
   

للحد من انت�شار فريو�س كوفيد- 19
جلنة الطوارئ والأزمات حتدث اإجراءات دخول 

اإمارة اأبوظبي من داخل الدولة اعتبارا من اليوم 
•• اأبوظبي-وام:

الناجمة عن  وال��ك��وارث  ال��ط��وارئ والأزم���ات  اإدارة  اأعلنت جلنة 
جائحة كورونا يف اإمارة اأبوظبي ام�س، حتديث اإجراءات دخول 
العدوى  لح��ت��واء  ال�ستباقية  للجهود  ت��ع��زي��زاً  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة 
هذه  تطبيق  و�سيبداأ  كوفيد19-،  فريو�س  انت�سار  من  واحل��د 

الإجراءات اعتبارا من يوم الأحد 17 يناير 2021.
واعتمدت اللجنة ال�سماح بدخول الإمارة من داخل الدولة خالل 
 PCR ساعة من تلقي نتيجة �سلبية لفح�س م�سحة الأنف�  48
اأو فح�س الليزر DPI بدًل من 72 �ساعة، كما اعتمدت اإجراء 
فح�س PCR يف اليوم الرابع من دخول الإمارة ملن تتجاوز مدة 
اإقامته 4 اأيام متتالية، واإج��راء فح�س PCR يف اليوم الثامن 
اإجراء  اأيام متتالية، وذلك بدًل من   8 اإقامته  ملن تتجاوز مدة 

فح�س اليوم ال�ساد�س املطبق حالياً.
وتطبق هذه الإجراءات على كافة �سكان الدولة، وي�ستثنى منها 
املطعمون يف برامج التطعيم الوطنية واملتطوعون يف الدرا�سات 
اأو   E »ح��رف  اخلا�سة  حالتهم  تظهر  ال��ذي��ن  للقاح  ال�سريرية 

النجمة الذهبية« على تطبيق احل�سن.
وج����ددت ال��ل��ج��ن��ة دع��وت��ه��ا لأف�����راد امل��ج��ت��م��ع مل��وا���س��ل��ة تعاونهم 
واأن عدم  والح��رازي��ة،  الوقائية  الإج���راءات  باتباع  والتزامهم 
اللتزام بالإجراءات املحددة قد يعر�س املخالفني اإىل الغرامة 

وامل�ساءلة القانونية.

حممد بن را�سد خالل زيارته مقر اأمن الدولة يف دبي  )وام(

عجوز يف دار للم�سنني بنيويورك تتلقى جرعة من لقاح كورونا )رويرز(

زار مقر اأمن الدولة يف دبي واأثنى على جهود قياداته ومنت�شبيه

حممد بن را�شد: الإمارات حققت مكانة 
متقدمة يف جمال الأمن والأمان اإقليميًا وعامليًا

•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك���د 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
يف  متقدمة  مكانة  حققت  الإم����ارات  دول���ة  اأن  اهلل،  رع���اه 
تاأكيد  وعاملياً، مبا ي�سمن  اإقليمياً  جمال الأمن والأم��ان 
الأم����ن و�سمان  اأ���س�����س  تر�سيخ  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا  ري��ادت��ه��ا 

الأمان للمجتمع مبختلف فئاته وموؤ�س�ساته، ومبا يواكب 
مواجهة  على  العالية  ال��ق��درة  وي��وؤك��د  الع�سر  متطلبات 

التحديات.
املن�ساآت،  عليه  باتت  ال��ذي  الكبري  بالتطور  �سموه  واأ�ساد 
التي  املخل�سة  واجل��ه��ود  ل���الأف���راد،  العالية  واجل��اه��زي��ة 
يبذلها رجال الأمن، بحر�سهم على التحديث والتدريب 

امل�ستمر، وتوظيف اأحدث التقنيات.  )التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله امللك عبد اهلل الثاين   )وام(

اأكدا العمل من اأجل ال�شالم واإيجاد ت�شوية عادلة للق�شية الفل�شطينية 

حممد بن زايد وعبد اهلل الثاين يبحