  يف 
وامل�شاواة يف تلقي التعليم والرعاية 

مبا  دقيقة،  ومتابعة  حمييدد  زمني 
الوحدة  ا�شتكمال مقومات  ذلك  يف 
القت�شادية واملنظومتن الدفاعية 
�شيا�شية  وبلورة  امل�شرتكة  والأمنية 

خارجية موحدة.
اخلليجي  املييييركييييز  دور  تييفييعيييييل   -
ومكافحتها  الأمرا�ش  للوقاية من 
القمة،  هييذه  يف  تاأ�شي�شه  مت  اليييذي 
خادم  روؤييية  ت�شمنته  مما  انطاقاً 
وتكينه  اليي�ييشييريييفيين،  احليييرمييين 

ال�شحية، وبناء �شبكة �شكة احلديد 
اخليييليييييييجييييييية، ومييينيييظيييومييية الأميييييين 
امل�شاريع  وت�شجيع  واملائي،  الغذائي 
ال�شتثمار  وتيييوطييين  املييي�يييشيييرتكييية، 

اخلليجي.
- ال�ييشييتييفييادة ممييا مت تييطييويييره من 
اإطار  يف  لييلييتييعيياون  متقدمة  اأدوات 
فرتة  خييال  الع�شرين،  جمموعة 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  رئا�شة 
املييييجييييالت، مبيييا يف ذلك  يف جييميييييع 

واإ�ييشييراك قطاع  القييتيي�ييشيياد،  حتفيز 
الأعمال وموؤ�ش�شات املجتمع املدين 
وتكن املراأة وال�شباب ب�شكل اأكرب 
وت�شجيع  القت�شادية،  التنمية  يف 
بالقت�شاد  املييتييعييلييقيية  املييييييبييييييادرات 
العامة  الأمييانيية  وتكليف  الييرقييمييي، 
اخلطط  وو�شع  باملتابعة  للمجل�ش 
والربامج لتنفيذ ذلك بالتعاون مع 

بيوت اخلربة املتخ�ش�شة.
- تيينييمييييية اليييييقيييييدرات الييتييقيينييييية يف 

•• العال-وام:

اأكدت قمة قادة دول جمل�ش التعاون 
الييعييربييييية يف دورتها  ليييدول اخلييليييييج 
احلادية والأربعن، )قمة ال�شلطان 
قيييابيييو�يييش والييي�يييشيييييييخ �يييشيييبييياح(، على 
التعاون،  ملجل�ش  ال�شامية  الأهداف 
الأ�شا�شي،  النظام  عليها  ن�ش  التي 
بيييتيييحيييقيييييييق اليييييتيييييعييييياون واليييييرتابيييييط 
والتكامل بن دول املجل�ش يف جميع 
وحدتها،  اإىل  و�يييشيييوًل  املييييجييييالت، 
والدويل،  الإقليمي  دورهييا  وتعزيز 
اقت�شادية  كييمييجييمييوعيية  واليييعيييميييل 
و�ييشيييييا�ييشييييية واحيييييدة لييلييميي�ييشيياهييميية يف 
حتقيق الأمن وال�شام وال�شتقرار 

والرخاء يف املنطقة.
ال�شادر  العا  جاء ذلك فى اعان 
جمل�ش  دول  قيييييييادة  خييييتييييام  عيييقيييب 
يف  العربية  اخلليج  لييدول  التعاون 
دورتها احلادية والأربعن فى العا 

باململكة العربية ال�شعودية.
وا�ييشيياف العييان ان مواطني دول 
يعيد  بيياأن  الأميييل  يعقدون  املنطقة 
التو�شل  مت  الييذي  العمُا"،  "بيان 
اإليه يف هذه القمة، العمل امل�شرتك 
وتعزيز  الييطييبيييييعييي،  مييي�يييشييياره  اإىل 
اأوا�ييشيير اليييود والييتيياأخييي بيين �شعوب 

توقيع  ان  اىل  مييي�يييشيييريا  امليينييطييقيية 
جيييميييهيييوريييية ميي�ييشيير اليييعيييربييييييية على 
العاقات  توثيق  يوؤكد  العا  بيان 
م�شر  تيييييربيييييط  اليييييتيييييي  الأخيييييييويييييييية 
انطاقاً  املجل�ش،  بييدول  ال�شقيقة 
مما ن�ش عليه النظام الأ�شا�شي باأن 
بن  والتكامل  والييتييعيياون  التن�شيق 
الأهداف  يخدم  امنييا  املجل�ش  دول 

ال�شامية لاأمة العربية.
كورونا  جائحة  حتييدي  ان  واو�ييشييح 
حتقيقه  ميكن  مييا  اظييهيير  امل�شتجد 
من خال التعاون بن دول العامل 
اليييييوبييييياء، حيث  هيييييذا  ميييواجيييهييية  يف 
تييكيينييت جمييمييوعيية الييعيي�ييشييرييين من 
م�شبوقة  غيييري  اإجنييييييييازات  حتييقيييييق 
اململكة العربية  خال فرتة رئا�شة 
�شك  ول  املجال.  هييذا  ال�شعودية يف 
ومعاجلة  اجلييائييحيية  مييواجييهيية  اأن 
العمل  تييعييزيييز  تتطلب  تييداعييييياتييهييا 
اخلييليييييجييي املييي�يييشيييرتك وعيييليييى وجه 

اخل�شو�ش ما يلي: 
لروؤية  والدقيق  الكامل  التنفيذ   -
امللك  ال�شريفن،  احلييرميين  خيييادم 
�شلمان بن عبدالعزيز، ملك اململكة 
اأقرها  الييتييي  اليي�ييشييعييودييية،  الييعييربييييية 
املييجييليي�ييش الأعيييليييى يف دورتييييه 36 يف 
جييييدول  وفيييييق   ،2015 دييي�ييشييمييرب 

الأجيييهيييزة احلييكييومييييية، مبييا يف ذلك 
�شماناً  ال�يييشيييطييينييياعيييي  اليييييذكييييياء 
اخلدمات  تنفيذ  وكيييفييياءة  ليي�ييشييرعيية 
املناهج  وتيييطيييويييير  والإجيييييييييييييراءات، 
ال�شحية  واليييرعيييايييية  الييتييعييليييييمييييية 
والتجارة الرقمية. وتعزيز التعاون 
املييجييليي�ييش ومنظمة  مييوؤ�ييشيي�ييشييات  بيين 
عام  تاأ�ش�شت  التي  الرقمي  التعاون 
دول  م�شالح  يحقق  مبا  2020م، 

املجل�ش.
- تعزيز اأدوات احلوكمة وال�شفافية 
ومكافحة  والييينيييزاهييية  واملييي�يييشييياءلييية 
الف�شاد من خال العمل اخلليجي 
جمل�ش  اأجييهييزة  كافة  ويف  امل�شرتك 
ومنظماته  وميييكييياتيييبيييه  الييييتييييعيييياون 
املييتييخيي�ييشيي�ييشيية، وال�ييشييتييفييادة ممييا مت 
اإطيييييار جمموعة  عييليييييه يف  التيييفييياق 
الريا�ش"  و"مبادرة  الييعيي�ييشييرييين 
بيي�ييشيياأن الييتييعيياون يف الييتييحييقيييييقييات يف 
للحدود  الييعييابييرة  الييفيي�ييشيياد  قيي�ييشييايييا 
ي�شكله  مليييا  مييرتييكييبيييييهييا،  وميياحييقيية 
النمو  تاأثري كبري على  الف�شاد من 
امل�شتدامة،  والتنمية  القت�شادي، 
احلكومات  بييين  املييتييبييادليية  والييثييقيية 

وال�شعوب.
- تييعييزيييز الييتييكييامييل الييعيي�ييشييكييري بن 
اإ�ييشييراف جمل�ش  املجل�ش حتت  دول 

الدفاع امل�شرتك واللجنة الع�شكرية 
املوحدة  الع�شكرية  والقيادة  العليا 
ملجل�ش التعاون، ملواجهة التحديات 
اتفاقية  ميين  انييطيياقيياً  امليي�ييشييتييجييدة، 
اليييدفييياع املييي�يييشيييرتك، وميييبيييداأ الأميييين 

اجلماعي لدول املجل�ش.
- ا�شتمرار اخلطوات التي قامت بها 
الع�شرين  وجمموعة  املجل�ش،  دول 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  برئا�شة 
اآثارها  وتخفيف  اجلائحة  ملواجهة 
حمييلييييياً واإقييليييييمييييياً ودولييييييييياً، مبيييا يف 
ذلك م�شاعدة الدول الأقل منواً يف 

املجالت ال�شحية والقت�شادية.
والدويل  الإقليمي  الييدور  تعزيز   -
للمجل�ش من خال توحيد املواقف 
ال�شراكات  وتيييطيييويييير  اليي�ييشيييييا�ييشييييية 
ال�شرتاتيجية بن جمل�ش التعاون 
واملنظمات  واملييجييمييوعييات  واليييييدول 
الإقييليييييمييييية واليييدولييييييية مبيييا يخدم 

امل�شالح امل�شرتكة.
"ال�شلطان قابو�ش  اأكييدت قمة  وقد 
وال�شيخ �شباح" ما يوليه قادة دول 
الييتييعيياون ميين حيير�ييش على  جمل�ش 
وحتقيق  املجل�ش،  مكت�شبات  تعزيز 
تطلعات املواطن اخلليجي، وتذليل 
كافة العقبات التي تعرت�ش م�شرية 

العمل امل�شرتك.

ت�ضم 5 اأجهزة حديثة .. افتتاح وحدة غ�ضيل كلى جديدة يف م�ضت�ضفى ليوا
•• الظفرة-وام:

نييا�ييشيير حمييمييد مطر  �ييشييعييادة  �شهد 
املييينييي�يييشيييوري، وكيييييييل ديييييييوان ممثل 
اليييظيييفيييرة  مييينيييطيييقييية  احليييييياكييييييم يف 
بالإنابة افتتاح وحدة غ�شيل الكلى 
اأحد  ليييييييوا،  مييدييينيية  م�شت�شفى  يف 
م�شت�شفيات الظفرة التابعة ل�شركة 
ال�شحية  ليييليييخيييدميييات  اأبييييوظييييبييييي 

"�شحة".
و�شت�شهم الوحدة يف توفري خدمات 
�شكان  من  للمر�شى  الكلى  غ�شيل 
متوافقة  وحما�شرها  ليوا  مدينة 
ميييع اأحييييييدث الأجييييهييييزة الييعيياملييييية يف 
التخفيف عن  بييهييدف  املييجييال  هييذا 
م�شاعفات  ميين  والتقليل  املر�شى 

امليير�ييش وتييقييدمي جتييربيية عاجية 
عاليه  بيييجيييودة  وحيييدييييثييية  جيييدييييدة 
ال�شحية  امليييعييياييييري  اأعييييلييييى  ووفييييييق 
توفري  اإىل  بالإ�شافة  والعاجية 
برامج عاجية متميزة ما ينعك�ش 
والأ�شرة  الفرد  اإيجابي على  ب�شكل 

واملجتمع.
وتفقد وكيل الديوان يرافقه حمد 
خمي�ش املن�شوري املدير التنفيذي 
مل�شت�شفيات الظفرة و�شتيفن هولت 
لرعاية  ل�شحة  التنفيذي  املييدييير 
وحدة  امل�شوؤولن  من  وعييدد  الكلى 
ت�شمه  وما  اجلديدة  الكلى  غ�شيل 
ومتطورة  حيييدييييثييية  اأجيييييهيييييزة  ميييين 
تقدم  الييتييي  العاجية  واخلييدمييات 

للمر�شى.

حياتهم  ملييمييار�ييشيية  امليييييدن  خمييتييلييف 
من  وذلييك  طبيعي  ب�شكل  اليومية 
والربامج  اخلييطييط  و�ييشييع  خييييال 
املتميزة التي ت�شمن توفري جميع 
اخلييدمييات الييعيياجييييية والييطييبييييية يف 
اإليها وفق برامج  مناطق الحتياج 
ت�شمل  منظمة  وخييطييط  مييدرو�ييشيية 
وتوفري  التحتية  البنية  حتييديييث 
وا�شتقطاب  احليييدييييثييية  الأجييييهييييزة 
الكوادر الطبية والعاجية املتميزة 

علميا وعمليا.
الكلى  اأن وحييدة غ�شيل  اإىل  واأ�ييشييار 
اأجهزة   5 مييين  تييتييكييون  اجلييييديييييدة 
ومتطورة  حييديييثيية  لييلييكييلييى  غيي�ييشيييييل 
ومقايي�ش  معايري  مع  ومتما�شية 
عاملية ودولية متبعة وذلك باإ�شراف 

اأن  امليينيي�ييشييوري  خمي�ش  حمد  واأكيييد 
التي  الكلى اجلديدة  وحدة غ�شيل 
مدينة  م�شت�شفى  يف  افتتاحها  مت 
عاجية  خييييدمييييات  �ييشييتييقييدم  ليييييييوا 
�شكان  ميين  الييكييلييى  مليير�ييشييى  متميزة 
ميينييطييقيية الييظييفييرة وزوارهيييييييا الذي 
يرتددون عليها طيلة العام وخا�شة 
خيييييال امليييهيييرجيييانيييات والإجييييييييييازات 
اأعيييدادهيييم ب�شكل  تييتييزايييد  واليييذيييين 
التخفيف  يف  ي�شاهم  مما  ملحوظ 
عيييييين املييييير�يييييشيييييى والييييتييييقييييليييييييييل من 

معاناتهم.
اإدارة  اإن  املييييينييييي�يييييشيييييوري  وقييييييييييال 
على  حري�شة  الظفرة  م�شت�شفيات 
طييبييييية وعاجية  خيييدميييات  تييوفييري 
يف  املنطقة  �شكان  جلميع  متميزة 

كادر طبي متميز ذي كفاءة وخربة 
اخلدمات  جييييودة  ليي�ييشييمييان  عييالييييية 
الكلوى  واليييغييي�يييشيييييييل  اليييعييياجييييييية 
على  واحلييفيياظ  للمر�شى  املقدمة 

�شامتهم.
من جانبهم توجه مر�شى الغ�شيل 
الكلوي يف مدينة ليوا وحما�شرها 
التي  الر�شيدة  القيادة  اإىل  بال�شكر 
ل تيييدخييير و�يييشيييعيييا لييتييحييقيييييق راحيييية 
اإل وقييامييت به  امليييواطييين  ورفيياهييييية 
لإ�شعاد ال�شعب واملواطن، موؤكدين 
الغ�شيل اجلديدة  وحييدة  توفري  اأن 
بعمليات  الييقيييييام  عليهم  �شت�شهل 
مدينتهم  داخييل  امل�شتمرة  الغ�شيل 
من احلاجة اإىل م�شقة النتقال اإىل 
اآخر للقيام بعمليات الغ�شيل  مكان 

من ليوا وحما�شرها احل�شور اإىل 
برنامج  ومييتييابييعيية  ليييييوا  م�شت�شفى 

معاناتهم،  من  ت�شاعف  كييان  التي 
مو�شحن اأنه اأ�شبح باإمكان املر�شى 

اخلا�ش  الأ�ييشييبييوعييي  الكلى  غ�شيل 
بهم بكل �شهولة وي�شر.

بريد الإمارات يطلق خدمات التوا�ضل الرقمي املوثق
•• دبي-وام:

اأطلق بريد الإمارات خدمات التوا�شل الرقمي املوثق بال�شراكة مع "Lleida.net " - العامة التجارية متعددة 
اجلن�شيات للخدمات التكنولوجية - ليتيح من خالها تقدمي اخلدمة للموؤ�ش�شات العامة واخلا�شة وكذلك الأفراد 
اأو  الق�شرية  الر�شائل  اأو  الإلكرتوين  الربيد  مثل  الرقمية  الو�شائل  باإجراء عمليات "توا�شل موثقة" با�شتخدام 

الأنظمة املعتمدة على �شبكة الإنرتنت بطريقة موثقة قانونياً.
وميكن للنظام تتبع امل�شتندات وتعقبها والتحقق من عملية ال�شتام عن طريق �شهادة الت�شليم وهي خطوة اأكر 

تطوراً من الطرق التقليدية لاإخطارات املوثقة واآليات ت�شليم امل�شتندات.
كما �شي�شدر بريد الإمارات �شهادة ت�شديق توا�شل موقعة رقمياً مبا يتوافق تاماً مع اللوائح القانونية الإماراتية 
ا�شتخدامه  ميكن  وقانونيا  اآميينيياً  اإلكرتونياً  �شجًا  ليكون  الت�شالت  تنظيم  هيئة  قبل  من  ومعتمدة  والدولية 
قانونية"  "اأداة  مبثابة  و�شتعد  وامل�شتلم  املر�شل  من  لكل  الت�شديق  �شهادات  و�شتتاح  قانونية.  اأو  جتارية  لأغرا�ش 
لإثبات "من" الذي اأر�شل وا�شتلم التوا�شل املوثق و"متى" مت اإر�شال وا�شتام التوا�شل ب�شكل قانوين و "ما" هو 

املحتوى الأ�شلي.
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اأخبـار الإمـارات
الحتادية للموارد الب�ضرية: اإجراءات جديدة يف الوزارات واجلهات الحتادية للت�ضدي ليكوفيد- 19

•• دبي-وام: 

تعميماً  ام�ش،  احلكومية،  الب�شرية  للموارد  الحتادية  الهيئة  اأ�شدرت 
اإجيييراءات جديدة ت�شاعد يف  لييلييوزارات واجلهات الحتييادييية كافة؛ حييول 
الت�شدي جلائحة "كوفيد - 19" على م�شتوى احلكومة الحتادية، على 
تا�شياً  وذلك  اأن يتم العمل بها اعتباراً من تاريخ 17 يناير 2021، 
مع توجهات حكومة دوليية الإمييارات يف الت�شدي للجائحة، واحلييد من 

تداعياتها، وحفاظاً على �شحة املوظفن �شمن بيئة عمل اآمنة.
وحث التعميم اجلهات الحتادية كافة على تطبيق اإجراءات عدة، تخ�ش 
موظفيها وموظفي �شركات التعهيد واخلدمات العامة، وكذلك موظفي 
اخلدمات ال�شت�شارية وبيوت اخلربة التي تتعامل معها، حيث حتميهم 

واأ�شرهم من الإ�شابة بالفريو�ش.
وفيما يخ�ش موظفي الوزارات واجلهات الحتادية، فقد ن�ش التعميم 
 14 كييل   PCR الأنيييف  م�شحة  فح�ش  اإجيييراء  عليهم  يتعن  اأنيييه  على 
املوظفن  ويمُ�شتثنى من ذلك  املوظف اخلا�شة،  يوماً؛ وذلك على نفقة 
الإجراء  هذا  من  ي�شتثنى  كما  احلا�شلن على لقاح " كوفيد - 19" ، 
اجلهات  معتمدة من  �شهادة طبية  اأو  تقرير  على  احلا�شلن  املوظفن 
للقاح  تلقيهم  اإمكانية  عييدم  اإىل  ت�شري  الييدوليية  يف  الر�شمية  ال�شحية 
"كوفيد 19-" وفق حالتهم ال�شحية، اأو املر�شية، على اأن تتكفل اجلهة 
احلكومية الحتادية باإجراء فح�ش م�شحة الأنف PCR لهم كل 14 

يوماً.
�شابه،  ومييا  العامة  اخلييدمييات  و�ييشييركييات  التعهيد  �شركات  موظفي  اأميييا 

اجلهات  قبل  من  معها  التعاقد  يتم  التي  ال�شركات  تلك  على  فيتعن 
الأنف  اإجييراء فح�ش م�شحة  وامل�شتقبلية  احلالية  الحتادية  احلكومية 
يف  يومي  ب�شكل  �شيتواجدون  الذين  اأو  املتواجدين،  ملوظفيها   PCR
يييوميياً، على نفقة تلك   14 كييل  مييقييرات عمل اجلهة الحتييادييية، وذلييك 
�شتثنى من ذلك موظفي تلك  املعهد لها، ويمُ اأو  املتعاقد معها  ال�شركات 

ال�شركات احلا�شلن على لقاح "كوفيد - 19".
و�شمل التعميم موظفي ال�شركات ال�شت�شارية وبيوت اخلربة وما �شابه، 
حيث اأنه ويف حال التعاقد مع تلك ال�شركات من قبل اجلهات الحتادية، 
ويتطلب مرور موظفيهم على مقرات عمل اجلهة، حل�شور اجتماعات 
اجلهة  على  يتعن  فاإنه  العقد،  ح�شب  املهام  من  وغريها  مناق�شات  اأو 
لنتيجة  ال�شركات  هذه  موظفي  اإبييراز  من  التاأكد  الحتادية  احلكومية 

فح�ش �شارية املفعول مل�شحة الأنف PCR مدتها ل تزيد عن 3 اأيام، 
ويمُ�شتثنى من ذلك املوظفن احلا�شلن على لقاح "كوفيد- 19".

وذكر التعميم اأنه ويف اإطار التعاون امل�شرتك مع وزارة ال�شحة ووقاية 
املجتمع، فقد مت توفري لقاح " كوفيد - 19 " جماناً يف جميع املراكز 
ال�شحية التابعة للوزارة يف جميع اإمارات الدولة وكذلك املراكز ال�شحية 
اإىل عدد من امل�شت�شفيات يف  اإ�شافة  اأبوظبي  التابعة لدائرة ال�شحة يف 

القطاع اخلا�ش بالدولة.
وحثت الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية يف تعميمها رقم 2 
ل�شنة 2021 كافة الييوزارات واجلهات الحتادية على ت�شجيع وتكن 
اإعطاء  19- مع  املوظفن والعاملن لديها للتوجه لأخذ لقاح كوفيد 

الأولوية لأ�شحاب الأمرا�ش املزمنة وكبار املواطنن.

•• دبي- حم�صن را�صد

اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم، ممثلة يف قطاع العمليات املدر�شية، عن تفا�شيل 
الفرتة  املقرر لها،  التعوي�شية،  واآليات تطبيق المتحانات  اإجييراءات و�شوابط 
وحتى  الرابع  من  لل�شفوف  اجلاري،  يناير   14 اخلمي�ش  اإىل  من الأحد 10 
الثاين ع�شر، اإذ يوؤديها طلبة الثاين ع�شر »ح�شوريا« يف املدار�ش الكرتونيا، فيما 
يبا�شروها باقي ال�شفوف »4-11«، عن بعد يف املنازل يف جميع مواد املجموعة 

.A
ومرفق مع جداول  املييدار�ييش،  يخاطب مديري  لها  تعميم  اليييوزارة يف  ووجهت 
يطبق  اإذ  المتحانية،  للعملية  اإجيييراءات   10 بتطبيق  باللتزام  المتحانات، 
الواقعي  »عام وخا�ش« من خال احل�شور  الثاين ع�شر  ال�شف  امتحان طلبة 
يف املدر�شة ملواد املجموعة A “ مبا فيها مادتي الرتبية الإ�شامية والدرا�شات 
الجتماعية » يف نف�ش املدار�ش التي تقدم فيها الطلبة لمتحانات نهاية الف�شل 

الدرا�شي الأول.
وقالت اإنه يتعن على اإدارات املدار�ش احلكومية واخلا�شة، ح�شر طلبة ال�شف 
الثاين ع�شر الراغبن بالتقدم لامتحان لتح�شن درجاتهم واملواد الراغبن 
ببيانات  العام  التعليم  مدار�ش  موافاة  اخلا�شة،  املدار�ش  وعلى  فيها،  بالتقدم 
تطبيق  مت  التي  المتحانية  اللجان  »نف�ش  التح�شن،  يف  الييراغييبيين  طابها 

امتحانات نهاية الف�شل الأول فيها«.
واأكدت الوزارة �شمن اإجراءاتها �شرورة، توزيع الطلبة على القاعات الدرا�شية 
»ال�شفوف« بحيث ل تزيد القاعة عن %50 من طاقتها ال�شتيعابية، ف�شا 
عن اإخطار الطلبة ب�شرورة اإح�شار اأجهزة احلا�شوب اخلا�شة بهم اإىل املدر�شة 

»مع ال�شاحن«. التزامهم بالزي املدر�شي عند ح�شورهم لامتحان.
واأفادت الوزارة باأنه يتعن على اإدارة كل مدر�شة، التاأكد من �شخ�شية الطالب 
عند حيي�ييشييوره اإىل جلييان المييتييحييان، و�ييشييرورة و�ييشييع ميياحييظ على كييل قاعة 
املرحلة  الهمم يف  اأ�شحاب  للطلبة  هناك جلان خا�شة  اأن  امتحانيه، مو�شحة 

الثانوية ويف ال�شف الثاين ع�شر، الذين �شيوؤدون امتحاناتهم يف املدار�ش، بحيث 
الحتياجات  على  بناء  املطلوبة  اخلدمات  له  وتقدم  طالب،  كل  حالة  تتنا�شب 

اخلا�شة به.
بيي�ييشييرورة عييمييل فح�ش  اأبييوظييبييي،  اأهييمييييية تنبيه طلبة  اليييييوزارة عييلييى  و�يييشيييددت 
اليييواردة يف » دليل الإجراءات  بييالإجييراءات الحييرتازييية  »كوفيد19« واللييتييزام 
الحييرتازييية« ليياإمييارة، اأمييا بقية اإميييارات الييدوليية »دبييي والإمييييارات ال�شمالية«، 

ي�شرتط على املمتحنن الإلتزام بالإجراءات الوقائية والحرتازية املعتمدة.
ووجهت الوزارة اإدارات املدار�ش ب�شرورة التقيد بتطبيق الإجراءات الحرتازية 
الواردة يف دليل »الإجراءات الحرتازية« خال فرتة المتحانات، مع مراعاة اأن 
الطلبة من الرابع وحتى الثاين ع�شر يطبقون المتحانات الكرتونيا يف مواد 
تاأدية  يتمكنوا من  للذين مل  »اإجبارياً«،  المتحان  يكون  بحيث   ،A املجموعة 
امتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي الأول اأو واجهتهم م�شاكل تقنية خال تاأدية 

المتحانات.

واأو�شحت اأن المتحانات »اختيارية« للطلبة الراغبن يف حت�شن نتائجهم يف 
مواد املجموعة A جلميع طلبة ال�شفوف من الرابع وحتى الثاين ع�شر و�شيتم 

احت�شاب الدرجة الأعلى للطالب.
ومن ناحية اأخرى، طالبت الوزارة، ممثلة يف قطاع العمليات مديري ومديرات 
املدار�ش، مع بدء الف�شل الدرا�شي الثاين من العام الدرا�شي اجلاري 2020-
2021، مبتابعة عملية احل�شور الغياب،  من خال تعبئة رابط ح�شر احل�شور 
والغياب املتوفر لدى املجموعة اخلا�شة بال�شوؤون الطابية على القناة اخلا�شة 

بكل نطاق.
احل�شور  بيانات  وت�شجيل  ال�شتجابة  باأهمية  املييدار�ييش  على  اليييوزارة  و�ييشييددت 
للمدار�ش غري  ت�شجيل )�شفر( ح�شور  �شيتم  اإذ  املحددة،  الأوقييات  والغياب يف 
اأن  املدر�شة، ل�شيما  الازمة وم�شاءلة مدير  الإجييراءات  اتخاذ  امل�شتجيبة، مع 
الفرتة املا�شية، اأفرزت حالت تاأخري وب�شكل يومي يف عملية متابعة احل�شور 

والغياب، مما ت�شبب يف تاأخري بيانات مدار�ش النطاق ب�شكل كامل.

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

الظفرة  ميينييطييقيية  بيييليييديييية  تييينيييفيييذ    
بييياليييتيييعييياون مييييع �يييشيييركييية اأبيييوظيييبيييي 
للخدمات العامة »م�شاندة »   اأعمال 
الداخلية  الييطييرق  اإنيي�ييشيياء  ميي�ييشييروع 
والبنية التحتية لاأرا�شي ال�شكنية 
يف حم�شر الييييييييف مبييدييينيية ليييييوا و 
ذلك على م�شاحة تبلغ 187 هكتارا  
والذي  يخدم 231 ق�شيمة �شكنية 
حدائق  و10  م�شجدين  و  جييديييدة 
ويت�شمن  خييي�يييشيييراء  وميي�ييشييطييحييات 
و�شبكة  الييتييحييتييييية  الييبيينييييية  جتييهيييييز 

الطرق وم�شارات اخلدمات.
الييف  منطقة  ميي�ييشييروع  وييي�ييشييتييمييل 
داخلية  طيييرق  اأعيييميييال  تنفيذ  عييلييى  
رئي�شية وفرعية مع خدمات البنية 
التحتية الآخرى مثل اإن�شاء �شبكات 
مياه  وت�شريف  ال�شحي،  لل�شرف 
ال�شرب،  مييييياه  و�ييشييبييكييات  الأميييطيييار، 

و�شبكات  الداخلية،  الييطييرق  واإنيييارة 
احلريق،  مييكييافييحيية  ونيييظيييام  اليييييري، 
وحمطات الكهرباء، واأر�شفة امل�شاة، 
ومييواقييف اليي�ييشيييييارات، وغييريهييا وفقا 

املييوا�ييشييفييات واأعييلييى املعايري  لأرقييييى 
العاملية 

�ييشييبييكيية طرق  تيينييفيييييذ  يييتيي�ييشييميين    و 
كيييييلييو مرت   24.7 بييطييول  داخييلييييية 

كهربائية  كييابييات  تييديييد  وي�شمل 
بطول 122.5 كيلو مرت اإىل جانب 
باأقطار  بناء وتركيب خطوط مياه 
بطول  امللحقات  كافة  مييع  خمتلفة 

اإن�شاء  26.1 كيلو مرت ف�شا عن 
�شبكة �شرف �شحي بطول 17.02 
كيييييلييو ميييرت لييتييغييطييييية الييقيي�ييشييائييم مع 
عبارات  واإ�ييشييافيية  الأ�يييشيييول،  جميع 

اإىل  عييبييارة   570 بييعييدد  م�شتقبلية 
جييييانييييب نيييقيييل خييييطييييوط اخلييييدمييييات 
وتنفيذ  الييييطييييرق،  ميييع  املييتييعييار�ييشيية 
�شبكة ت�شريف مياه الأمطار بطول 

تديد  وكذلك  مييرت،  كيلو   23.8
 24.8 بطول  التيي�ييشييالت  خطوط 

كيلو مرت.
اإن�شاء  اأييي�ييشييا  امليي�ييشييروع  يت�شمن  و 

الطريق  ميينييفييذ  عيينييد  جيييدييييد  دوار 
للمنطقة   /A-15/ اليييداخيييليييي 
لكا الجتاهن ذهابا واإيابا باجتاه 
العبور  يتيح  والييييذي  الييعييبييور،  نييفييق 
�شركة  E45. وحتر�ش  اإىل طريق 
�شروط  مييييراعيييياة  عيييليييى  مييي�يييشيييانيييدة  
الييبيييييئييييية وفييقييا لأعلى  ال�ييشييتييداميية 
العاملية  املوا�شفات  واأرقيييى  املعايري 
من خال تطبيق اأف�شل املمار�شات 
الطبيعية  املييييييوارد  عييلييى  لييلييحييفيياظ 
وحماية البيئة وتخفي�ش ا�شتهاك 
الييطيياقيية، اإىل جييانييب احليير�ييش على 
ميييراقيييبييية عييمييليييييات اجليييييييودة اأثييينييياء 
مطابقة  مييواد  وا�شتعمال  التنفيذ، 
للموا�شفات وفقا للمعايري الدولية 
وكذلك  الييبيييييئييييية،  ال�يييشيييتيييدامييية  يف 
حتقيق تطلعات املجتمع نحو اإيجاد 
الطرق الآمنة ذات معايري ال�شامة 
الروؤية  مييع  يتما�شى  مبييا  الييعيياملييييية، 

امل�شتدامة للدولة.

الرتبية تعلن عن �سوابطها واآليات التطبيق

 المتحانات التعوي�ضية تبداأ 10 اجلاري وحتى 14 منه من الرابع للثاين ع�ضر ح�ضوريًا باملدار�س اإلكرتونيًا للي 12 ومن ال�ضف الي 4 لي 11 عن ُبعد

بالتعاون مع �سركة م�ساندة

بلدية الظفرة تنفذ م�ضروع اإن�ضاء البنية التحتية يف حم�ضر الييف

•• ال�صارقة -وام:

امل�شرتكة  اخلييدمييات  اإدارة  ا�شتقبلت 
ال�شارقة  يف هيئة كهرباء ومياه وغاز 
لعتماد  طيييليييب  األيييييييف   21،800
خمططات وتو�شيل اخلدمات الدائم 
وال�شكنية  التجارية  للمبانى  واملوؤقت 
وال�شناعية واحلكومية والزراعية يف 
 2020 عييام  خييال  ال�شارقة  مدينة 
لعتماد  طلب  األييف   14،308 منها 
وعدد  امل�شاريع  وت�شاميم  خمططات 
الدائم  اخلدمات  لتو�شيل   6،663

وعدد 1213 للتو�شيل املوؤقت.
رئي�ش  ال�شويدي  �شعيد  �شعادة  وقييال 
ال�شارقة  وغييياز  ومييييياه  كييهييربيياء  هيئة 
مراجعة  على  حاليا  تعمل  الهيئة  اإن 
وتييييطييييوييييير الإجيييييييييييييييراءات واليييتيييحيييول 
املتعاملن  على  للتي�شري  الإلكرتوين 
واتييخيياذ الإجييييراءات الييازميية لتوفري 
املواد وامل�شتلزمات لتو�شيل اخلدمات 
املكاتب  ميييع  والييتيينيي�ييشيييييق  مييوعييدهييا  يف 

ال�شت�شارية ملواكبة التغيريات .
واأ�شار اإىل اأن الهيئة تعمل وفق روؤية 
ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  وتييوجيييييهييات 

الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ش  ع�شو 
اليي�ييشيييييخ �شلطان  �ييشييمييو  ومييتييابييعيية مييين 
القا�شمي  �ييشييلييطييان  بييين  حمييمييد  بييين 
على  ال�شارقة  ونائب حاكم  ويل عهد 
الكهرباء  خدمات  ا�شتمرارية  �شمان 
اأعيييليييى معايري  واملييييييييياه والييييغيييياز وفييييق 
نحو  والتحول  والييكييفيياءة  العتمادية 
واعتمادها  املتطورة  الرقمية  البنية 
لأحدث تقنيات وتو�شيل اخلدمات يف 

موعدها ودون اأي تاأخري.
مييين جييانييبييهييا اأو�يييشيييحيييت مييييرمي عبيد 

اخلدمات  اإدارة  ميييديييير  هييا�ييشييم  بييين 
امل�شرتكة اأن الطلبات التي ا�شتقبلتها 
ت�شمنت   2020 عييام  خييال  الإدارة 
اعيييتيييمييياد  طييييلييييب  األييييييييف   14،308
ت�شمل  امل�شاريع  وت�شاميم  خمططات 
خمططات  اعييتييميياد  طييلييب   6365
اعيييتيييمييياد   3845 وعييييييييدد  كييييهييييربيييياء 
طلب  و4099  مييييييييياه  خميييطيييطيييات 
الطبيعي..  الييغيياز  خمططات  اعتماد 
وفيما يخ�ش طلبات التو�شيل الدائم 
طلبا   6،663 عييدد  الهيئة  ا�شتقبلت 
 2656 ت�شمل   2020 عيييام  خيييال 

طلب تو�شيل دائم للكهرباء و1589 
2418 للغاز الطبيعي  للمياه وعدد 
التو�شيل  طييلييبييات  يييخيي�ييش  فيييييمييا  اأمييييا 
اخلدمات  اإدارة  ا�ييشييتييقييبييلييت  املييييوؤقييييت 
خال  طلبا   1213 عييدد  امل�شرتكة 
عام 2020 منها 411 طلب تو�شيل 

موؤقت للكهرباء وعدد 802 للمياه.
اأنييييه بييالييرغييم مييين جائحة  واأ�يييشيييافيييت 
كورونا اإل اأن اإدارة اخلدمات امل�شرتكة 
تكنت من اإجناز املعامات من خال 
قييينيييوات اإلييكييرتونييييية لييلييخييدمييات على 
مدار الي 24 �شاعة مع اتخاذ اإجراءات 

وقييائييييية وتييدابييري احييرتازييية و�شمان 
ا�شتمرارية �شري العمل وتقدمي جميع 
قنوات  تيييوفيييري  مت  حيييييث  اخلييييدمييييات 
اإلييكييرتونييييية جلييميييييع اخليييدميييات التي 
تقدمها اإدارة اخلدمات امل�شرتكة من 
وت�شاميم  خمططات  اعتماد  طلبات 
الدائم  التو�شيل  وطييلييبييات  امليي�ييشيياريييع 
الكهرباء  امليي�ييشيياريييع  لييكييافيية  وامليييوؤقيييت 
الييطييبيييييعييي وذلييييك  الييييغيييياز  املييييييييياه و  و 
مييين خييييال ا�ييشييتييقييبييال الييطييلييبييات عن 
msd. طييريييق الييربيييد الإلييكييرتوين
electronic@sewa.gov.

.  ae
التي  املييييحييييددة  امليييعييياييييري  اأن  واأكيييييييدت 
امل�شرتكة  اخليييدميييات  اإدارة  و�شعتها 
والتن�شيق  قدمتها  التي  والتي�شريات 
مكاتب  ميييين   200 ميييين  اأكيييييير  مييييع 
واملقاولن  الهند�شية  ال�ييشييتيي�ييشييارات 
الإ�شرتاتيجية  اليي�ييشييراكيية  وتييفييعيييييل 
متخ�ش�شة  بيي�ييشييرييية  كيييييوادر  وتيييوفيييري 
ومييوؤهييليية لييلييتييعييامييل الإلييييكييييرتوين مع 
تطوير  يف  وال�يييشيييتيييميييرار  اجلييميياهييري 
بعد  عيين  تدريبية  بييربامييج  مهاراتهم 
امليييهيييمييية التي  اليييعيييواميييل  تييعييتييرب ميييين 

املييعييامييات بدقة  اإجنييييياز  �ييشيياهييمييت يف 
على  واجلهد  الوقت  وتوفري  وكييفيياءة 

املتعاملن.

•• اأبوظبي-وام:

قال معايل ال�شيخ �شلطان بن طحنون 
مكتب  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نهيان،  اآل 
فخر الوطن اإن عام 2020 كان عاماً 
بالن�شبة  بالتحديات  وحافًا  طويًا 
ملييعييظييميينييا، و�يييشيييهيييد ميي�ييشيياهييميية اأعييييييداد 
كبرية من الأبطال الذين عملوا وما 
اآثييار جائحة  زالييوا با كلل للحد من 
�شجعاًنا  اأبييييطيييياًل  راأييييينييييا  اإذ  كييييورونييييا 
يييبييذلييون ما  الييقييطيياعييات  ميين خمتلف 
بو�شعهم وي�شاهمون بكل ما اأوتوا من 
و�شامة  �شحة  حماية  �شبيل  يف  قييوة 

الآخرين.
 " واأ�ييشيياف معاليه - يف مييقييال لييه - : 
اليييعيييام اجليييدييييد، نتطلع  بيييدايييية  ومييييع 
 2021 ليينييا  يييحييمييل  اأن  اأميييييل  وكييليينييا 
املزيد من التقّدم والزدهار، بالتزامن 
باليوبيل  ليياحييتييفيياء  ا�ييشييتييعييدادنييا  مييع 
الإميييييييارات. يجمعنا  لييدوليية  الييذهييبييي 
امل�شرتك،  مب�شتقبلنا  الكبري  التفاوؤل 
ويييقييييينيينييا بيييياأن احلييييييياة لييين تييعييود اأبييييداً 
اأن تكون  كما كانت، فنحن ل نريدها 
التغيري  على  دوميياً  نعمل  لأننا  كذلك 

نحو الأف�شل".
واأ�شار اإىل اأنه يف خ�شم هذه الظروف 

العامل،  اجييتيياحييت  الييتييي  ال�شتثنائية 
من  حالة  طياتها  يف  اجلائحة  حملت 
الو�شوح وثروة من التجارب، ول �شك 
اإىل  عييدنييا  اإذا  الفر�شة  �شن�شيع  اأنيينييا 
اجلائحة،  قييبييل  ع�شناها  كييمييا  احلييييياة 
دون اإعطاء القدر الكايف من التقدير 
عّر�شوا  الذين  الأبييطييال  لنا  قدمه  ملا 
�شحتهم و�شامتهم للخطر يف �شبيل 
اأفيييراد دولة  فييرد من  حماية حياة كل 

الإمارات.
الوطن  فخر  مكتب  اأن  معاليه  وذكيير 
�شيوا�شل خال عام 2021 والأعوام 
التحديات  العمل على جتاوز  التالية، 
اإىل  ال�شتماع  خييال  ميين  فقط  لي�ش 
العاملن  اأبطالنا  وتطّلعات  حيياجييات 
يف خط الدفاع الأول، بل وخلق اأف�شل 
�شبيل  يف  املمكنة  والييظييروف  الفر�ش 
لاحتفاء  جميعاً  لنا  الفر�شة  اإتاحة 
�شوتاً  ليييهيييم  اأن  ميييين  والييييتيييياأكييييد  بيييهيييم 
اأف�شل.  غييٍد  بناء  يف  ي�شاهم  م�شموعاً 
الهيئات  نييدعييو جييميييييع  فيياإنيينييا  لييذلييك 
وجمموعات  واليي�ييشييركييات  احلييكييومييييية 
الدعم الجتماعي اإىل الت�شامن معنا 
والوقوف يف �شفنا للعمل يد بيد على 
تطوير برامج جديدة تدعم الأبطال 

العاملن يف اخلطوط الأمامية.

�شيعمل  الوطن  فخر  مكتب  اإن  وقييال 
با�شتمرار على حتقيق وتنفيذ مهامه 
التي تتمثل يف توفري احللول الازمة 
الدولة  ميي�ييشييتييوى  عييلييى  وامليي�ييشييتييداميية 
وم�شتقر  مييزدهيير  م�شتقبل  ليي�ييشييمييان 
لأبطالنا يف خط الدفاع الأول، وذلك 
القادمة  العديدة  املبادرات  خال  من 
اليييتيييي �ييشيينييعييمييل عييلييى اإطييياقيييهيييا، لأن 
على  الييعييمييل  والأخيييييري  الأول  هييدفيينييا 
لهوؤلء  الأ�ييشييا�ييشييييية  املييتييطييلييبييات  تلبية 
العديد  �شمن  وعييائيياتييهييم  الأبيييطيييال 
الييتييعييليييييم العايل،  امليييجيييالت مييثييل  ميين 
وال�شحة الذهنية والنف�شية، وال�شكن، 

والرعاية ال�شحية.
فخر  مكتب  اأن�شئ  عندما  اأنه  واأو�شح 
املييا�ييشييي، مبوجب  يييوليييييو  اليييوطييين يف 
�شاحب  بييرئييا�ييشيية  احتييييييادي  مييير�يييشيييوم 
اليي�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ حمييمييد بييين زايييييد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة، جتلى اأمامنا 

اأمران �شروريان.
هو  الأول  :"الأمر  مييعيياليييييه  وتيييابيييع 
الازم  الييتييقييدييير  منيينييح  اأن  علينا  اأنيييه 
الدفاع  خييط  الييعييامييليين يف  لأبييطيياليينييا 
بهم  نحتفي  واأن  ولعائاتهم،  الأول 
بكافة  الييييدعييييم  كييييل  ليييهيييم  نيييقيييدم  واأن 

بحاجة  نحن  اأميياميينييا.  املتاحة  ال�شبل 
والتحديات  الييييظييييروف  مييعييرفيية  اإىل 
منهم  يمُطلب  عندما  يواجهونها  التي 
�شبيل  يف  للخطر  حييييياتييهييم  تييعييرييي�ييش 
املجتمع  لأفييييييراد  اليييكيييربى  امليي�ييشييلييحيية 
بحاجة  اأننا  يف  �شك  لذلك فا  كافًة. 
اإىل الت�شامن معاً لن�شاهم جميعنا يف 
تخفيف ال�شغوط امللقاة على عاتقهم، 
التي  وتكينهم من تقدمي اخلدمات 

نطلبها منهم على اأف�شل وجه".
الثاين،  اليي�ييشييروري  "الأمر  واأ�ييشيياف: 
امل�شتمر  لا�شتثمار  بحاجة  اأنيينييا  هييو 
والكوارث  اليييطيييوارئ  اإدارة  �شبكة  يف 
عليها،  العاملن  وتدريب  وتطويرها 
حيييتيييى نييييكييييون عيييليييى ا�ييييشييييتييييعييييداد دائيييييم 
لا�شتجابة وتوفري احلماية الازمة 
يف جييميييييع اأنييييييييواع حييييييالت الييييطييييوارئ 

املحتملة".
على  الييعييمييل  اأثييينييياء  معاليه:"  وقييييال 
بداأنا  الييوطيين،  فييخيير  مكتب  تاأ�شي�ش 
نتوا�شل  اأن  اأردنييا  والتعلم.  بال�شتماع 
توا�شًا مبا�شراً مع العاملن يف خط 
الدفاع الأول لنعرف منهم التحديات 
الذي  وما  تواجههم  التي  وال�شغوط 
ميييكيينيينييا اليييقيييييييام بييييه لييتييخييفيييييف هذه 

الأعباء".

ال�شراكات  على  اعتمدنا   ": واأ�ييشيياف 
املبداأ  من  اأ�شا�شياً  جييزءاً  اأ�شحت  التي 
الذي يقوم عليه مكتب فخر الوطن، 
لأنييينيييا راأيييينيييا فيير�ييشيية رائيييعييية لت�شخري 
وهائلة  وا�شعة  جمموعة  وخييربة  قييوة 
وجمتمع  احلكومة  �شمن  املييوارد  من 
الأعمال وقطاع اخلدمات الجتماعية 
الفوري  الييدعييم  لييتييقييدمي  اليييدولييية،  يف 
الأول مع  الييدفيياع  ليياأبييطييال يف خييط 
يف  بال�شتثمار  ذاتييه  الييوقييت  يف  القيام 
�شبكة م�شتدامة لا�شتعداد للطوارئ 

وال�شتجابة لها".
وتابع معاليه :" اأطلقنا موؤخراً مبادرة 
القدرات  تييعييزيييز  بييهييدف  "جاهزية" 
ميين خيييال بييرنييامييج تييدريييبييي موثوق 
والييييكييييوارث  الييييطييييوارئ  لإدارة  دولييييييييياً 
الطوارئ  لطب  العاملية  املعايري  يتبع 
هذه  تطوير  على  وعملنا  والأزمييييات. 
املييييبييييادرة الييتييدريييبييييية بيياليي�ييشييراكيية مع 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  برنامج 
جمموعة  جييييانييييب  واإىل  ليييليييتيييطيييوع، 
يف  املتخ�ش�شة  املييوؤ�ييشيي�ييشييات  اأبييييرز  ميين 
ال�ييشييتييجييابيية ليييليييكيييوارث والأزمييييييييات يف 
املتحدة.  واملييمييلييكيية  املييتييحييدة  اليييولييييات 
موثوقة،  رعيييايييية  الييربنييامييج  �ييشيييييقييدم 
يف  �شت�شاهم  دولييييياً  معتمدة  و�ييشييهييادة 

دعم قدرة دولة الإمارات العربية على 
املحافظة على �شبكة من املتخ�ش�شن 
حلماية  واملوؤهلن  اخلييربة  واأ�شحاب 
حالة  اأي  مواجهة  يف  و�شعبنا  دولتنا 

طوارئ يف امل�شتقبل".
واأو�شح معاليه اأن ال�شراكات العديدة 
اأطييلييقييهييا مييكييتييب فييخيير الوطن  اليييتيييي 
التي  التحديات  مواجهة  يف  �شاهمت 
ذكرها العاملون يف خط الدفاع الأول، 
موؤ�ش�شة  مع  املثال  �شبيل  على  فهناك 
الإمارات ووزارة تنمية املجتمع، اأطلقنا 
مبادرة مبتكرة جديدة لدعم ال�شحة 
الأولويات  اإحيييدى  تيينيياولييت  النف�شية، 
الييقيي�ييشييوى الييتييي اأخيييرَبنيييا اأبييطييال خط 

الدفاع الأول اأنهم بحاجة اإليها.
الرتبية  وزارة  مع  اأطلقنا  واأ�شاف:" 
لتقدمي  "حياكم"  مييبييادرة  والتعليم 
منح درا�شية لأكر من 2000 طفل 
الييعييامييليين يف خييط الدفاع  اأبييينييياء  ميين 
يف  تعليمهم  فييرتة  طييوال  الأول تتد 
الإمييييييارات.. كييمييا اأطييلييقيينييا مييع �شمان، 
مييليييييون درهم   20 بييقيييييميية  بييرنيياجميياً 
لرتقية التاأمن ال�شحي لي 10،000 
الدفاع  خط  يف  العاملن  من  �شخ�ش 
الأول الأقل دخًا، واأ�شرهم بالإ�شافة 
اإىل توفري تغطية تاأمن �شحي نف�شي 

لي 2.500 متخ�ش�ش".
اأنيييييه وميييين خال  اإىل  مييعيياليييييه  ونيييييوه 
وا�شعة  �شراكات مع جمموعة  اإطيياق 
من املوؤ�ش�شات والهيئات، ومن �شمنها 
جمل�ش اأبوظبي الريا�شي، وات�شالت، 
اأبوظبي  يف  اليي�ييشييييياحيية  ودوائيييييير  ودو، 
وراأ�ش اخليمة واأم القيوين، والربنامج 
الوطني للمكافاآت ال�شلوكية - فزعة، 
قدمنا �شل�شلة متنوعة من املبادرات اإذ 
ت�شاعد هذه الربامج يف �شمان �شحة 
الدفاع  خيييط  يف  الييعييامييليين  و�ييشيياميية 
الكرمية  احلياة  �شبل  وتيياأميين  الأول، 
البقاء  من  وتكينهم  ولأ�شرهم،  لهم 
الإميييارات  ذويييهييم يف  مييع  توا�شل  على 
ومنحهم  وخارجها،  املتحدة  العربية 
جمموعة من املزايا واملكافاآت تقديراً 
دولة  بييخييدميية  والييتييزامييهييم  لتفانيهم 
الإمارات. وذكر معاليه : " اأنه عادًة ما 
تتاح لنا الفر�شة خال اأ�شعب الأوقات 
يييجييعييليينييا جمتمعاً  اليييييذي  ميييا  ملييعييرفيية 
اأفعاًل  راأييينييا  لقد  ومتحداً.  متما�شكاً 
الإمارات  دوليية  جمتمع  طيبة  تعك�ش 
الأ�شدقاء  فيييييهييا  تيي�ييشيياميين  واأوقييييياتييييياً 
وم�شاعدة  لدعم  والغرباء،  واجلييريان 
مكان  لأي  ميكن  ول  بع�شاً.  بع�شنا 
املرونة  القدر من  ي�شهد هذا  اأن  اآخيير 

يف  اأح�شن  التي  وال�شجاعة  واللييتييزام 
من   90،000 مييين  اأكيييير  تييقييدميييهييا 
املييتييخيي�ييشيي�ييشيين وامليييتيييطيييوعييين يف خط 
وعر�شوا  بجد  عملوا  الأول،  دفاعنا 
حمايتنا  �شبيل  يف  للمخاطر  اأنف�شهم 
اأكر  وم�شتقبل  اأف�شل  حياة  و�شمان 

اإ�شراقاً جلميع اأفراد جمتمعنا ".
وقييييال مييعيياليييييه : " بييفيي�ييشييل اإجنيييييازات 
هييييييوؤلء الأبييييطييييال اليييوطييينييييييين، نحن 
 ،2021 عيييييام  لييييدخييييول  ميي�ييشييتييعييدون 
والحتفال باليوبيل الذهبي لتاأ�شي�ش 
دولة الإمارات العربية املتحدة بتفاوؤل 
كييبييري بييامليي�ييشييتييقييبييل. وبييالييعييمييل اجلييياد 
ا�شتعداد  على  نحن  القوية،  والإرادة 
التي  الييطييمييوحيية  الييييروؤييييية  لييتييحييقيييييق 
دولة  يف  اليير�ييشيييييدة  الييقيييييادة  و�شعتها 
القادمة  لل�شنوات اخلم�شن  الإمارات 

لهذه الدولة العظيمة".

�ضلطان بن طحنون: نتطلع اإىل عام جديد حافل مبزيد من التقدم والزدهار

كهرباء ال�ضارقة ت�ضتقبل اأكرث من 21 األف طلب لعتماد خمططات وتو�ضيل اخلدمات الدائم واملوؤقت خالل 2020
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/فا�شت �شريف ملتابعة 

CN قد تقدموا الينا بطلب املعامات رخ�شة رقم:3806135 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عمار عبيد احمد �شيف الكعبي ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ليلى غريب جمعه �شعيد الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13131 بتاريخ 2021/1/6 

اإعــــــــــالن
للخياطة  ال�شيييييادة/الق�شر  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب والقم�شة رخ�شة رقم:3661418 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي حمد حمود الدرعي ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان عبداهلل مبارك م�شهد الدرعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ذ.م.م  اديرا  ال�شيييييادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3709716 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة راكي�ش بهوتاين خيم �شاند بهوتاين %4٩
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف برييانكا بهاتيا راكي�ش بهوتاين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
دواكم  ال�شيييييادة/�شيدلية  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2041120 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة كمال عبدالكرمي بدوي ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد حمد �شامل املهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ريك�ش  ال�شيييييادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للن�شاء رخ�شة رقم:1087485 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة وا�شانثا اكاناياكا ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ماريفيك فيلينا �شولي�ش
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13131 بتاريخ 2021/1/6 

اإعــــــــــالن
�شامبو  ال�شيييييادة/م�شبغة  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2626809 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة رو�شه علي بخيت عبداهلل النيادي ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد مطر حممد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
مكوجي  ال�شيييييادة/م�شبغة  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2665613 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة امن حممد جعفر عبدالرحيم العمد ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف يا�شر عبدالقادر حمدان زهران
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13131 بتاريخ 2021/1/6 

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  كري  ال�شيييييادة/تريد  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2688277 
تعديل اإ�شم جتاري من/ تريد كري للمقاولت العامة

 TRADE CARE GENERAL CONTRACTING 

اإىل /تريد كري لل�شيانة العامة 
TRADE CARE GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين 432٩٩0١
 تعديل ن�شاط / حذف مقاولت م�شاريع املبانى بانواعها 4١00002

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/اأ�شت�ش  التنمية القت�شادية بان  دائيييرة  تعلن 

 CN 1972169:للهواتف املتحركة رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/ال�شفا  تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان 

لت�شليح اجهزة الكمبيوتر
 رخ�شة رقم:CN 1367655  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13131 بتاريخ 2021/1/6 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/دار  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

اخلري للبي�ش والدواجن الطازجة
 رخ�شة رقم:CN 2186796  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13131 بتاريخ 2021/1/6 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:الروؤية الع�شرية ملواد البناء ذ.م.م
ال�شيخ  �شمو   29 مكتب   2 ق   45 م  ال�شناعية  ال�شركة:م�شفح  عنوان 

عبداهلل بن زايد بن �شلطان ال نهيان
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1872170 

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

2 - تعين ال�شادة/الهاملي و�شركاه- حما�شبون قانونيون كم�شفي قانوين 
لل�شركة بتاريخ:2021/01/03 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2156000014 

تاريخ التعديل: 2021/01/04
امل�شفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعن خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13131 بتاريخ 2021/1/6 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:ال�شديق لتجارة الذهب ذ.م.م
 0 ال�شناعية  املفرق  مدينة  ال�شناعية  املفرق  ال�شركة:منطقة  عنوان 

مبنى قرية الراحة العقارية ذ.م.م واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1029724 

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

2 - تعين ال�شادة/الهاملي و�شركاه- حما�شبون قانونيون كم�شفي قانوين 
لل�شركة بتاريخ:2020/12/09 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2056010393 

تاريخ التعديل: 2021/01/04
امل�شفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعن خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13131 بتاريخ 2021/1/6 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شركة احتاد اخلليج لتاأجري املعدات ذ.م.م
حممد  ار�ش   36 رقم  ق  م/15  م�شفح  ال�شركة:ابوظبي  عنوان 

عبدالرحمن البحر ورثة بطي احمد خلف العتيبة
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1137688 

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

2 - تعين ال�شادة/الهاملي و�شركاه- حما�شبون قانونيون كم�شفي قانوين 
لل�شركة بتاريخ:2020/12/28 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2056011709 

تاريخ التعديل: 2021/01/04
امل�شفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعن خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13131 بتاريخ 2021/1/6 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:ها�شتيا لدارة املن�شات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي �شا�ش النخيل بناية علي واولدة للعقارات ذ.م.م

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1178671 

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

ابوظبي  فرع  واملحا�شبة-  للتدقيق  �شتيفنز  ال�شادة/مور  تعين   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/12/29  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:18/2020/461020 
تاريخ التعديل: 2021/01/05

امل�شفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
املعن خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13131 بتاريخ 2021/1/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/هاي �شربيت- �شركة ال�شخ�ش الواحد 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:2680495 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد ابراهيم را�شد الغما�شى ال�شام�شى ١%

 ABU DHABI للفنادق  الوطنية  ابوظبى  وبيع/�شركة  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
NATIONAL HOTELS COMPANY من مالك اإىل �شريك

 ABU DHABI للفنادق  الوطنية  ابوظبى  ال�شركاء/�شركة  ن�شب  تعديل 
NATIONAL HOTELS COMPANY من ١00% اإىل %50

 HOLIDAY البحرية  للخدمات  هوليداي  وبيع/اإ�شافة  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
MARINE SERVICES بن�شبة %4٩

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ هاي �شربيت - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
HIGH SPIRITS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /هاى �شربيت ذ.م.م
HIGH SPIRITS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13131 بتاريخ 2021/1/6 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بخ�شو�ش الرخ�شة 
يو  فور  فون  التجاري  بال�شم   CN رقم:1485305 
لتجارة الهواتف املتحركة بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يناير 2021 العدد 13131

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يناير 2021 العدد 13131

فييقييد امليييدعيييو  /جيينييد با�شا 
الهند    با�شا،  عبداحلفيظ 
�شفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
من   )4984012M( رقييم 
او  الهند  �شفارة  اىل  يجده 

اأقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو  /حممد جبري 
الهند    د�ييشييتييجييري،  جيييييولم 
�شفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
من   )P1669179( رقيييم 
او  الهند  �شفارة  اىل  يجده 

اأقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �ضفر

الرا�شدي  طيياهييي  �شهيل  مييبييارك  املدعو/�شعيد  فقد 

رقم:102439  اأ�ييشييهييم  �ييشييهييادة  اجلن�شية  امييياراتيييي   -

من  �شادرة   - �شهما  األييف  خم�شمائة  بعدد:500.000 

�شركة منازل العقارية ، من يجدها عليه التوا�شل مع 

�شركة منازل العقارية او رقم تليفون:0505135336

فقدان �ضهادة اأ�ضهم
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اأطلقت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
"معاً  التثقيفية  الإعييامييييية  احلملة 
ت�شجيع  بييهييدف  جمتمعنا"  نيييحيييّرك 
الدولة  يف  الأعييمييار  كافة  من  الن�شاء 
عيييليييى مميييار�يييشييية الييينييي�يييشييياط اليييبيييدين 
وتزويدهم باملعلومات واملهارات التي 
جدية  خييطييوات  اتييخيياذ  ميين  تكنهم 
وجيييذريييية وتييبيينييي اأ�ييشيياليييييب واأمنيييياط 
للوقاية  الن�شطة،  ال�شحية  احلييييياة 
طاقاتهم  وحتييفيييييز  الأمييييرا�ييييش  مييين 
النف�شية،  ال�شحة  وتعزيز  الإيجابية 
الييتييي تتد من  هييذه احلملة  وتيياأتييي 
فرباير  اإىل   اجلييياري  دي�شمرب  �شهر 
2021،  تا�شياً مع مبادرة الت�شميم 

املجتمعي جلودة احلياة التي اأطلقتها 
وتن�شجم  الإمييييييييارات  دولييييية  حييكييوميية 
ال�شرتاتيجي  "الإطار  مييبييادرة  مييع 
اأعلنت  لل�شعادة وجودة احلياة" التي 
بعام  البييتييكييار  �شهر  يف  الييييوزارة  عنها 

.2019
اأفام  وتت�شمن مكونات احلملة من 
تييوعييوييية خمتلفة  ونييي�يييشيييرات  مييرئييييية 
تثقيفية مبا�شرة وتغطيات  وحوارات 
مع عدد من موؤثري مواقع التوا�شل 
م�شابقات  وتييينيييظيييييييم  الجيييتيييمييياعيييي 
وحتيييدييييات، بييالإ�ييشييافيية لإعيييانيييات يف 
ال�شارقة  لإمييييارة  اخلييارجييييية  الييطييرق 
واليييقيييريييية الييعيياملييييية و�ييشيييييتييي ووك يف 
الت�شوق  مييراكييز  واإعيييانيييات يف  دبييييي، 
�شيتي  ت�شمل دبي مول مردف  والتي 

�شنرت والعربي �شنرت وعجمان �شيتي 
�شنرت والفجرية �شيتي �شنرت وبوابة 
ال�شرق مول يف اأبوظبي، كما تت�شمن 
اإعانات على �شيارات متنقلة يف اإمارة 
القيوين  واأم  اخليمة  وراأ�ييش  عجمان 

والفجرية ملدة اأ�شبوعن.
جميع  لتوظيف  الييييوزارة  ميين  و�شعياً 
امليينيي�ييشييات والييو�ييشييائييل الإعييامييييية مت 
التن�شيق مع برامج اإذاعية وتلفزيونية 
اأخرى تتمتع ب�شعبية ومتابعة وا�شعة 
احلملة  لتغطية  املجتمع  �شرائح  من 
ملدة �شهر من خال الرتويج لر�شائل 
احليييميييلييية، وا�يييشيييتييي�يييشيييافيييات وحيييييييوارات 
نقا�شية وفوا�شل اإعانية. كما و�شعت 
الييرتويييج للحملة من  اليييوزارة مظلة 
خال ال�شركاء لا�شتفادة من قائمة 

اأف�شل  وتطوير  متعامليهم  بيانات 
الطرق يف �شناعة املحتوى الإعامي 
اهتماماتها،  ح�شب  فئة  لكل  املنا�شب 
اتيي�ييشييالييييية تعزز  ر�يييشيييائيييل  و�ييشييييياغيية 
للتن�شيق  بييالإ�ييشييافيية  امليي�ييشيياركيية،  روح 
ونوادي  عاملية  عييامييات جتييارييية  مييع 
بيع  ومنافذ  جتميل  ومراكز  ن�شائية 

الأغذية وغريها.

تعزيز �سحة املجتمع
واأكيييييد �ييشييعييادة الييدكييتييور حيي�ييشيين عبد 
امل�شاعد  اليييوكيييييييل  اليييرنيييد  اليييرحيييمييين 
ال�شحية  والييعيييييادات  املييراكييز  لقطاع 
جمتمعنا"  نييحييّرك  "معاً  حييمييليية   اأن 
جمتمع  يف  الن�شاء  ت�شجيع  ت�شتهدف 
وامليييواطييينيييات خا�شة  عيييامييية  الييييدوليييية 

البدين يومياً  الن�شاط  على ممار�شة 
وتندرج يف اإطار احلمات الإعامية 
التثقيفية  واليييييرباميييييج  اليييتيييوعيييويييية 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  تنظمها  التي 
م�شتوى  رفييع  اإىل  والييهييادفيية  املجتمع 
الن�شاط  بيياأهييمييييية  اليي�ييشييحييي  اليييوعيييي 
البدين وتبني اأمناط �شحية �شليمة، 
مييبييادرة تعزيز  واأن�شطة  وفييق حميياور 
بيياأمنيياط احلييييياة ال�شحية يف  الييوعييي 
 ،2021 الوطنية  املجتمع والأجندة 
مثل  املزمنة  الأمييرا�ييش  من  للوقاية 
وال�شكري  القلب  واأمييرا�ييش  ال�شمنة 
و�شغط الدم، مما ي�شاهم يف حت�شن 

نتائج املوؤ�شرات ال�شحية الوطنية. 
واأ�يييشيييار �ييشييعييادة الييدكييتييور اليييرنيييد اإىل 
لتعزيز  الوطنية  املييبييادرة  خمييرجييات 

ال�شحية  احلييييييياة  بيييياأمنيييياط  اليييوعيييي 
املجتمع  قيييدرات  بيينيياء  ت�شهم يف  الييتييي 
لتبني اأمناط حياة �شحية واإك�شابهم 
داعمة  بيئة  وخلق  الازمة،  املهارات 
انت�شار  من  احلييد  يف  ت�شاهم  لل�شحة 
اليي�ييشييارييية مبمار�شة  غييري  الأميييرا�يييش 
الغذاء  وتيييينيييياول  اليييبيييدين  اليينيي�ييشيياط 
املجتمعات  مبييي�يييشييياركييية  الييي�يييشيييحيييي، 
برامج  يف  املييدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات 
تعزيز ال�شحة بالتعاون مع ال�شركاء 
مييين الييقييطيياع احلييكييومييي واخليييا�يييش. 
ت�شميم  مت  اأنيييه  اإىل  �شعادته  ميينييوهيياً 
ر�شائل احلملة بناء على نتائج درا�شة 
وبا�شتخدام عدد  املجتمعي  الت�شميم 
الإعامية  ال�يييشيييرتاتيييييييجيييييييات  ميييين 
الفئة  اإىل  الييو�ييشييول  �ييشييمييان  بييهييدف 

امل�شتهدفة.
تبني اأمناط حياة �سحية 

بييدورهييا اأو�ييشييحييت الييدكييتييورة ف�شيلة 
التثقيف  اإدارة  مدير  �شريف  حممد 
"معاً  برنامج  اأن  ال�شحي  والتعزيز 
ت�شجيع  نحرك جمتمعنا" ي�شتهدف 
ممار�شة  عييلييى  خييا�ييش  ب�شكل  اليينيي�ييشيياء 
الييينييي�يييشييياط الييييبييييدين وتيييبييينيييي اأمنييييياط 
الطاقة  جتديد  تدعم  �شحية،  حياة 
وتقليل  الإنتاجية  الييقييدرة  وحت�شن 
القلبية  بييالأزمييات  الإ�ييشييابيية  خماطر 
وخف�ش  النف�شية،  ال�شحة  وتييعييزيييز 
والدرا�شة،  العمل  عن  التغيب  معدل 
الرعاية  عييلييى  اليينييفييقييات  وتييقييلييييي�ييش 
ف�شيلة  الدكتورة  ونوهت  ال�شحية. 
اأهييييييداف  ا�يييشيييتيييخيييا�يييش  مت  اأنييييييه  اإىل 

نتائج  على  بيينيياء  الإعييامييييية  احلملة 
جمموعة من احللقات النقا�شية مع 
املجتمع.  �شرائح  الن�شاء من خمتلف 
وتتطرق احلملة اإىل تعريف �شريحة 
الن�شاء بطرق عملية وب�شيطة لإدراج 
الن�شاط  �ييشييميين  اليييبيييدين  اليينيي�ييشيياط 
امل�شتويات  اإىل  لييلييو�ييشييول  اليييييومييي 
املو�شي بها من قبل منظمة ال�شحة 
يف  دقيييييييييقيييية   150 وهيييييييي  الييييعيييياملييييييييية 

الأ�شبوع.

•• ال�صارقة-وام:

تييييراأ�ييييش �ييشييمييو اليي�ييشيييييخ �ييشييلييطييان بن 
حمييمييد بييين �ييشييلييطييان الييقييا�ييشييمييي ويل 
عييهييد ونييائييب حيياكييم اليي�ييشييارقيية رئي�ش 
�شمو  وبح�شور  التنفيذي،  املجل�ش 
�شلطان  بن  �شامل  بن  عبداهلل  ال�شيخ 
نائب  ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي 
رئي�ش املجل�ش التنفيذي، �شباح اأم�ش 
الأ�شبوعي  الجتماع   ، الثاثاء"   "
�شمو  مييكييتييب  يف  وذلييييييك  لييلييمييجييليي�ييش 

احلاكم.
املو�شوعات  عددا من  املجل�ش  وبحث 
احليييكيييومييييييية اليييهيييامييية املييييدرجيييية على 
واملتعلقة  اجلييليي�ييشيية،  اأعيييميييال  جييييدول 

الدوائر  يف  العمل  منظومة  بتطوير 
واملييوؤ�ييشيي�ييشييات املييحييلييييية وحتييقيييييق روؤية 

الإمارة.
التهاين  اآيييييات  اأ�ييشييمييى  املجل�ش  ورفيييع 
والتربيكات اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ال�شارقة  الأعلى حاكم  املجل�ش  ع�شو 
ولييكييافيية املييواطيينيين والييقيياطيينيين على 
اأر�ييش الإمييارة مبنا�شبة تد�شن حقل 
حمييياين الييييذي �ييشيييييمييثييل اأحييييد دعائم 
الطاقة وتوفري الغاز لإمارة ال�شارقة 
والييربكيية على  اأن يعود باخلري  اآمييًا 

دولة الإمارات واإمارة ال�شارقة.
واطيييليييع املييجييليي�ييش عييلييى تييقييرييير دائيييرة 
املوؤ�شرات  حول  القت�شادية  التنمية 

ال�شارقة  مييوؤ�ييشيي�ييشيية  يف  القييتيي�ييشييادييية 
"رواد"،  اليييريييياديييية  امليي�ييشيياريييع  لييدعييم 
تتبعها  اليييتيييي  الآلييييييييية  عييلييى  مييطييلييعيياً 
املييوؤ�ييشيي�ييشيية والأنييي�يييشيييطييية اليييتيييي حتظى 
بييالأولييوييية، ومييا تقدمه ميين خدمات 

وت�شهيات لدعم مواطني الدولة.
وتناول التقرير جهود املوؤ�ش�شة يف دعم 
رواد الأعمال وتوفري البيئة املائمة 
والتميز،  الإبييييييييداع  عييلييى  وامليييحيييفيييزة 
من  املدعمة  امل�شاريع  عييدد  بلغ  حيث 
 70 تيييوييييل  ومت   ،721 املييوؤ�ييشيي�ييشيية 
و281  مليونا   21 بقيمة  م�شروعا 
العديد من  قييدمييت  األيييف درهيييم، كما 
الدولة  ملواطني  التدريبية  اليييدورات 
اأكيييير من  لييهييا  املنت�شبن  عيييدد  وبييلييغ 

بالإ�شافة  م�شارك،  و700  اآلف   5
وال�شت�شارات  الن�شائح  تقدميها  اإىل 

الت�شويقية لاأع�شاء املنت�شبن.
املوؤ�ش�شة على  التقرير بحر�ش  واأفاد 
والتحديات وو�شع  املتغريات  مواكبة 
الدعم  ليييرباميييج  امليينييا�ييشييبيية  الأ�يييشييي�يييش 
والأن�شطة  لييلييقييطيياعييات  والييتييمييويييل 
بالأولوية  حتظى  التي  القت�شادية 
اأ�شاليب  اأفييي�يييشيييل  تييبيينييي  خييييال  مييين 
اأ�شحاب  خلييدميية  والييتييميييييز  اجليييييودة 

امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.
للموؤ�ش�شة  �يييشيييكيييره  املييجييليي�ييش  وقييييييدم 
الأعمال  رواد  دعييم  يف  جهودها  على 
م�شاريعهم  وتييييبيييينييييي  امليييييواطييييينييييين 

القت�شادية.

من  املقدمة  املذكرة  املجل�ش  وناق�ش 
دائيييييرة �يييشيييوؤون الييبييلييديييات واليييزراعييية 
حييييول تطوير  احليييييوانييييية  والييييييروة 
املييظييهيير احليي�ييشييري يف خمييتييلييف مدن 
باملباين  واملتعلقة  ال�شارقة  ومناطق 

املهجورة والآيلة لل�شقوط.
ال�شمو  �ييشيياحييب  تييوجيييييهييات  و�ييشييميين 
توفري  اإىل  الرامية  ال�شارقة،  حاكم 
احلييييييييياة اليييكيييرميييية مليييواطييينيييي اإمييييييارة 
وال�شتقرار  الأمييان  وتوفري  ال�شارقة 
التنفيذي  املجل�ش  اعتمد  الأ�ييشييري، 
منح  مليي�ييشييتييحييقييي  الأوىل  الييييدفييييعيييية 
الأرا�ييييشييييي اليي�ييشييكيينييييية بييييالإمييييارة لعام 
 ،1110 عييددهييا  والييبييالييغ   ،2021
ومناطق  مييدن  خمتلف  على  تييوزعييت 

اإمارة ال�شارقة.
اأعمال  جيييدول  عييلييى  املجل�ش  واطييلييع 
النعقاد  لييييييدور  اليييثيييامييينييية  اجلييليي�ييشيية 
العادي الثاين من الف�شل الت�شريعي 

لإمارة  ال�شت�شاري  للمجل�ش  العا�شر 
ال�شارقة، والتي �شتعقد يوم اخلمي�ش 
و�شيناق�ش   ،2021 يناير   7 املوافق 
لاإذاعة  ال�شارقة  هيئة  �شيا�شة  فيها 

والتلفزيون.
كما ناق�ش املجل�ش جملة من املوا�شيع 
املتعلقة بال�شاأن العام لاإمارة متخذاً 

ب�شاأنها القرارات املنا�شبة.

ويل عهد ال�ضارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

بهدف تعزيز الوعي باأمناط احلياة ال�سحية يف املجتمع

وزارة ال�ضحة تطلق احلملة الإعالمية التثقيفية معًا نحّرك جمتمعنا لت�ضجيع الن�ضاء على ممار�ضة الن�ضاط البدين

•• دبي –الفجر:

د�شنت املحكمة العمالية البتدائية يف حماكم دبي بح�شور �شعادة طار�ش عيد 
»اعرف  �شعار  حتت  قانوين«  »خلك  مبادرة  دبييي،  حماكم  عام  مدير  املن�شوري 
حييقييوقييك كييعييامييل، ونييفييذ واجييبيياتييك، نييفييذ الييتييزاميياتييك ك�شاحب عييمييل، واعرف 
حقوقك« وذلك تزامناً مع الذكرى اخلام�شة ع�شرة لتويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي 
-رعاه اهلل- مقاليد احلكم يف اإمارة دبي، وذلك لن�شر املعرفة القانونية، حر�شا 
على اإملام كل فرد بالقدر الكايف من الثقافة القانونية ملعرفة حقوقه وواجباته، 
واللتزام بالقوانن وجتنب القيام بت�شرفات جتعله عر�شة للمخالفة وامل�شاءلة 
القانونية. حيث اأو�شح �شعادة طار�ش عيد املن�شوري مدير عام حماكم دبي، اأن 
حماكم دبي تهدف  اإىل ا�شتحداث عدد من املبادرات التطويرية وذلك ترجمة 
اآل مكتوم، نائب رئي�ش الدولة،  لروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
وجعلها  البتكار  ثقافة  لتعزيز  اهلل،  رعيياه  دبييي،  حاكم  اليييوزراء  جمل�ش  رئي�ش 
ذات  واجراءاتها  �شيا�شاتها  وتنفيذ  تطوير  يف  اأ�شا�شية  ودعامة  را�شخا  منهجا 
تر�شيخها  يف  اأي�شا  يتجلى  ما  وهو  والتنفيذي،  ال�شرتاتيجي  بعملها  ال�شلة 
على  عملها  يف  اأ�شا�شن  ركنن  باعتبارهما  الأفييكييار  و�شناعة  البتكار  ثقافة 
املدى  على  �شيحقق  الييذي  الأميير  معها،  واملتعاملن  لديها  املوظفن  م�شتوى 
الرامية  ا�شرتاتيجيتها  حتقيق  اإىل  اإ�شافة  املحاكم،  عمل  يف  الييريييادة  املنظور 
اإىل اأن تكون دبي املدينة الأذكى والأكر �شعادة يف العامل، وذلك ترجمة خلطة 
ومتكاملة  وم�شتدامة  ذكييييية  مدينة  دبييي  جعل  اإىل  تييهييدف  الييتييي  دبي2021 
ومت�شلة و�شباقة ومبدعة يف تلبية احتياجات الفرد واملجتمع. ويف هذا ال�شياق 
اأو�شح �شعادة القا�شي جمال اجلابري رئي�ش املحكمة العمالية يف حماكم دبي 
اأف�شل  تطبيق  يف  امل�شتمر  التحديث  منهج  على  تعتمد  العمالية  املحكمة  اأن 
التميز  نحو  والتحول  الق�شائي  القطاع  لتطوير  وال�شيا�شات  ال�شرتاتيجيات 
احلكومي وفقا للتوجهات العليا يف الدولة من خال تقدمي منظومة متكاملة 

من املبادرات التطويرية ترقى لأف�شل املعايري واملمار�شات العاملية يف جمالت 
التميز والتطوير، م�شرياً اأن مبادرة » خلك قانوين« تهدف اإىل تزويد اأ�شحاب 
العمل باملعرفة الازمة بحقوقهم والتزاماتهم، ولتزويد العاملن بجهات قيد 
الوقت  وتوفري  الطرفن  حقوق  حلفظ  الازمة  باملعرفة  العمالية  ال�شكاوى 
باملعرفة  القانونين  وامل�شت�شارين  املحامن  وتييزويييد  اخل�شوم،  على  واجلهد 
والتزامات  وحييقييوق  العمل  عاقة  ب�شاأن  التمييز  حمكمة  ومييبييادئ  القانونية 
اإطار  تاأتي  يف  قانوين«  اأن مبادرة »خلك  �شعادته على  فيها، موؤكداً  كل طرف 
تقدمي  جمييالت  يف  مبتكرة  تفاعلية  توا�شل  قنوات  ا�شتحداث  على  احلر�ش 
اخلدمات واإ�شعاد املتعاملن من اأ�شحاب العمل والعمال، وت�شتهدف عددا من 
القانونية،  ال�شوؤون  موظفي  امليياك،  الب�شرية،  املييوارد  موظفي  منها،  الفئات 
تتلقى  و�شوف  اجلامعات،  طيياب  ال�شكاوى،  متلقي  العمال،  العمل،  اأ�شحاب 
امل�شادر  من  عدد  خال  من  ال�شاأن  بهذا  الازمة  التوعية  امل�شتهدفة   الفئات 
وامل�شابقات،  املحا�شرات  عقد  النقا�شية،  احللقات  الإعامية،  الن�شرات  منها، 
الن�شر  يتم العتماد على عدد من و�شائل  امليدانية، و�شوف  بالزيارات  والقيام 
تعريفية، فيديوهات، عر�ش تقدميي،  قانوين« منها، من�شورات  ملبادرة »خلك 
الن�شر يف ح�شابات التوا�شل الجتماعي. كما تخلل حفل تد�شن مبادرة »خلك 
اللجنة  عييام  اأمييين  ل�شكري  حممد  ال�شيد  اهلل   عبد  قدمها  ور�ييشيية  قييانييوين«، 
الدائمة ل�شوؤون العمال، حتت عنوان » اجلانب الإن�شاين يف �شخ�شية �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة – رئي�ش جمل�ش 
ال�شوَء   �شلط   علينا جميعاً. حيث  – رعيياه اهلل-وانعكا�شه  دبي  الييوزراء حاكم 
�شخ�شية  يف  الإن�شاين  اجلانب  على،  الور�شة  خييال  ال�شكري  عبداهلل  ال�شيد 
املدى يف كثري  النوعية بعيدة  القفزات  ال�شيخ حممد بن را�شد، والذي ير�شخ 
من �شوؤون احلياة الإن�شانية  من ح�ش اإن�شاين مرهف، وتفاعل �شفاف مع كثري 
من الق�شايا الإن�شانية الداخلية واخلارجية، اإىل جانب طرح مبادرات اللجنة 
اأثناء اجلائحة »  اإمييارة دبي، وكيف تعاملت اللجنة  الدائمة ل�شوؤون العمال يف 

كوفيد 19  » مع ال�شركات والعمالة املوؤقتة .

بح�سور �سعادة طار�س املن�سوري

•• ال�صارقة -وام:املحكمة العمالية يف حماكم دبي تد�ضن »مبادرة خلك قانوين« 

يعقد املجل�ش ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة يوم غدا مبقره جل�شته الثامنة �شمن 
برئا�شة  العا�شر  الت�شريعي  الف�شل  من  الثاين  الييعييادي  النعقاد  لييدور  اأعماله 

�شعادة علي ميحد ال�شويدي رئي�ش املجل�ش ال�شت�شاري.
الب�شرية  املييوارد  اإىل دائرة  اأعمال اجلل�شة بتوجيه �شوؤال برملاين  و يبداأ جدول 
حول  املجل�ش  ع�شو  الييربميييي  كامل  اإ�شماعيل  الييدكييتييور  جانب  ميين  بال�شارقة 

جهود الدائرة يف ا�شتقطاب املواطنن للعمل بالوظائف املتاحة يف دوائر وهيئات 
حكومة ال�شارقة وال�شركات من القطاع اخلا�ش ال�شبه حكومية و ذلك بح�شور 
الب�شرية وعبداهلل  املييوارد  �شعادة الدكتور طييارق �شلطان بن خييادم رئي�ش دائييرة 

امل�شوي مدير دائرة املوارد الب�شرية .
�شيا�شة  مناق�شة  ب�شاأن  تو�شياته  م�شروع  اجلل�شة  خال  املجل�ش  �شيناق�ش  كما 
هيئة ال�شارقة لاإذاعة والتلفزيون والوارد من جلنة اإعداد م�شروع التو�شيات 

باملجل�ش .

•• ال�صارقة – الفجر: 

اأعلنت م�شت�شفيات ال�شعودي الأملاين بالإمارات ، عن توفر اللقاح امل�شاد لفريو�ش 
كورونا امل�شتجد "كوفيد 19-" بفرعي م�شت�شفياتها ال�شارقة وعجمان باملجان 
للمواطنن واملقيمن ، �شرحت بذلك الدكتورة رمي عثمان ، الرئي�ش التنفيذي 
ملجموعة م�شت�شفيات ال�شعودي الأملاين ، موؤكدة على كل من يريد اللقاح عليه 
ال�شارقة  الأمليياين  ال�شعودي  مب�شت�شفيات  الييطييوارئ  ق�شم  اإىل  مبا�شرة  التوجه 
لتلقى  الإميياراتييييية  الييهييوييية  اإبييييراز  يكفي  حيث  م�شبق،  مييوعييد  ودون  وعييجييمييان، 
اجلرعة، وذلك ت�شهيًا على الراغبن يف احل�شول على اللقاح ، دون م�شقة اأو 
النتظار طويًا . واأ�شافت الدكتورة رمي اأن تلك املبادرة ، جاءت بالتن�شيق فيما 
بن جمموعة ال�شعودي الملاين ووزارة ال�شحة ووقاية املجتمع ، حيث وجهت 
الخرية بتوفري اللقاح ب�شكل جماين للجمهور ، لفتة اىل ان  القطاع ال�شحي 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ، يعد واحداً من اأف�شل الدول ، التي تعاملت 
تتمتع  لكونها  نظراً  امل�شتجد،  كورونا  فريو�ش  وبيياء  مع  النظري  منقطع  بتميز 

بقطاع �شحي متطور، ف�شًا عن روؤية القيادة الر�شيدة للدولة والهادفة دوماً 
لتطوير املنظومة ال�شحية وتعزيز تناف�شيته العاملية، من خال اعتماد اللقاح 
الذي يتطابق مع املعايري ال�شارمة التي تتبعها دولة الإمارات. واأ�شارت اإىل اأن 
اإطييار توجيهات  ياأتي يف  كييورونييا،  امل�شاد لفريو�ش  للقاح  الإميييارات  دوليية  توفري 
القيادة الر�شيدة، بتوفري كافة العنا�شر التي تكفل للمجتمع �شحته و�شامته 
يف مواجهة الوباء الذي اجتاح العامل على مدار ال�شهور املا�شية، وت�شريع تطبيق 
القطاعن  بيين  املثمر  بالتعاون  ، م�شيدة  الإطيييار  هييذا  الييازميية يف  الإجييييراءات 
احلكومي واخلا�ش، يف �شبيل تعزيز خدمة املجتمع بتوفري لقاح "كوفيد -١٩" 
اأفراد  اأن يتيح فر�شة كربى لأكييرب عدد من  �شاأنه  الييذي من  الأميير  للجمهور، 
لكل  العامة  ال�شامة  على  حفاظاً  بالغ،  بي�شر  اللقاح  من  لا�شتفادة  املجتمع 
من يعي�ش على اأر�ش هذه البلد الطيبة، واختتمت ت�شريحها  بقولها :"ما من 
�شك يف اأن القطاع ال�شحي يف الدولة، وفر جميع التجهيزات واملعدات الطبية، 
ا�شتثنائية  على  تاأكيد  اللقاح  تييوفييري  ويييعييد  لييلييدواء،  ال�شرتاتيجي  واملييخييزون 

الإمارات يف احتواء خطر فريو�ش كورونا وحماية �شحة اأفراد املجتمع".

ا�ضت�ضاري ال�ضارقة يناق�س غدا تو�ضياته ب�ضاأن �ضيا�ضة هيئة الإذاعة والتلفزيون

ال�ضعودي الأملاين عجمان وال�ضارقة يوفر لقاح 
كورونا باملجان للمواطنني واملقيمني
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي-وام:

بحث جمل�ش الأعمال الإماراتي الكندي بح�شور ممثلن عن دائرة ال�شحة 
اأبوظبي، و�شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية »�شحة« وهيئة ال�شحة بدبي 
وم�شت�شفى زايد الع�شكري وكلية الطب والعلوم ال�شحية بجامعة الإمارات 
.. �شبل تعزيز فر�ش التعاون امل�شرتك مع القطاع ال�شحي يف كندا ل �شيما 
يف دعم تنمية القوى العاملة ال�شحية و�شمان توفري اأعلى م�شتويات اجلودة 

يف التعليم الطبي وبناء القدرات البحثية وال�شتعداد ملا بعد كوفيد19-.
الرابطة  نظمتها  افرتا�شية  جل�شة  �شمن  عقدت  التي  اجلل�شة  و�شلطت 
اجلهود  ت�شافر  اأهييمييييية  عييلييى  اليي�ييشييوء  الييطييبييي  للتعليم  الييكيينييدييية  الييدولييييية 
وتعزيز اأوجه التعاون بن البلدين يف مرحلة ما بعد »كوفيد19-« لتمكن 

املجتمعات من التكيف مع املتغريات.
�شكلت اجلل�شة من�شة منا�شبة للتاأكيد على اجلهود املتميزة التي بذلها خط 
الدفاع الأول الذي ي�شكل جزًءا ل يتجزاأ من اأنظمة الرعاية بحث التعاون 

الطبي مع كندا

ال�شحية.
الفر�ش  العديد من  اأن  الكندية  امللكية  الكلية  انييدرو بادمو�ش رئي�ش  واأكييد 
الييواعييدة الييتييي يييوفييرهييا نييظييام الييرعيياييية ال�شحية يف الإميييييارات ويييزخيير بها 
البلدين ل  التعاون بن  تعزيز  على  كانت حافزاً  لارتقاء بجودة خدماته 
�شيما يف التعليم والتدريب الطبي والقيادة وت�شخري التكنولوجيا لتح�شن 

خمرجات النتائج ال�شحية والرتقاء بتجربة املري�ش .
بدوره قال �شعادة الدكتور جمال حممد الكعبي وكيل دائرة ال�شحة اأبوظبي 
اإن الطرفان �شيم�شيان .. وفق روؤية واأهداف م�شرتكة .. بجهودهما الدوؤوبة 
لرفع كفاءة القوى العاملة ال�شحية من خال تزويدهم باملعرفة والفر�ش 
الأول  الدفاع  اأبطالنا يف خط  ليكونوا  �شاأنها تكينهم  التي من  التدريبية 

خال مواجهة جائحة فريو�ش كوفيد19- ويف جميع الأوقات والظروف.

من جانبه قال الدكتور جاريث جوديري الرئي�ش التنفيذي ل�شركة »�شحة«: 
تلتزم �شركة »�شحة« بتعزيز ال�شراكات التي تتيح الإ�شهام يف تنمية وتطوير 
الييقييادم ميين اخلييييرباء واليييقيييادة الذين  الييكييفيياءات ال�شحية واإعيييييداد اجليييييل 
ت�شهيل  على  الرتكيز  عرب  الدولة  يف  ال�شحي  القطاع  م�شتقبل  �شيقودون 
تدريب  فر�ش  وتقدمي  الفعالة  املعرفة  مل�شاركة  واملييبييادرات  الربامج  تنفيذ 
كاظم  يون�ش  الدكتور  و�شلط  امل�شاعدة.«  وال�شحية  واملمر�شات  لاأطباء 
املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي للرعاية ال�شحية التابعة لهيئة ال�شحة بدبي 
ال�شوء على عمق العاقات بن البلدين يف العديد من املجالت مبا يف ذلك 
التعليم الطبي، موؤكداً اأن هيئة ال�شحة بدبي تركز ب�شكل كبري على جمال 
التعليم الطبي امل�شتمر وتعريه اهتماماً بالغاً لكونه خطوة اأ�شا�شية يف �شقل 
العاملية، كما حتر�ش  الكفاءة  الكوادر الطبية الوطنية ذات  وتعزيز خربات 

الهيئة على مواكبة اأحدث التطورات والبتكارات يف القطاع ال�شحي حيث 
والتمري�ش  الييطييب  يف  الثنائي  الييتييعيياون  �شبل  وتعزيز  ل�شتك�شاف  تتطلع 
جمال  يف  والبييتييكييار  والتكنولوجيا  امل�شاندة  الطبية  اخلييدمييات  وال�شحة 
الرعاية ال�شحية » . وقالت �شعادة مار�شي غرو�شمان �شفرية كندا يف دولة 
الإمارات : » حتت�شن كندا اأحد اأف�شل اأنظمة الرعاية ال�شحية على م�شتوى 
العامل وبنية حتتية متميزة للتدريب الطبي اأنتجت بع�شاً من اأملع العقول يف 
جمال الطب . ميلوؤين التفاوؤل باأن العديد من املواهب الإماراتية �شتح�شل 
قادة متميزين يف  لي�شبحوا  الكندية  والكليات  التدريب يف اجلامعات  على 
اأقوى  م�شتقبًا  �شنبني  معاً،  العمل  خال  فمن  ال�شحية،  الرعاية  جمال 
الرقباين �شفري  �شعيد حممد  �شعادة فهد  قييال  مييرونيية.« من جهته  واأكيير 
امل�شرتك مع كندا  ب�شراكتنا وتعاوننا  » نحن فخورون   : الدولة لدى كندا 
اأرحب  اآفيياق  اإىل  ودفعها  تعزيزها  اإىل  ونتطلع  ال�شحية  الرعاية  جمال  يف 
ويخدمون  يتدربون  الذين  الإماراتين  باأطبائنا  للغاية  فخورون  اأننا  كما 
يف اخلطوط الأمامية لكندا ونتطلع اإىل زيادة هذه الفر�ش لتحقيق املنفعة 

املتبادلة لكا البلدين.« 

بحث التعاون الطبي مع كندا

•• اأبوظبي - وام:

وافق املجل�ش الوطني الحتادي خال جل�شته الرابعة من دور انعقاده العادي 
املجل�ش  مقر  يف  اأاميي�ييش  عقدها  التي  ع�شر،  ال�شابع  الت�شريعي  للف�شل  الييثيياين 
باأبوظبي، برئا�شة معايل �شقر غبا�ش رئي�ش املجل�ش، على م�شروع قانون احتادي 
التربعات  وتقدمي  جمع  تنظيم  اأهمية  على  موؤكدا  التربعات،  تنظيم  �شاأن  يف 
التن�شيق  وتعزيز  للتربع،  جاذبة  حملية  بيئة  واإن�شاء  املتربعن  اأمييوال  وحماية 
بن اجلهات الحتادية واملحلية، حيث ت�شري اأحكام هذا القانون على اأي جهة 

ترغب بجمع اأو تقدمي التربعات يف الدولة مبا يف ذلك املناطق احلرة.
واأكد معايل �شقر غبا�ش اأن هذا القانون ياأتي يف اإطار اجلهود الكبرية التي تقوم 
بها دولة الإمارات يف خمتلف جمالت العمل الإن�شاين، م�شيفا اأن هناك حر�شا 
كبريا لدى مناق�شة مواد م�شروع القانون على اأن ل ي�شتغل العمل اخلريي يف 
اأن هذا الأمر كان وا�شحا لدى جميع اجلهات  غري املجالت املوجه لها، مبينا 
التي عملت على مناق�شة م�شروع القانون �شواء اأع�شاء املجل�ش واللجنة املخت�شة 
التي  �شكره وتقديره جلميع اجلهات  املجتمع، معربا عن  تنمية  وزارة  وممثلي 

عملت على اإعداد هذا الت�شريع.
التربعات  حتويل  اأو  تقدمي  اأو  اإي�شال  يجوز  ل  فاإنه  القانون  م�شروع  وح�شب 
لأي �شخ�ش اأو جهة خارج الدولة، اإل وفق ال�شوابط والإجراءات التي حتددها 
الائحة التنفيذية لهذا القانون على اأن تت�شمن ال�شوابط والإجراءات و�شائل 
اإنفاقها يف الأغرا�ش املحددة  اأو  اإىل اجلهات امل�شتفيدة  اإثبات تقدمي التربعات 
لها، كما ل يجوز للبنوك واملن�شاآت املالية يف الدولة اإجراء اأي حتويات مالية 
وفق  اإل  بالتربعات  اخلا�شة  البنكية  احل�شابات  خييال  ميين  الييدوليية  خييارج  اإىل 

ال�شوابط والإجراءات التي حتددها اجلهات املعنية يف الدولة.
اأو  وطبقا مل�شروع القانون ل يجوز لأي جهة اأن تطلق على نف�شها ا�شم جمعية 
هيئة اأو موؤ�ش�شة »خريية اأو اإن�شانية«، اأو اأن ت�شتخدم اأو تتعامل بهذا امل�شمى باأي 
�شكل من الأ�شكال اإل مبوجب �شهادة الت�شنيف وي�شتثنى من ذلك اجلهات التي 

تن�ش قوانن اأو مرا�شيم اأو قرارات اإن�شائها على هذه امل�شميات.
ويعد هذا الت�شريع اأول م�شروع قانون يقره املجل�ش يف هذا العام وذلك تنفيذا 

م�شروعات  من  قييدر  اأكييرب  مناق�شة  اأهدافها  اأبييرز  من  التي  الت�شريعية  للخطة 
حيث  املييجييالت،  خمتلف  ت�شهده  الييذي  والتطور  الدولة  روؤييية  ملواكبة  القوانن 
 »43« مييواده  عييدد  لي�شبح  القانون  م�شروع  على  مييواد   »9  « املجل�ش  ا�شتحدث 

مادة.
وتتعلق املواد التي ا�شتحدثها املجل�ش بالأهداف ونظام قيا�ش الكفاءة والتقييم، 
والرقابي،  والأميينييي  الإن�شاين  البعد  وحتقيق  والت�شغيلية،  الإداريييية  والنفقات 
ال�شرورة،  حالة  يف  الييتييربع  غر�ش  اأو  امل�شتفيدة  اجلهة  تغيري  حييالت  وتنظم 
ومدة  الت�شريح  منح  واإجيييراءات  اخلريية،  اجلمعيات  والتزامات  واملحظورات، 

النتهاء.
وقال معايل �شقر غبا�ش يف م�شتهل اجلل�شة : » تنعقدمُ جل�شتمُنا الرابعةمُ اليوَم يف 
مطلِع العام اجلديد 2021، وكلنا اأمٌل اأْن يكون، مب�شيئة اهلل، عاَم خرٍي وبركة 

على دولتنا وعلى الأمتن العربية والإ�شامية وعلى كل �شعوب العامل » .
واأ�شاف معاليه » اإنه ملن دواعي ال�شروِر اأن نرفَع با�شم املجل�ش الوطني الحتادي 
اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
والعرفان  التقديِر  اآيييات  اأ�شمى  اهلل«،  »رعيياه  دبييي  حاكم  اليييوزراء  جمل�ش  رئي�ش 
ِوال�شكِر والمتنان مِبنا�شبة ِالذكرى الي 15 لتوىل �شموه رئا�شة َحكومِة الإمارات، 
اإجنيييازات جعلت من حكومتنا منوذًجا  الفرتة من  تلك  ملا حققه خييال  وذلييك 
تذى به عامليا يف قيادة العمل الوطني، ولقد وعَد �شموه واأوفى، كعهده دوماً،  يحمُ
بذلك الوعد، حتى اأ�شبحت دولتمُنا من اأكِر دوِل العامل تطوراً، وتيزاً، واإبداعاً 
امل�شتقبل  والتخطيِط ل�شت�شراف  والبناء  ال�شرتاتيجية،  امل�شتهدفات  اإجناز  يف 
وفق روؤى مبتكرة، وخطط مدرو�شة » . وقال معايل رئي�ش املجل�ش : » اإنَّ �شاحب 
املعدن  عن  ك�شَف  احلكيمة،  بقيادته  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اأعلى  لدولتنا  القيادة،  تلك  حتت  فحققوا،  الإميييارات،  وبنات  اأبيينيياء  يف  النفي�ش 

املراتب يف الكثري من موؤ�شرات التناف�شية العاملية«.
واأكد اأنَّ املجل�ش الوطني الحتادي، الذي يلقى كلَّ الدعِم من �شموه، على ثقٍة 
يف اأن َّامل�شتقبل �شوف يزخرمُ بالنجاحات والإجنازاِت من فكِر وروؤى قيادٍة ر�شيدة، 
ومن عمٍل خمل�ٍش ودوؤوٍب ل�شعِب الإمارات، ومن تعاوٍن وتكامٍل بن كل �شلطات 
الحتاد، وجميع موؤ�ش�شاته نحو تاأكيد طموحاتنا ملئوية 2071 ومبا يت�شقمُ مع 

ركائز الدولة الثابتة يف املزج ِبن اأ�شالِة فكِر الآباِء املوؤ�ش�ِشن، ومعا�شرِة الفكِر 
الواعِد لقيادِة الوطن والذي يواكبمُ ثورات التقدم العلمي واملعريف التي فتحت 

اأو�شع الآفاق لاإن�شانية كلها.
ليحقَق،  ويرعاه  يحفَظه  اأن  القدير  العلى  اهلل  ندعو   «  : قائا  كلمته  واختتم 
�شموه، وبتعاونه وتكاتِفه مع كِل قياداِت هذا الوطن، اآماَل �شعٍب خمل�ٍش لقيادته، 
�شعٌب على ثقٍة ويقٍن باأن دولتنا من بن الدول الأكرمُ تيًزا، ومن بن الدول 
الأف�شِل يف جودِة احلياة، وهي ت�شي يف طريِقها يف اأمٍن واأماٍن وتقدٍم وا�شتقراٍر، 

واهلل املوِفق واملمُ�شتعان » .
وزير  الهاملي  ثيياين  بن  نا�شر  معايل  اإىل  منها  اثنان  اأ�شئلة   3 املجل�ش  ووجييه 
املوارد الب�شرية والتوطن، الأول من �شعادة حمد اأحمد الرحومي النائب الأول 
من  والثاين   ،« تدبري  مراكز  اإن�شاء   « حول  الحتييادي  الوطني  املجل�ش  لرئي�ش 
الييوزارة للحد من ظاهرة  »اإجيييراءات  النقبي حول  �شعيد  �شذى  الع�شوة  �شعادة 
العمل يف فرتة احلرمان«، مت الرد عليهما كتابيا وطلب مقدمو الأ�شئلة ح�شور 
معايل الوزير لاإجابة على الأ�شئلة، فيما مت اإرجاء الإجابة على ال�شوؤال الثالث 
الاعبن  اإقامة  »�شرط  الع�شو عدنان حمد احلمادي حول  �شعادة  املوجه من 
املحرتفن يف الأندية الريا�شية« بناء على طلب معايل عبدالرحمن بن حممد 
الوطني  املجل�ش  ل�شوؤون  الدولة  وزييير  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزييير  العوي�ش 

الحتادي .
للمجل�ش  العام  الأميين  النعيمي  عمر  الدكتور  �شعادة  بتاوة  اجلل�شة  وبيييداأت 
بنود جدول الأعمال وامل�شادقة على م�شبة اجلل�شة الثالثة املعقودة بتاريخ 22 

دي�شمرب 2020م.
ح�شرت اجلل�شة معايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع .. وقبل 
جلنة  تقرير  ملخ�ش  على  املجل�ش  وافييق  القانون  م�شروع  مناق�شة  يف  ال�شروع 
قانون  م�شروع  ب�شاأن  الب�شرية  واملييوارد  وال�شكان  والعمل  الجتماعية  ال�شوؤون 
احتادي يف �شاأن جمع التربعات، الذي اأ�شار اإىل اأن املجل�ش قد اأحال يف جل�شته 
املعقودة بتاريخ 2020/5/5 اإىل اللجنة لدرا�شته واإعداد تقرير ب�شاأنه وعقدت 
لهذا الغر�ش »15« اجتماعاً، بح�شور ممثلي اجلهات املعنية واأ�شحاب اخلربة 

والخت�شا�ش.

•• عجمان -وام:

كرم �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد عام 
�شرطة عجمان عدداً من موظفي خط الدفاع الأول يف مدينة 
وتعاونهم  جلهودهم  تقديراً  بعجمان  الطبية  خليفة  ال�شيخ 
وتقدمي  عجمان  �شرطة  مييع  »كييورونييا«  جائحة  خييال  املتميز 

اإطييار حتفيز  التعايف، وذلييك يف  الكامل للم�شابن حتى  الدعم 
ومكافاأة املجتهدين واملتعاونن يف خدمة املجتمع.

و�شلم �شعادة قائد عام �شرطة عجمان �شهادات وهدايا التكرمي 
والإعييييام،  احلييكييومييي  التيي�ييشييال  اإدارة  مييدييير  اجلنيبي  حلييمييد 
وعائ�شة اإبراهيم الرياي�شة مديرة �شوؤن املر�شى مبدينة ال�شيخ 
خليفة الطبية بعجمان، اإىل جانب عدد من موظفي خط الدفاع 

الأول الذين كان لهم دور هام يف خدمة املجتمع والت�شحية يف 
�شبيل احلد من انت�شار الفريو�ش ومعاجلة امل�شابن.

ل�شرطة  والتقدير  ال�شكر  بجزيل  مون  املكَرّ تقدم  جانبهم  من 
واأخاقي  واجييب وطني  هو  به  قاموا  ما  اأن  موؤكدين  عجمان، 
الأمييين والأميييان لأفراد  جتيياه ميين يفني وقته وجييهييده لتوفري 

املجتمع.

الوطني الحتادي يوافق على م�ضروع قانون تنظيم التربعات

�ضفري الدولة ووزيرة الإنتاج الدفاعي 
يف باك�ضتان يبحثان تعزيز التعاون

•• اإ�صالم اآباد-وام:

اإبراهيم �شامل الزعابي �شفري الدولة لدى جمهورية  بحث �شعادة حمد عبيد 
باك�شتان الإ�شامية ومعايل زبيدة جال وزيرة الإنتاج الدفاعي يف احلكومة 
بن  امل�شرتك  والتعاون  الثنائية  العاقات  وتعزيز  تطوير  �شبل  الباك�شتانية 
البلدين وامل�شتجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ومواقف الطرفن 
اإزائها. ومت خال اللقاء ا�شتعرا�ش جتربة البلدين يف مكافحة "كوفيد19-"، 
وجهود دولة الإمارات الإن�شانية يف هذا ال�شدد، وم�شاعداتها للدول املت�شررة، 
�شعادة  واأكييد  اآثييار اجلائحة.  الييدويل يف احلد من  والتعاون  الت�شامن  واأهمية 
�شفري الدولة على عمق العاقات املتميزة بن البلدين ال�شديقن واحلر�ش 
امل�شتمر على تعزيزها وتطوير اأوجه التعاون امل�شرتك يف املجالت كافة. ووجه 
�شعادته الدعوة اإىل معاليها حل�شور معر�ش وموؤتر الدفاع الدويل "اآيدك�ش" 
الذي تنظمه دولة الإمارات خال �شهر فرباير املقبل ، م�شريا اإىل اأن املعر�ش 
يعد منا�شبة ومن�شة هامة ل�شتعرا�ش اأحدث ما تو�شل اإليه قطاع ال�شناعات 
الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، ولتطوير قطاع ال�شناعات 
الدفاعية الوطنية، وكذلك لعقد �شراكات مثمرة بن خمتلف اجلهات امل�شاركة 
اأ�شادت  القطاعات. من جانبها  املتخ�ش�شة يف هذه  العاملية  ال�شركات  وكربيات 
ال�شديقن،  البلدين  بن  تربط  التي  والوطيدة  املتميزة  بالعاقات  معاليها 
مثنية على ال�شناعات الدفاعية الإماراتية، معربة عن رغبة باك�شتان يف العمل 

مع دولة الإمارات يف هذا املجال، ويف كافة املجالت ذات الهتمام امل�شرتك.

قائد عام �ضرطة عجمان يكرم خط الدفاع 
الأول يف مدينة خليفة الطبية

•• اأبوظبي-وام:

لتق�شيط  بنوك  اتفاقها مع خم�شة  اأبوظبي  �شرطة  جددت 
وال�شائقن  املييركييبييات  عييلييى  املييرتتييبيية  امليييروريييية  املييخييالييفييات 
ودعت  عنها.  اليي�ييشييادرة  الئتمانية  الييبييطيياقييات  با�شتخدام 
الييعييمييليييييات املركزية  بييقييطيياع  امليييييرور والييييدوريييييات  مييديييرييية 
ال�شائقن لا�شتفادة من مبادرة تق�شيط املخالفات املرورية 
بدون فوائد اأرباح .. مو�شحة اأنه مت حتديد �شروط وخطوات 
ال�شتفادة من اخلدمة حيث يجب اأن يكون املتعامل حا�شًا 
البنوك  من  �ييشييادرة  مغطاة"  "بطاقة  ائتمان  بطاقة  على 
اخلم�شة وهي بنك اأبوظبي الأول، وبنك اأبوظبي التجاري، 

الإ�شامي،  اأبييوظييبييي  وم�شرف  الإ�ييشييامييي،  امل�شرق  وبنك 
باأحد  مبا�شرة  والتيي�ييشييال  الإ�ييشييامييي  الإمييييارات  وم�شرف 
البنوك التي تقدم اخلدمة خال فرتة ل تتجاوز اأ�شبوعن 
وتتيح  املخالفات.  تق�شيط  لطلب  املبلغ  ت�شديد  تاريخ  من 
اخلدمة دفع املخالفات عرب مراكز اخلدمة التابعة ل�شرطة 
اأبوظبي والقنوات الرقمية مثل املوقع الإلكرتوين وتطبيق 
الهواتف الذكية وذلك بنظام التق�شيط ملدة �شنة واحدة دون 
اإىل  امل�شتفيدين. وتهدف اخلدمة  اأي فوائد على  احت�شاب 
املركبات تق�شيط مبالغ  واأ�شحاب  ال�شائقن  الت�شهيل على 
املخالفات بي�شر و�شهولة، �شمن نطاق تعزيز قيم ال�شعادة 

والإيجابية للمتعاملن.

�ضرطة اأبوظبي جتدد التفاق مع 5 بنوك لتق�ضيط املخالفات املرورية

مقال حتليلي : البيت اخلليجي ..  
من فكر زايد اإىل )العال( 

•• اأبوظبي - وام:

الإمارات  دولة  مار�شتها  عبارة   .. واحييدا«  م�شريا  العربي  للخِليج  “اإن 
الثنن  يييوم  اأبييوظييبييي  يف  الأوىل  اخلليجية  القمة  فمنذ   . وعييمييا  قييول 
» احلييادييية والأربعن  الييعييا   « .. وحييتييى قمة   1981 مييايييو   25 املييوافييق 
يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة .. ما زالت الإمييارات توؤمن بذلك 
التوجه امل�شريي لي » البيت اخلليجي« الذي ظل يثابر من اأجله املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » حتى توجت جهوده 

باإعان قيام جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية من اأبوظبي.
يف » العا » تلك البقعة التاريخية التي تعك�ش غنى الإرث الثقايف ملنطقة 
 .. ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  احت�شان  جيياء  الييعييربييي  اخلليج 
اآمال وتطلعات �شعوب دول  لقمة خليجية لي�شت ككل القمم فهي حتمل 
ظل  يف  وتعقد  مزدهر  م�شتقبل  يف  العربية  واملنطقة  بل  العربي  اخلليج 
حتديات ا�شتثنائية كبرية تواجه العامل اأجمع جراء جائحة »كوفيد 19« 
وتهديدات غري م�شبوقة حتيط مبنطقتنا وحتاول عرقلة م�شريتها من 

اأجل حتقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة.
العربي  اخلليج  دول  بيين  العاقات  تعزيز  الر�شيدة  القيادة  اأوليييت  لقد 
امل�شرتكة  والتحديات  الق�شايا  يف  والييتييعيياون  التن�شيق  بهدف  اهتمامها 
الأمن  دعييائييم  لتوطيد  امليي�ييشييرتك  اخلليجي  الييعييمييل  منظومة  وتيير�ييشيييييخ 
والييتييطييرف والإرهيييياب  الغلو  مييواجييهيية  وكييذلييك  وال�ييشييتييقييرار يف منطقتنا 

ومروجي خطاب الكراهية والعنف.
مب�شريته  والنييطيياق  اخلليجي  ال�شف  وحييدة  اأن  توؤكد  املعطيات  فهذه 

امل�شرتكة نحو اآفاق اأرحب باتت اأولوية ق�شوى خال املرحلة املقبلة.
طريق  خييارطيية  ي�شكل  اأن  يجب   « العا  قمة   « عنه  �شت�شفر  مييا  فييان  لييذا 
لهذه امل�شرية التي جتاوزت الأربعة عقود وجنحت يف تخطي العديد من 
واقعا   ..  « الريا�ش  يف  احلييل   « �شعار  كييان   .. اليوم  والتحديات.  العقبات 
ملمو�شا للعامل اأجمع فتجلى الدور القيادي للمملكة العربية ال�شعودية 
ال�شقيقة على امل�شتوين العربي واخلليجي وبات مل ال�شمل وعودة اللحمة 
اخلليجية اأقرب من اأي وقت م�شى طاملا �شدقت النوايا وتبلورت الأقوال 
اإىل اأفعال ملمو�شة تنعك�ش على اأمن وا�شتقرار ورخاء املواطن اخلليجي.

لدول  التعاون  جمل�ش  مل�شرية  جييديييدة  انطاقة  ن�شت�شرف  »الييعييا«  ميين 
للبيت  موؤ�ش�شة  اأبوظبي  يف  الأوىل  القمة  كانت  مثلما  العربية  اخلليج 

اخلليجي يف عام 1981 .
كتب حممد جالل الري�سي 
املدير التنفيذي لوكالة اأنباء االإمارات
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قال م�شوؤول اإن وزارة اخلارجية الكورية اجلنوبية تراجع ما اإذا كان 
دبلوما�شي كبري �شيزور طهران كما هو مزمع وذلك بعدما احتجزت 
القوات الإيرانية ناقلة كيماويات ترفع علم كوريا اجلنوبية يف مياه 
ت�شهد  وقييت  يف  الناقلة  احتجاز  ييياأتييي  طاقمها.  واحييتييجييزت  اخلليج 
العاقات بن طهران و�شول توترا بخ�شو�ش اأر�شدة اإيرانية جممدة 

يف بنوك كورية جنوبية ب�شبب العقوبات الأمريكية.
اإن  قوله  طييهييران  بحكومة  م�شوؤول  عيين  الإييييراين  التلفزيون  ونقل 
من  اجلنوبية  الكورية  اخلارجية  وزيييرة  نائب  جييوجن-كييون  ت�شوي 
اأر�شدة  اإيييران باأن تفرج كوريا اجلنوبية عن  اأن يناق�ش طلب  املقرر 
بوزارة  وقال م�شوؤول  بنوكها.  دولر جممدة يف  مليارات  �شبعة  تبلغ 
اخلارجية يف �شول لرويرتز “اخلطة غري وا�شحة حتى الآن” فيما 
يتعلق بزيارة ت�شوي. وذكرت و�شائل اإعام اإيرانية اأن قوات احلر�ش 
مياه  لتلويثها  كيمي(  )هانكوك  الناقلة  احتجزت  الإيييراين  الثوري 
الإيثانول.  من  طن   7200 الناقلة  وحتمل  بالكيماويات.  اخلليج 
اجلنوبية  كوريا  خارجية  وزيييرة  اأن  لاأنباء  يونهاب  وكالة  وذكييرت 

قالت اإنها تبذل جهودا دبلوما�شية لتحرير الناقلة.
اأول  ردت  اإنها  لل�شحفين  وزيييرة اخلارجية كاجن كيوجن-وا  وقالت 
على نظرائها يف اإيييران اأم�ش الأول الثنن واإن الييوزارة جتري الآن 

حمادثات مع دبلوما�شين يف طهران و�شول حلل امل�شكلة.
  
 

اأن  بعد  الييثيياثيياء  اأميي�ييش  النف�ش  و�شبط  الييهييدوء  على  ال�شن  حثت 
 20 نقاء  بن�شبة  اليورانيوم  تخ�شيب  ا�شتاأنفت  اأنها  اإييييران  اأعلنت 
باملئة يف من�شاأة نووية حتت الأر�ش فيما يعد انتهاكا لاتفاق النووي 
اليي�ييشيين. ويييتييزاميين قرار  2015 مييع قييوى عاملية منها  امليييربم عييام 
التخ�شيب، وهو اأحدث انتهاك اإيراين لاتفاق، مع ت�شاعد التوتر 
بن طهران ووا�شنطن يف الأيييام الأخييرية لإدارة الرئي�ش الأمريكي 
بالتفاق تدريجيا  التزامها  تقلي�ش  وبييداأت طهران  ترامب.  دونالد 
ومعاودته   2018 يف  ميينييه  تييرامييب  انيي�ييشييحيياب  عييلييى  ردا   2019 يف 
رمُفعت مبوجبه. وقالت هوا ت�شون  التي  العقوبات الأمريكية  فر�ش 
النووية  امل�شاألة  اإن  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدثة  ينغ 
الإيرانية و�شلت اإىل مفرتق طرق حرج واأ�شبحت “معقدة وح�شا�شة 
للغاية«. وقالت لل�شحفين يف بكن “حتث ال�شن جميع الأطراف 
والمتناع  التفاق  بالتزامات  والييوفيياء  النف�ش  و�شبط  الهدوء  على 
عن اتخاذ اإجراءات ميكن اأن ت�شّعد التوتر لإتاحة الفر�شة للجهود 
“املهمة  وتابعت  القائم«.  الو�شع  يف  تغيري  واإحيييداث  الدبلوما�شية 
العاجلة الآن هي اأن تدفع جميع الأطراف الوليات املتحدة للعودة 
بالأمر«.  املتعلقة  العقوبات  جميع  ورفييع  لاتفاق  امل�شروطة  غييري 
“اإىل م�شاره  اإعييادة التفاق  اإن هذه اخلطوة قد ت�شاعد على  وقالت 
الذي  الوقت  اإطالة  هو  الرئي�شي لاتفاق  الهدف  وكان  ال�شحيح«. 
�شتحتاجه اإيران لإنتاج ما يكفي من املواد الن�شطارية ل�شنع قنبلة 
نووية، اإذا اأرادت ذلك، اإىل عام على الأقل بدل من �شهرين اأو ثاثة 

اأ�شهر تقريبا. كما رفع التفاق العقوبات الدولية عن طهران.
 

يف  الأمريكية  ال�شركات  روؤ�شاء كربيات  170 من  من  اأكيير  طالب 
ر�شالة م�شرتكة ن�شرت اأع�شاء الكونغر�ش بامل�شادقة على انتخاب جو 
بايدن رئي�شاً للوليات املّتحدة خال اجلل�شة املرتقبة اليوم الأربعاء 
ال�شلمي  النتقال  اأهمية  على  م�شّددين  النتخابات،  نتائج  لإقيييرار 

والهادئ لل�شلطة.
بيينييوك و�شناديق  روؤ�يييشييياء  وبينهم  اليير�ييشيياليية،  عييلييى  املييوّقييعييون  وكييتييب 
منها  كثري  طيييريان،  و�ييشييركييات  ا�شت�شارية  وجمييمييوعييات  ا�شتثمارية 
مدرجة اأ�شهمها يف موؤ�شر داو جونز الرئي�شي يف وول �شرتيت، “لقد 

حان الوقت لكي ت�شي الباد قدماً«.
دونالد  وليته  املنتهية  للرئي�ش  نك�شة جديدة  الر�شالة  وتّثل هذه 
يف  العمل  اأربيييياب  كييبييار  مييع  ب�شداقاته  تباهى  لطاملا  اليييذي  تييرامييب 

الباد.
ومن بن املوّقعن على الر�شالة رئي�ش جمموعة “فايزر” الدوائية 
األربت بورل، واملدير القانوين ملجموعة “مايكرو�شوفت” العماقة 
براد �شميث، ورئي�ش “غولدمان �شاك�ش” ديفيد �شولومون، ورئي�ش 
ديك�شرت غوي، ورئي�ش �شندوق  “اآلتي�ش”  الفرع الأمريكي ل�شركة 

“باك�شتون” ال�شتثماري جوناثن غراي.
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اإ�ضرائيل ت�ضمح با�ضتخدام لقاح مودرنا 
•• تل اأبيب-رويرتز

الإ�شرائيلية  ال�شحة  وزارة  اإن  مييودرنييا  الأمييريييكييييية  الأدوييييية  �شركة  قييالييت 
�شمحت با�شتخدام لقاحها للوقاية من كوفيد-19 يف اإ�شرائيل، مما ميثل 

الرتخي�ش الثالث للقاح والأول خارج اأمريكا ال�شمالية.
ماين  �شتة  الإ�شرائيلية  ال�شحة  وزارة  “طلبت  بيان  يف  مييودرنييا  وقالت 

جرعة ومن املتوقع اأن تبداأ عمليات الت�شليم الأوىل يف يناير«.
وح�شلت مودرنا على ترخي�ش للقاحها يف الوليات املتحدة وكندا، وجتري 
و�شنغافورة  الأوروبييييي  الحتييياد  يف  الإ�شافية  الرتاخي�ش  مراجعة  حاليا 

و�شوي�شرا واململكة املتحدة.
العامل وت�شتهدف  املعدلت يف  اأ�شرع  باأحد  �شكانها  اإ�شرائيل تطعيم  وبداأت 
كانون  يناير  اأواخييير  بحلول  للخطر  املعر�شن  املييواطيينيين  جميع  تطعيم 
الثاين. وبداأت ال�شلطات التطعيم يف 19 دي�شمرب كانون الأول با�شتخدام 

لقاح �شركتي فايزر وبيونتيك.
على  جرعة  مليون   600 �شتنتج  اإنها  الثنن  يييوم  مييودرنييا  �شركة  وقالت 
مليون جرعة   100 بزيادة   ،2021 عييام  كوفيد-19 يف  لقاح  الأقييل من 
عن توقعاتها ال�شابقة. وكانت ال�شركة تعمل على ال�شتثمار والتوظيف من 

اأجل تقدمي ما ي�شل اإىل مليار جرعة هذا العام.
وقدمت مودرنا حتى الآن حوايل 18 مليون جرعة اإىل احلكومة الأمريكية 
احلكومة  مع  اتفاقا  وقعت  كما  جرعة.  مليون   200 على  اتفاق  اإطييار  يف 

الكندية لتوريد 40 مليون جرعة.
 

اقرتح خارطة طريق للخروج من االأزمة:

ال�ضاهد: انتخابات ت�ضريعية مبّكرة وتغيري القانون النتخابي

فر�س الإغالق جمددا يف بريطانيا ومتديده يف اأملانيا 

م�ضوؤولون: معظم جرعات لقاح كورونا يف اأمريكا مل ُت�ضتخدم 

من اأحاديث »املهدي« اإىل املرتزقة.. كيف جندت تركيا الزنداين؟
•• ا�صتوكهومل-وكاالت

الرئي�ش  اأن  عييين  وثيييائيييق  كيي�ييشييفييت 
اليييرتكيييي، رجيييب طيييييب اأردوغييييييان، 
قد جّند �شيخا متطرفا يف اليمن 
ل�شاحله عرب �شركة تعمل باأقنعة 
تزقه  الييييييذي  اليييبيييليييد  يف  عييييديييييدة 

احلرب.
مونييتور،  نيييوردييييك  مييوقييع  وذكيييير 
ال�شاأن  يف  املتخ�ش�ش  اليي�ييشييويييدي 
اأنييييه حيي�ييشييل عييلييى وثائق  اليييرتكيييي 
تثبت اأن �شركة “�شادات” الرتكية 
احل�شول  ا�ييشييتييطيياعييت  الع�شكرية 
اليييقيييييييادي يف حزب  تييياأييييييييد  عيييليييى 
املجيد  الإخييييواين، عبد  الإ�ييشيياح 

الزنداين.
اأردوغييييان ي�شثمر  اإن  املييوقييع  وقيييال 
كثريا يف تنظيم الإخوان الإرهابي 
�شعيا لتحقيق املزيد من النفوذ يف 
اليمن، م�شريا اإىل اأنه اأر�شل كبري 
م�شت�شاريه الع�شكرين اإىل �شنعاء 

عام 2014.
ال�شابط  الييتييقييى  الييعييام،  ذليييك  ويف 
اليييي�ييييشييييابييييق واملييي�يييشيييتييي�يييشيييار عييييدنييييان 
تييانييريييفييردي الييقيييييادي الإخيييييواين 

املنظمات  غيييطييياء  حتيييت  اليييييميينييي، 
الو�شيلة  وهيييي  احلييكييومييييية،  غيييري 
لتمرير  اأنييييقييييرة  تييعييتييمييدهييا  اليييتيييي 
خمططاتها التو�شعية يف املنطقة.

اأنه  مونييتور”  “نورديك  وذكييير 
من  داخييلييييية  �شجات  على  ح�شل 
اأنها  التي يعتقد  “�شادات”  �شركة 
ع�شكرية  �ييشييبييه  قيييوة  احلييقيييييقيية  يف 

موالية لأردوغان.
واأ�شبحت هذه القوة، التي يقودها 
تانريفردي، اأداة اأنقرة يف التدريب 
والدعم اللوج�شتي لاإرهابين يف 

تركيا و�شوريا وليبيا.
ويييياأتيييي هييييذا الييكيي�ييشييف بييعييد ميييرور 
اإىل  الزنداين  اأ�شابيع على و�شول 
اأ�شرته  باأفراد  التحق  تركيا، حيث 
الرتويج  على  تعمل  الييتييي  هيينيياك، 
ميين عنا�شر  لييياإخيييوان وغييريهييم 

التنظيمات الإرهابية.
الييي�يييشيييوري حلقوق  وكييييان امليير�ييشييد 
 2020 عييام  يف  ن�شر  قد  الإن�شان 
و�شاق  قيييدم  عييلييى  تعمل  تييركيييييا  اأن 
لنقل مرتزقة �شورين اإىل اليمن 

عرب قطر.
ال�شتخبارات  عيينييا�ييشيير  اإن  وقييييال 

ال�شورية  عيييفيييريييين  يف  اليييرتكييييييية 
�شكلوا غرفة عمليات بغية تنظيم 
للم�شاركة  �شورين  مرتزقة  نقل 

حرب اليمن.

مد النفوذ
ويبدو اأن تركيا التي بداأت بالفعل 
بيييذرائيييع  اليييييييمييين  الييتييغييلييغييل يف  يف 
اأطماعها  ميييييّد  تيييرييييد  خمييتييلييفيية، 
املندب  بيياب  منطقة  اإىل  ونفوذها 
وخييليييييج عيييييدن، حيييييث تييقيييييم اأكيييرب 
ال�شومال  يف  لها  ع�شكرية  قاعدة 

املجاورة.
وجييييرى الييلييقيياء بييين ممييثييليين عن 
يف  والييزنييداين  الرتكية  املجموعة 
بن  اليمنية  بالعا�شمة  مييا  مكان 

19-20 فرباير 2014.
ونييقييل حميي�ييشيير الجيييتيييمييياع، الذي 
من  اأ�يييييشيييييخيييييا�يييييش   10 حيييي�ييييشييييره 
“اإن  الييييزنييييداين  اجليييانيييبييين، قييييول 
�شتقود  اأردوغيييييييان  بييقيييييادة  تييركيييييا 

العامل الإ�شامي قريبا«.
اأردوغيييييان  اأن  اليييزنيييداين  واأ�يييشييياف 
�شاحة  بييتييطييهييري  “يقوم  حييياليييييييا 
الرئي�ش  اأن  اإىل  م�شريا  املييعييركيية، 

اليييييرتكيييييي يييييعييييد ليييعيييميييلييييييية كييييربى 
�شتحدث يف امل�شتقبل.

ومل ي�شمل املح�شر جميع تفا�شيل 
الجتماع، لكنه اأ�شار اإىل اأن بع�ش 
املاحظات مل تكتب وجرى نقلها 
احل�شا�شية،  �شديدة  لأنها  �شفاهة 
و�شائل  اإىل  تيي�ييشييريييبييهييا  وخيي�ييشييييية 

الإعام.

تفا�سيل غريبة
تانريفردي  عييييدنييييان  وا�يييشيييتيييقيييال 
امل�شت�شارين  )كييبييري  من�شبه  ميين 
يناير  يف  لأردوغيييييان(  الع�شكرين 
لكنه واظب على تقدمي   ،2020
امل�شورة له، واعرتف يف وقت لحق 

باأنه التقى الزنداين.
ولكن الأمر الغريب الذي �شرح به 
امل�شوؤول الرتكي هو اأنه ناق�ش مع 
القيادي الإخواين م�شاألة “املهدي 

املنتظر«.
املجيد(  )عييبييد  “�شاألته  وتيييابيييع: 
هل يكون هناك احتيياد بن الدول 

الإ�شامية؟ 
فييييقييييال �يييشيييييييكيييون هيييينيييياك احتيييييياد. 
ذلك؟”  �شيحدث  “متى  �ييشيياألييتييه: 

املهدي«.  ييياأتييي  “عندما  فيياأجيياب: 
هيييييذا احلديث  عيييين  بيييعيييييييدا  ليييكييين 
امليياألييوف، يقول موقع  اخلييارج عن 
عبد  اإن  مونييتور”  “نورديك 
اأقييييييام �شات  الييييزنييييداين  املييجيييييد 
قوية مع مت�شددين يف تركيا منذ 
�ييشيينييوات طييويييليية، وحتيييدييييدا منذ 
عهد الرئي�ش الأ�شبق جنم الدين 
�شاعده  الأخيييري  اأن  حتى  اأربيييكيييان، 
يف  “الإميان”  جامعة  تاأ�شي�ش  يف 

�شنعاء.

موال الأردوغان
وك�شفت �شحيفة “نيويورك تاميز 
“عن الروابط املالية لعبد املجيد 
وو�شفت  الأتيييييييراك،  بيياملييتيي�ييشييددييين 
لإنتاج  “م�شنع  بيياأنييهييا  جييميياعييتييه 

املتطرفن«.
يف  متكرر  ب�شكل  الييزنييداين  وظهر 
و�شائل الإعام املوالية لأردوغان، 
اإنيييه كان  قييال يف مقابلة  اأنيييه  حتى 

“ي�شلي من اأجل اأردوغان«.
وخال الحتجاجات التي �شهدها 
دعا   ،2011 يف  الييعييربييي  الييعييامل 
الزنداين اإىل “اجلهاد يف �شوريا” 

ال�شوري  الييرئييييي�ييش  اإ�ييشييقيياط  بغية 
بيي�ييشييار الأ�يييشيييد، وهيييو الييهييدف الذي 
حينها.  تييركيييييا  اإليييييه  ت�شعى  كييانييت 
وتركيا  الإخيييوان  الطرفان:  وكييان 
فر�شة  الييفييو�ييشييى  اأن  ييييعيييتيييربون 
بح�شب  اأجيييينييييدتييييهييييم،  ليييتيييحيييقيييييييق 

التقرير.
وعلى الرغم من انتقال الزنداين 
نوفمرب   20 يف  تييييركيييييييييا  اإىل 
عائلته  اأفييييييراد  اأن  اإل   ،  2020
منذ  �شبقوه  املخل�شن  واأتييبيياعييه 
فييييرتة طييويييليية وعييمييلييوا عييين كثب 
للرتويج  اأردوغييييييييان  حييكييوميية  ميييع 
اجلماعات  من  وغريها  ليياإخييوان 

الإرهابية.
وبييين احلييين والآخييييير، ظييهيير جنل 
الييييقيييييييييادي الإخيييييييييييواين عيييبيييد اهلل 
اليييزنيييداين عييلييى و�ييشييائييل الإعييييام 

الرتكية مرارا.
م�شت�شار  اأكييتيياي،  يا�شن  و�ييشييوهييد 
اأردوغان لعاقات تركيا مع الدول 
عبد  بجانب  والإ�شامية  العربية 
تييزوج حفيد  عندما  الزنداين  اهلل 
تييركيييييا يف فرباير  املييجيييييد يف  عييبييد 

.2016

يف  الأمييير  اأول  قييد ظهرت  كانت  انت�شارا  اأ�ييشييرع  الفريو�ش  ميين 
اأو  اللقاح يف مربد )ثاجة(  اأريييد  “ل  بريطانيا. وقييال كومو 
ل  كنتم  “اإذا  واأ�ييشيياف  �شخ�ش”.  اأي  ذراع  اأرييييده يف  جمييمييداً، 
كفاءة  عيين  تيي�ييشيياوؤلت  يثري  هييذا  فيياإن  الوظيفة  بهذه  تقومون 

ت�شغيل امل�شت�شفيات«.
ن�شف  من  اأقييل  املجمل  يف  نيويورك  م�شت�شفيات  وا�شتخدمت 
اأداءهييا متباين  اأم�ش لكن  اللقاح املخ�ش�شة لها حتى  جرعات 
ح�شبما قال كومو. ويف فلوريدا، التي يعطي م�شوؤولوها لكبار 
ال�شن الأولوية يف التطعيم باللقاح على العديد من العاملن 
يف الوظائف ال�شرورية، اأعلن احلاكم رون دي�شانتي�ش �شيا�شة 
تخ�ش�ش مبوجبها الولية املزيد من اجلرعات للم�شت�شفيات 

الأمريكية  املراكز  اأ�شرع. وقالت  اللقاح بوترية  ت�شتخدم  التي 
اأقل  ا�شتخدمت  اإن فلوريدا  الأمرا�ش والوقاية منها  ملكافحة 
من ربع اجلرعات التي ح�شلت عليها، وهي يف املجمل 1.14 

مليون جرعة.
 15 اأكر من  وزعت  الحتادية  اأن احلكومة  املراكز  واأ�شافت 
مييليييييون جييرعيية عييلييى اليييولييييات وامليينيياطييق الأمييريييكييييية لييكيين مل 

يمُ�شتخدم منها �شوى حوايل 4.5 مليون جرعة.
حتقيق  من  كثريا  اأبعد  احلكومة  تكون  العدد  هييذا  �شوء  ويف 
هيييدف تييطييعيييييم 20 مييليييييون �ييشييخيي�ييش بييالييلييقيياح بييحييلييول نهاية 
2020، لكن امل�شوؤولن يقولون اإنهم يتوقعون ت�شارع الوترية 

بقوة هذا ال�شهر.

•• نيويورك-رويرتز

اأكر  اإن  املتحدة  بالوليات  ال�شحة  قطاع  يف  م�شوؤولون  قييال 
الوليات  داخييل  �شحنها  التي جرى  كورونا  لقاحات  ثلثي  من 
املتحدة، واإجماليها 15 مليون جرعة، مل يمُ�شتخدم فيما تعهد 
حاكما وليتي نيويورك وفلوريدا مبعاقبة امل�شت�شفيات التي ل 

ت�شرع باإعطاء التطعيمات.
وقال اآندرو كومو حاكم نيويورك اإنه ينبغي على امل�شت�شفيات 
ا�شتخدام اللقاحات يف غ�شون اأ�شبوع من ت�شلمها واإل �شتواجه 
�شاعات  قبل  وذلييك  امل�شتقبل،  يف  اإمييداداتييهييا  خف�ش  اأو  غرامة 
نيييييويييورك ب�شالة متحورة  اإ�ييشييابيية يف  اأول  الإعيييان عيين  ميين 

 •• الفجر -تون�ش
رئي�ش  تييوجييه  الر�شمية،  �شفحته  ن�شرته  فيديو  يف 
يو�شف  تون�ش  حتيا  حييزب  ورئي�ش  ال�شبق  احلكومة 
ال�شيا�شية  لاأزمة  تو�شيفا  ت�شّمنت  بكلمة  ال�شاهد، 
والقييتيي�ييشييادييية احلييالييييية، وجييمييليية ميين احلييلييول التي 
يقرتحها والتي و�شفها بي ‘’خارطة طريق’’ للخروج 

من الأزمة.
وقال يو�شف ال�شاهد، يف بث مبا�شر له على �شفحته 
“ا�شتحقاقات  �شعار  حتييت  في�شبوك  على  الر�شمية 
م�شرحا  اأ�ييشييبييح  احلييييايل  “الربملان  اإن   ،”2021

للفو�شى والعنف ول يليق بتون�ش وبتاريخها«.
واأفاد ال�شاهد بان “الربملان اأ�شبح عاجزا عن ممار�شة 
اإل  الأ�شياء  لكل  م�شتباحا  واأ�شبح  الت�شريعي  دوره 
ملنفعة النا�ش، حيث اأ�شبح م�شرحا للتكفري وال�شعبوية 
والتهديدات بال�شجن والولءات “. و�شدد بان الو�شع 
املواطنن  اأ�شبح يوؤثر على م�شالح  احلايل للربملان 
ويعطل امل�شاريع، لفتا النظر اإىل اأن الربملان م�شلول 

مما ت�شبب يف تعميق الأزمة ال�شيا�شية.

•• لندن-اأ ف ب

ملكافحة  الثاثاء  اأم�ش  جمييددا  الإغيياق  بريطانيا  تفر�ش 
ت�شارع انت�شار وباء كوفيد-19 مع ظهور الفريو�ش املتحور 

اجلديد، فيما ت�شتعد اأملانيا لتمديد قيودها.
وتعترب بريطانيا التي �شجلت حتى الآن اأكر من 75 األف 
وفييياة، ميين اأكيير دول اأوروبيييا ت�شررا جييراء الييوبيياء. وتفاقم 
الفريو�ش،  من  اجلديدة  ال�شالة  تف�شي  مع  فيها  الو�شع 
اأكيير من خم�شن  اإىل  ارتفاع وتييرية الإ�شابات  اإىل  اأدى  ما 
األف حالة جديدة يف اليوم و�شول اإىل حواىل 59 األف حالة 

الثنن.
اأم�ش الأول الثنن  الييوزراء بوري�ش جون�شون   واأكد رئي�ش 
معلنا فر�ش  اأّننا يف حاجة اإىل بذل املزيد”،  “من الوا�شح 
الأربعاء  اليوم  بييدءا من فجر  اإنكلرتا  اأنحاء  كل  اإغيياق يف 
اعتبارا  املدار�ش  تغلق  فيما  �شباط/فرباير،  منت�شف  حتى 

من الثاثاء.
يومها  الييثيياثيياء  فتبداأ  بريطانيا،  �شمال  يف  ا�شكتلندا  اأمييا 
الأول من العزل التام مع اإغاق املدار�ش اأي�شا، بعدما بادرت 
اإيرلندا ال�شمالية وويلز اإىل فر�ش ثالث اإغاق فور انتهاء 

عيد املياد.
يف موازاة ذلك، توا�شل بريطانيا حملة التلقيح ب�شكل مكثف 
مع بدء ا�شتخدام اللقاح الذي طورته خمتربات اأ�شرتازينيكا 

الربيطانية مع جامعة اأك�شفورد.
وفيما تلقى اأكر من مليون �شخ�ش يف بريطانيا حتى الآن 
لقاح فايرز/بايونتيك منذ بدء حملة التلقيح مطلع كانون 
مليون  مئة  الربيطانية  ال�شلطات  طلبت  الأول/دي�شمرب، 
جييرعيية ميين لييقيياح اأ�ييشييرتازييينيييييكييا/اأكيي�ييشييفييورد، وهييو اأقيييل كلفة 
وتخزينه اأ�شهل، ما يجعله مائما اأكر حلملة تلقيح وا�شعة 

النطاق.
وباتت املك�شيك الثنن رابع دولة ت�شادق على ا�شتخدام هذا 

اللقاح بعد بريطانيا والأرجنتن والهند.
لت احلكومة املك�شيكية اإىل اّتفاق مع كّل من املنظمة  وتو�شّ
�شليم  كييارلييو�ييش  املك�شيكي  لييلييمييلييييياردييير  الييتييابييعيية  اخلييريييية 
يف  الّلقاح  لإنييتيياج  اأك�شفورد  وجامعة  اأ�شرتازينيكا  وخمترب 

هو  ما  على  الو�شع  توا�شل  ا�شتحالة  ال�شاهد  واأكييد 
�شيا�شيا  حيييا  ومييقييرتحييا   ،2024 �ييشيينيية  اإىل  عييليييييه 
مبكرة  ت�شريعية  انتخابات  اإقييرار  يف  يتمثل  توافقيا 
لنييتييخيياب بييرملييان جييديييد، وفييتييح بييياب اليينييقييا�ييش حول 
ي�شمن  ب�شكل  تنقيحه  اأجييل  من  النتخابي  القانون 

�شعود اأغلبية قادرة على احلكم. 
‘’اأف�شل  حديثيييييه  معييييير�ش  يف  ال�شاهد  واأ�شييييييياف 
اعتميييييياد  هييو  اجلييديييد  الييربملييان  لنتخيييييياب  طريقة 
يعني  وحيييييدة،  وطنييييييية  انتخابيييييية  دائيييييييرة  نظييييام 
القائميييييييات  نف�ش  عييلييى  ي�شوتيييييون  النيييياخبن  اأن 
جميييييييع  تييتيي�ييشييميين  اليييتيييي  حييييزب  لييكييل  النييتييخييابييييية 
ما  وهيييييييو  واجلهيييييييات،  الييدوائيير  كل  عن  املرت�شحن 
يق�شيي على الرت�شحات الع�شييييييوائية والفو�شوية ذات 

البعد الع�شائري«. 
انتخابات  تيينييظيييييم  “وجب  اليي�ييشيياهييد  يييو�ييشييف  وتيييابيييع 
جمال�ش جهوية، اليوم حان الوقت لأن تكون للجهات 
كلمتها يف التنمية... اجنزنا النتخابات البلدية لكن 
نكمله...  مل  اجلهوية  املجال�ش  وهو  الثاين  ال�شوط 

وهذه نقطة �شعف كبرية يف دميقراطيتنا«. 

حواىل 1775 اإ�شابة منذ بدء انت�شار الوباء.
ومل تتمكن مريكل التي ل تزال حتظى ب�شعبية كبرية قبل 
تدابري  فر�ش  من  امل�شت�شارية،  مغادرتها  من  عييام  من  اأقييل 
اأكر �شرامة يف مطلع اخلريف على الوليات املتخوفة من 
تراجع الن�شاط القت�شادي. وباتت اإدارة املوجة الثانية تثري 
باأنها  “دي فيلت”  انتقادات يف الإعييام وو�شفتها �شحيفة 

“ف�شل كبري«.
من جانبها، نددت �شحيفة “بيلد” الأكر انت�شارا يف اأملانيا، 
با�شرتاتيجية التلقيح متهمة احلكومة بالرتكيز على اللقاح 
بايونتيك  بييال�ييشييرتاك مييع  فييايييزر  اليييذي طييورتييه جمموعة 

الأملانية، على ح�شاب لقاح موديرنا الأمريكي.
األييييف �ييشييخيي�ييش مييين امل�شنن   264 اأكيييير مييين  تييلييقييي  ورغييييم 
والييعييامييليين الييطييبييييين اجليييرعييية الأوىل مييين لييقيياح فييايييزر/

بايونتيك الثنن، فاإن بطء حملة التلقيح يثري جدل.
يييقييارن بفرن�شا حيث  اأملييانيييييا، فييهييو ل  الييو�ييشييع يف  واأيييييا كيييان 

اأرا�شيها ويف الأرجنتن، وتوزيعه ب�شورة غري ربحية يف دول 
اأمريكا الاتينية با�شتثناء الربازيل.

ومبوجب التفاق، تتلقى املك�شيك 77،4 مليون جرعة من 
اللقاح.

ومن املتوقع اأن تدد اأملانيا القيود املفرو�شة على التنقات 
اإىل مييا بييعييد الييعييا�ييشيير ميين كييانييون الييثيياين/ييينيياييير، و�شتتخذ 
امل�شت�شارة اأنغيا مريكل والوليات الي16 قرارا بهذا ال�شدد 
اأن توافق  خال موؤتر عرب الفيديو الثاثاء، من املرجح 
فيييييه مييعييظييم اليييولييييات عييلييى تييديييد الييتييدابييري حييتييى نهاية 

ال�شهر.
الفريو�ش،  احييتييواء  اأوروبيييا يف  قييدوة يف  اأملانيا تعترب  وكييانييت 
املوجة  تف�شي  ب�شدة  تييعيياين  اأنييهييا  غييري  لربيطانيا،  خييافييا 
الثانية خ�شو�شا يف �شمالها، وتخطت ح�شيلتها للمرة الأوىل 
األف وفاة يومية يف 30 كانون الأول/دي�شمرب وارتفع عدد 
الإ�شابات الإجمالية اإىل اأكر من 34 األف وفاة من اأ�شل 

اقت�شرت حملة التلقيح حتى الأول من كانون الثاين/يناير 
على 516 �شخ�شا فقط من املقيمن يف دور امل�شنن، بح�شب 

وزارة ال�شحة، ما اأثار انتقادات لذعة من املعار�شة.
ماكرون،  اإميييانييويييل  الرئي�ش  ميين  �ييشييديييدة  �شغوط  وحتييت 
ب�شكل  التلقيح  عمليات  بتكثيف  الثيينيين  احلكومة  وعييدت 
ال�شحية  الييرعيياييية  مييقييدمييي  جميع  ت�شمل  اأن  عييلييى  �ييشييريييع 

املعر�شن لاإ�شابة، ولي�ش فقط املقيمن يف دور امل�شنن.
اأن  “بو�شعي  الثنن  فييريان  اأوليفييه  ال�شحة  وزييير  واأكييد 
اأقول لكم اأننا �شنكون حققنا اليوم اآلف عمليات التلقيح يف 
كل اأنحاء البلد، وهذا �شيتكثف ويتزايد اعتبارا من الأربعاء 

واخلمي�ش واجلمعة«.
يف هذه الأثناء، يبقى م�شتوى الإ�شابات مقلقا مع ت�شجيل 
حوايل “ع�شرة األف حالة يف اليوم” يف مطلع كانون الأول/

دي�شمرب و15 األف حالة “اليوم” بح�شب الوزارة. اأما عدد 
امل�شابن بكوفيد-19 يف امل�شت�شفيات، فيبلغ 24962، وهو 
اأعلى م�شتوى منذ 21 كانون الأول/دي�شمرب، بزيادة 182 

عن يوم الأحد.
اإعيييادة فتح احلانات  امل�شتبعد  ميين  الأو�يييشييياع،  هييذه  ويف ظييل 
احلكومة  كانت  كما  الثاين/يناير  كانون   20 يف  واملطاعم 
اأبوابها  فتح  اإعييادة  الثقافية عن  املواقع  تتوقع، فيما تخلت 

مع بدء ال�شنة اجلديدة.
يومن  التلقيح  حملة  تييقييدمي  هييوليينييدا  قيييررت  جهتها،  ميين 
لتبداأ اليوم الأربعاء يف اآخر بلد من الحتاد الأوروبي يبا�شر 

حت�شن مواطنيه.
الثنن  اللبنانية  ال�شلطات  اأعلنت  الإ�شابات،  ت�شارع  واإزاء 
اإعيييييادة اإغييييياق اليييبييياد اعييتييبييارا مييين اخلييمييييي�ييش حييتييى الأول 
اأنها  اليابانية  احلكومة  اأعلنت  فيما  �شباط/فرباير،  ميين 
“تدر�ش” فر�ش حالة الطوارئ جمددا يف منطقة طوكيو 

الكربى.
 1،843،631 بييوفيياة  امل�شتجد  كييورونييا  فييريو�ييش  وت�شبب 
 85،051،970 ميين  اأكييير  اأ�ييشييل  ميين  الييعييامل  يف  �شخ�شا 
اإ�شابة، منذ ظهور الوباء يف ال�شن يف نهاية كانون الأول/

دي�شمرب 2019، بح�شب تعداد اأجرته وكالة فران�ش بر�ش 
ا�شتناداً اإىل م�شادر ر�شمّية الثنن .

يو�شف ال�شاهد يقرتح
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عربي ودويل
البيان اخلتامي للدورة الـ41 للمجل�س االأعلى ملجل�س التعاون )قمة ال�سلطان قابو�س وال�سيخ �سباح(

تاأكيد احلر�س على قوة ومتا�ضك جمل�س التعاون, ووقوف دوله �ضفًا واحدًا يف مواجهة اأي تهديد
كانت جهة  اأي  من  العربية  للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف  االأجنبية  للتدخالت  التعاون  جمل�س  • رف�س 

مو�سى واأبو  ال�سغرى  وطنب  الكربى  طنب  الثالث  جزرها  على  املتحدة  العربية  لالإمارات  ال�سيادة  حق  •  دعم 
االأوىل وامل�سلمني  العرب  ق�سية  باعتبارها  الفل�سطينية  الق�سية  من  الثابتة  املجل�س  دول  مواقف  على  • التاأكيد 

•• العال -وام: 

اليييواحيييد والأربييييعييييون للمجل�ش  اليييييدورة  اخييتييتييمييت 
قابو�ش  ال�شلطان  )قمة  التعاون  ملجل�ش  الأعييلييى 
باململكة  العمُا  يف  اأم�ش  اعمالها  �شباح(  وال�شيخ 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  ال�شعودية  العربية 
الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، 
اليييييوزراء وزير  رئييييي�ييش جمل�ش  نييائييب  الييعييهييد  ويل 
وم�شاركة   ، ال�شعودية  العربية  باململكة  الييدفيياع 
قييييادة دول جمل�ش  واليي�ييشييمييو  اأ�يييشيييحييياب اجليييالييية 

التعاون لدول اخلليج العربية.
وفيما يلى ابرز ما جاء فى ن�ش البيان اخلتامي 
ال�شادر ام�ش عن املجل�ش الأعلى يف دورته احلادية 

والأربعن قمة ال�شلطان قابو�ش وال�شيخ �شباح.
م�شاعر  عميق  عيين  الأعييلييى  املجل�ش  عيييربَّ   -  1
الأ�يييشيييى واحلييييييزن، ليييوفييياة املييغييفييور لييييه، بييييياإذن اهلل 
تيمور،  بيين  �شعييد  بيين  قييابييو�ييش  ال�شلطان  تييعيياىل، 
تييغييمييده اهلل بيييوا�يييشيييع رحييمييتييه ور�يييشيييوانيييه، اليييذي 
بالأعمال  مليئة  حياة  بعد  ربييه،  جييوار  اإىل  انتقل 
اجلييليييييليية، والإجنيييييييازات الييكييبييرية، ورحييليية حافلة 
بالعطاء ال�شادق، والعمل املخل�ش الدوؤوب ملا فيه 
ل�شلطنة عمان، وتقدمها وازدهارها، ورخاء  خري 
و�شادق  اليييعيييزاء  خيياليي�ييش  املييجييليي�ييش  م  وقييييدَّ �شعبها. 
و�شعباً،  وحكومًة  قيييييادًة  عمان،  ل�شلطنة  املوا�شاة 
امل�شاب  لييهييذا  والإ�ييشييامييييية،  العربية  وليياأمييتيين 
اجليييليييل. كييمييا عيييربَّ املييجييليي�ييش عييين �يييشيييادق تقديره 
جمل�ش  م�شرية  تعزيز  يف  الييراحييل  الفقيد  ليييدور 
قادة  اإخييوانييه  مع  العربية،  اخلليج  لييدول  التعاون 
دول املجل�ش، وملا قدمه، رحمه اهلل، من جهد كبري 
و�شام  والإ�ييشييامييييية،  العربية  الق�شايا  خلييدميية 

املنطقة والعامل.
م�شاعر  عميق  عيين  الأعييلييى  املجل�ش  عيييربَّ   -  2
الأ�يييشيييى واحلييييييزن، ليييوفييياة املييغييفييور لييييه، بييييياإذن اهلل 
تييعيياىل، �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ �ييشييبيياح الأحمد 
رحمته  بيييوا�يييشيييع  اهلل  تييغييمييده  الييي�يييشيييبييياح،  اجليييابييير 
بعد حياة  ربييه،  اإىل جييوار  انتقل  الييذي  ور�شوانه، 
الكبرية،  والإجنييييازات  اجلليلة،  بييالأعييمييال  مليئة 
املخل�ش  والعمل  ال�شادق،  بالعطاء  ورحلة حافلة 
الييكييويييت، وتقدمها  ملييا فيه خييري لييدوليية  الييييدوؤوب 
م املجل�ش خال�ش  وازدهييارهييا، ورخيياء �شعبها. وقييدَّ
الييعييزاء و�ييشييادق املييوا�ييشيياة لييدوليية الييكييويييت، قيادة 
وحكومة و�شعباً، ولاأمتن العربية والإ�شامية، 

لهذا امل�شاب اجللل.
كما عربَّ املجل�ش عن �شادق تقديره لدور الفقيد 
لدول  التعاون  جمل�ش  م�شرية  تعزيز  يف  الراحل 
اخلليج العربية، مع اإخوانه قادة دول املجل�ش، وملا 
قدمه، رحمه اهلل، من جهد كبري خلدمة الق�شايا 
اأجل  من  و�شعاً  يدخر  ومل  والإ�شامية،  العربية 

خري الإن�شانية جمعاء، و�شام املنطقة والعامل.
التعازي  خال�ش  عن  الأعلى  املجل�ش  عييربَّ   -  3
باإذن  له  املغفور  لوفاة  البحرين،  ململكة  واملوا�شاة 
خليفة  الأميييري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  تعاىل  اهلل 
اليييييوزراء مبملكة  �ييشييلييمييان اآل خييليييييفيية، رئييييي�ييش  بيين 
البحرين، رحمه اهلل، م�شتذكرين اإجنازات الفقيد 

التي قدمها لتعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك.
اجلالة  بيي�ييشيياحييب  الأعييييلييييى  املييجييليي�ييش  رحيييييب   -
ال�شلطان هيثم بن طارق �شيلطييان عيميان، واأعرب 
ز بحكمته  ييعييزِّ �ييشيييمُ بييياأن جييالييتييه  الييتيياميية  عيين ثقته 
دعم  يف  عمان  ل�شلطنة  الفاعلة  امل�شاركة  املعهودة 
م�شرية جمل�ش التعاون املباركة، وحتقيق اأهدافه 
ال�شامية، مع اإخوانه قادة دول املجل�ش، واحلفاظ 
مبا  قواعده،  وتثبيت  التعاون،  جمل�ش  اأميين  على 

يحقق ال�شتقرار.
ال�شمو  بيي�ييشيياحييب  الأعيييليييى  املييجييليي�ييش  رحيييب   -  5
دولة  اأمري  ال�شباح،  الأحمد اجلابر  نواف  ال�شيخ 
الييكييويييت، واأعيييييرب عييين ثييقييتييه الييتيياميية بيييياأن �شموه 
لدولة  الفاعلة  امل�شاركة  املعهودة  بحكمته  ز  �شيمُعزِّ
املباركة،  التعاون  م�شرية جمل�ش  دعم  الكويت يف 
قييادة دول  اإخييوانييه  ال�شامية، مع  اأهييدافييه  وحتقيق 
التعاون،  اأمييين جمل�ش  عييلييى  واحلييفيياظ  املييجييليي�ييش، 
ال�شتقرار والزدهار  وتثبيت قواعده، مبا يحقق 

لدول املجل�ش و�شعوبها.
امللكي  ال�شمو  �شاحب  الأعلى  املجل�ش  هناأ   -  6
الأميييييري حمييمييد بييين �ييشييلييمييان بييين عييبييدالييعييزيييز اآل 
اليييوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نييائييب  العهد  ويل  �شعود، 
على  اليي�ييشييعييودييية،  العربية  باململكة  الييدفيياع  وزيييير 
دورته  يف  الأعييلييى  املجل�ش  اجييتييميياع  رئييا�ييشيية  توليه 
اليييييييحييياديييية والأربيييييعييييين، ميييعيييربييياً عييين تيييقيييدييييره ملا 
واهتمام  حر�ش  من  الفتتاحية  كلمته  ت�شمنته 
يف  املجل�ش  دول  بن  التعاون  م�شرية  تفعيل  على 

كافة املجالت.
تقديره  بييالييغ  عييين  الأعيييليييى  املييجييليي�ييش  عيييرّب   -  7
واملخل�شة،  ال�شادقة  الكبرية  للجهود  وامتنانه 
الييتييي بييذلييهييا �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ خليفه بن 
الإمييييييارات  رئييييي�ييش  نييهيييييان، حييفييظييه اهلل،  اآل  زايييييد 
فرتة  خال  املوقرة،  وحكومته  املتحدة،  العربية 
رئا�شة الإمارات العربية املتحدة للدورة الأربعن 
للمجل�ش الأعلى، وما حتقق من خطوات واإجنازات 
امللك حمد  املجل�ش �شاحب اجلالة  وهناأ  هامة. 
بن عي�شى اآل خليفة، ملك مملكة البحرين، على 
احلادية  الييدورة  رئا�شة  البحرين  مملكة  ا�شتام 
التوفيق يف تعزيز م�شرية  لها  والأربعن، متمنياً 

جمل�ش التعاون يف كافة املجالت.
8 - اأكد املجل�ش الأعلى حر�شه على قوة وتا�شك 
ملا  اأع�شائه،  بن  ال�شف  ووحييدة  التعاون،  جمل�ش 

يربط بينها من عاقات خا�شة و�شمات م�شرتكة 
العربية،  والثقافة  الإ�شامية  العقيدة  اأ�شا�شها 
وامل�شري امل�شرتك ووحدة الهدف التي جتمع بن 
التن�شيق  من  املزيد  حتقيق  يف  ورغبتها  �شعوبها، 
من  امليادين  جميع  يف  بينها  والرتابط  والتكامل 
خال امل�شرية اخلرية ملجل�ش التعاون، مبا يحقق 
تطلعات مواطني دول املجل�ش، موؤكداً على وقوف 
اأي تهديد تتعر�ش  واحييداً يف مواجهة  دوله �شفاً 

له اأي من دول املجل�ش.
وامل�شاعي  بيياجلييهييود  الأعييلييى  املجل�ش  اأ�ييشيياد   -  9
اخليييرية واملييخييليي�ييشيية الييتييي بييذلييهييا �ييشيياحييب ال�شمو 
اأمري دولة  ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح، 
الييكييويييت، رحييمييه اهلل، لييييراأب اليي�ييشييدع بيين الدول 
الأعييي�يييشييياء، وعيييرب املييجييليي�ييش عيين �ييشييكييره وتقديره 
جلهود �شاحب ال�شمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر 
اليي�ييشييبيياح، اأميييري دولييية الييكييويييت، وجييهييود الوليات 

املتحدة الأمريكية ال�شديقة يف هذا ال�شاأن.
"بيان العا"  10 - رحب املجل�ش بالتوقيع على 
والتما�شك  ال�شف  تعزيز وحدة  اإىل  يهدف  الذي 
بن دول جمل�ش التعاون وعودة العمل اخلليجي 
على  واحلييفيياظ  الطبيعي،  ميي�ييشيياره  اإىل  امليي�ييشييرتك 

الأمن وال�شتقرار يف املنطقة.
العربية  املييمييلييكيية  الأعيييليييى  املييجييليي�ييش  هيينيياأ   -  11
لعام  الع�شرين  جمموعة  قمة  بنجاح  ال�شعودية 
خادم  برئا�شة  افرتا�شياً  عقدت  والتي  2020م، 
بن عبدالعزيز  �شلمان  امللك  ال�شريفن  احلرمن 
اجلهود  املييجييليي�ييش  وثيييييميين  اهلل،  حفظه  �ييشييعييود،  اآل 
ال�شتثنائية التي بذلتها اململكة العربية ال�شعودية 
حيث  الع�شرين،  ملجموعة  رئا�شتها  فييرتة  خييال 
الييقيييييادي وامليييحيييوري يف التح�شري  اأثييبييتييت دورهييييا 
انعقدت  التي  والجتماعات  القمة  اأعمال  واإدارة 
الظروف  ميين  الييرغييم  على  امل�شتويات،  كافة  على 
كورونا،  فريو�ش  جائحة  فر�شتها  التي  ال�شحية 
ونتجت عنها قييرارات مهمة يف املجالت ال�شحية 
الأمر  والجتماعية،  وال�شيا�شية  والقت�شادية 
التعاون  على دعم وتعزيز  اإيجاباً  �شينعك�ش  الذي 
الدويل يف مواجهة الأزمات والعمل على م�شتقبل 

اأف�شل للجميع.
اأ�شاد املجل�ش الأعلى برفع م�شتوى رئا�شة   - 12
جمل�ش التن�شيق ال�شعودي البحريني اإىل م�شتوى 
البلدين،  يف  العهد  اأولياء  امللكي  ال�شمو  اأ�شحاب 
ورحييييب بيياليينييتييائييج الإيييجييابييييية لجييتييميياع جمل�ش 
لتطوير  2020م،  دييي�ييشييمييرب   24 يف  الييتيينيي�ييشيييييق 
يييعييزز التكامل  امليي�ييشييرتك مبيييا  الييثيينييائييي  الييتييعيياون 
املباركة  امل�شرية  ويعزز  ال�شقيقن،  البلدين  بن 
وطموحات  تطلعات  يحقق  مبييا  الييتييعيياون  ملجل�ش 
دول جمل�ش التعاون و�شعوبها. كما رحب املجل�ش 
بن  �شلمان  الأميييري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بتويل 
البحرين  مملكة  يف  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 
من�شب رئي�ش جمل�ش الييوزراء يف اململكة، متمنياً 

له التوفيق وال�شداد يف اأداء مهامه.
الإمارات  باإطاق  الأعلى  املجل�ش  رّحييب   -  13
الييعييربييييية املييتييحييدة مليي�ييشييبييار الأميييييل الييييذي �شي�شل 
حمطةبراكة  وت�شغيل  القادم  فرباير  يف  للمريخ 
النووية  لييلييطيياقيية  اليي�ييشييلييمييي  اليييربنييياميييج  �ييشييميين 
بالعلوم  الهتمام  على  امل�شاريع  هييذه  توؤكد  حيث 
وا�شتك�شاف  الييبييديييليية  والييطيياقيية  والييتييكيينييولييوجيييييا 
الف�شاء لتعزيز التنمية. واأكد املجل�ش على اأهمية 
تييبييادل اخلييييربات والطييييياع عييلييى جتييييارب اليييدول 

الأع�شاء يف هذه املجالت.
الكامل  دعمه  على  الأعييلييى  املجل�ش  اأّكييد   -  14
الييعييربييييية املتحدة  ا�ييشييتيي�ييشييافيية الإميييييييارات  لإجنييييياح 
هذا  جنييياح  واإن  دبييييي،   2020 اإكيي�ييشييبييو  مييعيير�ييش 
احلدث العاملي جناح لكافة دول و�شعوب املجل�ش، 
عرب تنظيم الفعاليات الكربى التي من �شاأنها اأن 
تعزز حوار الثقافات وتتيح التوا�شل بينها، وتر�شخ 

مكانة املنطقة كمركز دويل لاأعمال.
�شمو  باإعان  علماً  الأعلى  املجل�ش  اأخييذ   -  15
اليي�ييشيييييخ تيييييييم بيييين حيييميييد اآل ثييييياين اأمييييييري دوليييية 
اأكتوبر  قطر،اإجراء انتخابات جمل�ش ال�شورى يف 
اليييقيييادم، ميي�ييشيييييداً بييهييذه اخليييطيييوة، ومييييوؤكييييداً على 
اأهمية التن�شيق والتعاون بن املجال�ش الت�شريعية 

يف دول املجل�ش.
على  قييطيير  دوليييية  الأعيييليييى  املييجييليي�ييش  هيينيياأ   -  16
انييتييخيياب �ييشييعييادة اليي�ييشيييييد اأحيييميييد بييين عيييبيييداهلل اآل 
للمنظمة  ال�شورى رئي�شاً  حممود، رئي�ش جمل�ش 
 2019 للفرتة  الف�شاد  �شد  للربملانين  العاملية 

– 2021م.
التي  بال�شتعدادات  الأعلى  املجل�ش  اأ�شاد   -  17
تييقييوم بييهييا دوليييية قييطيير ل�ييشييتيي�ييشييافيية كيياأ�ييش العامل 
قطر  لدولة  املجل�ش  دول  دعم  جمدداً  2022م، 
اإجنييييياح هذا  اإىل  ييييييوؤدي  اأن  �ييشيياأنييه  كيييل ميييا مييين  يف 

املونديال.
دولة  با�شت�شافة  الأعييلييى  املجل�ش  رحييب   -  18
خ�شراء،  "�شحراء  بعنوان  الب�شتنة  اإك�شبو  قطر 
 2 بييالييدوحيية ميين  اأف�شل"، وامليييزميييع عييقييده  بيييييئيية 
2024م،  مييار�ييش   28 لييغيياييية  2023م  اأكييتييوبيير 
املبتكرة  احليييليييول  تيي�ييشييجيييييع  اإىل  ييييهيييدف  والييييييذي 
والتوعية  الييزراعيية  ودعيييم  الت�شحر،  ميين  واحليييد 

البيئية وال�شتدامة يف املناطق ال�شحراوية.
الأمريكي  الرئي�ش  الأعييلييى  املجل�ش  هناأ   -  19
النتخابات  يف  بييالييفييوز  بييايييدن،  جييوزيييف  املنتخب 
تعزيز  اإىل  تييطييلييعييه  املييجييليي�ييش  واأكييييييد  الييرئييا�ييشييييية، 
العاقات التاريخية وال�شرتاتيجية مع الوليات 
ال�شلم  يحقق  ملا  معاً  والعمل  الأمريكية  املتحدة 
املجل�ش  وعييرب  والييعييامل،  املنطقة  يف  وال�ييشييتييقييرار 
بالتقدم  ال�شديق  الأمريكي  لل�شعب  تنياته  عن 

والزدهار بقيادة فخامته.

جائحة  ظل  يف  التعاون  جمل�س  دول  جهود 
فريو�س كورونا

وتقديره  �شكره  الأعييلييى عن  املجل�ش  - عرب   20  
جلييميييييع الييعييامييليين يف اليي�ييشييفييوف الأميييامييييييية من 
منت�شبي اخلدمات الطبية ورجال الأمن والدفاع 
ملييا قييدمييوه من  امليييدين واملتطوعن واملييتييطييوعييات، 
ت�شحيات وم�شاهمات للتعامل مع جائحة فريو�ش 
كورونا، م�شتذكراً بال�شكر والعرفان اأولئك الذين 

�شحوا باأرواحهم لأجل �شامة اجلميع.
التطورات  اآخر  الأعلى  املجل�ش  ا�شتعر�ش   -  21
والوقائية لحتواء جائحة  ال�شحية  والإجييراءات 
الييتييعيياون، م�شيداً  بييدول جمل�ش  فييريو�ييش كييورونييا 
املعنية  الأجييهييزة  تبذلها  الييتييي  الكبرية  باجلهود 
بدول املجل�ش وم�شتويات اجلاهزية وال�شت�شراف 
كافة  عييلييى  اجلييائييحيية  اآثييييار  ميين  للحد  امل�شتقبلي 
الأ�شعدة، انطاقاً من حر�ش قيادات دول جمل�ش 
التعاون على �شون حقوق الإن�شان، واحلفاظ على 
�شحة و�ييشيياميية املييواطيينيين يف الييداخييل واخليييارج 

واملقيمن على اأرا�شيها.
مواطني  الييتييزام  الأعييلييى  املجل�ش  ثيمن   -  22
وجتاوبهم  وامليييقيييييييمييين  اليييتيييعييياون  جمييليي�ييش  دول 
للحد  الحيييرتازيييية  والإجيييييييراءات  التعليمات  مييع 
ميين اآثييييار اجلييائييحيية، واأكييييد املييجييليي�ييش عييلييى اأهمية 
ال�ييشييتييجييابيية اجلييميياعييييية، والييتييعيياون مييع املنظمات 
وال�شديقة  ال�شقيقة  والدول  والإقليمية  الدولية 
ملواجهة هذه التحديات، والعمل على توفري اللقاح 

للوقاية من هذا الفريو�ش، والعاج للم�شابن.
بالتدابري  الأعيييييليييييى  امليييجيييلييي�يييش  ا�يييييشييييياد   -  23
جمل�ش  دول  قيييبيييل  ميييين  امليييتيييخيييذة  الحييييييرتازييييييية 
والجتماعية  القت�شادية  والإجييييراءات  التعاون 
اللجان  يف  ميينيياقيي�ييشييتييهييا  تيييت  اليييتيييي  واليي�ييشييحييييية 
امل�شرتك  العمل  لتعزيز  الييعيياقيية،  ذات  الييوزارييية 
الأزمة  تداعيات  للتعامل مع  والتفكري اجلماعي 
مثمناً  والجتماعية،  القت�شادية  وانعكا�شاتها 
بييه الأمييانيية العامة يف هييذا اخل�شو�ش  مييا قييامييت 
وموؤكداً على ا�شتمرار تعميق التعاون والتكامل يف 

املجال القت�شادي والتنموي بن دول املجل�ش.
ا�شتمرار  الأعلى على �شرورة  املجل�ش  اأكد   -  24
املجل�ش  الييطييبييييية يف دول  وامليينيي�ييشيياآت  امليييراكيييز  دعيييم 
اأيييياً  امل�شتقبلية  اليي�ييشييحييييية  الييتييهييديييدات  ملييواجييهيية 
املواطنن  �شحة  عييلييى  للمحافظة  �شكلها،  كيييان 

واملقيمن يف دول املجل�ش.
للدول  تقديره  عن  الأعلى  املجل�ش  اأعرب   -  25
الإقليمي  امل�شتوى  على  ت�شامنها  على  الأع�شاء 
جلائحة  للت�شدي  الييدولييييية  اجلييهييود  وميي�ييشييانييدة 
للمنظمات  ال�شخي  دعييمييهييا  خيييال  ميين  كيييورونيييا، 
وال�شعوب  وللدول  والطبية،  الإن�شانية  والهيئات 
التعاون  ا�ييشييتييمييرار  اهييمييييية  مييييوؤكييييداً  امليييتييي�يييشيييررة، 
والتن�شيق اجلماعي العاملي ملواجهة تداعيات هذه 

اجلائحة.
وتكثيف  ح�شد  اأهمية  الأعلى  املجل�ش  اأكد   -  26
املجالت،  كافة  يف  اجلماعية  املجل�ش  دول  جهود 
الجتماعات  وانعقاد  العمل  وتييرية  وا�شتمرارية 
لكافة  افرتا�شياً، يف حال تعذر عقدها ح�شورياً، 
اللجان العاملة يف اإطار جمل�ش التعاون مبختلف 

م�شتوياتها.
التعاون  تعزيز  اأهمية  الأعلى  املجل�ش  اأكد   -  27
مييييع املييينيييظيييميييات اليييدولييييييية والإقيييليييييييمييييييية وتيييبيييادل 
كورونا  جييائييحيية  مييكييافييحيية  جمييييال  يف  اخلييييييربات 

ومعاجلة اآثارها القت�شادية والجتماعية.
العامة  الأميييانييية  الأعيييليييى  املييجييليي�ييش  وجيييه   -  28
وتييوثيييييق جييهييود دول جمل�ش  ر�ييشييد  بييا�ييشييتييكييمييال 
فيييريو�يييش كورونا  مييواجييهيية جييائييحيية  الييتييعيياون يف 
معلومات  قييياعيييدة  وتيييطيييويييير  عيييييدة،  جميييييالت  يف 
تقارير  واإعيييداد  اجلهود،  تلك  لتوثيق  اإلكرتونية 

�شاملة عنها وتعميمها ون�شرها.
روؤييييية خييييادم احلييرميين اليي�ييشييريييفيين: 29. اأبيييدى 
تقدم  اإحيييرازه من  ملا مت  ارتياحه  الأعييلييى  املجل�ش 
امللك  ال�شريفن،  احلرمن  خييادم  روؤييية  تنفيذ  يف 
وتفعيل  لتعزيز  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 
املجل�ش  اأقييرهييا  التي  امليي�ييشييرتك،  اخلليجي  العمل 
الي�شاد�شة والثاثن يف دي�شمرب  الأعلى يف دورته 

2015م.
واملجال�ش  الهيئات  الأعلى  املجل�ش  كلف   -  30
واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة 
ما  ل�شتكمال  اجلهود  مب�شاعفة  املجل�ش،  اأجهزة 
تبقى من خطوات، وفق جدول زمني حمدد، مبا 
القت�شادية  الييوحييدة  مقومات  ا�شتكمال  ذلييك  يف 
الدفاعية  واملنظومتن  التعاون،  جمل�ش  اإطييار  يف 
والأمنية امل�شرتكة، وبلورة �شيا�شة خارجية موحدة 
ومكت�شباته  م�شاحله  حتفظ  للمجل�ش  وفاعلة 
وتلبي  والدولية،  الإقليمية  ال�شراعات  ّنبه  وجتمُ

تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.
تقرير  برفع  العامة  الأمانة  املجل�ش  كلف   31-
�شامل للدورة القادمة للمجل�ش الأعلى يو�شح ما 
الييروؤييية، وتقدمي مقرتحات  بنود  اإجنيييازه من  مت 

لتذليل اأية �شعوبات تواجه التنفيذ.

العمل اخلليجي امل�سرتك: 
اإليه  و�شلت  ما  على  الأعلى  املجل�ش  اطلع   -  32
يف  الأعييلييى  املجل�ش  قييرار  تنفيذ  ب�شاأن  امليي�ييشيياورات 
دورتيييييه الييثييانييييية والييثيياثيين حيييول مييقييرتح خادم 
احلرمن ال�شريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
مرحلة  مييين  بييالنييتييقييال  اهلل،  رحييمييه  �ييشييعييود،  اآل 
املجل�ش  وتييوجيييييه  الحتيييياد،  مرحلة  اإىل  الييتييعيياون 
الأعلى بال�شتمرار يف موا�شلة اجلهود لانتقال 
من مرحلة التعاون اإىل مرحلة الحتاد، وتكليفه 
املتخ�ش�شة  الييهيييييئيية  ورئييييي�ييش  الييييييوزاري  املييجييليي�ييش 
با�شتكمال اتخاذ الإجراءات الازمة لذلك، ورفع 
ما يتم التو�شل اإليه اإىل املجل�ش الأعلى يف دورته 

القادمة.
العمل  تطورات  الأعلى  املجل�ش  ا�شتعر�ش   -  33
احلفاظ  اأهييمييييية  على  واأكيييد  امليي�ييشييرتك،  اخلليجي 
عيييليييى مييكييتيي�ييشييبييات املييجييليي�ييش واإجنيييييييازاتيييييييه، ووجييييه 
والأمانة  الأعيي�ييشيياء  اليييدول  يف  املخت�شة  الأجييهييزة 
اليييوزاريييية والييفيينييييية مب�شاعفة  الييعيياميية والييلييجييان 
ن�ش  الييتييي  ال�شامية  الأهييييداف  لتحقيق  اجلييهييود 

عليها النظام الأ�شا�شي ملجل�ش التعاون.
املجل�ش  دول  بجهود  الأعلى  املجل�ش  اأ�شاد   -  34
واليييكيييفييياءة، واحلوكمة  الييينيييزاهييية  اآليييييييات  لييتييعييزيييز 
احلكومية،  الأجيييهيييزة  يف  وامليي�ييشيياءليية  واليي�ييشييفييافييييية 
وحماربة الف�شاد، ووجه بتعزيز التعاون امل�شرتك 
واأجهزته  التعاون  اإطييار جمل�ش  املجال يف  يف هذا 

واملنظمات اخلليجية املتخ�ش�شة.
تنفيذ  �شرورة  على  الأعلى  املجل�ش  اأكييد   -  35
يمُ�شدرها،  الييتييي  والتيييفييياقيييييييات  الييييقييييرارات  كييافيية 
التعاون، وفق جداولها  اإطييار جمل�ش  واملربمة يف 
لها  ملييا  مب�شامينها،  واللييتييزام  املييحييددة،  الزمنية 
من اأهمية يف حماية اأمن الدول الأع�شاء و�شون 
ا�شتقرارها وتاأمن �شامتها وم�شالح مواطنيها، 
واإيجاد بيئة اقت�شادية واجتماعية م�شتقرة تعزز 

من رفاه مواطني دول املجل�ش.
العام  الإطيييييار  الأعيييليييى  املييجييليي�ييش  اعييتييمييد   -  36
للتاأهب  اليييعيييامييية  الييي�يييشيييحييية  خليييطييية  اخليييليييييييجيييي 
اجلهات  وكلف  الييطييوارئ،  حييالت  يف  وال�شتجابة 
بالتعاون  بييتيينييفيييييذه  املييجييليي�ييش  دول  يف  املييعيينييييية 
كجهة  اليييدول  يف  ال�شحة  وزارات  مييع  والتن�شيق 

مرجعية.
الإنذار  نظام  دليل  الأعلى  املجل�ش  اعتمد   -  37
اأنظمة  اإعييييييداد  لييا�ييشييتييفييادة يف  املييبييكيير،  اليي�ييشييحييي 
اليييتيييعييياون، مبا  املييبييكيير يف دول جمييليي�ييش  الإنييييييييذار 

يتنا�شب مع الأنظمة املحلية لكل دولة.

املركز  اإنيي�ييشيياء  الأعيييليييى  املييجييليي�ييش  اعييتييمييد   -  38
ومكافحتها،  الأميييرا�يييش  ميين  لييلييوقيياييية  اخلليجي 
حتييييت مييظييليية جمييليي�ييش اليي�ييشييحيية لييييييدول جمل�ش 

التعاون.
فرتة  تديد  على  الأعلى  املجل�ش  وافييق   -  39
العمل بالقانون النظام املوحد لتمكن الأ�شخا�ش 
املييوحييد للعمل  اليينييظييام  ذوي الإعييياقييية، والييقييانييون 

التطوعي ب�شورة ا�شرت�شادية ملدة �شنتن.
40 - اعتمد املجل�ش الأعلى ا�شرتاتيجية جمل�ش 
املوارد  وتنمية  املدنية  اخلدمة  جمال  يف  التعاون 

الب�شرية 2021م - 2025م.
نظام  قيييانيييون  الأعيييليييى  املييجييليي�ييش  اعييتييمييد   -  41
الييوقييائييييية ميين الأميييرا�يييش احليوانية  الإجيييييراءات 
جمل�ش  دول  يف  ومكافحتها  والييوبييائييييية  املييعييدييية 
اليييتيييعييياون، والييعييمييل بيييه بيي�ييشييفيية ا�ييشييرت�ييشييادييية ملدة 

عامن.
النظام  القانون  الأعييلييى  املجل�ش  اعتمد   -  42
املائية  الييروة  وا�شتغال  وتنمية  حلماية  املوحد 
احلييييييية، واليييعيييميييل بيييه بيي�ييشييفيية ا�يييشيييرت�يييشييياديييية ملدة 

عامن.
43 - اعتمد املجل�ش الأعلى قانون نظام براءات 
ليييدول اخلليج  الييتييعيياون  ليييدول جمل�ش  الخييييرتاع 

العربية املمُعدل.
44 - عرب املجل�ش الأعلى عن ارتياحه ملا تو�شل 
اإليييييه الجييتييميياعييان الييثييالييث عيي�ييشيير واليييرابيييع ع�شر 
اليي�ييشييورى والييينيييواب والوطني  لييروؤ�ييشيياء جميياليي�ييش 
يف  قدا  عمُ اللذان  التعاون،  جمل�ش  دول  يف  والأميية 
2020م، مقدراً اجلهود  �شهري يوليو ونوفمرب 
تعزيز  يف  الأع�شاء  الييدول  جمال�ش  تبذلها  التي 

العمل اخلليجي امل�شرتك

التكامل االقت�سادي
اأهمية الرتكيز  45 - �شدد املجل�ش الأعلى على   
التكاملي  ال�شرتاتيجي  البعد  ذات  امل�شاريع  على 
يف املجال القت�شادي والتنموي، واأبرزها النتهاء 
والنييتييهيياء من  الحتييياد اجلمركي،  ميين متطلبات 
حتقيق ال�شوق اخلليجية امل�شرتكة، وم�شروع �شكة 
على  العمل  �شرورة  على  املجل�ش  و�شدد  احلديد، 
الغذائي  الأمن  لتحقيق  متكاملة  و�شع منظومة 
واملائي واأمن الطاقة، وتبني اأهداف واآليات الثورة 
املعلومات،  تقنية  جميييال  يف  الييرابييعيية  ال�شناعية 

وتكنولوجيا الت�شالت والذكاء ال�شطناعي.
اأهمية ال�شتمرار  اأكد املجل�ش الأعلى على   - 46
املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة،  يف دعم وت�شجيع 
اإمييييانييياً ميينييه بيييدورهيييا احليييييييوي وميي�ييشيياهييميياتييهييا يف 

اقت�شاديات دول املجل�ش.
متابعة  تقرير  على  الأعلى  املجل�ش  اطلع   -  47
القت�شادية  اليي�ييشييوؤون  هيئة  عمل  برنامج  تنفيذ 
التفاق  مت  مييا  تنفيذ  ب�شرعة  ووجييه  والتنموية، 
الدرا�شات  وا�شتكمال  الطريق،  خارطة  يف  ب�شاأنه 
وامل�شاريع للو�شول للوحدة القت�شادية بن دول 

جمل�ش التعاون بحلول عام 2025م.
اتفاقية  عييلييى  الأعييييلييييى  املييجييليي�ييش  وافيييييق   -  48
نييظييام ربيييط اأنييظييميية املييدفييوعييات بيين دول جمل�ش 
املظلة  واعتبارها  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 
القانونية ملنظومة املدفوعات والت�شوية بن دول 
املايل  الييتييعيياون  جلنة  اأعيي�ييشيياء  وتفوي�ش  املجل�ش 

والقت�شادي بالتوقيع عليها.
�شركة  قيييييييام  الأعييييلييييى  املييجييليي�ييش  بييييييارك   -  49
بيياأعييمييالييهييا وبييييدء املرحلة  املييدفييوعييات اخلييليييييجييييية 
اخلليجي  املييدفييوعييات  نييظييام  ت�شغيل  ميين  الأوىل 
اآفيييياق بيين ميي�ييشييرف الييبييحييرييين امليييركيييزي والبنك 
املركزي ال�شعودي، وان�شمام بقية البنوك املركزية 
اخلليجية اإىل النظام تباعاً وفق الربنامج الزمني 

ومراحل العمل املتفق عليها.
القانون  النظام  الأعييلييى  املجل�ش  اعتمد   -  50
التعاون  جمل�ش  لييدول  امل�شتهلك  حلماية  املوحد 

لدول اخلليج العربية املعدل.

العمل الع�سكري واالأمني امل�سرتك:
املادة  تعديل  على  الأعييلييى  املجل�ش  وافيييق   -  51  
اليي�ييشيياد�ييشيية يف اتييفيياقييييية اليييدفييياع امليي�ييشييرتك، وذلك 
اجليييزييييرة  درع  "قوات  قيييييييييادة  ميي�ييشييمييى  بييتييغيييييري 
"القيادة الع�شكرية املوحدة لدول  امل�شرتكة" اإىل 

جمل�ش التعاون".
52 - �شادق املجل�ش الأعلى على قرارات جمل�ش 
ب�شاأن  ع�شر،  ال�شابعة  دورتيييه  يف  امل�شرتك  الييدفيياع 

بييين دول جمل�ش  الييعيي�ييشييكييري  الييتييكييامييل  جمييييالت 
التعاون، واأكد على دعم جهود التكامل الع�شكري 
امل�شرتك لتحقيق الأمن اجلماعي لدول املجل�ش، 
واأعرب عن ارتياحه للخطوات املبذولة يف تفعيل 

عمل القيادة الع�شكرية املوحدة.
قييييرارات  عييلييى  الأعيييليييى  املييجييليي�ييش  �يييشيييادق   -  53
الييداخييلييييية يف  وامليييعيييايل وزراء  اليي�ييشييمييو  اأ�يييشيييحييياب 
اأهمية  ال�شابع والثاثن، موؤكدا على  اجتماعهم 
ل�شمان  امل�شرتك  اخلليجي  الأمني  العمل  تعزيز 
اأمن وا�شتقرار دول املجل�ش، وقدم �شكره وتقديره 
جائحة  مييواجييهيية  يف  الأميينييييية  الأجيييهيييزة  ملن�شوبي 

كورونا واجلهود املبذولة للحد من انت�شارها.
التمرين  بيينييجيياح  الأعييلييى  املجل�ش  اأ�ييشيياد   -  54
التعبوي اأمن اخلليج العربي 2 الذي ا�شت�شافته 
امليييتيييحيييدة يف فرباير  الييعييربييييية  الإميييييييييارات  دولييييية 
2020م، موؤكداً ما ميثله التمرين من اأهمية يف 
تعزيز التعاون الأمني بن دول املجل�ش والتوافق 
املييعيينييييية تر�شيخاً  احليييريف واملييهيينييي بيين الأجيييهيييزة 
لييدعييائييم الأمييين وردعيييياً لكل ميين يييحيياول امل�شا�ش 
اململكة  طلب  ييبيياركيياً  وممُ املنطقة،  وا�شتقرار  بيياأميين 
التعبوي  التمرين  با�شت�شافة  ال�شعودية  العربية 
العربي  اخلليج  اأميين  الأمنية  لاأجهزة  امل�شرتك 
3 والذي �شيكون مام�شاً لفر�شيات التعامل مع 

جائحة كورونا.

مكافحة االإرهاب:
 55 - اأكد املجل�ش الأعلى على مواقف وقرارات 
جمل�ش التعاون الثابتة جتاه الإرهاب والتطرف، 
و�شوره،  اأ�شكاله  لكافة  ونييبييذه  م�شدره  كييان  اأيييياً 
ورف�شه لدوافعه ومربراته، والعمل على جتفيف 
والتعاي�ش  الت�شامح  اأن  اأكييد  كما  تويله،  م�شادر 
بن الأمم وال�شعوب من اأهم املبادئ والقيم التي 
بمُنيت عليها جمتمعات دول املجل�ش، وتقوم عليها 

عاقاتها مع ال�شعوب الأخرى.
ال�شديدة  اإدانته  عن  الأعلى  املجل�ش  عرب   -  56
اهلل  �شلى  حممد  للنبي  م�شيئة  ر�شوم  اأييية  لن�شر 
امل�شلمن  مل�شاعر  اإ�شاءة  ذلك  معترباً  و�شلم،  عليه 
من  و�شكًا  الكراهية،  عن  �شارخاً  وتعبرياً  كافة 
على  املجل�ش  واأكييييد  الييعيينيي�ييشييري،  التمييز  اأ�ييشييكييال 
اأهمية تعزيز ثقافة الت�شامح والتعاي�ش واحلوار، 
ودعوة كافة قادة دول العامل واملفكرين واأ�شحاب 
على  تقع  التي  الكربى  امل�شوؤولية  لتحمل  الييراأي 
عيياتييق كيييل مييين ييي�ييشييعييى لييليي�ييشييام والييتييعيياييي�ييش لنبذ 
خطابات الكراهية واإثارة ال�شغائن وازدراء الأديان 
ورموزها، واحرتام م�شاعر امل�شلمن يف كل اأنحاء 
الإِ�شاموفوبيا  اأ�شر  يف  الوقوع  من  بييدًل  العامل، 

الذي تتبناه املجموعات املتطرفة.
التحالف  بجهود  الأعييلييى  املجل�ش  اأ�ييشيياد   -  57
الأمريكية  املييتييحييدة  الييييوليييييات  بييقيييييادة  اليييييدويل 
داع�ش  بتنظيم  يي�ييشييمييى  يمُ مييا  قيييييييادات  ميياحييقيية  يف 
ال�شورة  تيي�ييشييويييه  عييلييى  عييمييل  اليييييذي  الإرهيييييابيييييي، 
ا�شتمرار  مييوؤكييداً  وامل�شلمن،  لاإ�شام  احلقيقية 
حلفائها  مييع  احلثيثة  جييهييودهييا  يف  املجل�ش  دول 
والت�شدي  منابعه  وجتفيف  الإرهييياب  حماربة  يف 

للفكر الإرهابي.
58. الرتحيب بقرار الوليات املتحدة الأمريكية 
ت�شنيف ما ي�شمى ب�شرايا الأ�شرت و�شرايا املختار 
من  واملدعومتن  البحرين  مملكة  يف  الإرهييابييييية 
اللتزام  يعك�ش  ممييا  اإرهييابييييية،  كمنظمات  اإيييييران 

بالت�شدي لاإرهاب وداعميه واملحر�شن عليه.
59 - الإ�شادة بقرارات الدول التي �شنفت حزب 
تعك�ش  مهمة  خييطييوة  يف  اإرهييابييييية،  كمنظمة  اهلل 
حيير�ييش املييجييتييمييع الييييدويل عييلييى اأهييمييييية الت�شدي 
امل�شتوين  على  وتنظيماته  الإرهييياب  اأ�شكال  لكل 
الدويل والإقليمي، وحث الدول ال�شديقة لتخاذ 
مثل هذه اخلطوات للت�شدي لاإرهاب وجتفيف 

منابع تويله.

الق�سايا االإقليمية والدولية: 
60 - ا�شتعر�ش املجل�ش الأعلى تطورات الق�شايا 
املجل�ش  دول  حر�ش  موؤكداً  والدولية،  الإقليمية 
املنطقة  والأميين يف  ال�شتقرار  على احلفاظ على 
ودعم رخاء �شعوبها، وعلى تعزيز عاقات املجل�ش 
ميييع اليييييدول اليي�ييشييقيييييقيية واليي�ييشييديييقيية، والييعييمييل مع 
املنظمات الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن 
حتقيق  يف  املجل�ش  دور  وتعزيز  العاملين،  وال�شلم 
التطلعات  وخييدميية  امل�شتدامة  والتنمية  ال�شام 

ال�شامية لاأمتن العربية والإ�شامية.
جمل�ش  مواقف  على  الأعلى  املجل�ش  اأكد   -  61
التعاون الراف�شة للتدخات الأجنبية يف ال�شئون 
اأي جييهيية كانت،  الييعييربييييية ميين  لييلييدول  الييداخييلييييية 
و�ييشييرورة الييكييف عيين الأعييمييال ال�ييشييتييفييزازييية عرب 
احرتام  على  والتاأكيد  والفنت،  ال�شراعات  اإذكيياء 
مبادئ ال�شيادة وعدم التدخل واحرتام خ�شو�شية 
والقوانن  والأعييييراف  للمواثيق  ا�ييشييتيينيياداً  اليييدول 
الييدولييييية الييتييي تنظم الييعيياقييات بيين اليييدول، واأن 
روافد  ميين  اأ�ييشييا�ييشييي  رافيييد  هييو  املجل�ش  دول  اأمييين 
الأمن القومي العربي، وفقاً مليثاق جامعة الدول 
الراف�شة  املجل�ش على مواقفه  اأكد  العربية. كما 
وي�شدد  ع�شو  دولييية  اأي  لييه  تتعر�ش  تهديد  لأي 
على اأن اأمن دول املجل�ش كل ل يتجزاأ وعلى مبداأ 
الدفاع امل�شرتك ومفهوم الأمن اجلماعي، ا�شتناداً 
للنظام الأ�شا�شي ملجل�ش التعاون واتفاقية الدفاع 

يتبعامل�شرتك.
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الق�سية الفل�سطينية:
 62 - اأكد املجل�ش الأعلى على مواقف دول املجل�ش 
باعتبارها  الفل�شطينية  الييقيي�ييشييييية  ميين  الييثييابييتيية 
ق�شية العرب وامل�شلمن الأوىل، ودعمها لل�شيادة 
الدائمة لل�شعب الفل�شطيني على جميع الأرا�شي 
1967م،  يييونيييييو  ميينييذ  املييحييتييليية  الييفييليي�ييشييطييييينييييية 
وتاأ�شي�ش الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة وعا�شمتها 
اليي�ييشييرقييييية، و�ييشييمييان حييقييوق الاجئن،  الييقييد�ييش 
وفق مبادرة ال�شام العربية واملرجعيات الدولية 
الدولية، موؤكداً على مركزية  ال�شرعية  وقييرارات 
الق�شية الفل�شطينية، وعلى �شرورة تفعيل جهود 
اليي�ييشييراع، مبييا يلبي جميع  اليييدويل حلييل  املجتمع 
ال�شقيق  الفل�شطيني  لل�شعب  امل�شروعة  احلقوق 

وفق تلك الأ�ش�ش.
لقيام  اإدانييتييه  عن  الأعييلييى  املجل�ش  اأعييرب   -  63
ع�شرات  بييهييدم  الإ�ييشييرائيييييلييييية  الحييتييال  �شلطات 
املييينيييازل �ييشييرق اليييقيييد�يييش، ودعييييا املييجييليي�ييش املجتمع 
ا�ييشييتييهييداف الوجود  لييوقييف  الييتييدخييل  اإىل  الييييدويل 
من  للمواطنن  الق�شري  والتهجري  الفل�شطيني 
املدينة  طييابييع  تغيري  وحميياوليية  الييقييد�ييش،  مدينة 
يتعار�ش  الييذي  ال�شكانية،  وتركيبتها  الييقييانييوين 
مع القوانن الدولية والإن�شانية والتفاقات ذات 

ال�شلة.
اأي  رفيي�ييشييه  عيين  الأعييلييى  املجل�ش  اأعييييرب   -  64
الغربية  اليي�ييشييفيية  يف  امليي�ييشييتييوطيينييات  ليي�ييشييم  تييوجييه 
الأمم  مليثاق  �شريحة  خمالفة  يف  اإ�شرائيل،  اإىل 
الأمم  وقييرارات  الييدويل  القانون  املتحدة ومبادئ 
املتحدة، مبا فيها قرار جمل�ش الأمن رقم 2334 
لعام 2016م، والراأي ال�شت�شاري ملحكمة العدل 
الرابعة  جنيف  واتفاقية  2004م،  لعام  الدولية 

لعام 1949م.
اإ�شرائيل  �شيا�شة  اأن  الأعييلييى  املجل�ش  اأكييد   .65
املييتييعييلييقيية بييهييدم املييينيييازل وتييهييجييري وطييييرد ال�شكان 
واملواطنن الفل�شطينين تقو�ش اإمكانية حتقيق 

حل الدولتن وال�شام الدائم.
وكالة  اأهمية  على  الأعييلييى  املجل�ش  اأكييد   -  66
الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الاجئن الأونروا 
دول  تقدمها  التي  ال�شخية  بامل�شاعدات  م�شيداً 
املجتمع  وطالب  الوكالة،  اأن�شطة  لدعم  املجل�ش 
حتى  مهمتها  لتوا�شل  دعمها  با�شتمرار  الييدويل 

عودة الاجئن الفل�شطينين.

التابعة  الثالث  للجزر  االإيــراين  االحتالل 
لالإمارات العربية املتحدة:

 67 - اأكد املجل�ش الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته 
ال�شابقة ب�شاأن اإدانة ا�شتمرار احتال اإيران للجزر 
اليييثييياث طيينييب اليييكيييربى وطيينييب اليي�ييشييغييرى واأبيييو 
مو�شى التابعة لاإمارات العربية املتحدة، جمدداً 

التاأكيد على ما يلي:
 68 -  دعم حق ال�شيادة لاإمارات العربية املتحدة 
على جزرها الثاث طنب الكربى وطنب ال�شغرى 
املييييياه الإقييليييييمييييية والإقليم  واأبييييو مييو�ييشييى، وعييلييى 
القت�شادية  واملنطقة  الييقيياري  واجليييرف  اجليييوي 
اخلال�شة للجزر الثاث باعتبارها جزءاً ل يتجزاأ 

من اأرا�شي الإمارات العربية املتحدة.
اأو  ممييار�ييشييات  اأو  قيييرارات  اأيييية  اأن  -  اعتبار   69
اإيييران على اجلزر الثاث باطلة  اأعمال تقوم بها 
التاريخية  احلقائق  ميين  �شيئاً  تغري  ول  ولغييييية 
الإمارات  �شيادة  حق  على  مع  جتمُ التي  والقانونية 

العربية املتحدة على جزرها الثاث.
الإمارات  مل�شاعي  لا�شتجابة  اإيران  -  دعوة   70
اليييعيييربييييييية امليييتيييحيييدة حلييييل الييقيي�ييشييييية عيييين طريق 
املفاو�شات املبا�شرة اأو اللجوء اإىل حمكمة العدل 

الدولية.

اإيران
وقراراته  مييواقييفييه  الأعييلييى  املجل�ش  اأكيييد   -  71  
الثابتة ب�شاأن العاقات مع اجلمهورية الإ�شامية 
بالأ�ش�ش  الييتييزامييهييا  �يييشيييرورة  ميييوؤكيييداً  الإييييرانييييييية، 
وامليييبيييادئ الأ�ييشييا�ييشييييية املييبيينييييية عييلييى ميييييثيياق الأمم 
�شن  املتحدة ومواثيق القانون الدويل، ومبادئ حمُ
التدخل  اليييدول، وعيييدم  �شيادة  واحيييرتام  اجليييوار، 
بالطرق  اخلييافييات  وحييل  الداخلية،  اليي�ييشييوؤون  يف 
بها،  التهديد  اأو  القوة  ا�شتخدام  وعييدم  ال�شلمية، 

ونبذ الطائفية.
بناء  اأهييمييييية  عييلييى  الأعييلييى  املجل�ش  اأكيييد   -  72
اليييثيييقييية بيييين جمييليي�ييش اليييتيييعييياون واإيييييييييييران، وذلييييك 
ومت  املجل�ش  اأقييرهييا  اأن  �شبق  التي  لاأ�ش�ش  وفييقيياً 
باملواثيق  واللييتييزام  بها،  الإييييراين  اإبيياغ اجلانب 
والأعراف الدولية للعاقات بن الدول، والأخذ 
ونزع  �شعوبها  وتطلعات  املنطقة  اأميين  باحل�شبان 

فتيل الت�شعيد يف املنطقة.
التام  رف�شه  عن  الأعييلييى  املجل�ش  اأعييرب   -  73
ال�شوؤون  يف  الإييييرانييييييية  اليييتيييدخيييات  ل�ييشييتييمييرار 
اليييداخيييلييييييية ليييييدول املييجييليي�ييش واملييينيييطيييقييية، واإدانييييتييييه 
اإيران،  بها  تقوم  التي  الإرهابية  الأعمال  جلميع 
وتييغييذيييتييهييا لييليينييزاعييات الييطييائييفييييية واملييذهييبييييية، يف 
انتهاك وا�شح لاأعراف والقيم الدولية وتهديد 
�شرورة  على  مييوؤكييداً  والييييدويل،  الإقليمي  الأمييين 
توؤجج  التي  اجلماعات  دعييم  عن  والمتناع  الكف 
هيييذه اليينييزاعييات، واإييييقييياف دعيييم وتييويييل وت�شليح 
امليلي�شيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، مبا يف 
ذلك تزويدها بال�شواريخ البالي�شتية والطائرات 
بدون طيار ل�شتهداف املدنين، وتهديد خطوط 

املاحة الدولية والقت�شاد العاملي.

اأن  �يييشيييرورة  عييلييى  الأعيييليييى  املييجييليي�ييش  اأكييييد   -  74
معاجلة  اإييييران  مع  تفاو�شية  عملية  اأييية  ت�شتمل 
اإيران املزعزع ل�شتقرار املنطقة، وبرنامج  �شلوك 
ال�شواريخ  ذليييك  يف  مبيييا  الإييييرانييييييية  اليي�ييشييواريييخ 
امل�شرية،  والييييطييييائييييرات  واليييييكيييييروز  الييبييالييييي�ييشييتييييية 
والربنامج النووي الإيراين يف �شلة واحدة. واأكد 
على �شرورة اإ�شراك دول جمل�ش التعاون يف مثل 
هذه العملية. كما اأكد املجل�ش الأعلى على �شرورة 
منع النت�شار النووي، وا�شتكمال اجلهود الرامية 
الدمار  اأ�ييشييلييحيية  ميين  خييالييييية  منطقة  اإييييجييياد  اإىل 
ال�شامل يف ال�شرق الأو�شط، وعلى �شرورة م�شاركة 
امل�شتقبلية  الييدولييييية  املييفيياو�ييشييات  يف  املجل�ش  دول 
التي تخ�ش الربنامج النووي الإيراين، واإخ�شاع 
الوكالة  وبييروتييوكييولت  مبعايري  لالتزام  اإييييران 
الدولية للطاقة الذرية، مبا فيها اللتزام باتفاق 
ال�شمانات ال�شاملة والذي ي�شمل تو�شيح امل�شائل 
لربناجمها  املمكنة  الع�شكرية  بييالأبييعيياد  املت�شلة 
النووي، اإ�شافة اإىل معاجلة �شلوك اإيران املزعزع 
لاإرهاب،  ورعايتها  والييعييامل،  املنطقة  ل�شتقرار 
ال�شتفزازات  نوع من  باأي  مبا يكفل عدم قيامها 
م�شتقبًا، الأمر الذي �شيعيد دجمها يف املجتمع 

الدويل ويحقق م�شلحة ورفاه ال�شعب الإيراين.
ال�شادر عن  بالبيان  الأعلى  املجل�ش  رحب   -  75
اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية املعنية 
مبتابعة تطورات الأزمة مع اإيران، املت�شمن اإدانة 
ملا يقوم به النظام الإيراين من جتاوزات خطرية 
للقوانن واملواثيق والأعراف الدولية، وممار�شات 
العربية،  اليييدول  وا�ييشييتييقييرار  املنطقة،  اأمييين  تييهييدد 
امليلي�شيات  ودعييم  الداخلية  �شوؤونها  يف  والتدخل 
امل�شلحة التي تبث الفو�شى والفرقة واخلراب يف 
دول عربية عديدة، وت�شديد اللجنة على مطالبة 
املجتمع الدويل بتحمل م�شوؤولياته اإزاء ما ت�شكله 
املمار�شات الإيرانية العدائية ورعايتها لاأن�شطة 
لاأمن  تهديد  من  والعامل  املنطقة  يف  الإرهابية 

وال�شلم الدولين.
ا�شتنكاره  عييين  الأعيييليييى  املييجييليي�ييش  اأعيييييرب   -  76
بالتزاماتها  اليييوفييياء  عيييدم  يف  اإيييييييران  ل�ييشييتييمييرار 
تنفيذ  ووقييف  الييذرييية،  للطاقة  الدولية  للوكالة 
املطلوبة  املعلومات  توفري  يف  وتاأخرها  تعهداتها، 
�شرورة  على  اأكيييد  كما  اليينييووي،  برناجمها  حييول 
التزام اإيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية 
بتجاوزاتها  يتعلق  فيما  خا�شة  الييذرييية،  للطاقة 
يف ن�شب اليورانيوم واحرتام ح�شانات وامتيازات 

مفت�شي الوكالة.
موا�شلة  �ييشييرورة  الأعييلييى  املجل�ش  اأكيييد   -  77
اجلييهييود الييدولييييية حلييمييل اليينييظييام الإييييييراين على 
املييزعييزعيية ليياأميين وال�ييشييتييقييرار يف  وقييف �شيا�شته 
امليينييطييقيية، واللييييتييييزام مبيييبيييادئ الييقييانييون الييييدويل، 
ووقيييف تييدخيياتييه يف اليي�ييشييوؤون الييداخييلييييية للدول 

الأخرى، ودعمه لاإرهاب والطائفية.
الوليات  بييقييرار  الأعييلييى  املجل�ش  رحيييب   -  78
تيي�ييشيينيييييف احلييير�يييش الثوري  املييتييحييدة الأمييريييكييييية 
اأهييمييييية هذه  واأكييييد  اإرهييابييييية،  الإييييييراين كمنظمة 
يقوم  الييذي  للدور اخلطري  الت�شدي  يف  اخلطوة 
به احلر�ش الثوري الإيراين كعن�شر عدم ا�شتقرار 
يف  والإرهيييييياب  الييعيينييف  لن�شر  واأداة  تييوتيير  وعييامييل 
املجل�ش  واأكد  باأ�شره.  العامل  الأو�شط ويف  ال�شرق 
تيي�ييشييدييير الأ�شلحة  ا�ييشييتييمييرار حييظيير  اأهييمييييية  عييلييى 
وا�شتمرار  لها،  وت�شديرها  اإيييران  اإىل  التقليدية 

العقوبات املتعلقة بذلك.
الإجراءات  لكافة  دعمه  على  املجل�ش  اأكد   -  79
التعاون للحفاظ على  التي تتخذها دول جمل�ش 
يف  الإيرانية  التدخات  اأمييام  وا�شتقرارها  اأمنها 

�شوؤونها الداخلية ودعمها للتطرف والإرهاب.
اأمن  ت�شتهدف  التي  الأعمال  املجل�ش  اأدان   -  80
امليياحيية وامليينيي�ييشيياآت البحرية وامييييدادات  و�ييشيياميية 
النفطية  وامليينيي�ييشيياآت  اليينييفييط،  واأنيييابيييييييب  الييطيياقيية 
بو�شفها  املييائييييية،  وامليييميييرات  الييعييربييي  اخلييليييييج  يف 
وحرية  واملنطقة،  املجل�ش  دول  اأمن  تهدد  اأعماًل 
املاحة الدولية، وتقو�ش الأمن وال�شلم الإقليمي 
واليييدويل، مبا يف ذلييك العييتييداء التخريبي الذي 
لاأ�شواق  النفط  امييييدادات  من�شاآت  لييه  تعر�شت 
�شبتمرب  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  العاملية 
اإيران  �شلوع  الدويل  التحقيق  واأظهر  2019م، 
وقيييوف دول املجل�ش مييع مييا تتخذه  فيييييه، مييوؤكييداً 

اململكة من اإجراءات حلماية اأمنها وا�شتقرارها.

اليمن:
 81 - اأكد املجل�ش الأعلى على مواقف وقرارات 
يف  ال�شرعية  دعييم  ب�شاأن  الثابتة  التعاون  جمل�ش 
من�شور  عبدربه  الرئي�ش  بفخامة  ممثلة  اليمن 
هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتو�شل 
يف  املتمثلة  للمرجعيات  وفييقيياً  �شيا�شي،  حييل  اإىل 
وخمرجات  التنفيذية،  واآليتها  اخلليجية  املبادرة 
جمل�ش  وقييرار  ال�شامل،  الوطني  احلييوار  موؤتر 
الأمن 2216، مبا يحفظ لليمن ال�شقيق وحدته 
و�شامته واحرتام �شيادته وا�شتقاله ورف�ش اأي 
لاأمم  دعمه  وجييدد  الداخلية،  �شوؤونه  يف  تدخل 
املتحدة و�شكره ملبعوثها ال�شيد مارتن جريفيث�ش 
للجهود التي يبذلها للتو�شل اإىل احلل ال�شيا�شي 

وفقاً لتلك املرجعيات.
املخل�شة  باجلهود  الأعلى  املجل�ش  اأ�شاد   -  82
الإميييييارات  ودوليييية  اليي�ييشييعييودييية  الييعييربييييية  للمملكة 
التوقيع  عييين  اأثييييمييييرت  اليييتيييي  امليييتيييحيييدة  الييعييربييييية 
عييلييى اآلييييييية تيي�ييشييريييع تيينييفيييييذ اتيييفييياق الييريييا�ييش بن 

النتقايل  واملجل�ش  ال�شرعية  اليمنية  احلكومة 
ورحب  2020م،  يييوليييييو   29 بييتيياريييخ  اجليينييوبييي 
ممثلة  اليمنية  الأطييراف  بتنفيذ  الأعلى  املجل�ش 
ال�شرعية واملجل�ش النتقايل اجلنوبي  باحلكومة 
لتفاق الريا�ش وت�شكيل حكومة كفاءات �شيا�شية 
جانب  اإىل  اليمني،  الطيف  مكونات  كامل  ت�شم 
لأمنها،  ومييدييير  عيييدن  ملحافظة  حمييافييظ  تعين 
مييثييميينيياً حيير�ييش الأطييييييراف اليييييميينييييية عييلييى اإعييياء 
ال�شقيق  �شعبه  تطلعات  وحتقيق  اليمن  م�شلحة 
اتفاق  تنفيذ  وال�شتقرار، ومعترباً  الأميين  لإعييادة 
الريا�ش خطوة مهمة يف �شبيل الو�شول اإىل احلل 
لإنهاء  الثاث  املرجعيات  اإىل  امل�شتند  ال�شيا�شي 

الأزمة اليمنية.
احلكومة  بو�شول  الأعلى  املجل�ش  رحب   -  83
 30 عييييدن يف  امليييوؤقيييتييية  الييعييا�ييشييميية  اإىل  اليييييميينييييية 
وانطاق  اأعييمييالييهييا  ملييمييار�ييشيية   ،2020 دييي�ييشييمييرب 
لتحقيق  املييييحييييررة،  امليينيياطييق  الييتيينييمييييية يف  عييجييليية 
الأمن  واإعييييادة  ال�شقيق  اليمني  ال�شعب  تطلعات 
الهجوم  واأدان  اليييييميين.  ربييييوع  اإىل  وال�ييشييتييقييرار 
الإرهابي الذي ا�شتهدف احلكومة لدى و�شولها 
اإىل مييطييار عيييدن ونييتييج عيينييه �ييشييقييوط الييعييديييد من 

ال�شحايا من املدنين الأبرياء.
ودعا املجل�ش اإىل تهيئة الأجواء ملمار�شة احلكومة 
اليمنية ال�شرعية جلميع اأعمالها وتعزيز قدرتها 
وموؤ�ش�شاتها  اليمنية  الدولة  �شلطة  ا�شتعادة  على 

يف كافة اأنحاء اليمن ال�شقيق.
احلكومة  مليييبيييادرة  دعيييميييه  املييجييليي�ييش  اأكيييييد   -  84
النفطية  امليي�ييشييتييقييات  اإدخيييييال  ل�ييشييتييئيينيياف  اليمنية 
عيييرب مييييينيياء احليييدييييدة، واإدخييييييال جييميييييع ناقات 
واإييييداع  املييييينيياء،  اإىل  لل�شروط  امل�شتوفية  النفط 
البنك  يف  جديد  خا�ش  ح�شاب  يف  اإيراداتها  كافة 
الأمم  اآلييييية حميييددة ت�شمن فيها  وفييق  املييركييزي، 
املتحدة احلفاظ على هذه العائدات، وا�شتخدامها 
واأدان  اليمن.  بعموم  املوظفن  رواتييب  ت�شليم  يف 
احلوثية  امليلي�شيات  ا�ييشييتييييياء  الأعيييليييى  املييجييليي�ييش 
ا�شترياد  اإيييرادات ر�شوم  اإيييران على  املدعومة من 
امل�شتقات النفطية من احل�شاب اخلا�ش يف البنك 
امليييركيييزي مبييدييينيية احليييدييييدة، واملييخيي�ييشيي�ييشيية لدفع 

مرتبات موظفي اخلدمة املدنية.
التي  بيييالإجنيييازات  الأعييلييى  املجل�ش  اأ�ييشيياد   -  85
والأعمال  ليياإغيياثيية  �شلمان  املييلييك  مييركييز  حققها 
الإنييي�يييشيييانييييييية ميييين خيييييال فييييروعييييه امليييييييدانييييييية يف 
التي  التنموية  وبامل�شاريع  اليمنية،  املحافظات 
واإعمار  لييتيينييمييييية  اليي�ييشييعييودي  اليييربنييياميييج  ييينييفييذهييا 
وبالدعم  اليييييميينييييية،  املييحييافييظييات  داخيييييل  اليييييميين 
امل�شاعدات  تن�شيق  مكتب  يقدمه  الييذي  الإن�شاين 
الإغاثية والإن�شانية املقدمة من جمل�ش التعاون 
لييلييجييمييهييورييية اليييييميينييييية، ومبيييا تييقييدمييه كييافيية دول 
لليمن،  وتنموية  اإن�شانية  م�شاعدات  من  املجل�ش 
جتاوزت قيمتها 13مليار دولر منذ عام 2015، 
املتحدة  الأمم  خلطة  املجل�ش  دول  بدعم  منوهاً 
2020م،  لعام  اليمن  يف  الن�شانية  لا�شتجابة 
لتخفيف  والإغيياثييييية  الإن�شانية  اجلييهييود  ومثمناً 
الأمن  وحتقيق  ال�شقيق  اليمني  ال�شعب  معاناة 
وال�شتقرار يف اليمن، كما اأ�شاد بجهود الربنامج 
الأرا�شي  لتطهري  م�شام  الألييغييام  لنزع  ال�شعودي 
تد�شينه  منذ  تكن  اليييذي  الألييغييام  ميين  اليمنية 
نزع اأكر من 200،000 األف لغم وذخرية غري 
نا�شفة زرعتها ملي�شيات احلوثي  منفجرة وعبوة 

ب�شكل ع�شوائي يف املحافظات اليمنية.
اململكة  با�شت�شافة  الأعلى  املجل�ش  اأ�شاد   -  86
موؤتر  2020م،  يونيو  يف  ال�شعودية،  العربية 
امليييانيييحييين مييين اأجيييييل اليييييميين اليييييذي تييعييهييدت من 
خاله الدول املانحة بتقدمي 1.35 مليار دولر 
اليمن  يف  العاملة  الإن�شانية  الييوكييالت  مل�شاعدة 
الأ�شا�شية  اخليييدميييات  بييتييقييدمي  ال�ييشييتييمييرار  عييلييى 
كوفيد  احتواء  برامج  تويل  فيها  مبا  والطارئة 
عن  اليي�ييشييعييودييية  الييعييربييييية  اململكة  واإعييييان   ،-19
لييدعييم خطة  دولر  مييليييييون   500 مييبييلييغ  تييقييدمي 
املانحة  اجلهات  الأعلى  املجل�ش  ودعا  ال�شتجابة، 
اإىل الوفاء بالتعهدات احلالية والنظر يف تقدمي 

املزيد من امل�شاهمات.
ال�شادر عن  بالبيان  الأعلى  املجل�ش  رحب   -  87
املييجييمييوعيية اليييوزاريييية الييتييي �ييشييمييت دوليييية الكويت 
وفرن�شا  وال�شن  الأمريكية  املتحدة  والييوليييات 
ورو�ييشيييييا واأملييانيييييا واليي�ييشييويييد والحتيييياد الأوروبيييييي، 
الييتييزامييهييا بتمويل  اأعييليينييت ميين خالها عيين  الييتييي 
اإ�شايف خلطة الأمم املتحدة لا�شتجابة الإن�شانية 
اأجييل منع  350 مليون دولر من  اأكيير من  يبلغ 

املجاعة.
امليلي�شيات  عرقلة  الأعييلييى  املجل�ش  اأدان   -  88
احلييوثييييية املييدعييوميية ميين اإييييييران و�ييشييول الفريق 
الييفيينييي الييتييابييع لييياأمم املييتييحييدة لإجييييراء الفح�ش 
البحر  يف  �شافر  العائم  النفط  خلزان  وال�شيانة 
يحتوي  واليييذي  احلييديييدة،  �شاحل  قبالة  الأحييميير 
اخلام،  النفط  من  برميل  مليون  من  اأكيير  على 
مما قد يت�شبب يف حدوث كارثة بيئية واقت�شادية 
حال  يف  اليمن  اآثارها  تتخطى  خطرية  واإن�شانية 
اليييدويل ممييثييًا مبجل�ش  املجتمع  عييدم ممييار�ييشيية 
الأمن املزيد من ال�شغط على امليلي�شيات احلوثية 
املجتمع  ملنا�شدات  اإيييران لان�شياع  املدعومة من 
الدويل بال�شماح للفريق الفني املتخ�ش�ش التابع 
لييياأمم املييتييحييدة ميين الييو�ييشييول اإىل خيييزان النفط 
العائم �شافر وباأ�شرع وقت ممكن للحيلولة دون 

وقوع كارثة بيئية يف البحر الأحمر.

موا�شلة  اأن  الأعيييييليييييى  امليييجيييلييي�يييش  اأكييييييد   -  89
امليييييلييييي�ييشيييييات احليييوثييييييية املييييدعييييوميييية ميييين اإيييييييران 
باإطاق  الإرهابية  والعمليات  العدائية  لاأعمال 
امل�شرية  واليييطيييائيييرات  الييبييالييييي�ييشييتييييية  الييي�يييشيييوارييييخ 
املدنية  والأعيييييييان  املييدنييييين  ل�ييشييتييهييداف  املفخخة 
القانون  وخمالفة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف 
الدويل والإن�شاين با�شتخدام ال�شكان املدنين يف 
واإطاق  ب�شرية،  دروعييياً  اليمنية  املدنية  املناطق 
القوارب املفخخة وامل�شرّية عن بعد، ميثل تهديداً 
على  مييوؤكييداً  واليييدويل.  الإقليمي  لاأمن  خطرياً 
احلييق امليي�ييشييروع لييقيييييادة حتييالييف دعييم ال�شرعية يف 
والتدابري  الإجييييييييراءات  وتيينييفيييييذ  لتيييخييياذ  اليييييميين 
لييلييتييعييامييل مييع هيييذه الأعيييميييال العدائية  اليييازمييية 
الأ�شلحة  تهريب  منع  �شرورة  وعلى  والإرهابية، 
حلرية  تهديداً  ي�شكل  مما  امليلي�شيات،  هييذه  اإىل 
امليياحيية الييبييحييرييية والييتييجييارة الييعيياملييييية يف م�شيق 
بكفاءة قوات  الأحمر، م�شيداً  والبحر  املندب  باب 
تلك  اعرتا�ش  ال�شعودي يف  امللكي  الدفاع اجلوي 
ال�شواريخ، والطائرات، والت�شدي لها والتي بلغت 
اأكر من 344 �شاروخاً بالي�شتياً، و482 طائرة 

م�شرّية.
تهريب  ا�ييشييتييمييرار  الأعييلييى  املجل�ش  اأدان   -  90
ونوه  ميلي�شيات احلوثي،  اإىل  الإيرانية  الأ�شلحة 
يف هذ ال�شاأن بجهود الوليات املتحدة الأمريكية 
اإىل  طريقها  يف  مهربة  اإيرانية  اأ�شلحة  �شبط  يف 
خال  اإييييران  ميين  املدعومة  احلوثية  امليلي�شيات 
من  �شبطه  مت  مييا  اإىل  اإ�ييشييافييًة  فرباير2020م، 
اأ�شلحة اإيرانية مهربة يف نوفمرب 2019م، والتي 
تتطابق مع بقايا ال�شواريخ التي مت ا�شتخدامها 
املن�شاآت  عييلييى  الييغييا�ييشييم  الإجييييرامييييي  الييهييجييوم  يف 
النفطية يف اململكة العربية ال�شعودية، وفق تقرير 
الأمن العام لاأمم املتحدة حول نتائج التحقيق 

يف تلك العتداءات الإرهابية.

العراق:
 91 - اأكد املجل�ش الأعلى على مواقفه وقراراته 
الثابتة ب�شاأن العراق، م�شدداً على اأهمية احلفاظ 
الكاملة  و�ييشيييييادتييه  اأرا�ييشيييييه  ووحيييدة  �شامة  على 
ووحدته  الجتماعي  ون�شيجه  العربية  وهويته 
الوطنية، وم�شاندته ملواجهة اجلماعات الإرهابية 
وامليلي�شيات امل�شلحة وتعزيز �شيادة الدولة واإنفاذ 

القانون.
احلكومة  بت�شكيل  الأعلى  املجل�ش  رحب   -  92
م�شطفى  الييي�يييشيييييييد  دوليييييية  بيييرئيييا�يييشييية  اليييعيييراقييييييية 
الكاظمي، متمنياً للحكومة العراقية كل التوفيق 
يف  ال�شقيق  العراقي  ال�شعب  تطلعات  يحقق  مبا 

�شيادته واأمنه وا�شتقراره.
الدول  به  قامت  مبا  الأعلى  املجل�ش  اأ�شاد   93-
العراق  مع  التعاون  لتعزيز  جهود  من  الأع�شاء 
ال�شقيق يف جميع املجالت، منوهاً مبا مت اتخاذه 
من خطوات لتنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل 
امل�شرتك للحوار ال�شرتاتيجي وتطوير العاقات 
بن منظومة جمل�ش التعاون وجمهورية العراق.

جمل�ش  لقرار  دعمه  الأعلى  املجل�ش  جدد   -  94
اعتمد  اليييذي  /2013م/،   2107 رقييم  الأمييين 
واملفقودين  الأ�ييييشييييرى  مييلييف  اإحيييالييية  بيييالإجيييمييياع، 
واملييمييتييلييكييات الييكييويييتييييية والأر�يييشيييييييف الييوطيينييي اإىل 
هذا  ملتابعة   ،  UNAMI املتحدة  الأمم  بعثة 
املييلييف، واأعيييييرب عيين الييتييطييلييع ل�ييشييتييمييرار التعاون 
يف  تقدم  حتقيق  ل�شمان  العراقية  احلكومة  مع 
املجل�ش  ويدعو  ذكييرهييا،  اليييوارد  العالقة  الق�شايا 
اأق�شى  لبذل  املتحدة  والأمم  العراقية  احلكومة 
اجلهود بغية التو�شل اإىل حل جتاه هذه الق�شية 
الإن�شانية والق�شايا الأخرى ذات ال�شلة، ل�شيما 
العامة  بعد  البحرية  احلييدود  تر�شيم  ا�شتكمال 
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�ســـــــوريا:
 95 - اأكد املجل�ش الأعلى على مواقفه وقراراته 
ال�شيا�شي  واحلييل  ال�شورية،  الأزميية  ب�شاأن  الثابتة 
1، وقيييييرار جمل�ش  الييقييائييم عييلييى ميييبيييادئ جيينيييييف 
ت�شكيل  عييلييى  ين�ش  اليييذي   ،2254 رقيييم  الأميييين 
الباد،  �شوؤون  اإدارة  تتوىل  للحكم  انتقالية  هيئة 
والتح�شري  ليي�ييشييوريييا،  جييديييد  د�ييشييتييور  و�ييشييييياغيية 
لانتخابات لر�شم م�شتقبل جديد ل�شوريا يحقق 

تطلعات ال�شعب ال�شوري ال�شقيق.
ت�شفر  باأن  اأمله  عن  الأعلى  املجل�ش  عرب   -  96
اجييتييميياعييات الييلييجيينيية الييد�ييشييتييورييية يف �ييشييوريييا عن 
للجهود  مييعييييينيياً  ذليييك  يييكييون  واأن  �ييشييريييع،  تييوافييق 
لاأزمة  �ييشيييييا�ييشييي  حيييل  اإىل  لييلييو�ييشييول  امليييبيييذولييية 
تطلعاته  الييي�يييشيييوري  لييليي�ييشييعييب  ويييحييقييق  اليي�ييشييورييية 
دعييمييه جلييهييود الأمم املتحدة  امليي�ييشييروعيية، جميييدداً 

لتحقيق ذلك.
الأمم  جهود  دعمه  الأعييلييى  املجل�ش  اأكييد   -  97
والنازحن  الاجئن  اإعيييادة  على  للعمل  املتحدة 
اليي�ييشييورييين اإىل مييدنييهييم وقييراهييم بيياإ�ييشييراف دويل 
وفق املعايري الدولية، وتقدمي الدعم لهم يف دول 
تغيريات  لإحييداث  اأي حميياولت  ورف�ش  اللجوء، 

دميغرافية يف �شوريا.
الثابتة  مواقفه  على  الأعلى  املجل�ش  اأكد   -.98
اأرا�يييشيييي اجلمهورية  جتييياه احلييفيياظ عييلييى وحيييدة 
و�شيادتها  ا�شتقالها  واحييرتام  ال�شورية،  العربية 
يف  الإقليمية  التدخات  ورفيي�ييش  اأرا�ييشيييييهييا،  على 
القومي  الأميين  مي�ش  ما  وكل  الداخلية،  �شوؤونها 

العربي ويهدد الأمن وال�شلم الدولين.

عن  جميييييييدداً  الأعييييلييييى  املييجييليي�ييش  اأعيييييييرب   -  99
ال�شورية  الأرا�ييشييي  يف  الإيييييراين  للتواجد  اإدانييتييه 
الييي�يييشيييوري، وطالب  اليي�ييشيياأن  اإييييييران يف  وتيييدخيييات 
حزب  وميل�شيات  الإيرانية  القوات  كافة  بخروج 
جندتها  الييتييي  الطائفية  امليلي�شيات  وكييافيية  اهلل 

اإيران للعمل يف �شوريا.

لبنان:
الأو�شاع  تطورات  الأعلى  املجل�ش  تابع   -  100  
التعاون  مييواقييف جمل�ش  على  مييوؤكييداً  لييبيينييان.  يف 
وقيييراراتيييه الييثييابييتيية بيي�ييشيياأنييه، وحيير�ييشييه عييلييى اأمنه 
وا�شتقراره ووحدة اأرا�شيه، وعلى انتمائه العربي 
وا�شتقال قراره ال�شيا�شي، والوفاق بن مكونات 
ي�شتجيب  اأن  يف  اأمله  عن  معرباً  ال�شقيق،  �شعبه 
اللبنانيون لنداء امل�شلحة العليا والتعامل احلكيم 
مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية، ومبا 

يلبي التطلعات امل�شروعة لل�شعب اللبناين.

م�سر: 
اأمن  دعيييم  عييلييى  الأعييلييى  املجل�ش  اأّكييييد   -  101
الييعييربييييية، مثمناً  ميي�ييشيير  وا�يييشيييتيييقيييرار جييمييهييورييية 
العربي  اليييقيييوميييي  الأمييييييين  تيييعيييزييييز  يف  جيييهيييودهيييا 
التطرف  ومكافحة  املنطقة،  يف  وال�شام  والأميين 
والييرخيياء والزدهييييار  التنمية  وتييعييزيييز  والإرهييييياب 
الييتييدخييل يف  اليي�ييشييقيييييق، ورفيي�ييش  امليي�ييشييري  لل�شعب 
ال�شوؤون الداخلية للدول العربية، واأعرب املجل�ش 
عييين دعيييميييه لييلييجييهييود الييقييائييميية حليييل قيي�ييشييييية �شد 
النه�شة ومبا يحقق امل�شالح املائية والقت�شادية 
للدول املعنية، مثمناً اجلهود الدولية املبذولة يف 

هذا ال�شاأن.

االأردن:
الأمن  دعيييم  عييلييى  الأعييلييى  املجل�ش  اأكيييد   -  102  
الأردنية  باململكة  التنمية  وتييعييزيييز  وال�ييشييتييقييرار 
خطط  لتنفيذ  اجلهود  بتكثيف  ووجه  الها�شمية، 
اإطار  يف  عليها  التييفيياق  مت  التي  امل�شرتك  العمل 
التعاون  بيين جمييليي�ييش  اليي�ييشييراكيية ال�ييشييرتاتيييييجييييية 

واململكة الأردنية الها�شمية.

ليــبيا: 
مواقفه  عييلييى  الأعيييليييى  املييجييليي�ييش  اأكيييييد   -  103
ودعم  الليبية،  الأزميييية  بيي�ييشيياأن  الثابتة  وقيييراراتيييه 
�شيا�شي،  حييل  اإىل  للتو�شل  املتحدة  الأمم  جهود 
على  احلييفيياظ  على  املجل�ش  دول  حيير�ييش  جميييدداً 
ميي�ييشييالييح اليي�ييشييعييب الييليييييبييي اليي�ييشييقيييييق، وعييلييى اأمن 
وم�شاندة  الليبية،  الأرا�يييشيييي  ووحيييدة  وا�ييشييتييقييرار 
ي�شمى  مييا  لتنظيم  للت�شدي  املييبييذوليية  اجلييهييود 

بيداع�ش الإرهابي.
من  كل  باإعان  الأعلى  املجل�ش  رحييب   -  104
وقف  ليبيا  يف  النواب  وجمل�ش  الرئا�شي  املجل�ش 
اإطييييياق الييينيييار، مييعييربيياً عييين اأميييليييه بيينييجيياح احليييوار 
امل�شلحة  الليبية، وو�شع  الأطييراف  ال�شيا�شي بن 
والتو�شل  العتبارات،  كل  فوق  الليبية  الوطنية 
لل�شعب  الأمييين وال�ييشييتييقييرار  دائيييم يكفل  اإىل حييل 
وثرواتها،  اأر�ييشييه  على  و�شيادته  ال�شقيق،  الليبي 
الأمن  تعر�ش  التي  اخلارجية  التدخات  ومينع 

الإقليمي العربي للمخاطر.

ال�سودان:
الثابتة جتاه  املجل�ش على مواقفه  اأكييد   -  105  
جمهورية ال�شودان ال�شقيقة ودعمه املتوا�شل لكل 
وحتقيق  وا�شتقرارها  اأمنها  تعزيز  يف  ي�شهم  مييا 
واآماله  اليي�ييشييقيييييق  الييي�يييشيييوداين  اليي�ييشييعييب  طييمييوحييات 
امليي�ييشييروعيية يف ال�ييشييتييقييرار والييتيينييمييييية والزدهييييييار، 
انطاقاً من العاقات التاريخية والأخوية التي 
تربط دول املجل�ش بجمهورية ال�شودان ال�شقيقة.

اأعرب املجل�ش الأعلى عن تهنئته لقيادة   - 106
اتفاق  اإىل  الييتييو�ييشييل  مبنا�شبة  اليي�ييشييودان  و�ييشييعييب 
على  املجل�ش  دول  حر�ش  مييوؤكييداً  لل�شام،  جوبا 
ال�شتمرار يف دعم اجلهود الرامية اإىل حمافظة 
ال�شودان على �شيادته ووحدته الوطنية و�شامته 
الإقليمية وحمايته من التدخل اخلارجي، وعلى 
الأ�شقاء  واإ�شامياً، وثقته يف قدرة  مكانته عربياً 
ال�شام  قييدميياً يف طريق  امل�شي  اليي�ييشييودان على  يف 

وجتاوز تبعات املا�شي و�شناعة م�شتقبل م�شرق.
107 - رحب املجل�ش الأعلى برفع ا�شم ال�شودان 
املييتييحييدة الأمييريييكييييية للدول  الييوليييات  ميين قائمة 
اإىل مرحلة  لنتقالها  لاإرهاب، متطلعاً  الراعية 
جديدة من التنمية والتقدم والزدهار، وممار�شة 

دورها الفاعل والبناء يف املجتمع الدويل.

املغرب:
ال�شراكة  اأهييمييييية  الأعييلييى  املجل�ش  اأكيييد   -  108  
التعاون  بيين جمييليي�ييش  ال�ييشييرتاتيييييجييييية اخلييا�ييشيية 
لتنفيذ  اجلهود  بتكثيف  ووجييه  املغربية،  واململكة 
خطط العمل امل�شرتك التي مت التفاق عليها يف 
اإطار ال�شراكة ال�شرتاتيجية بينهما، كما اأكد على 
املغرب  �شيادة  دعييم  يف  الثابتة  وقييراراتييه  مواقفه 
لاإجراءات  تاأييده  عيين  معرباً  اأرا�ييشيييييه،  ووحيييدة 
لإر�شاء  ال�شقيقة  املغربية  اململكة  اتخذتها  التي 
حرية التنقل املدين والتجاري يف املنطقة العازلة 
املجل�ش  ورف�ش  املغربية،  ال�شحراء  يف  للكركرات 
على  التاأثري  �شاأنها  ميين  ممار�شات  اأو  اأعييمييال  اأي 

حركة املرور يف هذه املنطقة.
اأفغان�ستان:

 109 - اأكد املجل�ش الأعلى مواقفه الثابتة ب�شاأن 
جمهورية  يف  وال�شتقرار  الأميين  ا�شتعادة  اأهمية 
اأفغان�شتان الإ�شامية، مبا يحقق اآمال وتطلعات 
على  بالنفع  ويييعييود  ال�شقيق،  الأفيييغييياين  ال�شعب 

الأمين وال�شلم الإقليمي والدويل.
110 - ثيمن املجل�ش جهود دولة قطر يف توقيع 
الأميريكية  املتحيدة  الولييات  بين  ال�شام  اتيفاق 
وانطاق  2020م،  فرباير  يف  طاليبان  وحركية 
مفاو�شات ال�شام الأفغانية يف مدينة الدوحة يف 
�شبتمرب 2020م، معرباً عن الأمل يف اأن حتقق 
لإطاق  والدائم  ال�شامل  الوقف  اخلطوات  هذه 
وا�شتقرارها،  اأمنها  اأفغان�شتان  وا�شتعادة  الينار، 
وحتييقيييييق اآميييييال وتييطييلييعييات اليي�ييشييعييب الأفيييغييياين يف 

التنمية والزدهار.

اأزمة م�سلمي الروهنجيا يف ميامنار:
اإدانييييتييييه ملا  111 - عيييرب املييجييليي�ييش الأعيييليييى عييين   
يتعر�ش له امل�شلمون الروهنجيا يف ولية راخن 
والأقليات الأخرى يف ولية كات�شن �شان واملناطق 
وح�شية  اعييييتييييداءات  مييين  ميييييييامنيييار  الأخيييييييرى يف 
املجتمع  الأعييلييى  املجل�ش  ودعييا  ممنهج،  وتهجري 
العنف  اأعمال  الدويل لتحمل م�شوؤولياته لوقف 
يف  امل�شلمة  الروهنجيا  اأقلية  واإعطاء  والتهجري 
عرقي،  ت�شنيف  اأو  تييز  دون  حقوقها  ميامنار 
اإىل مدنهم  وت�شهيل عودة املهجرين والاجئن 

وقراهم.
املجل�ش  دول  قدمته  مبا  املجل�ش  نييوه   -  112
يف  الروهنجيا  مل�شلمي  اإن�شانية  م�شاعدات  ميين 
بيينييغيياد�ييش، ومبا  ميييييامنييار واليياجييئيين منهم يف 
تقدمه منظمة الأمم املتحدة بهذا ال�شاأن، داعياً 

كافة الدول اإىل بذل املزيد من امل�شاعدات لهم.

جمل�س  بــني  اال�سرتاتيجية  الــ�ــســراكــات 
التعاون والدول واملجموعات االأخرى:

عاقات  بتعزيز  الأعييلييى  املجل�ش  وجييه   -  113  
التعاون  جمل�ش  بن  القائمة  وال�شراكة  التعاون 
والدول واملنظمات الإقليمية واملنظمات الدولية 
الفاعلة، وا�شتكمال تنفيذ خطط العمل امل�شرتك، 
وما مت التفاق عليه يف جمموعات العمل واللجان 

امل�شرتكة التي مت ت�شكيلها لهذا الغر�ش.
اعطاء  عييلييى  الأعييييلييييى  املييجييليي�ييش  اأكيييييد   -  114
احلرة  الييتييجييارة  مفاو�شات  ل�شتكمال  الأولييوييية 
ال�شرتاتيجية  املجل�ش  لعاقات  تعزيزاً  وذلييك 
الإقليمية  واملجموعات  الييدول  مع  والقت�شادية 
وكلف  امل�شرتكة،  امل�شالح  يحقق  ومبييا  الأخيييرى 
الأميييين الييعييام بييرفييع تييقييارييير دورييييية حيييول �شري 
التعاون  جمل�ش  بن  احلييرة  التجارة  مفاو�شات 
الهند،  وجمهورية  ال�شعبية،  ال�شن  وجمهورية 
واأ�شرتاليا،  الإ�ييشييامييييية،  باك�شتان  وجييمييهييورييية 
ونيوزيلندا، واململكة املتحدة، والدول واملجموعات 

الأخرى التي يتم التفاق ب�شاأنها.
ال�شراكات  بتعزيز  الأعلى  املجل�ش  وجه   -  115
مبا  ال�شقيقة،  الييدول  مع  القائمة  ال�شرتاتيجية 

يف ذلك الأردن واملغرب وال�شودان والعراق.
اجلهود  بتكثيف  الأعلى  املجل�ش  وجه   -  116
الوليات  مع  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  لتعزيز 
امليييتيييحيييدة الأمييييريييييكييييييييية، يف جييميييييع املييييجييييالت، 
ميي�ييشيييييداً مبييا قييامييت بييه اليييولييييات املييتييحييدة من 
جهود لتعزيز تواجدها يف املنطقة لتعزيز اأمن 

املنطقة واملمرات املائية وحرية املاحة.
تنفيذ  بييا�ييشييتييكييمييال  املييجييليي�ييش  وجييييه   -  117
ال�شراكة  اإطيييييار  يف  املييي�يييشيييرتك،  الييعييمييل  خييطييط 
واململكة  الييتييعيياون  جمل�ش  بيين  ال�شرتاتيجية 
املييجييالت، م�شيداً مبييا قامت  كييافيية  املييتييحييدة يف 
تواجدها  لتعزيز  املتحدة من جهود  اململكة  به 

يف املنطقة لتعزيز اأمنها وا�شتقراراها.
العاقات  بييتييعييزيييز  املييجييليي�ييش  وجييييه   -  118
ال�ييشييرتاتيييييجييييية واليييتيييعييياون القيييتييي�يييشيييادي مع 
ومنظمة  الأوروبييييي،  والحتييياد  ورو�شيا  فرن�شا 
التجارة احلرة الأوروبية اإفتا، ومنظمة ال�شوق 
امل�شرتكة جلنوب اأمريكا مريكو�شور، وغريها من 
الدول واملنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة يف 

قارة اأوروبا والقارتن الأمريكيتن.
با�شتكمال  الأعييييلييييى  املييجييليي�ييش  وجييييه   -  119
الإجييراءات واخلطط والربامج الازمة لتعزيز 
والهند  ال�شعبية  ال�شن  جمهورية  مع  التعاون 
ودول  اجلنوبية،  وكييوريييا  واليييييابييان،  وباك�شتان، 
اآ�شيا الو�شطى ورابطة دول الآ�شيان، وغريها من 
القارة  يف  الفاعلة  واملنظمات  ال�شديقة  اليييدول 

الآ�شيوية.
120 - وجه املجل�ش الأعلى باتخاذ الإجراءات 
اليييازمييية ل�ييشييتييكييمييال تنفيذ خييطيية الييتييحييرك يف 
امل�شرتك  الييعييمييل  الإفيييرييييقييييييية وخيييطيييط  اليييقيييارة 

للتعاون مع الدول واملنظمات الفاعلة فيها.
وقّدم املجل�ش الأعلى بالغ تقديره وامتنانه خلادم 
احلرمن ال�شريفن امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �شعود، ملك اململكة العربية ال�شعودية، حفظه 
اهلل، وحلكومته الر�شيدة، ول�شعب اململكة العزيز، 
وم�شاعر  اليييوفيييادة،  وطيييييب  ال�شيافة  كيييرم  عييلييى 

الأخوة ال�شادقة التي حظي بها الجتماع.
باأن تكون دورته  واأبدى املجل�ش الأعلى ترحيبه 
ال�شعودية،  العربية  للمملكة  والأربييعييون  الثانية 

مب�شيئة اهلل تعاىل.

الأعمال  جميع  واإدانة  واملنطقة,  املجل�س  لدول  الداخلية  ال�ضوؤون  يف  الإيرانية  التدخالت  • رف�ضه 

الإرهابية التي تقوم بها اإيران 

املنطقة ل�ضتقرار  املزعزع  �ضلوكها  معاجلة  اإيران  مع  تفاو�ضية  عملية  اأي  ت�ضتمل  اأن  • �ضرورة 

مع  وال�ضرتاتيجية  التاريخية  العالقات  تعزيز  اإىل  والتطلع  املنتخب  الأمريكي  الرئي�س  • تهنئة 

الوليات املتحدة الأمريكية 

كورونا  فريو�س  جائحة  لحتواء  املجل�س  بدول  املعنية  الأجهزة  تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود  • الإ�ضادة 

2025  -  2021 الب�ضرية  املوارد  وتنمية  املدنية  اخلدمة  جمال  يف  التعاون  جمل�س  ا�ضرتاتيجية  • اعتماد 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يناير 2021 العدد 13131

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يناير 2021 العدد 13131

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يناير 2021 العدد 13131

العدد 13131 بتاريخ 2021/1/6   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2067/2020/11 مدين جزئي  
درهم  الييف  وخم�شون  مائة  درهييم   ١50.٩30 مبلغ  بدفع  عليه  املييدعييى  بييالييزام  املطالبة   : الييدعييوى  مو�شوع 
وت�شعمائة وثاثون درهم قيمة املبالغ امل�شتحقة واملرت�شدة يف ذمته ل�شالح املدعية بال�شافة اىل الفوائد 
القانونية بواقع ١2% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام الزام املدعى عليه بامل�شاريف والر�شوم 

ومقابل اتعاب املحاماة بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل.
طالب الإعان :  نبات زهرا نقوي �شيد حممد ر�شا نقوى- �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعانه : ١- عبداهلل �شامل طه احلب�شي - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
بدفع مبلغ ٩30.١50  املدعى عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد   : الإعييان  مو�شوع 
درهم مائة وخم�شون الف درهم وت�شعمائة وثاثون درهم قيمة املبالغ امل�شتحقة واملرت�شدة يف ذمته ل�شالح 
املدعية بال�شافة اىل الفوائد القانونية بواقع ١2% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام الزام 

املدعى عليه بامل�شاريف والر�شوم ومقابل اتعاب املحاماة بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل.
اأو  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا  ال�شاعة ٨:30 �شباحاً يف  املوافق 202١/١/١4  لها جلة يوم اخلمي�ش  وحييددت 
ايام  بثاثة  قبل اجلل�شة  للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي مالديك من مذكرات  وعليك  قانوناً  من ميثلك 

على القل.
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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عربي ودويل

احلملة يف بدايتها يف واحدة من اأكر الدول ت�شككا يف 
 516 �شوى  فرن�شا  تقدم  ومل  العامل.  حول  اللقاحات 
تطعيما م�شادا لكوفيد-19 خال الأ�شبوع الأول من 
احلملة التي ركزت على املقيمن يف دور رعاية امل�شنن. 
مقارنة  التطعيمات  حلملة  البطيئة  البداية  واأثيييارت 
بجريان اأوروبين مثل اأملانيا وبريطانيا غ�شب الرئي�ش 
اإميانويل ماكرون الذي دعا لجتماع مع رئي�ش وزرائه 
لت�شريع  الثيينيين  الأول  اأميي�ييش   م�شاء  ال�شحة  ووزيييير 
احلملة. وقال فريان لاإذاعة كذلك اإن فرن�شا �شت�شرح 
يقيمون  ممن  اأكيير  اأو  عاما   75 يبلغون  من  بتطعيم 
يف منازلهم بحلول نهاية يناير كانون الثاين. واأ�شاف 
اإ�ييشييابيية يف  بيين ع�شرة حييالت و15 حالة  مييا  اأن هناك 

•• باري�س-رويرتز

قال وزير ال�شحة الفرن�شي اأوليفييه فريان اأم�ش الأول 
اإن فرن�شا �شتتو�شع يف حملة التطعيم للوقاية  الثنن 
الإطفاء  عمال  ت�شمل  بحيث  كوفيد-19  مر�ش  ميين 
والإغيياثيية الييذييين تزيد اأعييمييارهييم عيين 50 عييامييا. وقال 
ا�شرتاتيجية  يف  “�شنتو�شع  اآر.تييييييي.اإل  لإذاعيييية  فيييريان 
التطعيم و�شن�شرع منها ون�شهلها”. واأ�شاف اأنه �شيجري 
ت�شغيل 300 مركز تطعيم اعتبارا من الأ�شبوع املقبل. 
الأطقم  وتيييرية تطعيم  تيي�ييشييريييع  عييلييى  فييرنيي�ييشييا  وعييمييلييت 
كوفيد- ملر�ش  امل�شاد  باللقاح  امل�شت�شفيات  يف  الطبية 
19، بييعييد تييعيير�ييشييهييا لنيييتيييقيييادات بيي�ييشييبييب بييييطء وتيييرية 

يف  املكت�شفة  الفريو�ش  من  اجلديدة  بال�شالة  فرن�شا 
املرتفع ب�شكل عام  الإ�شابات  بريطانيا. ونظرا مل�شتوى 
يف فرن�شا اأ�شبح من امل�شتبعد تخفيف القيود املفرو�شة 
للحد من تف�شي اجلائحة. وما زالت املطاعم واحلانات 
واملتاحف ودور ال�شينما مغلقة ولي�ش من املتوقع فتحها 
كييان مييقييررا. وقال  الييثيياين كما  كييانييون  20 يناير  يييوم 
فريان اإن رئي�ش الوزراء جان كا�شتيك�ش �شيتناول م�شاألة 
الإغاق يف موؤتر �شحفي يوم اخلمي�ش. وو�شل العدد 
الإجمايل لاإ�شابات يف فرن�شا حتى الآن اإىل مليونن 
اإ�شابات يف  اأعلى عدد  و659750 حالة، وهو خام�ش 
حالة،   65415 الوفيات  عييدد  اإجييمييايل  وبلغ  الييعييامل. 

وهو �شابع اأكرب عدد يف العامل.

 العثور على جثث 4 مهاجرين يف قارب بجزيرة تينرييفي 
•• مدريد-رويرتز

ثاثة  واإن  مهاجرين  اأربعة  جثث  على  عر  اإنييه  الإ�شباين  ال�شواحل  حر�ش  قييال 
جزيرة  اإىل  قاربهم  و�شول  بعد  حييادة  �شم�ش  حييروق  من  العاج  يتلقون  اآخييرييين 

تينرييفي، اإحدى جزر الكناري، اأم�ش الأول. وكان 47 مهاجرا اإجمال بالقارب.
 2020 الكناري يف  اإىل جزر  الذين و�شلوا  ال�شرعين  املهاجرين غري  وزاد عدد 
لأكر من ثمانية اأمثال ما كان عليه يف 2019 بعد اأن دفع تف�شي جائحة كوفيد-
القارة الأفريقية ويف  اأخييرى يف �شمال  ال�شياحة وقطاعات  واأثييره على قطاع   19

اأفريقيا جنوب ال�شحراء اأعدادا اأكرب للقيام بالرحلة املحفوفة باملخاطر.
وقالت املنظمة الدولية للهجرة اإن مئات باتوا يف عداد املتوفن اأو املفقودين العام 
املا�شي خال عبورهم اإىل اجلزر الإ�شبانية املوجودة يف املحيط الأطل�شي يف قوارب 

متهالكة ومكتظة غالبا.
 

فرن�ضا تو�ضع حملة التطعيم لت�ضمل عمال الإغاثة 

•• عوا�صم-وكاالت

ال�شودان  رفيي�ييش  اأن  عربية”،  نيييييوز  “�شكاي  ملييوقييع  مطلعة  م�شادر  اأكيييدت 
الإفريقي، جاء  الحتيياد  خييرباء  له جلنة  دعييت  اجتماع ثاثي  امل�شاركة يف 
الأحد،  اجتماع  يف  اإليه  التو�شل  مت  اتفاق  يف  مفاجئ  تغري  على  اعرتا�شا 
الإفريقي وال�شودان  ن�ش على عقد اجتماعات ثنائية بن خرباء الحتيياد 

وم�شر واإثيوبيا كل على حدة.
وقال م�شدر ذو �شلة بلجنة التفاو�ش، اإن هذا التحول قد “يعيق العملية 
كون �شيغة اللقاءات الثنائية التي مت التفاق عليها، الأحد،  التفاو�شية”، 
والروؤية  دولييية،  كييل  روؤيييية  بيين  النظر  وجييهييات  تقريب  على  “الأقدر  كانت 

املقرتحة من الحتاد الإفريقي«.
وقالت وزارة الري ال�شودانية يف بيان، اإنه “ا�شتنادا اإىل خمرجات الجتماع 
�شد  وت�شغيل  مييلء  حييول  واإثيوبيا  وم�شر  ال�شودان  بن  الثاثي  اليييوزاري 
النه�شة، الذي عقد الأحد، تقدم ال�شودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع 

خرباء الحتاد الإفريقي واملراقبن، ومل يتلق ردا على طلبه«.
الثاثي  التفاو�ش  ملوا�شلة  دعييوة  ت�شلم  ذلييك،  ميين  بييدل  “لكنه  وتابعت: 
املبا�شر، مما دفع ال�شودان للتحفظ على امل�شاركة يف اجتماع الثنن، تاأكيدا 
على موقفه الثابت ب�شرورة اإعطاء دور خلرباء الحتاد الإفريقي، لت�شهيل 

التفاو�ش وتقريب ال�شقة بن الأطراف الثاثة«.
واأكد البيان ت�شك ال�شودان بالعملية التفاو�شية برعاية الحتاد الإفريقي، 
يلعب  اأن  على  الإفريقية”،  للم�شكات  الإفريقية  “احللول  اإعمال مببداأ 

اخلرباء دورا اأكر فعالية يف ت�شهيل التفاو�ش.
ملمو�ش يف  اخييرتاق  حييدوث  باإمكانية  تفاوؤله  قد عرب عن  ال�شودان  وكييان 
املفاو�شات، بعد موافقة اجتماع الأحد على �شيغة عقد اجتماعات ثنائية 
تتعلق  الإفييريييقييي،  الحتيياد  خييرباء  جلنة  اأعدتها  توافقية  م�شودة  ملناق�شة 

ال�شودان  من  كل  بها  تقدمت  م�شودات  ثاث  بن  النظر  وجهات  بتقريب 
وم�شر واإثيوبيا يف اأغ�شط�ش املا�شي.

م�شر  مع  ال�شودان  فيها  ينخرط  التي  النه�شة،  �شد  مفاو�شات  وواجهت 
يتم�شك  اإذ  وقييانييونييييية،  مفاهيمية  خييافييات   ،2011 عييام  منذ  واإثيييييوبيييييا 
تنع  تن�شيق  اآلييييية  وت�شكيل  ملزم  اتييفيياق  اإىل  التو�شل  ب�شرورة  اليي�ييشييودان 
 115 من  اأقييل  بعد  على  الواقع  الرو�شري�ش،  بي�شد  تلحق  قد  ا�شرار  اأي 

كيلومرتا من ال�شد الإثيوبي.
ال�شدين، حيث  التخزينية بن  الطاقة  الكبري يف  للفارق  نظرا  ذلك  ياأتي 

تبلغ �شعة الأخري 74 مليار مرت مكعب، مقابل 6 مليارات لاأول.
ب�شيغتها  املفاو�شات  يف  ي�شتمر  ليين  اأنييه  املا�شي،  ال�شهر  اليي�ييشييودان  واأعييليين 
احلالية، ما مل تكن هنالك خطوات عملية تقود لتفاق ملزم حول ال�شد 
الذي تبنيه اإثيوبيا قرب احلدود ال�شودانية، بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات 

دولر.
ويتوقع اأن يكون �شد النه�شة عند اكتماله، اأكرب �شد كهرومائي يف القارة 

الإفريقية، بطاقة توليد ت�شل اإىل 6 اآلف ميغاوات.
ويكمن اخلاف بن الأطراف الثاثة يف التباين الوا�شح بن اإثيوبيا من 
اإىل  الأوىل  ت�شعى  الأخييرى، ففي حن  وال�شودان وم�شر من اجلهة  جهة 
ال�شد،  لت�شغيل وملء  ا�شرت�شادية  التفاق على موجهات  امل�شاألة يف  ح�شر 
يتم�شك الطرفان الآخران بالتو�شل اإىل اتفاق ملزم وفقا لقواعد القانون 

الدويل.
اإذ يرى ال�شودان  اآلية ف�ش النزاعات،  كما يوجد اختاف يف الروؤى ب�شاأن 
الكتفاء برفع اجلوانب اخلافية اإىل روؤ�شاء الدول الثاثة يف حال الف�شل 
رفع  يتيح  بيينييدا  التييفيياق  ت�شمن  �ييشييرورة  م�شر  تييرى  بينما  ح�شمها،  يف 
الق�شايا اخلافية اإىل طرف ثالث حل�شمها، يف حن ترى اأثيوبيا اأن دور 

الطرف الثالث يجب اأن ينح�شر يف تقدمي امل�شورة فقط.

اإيران تخترب طائرات ُم�ضرّية يف تدريبات ع�ضكرية ال�ضودان ين�ضحب من اجتماعات �ضد النه�ضة
•• عوا�صم-رويرتز

ذكرت و�شائل اإعام اإيرانية اأن طهران بداأت اأم�ش الأول تدريبات ع�شكرية 
مب�شاركة جمموعة كبرية من الطائرات املمُ�شرّية املنتجة حمليا بعد يومن 
اإيييراين يف هجوم بطائرة  من ذكرى قتل الوليات املتحدة لقائد ع�شكري 
�شرّية يف العراق. واعتمدت اإيران والقوات التي تدعمها يف املنطقة ب�شكل  ممُ
و�شوريا  اليمن  يف  املمُيي�ييشييرّية  الييطييائييرات  على  الأخيييرية  ال�شنوات  يف  متزايد 
والعراق وم�شيق هرمز. وقالت وكالة اأنباء فار�ش الإيرانية �شبه الر�شمية 
�شرّية مقاتلة تمُ�شتخدم يف  اإن القوات امل�شلحة الإيرانية �شتخترب طائرات ممُ
ت�شتمر  التي  التدريبات  خييال  وال�شتطاع  والعييرتا�ييش  التفجري  مهام 
حتدث  اأمريكي  م�شوؤول  وكييان  الييبيياد.  و�شط  يف  �شمنان  اإقليم  يف  يومن 
اإىل رويرتز العام املا�شي قد قال اإن الطائرات املمُ�شرّية الإيرانية تقوم، اإىل 
جانب مهام ال�شتطاع، باإ�شقاط الذخرية وتنفيذ تفجريات على اأهداف 
العقوبات  ظييل  يف  �شخمة  حملية  �ييشيياح  �شناعة  اإيييييران  وطيييورت  عينة.  ممُ

الدولية واحل�شار الذي مينعها من ا�شترياد الأ�شلحة.
يتعلق  فيما  تبالغ  ما  عييادة  اإيييران  اإن  غربيون  ع�شكريون  حمللون  ويقول 
لل�شواريخ  برناجمها  ميين  املييخيياوف  اأ�شهمت  ذلييك  ومييع  اأ�شلحتها  بييقييدرات 
البالي�شتية بعيدة املدى يف ان�شحاب وا�شنطن من التفاق النووي املربم بن 

طهران وقوى عاملية يف عام 2015.
املتحدة بعد  اإيييران والوليات  التوتر بن  التدريبات مع ت�شاعد  وتتزامن 
اإحياء ذكرى مقتل القائد الع�شكري الإيييراين قا�شم �شليماين  يومن من 
�شرّية اأمريكية يف مطار بغداد وقبل اأ�شبوعن من تويل  يف هجوم بطائرة ممُ
الرئي�ش الأمريكي املنتخب جو بايدن ال�شلطة. ويطمح بايدن اإىل اإنعا�ش 

التفاق النووي لكن من املتوقع اأن يكون امل�شار الدبلوما�شي مراوغا.

جزائري  ملدون  النفاذ  مع  �ضنوات   ال�ضجن 3 
•• اجلزائر-اأ ف ب

حكم على مدون جزائري من موؤيدي احلراك بال�شجن ثاث �شنوات بعد 
اتهامه بن�شر ر�شوم هزلية عرب النرتنت ت�شخر من الرئي�ش عبد املجيد 

تبون والدين، وفق ما اأعلنت منظمة غري حكومية وحمام.
املعتقلن وهي  الوطنية لافراج عن  اللجنة  تان�شاوت من�شق  قا�شي  وقال 
جمعية ت�شاعد �شجناء الراأي يف اجلزائر “حكم على وليد ك�شيدة لاأ�شف 
بال�شجن 3 �شنوات مع النفاذ ف�شا عن غرامة. الو�شع خطر جدا يف وقت 
ال�شفوف  نر�ش  اأن  الآن  “علينا  واأ�شاف  اليوم«.  عنه  يفرج  اأن  نتوقع  كنا 
واأكد املحامي موؤمن �شادي لوكالة  اإىل جانب املحامن خال ال�شتئناف”. 
فران�ش بر�ش هذا احلكم ال�شديد املقرون بغرامة مقدارها 500 األف دينار 
طلبت  �شرق(  )�شمال  �شطيف  يف  العامة  النيابة  وكانت  يييورو(.   3000(
ال�شجن خم�ش �شنوات يف حق وليد ك�شيدة )25 عاما( بتهمة “اإهانة هيئة 

نظامية، واإهانة رئي�ش اجلمهورية والإ�شاءة اإىل املعلوم من الدين«.
اأ�شهر  ثمانية  نحو  منذ  مييوقييوف  �شطيف  �شباب  لييدى  املييعييروف  والنا�شط 
ت�ش  اأنها  اعترب  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  هزلية  �شورا  لن�شره 
“حراك مْيمز”  بال�شلطات والدين. ون�شر ر�شومه على �شفحة جمموعة 

التي يديرها على في�شبوك.
حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  رئي�ش  نائب  �شاحلي  �شعيد  وكتب 
خطوة  وتقرر  ال�شتبدادية  الطريق  بخريطة  تتم�شك  “ال�شلطة  الإن�شان 
هو  العقوبات  وت�شديد  الت�شريعية،  لانتخابات  ا�شتعداداً  اأخييرى  مت�شدد 
الدليل«. ومن املقرر اإجراء انتخابات ت�شريعية يف اجلزائر يف العام 2021، 
وقد جعل الرئي�ش تبون الذي تعافى من فريو�ش كورونا بعدما عولج ملدة 

�شهرين يف اأملانيا، من �شوغ قانون النتخاب اجلديد احدى اأولوياته.

•• كراكا�س-اأ ف ب

الفنزويلي  الرئي�ش  حييزب  يييتييوىل 
الربملان،  رئا�شة  مييادورو  نيكول�ش 
حتى  كانت  التي  الوحيدة  الهيئة 
التي  املييعييار�ييشيية  �شلطة  حتييت  الآن 
يف  الت�شريعية  النتخابات  قاطعت 
اأن  معتربة  الأول/دي�شمرب  كانون 

�شمانات ال�شفافية مل تتحقق.
ورغيييييييييم الإحيييييييجيييييييام الييييكييييبييييري عن 
من  وا�شع  ق�شم  ورف�ش  الت�شويت 
�شيحتل  للنتائج،  الييدويل  املجتمع 
احلزب ال�شرتاكي املوحد وحلفاوؤه 
256 مقعًدا من 277 مقعًدا يف 

الربملان املكون من جمل�ش واحد.
الأمريكية  اخليييارجييييييية  وو�ييشييفييت 
باأنها  الييتيي�ييشييريييعييييية  النيييتيييخيييابيييات 
واعيييتيييرب  �شيا�شية”،  “مهزلة 
تفتقر  اأنيييهيييا  الأوروبيييييييييي  الحتيييييياد 

وانتقدت  “امل�شداقية”،  اإىل 
اجلنوبية  اأمييريكييا  يف  عييديييدة  دول 
وعدم ح�شور  “ال�شفافية”  نق�ش 
ت�شد  ومل  دولين”.  “مراقبن 
كوبا،  جييانييب  اإىل  رو�يييشيييييييا،  �ييشييوى 
اعتربتاها  اليييتيييي  بيييالنيييتيييخيييابيييات 

“�شفافة«.
وعد زعيم املعار�شة خوان غوايدو، 
الذي تعرتف به اأكر من خم�شن 
لفنزويا،  مييوؤقييت  كييرئييييي�ييش  دولييية 
عمل  ا�شتمرار  و�شمان  باملقاومة 

النواب املنتخبن يف عام 2015.
واأقييييير اأعييي�يييشييياء املييعييار�ييشيية يف 26 
كانون الأول/دي�شمرب “ا�شتمرار” 
�شيمار�ش  الييتييي  اليي�ييشييابييق  اليييربمليييان 
مهامه من خال “جلنة مفو�شة 
رئا�شية  انييتييخييابييات  اإجييييييراء  حييتييى 

وبرملانية حرة«.
قال غوايدو يف مقطع فيديو نمُ�شر 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على 
“ال�شتمرارية الد�شتورية للربملان 
لي�شت نيييزوة، اإنييهييا واجيييب لأنيييه مل 

تكن هناك انتخابات«.
خي�شو�ش  ال�شيا�شي  اخلبري  واأكيييد 
“هذه  اأن  مييييوليييييييييدا  كيييا�يييشيييتيييييييليييو 
لها  لي�ش  الإداريييييية  ال�ييشييتييمييرارييية 
وت�شاءل  اأ�شا�ش د�شتوري قانوين”. 

تو�شك  احلقبة  هذه   )...( ترامب 
على النهاية و�شرنى كيف �شيكون 

رد فعل هذا اجلزء من املعار�شة«.
يبدو اأن خوان غوايدو فقد الدعم 
ال�شعبي الذي كان يتمتع به عندما 
الثاين/يناير  كييييانييييون  يف  اأعييييليييين 
البلد،  لهذا  رئي�ًشا  نف�شه   2019
مت�شارعا  ت�شخما  يييواجييه  الييييذي 
%4000 خييال عييام واحد(،   +(
لها  نيييهيييايييية  طييييوابييييري ل  وييي�ييشييهييد 
للح�شول على البنزين واأنهك من 
نق�ش اإمدادات املياه والغاز، ويعاين 

من انقطاع التيار الكهربائي.
نمُظمت بعد  انتخابات رمزية  وبعد 
مقاطعتها  تت  التي  النتخابات 
يف كانون الأول/دي�شمرب، ف�شل يف 
اأملها  خيياب  التي  املعار�شة  اإحييييياء 
الإطاحة  على  قييدرتييه  عييدم  جيييراء 
الييذي يتمتع بدعم  مييادورو  بنظام 

ثابت من اجلي�ش.
ومل ينجح القرتاع الرمزي، الذي 
افرتا�شيا  اأ�شبوع  ملييدة  تنظيمه  مت 
تاأكيد  رغييم  بالتعبئة،  و�شخ�شًيا، 
املييعييار�ييشيية ميي�ييشيياركيية اأكيييير مييين 6 

ماين فنزويلي.
اعيييتيييرب ميييديييير ميييركيييز اليييدرا�يييشيييات 
ال�شيا�شية يف اجلامعة الكاثوليكية 

“داتانليزي�ش”  ميييعيييهيييد  مييييدييييير 
لوي�ش  الييييييييييراأي  ل�يييشيييتيييطييياعيييات 
هذه  كانت  اإذا  عما  ليون  في�شنتي 
ل  اأم  “�شت�شمح  ال�يييشيييتيييميييراريييية 
الدويل”  الييدعييم  عييلييى  بيياحلييفيياظ 

للمعار�شة وخوان غوايدو.

املنتهية  الأميييريكيييي  الييرئييييي�ييش  كيييان 
اأبييرز حلفاء  وليته دونالد ترامب 
غوايدو. فقد فر�ش عقوبات مالية 
و�شركة  فييينيييزوييييا  عييلييى  �يييشيييدييييدة 
حماولة  يف  احليييكيييومييييييية  الييينيييفيييط 

لاإطاحة بنيكول�ش مادورو.

واعييييتييييرب الييييزعيييييييييم ال�ييييشييييرتاكييييي، 
الأمريكية  الإدارة  و�شفته  اليييذي 
“�شيا�شة  اأن  “الديكتاتور”،  بيييي 
فنزويا  بيي�ييشيياأن  تيييراميييب  دونييياليييد 
وجه  وقيييد  ذريعاً”.  فيي�ييشييًا  ف�شلت 
بييالييفييعييل عيييدة دعييييوات لييلييحييوار مع 

الدميوقراطي  املنتخب،  الرئي�ش 
جو بايدن.

وقال مادورو يف مقابلة تلفزيونية 
املعار�شة  مييين  كيييبيييرًيا  جيييييزًءا  “اإن 
التي  امليييتيييطيييرفييية  اليييييروؤيييييية  تيييبييينيييى 
ولية  خيييال  وا�ييشيينييطيين  فر�شتها 

الزدواجييييييييييية  اأن  بيييييلييو  اأنييييدرييييي�ييييش 
ت�شتمر  ل  “اأن  يييجييب  الييرئييا�ييشييييية 
لييفييرتة طييويييليية، عييلييى الأقيييييل وفق 
عندما تولت  مناذج عام 2019”، 

املعار�شة قيادة الربملان د�شتورًيا.
“�شي�شتخدم”  مييادورو  اأن  وخا�شة 
التدابري التقييدية املرتبطة بوباء 
كوفيد-19 لقمع اأي تظاهرة، كما 
فعل يف عام 2020، وفق الباحث.

بالعتقال  التهديد  �شبح  ويخيم 
الآن على غوايدو، الذي لن يكون 
رئييييي�ييًشييا ليييليييربمليييان اليييثييياثييياء. ويف 
فران�ش  وكالة  مع  حديثة  مقابلة 
بيير�ييش، نييفييى اأي نييييية لييلييذهيياب اإىل 

املنفى رغم التهديدات.
الداخلي  ال�شغط  اأ�شلوب  ظل  ويف 
واليييييييييييدويل هييييييييذا، وعييييييد مييييييييادورو 
بال�شرب بيد من حديد موؤكدا اأن 

“قلبه لن يرتعد«.

مادورو يحكم �ضلطته على الربملان وغوايدو يعد باملقاومة 

•• عوا�صم-وكاالت

العمُا  مدينة  اإىل  الأنييظييار  تتجه 
الدورة  حتت�شن  التي  ال�شعودية 
التعاون  جمييليي�ييش  ليييييدول   41 الييييي 
اخليييليييييييجيييي، الييييتييييي تيييتيييزامييين مع 
العاقات  يف  جييييديييييدة  ميييرحيييلييية 
املبدئي  التييفيياق  اإثييير  اخلليجية، 
عييييلييييى طييييييي �يييشيييفيييحييية اخلييييييياف، 
ت�شوية  عييلييى  ميييوؤ�يييشيييرات  وظيييهيييور 
اأ�ييشييبيياب الأزمييييية. ووفيييقييياً ل�شحف 
الثاثاء،  اأمييي�يييش  �يييشيييادرة  عييربييييية 
ال�شعودي  الييعيياهييل  خيييطييياب  فييييياإن 
امللك �شلمان حمط اهتمام القادة 
على  القمة  تركز  فيما  وال�شعوب، 
اأبيييرزهيييا تعزيز  عيييدد ميين املييلييفييات 
البيت  وترتيب  امليي�ييشييرتك،  العمل 

اخلليجي.

حمط اأنظار
�شحيفة  قييالييت  الإطيييييار  هيييذا  ويف 
العمُا  قمة  اإن  ال�شعودية،  عييكيياظ 
م�شوؤولياتهم  اأمييام  القادة  �شت�شع 
خلطورة املرحلة القادمة، والنظر 
يف القوا�شم امل�شرتكة، الجتماعية 
والقييييتيييي�ييييشييييادييييية واجلييييغييييرافييييييييية 
واملخاطر  والأميينييييية  وال�شيا�شية 
ي�شعى  التي  احلقيقية  واملييهييددات 
املحيط  خييييييارج  ميييين  املييييتيييياآمييييرون 
وتخريب  لييتييفييتيييييت  اخليييليييييييجيييي 
جميييلييي�يييش اليييييتيييييعييييياون اليييييييييذي ظل 
العقود  طيييوال  مييوحييداً  متما�شكاً 
التباينات  رغييم  املا�شية  الأربييعيية 

النا�شئة.

واأ�شافت اأن كلمة العاهل ال�شعودي 
“خارطة  تييعييد مبييثييابيية  امليينييتييظييرة، 
لييتيي�ييشييحيييييح مييي�يييشيييار دول  طييييريييييق 
اخلليجي  العمل  وتعزيز  املجل�ش 

امل�شرتك وا�شتعادة الت�شامن«.
فاإن  خليجية  ميي�ييشييادر  وبييحيي�ييشييب 
امللفات  من  عييدداً  �شتناق�ش  القمة 
وعلى  امليييهيييمييية،  ال�يييشيييرتاتيييييييجييييييية 
راأ�شها �شبل تعزيز العمل وحتقيق 
الوفاق وحت�شن البيت اخلليجي 
ميين الييداخييل. واأكيييد مييراقييبييون اأن 
�شيحظى  اليييييذي  الييرئييييي�ييش  امليييليييف 
البيت  ترتيب  هو  القمة  باهتمام 
اخلليجي، ولكن اآمال اخلليجين 
تتجاوز  رمبييا  املرحلة  ومتطلبات 
ا�شتحقاقات  اإىل  امللف  اأهمّية هذا 
فيها  مييقييبييليية  حيييا�يييشيييمييية  ميييرحيييلييية 
اإعادة  تتطّلب  متغريات وحتديات 

الروح ملجل�ش التعاون.

مرحلة جديدة
�شحيفة  قييييالييييت  جيييهيييتيييهيييا  وميييييين 
تكت�شب  “القمة  اإن  اليييرييييا�يييش 
التعاون  ليييدعيييم  كيييييربى  اأهيييمييييييية 
اخلييليييييجييي عييلييى امليي�ييشييتييويييات كافة 
يف ظل الأزميية التي طالت العمل 
اخليييليييييييجيييي املييييي�يييييشيييييرتك، والييييتييييي 
بيييذليييت جيييهيييوداً حييثيييييثيية مييين اأجيييل 
البيت  تييرتيييييب  واإعيييييادة  حلحلتها 
اخلليجي مبا يتوافق مع امل�شالح 

املجل�ش بقيادة اململكة«.

اخرتاق كويتي 
واتفاق مكتوب

وبدورها، اأ�شادت �شحيفة اجلريدة 
الييكييويييت يف  اأميييري  بيييدور  الكويتية 
القمة  قبل  الخرتاق”  “حتقيق 
اخلليجية، التي تبدو قريبة جداً 
امل�شاحلة على  من و�شع خطوات 

طريق التنفيذ.
واإثر  انتظار  طييول  “بعد  وقالت: 
الكويتية  امليي�ييشيياعييي  مييين  جيييييولت 
�ييشيينييوات من  ميييدى  عييلييى  احلثيثة 
ن�شج  واإعيييييادة  اليي�ييشييدع،  راأب  اأجيييل 
حلييميية الييعيياقييات اخلييليييييجييييية، مت 
مبوجبه  يتم  اتفاق  اإىل  التو�شل 
الربية  الأجيييييييواء واحلييييييدود  فييتييح 
واجلوية والبحرية بن ال�شعودية 
وقييطيير اعييتييبيياراً ميين ميي�ييشيياء اأم�ش 
اأن  اإىل  ميي�ييشييرية  الثييينييين،  الأول 
توقيع بيان “قمة العا” �شيكون 
بن  العاقات  يف  جديدة  �شفحة 
اأن  ال�شحيفة،  ونقلت  الأ�ييشييقيياء. 
على  تقوم  ت�شوية  �شت�شهد  القمة 
رفييع مقاطعة قطر ميين جييهيية، يف 
مييقييابييل تييوقيييييع اتييفيياق كييتييابييي بن 

ال�شعودية وقطر.

االأوىل بعد رحيل املوؤ�س�سني
�شحيفة  اأوردت  جييهييتييهييا  ومييييين 

اليييتيييوافيييق اخلييليييييجييي مليييا فيييييه من 
م�شالح م�شرتكة يعود نفعها على 
املنطقة باأ�شرها ويجنبها املخاطر 
امليييحيييدقييية بيييهيييا؛ كييونييهييا مييين اأهيييم 
مناطق العامل �شيا�شياً واقت�شادياً 
وروحييانييييياً، وا�ييشييتييقييرارهييا ومنوها 
عليها  لي�ش  اإيجابي  مييردود  لهما 
وحدها واإمنييا ميتد اإىل حميطها 

العربي دون �شك.

خادم  ا�شت�شافة  اأن  اإىل  واأ�ييشييارت 
قادة  اإخوانه  ال�شريفن  احلرمن 
مدينة  يف  الييتييعيياون  جمييليي�ييش  دول 
يييا اليييييييوم مييرحييليية جيييدييييدة يف  اليييعمُ
تاريخ جمل�ش التعاون الذي ومُجد 
هناك  كيييانيييت  اإن  وحيييتيييى  ليييييبييقييى، 
تتجاوزها  التعاون  فييدول  عييرات 
وتخرج منها اأكر �شابة بحكمة 
ور�يييشيييانييية وبيييعيييد نييظيير قيييييادة دول 

امل�شرتكة لدول التعاون، وملواجهة 
والدولية  الإقييليييييمييييية  الييتييحييديييات 
متجان�شة،  مييواقييف  تتطلب  التي 
وعمًا دوؤوبيياً يحقق تطلعات دول 
املجل�ش، ومي�شي بها قدماً باجتاه 

حتقيق تطلعات واآمال �شعوبها«.
التعاون  “جمل�ش  اأن  واأ�ييشييافييت 
الأكيير جناعة  الإقليمية  املنظمة 
بييين مييثييييياتييهييا، فييمييا حتييقييق من 

خالها فاق اأي اإجناز اأي منظمة 
مميياثييليية، وتييفييوق عليها مبييا حقق 
ميين عييمييل، اأقيييل مييا يييقييال عنه اإنه 
تكامل بن  عيين  اأثييميير  عمل مميز 

ال�شعب اخلليجي«.
اململكة  اأن  ال�شحيفة  واأو�ييشييحييت 
حييرييي�ييشيية كييل احليير�ييش عييلييى قوة 
ومييتييانيية جمييليي�ييش اليييتيييعييياون، فهي 
عييمييلييت ولتييييييزال تييعييمييل مييين اأجل 

العمُا،  قمة  اأن  الأو�ييشييط،  ال�شرق 
�شتكون اأول قمة يف العقد اخلام�ش 
لدول  الييتييعيياون  جمل�ش  عمر  ميين 
التي  والأوىل  الييعييربييييية،  اخلييليييييج 
تمُقام بعد غياب كل املوؤ�ش�شن حيث 
اخلليجي  الييتييعيياون  جمييليي�ييش  قيييام 
اليييعييياهيييل  بيييييوجيييييود  اأبيييييوظيييييبيييييي  يف 
امليييليييك خالد  اليي�ييشييعييودي الأ�يييشيييبيييق 
بييين عييبييد اليييعيييزييييز، ورئييييي�ييش دولة 
بن  زايييد  ال�شيخ  الإميييارات حينها، 
الكويت  واأمييري  نهيان،  اآل  �شلطان 
الأحمد  جييابيير  اليي�ييشيييييخ  الأ�يييشيييبيييق، 
الييي�يييشيييبييياح، واأمييييييري قييطيير اآنييييييذاك، 
ثاين،  اآل  حمد  بن  خليفة  ال�شيخ 
ال�شيخ  حينها،  البحرين  واأميييري 
خليفة،  اآل  �ييشييلييمييان  بييين  عييييي�ييشييى 
قابو�ش  ال�شلطان  اإىل  بالإ�شافة 
الذي  يييميييان،  عمُ �ييشييلييطييان  �شعيد  بيين 
يف  الراحلن،  املوؤ�ش�شن  اآخيير  كان 

يناير”كانون الثاين” 2020.
مينع  مل  املوؤ�ش�شن  رحيييييل  ولييكيين 
امليييجيييلييي�يييش ميييين املييي�يييشيييي قييييدميييياً يف 
العمل على حتقيق الأهداف التي 
اخلليج  “قادة  اأن  ذلييك  ر�شموها، 
القادة  بعدهم  وا�شتمر  املوؤ�ش�شن 
ح�شور  تيييعيييزييييز  يف  اليييياحييييقييييون 
التحديات  ميي�ييشييرح  عييلييى  املييجييليي�ييش 
امل�شرتك  الييييييييييراأي  ميييين  بيييياملييييزيييييد 
ال�شتقرار  ليييدعيييم  واليييتيييوا�يييشيييل 
والتي  اخلليج،  دول  تعي�شه  الييذي 
ال�شف  احتييياد  بف�شل  ا�شتطاعت 
اخلييليييييجييي جتيييييياوز اليييعيييدييييد من 
البينية  اخلييافييات  رغييم  العقبات 
التي تن�شاأ” بن الدول الأع�شاء.

�ضحف عربية: قمة الُعال... طّي �ضفحة اخلالف وتكري�س منهج املوؤ�ض�ضني
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عربي ودويل

•• الفجر -اأوليفييه غاالند –ترجمة خرية ال�صيباين
واالآخــر  فرن�سي  اأحدهما  ملــوؤرخــني,  حديث  كتاب      
ميار-ديالكروا  هيلني  بقلم  بالوراثة؟  “اأعداء  اأملاين 
واأندريا�س وير�سينج, فايارد” يلقي نظرة على التاريخ 
من  انطالقا  االأملانية  الفرن�سية  للعالقات  امل�سطرب 

هزمية فرن�سا عام 1870, اي قبل 150 عاًما.
امل�ستمرة  الغزو  اإرادة  على  ال�سوء  الكتاب  ي�سلط     
الأملانيا بعد تخليها, بفر�س من ب�سمارك, على الطريقة 

الليربالية والربملانية. 

الأملان اأ�ضد املوؤيدين ملبادئ الليربالية, من بني
 22 دولة, بينما يحتل الفرن�ضيون املركز قبل الأخري

املزاج الفرن�ضي, الذي ميزج بني ال�ضلطوية والتمرد 
وعدم الن�ضباط, يتناق�س مع الثقافة ال�ضيا�ضية الأملانية

املك�ضيك جتيز ا�ضتخدام لقاح اأ�ضرتازينيكا-اأك�ضفورد 
اللقاح، بعد كّل من بريطانيا والأرجنتن والهند.

اأوىل  على  �شتح�شل  املك�شيك  اأّن  لوبيز-غاتيل  واأ�ييشيياف 
لكّنه  اآذار/مييار�ييش،  اعتباراً من  اللقاح  جرعاتها من هذا 
عاد واأو�شح خال موؤتر �شحايف اأّن “الأمر يتوّقف على 
ما اإذا كانت لدى ال�شركات اخلا�شة” القدرة الإنتاجية 
الازمة. واأطلقت املك�شيك يف 24 كانون الأول/دي�شمرب 
حملة وطنية للتطعيم �شّد كوفيد-19 با�شتخدام لقاح 

فايزر-بايونتيك.
تلّقوا  الذين  عييدد  بلغ  فقد  املك�شيكية  للحكومة  ووفييقيياً 
 30 اجلرعة الأوىل من هذا اللقاح حتى الأحييد حوايل 

األف �شخ�ش من مقّدمي الرعاية ال�شّحية.
اإّنه  اأوبييرادور قال  اأندري�ش مانويل لوبيز  الرئي�ش  وكان 

•• مك�صيكو-اأ ف ب

ال�شتخدام  اأجييييازت  اأّنييهييا  املك�شيكية  اليي�ييشييلييطييات  اأعييليينييت 
�شركة  اأنتجته  الذي  لكوفيد-19  امل�شاّد  لّلقاح  الطارئ 
جامعة  مع  بالتعاون  الربيطانية  الدوائية  اأ�شرتازينيكا 
املك�شيكية عن  احلييكييوميية  امليي�ييشييوؤول يف  وقيييال  اأكيي�ييشييفييورد. 
كوفيد-19  جائحة  ملكافحة  الوطنية  ال�شرتاتيجية 
اللجنة  اإّن  تويرت  على  تغريدة  يف  لوبيز-غاتيل  هوغو 
“اأجازت  ال�شحية  املييخيياطيير  ميين  للحماية  الييفييدرالييييية 
فريو�ش  �ييشييّد  اأ�شرتازينيكا  للقاح  الييطييارئ  ال�ييشييتييخييدام 

�شار�ش-كوف-2«.
وبذلك ت�شبح املك�شيك رابع دولة يف العامل ترّخ�ش لهذا 

مقّدمي  ميين  األييفيياً  و750   700 بيين  مييا  تطعيم  �شيتّم 
الثاين/يناير  كانون  منت�شف  بحلول  ال�شّحية  الرعاية 
مع  اّتييفيياق  اإىل  املك�شيكية  احلكومة  لت  وتو�شّ اجلييياري. 
املك�شيكي  للملياردير  التابعة  اخلريية  املنظمة  من  كييّل 
اأك�شفورد  وجامعة  اأ�شرتازينيكا  وخمترب  �شليم  كارلو�ش 
لإنتاج الّلقاح يف اأرا�شيها ويف الأرجنتن، وتوزيعه ب�شورة 
با�شتثناء  الاتينية  اأمييريكييا  دول  �شائر  يف  ربحية  غييري 
الربازيل. ومبوجب هذا التفاق �شتح�شل املك�شيك على 

77.4 مليون جرعة من هذا اللقاح.
كما وّقعت احلكومة املك�شيكية اتفاقات قيمتها الإجمالية 
حوايل  ل�شراء  عيييّدة  خمييتييربات  مييع  دولر  مليار   1.66
 116 اإىل  ي�شل  ما  لتلقيح  تكفي  جرعة  مليون   200

2020 و2021،  مليون مك�شيكي جماناً خال عامي 
وفقاً لوزارة املالية.

هي  ن�شمة  مليون   128 �شّكانها  عييدد  البالغ  واملك�شيك 
اأكر دول العامل ت�شّرراً من اجلائحة على �شعيد  رابع 
اخل�شائر الب�شرية اإذ �شجلت لغاية الثنن 127،757 

وفاة من اأ�شل 1.4 مليون م�شاب.
الكلفة  قليل  باأّنه  اأ�شرتازينيكا-اأك�شفورد  لقاح  ويتمّيز 
يف  يحفظ  اأن  ميكن  كما  للجرعة(  يييورو   2،5 )حيييوايل 
بّرادات عادية خافا للقاحي موديرنا وفايزر/بايونتيك 
اللذين يحتاجان اإىل تخزينهما يف برادات خا�شة تكون 
درجييات احليييرارة فيها متدنية جييداً )20 درجيية مئوية 

حتت ال�شفر لاأول و70 درجة حتت ال�شفر للثاين(.

رو�ضيا ت�ضهد ارتفاعا يف عدد 
الإ�ضابات والوفيات بي »كورونا«

•• مو�صكو - وام:

�شهدت رو�شيا ارتفاعا يف ح�شيلة الإ�شابات والوفيات بفريو�ش “ كورونا “ 
امل�شتجد خال ال�شاعات الي24 املا�شية بعد انخفا�ش ا�شتمر لعدة اأيام .

واأعلنت ال�شلطات ال�شحية الرو�شية عن ت�شجيل 24246 اإ�شابة جديدة 
بالفريو�ش خال اليوم الأخري، مقارنة بي 23351 اإ�شابة يف اليوم ال�شابق، 
األفا  3 ماين و284  التي مت ت�شجيلها  الإ�شابات  اإجمايل عدد  لي�شبح 
و384 اإ�شابة . واأ�شارت اإىل ت�شجيل 518 حالة وفاة خال اآخر 24 �شاعة 
مقابل 482 وفاة اأم�ش الأول، لريتفع اإجمايل عدد الوفيات الناجمة عن 
لل�شفاء  مري�شا   22632 وتاثل  حالة،   59506 اإىل  الباد  يف  الوباء 

لي�شل جمموع املتعافن اإىل مليونن و662 األفا و668 �شخ�شا .

املانيا ثقافة �شيا�شية خمتلفة الملان ليرباليون اكر

ي�سكالن قاطرة االحتاد االأوروبي:

لي�س لدى الفرن�ضيني والأملان القيم نف�ضها ...!
�سدمة النازية تركت اآثاًرا عميقة يف الوعي اجلماعي جعلت االأملان اأول االأوروبيني رف�سا للحلول ال�سيا�سية الراديكالية

   تيي�ييشييارلييز جييايييغييو، الييييذي كييتييب عن 
 25 يف  لوفيغارو  �شحيفة  يف  العمل 
نوفمرب، يخل�ش اإىل اأن: “امل�شاحلة 
اإىل  ت�شتند  ل  الأملييانييييية  الييفييرنيي�ييشييييية 
اأنه منذ  بالتاأكيد،  اختيارية.  �شات 
نييهيياييية الييقييرن الييثيياميين عيي�ييشيير، هناك 
و�شغف  بييالييفييرنييكييوفييونييييية  اإعييييجيييياب 
البلدين، لكن  باجلرمانية يف هذين 
النخب”،  �شمات  من  �شمة  ذلك  ظل 
�شّد  “احتاد  عيين  باحلديث  لينتهي 
الطبيعة بن ال�شعبن«.    املعطيات 
التي �شاأقدمها يف هذه الورقة، توؤكد 
ذليييييك عيييليييى مييي�يييشيييتيييوى خمييتييلييف عن 
النعطاف التاريخي. �شبق ان اأكدت، 
يف  التناق�شات  على  �شابق،  مقال  يف 
القيم بن الفرن�شين والأملان والتي 
ظهرت من املوجة الأخرية )2017( 
اأن  من درا�شة القيم الأوروبية. واأود 
اإليها مبزيد من التف�شيل هنا  اأعود 

لأن النتائج مذهلة للغاية.

فجوة يف مبادئ 
الدميقراطية الليربالية

متناق�شن  عييياملييين  امييييييام  نيييحييين     
القيم  مييين  اأنيييييييواع  تيييوجيييد  لييلييغيياييية. 
يييلييتييزم بييهييا الأمليييييان اأكيييير بييكييثييري من 
القيم  ميييين  واأنييييييييييواع  اليييفيييرنييي�يييشييييييين، 
جريانهم  على  الفرن�شيون  يف�شلها 

ما وراء نهر الراين.
    الأنيييواع اخلم�شة ميين القيم التي 
ملحوًظا  تف�شيًا  الأملييييان  يعطيها 
جميعها  تييتييعييلييق  الييفييرنيي�ييشييييين  عييلييى 
الجتماعية  اأو  ال�شيا�شية  بامل�شاركة 

والعاقة بالدميقراطية.
   وهكذا، فاإن الأملان هم اأ�شد املوؤيدين 
ملبادئ الدميقراطية الليربالية، من 

بن 22 دولة خ�شعت للدرا�شة، بينما 
يحتل الفرن�شيون املركز قبل الأخري. 
مت بناء هذه النتيجة من عدة اأ�شئلة 
�شديدة الرتباط حول كيفية تعريف 
الييدميييقييراطييييية، ميين خيييال تقدمي، 
العديد  امليي�ييشييتييجييوبيين،  ليياأ�ييشييخييا�ييش 
يقولوا  اأن  لب منهم  العنا�شر طمُ من 
ما اإذا كانت ت�شكل “خا�شية اأ�شا�شية 

للدميقراطية” اأم ل.
وجه  على  العنا�شر  هييذه  وت�شمل     
“الأفراد  اأن  حييقيييييقيية  اخليي�ييشييو�ييش، 
انتخابات  يف  قيييادتيييهيييم  يييييخييييتييييارون 
باملائة   94 يعتربه  مييا  وهييو  حرة”، 
باملائة   72( �يييشيييرورًييييا  الأملييييييان  مييين 
اأن  حييقيييييقيية  اأو  الييفييرنيي�ييشييييين(،  مييين 
“احلقوق املدنية حتمي الأفييراد من 
يعتربها  الييتييي   ،“ الييدوليية  ا�شطهاد 
باملائة   64( الأمليييان  ميين  باملائة   84
اأ�شا�شية. واإذا كانت  من الفرن�شين( 
يلتقون  والفرن�شين  الأملييان  غالبية 
حول مبادئ الدميقراطية هذه، فان 
اأقلية ذات دللة من ال�شعب الفرن�شي 

–ما يقارب الثلث-تناأى بنف�شها.

مالمح معكو�سة ب�سكل متماثل
   لييكيين، جميييرد الإجيييابييية عيين �شوؤال 
تبايًنا  هناك  اأن  با�شتنتاج  ي�شمح  لن 
واأملانيا،  فرن�شا  بيين  القيم  يف  قييوًيييا 
بل اإن جمموعة من الإجابات ت�شكل 
)املرتبة  م�شّي�شون  الأملييييان  نييظيياًمييا. 

اأكر  البلدين )حتى وان كان الأملان 
الدينية(.  املييوؤ�ييشيي�ييشييات  يف  انييخييراًطييا 
الفرن�شيون اأكر انفتاًحا من الأملان 
اأن  واملهاجرين )رغم  الأقليات  جتاه 
�شيا�شة اأملانيا ب�شاأن هذا املو�شوع كانت 
يف ال�شنوات الأخرية اأكر �شخاًء من 
ي�شرتك  كما  الفرن�شية(.  ال�شيا�شة 
نف�شه من  امل�شتوى  ا يف  اأي�شً البلدان 
الثقة يف اأوروبييا ويف املوؤ�ش�شات ب�شكل 

عام.

النازية تركت ب�سماتها
اإّن  نيييقيييول  اأن  ميييكيينيينييا  ل  ليييذليييك     
الفرن�شي والأمليياين غري  القيم  عامل 
كان  اإذا  لأنييييه  جيييذرًييييا.  مييتييجييانيي�ييشيين 
م�شاكل  �شي�شكل  فاإنه  كذلك،  احلييال 
ذلك  مييع  لكننا  اأوروبييييييا.  خييطييرية يف 
متناق�شن  منييوذجيين  مييع  نييتييعييامييل 
جييييييييدا، حييييتييييى ليييييو كيييييييان العييييييييرتاف 
باحلرية الفردية هو ال�شائد بالطبع 

يف كل منهما.
   يبدو اأن اأملانيا ا�شتخل�شت كل درو�ش 
العدواين  ما�شيها  ونييبييذت  الييتيياريييخ 
واليي�ييشييلييطييوي. وميييييين    اليييوا�يييشيييح اأن 
ال�شدمة التاريخية للنازية قد تركت 
اجلماعي  اليييوعيييي  يف  عييميييييقيية  اآثيييييياًرا 
الأوروبين  اأول  الأملييييان  جعل  اليييذي 
يرف�شون  النم�شاوين(  جانب  )اإىل 

املجال(، ومنخرطون  الأوىل يف هذا 
يف احلييييييياة املييجييتييمييعييييية، واأكييييير ثقة 
ب�شكل عفوي يف الآخرين، ومتعلقن 
جًدا بالدميقراطية واملعايري املدنية 

ا يف هذا املجال(. )يف ال�شدارة اأي�شً
اإىل  الفرن�شيون  يييعيير�ييش  حيين  يف     
حيييد كييبييري مييامييح مييعييكييو�ييشيية ب�شكل 
ا  اأي�شً اأن نرى ذلك  متماثل. وميكن 
فيما يتعلق بالنتائج التي حقق فيها 
الفرن�شيون تقدًما وا�شًحا هذه املرة 
على الأملان. جند يف ن�شبة كبرية من 
الفرن�شين مزيًجا غريًبا من الدعوة 
يكن  مل  ان  اليي�ييشييلييطيية،  �ييشييطييوة  اىل 

للقواعد  الييي�يييشيييارم  الحيييييييرتام  عييلييى 
احل�شاري  وال�شلوك  الدميقراطية 

والبحث عن حلول و�شط.
ال�شمات  الآن  حييتييى  اأبييييييرزت  لييقييد     
من  لكن  فقط،  للبلدين  املتناق�شة 
ييا يف  الييوا�ييشييح اأنييهييمييا ييي�ييشييرتكييان اأييي�ييشً
جمموعة من القيم، ل �شيما اللتزام 
الثقافية.  بييالييليييييربالييييية  املييي�يييشيييرتك 
الدينية،  املييعييتييقييدات  تييراجييع  ان  كما 
املييرتييبييط بيييه، يف ميي�ييشييتييوى مميياثييل يف 

ال�شيا�شية  للحلول  معينة  جيياذبييييية 
ال�شلطوية والفردية املمزوجة بقبول 

)بالتاأكيد اأقلي( للعنف ال�شيا�شي.
78 باملائة     وهكذا، يف حن يرغب 
رتم ال�شلطة اأكر” )54  يف “اأن حتمُ
الفرن�شين  فيياإن  الأمليييان(،  باملائة من 
32 باملائة يجدون من  لي�شوا �شوى 
يتجاوز  تعوي�ش  “طلب  املييربر  غري 
باملائة من   76( املرء”  ما ي�شتحقه 
اأن  باملائة فقط   59 الأمليييان(، ويييرى 

“العنف ال�شيا�شي” غري مربر تاًما 
)81 باملائة من الأملان(. ون�شيف اأن 
اأن  13 باملائة من الفرن�شين يرون 
�شيكون  الباد”،  اجلي�ش  يحكم   “
و�شيلة جيدة حلكمها )2 باملائة من 

الأملان(.
   من الوا�شح اأن هذا املزاج الفرن�شي، 
والتمرد  ال�شلطوية  بن  ميزج  الذي 
وعيييييدم النييي�يييشيييبييياط، يييتيينيياقيي�ييش مع 
القائمة  الأملانية  ال�شيا�شية  الثقافة 

الت�شلطية  اليي�ييشيييييا�ييشييييية  احلييييلييييول 
الباد  اأن  حقيقة  مثل  الراديكالية، 
ميكن اأن حتكم من قبل “رجل قوي 
النتخابات”،  اأو  الييربملييان  يعنيه  ل 
ان   .“ الييبيياد  اجلي�ش  “يدير  اأن  اأو 
ييا الأقيييل قومية بن  الأمليييان هييم اأييي�ييشً

جميع الأوروبين.
   ل �شك اأن لدى الفرن�شين ما�ش 
قادتهم  اأن  كما  حمله،  يف  ثقا  اأقييل 
ونخبهم يعتربون اأن القيم الفرن�شية 
ييعييد كوين  اليينيياجتيية عيين الييثييورة لها بمُ
اأن تكون منوذًجا. وغالًبا ما  وميكن 
الفرن�شية  بالغطر�شة  الت�شهري  يتم 
اأوروبييا. وعلى  ب�شاأن هذا املو�شوع يف 
الفرن�شيون  نيي�ييشييى  الأملييييييييان،  عييكيي�ييش 
ما�شيهم القائم على العنف احلربي 
وال�شيا�شي، عندما ل يتعهدونه. كما 
مل تكن فرن�شا قط، على عك�ش اأملانيا، 
نقابية  و�شط  وحلول  ت�شويات  دوليية 
و�شيا�شية. ان تاأثري املارك�شية، الذي 
يييتييخييذ اليييييوم وجييًهييا خمييتييلييًفييا ولكنه 
قويا  يييزال  ل  للغاية،  حا�شرا  يبقى 
تاًما  اخييتييفييى  بينما  دائيييًميييا،  هيينيياك 

تقريًبا من امل�شهد الأملاين.
ليييييييربايل  دميييييقييييراطييييي  اأي  اإن     
والذي  ال�شيا�شي،  بالعتدال  يتحلى 
البيانات  حمييايييدة  بييعيين  �شيفح�ش 
�شيختار  للتو،  قدمتها  التي  القليلة 
يبقى،  اأملييانيييييا.  يف  العي�ش  بييالييتيياأكيييييد 
كيييميييا ييييحيييب اليييرئييييييي�يييش ميييياكييييرون اأن 
الطريقة  على  العي�ش  “فن  يييقييول، 
بثمن،  يييقييدر  ل  اليييذي  الفرن�شية” 

والذي رمبا يرجح كفة امليزان.
مدير البحوث يف املركز الوطني 
للبحث العلمي ومدير جمموعة 
درا�سة طرق التحليل االجتماعي 
يف ال�سوربون 

قيم يلتزم بها الأملان اأكرث من الفرن�ضيني, واأخرى يف�ضلها الفرن�ضيون على جريانهم

 ن�سي الفرن�سيون عنف ما�سيهم احلربي وال�سيا�سي 

مواطن اأملاين ي�شتنجد بع�شاه لي�شتلم 
اخلبز من امراأة فرن�شية على حدود 

البلدين احرتاما للقانون

الفرن�شيون اكر انفتاحا على املهاجرين
الفرن�شيون يجمعون ال�شيء ونقي�شه
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يناير 2021 العدد 13131

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يناير 2021 العدد 13131

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يناير 2021 العدد 13131

Date 6/ 1/ 2021  Issue No : 13131
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.21773/2020
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank under the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Monique Riza Carlos Demla-British national-Residing at the Emirate of Dubai,Deira, Al 
Mashoura Building,Opposite Coral Deira -Mobile 050-687 0889
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 42,239
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
42,239, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
62453

Registered at
Dubai

Class
S

Colour
White

Man year
2016

Model
Mitsubishi Lancer

Date 6/ 1/ 2021  Issue No : 13131
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.21760/2020
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank under the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Zahra Ali Syed-British national- Residing at the Emirate of Dubai,Jebel Ali,Elite 9 
Building ,Flat 513-Mobile 055-365 4209
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 37,354
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
37,354, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
61792

Registered at
Dubai

Class
O

Colour
Black

Man year
2013

Model
Kia Rio

Date 6/ 1/ 2021  Issue No : 13131
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.21758/2020
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank under the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Covenant Computer  LLC-Being at Emirate of Dubai,Al Qusais,Al Nahda St,Al Noor 
Tower Building,Flat 204-Mobile 050-7882356
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 63,408
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
63,408, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
76198

Registered at
Dubai

Class
R

Colour
Silver

Man year
2015

Model
Toyota Corolla

Date 6/ 1/ 2021  Issue No : 13131
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.22120/2020
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank under the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent:Mohamd Mostafa Antoro Valabeel  Mohidin Kuti-Indian national-Residing at the Emirate 
of Ajman ,Industrial Zone -Mobile 055-233 5668
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 54,840
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
54,840, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
34369

Registered at
Ajman

Class
B

Colour
White

Man year
2015

Model
Toyota Corolla

Date 6/ 1/ 2021  Issue No : 13131
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.21772/2020
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank under the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Folkshare Technical Services LLC  -Being at Emirate of Dubai,Al Garhoud, Prime 
Residence Building ,Flat 312-Mobile 056-170 1315
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 47,187
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
47,187, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
99025

Registered at
Dubai

Class
U

Colour
White

Man year
2018

Model
Hyundai Creta

Date 6/ 1/ 2021  Issue No : 13131
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.22132/2020
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank under the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent:Fahad bin Al Majid Majid Abdullah-Indian national-Residing at the Emirate of Ajman 
,New Industrial Zone , Al Sanaya St, Dar Al Madina Building , Flat 107-Mobile 055-442 5702
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 73,029
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
73,029, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
85094

Registered at
Ajman

Class
B

Colour
White

Man year
2015

Model
Toyota Corolla 1.6

Date 6/ 1/ 2021  Issue No : 13131
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.22125/2020
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank under the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Jenny Vallero –Filipino national-Residing at the Emirate of Dubai,Al Qusais-Al 
NahdaSt,Lootah 4 Building, Flat 806 -Mobile 055-66303
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 11,970
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
11,970, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
40147

Registered at
Dubai

Class
C

Colour
Silver

Man year
2014

Model
Hyundai Sonata

Date 6/ 1/ 2021  Issue No : 13131
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.21749/2020
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank under the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Mohamad Bashir Mohamad -Indian national-Residing at the Emirate of Dubai, Deira-Al 
Mashoura Building,Opposite Coral Deira, -Mobile 050-6870889
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 22,785
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
22,785 whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
62657

Registered at
Dubai

Class
J

Colour
White

Man year
2015

Model
Toyota Avanza

Date 6/ 1/ 2021  Issue No : 13131
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.21747/2020
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank under the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Elvie Delos Santos-Filipino national-Residing at the Emirate of Dubai,Deira-Algeria St-
Villa 01  -Mobile 050-9178180
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 34,229
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
34,229, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
13659

Registered at
Dubai

Class
L

Colour
White

Man year
2014

Model
Hyundai Tucson

Date 6/ 1/ 2021  Issue No : 13131
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.22121/2020
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank under the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Wahid Bin Mohamad Ashraf Travel & Tourism LLC-Being at Emirates of Sharjah,AL 
Majaz,M5 Building, near National Paints,Flat G3-, -Mobile 050-675 6317
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 75,785
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
75,785, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
66273

Registered at
Dubai

Class
J

Colour
White

Man year
2016

Model
Mitsubishi Cantor

العدد 13131 بتاريخ 2021/1/6   
اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 37/2020/63 تظلم عقاري
و  الر�شوم  و  رقيييم20١٩/٩5 حجز حتفظى عقارى  ال�شادر  القرار  الدعوى:  تظلم من  مو�شوع 

امل�شاريف.
طالب العان:  برنت انف�شتمنت�ش ليمتد - �شفته بالق�شية:  متظلم 

املطلوب اعانهم:  ١- ماتريك�ش بروبرتيز ليمتد - �شفته بالق�شية:  متظلم �شده
اأعاه ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر  اأقام عليكم التظلم املذكور  مو�شوع الإعييان :  قد 
رقم20١٩/٩5 حجز حتفظى عقارى و الر�شوم و امل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  بمُعد  عن  التقا�شي  بقاعة  �شباحا   0٨:30 ال�شاعة   202١-0١-١7
فاإن  تخلفك  حالة  ويف  القييل،  على  اأيييام  بيثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  اأو  مذكرات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13131 بتاريخ 2021/1/6   

اعالن بالن�شر 
                 يف الدعوى رقم 8250/2020/207 تنفيذ جتاري

مو�شوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3202/2020 امر اداء ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 247047٩.7٨ درهم ( ، �شامًا للر�شوم وامل�شاريف 

طالب العان:  �شيمك�ش توب مك�ش �ش.ذ .م.م.. - �شفته بالق�شية:  طالب التنفيذ 
�شفته   - ذ.م.م(   ( للمقاولت  بييريييدج  جرين  جلوبال  �شركة   -١ اعييانييهييم:   املطلوب 

بالق�شية:  منفذ �شده  - 2- �شونيل ماهي�شو - �شفته بالق�شية:  منفذ �شده
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليكيم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكيم بدفع 
املحكمة.  التنفيذاأو خلزينة  اىل طالب   ) درهييم   247047٩.7٨( وقييدره  به  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكيم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.. 
رئي�ص ال�شعبة  

  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 6/ 1/ 2021  Issue No : 13131
Real Estate Summary 244/2020/18
Details of service by publication

To the convicted party
1- MOHAMMED OBAIDURAHMAN MOHAMMED ALI Unknown place of residence
The prevailing party
REAL ESTATE INVESTMENT PUBLIC CORPORATION
Represented by
ABDULLAH MARAWAN ABDULLAH AHMED  BEKHIET  AL MATROSHI 
We notify you that the court judged in its hearing held dated 26-07-2020 in the above 
mentioned case. First: Ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of (AED 
767,718) and the interest of 9 % per annum from the claim date until the full payment. 
Second: Ordering the defendant to pay the charges, the expenses and One Thousand 
Dirhams as attorney's fees and the court rejected other claims.
The verdict is issued in the presence of the defendant and may be appealed within 
thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin 
Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 



األربعاء   6  يناير   2021  م   -   العـدد   13131  
Wednesday   6  January   2021   -  Issue No   13131

19191917

عربي ودويل

الرئا�شة  اجليييياري  الييثيياين/ييينيياييير  كييانييون  مطلع  يف  تييوّلييت   ،2021
الدورية ملجل�ش الأمن. وحتى اليوم ل يت�شّمن جدول اأعمال املجل�ش 

لغاية نهاية ال�شهر اأي اجتماع ب�شاأن ليبيا.
لاأمم  العام  الأميين  دعييا  املن�شرم،  العام  نهاية  يف  رفعه  تقرير  ويف 
املّتحدة اأنطونيو غوتريي�ش اإىل ت�شكيل جلنة مراقبن دولين ت�شّم 
مدنين وع�شكرين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الحتاد 

الإفريقي والحتاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
اأن  يجب  الذين  املراقبن  عييدد  تقريره  يف  العام  الأميين  يحّدد  ومل 

تتاأّلف منهم هذه البعثة.
ت�شرين   23 يف  الليبيان  اليينييزاع  طرفا  اإليه  ل  تو�شّ اتفاق  ومبوجب 
اأن ي�شرفوا على وقف  املراقبن  الأول/اأكتوبر، كان يفرت�ش بهوؤلء 

اإطاق النار ال�شاري منذ اخلريف والتحّقق من مغادرة كّل املرتزقة 
اأي قبل  اأ�شهر،  واجلنود الأجانب الأرا�شي الليبية يف غ�شون ثاثة 

23 كانون الثاين/يناير اجلاري.
اأرخييى بثقله خال  ووفقاً مل�شادر دبلوما�شية فيياإّن الحّتيياد الأوروبييي 
يف  النار  اإطيياق  وقييف  ملراقبة  فّعالة  بعثة  لت�شكيل  الفائتة  الأ�شهر 
الأمم  وجييود  يكون  اأن  ل  تف�شّ للمنظمة  العامة  الأمييانيية  لكّن  ليبيا، 
املتحدة حمدوداً يف هذا البلد، يف حن تدعو رو�شيا اإىل عدم الت�شّرع 

يف اإ�شدار قرارات يف جمل�ش الأمن بهذا ال�شاأن.
املراقبة  اآلية  تكون هذه  اأن  الأوروبييييين يرغبون يف  فيياإّن  الواقع  ويف 
اأن يكون لها وجييود على  اإمكانية  مييعييّززة قييدر الإمييكييان، مبا يف ذلييك 
تكون  اأن  تريد  املتحدة  ليياأمم  العامة  الأمييانيية  اأّن  الأر�يييش، يف حيين 

امل�شاركة الأممية فيها باحلّد الأدنى.
ول تتلك الأمم املتحدة يف ليبيا �شوى بعثة �شيا�شية �شغرية ت�شم 

حوايل 230 �شخ�شاً.
وتعترب الدول الأوروبية الأع�شاء يف جمل�ش الأمن اأّن الآلية املرتقبة 
يجب اأن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف اإطاق النار ورحيل 
املرتزقة واملقاتلن الأجانب من ليبيا واأن ل يبقى هوؤلء يف هذا البلد 

حتت م�شمى “م�شت�شارين ع�شكرين«.
وكانت مبعوثة الأمم املتحدة بالإنابة اإىل ليبيا الأمريكية �شتيفاين 
ويليامز قالت يف مطلع كانون الأول-دي�شمرب اجلاري اإّن حوايل 20 
ليبيا.  يف  يزالون  ل  مرتزقة”  و-اأو  اأجنبية  “قوات  اأفييراد  من  األفاً 
كّلياً  ليبيا( حمتّلة  10 قواعد ع�شكرية )يف  اليوم  “هناك  واأ�شافت 

اأو جزئياً من قبل قوات اأجنبية«.
�شمال  دعمها حلف  التي  النتفا�شة  منذ  الفو�شى  يف  ليبيا  وغرقت 

الأطل�شي واأّدت اإىل �شقوط نظام معمر القذايف العام 2011.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

الثاين- كانون  الييدويل خال  الأميين  رئي�شة جمل�ش  تون�ش،  اأعربت 
يناير اجلاري، عن اأملها يف اأن يمُ�شدر املجل�ش “يف اأ�شرع وقت ممكن” 
قراراً تنت�شر مبوجبه بعثة دولية ملراقبة وقف اإطاق النار ال�شاري 

يف ليبيا منذ اخلريف.
املتحدة طارق الأدب خال موؤتر  التون�شي يف الأمم  ال�شفري  وقال 
اإذ  وقييت ممكن”  اأ�شرع  )الييقييرار( يف  اعتماده  يتم  اأن  “ناأمل  �شحايف 

“هناك زخم، لكّنه ه�شٌّ بع�ش ال�شيء”. 
واأ�شيييييياف “نحن بحاجية اإىل تبّني هذه الآلية )مراقبة وقف اإطاق 
الأطراف  بن  �شتجري  التي  املفاو�شات  على  يعتمد  وهيييييذا  اليينييار( 
الليبين وبعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا ا�شتناداً اإىل مقرتحات 

الأمن العام«.
العام  نهاية  لغاية  الأمييين  جمل�ش  يف  الييدائييم  غييري  الع�شو  وتييونيي�ييش، 

تون�س تاأمل ب�ضدور قرار اأممي ب�ضاأن ليبيا قريبًا

•• اأتالنتا -اأ ف ب

فيها  �شارك  ا�شتثنائية  حملة  بعد 
بايدن،  وجو  ترامب  دونالد  حتى 
توّجه �شكان جورجيا اإىل �شناديق 
الثاثاء لختيار  اأم�ش  القييرتاع  
ع�شوي الولية يف جمل�ش ال�شيوخ، 
لها  �شيكون  فرعية  انتخابات  يف 
الرئي�ش  ولييية  على  حا�شم  تاأثري 

الدميوقراطي اجلديد.
و�شيتمكن الناخبون من الت�شويت  
يف هذه الولية الواقعة يف اجلنوب 
تكون  اأن  املتوقع  ومن  الأمريكي. 
اليينييتييائييج مييتييقيياربيية وقيييد ل تعرف 

ب�شكل نهائي قبل اأيام.
مليون   500 حييييوايل  اإنيييفييياق  مت 
دولر يف هذه احلملة النتخابية، 
كما اأن الرئي�ش املنتخب والرئي�ش 
املنتهية وليته، توجها اإىل الولية 

لدعم مر�شحي حزبيهما.
املييييييير�يييييييشيييييييحيييييييان  تييييييييكيييييييين  اإذا 
اأو�شوف  جيييون  الييدميييوقييراطيييييان 
ورافييييياييييييييييييل وارنيييييييييييوك مييييين هيييزم 
ديفيد  اجلمهورين  ال�شناتورين 
لييوفييلييري، ف�شيكون  وكيييييلييي  بيييريدو 
جمييليي�ييش اليي�ييشيييييوخ اجليييدييييد حتت 

�شيطرة الدميوقراطين.
بايدن  جو  و�شول  عند  وبالتايل، 
 20 يف  الأبييييييييي�ييييش  اليييبيييييييت  اإىل 
�شيتمكن  الييثيياين-ييينيياييير،  كييانييون 
كونغر�ش  عيييليييى  العييييتييييميييياد  ميييين 
دمييييوقيييراطيييي بييالييكييامييل لإجنيييياز 

برناجمه.
واأعلن بايدن  اأم�ش الأول الثنن 
اأتانتا  يف  انتخابي  جتمع  خييال 
“هذه الولية لوحدها ميكنها اأن 
لل�شنوات  فقط  لي�ش  امل�شار،  تغري 

الأربع املقبلة بل للجيل القادم«.
وييييثيييري هييييذا الحيييتيييميييال خمييياوف 

•• بريوت-اأ ف ب

قبل اأيام، ا�شطحبت را�شيل حلبي 
والدها امل�شّن اإىل اأحد م�شت�شفيات 
بريوت، بعدما �شاءت حالته جراء 
اإ�شابته بفريو�ش كورونا امل�شتجد، 
اإعادته  منهم  طلب  الطبيب  لكن 
اأوك�شيجن لأن  اآلة  اإىل املنزل مع 
طاقتها  بييلييغييت  الييفييائييقيية  الييعيينيياييية 

الق�شوى.
امليي�ييشييابيية بدورها  اليي�ييشيييييدة  وقييالييت 
بر�ش  فران�ش  لوكالة  بالفريو�ش 
الطبيب  منا  “طلب  الهاتف  عرب 
اآلة  وتييياأمييين  املييينيييزل  اإىل  اإعييييادتييييه 
العاج.  اإعييطييائييه  مييع  اأوك�شيجن 
الو�شع لأيييام عدة  بقينا على هذا 

لكنه مل يتح�ّشن«.
نرتك  “مل  بيييحيييرقييية  واأ�ييييشييييافييييت 
وكلهم  بيييه  نييتيي�ييشييل  مل  م�شت�شفى 
مكان  ذاتييييييه: ل  اجلييييييواب  كييييييرروا 
اليييطيييوارئ ممتلىء  قيي�ييشييم  لييدييينييا، 
بالدور  ييينييتييظييرون  وامليييييوجيييييودون 

نقلهم اىل العناية الفائقة«.
الأيام  واأطباء يف  واأفيياد م�شوؤولون 
رئي�شية  م�شت�شفيات  عن  الأخييرية 
مع  ال�شتيعابية  طاقتها  تخطت 
ارتفاع عدد الإ�شابات ب�شكل كبري 
الأعياد،  فيييرتة  خيييال  خيي�ييشييو�ييشيياً 
وعن حاجة عدد اأكرب من امل�شابن 

لدخول اأق�شام العناية املركزة.
الفريو�ش  تييفيي�ييشييي  تيييزاييييد  ودفيييييع 
ال�شلطات الثنن اإىل اإعان اإقفال 
عام جديد بدءاً من اخلمي�ش حتى 

م�ضيق هرمز.. 
اأهم �ضريان نفطي يف العامل 

•• عوا�صم-رويرتز

ذكرت و�شائل اإعام اإيرانية اأن احلر�ش الثوري الإيراين احتجز �شفينة ترفع علم 
اأفراد طاقمها، يف وقت ت�شهد العاقات  كوريا اجلنوبية يف مياه اخلليج واعتقل 
اإيييرانييييية جممدة يف بنوك كورية  اأر�ييشييدة  تييوتييرا بخ�شو�ش  بيين طييهييران و�ييشييول 

جنوبية ب�شبب العقوبات الأمريكية. فيما يلي بع�ش احلقائق عن امل�شيق:
* ما هو م�شيق هرمز؟ - يف�شل ذلك املمر املائي بن اإيران و�شلطنة عمان.

- يربط م�شيق هرمز اخلليج بخليج عمان وبحر العرب.
33 كيلومرتا عند اأ�شيق جزء منه، لكن املمر املاحي ل  - يبلغ عر�ش امل�شيق 

يتجاوز عر�شه ثاثة كيلومرتات يف كا الجتاهن.
* ما اأهميته؟ - قالت �شركة فورتيك�شا للتحليات النفطية اإن نحو خم�ش اإنتاج 
العامل من النفط مير عرب امل�شيق اأي نحو 17.4 مليون برميل يوميا يف حن 

بلغ ال�شتهاك نحو 100 مليون برميل يوميا عام 2018.
- مير عرب امل�شيق معظم �شادرات اخلام من ال�شعودية واإيران والإمارات العربية 
امل�شدرة  البلدان  منظمة  يف  اأع�شاء  دول  وجميعها  والييعييراق،  والكويت  املتحدة 
الغاز  ميين  تقريبا  اإنييتيياج قطر  كييل  اأي�شا  امل�شيق  ميين  - مييير  )اأوبييييك(.   للبرتول 

�شدر له يف العامل. الطبيعي امل�شال. وقطر اأكرب ممُ
وقف  بهدف  اإييييران  على  عقوبات  املتحدة  الييوليييات  فر�شت   - �شيا�شي..  توتر   *
�شادراتها من النفط. - هددت اإيران بتعطيل �شحنات النفط عرب م�شيق هرمز 

اإذا حاولت الوليات املتحدة خنق اقت�شادها.
ال�شفن  بحماية  مكلف  البحرين  يف  املتمركز  اخلام�ش  الأمييريييكييي  الأ�ييشييطييول   -
التجارية يف املنطقة. * وقائع �شابقة �شهدها م�شيق هرمز - �شعى كل من العراق 
واإيران خال حربهما بن عامي 1980 و1988 اإىل عرقلة �شادرات نفط البلد 

الآخر فيما عرف يف ذلك الوقت بحرب الناقات.
- يف يوليو توز 1988، اأ�شقطت البارجة احلربية الأمريكية فين�شين�ش طائرة 
اإيرانية مما اأ�شفر عن مقتل 290 �شخ�شا هم جميع من كانوا على متنها. وقالت 

وا�شنطن اإنه حادث بينما قالت طهران اإنه هجوم متعمد.
هييددت ثاث  الإيرانية  الييزوارق  اإن  املتحدة  الوليات  2008، قالت  - يف مطلع 
تعر�شت   ،2010 يوليو توز  - يف  امل�شيق.  الأمريكية يف  للبحرية  تابعة  �شفن 
ناقلة النفط اليابانية اإم �شتار لهجوم يف امل�شيق. واأعلنت جماعة مت�شددة تعرف 

با�شم كتائب عبد اهلل عزام، املرتبطة بتنظيم القاعدة، م�شوؤوليتها عن الهجوم.
ردا على  باإغاق م�شيق هرمز  اإيييران  هييددت   ،2012 الثاين  كانون  يناير  - يف 
عقوبات اأمريكية واأوروبية ا�شتهدفت اإيراداتها النفطية يف حماولة لوقف برنامج 
طهران النووي. - يف مايو اأيار 2015، �شادرت �شفن اإيرانية �شفينة حاويات يف 
امل�شيق واأطلقت طلقات �شوب ناقلة ترفع علم �شنغافورة قالت طهران اإنها دمرت 
ح�شن  الإييييراين  الرئي�ش  ملح   ،2018 تييوز  يوليو  يف   - اإيرانية.  نفطية  من�شة 
روحاين اإىل اأن باده قد تعطل مرور النفط عرب م�شيق هرمز ردا على دعوات 
 ،2019 اأيار  اإيييران من اخلام اإىل ال�شفر. - يف مايو  اأمريكية خلف�ش �شادرات 

هوجمت اأربع �شفن بينها ناقلتا نفط �شعوديتان خارج م�شيق هرمز.
- يف يناير كانون الثاين 2021، احتجزت اإيران �شفينة ترفع علم كوريا اجلنوبية 

يف مياه اخلليج واعتقلت اأفراد طاقمها.

ول  ال�شباق،  هذا  بنتيجة  التكهن 
نادرة  ا�شتطاعات  ظييل  يف  �شيما 

تظهر اأن النتائج متقاربة.
الفرعية،  النتخابات  هذه  وعقب 
لت�شجيل  الييكييونييغيير�ييش  �شيجتمع 
ل�شالح  ر�شميا  الناخبن  ت�شويت 
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من اأ�شوات كبار الناخبن(.
الإجييييراء  هيييذا  نتيجة  كييانييت  واإن 
الييد�ييشييتييوري اليييذي عيييادة مييا يكون 
لي�شت  بيي�ييشيييييطيية،  �شكلية  ميي�ييشيياأليية 
دونالد  حييمييليية  اإل  �ييشييك،  مييو�ييشييع 
نتائج  لإبيييييطيييييال  �ييشييعيييييا  تييييرامييييب 
النتخابات ت�شفي على هذا اليوم 

طابعا خا�شا.
ورغم اعرتاف بع�ش ال�شخ�شيات 
اجلييمييهييورييية اليييبيييارزة ومييين بينها 
زعيييييييم الييغييالييبييييية اجلييمييهييورييية يف 
ماكونيل  ميت�ش  ال�شيوخ  جمل�ش 
اأخييييييييريا بيييفيييوز جييييو بييييياييييييدن، فما 
العتماد  تيييراميييب  بييياإميييكيييان  زال 
لع�شرات  اليييرا�يييشيييخ  اليييدعيييم  عييلييى 

الربملانين.
النواب كما يف جمل�ش  يف جمل�ش 
ال�شيوخ، وعد هوؤلء بالتعبري عن 
اعييرتا�ييشيياتييهييم الأربييييعيييياء، واإعييييادة 
التزوير داخل مبنى  طرح مزاعم 

الكابيتول.
ووجه ترامب حتذيرا مبطنا اإىل 
الييذي يقع على  نائبه مايك بن�ش 
بايدن فائزا يف  اإعييان جو  عاتقه 

الرئا�شة الأمريكية.
نائب  يييخيييييب  األ  “اآمل  وقييييييال 
م�شيفا  اآمالنا”  العظيم  رئي�شنا 
بقدر  ف�شاأحبه  اآمالنا،  خيب  “اإذا 

اأقل«.
التخطيط  يييييتييييم  الييييي�يييييشيييييارع،  يف 
يف  ترامب  لدعم  كبرية  لتظاهرة 

وا�شنطن.

الذين  اجلمهورين  لييدى  كييربى 
لوحوا بقيام حكومة “راديكالية” 
ال�شاعات  حييتييى  و”ا�شرتاكية” 
النتخابية  احلملة  ميين  الأخيييرية 
مهرجان  بيياإقيياميية  اختتمت  الييتييي 

انتخابي حا�شد لدونالد ترامب.
الذي  اجلييمييهييوري  الرئي�ش  وقيييال 
ما زال يرف�ش العرتاف بهزميته 
بيييعيييد اأكييييييير مييييين �يييشيييهيييريييين على 
موؤيديه،  خميياطييبييا  النييتييخييابييات، 
قد  الفرعية  النتخابات  هييذه  اإن 
لإنقاذ  الأخييرية  “فر�شتكم  تكون 

اأمريكا كما نحبها«.
الييتييي ميار�شها  اليي�ييشييغييوط  ورغيييم 
يوؤكد  امل�شتمر،  و�شخطه  تييرامييب 
امليييي�ييييشييييوؤولييييون اجلييييمييييهييييوريييييون يف 
جورجيا اأن فوز جو بايدن مثبت.

الريفي  املييعييقييل  داليييتيييون،  لييكيين يف 
واملحافظ يف �شمال غرب جورجيا، 
قدموا  الذين  ترامب  اأن�شار  قال 
اإنهم  الثيييينيييين  مييي�يييشييياء  لييييروؤيييييتييييه 
بالرئا�شة  فيييياز  بييياأنيييه  مييقييتيينييعييون 
وا�شعة  تييزوييير  بييعييمييليييييات  ونيييييددوا 

النطاق مل يتم التحقق منها.
غري اأن هذه املزاعم لن تنعهم من 
لل�شناتورين  الثاثاء  الت�شويت 
اأن  ميييعيييتيييربيييين  اجلييييمييييهييييورييييين، 

التحديات جدية للغاية.
وقييييالييييت كيييييييميييربيل هييييييوري وهي 
حمييا�ييشييبيية تييبييلييغ مييين الييعييميير 50 
اأتييانييتييا لروؤية  عييامييا جيييياءت ميين 
دونالد ترامب “جئت لأنني اأوؤمن 
باحلرية ول اأوؤمن بال�شرتاكية«.

ال�شيوخ  جمل�ش  ع�شوا  ويخو�ش 

اجليييميييهيييورييييان النيييتيييخيييابيييات من 
موقع الأوفر حظا نظريا يف هذه 

الولية املحافظة.
الأوىل،  اأنييه مل يفز باجلولة  ولييو 
بيييييريدو ن�شبة  فييقييد حييقييق ديييفيييييد 
املئة  50 يف  اأ�يييشيييوات قييريييبيية ميين 
�ييشييد جييييون اأو�يييييشيييييوف. اأميييييا كيلي 
من  ت�شتفيد  اأن  فيمكن  لييوفييلييري 
جتيييييييري كيييبيييري لييييياأ�يييييشيييييوات من 
قيي�ييشييم الدعم  ميينييافيي�ييش جييمييهييوري 
رافاييل  �ييشييد  الأوىل  اجلييوليية  يف 

وارنوك الذي حل اأول.
يف  ياأملون  الدميوقراطين  لكن 
فوز مدفوع بانت�شار جو بايدن يف 
هذه الولية يف 3 ت�شرين الثاين/
العام  ميينييذ  �ييشييابييقيية  يف  نيييوفيييميييرب، 
خ�شو�شا  ياأملون  وهييم   .1992

ال�شود،  لييليينيياخييبيين  كييبييري  بييحيي�ييشييد 
املر�شحن  لفوز  اأ�شا�شي  اأميير  وهو 
الييييييدميييييييوقييييييراطييييييييييييين. وميييييكيييين 
اجلمهوريون  ميييتيينييع  اأن  اأييي�ييشييا 
امل�شتقلون  الناخبون  اأو  املعتدلون 
عييين الييتيي�ييشييويييت بيي�ييشييبييب كيييل هذه 

التهامات بالتزوير.
�ييشييّوت اأكييير ميين ثيياثيية ماين 
نيياخييب ميين اأ�ييشييل مييا يييقييرب �شبعة 
مبكرا،  ميي�ييشييجييل  نيياخييب  ميياييين 
لنتخابات  قيييييييا�يييشيييي  رقيييييم  وهيييييو 
ال�شيوخ  جمل�ش  لع�شوية  فرعية 
عمليات  كييانييت  واإذا  جييورجيييييا.  يف 
تعبئة  اإىل  ت�شري  هييذه  الت�شويت 
فينبغي  لييلييدميييوقييراطييييين،  اأكيييرب 
للجمهورين الت�شويت بكرة يوم 
بالتايل  ال�شعب  وميين  الييثيياثيياء. 

حماولة  يف  املقبل،  ال�شهر  مطلع 
الإ�شابات  عييدد  ارتييفيياع  ميين  للحد 
وتخفيف ال�شغط عن امل�شت�شفيات. 
 192 وتخطى اإجمايل الإ�شابات 

األفاً بينها 1499 وفاة.
كييثيييييفيية، تكنت  اتييي�يييشيييالت  بيييعيييد 
لوالدها  �شرير  اإيجاد  من  را�شيل 
م�شت�شفى  يف  عيييامييياً(   85( اإيييلييي 
)�شرق(،  زحييليية  مييدييينيية  خييا�ييش يف 
مليون   15 مييبييلييغ  دفيييييع  ميييقيييابيييل 
اآلف دولر وفييق �شعر  لييرية )10 

ال�شرف الر�شمي( كوديعة.
يفعل  “ماذا  بييانييفييعييال  و�يييشييياأليييت 
تاأمن  على  القادرين  غري  اأولئك 

املبلغ؟ هل يعقل ذلك؟«.
وي�شهد لبنان اأزمة اقت�شادية غري 
م�شبوقة منذ العام املا�شي فاقمها 
اآب/  4 امليييييرّوع يف  امليييرفييياأ  انييفييجييار 

اأغ�شط�ش.
من  “باأعجوبة”  واليييدهيييا  وجنيييا 
بدمار  تيي�ييشييّبييب  اليييييذي  النيييفيييجيييار 
منزله يف منطقة اجلميزة املتاخمة 
للمرفاأ، لكن ذلك عّر�شه للتقاط 
مع  “متابعته  خيييال  الييفييريو�ييش 
اجلمعيات واجلي�ش ترميم منزله 

وفق قولها. وتلقي امل�شاعدات”، 
وبينما تنتظر عائلة اإيلي اأن ينقله 
اإىل زحلة لتلقي  ال�شليب الأحمر 
املقبلة،  اليي�ييشيياعييات  خيييال  الييعيياج 

جتربة  بييدورهييا  جومانا  وخا�شت 
البحث امل�شني عن �شرير لوالدتها 
قبل العثور على مكان يف م�شت�شفى 
“ن�شعر  يف بعلبك )�شرق(. وقالت 
�شريراً،  ن�شتجدي”  اأنيينييا  لييو  كما 
بعدما و�شعت “بع�ش امل�شت�شفيات 
انتظار  قائمة  على  والييدتييي  ا�ييشييم 

ومل تعاود الت�شال بنا قط«.
وكييييييان الأطيييييبييييياء واليييعييياميييليييون يف 
اأّن  ميين  حييييذروا  ال�شحي  الييقييطيياع 
الأ�ييشييّرة يف وحدات  اإ�ييشييغييال  معدل 
ب�شكل  يييرتييفييع  املييييركييييزة  الييعيينيياييية 
ال�شلطات  تييوجييه  عيي�ييشييييية  خييطييري، 
مو�شم  قييبييل  الييقيييييود  تخفيف  اىل 
بييفييتييح املاهي  الأعييييييياد واليي�ييشييميياح 
لإنعا�ش  حمييياولييية  يف  واحلييييانييييات، 
القييتيي�ييشيياد املييتييداعييي، ميين دون ن 

يلقى حتذيرهم اآذاناً �شاغية.
وجراء هذا الرتاخي، �شجل لبنان 
ليلة راأ�ش ال�شنة 3507 اإ�شابات، 
بدء  منذ  قيا�شي  يومي  معدل  يف 

تف�شي الوباء.
نف�شها  الييطييبييييية  الييطييواقييم  وجتيييد 
وبعدما  اليي�ييشييغييط  جييييراء  مييرهييقيية 
طييييالييييت الإ�يييييشيييييابيييييات امليييييئيييييات من 

العاملن فيها.
وقييييال رئييييي�ييش قيي�ييشييم الييييطييييوارئ يف 
بريوت  يف  دييييو  اأوتيييييييل  م�شت�شفى 
لييفييرانيي�ييش بر�ش  انييييطييييوان زغيييبيييي 

مع  نييخييول  جييان  ال�شحايف  يبحث 
عييائييلييتييه عيين �ييشييرييير جلييدتييه )83 

عاماً(.
الثاثاء  بييير�يييش  لييفييرانيي�ييش  وقيييييال 
ومل  عييدة  مب�شت�شفيات  “ات�شلنا 
اأقيي�ييشييام العناية  لييهييا مييكييانيياً.  جنييد 
لديه  وميييييين  مميييتيييليييئييية،  اليييفيييائيييقييية 
ميكنهم  ل  اأنييه  اأبلغنا  فييارغ  �شرير 

مل  ذليييك  اأن  اإل  امليي�ييشييتيي�ييشييفيييييات،  يف 
فرا�ش  الطبيب  وقييال  كافياً.  يكن 
رفيق  م�شت�شفى  مييدييير  الأبييييي�ييش، 
احليييرييييري اجلييامييعييي الييييذي يقود 
جهود الت�شدي للوباء، “يف الآونة 
الأخرية، جتاوز الرتفاع يف اأعداد 
اأعداد  يف  الزيادة  الكورونا  حييالت 

اأ�شّرة العناية«.

و�شعها  ي�شبح  مل  مييا  ا�شتقبالها 
ل�شغار  الأولييييييوييييييية  لأن  حييييرجيييياً 

ال�شّن«.
قيا�ش  اآليييية  “اأح�شرنا  وييي�ييشيييييف 
اىل  تنف�ش  وماكينة  الأوك�شيجن 

املنزل يف حال تفاقم و�شعها«.
كتبت  “في�شبوك”،  مييوقييع  عييلييى 
“�شيدة  الثيينيين  ليييييل  زويييين  روى 

تبلغ 69 عاماً تعاين من اأعرا�ش 
بكوفيد-19  اإ�شابتها  جراء  حادة 
ب�شكل  ميي�ييشييتيي�ييشييفييى  دخيييييول  حتيييتييياج 
�يييشييياغيييرة. هل  اأ�يييييشيييييّرة  عييياجيييل ول 

باإمكان اأحد امل�شاعدة؟«.
خال  ال�شحة  وزارة  عمل  ورغييم 
الأ�شابيع الأخييرية على زيادة عدد 
كورونا  مبر�شى  اخلا�شة  الأ�ييشييّرة 

�شواء  كييييارثييييي،  اليييييييوم  “الو�شع 
الذين  املييي�يييشيييابييين  عيييييدد  ليينيياحييييية 
�شوء  اأو  اليييطيييوارئ  اإىل  يييتييدفييقييون 

حالتهم«.
اللبناين،  الأحمر  ال�شليب  وينقل 
جورج  العام  اأمينه  ي�شرح  ما  وفييق 
“ قرابة  بييير�يييش،  لييفييرانيي�ييش  كييتييانيية 
اىل  يحتاجون  يومياً  م�شاب  مئة 

م�شت�شفيات«.
وتنا�شد وزارة ال�شحة امل�شت�شفيات 
اخلييييا�ييييشيييية الييييتييييي تييي�يييشيييّكيييل اأكييييير 
امليييئييية مييين قطاع  ثييمييانيين يف  مييين 
امل�شاركة  لييبيينييان،  يف  ال�ييشييتيي�ييشييفيياء 
بيي�ييشييكييل اأكيييييييرب يف حتييييّمييييل اأعييييبيييياء 
تنتظر  فيما  للفريو�ش،  الت�شدي 
م�شتحقات  دفييع  امل�شت�شفيات  تلك 

مالية متاأخرة لها منذ �شنوات.
لجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على 
ال�شلطات  اإدارة  كييييير  يييينيييتيييقيييد 
كوفيد-19.  لأزميييييية  الييلييبيينييانييييية 
املحلي  الإعيييام  و�شائل  وتتحدث 
ل  واقييع  اإيطايل”  “�شيناريو  عن 

حمالة يف البلد ال�شغري.
وكتب غابي �شامي على “تويرت”، 
“يف لبنان، بدات خطوط النتظار 
اأو  اليييييييييوم يف كييييل مييكييتييب ر�يييشيييميييي 
مييي�يييشيييرف. ييينييتييظيير الييينيييا�يييش حتى 
اليي�ييشييهيير املييقييبييل مييين اأجيييييل اإتييييام 
اأعييمييالييهييم غييري امليينييجييزة. ل خطة 
ليييييدى جلييينييية كيييييورونيييييا، وكيييييل من 
كييوكييبييه اخلا�ش.  عييلييى  اأعيي�ييشييائييهييا 
مع اإغيياق عام اأو دونييه، �شيوا�شل 

كورونا ت�شجيل انت�شارات«.

ولية جورجيا اإىل �ضناديق القرتاع واأمريكا حتب�س اأنفا�ضها 

مر�ضى كورونا يف لبنان ي�ضتجدون اأ�ضّرة �ضاغرة يف العناية الفائقة 

طهران جمددًا تلعب لعبة حافة الهاوية

ملاذا �ضتف�ضل اإيران يف حماولة »�ُضَليمنة« املنطقة؟
•• وا�صنطن-وكاالت

�شليماين،  قا�شم  اجليييرنال  القد�ش  فيلق  قائد  اغتيال  على  عييام  مييرور  مبنا�شة 
التنفيذي  املدير  و�شرح  لييه.  كثرية  ون�شباً  �شوراً  الإقليم  يف  اإيييران  وكيياء  ن�شر 
ملركز ال�شرق الأو�شط لإعداد التقارير والتحليات �شيث فرانتزمان، اأن الن�شب 
املنطقة.  يف  الإيييييراين  الإقليمي  النفوذ  على  اأمثلة  هييي  والييافييتييات  التذكارية 
واأ�شاف يف جملة “نيوزويك” الأمريكية اأنها جزء من حملة اأو�شع تديرها اإيران 

لتحويل �شليماين، اإىل “�شهيد” اإقليمي.
بعدما   2020 الثاين”  يناير”كانون  يف  �شليماين  املتحدة  الييوليييات  وقتلت 
و�شل اإىل مطار بغداد الدويل للقاء زعيم كتائب حزب اهلل يف العراق، اأبو مهدي 
اأمريكياً يف  املوالية لإيران قد قتلت حينها متعاقداً  املهند�ش. كانت املجموعات 
موكبهما  كييان  فيما  واملهند�ش  �شليماين  باغتيال  ترامب  اإدارة  وردت  كييركييوك. 
اإطاق  �شهدت  املنطقة،  يف  الت�شعيد  من  �شنة  و�شط  الييغييارة  اأتييت  املييطييار.  يغادر 
األغام بحرية  اإيران هجمات بامل�شريات و�شواريخ كروز �شد ال�شعودية، وانفجار 
يف ناقات نفطية، وق�شف امليلي�شيات العراقية للمن�شاآت الأمريكية يف العراق. 
به  يمُحتفى  لكن  الإيرانية،  الدوائر  بع�ش  يف  جييداً  كان معروفاً  �شليماين  اأن  مع 

امليلي�شيات  بتجنيد  ال�شورية  احلكومة  ون�شح  الييبيياد،  يف  ال�شيا�شية  اخلريطة 
العراقية من حزب  الن�شخة  ت�شبب ذلك يف تقوية  داع�ش.  للقتال �شد  ال�شيعية 
اهلل يف لبنان فغري القوات الأمنية العراقية نحو �شبكة اأكر “بلقنًة” تربط بن 
جمموعات مدعومة من اإيران. وعمل اأي�شاً عن كثب مع ن�شراهلل خال حرب 
2006 �شد اإ�شرائيل. ويف ال�شابق، در�شت الوليات املتحدة واإ�شرائيل ا�شتهداف 
اغتياله،  وبعد  الآن،  املنطقة.  الإيرانية يف  الإرهابية  ال�شبكات  لدعمه  �شليماين 
ي�شتخدم �شليماين رمزاً، لربط جمموعات متطرفة ل ح�شر لها، تدعمها اإيران. 
“�شهيد”  اإيييران وجه  لها. تريد  املوالية  باملجموعات  والر�شالة ل ترتبط فقط 
الأعلى علي  املر�شد  اإىل �شور  يمُنظر  العلن.  دورهييا يف  ا�شتعماله لإظهار  ميكنها 

خامنئي من زاوية �شيقة على اأنه �شيعي وطائفي.

عموماً على اأنه �شخ�شية مهمة يف املنطقة، والن�شبة اإىل املجموعات املدعومة من 
اإيران مثل حما�ش، واحلوثين، وحزب اهلل، فاإنه كان لعباً مهماً يف الكوالي�ش. 
واليوم، يتابع فرانتزمان، تظهر الافتات الدعائية التي حتمل �شوره واأقواله 
اإيران عادة، َمثل  ال�شيعية التي تعمل فيها  يف مناطق خارج الدوائر الإ�شامية 
غري  ال�شكان  غالبية  حيث  كركوك  مثل  عراقية  مناطق  يف  اأو  الغربية  ال�شفة 
هي  فييرانييتييزمييان،  تعبري  ح�شب  املنطقة،  لَيمنة”  “�شمُ اإن  اإيييييران.  مييع  متعاطفة 
الإقليم. وتعهد زعيم حزب  اإيييران يف  تاأثري  لن�شر  �شليماين  حماولة ل�شتخدام 

اهلل ح�شن ن�شراهلل بالنتقام ملقتل اجلرنال الإيراين.
اأدى �شليماين دوراً مهماً يف ال�شرق الأو�شط خال العقود املا�شية القليلة. �شاعد 
يف اإقناع مو�شكو بالتدخل يف احلرب الأهلية ال�شورية الأمر الذي اأدى اإىل تغيري 

وبالتايل، فهو يفتقر اإىل اجلاذبية الوا�شعة. اأما الرئي�ش الإيراين ح�شن روحاين 
اأنه  على  �شليماين  يقدم  املقابل،  يف  اجلمهور.  به  يهتم  ول  �شارم  موظف  فهو 
“جندي نبيل ومتوا�شع” يف مواجهة “الغطر�شة” وجزء من “مقاومة” اإيران. 
اإن النت�شار الكبري لافتات �شليماين عرب املنطقة بعد عام من اغتياله هو مثال 
اإيران، جاء توقيتها لتتزامن  على حملة العاقات العامة الكبرية التي تقودها 
مع اقرتاب الإدارة الأمريكية اجلديدة من ت�شلم مهامها، وبذلك تريد طهران 
املنطقة  يف  الأخطبوطي  نفوذها  اأن  مفادها  حلفائها  واإىل  اإليها  ر�شالة  اإي�شال 

اأ�شبح اأمراً واقعاً.
ليمنة”  “�شمُ مواجهة  يف  �شعبة  معركة  و�شركائها  املتحدة  لييلييوليييات  تكون  قييد 
ل  الإقليم  يف  �شامتة  اأغلبية  اإىل  بالإ�شارة  ي�شتدرك  فرانتزمان  لكن  املنطقة. 
ت�شعر برتباطها بهذه القوى، �شواء كانوا اأكراداً يف كركوك، اأو مواطنن عادين 

يف غزة، مزق بع�شهم لفتات ل�شليماين.
يعتقد الباحث اأن اإيران بالغت يف لعبتها. فغالبية املنطقة ل تتعاطف بو�شوح مع 
وبالفعل، يرى فرانتزمان  اجلرنال الإيراين الذي ومُ�شف مرة بي “قائد الظل”. 
اأن �شليماين كان اأجنح يف الظل منه مل�شقاً لق�شية اإيرانية يف حماولت لفر�ش 

الهيمنة على املنطقة.



األربعاء   6  يناير   2021  م   -   العـدد   13131  
Wednesday   6  January   2021   -  Issue No   13131الفجر الريا�ضي

1818

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد قي�ش الظالعي رئي�ش الحتادين 
اليييعيييربيييي والآ�ييييشيييييييييوي لييلييرجييبييي اأن 
و�شاق  قدم  على  قائمة  ال�شتعدادات 
لإقامة البطولة العربية ال�شاد�شة يف 
للعلوم  العربية  الأكادميية  ماعب 
البحري  والييينيييقيييل  والييتييكيينييولييوجيييييا 
جمهورية  يف  الإ�ييشييكيينييدرييية  مبدينة 

م�شر العربية.
م�شتمرة  التيي�ييشييالت  اأن  اإىل  واأ�ييشييار 
اللجنة  مييييع  الييي�يييشييياعييية  مييييييدار  عيييليييى 
ووزارة  م�شر،  يف  الوطنية  الأوملبية 
املحلية  امليينييظييميية  والييلييجيينيية  اليي�ييشييبيياب 

اأن  خييا�ييشيية  امليي�ييشييتييجييدات،  كييل  ملتابعة 
م�شر ت�شع اللم�شات الأخرية حاليا 
واأن  اليد،  كرة  مونديال  ل�شت�شافة 
بالفعل  و�شلت  املنتخبات  ميين  عييدد 
ح�شور  ظييل  يف  و�شتقام  هيينيياك،  اإىل 
جماهريي بن�شبة 30 % من ال�شعة 

الإجمالية لل�شالت.
ت�شريحاته  يف   - الييظييالييعييي  وقيييييال 
"وام" -  الإمييييييييارات  اأنييييبيييياء  ليييوكيييالييية 
العربية للرجبي قائمة يف  البطولة 
املقبل،  موعدها يف منت�شف فرباير 
الييتيي�ييشييجيييييل، حيث  بييياب  اإغييييياق  ومت 
يف  م�شاركتها  عربية  دول   9 اأكيييدت 
الإمييييارات،  وهييي  الييرجييال  مناف�شات 

ولبنان،  و�ييشييوريييا،  وتييونيي�ييش،  وم�شر، 
وفل�شطن،  والييي�يييشيييودان،  والييييعييييراق، 
دول   5 اإىل  وبيييالإ�يييشيييافييية  وليييييبيييييا، 
الييتييي تقام  اليي�ييشيييييدات  يف ميينييافيي�ييشييات 
لأول مييرة، وهييي الإمييييارات، وم�شر، 

و�شوريا، وتون�ش، والأردن.
�شي�شدر  الييعييربييي  الحتييياد  اأن  وذكييير 
اللجنة  بييتيي�ييشييكيييييل  قيييرييييبيييا  قييييييييرارات 
املنظمة الرئي�شية، واللجان الفرعية 
خيي�ييشييو�ييشييا احلييييكييييام، والييفيينييييية، ومت 
الأمنية  املييوافييقييات  عييلييى  احليي�ييشييول 
لتحديد  امليي�ييشييرييية  اليي�ييشييلييطييات  مييين 
امل�شاركة  امليينييتييخييبييات  دخييييول  ميينييافييذ 
مطار  طييريييق  عيين  �شي�شل  واأغييلييبييهييا 

اأنه  بييرج الييعييرب بييالإ�ييشييكيينييدرييية، كما 
مت اعتماد فندق الإقامة للمنتخبات 
وتوفري  البحرية،  الأكادميية  داخل 

التدريب،  وماعب  النقل،  حافات 
م�شر  اإىل  املنتخبات  اأغلب  و�شت�شل 
يف تيياريييخ 9 فييرباييير، ول يييوجييد اأي 
�شيء يعيق اإقامة البطولة يف املوعد 

املحدد لها حتى الآن.
منتخب  ل�يييشيييتيييعيييدادات  وبيياليينيي�ييشييبيية 
الإمارات الذي �شي�شارك يف البطولة 
التدريبات  اأن  الييظييالييعييي  اأو�يييشيييح   ..
قييائييميية ميينييذ اأكيييير ميين �ييشييهيير وتقام 
ييييوميييي الأحييييييد واليييثييياثييياء مييين كل 
مبدنية  الييرجييبييي  ملعب  يف  اأ�ييشييبييوع، 
الفني  املدير  بقيادة  الريا�شية،  دبي 
بريليني،  اأبيييييوليييييو  الييينيييييييوزييييلييينيييدي 
بييالييتيياأكيييييد هييو احل�شول  وطييمييوحيينييا 

الرجال  ملنتخبات  الأول  املركز  على 
لأن الإمارات �شبق لها الفوز باملركز 
الأول على امل�شتوى الآ�شيوي، وتلك 
العادة،  فوق  ومر�شحا  قويا  منتخبا 
املراكز  على  املناف�شة  يف  نطمح  كما 
ال�شيدات،  ملناف�شات  بالن�شبة  الأوىل 

التي تقام لأول مرة.
وعن الدول املر�شحة للمناف�شة على 
اإن  قيييال   .. لييلييرجييال  الأوىل  امليييراكيييز 
مر�شحن  وميي�ييشيير  تييونيي�ييش  منتخبي 
ملناف�شة منتخب الإمارات على الفوز 
ميلكان  لأنيييهيييميييا  الأوىل،  بيييامليييراكيييز 
اأ�شحاب  ميييين  مييتييميييييزييين  لعيييبييين 
اخلربات .. لفتا اإىل اأنه �شيتم على 

هام�ش الن�شخة املقبلة بالإ�شكندرية 
لاحتاد  العمومية  اجلمعية  عييقييد 
العربي، ويتم خالها اعتماد قرارات 
مييهييميية ميينييهييا اإقيييامييية بييطييوليية عربية 
و�شيدات،  رجيييال  الأبييطييال  ليياأنييدييية 
ودرا�ييييييشيييييية مييييييدى اإميييكيييانييييييية اإقيييياميييية 
ال�شنية  لييلييمييراحييل  عييربييييية  بييطييولت 
للم�شاهمة يف  �شنة،  و20   18 حتت 
مراكز  واإيييجيياد  عربيا،  اللعبة  ن�شر 
لتمثيل  و�شقلهم  الاعبن  لتاأهيل 

املنتخبات الأوىل.
بتطبيق  الليييييييتيييييييزام  ميييييييدى  وعييييييين 
الإجيييراءات الحييرتازييية يف البطولة 
.. اأكييييد رئييييي�ييش الحتيييياد الييعييربييي اأن 

بروتوكول  و�ييشييع  الييعييربييي  الحتيييياد 
امل�شرية  الييي�يييشيييليييطيييات  ميييييع  طيييبيييييييا 
الإجراءات  كافة  لتطبيق  ي�شتجيب 
واأنه مت  الدقة،  الحرتازية مبنتهى 
رئي�شا  نزيه  اأحييمييد  الدكتور  اختيار 
الييبييطييوليية وهو  الييطييبييييية يف  لييلييجيينيية 
نف�شه رئي�ش اللجنة الطبية ملجموعة 
الإ�شكندرية يف مونديال العامل لكرة 
املقبلة من  للن�شخة  وبالن�شبة  اليد. 
البطولة العربية .. قال اإن اجلمعية 
عقد  الييذي  اجتماعها  يف  العمومية 
قبل اأ�شبوعن اأقرت اإقامتها يف �شهر 
دي�شمرب من العام اجلاري يف تون�ش، 

ا�شتجابة لرغبة تون�ش ال�شقيقة.

•• دبي-الفجر:

تنفيذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم رئي�ش جمل�ش دبي الريا�شي جتمع دبي نخبة من 
جنوم الريا�شات اللكرتونية واأبطال لعبة "الببجي"، حيث 
العاملية  البطولة  نهائيات  دبييي  يف  اأرينا"  "كوكاكول  ت�شهد 
خال   )PubG Mobile( اللييكييرتونييييية  لييلييريييا�ييشييات 
16 من  اجليياري مب�شاركة  يناير   24 اإىل   21 الفرتة من 
150 �شخ�شا ما  العامل ميثلهم  امل�شنفة حول  الفرق  اأبييرز 
بن لعبن واإدارييين للتناف�ش على لقب البطولة الكربى 

وجوائزها املالية التي ت�شل اإىل 2 مليون دولر. 
وياأتي تنظيم البطولة بالتعاون بن جمل�ش دبي الريا�شي 
�شركة  وبتنظيم  بدبي  التجاري  والت�شويق  ال�شياحة  ودائييرة 
"تن�شنت"، حيث ت�شم دبي جميع م�شتلزمات النجاح والتميز 
العامل  املوقع اجلغرايف و�شط  يف تنظيم البطولة من حيث 
توفر  الييتييي  الييرائييعيية  ال�شياحية  وامليييرافيييق  الييفيينييادق  وتييوفيير 
للتناف�ش،  مريحة  اأجيييواء  الاعبن  نخبة  من  للم�شاركن 
وكذلك توفر �شالت تنظيم الفعاليات ذات امل�شتوى العاملي 
والرحات اجلوية امل�شتمرة التي تربط دبي بالعامل و�شبكة 

الت�شالت احلديثة فائقة ال�شرعة.

وكيييانيييت دبيييي قيييد ا�ييشييتيي�ييشييافييت جييوليية مييين بيييطيييولت العاملية 
خال   )PubG Mobile( اللييكييرتونييييية  للريا�شات 
حيث   2020 دي�شمرب   20 اإىل  نوفمرب   24 ميين  الييفييرتة 
�شيتي  ف�شتيفال  انرتكونتيننتال  فندق  يف  املناف�شات  اأقيمت 
وا�شتمرت ملدة 26 يوم مب�شاركة 9 فرق من اأقوى 24 فريق 
الوليات  اإداريييين من  و4  �شخ�شا   70 �شمت  العامل  حييول 
املييتييحييدة واليييربازييييل واليينيييييبييال وفيييييتيينييام، ومت بييث مناف�شات 
حول  اللعبة  هييذه  ع�شاق  ميين  امل�شاهدين  ملاين  البطولة 
تويت�ش  وقناة  بييوك  الفي�ش  )اليوتيوب،  قنوات  عرب  العامل 

اخلا�شة بالريا�شات اللكرتونية(. 

تيي�ييشييتيي�ييشيييييف هاتن  اليييتيييي  الوىل  املييدييينيية  دبييييي  واأ�ييشييبييحييت 
يوؤكد منو مكانة  الييذي  الأميير  واحييد،  البطولتن يف مو�شم 
هذه الريا�شة يف الدولة والقدرات التنظيمية الكبرية التي 
الريا�شة  هييذه  وتطوير  لتنظيم  الوطنية  الييكييوادر  تتلكها 
الريا�شات  جمييييال  يف  الييعيياملييييين  امليينييظييميين  ميييع  بييالييتييعيياون 

الإلكرتونية.
الفعاليات  لقائمة  مهمة  اإ�ييشييافيية  البطولتن  ت�شكل  كييمييا 
وت�شمل  دبيييي  يف  تنظيمها  يييتييم  الييتييي  الييدولييييية  الييريييا�ييشييييية 
بييطييولت اليينييخييبيية يف خمييتييلييف الييريييا�ييشييات الأوملييبييييية وغري 
لهواة  �شيكون  حيث  املتنوعة،  التحدي  وبييطييولت  الأوملبية 

يف  للتناف�ش  الفر�شة  الإلييكييرتونييييية  الييريييا�ييشييات  وحميييرتيف 
ي�شهد  الييذي  الريا�شات  النوع من  هييذا  البطولت يف  اأقييوى 
منوا متزايدا يف خمتلف دول العامل ويجمع ما بن التناف�ش 
الريا�شي والبتكارات التكنولوجية املتطورة، كما يبلغ حجم 
كبرية  مبالغ  العامل  حييول  الريا�شات  هييذه  يف  ال�شتثمارات 
الريا�شة  مبمار�شة  للجماهري  الكبري  لل�شغف  نظرا  جييدا 
بطريقة  اأو  بييعييد  عييين  الييبييطييولت  وامليي�ييشيياركيية يف  املييينيييزل  يف 
التجمع والتناف�ش يف مكان واحد وهو النموذج الذي �شيتم 
للريا�شة  �شالة  اأحيييدث  يف  الييكييربى  النهائيات  تنظيم  فيه 

واملنا�شبات يف دبي.

قي�س الظالعي: 9 دول اأكدت م�ضاركتها يف البطولة العربية ال�ضاد�ضة للرجبي بالإ�ضكندرية

بتوجيهات من�سور بن حممد

دبي ت�ضت�ضيف نهائيات البطولة العاملية للببجي واجلوائز 2 مليون دولر

•• اأبوظبي-وام:

اأكيييييد اأحيييميييد الييبييحيير عيي�ييشييو جمل�ش 
الطاولة  لكرة  الإميييارات  احتيياد  اإدارة 
اأن  الوطنية  املنتخبات  جلنة  ورئي�ش 
الريا�شة ب�شكل عام يف دولة الإمارات 
تييييياأثيييييريات جائحة  ميييين  تيييعيييافيييت  قييييد 
وبف�شل  احلييييظ  وحليي�ييشيين  كييييورونييييا، 
�شبقنا  الييير�يييشيييييييدة  قيييييييادتييينيييا  جيييهيييود 
وعادت  التعايف،  يف  العامل  دول  اأغلب 
املحلية، يف ظل  الأن�شطة  بالفعل كل 
الإجييييراءات  جميع  بتطبيق  اللييتييزام 
الحرتازية، يف الوقت الذي ما زالت 
فيه مظاهر الإغاق موجودة يف عدد 
يخ�ش  وفيما  العامل،  دول  من  كبري 
ت�شري  البطولة  فيياإن  املحلي  اليييدوري 
ت�شدر  اإىل  ميي�ييشييريا  ميينييتييظييم،  ب�شكل 
نييييادي اليينيي�ييشيير امليي�ييشييابييقيية حيياليييييا بعد 
الأول  اليييدور  ميين  اخلام�شة  اجلييوليية 
اليييفيييرق اخلم�ش  الييييذي تييتيياأهييل ميينييه 
الأوائل اإىل الدورين الثاين والثالث 

داخل  اجتيييياه  هيينيياك  اأن  اإىل  ولييفييت   .
املكتب التنفيذي لاحتاد الدويل اإىل 
اإقامتها  املزمع  العامل  تاأجيل بطولة 
�ييشييهيير فرباير  بييكييوريييا اجليينييوبييييية يف 
الإمييييارات،  منتخب  مب�شاركة  املقبل 
 ،2021 مايو  �شهر  يف  تقام  اأن  على 
القرار  يتوقع �شدور  اأنه  اإىل  م�شريا 
يف الجتماع املقبل الذي �شيعقد بعد 
البطولة  تلك  اأن  خا�شة  اأ�شبوعن، 
مار�ش  تييقييام يف  اأن  لييهييا  ميييقيييررا  كيييان 
 " جييائييحيية  خييلييفييييية  وعييلييى   ،2020
كورونا " مت تاأجيلها ل�شهر يونيو من 
اأكتوبر  ل�شهر  اأجلت  ثم  العام،  نف�ش 
ميين نييفيي�ييش اليييعيييام، وبييعييد ذليييك ل�شهر 

فرباير 2021.
" عييلييى �ييشييوء تعليق  وقييييال الييبييحيير: 
البطولت على اأجندة الحتاد الدويل 
الت�شفيات  فيياإن  القارية  والحتيييادات 
وت�شنيفات  طوكيو،  لأوملبياد  املوؤهلة 
الاعبن توقفت بالتوايل، حيث كان 
من املنتظر اأن يقفز ترتيب عدد من 

الاعبن خال 2020 مبا ي�شهم يف 
توزيع الفئات على م�شتويات متدرجة 
الييقييرعيية، ولييكيين ذليييك مل يحدث،  يف 
وبالن�شبة لنا يف احتاد الإمييارات فاإن 
خاطبتنا  الوطنية  الأوملييبييييية  اللجنة 
منتخباتنا  ت�شكيل  عييلييى  للح�شول 
الت�شامن  دورة  يف  �ييشييتيي�ييشييارك  الييتييي 
الألعاب اخلليجية  الإ�شامي، ودورة 

بالكويت، وقمنا بالرد عليها ".

م�شتمرون يف  " لعييبييونييا   : واأ�يييشييياف 
الييتييدريييبييات وامليي�ييشيياركييات يف الييييدوري 
م�شتوياتهم  ل�ييييشييييتييييعييييادة  امليييحيييليييي 
الن�شاط  ل�ييشييتييئيينيياف  وال�يييشيييتيييعيييداد 
عام  يف  كييبييرية  وطموحاتنا  الييييدويل، 
حتقيق  يف  جنحنا  اأن  بعد   2021
نييتييائييج طيييييبيية عييلييى ميي�ييشييتييوى اخلليج 

وغرب اآ�شيا يف ال�شنوات الأخرية ".
وعيييين تيي�ييشييكيييييليية لعيييبيييي امليينييتييخييب .. 
قيييال: " كلهم ميين �ييشييغييار اليي�ييشيين، مت 
مييين مراحل  تييدريييجيييييا  تيي�ييشييعيييييدهييم 
النا�شئن لل�شباب ومن ثم الدفع بهم 
اإىل املنتخب الأول واأعمارهم جميعا 
18 و20 عاما، وقد  الي  تييرتاوح بن 
اأثبت هوؤلء الاعبون اأنهم جديرون 
حيث  فيهم،  و�شعناها  الييتييي  بالثقة 
على  الإجنييييازات  ميين  العديد  حققوا 
وهم  اآ�ييشيييييا،  وغيييرب  اخلليج  م�شتوى 
اأنييفيي�ييشييهييم مييين �ييشييميينييوا اليييتييياأهيييل اإىل 
للرجال  اليييعيييامل  بييطييوليية  نييهييائيييييات 

بكوريا اجلنوبية.

اأحمد البحر: ريا�ضة الإمارات 
تعافت من جائحة كورونا 

•• دبي-الفجر:

ك�شف فريق القيادة العامة ل�شرطة 
لل�شيدات،  الهوائية  للدراجات  دبي 
الإيطالية  الييبييطييليية  انيي�ييشييمييام  عييين 
اليياعييبيية كييارميييييا كييربييياين )24 
ا�شتعداداً  �يييشيييفيييوفيييه،  اإىل  عيييياميييياً( 
للمو�شم الريا�شي اجلديد 2021، 
مميييا �ييشيييييعييزز مييين قييييوة اليييفيييرييييق يف 

امل�شاركة يف ال�شباقات املمُقبلة.
واأو�شح اإبراهيم عبا�ش اأحمد مدير 
فريق �شرطة دبي للدرجات الهوائية، 
اأن الفريق حر�ش على �شم عدد من 
يف  للم�شاركة  الييعيياملييييين  اليياعييبيين 
والدولية،  املحلية  البطولت  جميع 
كارميا  الييياعيييبييية  اأن  اإىل  لفيييتييياً 
الاعبات  مع  فعلية  اإ�شافة  تعترب 
املمُييينييي�يييشيييميييات ليييفيييرييييق �يييشيييرطييية دبي 
وهن:  حييديييثيياً،  الهوائية  لييلييدرجييات 
اأوليغا بطلة اأوكرانيا، واأو�شيم بطلة 
�شنة،   23 حتييت  واآ�شيا  كازاخ�شتان 
واإفريقيا  زايد بطلة م�شر  وابت�شام 

�شميث  ميجن  واليياعييبيية  والييعييرب، 
بطلة جنوب اإفريقيا، وبطلة �شرطة 

دبي والعرب �شماح خالد، والاعبة 
باقي  جييانييب  اإىل  البلجيكية،  كيييييم 

التعاقد  مت  اليييليييواتيييي  الييياعيييبيييات 
معهن.

اليييييدراجيييييات  فييييريييييق  اأن  واأ�ييييييشيييييياف 
الييهييوائييييية اأ�ييشييبييح اأكييير قيييوة، ونحن 
كارميا  اليياعييبيية  اأن  ميين  واثييقييون 
لزمياتها  دعييميياً  �شتقدم  كييربييياين 
يف الييي�يييشيييبييياقيييات املمُيييقيييبيييلييية واحليييفييياظ 
املناف�شات  جميع  يف  اليي�ييشييدارة  على 
التي  والدولية  املحلية  والبطولت 
ي�شارك فريق �شرطة دبي للدراجات 

الهوائية لل�شيدات فيها.
وبدورها، اأعربت كارميا كربياين، 
الفر�شة  هييذه  باإتاحة  �شعادتها  عن 
امليييميييييييزة لييهييا يف هييييذه امليييرحيييلييية من 
ميي�ييشييريتييهييا الييريييا�ييشييييية مييين خال 
�ييشييرطيية دبي  اإىل فييريييق  النيي�ييشييمييام 
م�شيفًة:  اليييهيييوائييييييية،  ليييليييدراجيييات 
الفريق  بييروح  زمائي  »�شاأعمل مع 
امل�شاعدة  ليييهيييم  واأقيييييييييدم  اليييييواحيييييد 
و�ييشيياأبييذل قيي�ييشييارى جييهييدي لنحقق 
نتائج متميزة يف �شباقات ومناف�شات 

الدراجات الهوائية«.

فريق �ضرطة دبي للدراجات الهوائية 
لل�ضيدات ي�ضم بطلة اإيطاليا
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الفجر الريا�ضي

نهاية  �شافرة  احلكم  اأطلق  عندما 
وليفربول  �شاوثهامبتون  موقعة 
معلنا  املمتاز،  الإجنليزي  بالدوري 
انت�شار الأول بنتيجة 1-0، جل�ش 
املدرب رالف هازنهوتل على الأر�ش 
وانهمر يف نوبة بكاء، مب�شهد غريب 

اأ�شبح حديث متابعي كرة القدم.
وجه  على  معلقة  الييكييامييريا  وظلت 
امليييييدرب اليينييميي�ييشيياوي، الييييذي خطف 
حامل  ليييييفييربييول  ميين  ثمينا  فييييوزا 
الييلييقييب، وو�ييشييعييه يف مييوقييف حرج 

بامل�شابقة.
وا�يييييشيييييتيييييغيييييرب امليييييتيييييابيييييعيييييون بييييكيييياء 
هي  املييبيياراة  اأن  خا�شة  هازينهوتل، 
تعني  وقييد ل  اليييدوري  مواجهة يف 
الكثري يف جدول الرتتيب بالن�شبة 
ل�شاوثهامبتون، الذي يقدم مو�شما 
الكثري من  اأمييامييه  جيدا جييدا لكن 
اليييتيييحيييدييييات ليي�ييشييمييان اليييبيييقييياء بن 

الكبار.
حقق  هازينهوتل  اأن  لحقا  وتبن 
انت�شاره الأول على الأملاين يورغن 
كلوب مدرب ليفربول، وهو "اإجناز 

�شغري" لطاملا حلم بتحقيقه.
وقيييييييييال ميييييييييدرب �يييشييياوثيييهييياميييبيييتيييون 
عيني  يف  الييدمييوع  "كانت  �ييشيياخييرا: 
القوية. عندما ترى  الرياح  ب�شبب 
رجالنا يقاتلون بكل ما لديهم فاإن 
اأنت  بالفخر.  اأ�شعر  يجعلني  ذلييك 
بحاجة خلو�ش مباراة مثالية �شد 

ليفربول واأعتقد اأننا فعلنا ذلك".
واأ�شاف: "كلوب هو املدرب الوحيد 
الييييذي مل اأ�ييشييتييطييع احليي�ييشييول على 

نقطة منه عرب م�شواري".
باكيا  الأر�ييييش  على  �شقوطه  وبييعييد 
عيينييد نييهيياييية املييييبيييياراة، تييوجييه كلوب 
النم�شاوي  املييدرب  لكن  مل�شافحته، 
لتحية  ييينييهيي�ييش  ومل  ميييتييياأثيييرا  كييييان 
ميييييدرب ليييييفييربييول ليييييقييوم الأخييييري 

بالربت على قبعته ثم يرتكه.

بول  ريد  تدريب  لهازنهوتل  و�شبق 
لييييبيييزغ واإنييغييوليي�ييشييتيياد يف اليييييدوري 
الأمليياين، ووقتها تواجه عدة مرات 

مع كلوب، ومل ينجح بهزميته.
ومثل ليفربول عقدة ل�شاوثهامبتون 
لتدريب  هيييانيييزهيييوتيييل  قيييييدوم  ميينييذ 
م�شاء  ك�شرت  العقدة  لكن  الفريق، 
الذي رفع  املهم  بالنت�شار  الثنن 
يف  ال�شاد�ش  للمركز  �شاوثهامبتون 

الدوري.

وعقدت الهزمية موقع ليفربول يف 
ترتيب الدوري، حيث يت�شاوى الآن 
يف ال�شدارة مع مان�ش�شرت يونايتد، 
ينفرد  اأن  ي�شتطيع  الأخييييري  لييكيين 
اأو تعادل يف مباراته  انت�شر  اإذا  بها 

املوؤجلة اأمام برينلي.
ي�شتطيع  �شيتي  مان�ش�شرت  اأن  كما 
التفوق على ليفربول يف الرتتيب، 
مباراتيه  يف  انييتيي�ييشييارييين  حييقييق  اإذا 

املوؤجلتن.

•• دبي-وام:

وا�شل احتاد الإمارات للمبارزة عقد اجتماعاته التن�شيقية مع اأندية الدولة 
" عن بعد " ل�شتعرا�ش برامج عودة الن�شاط، واأجندة الفعاليات و�شوابط 
اإقامتها يف املرحلة املقبلة . و�شهد م�شاء اأم�ش الأول واأم�ش قبل الأول عقد 
الأنييدييية يف  اأهييم  نييادي بني يا�ش باعتباره واحييدا من  اأحدهما مع  لقاءين 
الدولة التي تد املنتخبات الوطنية بعدد وفري من الاعبن والاعبات، 
على  الإميييارة  يف  اللعبة  ن�شر  تدعم  التي  بال�شارقة  املييراأة  موؤ�ش�شة  وكذلك 

م�شتوى فرق ال�شيدات.
رئي�ش  القا�شمي  �شلطان  بيين  �ييشييامل  ال�شيخ  املهند�ش  الجتماعن  تييراأ�ييش 
الحتييادييين العربي والإمييياراتيييي لييلييمييبييارزة، وح�شره ميين الحتييياد كييل من 
وحممد  الييعييام،  الأمييين  الإدارة  جمل�ش  ع�شو  املطرو�شي  هييدى  الييدكييتييورة 
غامن املن�شوري ع�شو جمل�ش الإدارة رئي�ش اللجنة املالية، واإبراهيم خالد 

املدير التنفيذي، ومن نادي بني يا�ش كل من �شهيل �شعيد العامري ع�شو 
جمل�ش ادارة النادي رئي�ش جمل�ش اإدارة �شركة الألعاب الريا�شية، وعو�ش 
املن�شوري ع�شو جمل�ش اإدارة �شركة الألعاب الريا�شية، وماجد املن�شوري 

مدير فريق املبارزة بالنادي.
به  يقوم  الييذي  للدور  تقديره  عن  القا�شمي  �شامل  ال�شيخ  املهند�ش  وعييرب 
بداية  املبارزة مع  لعبة  يييدرج  بالدولة  نييادي  اأول  باعتباره  يا�ش  بني  نييادي 
تاأ�شي�ش الحتاد، الأمر الذي كان له الأثر يف دعم ن�شاط اللعبة بالدولة، 
ورفد املنتخبات بالاعبن والاعبات املميزين يف خمتلف املراحل. وثمن 
اللعبة وكافة  امل�شاحبة لتطوير  الألعاب  النادي و�شركة  اإدارة  دور جمل�ش 
نهيان  اآل  زايد  �شيف بن  ال�شيخ  �شمو  الفريق  الريا�شات يف ظل توجيهات 
لها  كان  التي  النادي  رئي�ش  الداخلية،  وزييير  الييوزراء  رئي�ش جمل�ش  نائب 
الأثر الكبري يف رعاية فرق النادي وو�شولها اإىل من�شات التتويج، موؤكداً 

اأن فريق بني يا�ش للمبارزة ينتظره م�شتقبل واعد.

املهند�ش  اإىل  والتقدير  ال�شكر  العامري  �شعيد  �شهيل  قدم من  من جانبه 
لاحتاد  وقيادته  املتميزة  جهوده  على  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ 
الإجنيييازات  ميين  العديد  حتقيق  يف  �شاهمت  واإ�شرتاتيجيات،  خطط  وفييق 
للمبارزة الماراتية حملياً وخليجياً وعربياً واآ�شيوياً، م�شريا اإىل اأن نادي 
الفرتات  فاعلية مع الحتيياد طييوال  الأكيير  ال�شريك  دائماً  كييان  يا�ش  بني 
وا�شتمرار  الن�شاط  عييوده  بيياإقييراره  التحديات  جتيياوز  النادي  واأن  ال�شابقة، 
املعتمدة  املييبييارزة يف ظييل تطبيق الإجييييراءات الحييرتازييية  تييدريييبييات فريق 
بالدولة، واأن بني يا�ش ي�شع جميع اإمكانياته ومرافقه يف خدمة املنتخبات 
الوطنية، ا�شتمراراً لر�شالته لدعم تطور اللعبة وتثيلها الإيجابي يف كافة 

املحافل الدولية.
و�شهد الجتماع التن�شيق بخ�شو�ش عودة تدريبات املنتخب الوطني بال�شالة 
الريا�شية بالنادي، وعودة الن�شاط للبطولت املحلية خال الفرتة املقبلة 

ملا لها من تاأثري كبري على امل�شتوى الفني والبدين لاعبن.

وخال الجتماع - الذي عقد اأم�ش قبل الأول - مع موؤ�ش�شة املراأة بال�شارقة 
نادى  مدير  �شاوي  بن  وميثاء  املوؤ�ش�شة  عييام  مدير  ع�شكر  نييدى  بح�شور 
ال�شارقة الريا�شي بالوكالة، ونورة احلمر رئي�ش ق�شم الريا�شة التناف�شية 

.. تت مناق�شة �شبل تطوير ريا�شة املبارزة الن�شائية بالدولة.
بجهود  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ  املهند�ش  الحتيياد  رئي�ش  واأ�شاد 
�شاهم  مبا  ال�شارقة،  اإميييارة  يف  الن�شائية  املييبييارزة  ورعيياييية  دعييم  يف  املوؤ�ش�شة 
املحافل  جميع  يف  املنتخب  ميثلن  م�شتوى  اأعييلييى  على  لعييبييات  تاأهيل  يف 
للفتيات  امليييبيييارزة  لعبة  اإدراج  مناق�شة  الجييتييميياع  خيييال  ومت  الييدولييييية.. 
باملنطقتن ال�شرقية والو�شطى باإمارة ال�شارقة �شمن اأن�شطة الألعاب التي 

ترعاها موؤ�ش�شة املراأة بال�شارقة باأندية ال�شيدات.
واأكدت الدكتورة هدى املطرو�شي اأن الحتاد �شيوا�شل اجتماعاته مع اأندية 
الوحدة والفجرية خال الأ�شبوع احلايل يف اإطار التن�شيق للعمل على عودة 

الن�شاط بقوة وتطوير اللعبة.

منت�شفه،  اىل  ي�شل  مل  املو�شم  اأن  الرغم  على 
تاأكيد جديته  اىل  الأربعاء  اليوم  ي�شعى ميان 
وذلك   2011 منذ  الأول  لقبه  على  باملناف�شة 
من خال الفوز على �شيفه وغرميه يوفنتو�ش 
يف املرحلة ال�شابعة ع�شرة من الدوري الإيطايل 

لكرة القدم.
يحتكر  يوفنتو�ش  مبيي�ييشيياهييدة  اكييتييفييى  اأن  وبييعييد 
اللقب يف املوا�شم الت�شعة املا�شية فيما عانى حتى 
حلجز بطاقته اىل دوري الأبطال، فر�ش ميان 
نف�شه هذا املو�شم مناف�شا جديا رغم افتقاده اىل 
ال�شويدي  املخ�شرم  با�شتثناء  الرنانة  الأ�شماء 
زلتان اإبراهيموفيت�ش املر�شح غيابه جمددا عن 
تعر�ش  اإ�شابة  من  تاما  تعافيه  لعدم  الفريق 
لها يف الفخذ خال مواجهة نابويل )3-1( يف 

الثاين/نوفمرب. ت�شرين   22
الذي  بيييييويل  �شتيفانو  املييييدرب  فييريييق  ويييييدرك 
جاره  عن  فقط  نقطة  بفارق  الرتتيب  يت�شدر 
الأربعاء  مبباراة  الفوز  اأن  ميان،  اإنييرت  اللدود 
لأنه  اليي�ييشييبيياق  عيين  يييوفيينييتييو�ييش  اإزاحيييية  �شيخوله 

�شيبتعد عن الأخري بفارق 13 نقطة.

املواجهة  هيييذه  اأن  مييقييوليية  رفيي�ييش  بيييييويل  لييكيين 
�شتحدد م�شري املو�شم بالقول الأحد بعد الفوز 
عل بينيفينتو -2�شفر رغم اكمال اللقاء بع�شرة 
رائعة بن  �شتكون مباراة  باأنها  "اعتقد  لعبن 
اأكيييييرر باأن  اأفيي�ييشييل ميي�ييشييتييوييياتييهييمييا.  فييريييقيين يف 
الأقوى  الييفييرق  هييي  ونييابييويل  اإنيييرت  يوفنتو�ش، 
مييا علينا فعله هو  كييل  الإييييطيييايل.  الييييدوري  يف 

موا�شلة ال�شري يف طريقنا".
وتابع "ما زال الوقت مبكرا. �شرنى اين �شنكون 
اأين  لنفهم  ني�شان/اأبريل  بحلول  الرتتيب  يف 

ميكن اأن ن�شل".
وعن مباراة الأربعاء فاإنها "لن تكون حا�شمة... 
قوتنا هي اأننا نتعامل مع كل مباراة على حدة، 

وبالتايل ل نريد تغيري هذه املقاربة".
ومل ييييذق ميييييان طييعييم الييهييزمييية يف اآخيييير 12 
مييرحييليية مييين املييو�ييشييم امليييا�يييشيييي، وحتيييدييييدا منذ 
اآذار/مار�ش،   8 يف   2-1 جنوى  اأمييام  ال�شقوط 
هذه  لكن  املو�شم،  هييذا  الي15  املباريات  وجميع 
اإذا قدم  الأربييييعيييياء ل�ييشيييييمييا  ميييهيييددة  اليي�ييشييليي�ييشييليية 
الربتغايل كري�شتيانو رونالدو ورفاقه يف فريق 
املدرب اأندريا بريلو نف�ش امل�شتوى الذي ظهروا 

به الأحد اأمام اأودينيزي )1-4(.
و�شيكون رونالدو اخلطر الأكرب على ميان 
الي29  14 ميين الأهييييييداف  �ييشييجييل  بييعييدمييا 
املو�شم،  هييذا  العجوز"  "ال�شيدة  لفريق 

بينها �شت ثنائيات.
اأنييه مل يخ�شر  الي35 عاما  ابيين  واأثييبييت 
التهديفية  وغييريييزتييه  قييوتييه  ميين  �شيئا 
ومييهيياراتييه رغيييم الييتييقييدم بييالييعييميير، واأنه 
حييجيير الأ�ييشييا�ييش يف الييفييريييق اليييذي تعر 
كروتوين  مثل  فييرق  "الدون" �شد  بغياب 

وهيا�ش فريونا وبينيفينتو.
الأربعاء  يييوفيينييتييو�ييش  ويييفييتييقييد 
مهاجمه اجلديد-القدمي 
موراتا  األفارو  الإ�شباين 
ب�شبب الإ�شابة، اإ�شافة 
األيك�ش  الربازيلي  اىل 
�ييييشييييانييييدرو لإ�يييشيييابيييتيييه 
بيييييفيييييريو�يييييش كيييييورونيييييا 

امل�شتجد.

يف 

اإبراهيموفيت�ش،  افتقاده خدمات  املقابل، ورغم 
ابن الي39 عاما الذي �شجل 10 اأهداف يف �شت 
مييبيياريييات هييذا املييو�ييشييم، وا�ييشييل ميييييان م�شواره 
الناجح وفاز بخم�ش مباريات وتعادل يف اثنتن 

بغيابه.
بامل�شاهمة اجلماعية  املو�شم  وتيز ميان هذا 
لعبا   13 ال�شباك  اىل  و�شل  اإذ  الت�شجيل،  يف 
خمتلفا، من �شمنهم اإبراهيموفيت�ش، مقابل 8 
فقط ليوفنتو�ش الذي �شقط يف زيارته الأخرية 
اىل "�شان �شريو" بنتيجة 2-4 يف توز/يوليو 

املا�شي.
و�شتكون مباراة الأربعاء الزيارة الأوىل لبريلو 
الذي  ال�شابق ميان  املدرب يف مواجهة فريقه 
دافع عن األوانه من 2001 حتى 2011 وتوج 
اأبطال  دوري  ومثلهما يف  بالدوري مرتن  معه 

اأوروبا قبل النتقال اىل يوفنتو�ش.
واأقر بريلو اأن فريقه يعاين "من نق�ش" يف خط 
جديد  مهاجم  مع  التعاقد  و�شيحاول  الهجوم 
بح�شب  بيليه  غرات�شيانو  يكون  قد  ال�شهر  هذا 
و�شائل العام املحلية بعد اأن قرر الأخري ترك 

الدوري ال�شيني.
ورغم اخل�شومة ال�شديدة بن الفريقن، ميني 
"�شان  الييفييوز يف مييبيياراة  بيياأن يكون  اإنييرت النف�ش 
�شريو" من ن�شيب يوفنتو�ش لأن ذلك �شيمنحه 
اليي�ييشييدارة التي يرتبع  اإزاحييية جيياره عيين  فر�شة 
فييقييط عيين فريق  نييقييطيية  بييفييارق  عليها الأخييييري 

املدرب اأنتونيو كونتي.
عن  باحثا  �شمبدوريا  على  الأربعاء  اإنرت  ويحل 
جهود  يفتقد  قد  لكنه  تواليا،  التا�شع  انت�شاره 
تعر�ش  الذي  لوكاكو  روميلو  البلجيكي  هدافه 
لإ�شابة يف الفخذ يف الفوز الكا�شح على كروتوين 
اأوىل لاأرجنتيني  ثاثية  بف�شل  الأحد   2-6

لوتارو مارتيني�ش يف الدوري الإيطايل.
اإ�شابة  عيين  الأحيييد  مييبيياراة  بعد  وحتييدث كونتي 
لييوكيياكييو الييييذي �ييشييجييل هييدفييه اليييثييياين عيي�ييشيير يف 
روميلو  "�شعر  كييا�ييشييفييا  املييو�ييشييم،  هيييذا  اليييييدوري 
الفخذ،  ع�شات  يف  طفيفة  ع�شلية  مب�شكلة 
مل�شاركته  )بالن�شبة  خطر  يف  كان  اإذا  ما  �شرنى 
الأربعاء( �شد �شمبدوريا اأم ل. مبجرد اأن �شعر 
بوخز، قمنا با�شتبداله على الفور، لذلك ناأمل 

اأن ل يكون الأمر خطريا".
وخلف قطبي ميان، ي�شعى روما اىل التم�شك 
الثالث حن يحل �شيفا على كروتوين  باملركز 
الييذي يتخلف عنه  نييابييويل  اأن  الأخيييري، ل�شيما 
�شها  اختبارا  بييدوره  يخو�ش  نقطتن،  بفارق 
م�شتهل  يف  املذلة  هزميته  وبعد  �شبيت�شيا.  �شد 
وتراجعه   5-1 اأتييالنييتييا  اأمييييام  اجلييديييد  الييعييام 
�شيفه  مع  �شا�شوولو  يلتقي  ال�شاد�ش،  للمركز 
بفارق  ميييتيييقيييدم  وهيييييو  جييينيييوى 
اأتالنتا  نقطة فقط عن 
بدوره  ي�شت�شيف  الييذي 
اأي�شا  ويييلييتييقييي  بييييارمييييا. 
بينيفينتو،  ميييع  كييالييييياري 
فيورنتينا،  مييع  لت�شيو 
تييييورييييينييييو ميييييع فييييريونييييا، 

وبولونيا مع اودينيزي.

�ضامل القا�ضمي ي�ضيد بدور نادي بني يا�س وموؤ�ض�ضة املراأة بال�ضارقة لتطوير ريا�ضة املبارزة

ميالن لتاأكيد جديته باإزاحة 
يوفنتو�س من الطريق 

دموع »قاهر كلوب«.. ن�ضوة النت�ضار 
اأم »الرياح القوية«؟

•• ال�صارقة -وام:

ثمن �شعادة خالد بن جا�شم املدفع رئي�ش جمل�ش اإدارة نادي ال�شارقة 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مكرمة  البحرية  للريا�شات  الييدويل 
ال�شارقة  حيياكييم  الأعييلييى  املجل�ش  ع�شو  القا�شمي  حممد  بيين  �شلطان 
املو�شم  يف  الريا�شية  الإجنيييازات  لأ�شحاب  الكبري  وتقديره  ال�شخية 
لي�شت  الغالية  املكرمة  هييذه  اأن  اإىل  اأ�شار  و   ."  2020  -  2019  "
بغريبة على �شموه بالرغم من كل الظروف التي تر بها جميع دول 
العطاء  دائييم  �شموه  العامل يف ظل جائحة كورونا رغم كل ذلك جند 
والت�شجيع خا�شة لأ�شحاب الإجنازات واملميزين من اأبنائه وبناته من 
الريا�شين. واأكد �شعادته اأن مكرمة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة تعد 
دعما جديدا وت�شجيعا لأبناء الإمارة البا�شمة من اأ�شحاب الإجنازات 

يليق بهم وبحجم  الذي  الأف�شل  دافع لهم لتحقيق  الريا�شية وخري 
الر�شيدة  القيادة  قبل  من  لهم  املر�شود  الدعم  وبحجم  طموحاتهم 
�شعادة  برئا�شة  الريا�شي  ال�شارقة  قبل جمل�ش  امل�شتمرة من  واملتابعة 
عي�شى هال احلزامي . و اأو�شح ان جميع املنتمن واملنت�شبن اإىل نادي 
احلوافز  هذه  ظل  يف  يتطلعون  البحرية  للريا�شات  الييدويل  ال�شارقة 
التي  الإجنييازات  من  املزيد  وحتقيق  الأف�شل  تقدمي  اإىل  ال�شتثنائية 
تليق بحجم الطموح املر�شود من قبل القيادة الر�شيدة . ووعد �شعادة 
خالد بن جا�شم برتجمة اآمال وطموحات �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
الريا�شية اإىل نتائج واإجنازات ت�شجل يف �شجل الريا�شة الإماراتية .. 
يف  الإجنيييييازات  اأ�ييشييحيياب  ميين  الريا�شين  جميع  اإىل  التهنئة  موجها 
الألقاب والإجنيييازات ورفع  املزيد من  .. متمنيا لهم  البا�شمة  الإمييارة 

علم الدولة عاليا يف �شماء البطولت حمليا وقاريا وعامليا .

»ال�ضارقة للريا�ضات البحرية«: مكرمة �ضلطان القا�ضمي حافز لتحقيق املزيد من الإجنازات
•• دبي-وام:

ثمن ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�ش احتاد الإمارات لكرة 
القدم دعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
للريا�شة  امل�شلحة،  للقوات  الأعييلييى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الأوىل  ال�شعبية  باللعبة  املتوا�شل  �شموه  واهتمام  الإميياراتييييية 
لأهميتها يف تر�شيخ قيم الت�شامح وال�شام والتقارب بن �شعوب 
العامل. واأكد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي اأن ا�شتقبال �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اأم�ش جلياين انفانتينو 
رئي�ش الفيفا يف ق�شر ال�شاطئ بالعا�شمة اأبوظبي يوؤكد اهتمام 
�شموه بكرة القدم املحلية والدولية، حيث اأنه بف�شل اهلل وجهود 
فيها  مبييا  الييدوليية  يف  الريا�شية  لاأن�شطة  اليييروح  عيييادت  �شموه 
م�شابقات كرة القدم. وقال رئي�ش احتاد الإمارات لكرة القدم اأن 

دعم  بف�شل  الإجنييازات  العديد من  الإماراتية حققت  الريا�شة 
الرغم  فعلى  نهيان،  اآل  زايييد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الهتمام  الريا�شة  يويل  اأنه  اإل  اجل�شام،  �شموه  م�شوؤوليات  من 
الكبري ويقدم لها كل الدعم من اأجل اأن تتقدم وتتطور وحتقق 

الإجنازات.
 واأ�شاد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي بتوجيهات �شاحب ال�شمو 
القدم  كييرة  اأ�ييشييرة  اأن  مييوؤكييداً  نهيان،  اآل  زايييد  بيين  ال�شيخ حممد 
الإماراتية �شتعمل بكل طاقتها من اأجل حتقيق اأهداف التطور. 
واأ�شاف " نحن فخورون بقيادتنا الر�شيدة التي ت�شعى لتحقيق 
الأف�شل يف كل املجالت، مبا فيها املجال الريا�شي، وخا�شة كرة 
القدم، اللعبة التي تبني ج�شور الود والوئام بن ال�شعوب وت�شهم 
يف تقارب الثقافات املختلفة على مدرجات املاعب يف كل اأرجاء 

العامل".

رئي�س احتاد الكرة يثمن دعم حممد بن زايد للريا�ضة

كان ماوري�شيو بوكيتينو على عاقة جيدة بال�شطورتن مواطنه الراحل 
دييغو مارادونا والربازيلي رونالدينيو خال اأيامه كاعب، والآن �شتكون 
لفر�شه يف  اأ�شا�شية  نيمار  الربازيلي  ب�شخ�ش  اآخر  عاملي  عاقته مع جنم 

النجاح كمدرب لباري�ش �شان جرمان الفرن�شي.
يبداأ الأرجنتيني اليوم الأربعاء �شد �شانت اإتيان يف املرحلة الثامنة ع�شرة 
والأوىل للعام اجلديد من الدوري الفرن�شي، فرتة قيادته للنادي الباري�شي 
حيث تتمثل مهمته يف ا�شتخراج الأف�شل من نيمار والنجم الآخر كيليان 

مبابي وامل�شي قدما خطوة اأبعد من �شلفه الأملاين توما�ش توخل.
بعد قرار اإنهاء عقده قبل �شتة اأ�شهر على نهايته، من غري املرجح اأن ي�شتاق 
جمهور النادي الباري�شي لتوخل على الرغم من قيادته الفريق لأول مرة 

يف تاريخه اىل نهائي دوري الأبطال.
فاز الأملاين بلقب الدوري الفرن�شي يف كل من املو�شمن اللذين اأم�شاهما 
اإقالته الرباعية املحلية،  اأ�شهر معدودة من  يف تدريب الفريق واأحرز قبل 
اأن ي�شري بنادي العا�شمة اىل النهائي القاري التاريخي الذي خ�شره  قبل 

اأمام بايرن ميونيخ الأملاين.
يف املقابل، مل يفز بوكيتينو باأي لقب كمدرب لكن ذلك ل يقلل من اأهميته 
وقدراته، و�شيبقى جمهور فريقه ال�شابق توتنهام يتذكره على اأنه الرجل 
الذي قاد النادي اللندين اىل اإنهاء الدوري الإنكليزي بن الأربعة الأوائل 

لأربعة موا�شم متتالية، والو�شول اىل نهائي دوري الأبطال عام 2019.
الواجهة  اىل  عاما  الي49  ابن  عاد  التدريب،  مقاعد  عن  لعام  غيابه  وبعد 

ليكون مع فريق تاألق يف �شفوفه كاعب.
بوكيتينو الذي لعب لفرتة وجيزة اىل جانب الأ�شطورة مارادونا مع نيولز 
عن  بعيدا  الفريق  رحييات  خييال  الفندق  يف  الغرفة  و�ييشيياركييه  بويز  اأوليييد 
ملعبه، كان اأحد جنوم قلب الدفاع يف �شان جرمان بن 2001 و2003، 
وها هو الآن يعود اىل الفريق الذي يحتل املركز الثالث يف ترتيب الدوري 
بفارق نقطة عن كل من ليون وليل قبل املرحلة الأوىل من العام اجلديد.

لعب الأرجنتيني خال تواجده يف "بارك دي برين�ش" دورا يف قيادة �شان 
جرمان اىل املركز الرابع يف الدوري خال مو�شمه الأول معه، واىل نهائي 

كاأ�ش فرن�شا عام 2003 حيث خ�شر اأمام اأوك�شري.
الفريق الذي كان بقيادة رونالدينيو يف خط املقدمة، مل يرتق حينها اىل 

م�شتوى التوقعات، ما يجعل بوكيتينو مدركا حلجم الآمال املعقودة حاليا 
الأرجنتينين  مبابي،  نيمار،  بحجم  لعبن  بوجود  احلييايل  الفريق  على 
والوافد  فرياتي  ماركو  الإيطالين  اأو  اإيييكيياردي،  وميياورو  ماريا  دي  اأنخل 

اجلديد موي�ش كن.
املواجهة  العا�شمة يف  يفز على فريق  الييذي مل  اإتيان  �شانت  املواجهة �شد 
الي22 الأخرية بينهما يف جميع امل�شابقات، وحتديدا منذ ت�شرين الثاين-

نوفمرب 2012، قد ل ت�شلح للحكم على ما ميكن اأن يدخله بوكيتينو اىل 
الفريق، لكن مباراة الأربعاء املقبل يف ملعب بوليرت ديليلي�ش يف مدينة 
�شتمنح  لأنييهييا  الأهيييم  الأول  الختبار  �شتكون  مر�شيليا  الييغييرمي  �شد  لن�ش 
و�شوله،  على  اأ�شبوعن  من  اأقييل  بعد  الفريق  مع  الأول  لقبه  الأرجنتيني 
مباراتها  تقام  التي  املحلية  الأبطال  كاأ�ش  على  يلتقيان  الفريقن  اأن  مبا 
ب�شبب تداعيات فريو�ش  اأن موعدها تغيري  اإل  املو�شم  عادة قبيل انطاق 

كورونا.
من املوؤكد اأن الحتفاظ بلقب الدوري املحلي يبقى من الأولويات، ل�شيما 
اأن التحديات اأ�شعب هذا املو�شم يف ظل النتائج التي يحققها ليون )يلتقي 
واملحافظة  ال�شدارة  يف  البقاء  عن  باحثا  ال�شابع  لن�ش  �شيفه  مع  الأربعاء 
على �شجله اخلايل من الهزائم للمباراة الي15 تواليا(، ليل )يلتقي �شيفه 
اأجنيه التا�شع( اأو حتى رين الرابع )يحل �شيفا على نانت( الذي يتخلف 

بفارق 4 نقاط فقط عن �شان جرمان.
لكن الأهم بالن�شبة لاإدارة القطرية يف النادي حتقيق حلم اأن ي�شبح �شان 
جرمان ثاين فريق فرن�شي يتوج بدوري الأبطال بعد مر�شيليا الذي اأحرزه 

عام 1993.
وبعد اأن بلغ الدور ثمن النهائي با�شراف توخل، ي�شطدم �شان جرمان الآن 
اأجل  اأمام بوكيتينو من  �شانح  الوقت  اأن  اإل  الإ�شباين بر�شلونة،  بالعماق 
�شباط/فرباير   16 يف  �شيكون  الذهاب  اأن  مبا  املواجهة  لهذه  التح�شري 

والإياب يف 10 اآذار/مار�ش يف باري�ش.
لوي�ش  جرمان  ل�شان  ال�شابق  املييدرب  حييذر  التوقعات،  بحجم  منه  واإدراكيييا 
الفريق،  الأخييري لعبا يف  بوكيتينو حن كان  اأ�شرف على  الييذي  فرنانديز 
"�شتكون بداية �شعبة عليه. فدعونا األ نحكم  قائا لوكالة فران�ش بر�ش 

عليه منذ البداية...".

�ضان جرمان يبداأ حقبة بوكيتينو املعتاد على »الكبار« 



 
عقوبة قا�ضية تنتظر ملكة اجلمال بعد جرمية كورونا

بعدما  قييانييوين،  مييياأزق  يف  ال�شابقة  بريطانيا  جييمييال  ملكة  وقييعييت 
انتهكت قرارات دولة باربادو�ش املتعلقة بفريو�ش كورونا امل�شتجد، 

بل اإنها حاولت الفرار عرب املطار.
العار�شة  اأن  الربيطانية،  نيوز" الإخبارية  "�شكاي  �شبكة  وذكييرت 
زارا هولند )25 عاما( �شتمثل، الأربعاء اأمام حمكمة يف باربادو�ش، 

الدولة الأرخبيل الواقعة يف منطقة الكاريبي.
اتهامها  ب�شبب  ال�شجن،  عقوبة  ورمبا  كبرية  غرامة  زارا  وتواجه 
من طرف ال�شلطات يف باربادو�ش بانتهاك قوانن فر�شت لحتواء 

اأزمة فريو�ش كورونا.
اإىل  �شديقها  برفقة  و�شلت  الربيطانية  اجلييمييال  ملكة  وكييانييت 
اجلزيرة يف 27 دي�شمرب املا�شي، حيث مت اإخ�شاعها لفح�ش كورونا 

واإباغها باأنه يتعن عليها البقاء هناك حتى تعرف النتائج.
وقالت و�شائل اإعام حملية اإن �شديقها البالغ من العمر 25 عاما 

ثبتت اإ�شابته الفريو�ش، وهو يف احلجر ال�شحي الآن.
اإل اأن ال�شرطة املحلية اكت�شفت اأن زارا غادرت الفندق دون اإذن يف 
29 دي�شمرب، ومت العثور عليها لحقا يف املطار يف حماولة على ما 
1700 �شخ�ش عري�شة  اأكر من  الباد. ووقع  للفرار من  يبدو 
على الإنرتنت، تطالب ب�شجن ملكة اجلمال الربيطانية ال�شابقة. 
وقال متحدث با�شم وزارة اخلارجية الربيطانية اإن وزارته "تقدم 

الدعم لرجل وامراأة يف باربادو�ش بعد توقيفهما".
وتعد باربادو�ش اإحدى الوجهات ال�شياحية املف�شلة للربيطانين، 
كما اأنها من رابطة دول الكومنولث التي تتكون من اأكر من 50 

بلدا، كانت خا�شعة يف ال�شابق لاإمرباطورية الربيطانية.

بعد اأن اأخفى اإ�ضابته بالإيدز.. ح�ضم ق�ضية الزوج املخادع
وقفت حمكمة يف �شف �شيدة اتهمت زوجها باخلداع، حيث اأخفى 
عليها "عمدا" اإ�شابته مبر�ش نق�ش املناعة املكت�شبة )الإيدز( قبل 
عقد قرانه عليها. وقررت حمكمة يف منطقة مينهانغ يف �شنغهاي 
اإلغاء الزواج الذي مل ي�شتمر  �شرقي ال�شن،اأم�ش الأول الثنن، 

�شوى اأ�شهر قليلة، بناء على الدعوى التي اأقامتها ال�شيدة.
وقالت الزوجة يف دعواها اإنها "ل ت�شتطيع تقبل حقيقة اأن زوجها 
قالت  ح�شبما  ال�شيطرة  حتييت  حالته  اأن  رغييم  بالإيدز"،  م�شاب 

املحكمة.
ووفقا ل�شحيفة "غلوبال تاميز" ال�شينية، فاإن ال�شيدة مل ت�شب 
بالإيدز، علما اأنها حملت من زوجها ثم تخل�شت من اجلنن عرب 

عملية اإجها�ش.
و�شرعان ما  تعرفت على جيانغ عرب �شديق م�شرتك،  وكانت يل 

توطدت العاقة بينهما حتى تزوجا يف يونيو املا�شي.
وقالت املحكمة اإنه "بعد فرتة وجيزة من الزواج، اعرتف الرجل 

لزوجته باأنها م�شاب بالإيدز ويخ�شع للعاج".
واأ�شافت اأن جيانغ اأكد اأنه "يكاد يكون من امل�شتحيل انتقال املر�ش 
اإىل زوجته وطفلهما"، لكن يل قالت اإنها "غري قادرة على قبول 
حالة زوجها". واأو�شحت املحكمة اأنه "رغم اأن يل �شعرت اأنها كانت 
تربطها مع �شريكها عاقة جيدة، فاإنها اأجرت عملية اإجها�ش بعد 

الكثري من امل�شاورات، ثم �شعت لإلغاء زواجهما عرب املحكمة".
الف�شل  التي مت  الزوجية  اأوائييل اخلافات  واحييدة من  والق�شية 
فيها مبوجب القانون املدين اجلديد يف ال�شن، الذي دخل حيز 
الزواج  قييانييون  حمييل  ليحل  اجلييياري  يناير  ميين  الأول  يف  التنفيذ 
املتزوجن  على  "يجب  اأنه  على  القانون اجلديد  وين�ش  ال�شابق. 
الإباغ ب�شدق عما اإذا كانوا يعانون اأمرا�شا خطرية قبل للزواج"، 
التي  الأمييرا�ييش  قائمة  الإييييدز يف  يييدرج  فلم  ال�شابق  القانون  اأمييا 

ميكن اأن توؤدي اإىل ف�شخ عقد الزواج.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الربيطانيون يتخل�ضون من �ضديقهم املخل�س
يف  كثريون  فبادر  البيوت،  داخييل  وملل  حجر  حالة  يف  اأنف�شهم  النا�ش  وجد  املا�شي،  العام  يف  الوباء  تف�شى  عندما 
بريطانيا اإىل تربية حيوانات مثل الكاب، حتى تكون مبثابة ت�شلية لهم يف زمن ع�شيب، لكن ما اإن انتهى عملهم 

عن بعد اأو م�شى بع�ش الوقت، حتى قرروا اأن يتخلوا عنها، لأنهم مل ي�شتطيعوا رعايتها كما ينبغي.
وقالت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، اإن الكثري من الربيطانين تخلوا عن كابهم اأو اأعطوها لآخرين حتى 

يتبنوها.
وبع�ش هذه الكاب كانت جراء ترتاوح اأعمارها بن 6 اأ�شهر، و�شنة، وا�شرتوها اأثناء تف�شي الوباء، ثم اكت�شفوا عدم 

مقدرتهم على العناية بها.
الكثري من  املا�شي، حيث بداأ  العام  ال�شالت،  اإ�شرتليني لبع�ش  3000 جنيه  اأكر من  اإىل  وارتفع �شعر اجلييراء 

النا�ش العمل من املنزل اأو مت اإجازتهم.
وظهرت الع�شرات من الإعانات على مواقع مثل Pets4you و Preloved، حيث ياأمل املالكون يف ا�شتعادة املال 

الذي دفعوه.
اأنه ل وقت لديه حتى  اإ�شرتلينيا، وال�شبب هو  بي2250 جنيها  اأ�شهر،   6 اإنه باع كلبه البالغ  اأحد الأ�شخا�ش  وقال 
يعتني باحليوان. وقال مالك اآخر، عر�ش كلبته للبيع، مقابل 2000 جنيه اإ�شرتليني: "اإنها بحاجة اإىل اأكر مما 

ميكننا تقدميه لها".
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تعوي�س خرايف مل�ضجون ظلمًا 28 عامًا
ح�شل  يرتكبها،  مل  قتل  بتهمة  ال�شجن  يف  ظلما  عاما   28 ق�شى  اأن  بعد 

الأمريكي ت�شي�شرت هوملان الثالث على تعوي�ش بنحو 10 ماين دولر.
9.8 مليون دولر، يف  ووافقت مدينة فيادلفيا على دفع تعوي�ش قيمته 

واحدة من اأكرب ت�شويات الإدانة غري امل�شروعة يف تاريخها.
وكان ت�شي�شرت هوملان الثالث يبلغ من العمر 21 عاما، عندما اتمُهم يف عام 
1991 بقتل طالب يف عملية �شطو فا�شلة مبدينة فيادلفيا، وكان يعمل 

حينها �شائقا لل�شيارات امل�شفحة، ومل يكن لديه اأي �شجل اإجرامي.
اأ�ييشييود يقود �شيارة  "م�شتهدفا لأنييه رجييل  اأنييه كييان  واأكييد هوملان وحمييامييوه 
تغادر  �شوهدت وهي  �شيارة  تطابق و�شف  كانت  التي  بي�شاء"،  رباعي  دفع 
م�شرح اجلرمية. ومل يربط اأي دليل مادي بينه وبن اإطاق النار على تاي 
جونغ هو، الطالب يف جامعة بن�شلفانيا، وفق ما ذكرت �شحيفة "فيادلفيا 
لري  الييعييام  للنائب  التابعة  الإدانة"  "نزاهة  وحييدة  وكييانييت  اإنكوايرير". 
كرا�شرن، قد وافقت على مراجعة ق�شيته يف عام 2018. وخل�شت الوحدة 

اإىل اأنه من �شبه امل�شتحيل اأن يكون قد نفذ عملية القتل.
ويف عام 2019، اأمر قا�ش بالإفراج عن الرجل البالغ من العمر 49 عاما، 
القا�شي  وقييال  الق�شبان.  وراء  اأم�شاها  عقود  ثاثة  ميين  يقرب  مييا  بعد 
من  ملفقة  اأقيييوال  على  ق�شيتهم  اأقييامييوا  حينذاك،  واملييدعييون  ال�شرطة  اإن 
اإنكوايرر"  "فيادلفيا  �شحيفة  وذكرت  ك�شهود.  عليهم  اعتمدوا  اأ�شخا�ش 

اأنهم "حجبوا الأدلة" التي ت�شري اإىل اجلناة الفعلين.

ا�ضتيقظ �ضمريه واأعاد �ضيف اجلرنال ال�ضهري
بعد 40 عاما، ا�شتيقظ �شمري ذلك املحارب القدمي وقرر اإعادة �شيف تثال 

اجلرنال ال�شهري ويليام �شيربد، اأحد قادة احلرب الثورية الأمريكية.
ا�شتاب  على  نييادم  باأنه  ما�شات�شو�شت�ش  يف  التاريخية  اللجنة  اأبلغ  الرجل 
"�شربينغفيلد ريببليكان"، عن �شيندي بي.  ال�شيف. ونقلت �شحيفة  ذلك 
ات�شل  رجييا  اإن  قولها  وي�شتفيلد،  يف  التاريخية  اللجنة  رئي�شة  غيلورد، 
ويليام  اجلييرنال  تثال  من  م�شروقا  �شيفا  لديه  اإن  وقييال  املدينة  ببلدية 
الييرجييل طي  اإبييقيياء هييوييية  1980. ووافييقييت غيييييلييورد على  �شيربد منذ عييام 
اإىل  ال�شيف الربونزي بل ورتبت له طريقة كي يو�شله  اأعيياد  اإذا  الكتمان، 
بندم  ي�شعر  كان  "الرجل  لل�شحيفة:  غيلورد  وقالت  وزوجته.  هو  منزلها 
اأنه جنى ما جنى نكاية  اإنه حمارب قدمي، ولقد اأخربين  واأ�شف كبريين. 
النا�ش  تذكر  كي  تن�شر  اأن  للق�شة  يريد  واإنييه  ي�شايقه،  كييان  اآخيير  بجندي 
باأن ما تفعله يف �شغرك قد ياحقك بقية حياتك". الرجل الذي و�شفته 
غيلورد باأنه "اأ�شبه بدب �شخم"، اأخربها باأنه كان يعمل يف حانة باملدينة، 

بينما كان م�شجا كطالب يف جامعة ولية وي�شتفيلد.
وبعد ليلة من احت�شاء اخلمر، ذهب هو وجمموعة من الأ�شدقاء ل�شرقة 

ال�شيف، الذي قال اإنه انتزعه ب�شاعديه دون احلاجة مل�شاعدة اأخرى.

بيفيديو حزين.. فريوز 
تنعي اإليا�س الرحباين

نيييعيييت اليييفييينيييانييية اليييكيييبيييرية فييييريوز 
امليييو�يييشيييييييقيييار اليييليييبييينييياين الييييراحييييل 
موؤثر  بفيديو  الييرحييبيياين  اإليييييا�ييش 
على  اليي�ييشييخيي�ييشييييية  �شفحتها  عيييرب 
جراء  من  وفاته  بعد  "في�شبوك"، 
فريو�ش كورونا امل�شتجد "كوفيد-

."19
ونيي�ييشييرت فييييريوز، الييفيييييديييو، الذي 
اإليا�ش  للراحل  فيه لقطات  يظهر 
الييييرحييييبيييياين، مييييع مييو�ييشيييييقييى من 
الرحبانية"  "الأخوية  تييلييحيين 

لأغنية "هجروا الأحبا احلارة".
من  كييبييرياً  تفاعا  املن�شور  ولييقييى 
الجتماعي،  التوا�شل  موقع  رواد 
الذين بدورهم كتبوا عبارات رثاء 

تتحدث عن الراحل.
وتيييييويف اليييرحيييبييياين بييعييد اأيييييييام من 
تبعات  ب�شبب  امل�شت�شفى  دخييولييه 
ما  على  كورونا،  بفريو�ش  اإ�شابته 

ذكرت و�شائل اإعام حملية.
طبعت  عائلة  اإىل  الراحل  وينتمي 
لبنان،  وامل�شرح يف  املو�شيقى  تاريخ 
من�شور  اليييراحيييلييين  �ييشييقيييييق  وهييييو 

وعا�شي الرحباين.

مع انتهاء الأزمة.. حممد 
رم�ضان: بعد 96 يوما موعدنا

ا�يييشيييتييياأنيييف اليييفييينيييان املييي�يييشيييري حممد 
الييفيينييي يف م�شر  نيي�ييشيياطييه  رمييي�يييشيييان 
بييعييد اإلييغيياء قيييرار اإيييقييافييه عيين العمل 
حلييين الييتييحييقيييييق مييعييه بيي�ييشيياأن �شور 
انت�شرت اأخريا عرب مواقع التوا�شل 
مب�شاهري  جتيييميييعيييه  الجييييتييييميييياعييييي 
اأم�ش  رميي�ييشييان   وكييتييب  اإ�شرائيلين. 
الأول الثنن على �شفحته الر�شمية 
يوماً   96 "بعد  فييييي�ييشييبييوك:  عيييليييى 
)م�شل�شل(  ميييع  اهلل  بييييياإذن  مييوعييدنييا 
نا�شر  الكبري  املييوؤلييف  كتابة  مو�شى 
العبقري  واإخييييييييراج  اليييرحيييمييين  عييبييد 
حممد �شامة". وكان الحتاد العام 
لييليينييقييابييات الييفيينييييية يف ميي�ييشيير قيييرر يف 
نوفمرب املا�شي، وقف رم�شان موقتا 
عن العمل حلن التحقيق معه ب�شاأن 
�شور انت�شرت على الإنرتنت تظهره 
اآدام  عومري  الإ�شرائيلي  املغني  مييع 
ولعب كرة القدم العربي الإ�شرائيلي 
�شياء �شبع. وقررت حمكمة م�شرية، 
كانت  دعييوى  �شطب  املا�شي،  ال�شبت 
مقامة �شد املمثل امل�شري ملنعه من 
ت�شوير  اأو  غيينييائييييية  حييفييات  اإقيييامييية 
اأعيييميييال فيينييييية داخييييل اليييبييياد. كذلك 
م�شر  يف  ال�شحفين  نييقييابيية  قيييررت 
اإلغاء قرارها ال�شابق مبقاطعة اأخبار 
رم�شان على خلفية ال�شور. واأعلنت 
اإلغاء  اأن  املييا�ييشييي  الأ�ييشييبييوع  اليينييقييابيية 
�شدور  "بعد  اأتييييى  اليي�ييشييابييق  قيييرارهيييا 
املهن  بيينييقييابيية  التحقيق  جليينيية  قيييرار 
الخت�شا�ش  �ييشيياحييبيية  الييتييمييثيييييلييييية، 
والقانونية  الييد�ييشييتييورييية  واليييوليييية 
وم�شائلة  الييواقييعيية  عييلييى  احلييكييم  يف 
اأعييي�يييشيييائيييهيييا، بييحييفييظ الييتييحييقيييييق مع 
والكتفاء  بالتطبيع  املتهم  الييفيينييان 

بفرتة الإيقاف".

لقاح موديرنا يتعرث اأوروبيا.. 
وترقب للجل�ضة القادمة

اأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اأنها لن تتخذ 
قرارا نهائيا، يف �شاأن ال�شماح با�شتخدام لقاح 
�شركة موديرنا �شد فريو�ش كورونا امل�شتجد، 
على اأن ت�شتاأنف مناق�شتها يف وقت لحق هذا 
الأ�ييشييبييوع. وقييالييت الييوكيياليية، الييتييي مقرها يف 
�شاأن  يف  "املناق�شات  اإن  بيييييان،  يف  اأميي�ييشييرتدام 
تنتهي  ليين  كوفيد19-  �شد  مييوديييرنييا  لييقيياح 

هذا امل�شاء. �شتتوا�شل الأربعاء".
واإثييييييييير �يييشيييغيييوط مييييين اليييييييييدول الأوروبييييييييييييية 
وقت،  اأ�ييشييرع  يف  مييوديييرنييا  للقاح  للرتخي�ش 
جلنة  اجتماع  موعد  تقدمي  الوكالة  قييررت 
 12 ميين  الب�شري  ال�ييشييتييخييدام  ذات  الأدوييييية 
ييينيياييير اإىل الأربيييعييياء اليي�ييشيياد�ييش ميينييه، ثييم من 
الأربعاء اإىل الثنن. واأجازت الوكالة يف 21 
دي�شمرب ا�شتخدام لقاح فايزر/بايونتيك �شد 
فريو�ش كورونا، ما حدا باملفو�شية الأوروبية 
اإىل املوافقة عليه بحيث بات اللقاح الوحيد 

املرخ�ش له يف اأوروبا.

يقتل زوجته اأمام زمالئها مبدر�ضة 
معلم  اأقيييدم  م�شرية،  مدر�شة  �شهدتها  مييروعيية  جرمية  يف 
مبدر�شة  عملها  مقر  داخييل  زوجييتييه  قتل  على  عيياميياً(   45(
�شدد لها عدة  الييدكييرور مبحافظة اجليزة، حيث  بييولق  يف 
اأمام  قتيلة،  لريديها  والعنق  الظهر  يف  بال�شكن  طعنات 
اأعييين زمييائييهييا، ثييم فيير هييياربييياً بال�شكن اليييذي ارتييكييب به 
اجلرمية. وتلقت �شرطة بولق الدكرور باغاً، من مدر�شة 
"ال�شيماء احلديثة اخلا�شة" يفيد مبقتل مدّر�شة يف اأواخر 
الثاثينات داخل املدر�شة على يد زوجها )45 عاماً(. وجرى 
حترير حم�شر بالواقعة، واإخطار النيابة العامة التي تولت 
�شبب  لبيان  عليها  املجني  جثة  بت�شريح  واأمييرت  التحقيق، 
املباحث  حتريات  وطلب  الييزوج،  لأقييوال  وال�شتماع  الوفاة، 
حول الواقعة. وك�شفت التحقيقات قيام املتهم بقتلها ب�شبب 
وجود خافات مادية بينهما منذ فرتة، ل�شيما بعد عودته 
من اإحدى الدول العربية الذي كان يعمل بها ب�شبب تف�شي 
فريو�ش كورونا، ومعايرتها له كونها هي التي تعمل وتنفق 

عليه وتلبي احتياجات الأ�شرة.

قتلت زوجها ثم ن�ضرت التدوينة على في�ضبوك
ال�شاد�شة  يف  اميييييراأة  اأن  الييهيينييد،  يف  �شحفية  تييقييارييير  ذكيييرت 
يوم  مييروعيية،  بطريقة  زوجها  قتلت  عمرها  من  والثاثن 
ال�شبت املا�شي، ثم كتبت عما اقرتفته يف موقع "في�شبوك"، 

واأعلنت عن قرار اآخر ل يقل ترويعا.
بجرميتها  اأقييييرت  املييييراأة  فييياإن   ،"indtv" مييوقييع  وبح�شب 
اأن ت�شع حيييدا حلياتها  ثييم حيياولييت  فييييي�ييشييبييوك،  عييلييى مييوقييع 
الثنن،  نيودلهي. و�شباح  العا�شمة  انتحارا يف  حتى توت 
اجلرمية،  م�شرح  اإىل  هرعت  اأنها  الهندية،  ال�شرطة  اأكييدت 
امل�شتاأجرة  ال�شقة  اجلييريان ومالك  ات�شال من  تقلت  بعدما 
ب�شان جرمية حمتملة. وبعث اجلييريان ب�شورة عن تدوينة 
على  دليلة  مبثابة  عليها  واعتمدوا  ال�شرطة،  اإىل  في�شبوك 
وقيييوع جييرمييية داخيييل اليي�ييشييقيية. يف غيي�ييشييون ذليييك، قيييال مالك 
لكنهما مل  الييزوجيين  مييرارا مع  التوا�شل  حيياول  اإنييه  ال�شقة 
ما.  �شيء  وقييوع  يف  ال�شكوك  �شاورته  وعندئذ،  الباب،  يفتحا 
اإذ  مروعة،  حالة  يف  ال�شقة  وجييدت  اأنها  ال�شرطة  واأو�شحت 
كانت م�شرجة بالدماء على اجلدران والأر�شية. ومت العثور 
على الزوج، وعمره 37، وهو يف بركة من الدماء بينما كانت 
مت  ذلييك،  غ�شون  يف  ج�شمه.  على  بادية  كثرية  طعنات  اآثييار 
منه،  مقربة  على  للوعي  فيياقييدة  وهييي  الييزوجيية  على  العثور 
وكان  الييعيياج.  تتلقى  امل�شت�شفى حيث  اإىل  اأخييذهييا  جييرى  ثم 
التاأمن،  اأطفال، يعمان يف قطاع  الزوجان، ولي�ش لديهما 
وراج اأن خافات كثرية ن�شبت بينهما خال الآونة الأخرية.

وزنه 7 كيلوغرامات فقط.. اجلوع ينه�س �ضبيًا مينيًا
البالغ من العمر �شبع �شنوات  يرقد اليمني فايد �شميم 
ميي�ييشييلييوًل ويييعيياين ميين �ييشييوء تييغييذييية حييياد عييلييى �ييشييرييير يف 
من  بييالييكيياد  جنييا  اأن  بعد  �شنعاء،  بالعا�شمة  م�شت�شفى 
حممد،  راجييح  ويقول  هناك.  اإىل  للو�شول  �شاقة  رحلة 
مب�شت�شفى  التغذية  �ييشييوء  عنرب  على  امليي�ييشييرف  الطبيب 
و�شل  اأم�ش،  يييوم  هييذه  احلالة  عندنا  "و�شلت  ال�شبعن، 
وب�شبب  احليي�ييشييار  ب�شبب  عليه  ييغييمييى  ممُ �شبه  عيينييدنييا  اإىل 
عندنا  اإىل  و�ييشييل  ومييا  )الييطييرقييات(  والتقطعات  احليييرب 
وقده �شبه منتهي ب�ش -احلمد هلل -قمنا بالازم واحلمد 

هلل حت�شنت حالته.

لقاحات كورونا وال�ضاللت اجلديدة.. تعليقات علمية متفائلة
يف اأعيييقييياب الأنيييبييياء الييتييي تييييرددت حيييول عيييدم قدرة 
الييلييقيياحييات امليي�ييشييادة لييكييورونييا عييلييى �ييشييد الفريو�ش 
الهدوء  اإىل  بريطانيون  علماء  دعييا  "املتحور"، 

وبعثوا ر�شائل طماأنة اإىل املاين حول العامل.
امل�شادة  اللقاحات  باأن  تقديرات  انت�شرت  والثنن 
لييكييورونييا الييتييي مت تييطييويييرهييا مييوؤخييرا قييد ل تكون 
الفريو�ش، ر�شدت  �شالة جديدة من  اأمييام  فعالة 

لأول مرة يف جنوب اإفريقيا.
ونقلت �شحيفة "غارديان" الربيطانية عن علماء 
بريطانين، قولهم اإنهم ل يرون �شببا للذعر، رغم 
هانكوك،  مييات  الربيطاين  ال�شحة  وزييير  ت�شريح 
اإفريقيا  جيينييوب  يف  اكت�شفت  الييتييي  اليي�ييشيياليية  بيييياأن 
امليييا�يييشيييي، جاء  لييلييمييخيياوف. ويف دييي�ييشييمييرب  ميييثيييرية 
الإعييان عن �شالة جديدة من كورونا يف جنوب 
اإفريقيا، بعد اأيام قليلة على اكت�شاف �شالة �شبيهة 
اأن  يف بريطانيا. ويظهر التحليل اجليني اجلديد 
مع  القوا�شم  بع�ش  يف  ت�شرتك  اجلديدة  ال�شالة 
ب�شورة  تتطور  لكنها  بريطانيا،  يف  املنت�شر  النوع 

منف�شلة.

تتميز  اإفريقيا  جيينييوب  �شالة  اأن  تقارير  وذكيييرت 
ت�شيب  ورمبيييا  �شابقاتها،  ميين  عيييدوى  اأكييير  بيياأنييهييا 
اليي�ييشييبيياب، وقييد تييكييون مييقيياوميية اأكييير للقاحات من 
التقارير مل  تلك  لكن  الوباء.  احلالية من  الن�شخ 

تكن مدعومة باأدلة قاطعة.
وقال علماء اإن حدوث طفرات يف الفريو�شات اأمر 
تظل  اأن  كييبييرية  بن�شبة  يرجحون  لكنهم  طبيعي، 
اللقاحات فعالة يف حماية الأ�شخا�ش من الإ�شابة 
بالوباء. ومع ذلك، فهم يوؤكدون اأنهم يراقبون عن 

كثب التطورات يف جنوب اإفريقيا.
اأ�يييشيييتييياذ عييلييم الأحييييييييياء الييدقيييييقيية يف جامعة  وقييييال 
"هناك  اإن  غييوبييتييا،  رايف  الييربيييطييانييييية  كييامييربيييدج 
حيياجيية لييلييتييوازن بيين حتييذييير اليينييا�ييش ميين �ييشيييء قد 
الييذعيير، وهييو ما  يكون مهما، وبيين خلق حالة من 

اأعتقد اأنه يحدث الآن".
اإجييراءات املراقبة والتحكم بحاجة اإىل  اأن  واأ�شاف 
تعزيز، في"من املحتمل اأن تكون ال�شالة املوجودة يف 
جنوب اإفريقيا �شبيهة بتلك املوجودة يف بريطانيا، 

ورمبا انتقلت اإىل دول اأخرى".

اإميا �ضتون تفاجئ اجلمهور بحملها
تكنت عد�شات كامريات الباباراتزي من اإلتقاط �شور للنجمة العاملية  

حمت�شنًة  اأجنلو�ش  لو�ش  مدينة  �ييشييوارع  يف  تتجول  وهييي  �شتون   اإميييا 
حملها  عيين  ك�شف  مييا  وهييو  �شديقاتها،  اإحيييدى  برفقة  املنتفخ  بطنها 
العام على  الأول من زوجها ديف مكاري بعد مرور ما يقارب  بطفلها 
الأميير واإخفائها له  اإعانها عن  زواجهما، وذلك على الرغم من عدم 

طيلة الفرتة املا�شية.
واختارت �شتون اإطالة ب�شيطة ومريحة مرتدية بلوزة �شوداء باأكمام 
واتخذت  �ييشييوداء،  بقبعة  راأ�شها  ت  غطَّ حيين  يف  اأ�ييشييود،  وليغينغ  طويلة 

رتدية قناع الوجه. اإجراءات الوقاية من فريو�ش كورونا ممُ

فنانون متنكرون بزي امللوك الثالثة ميل�سيور وكا�سبار وبالتازار يركبون منطاد الهواء ال�ساخن يف اإ�سبيلية خالل 
احتفاالت عيد الغطا�س.  ا ف ب


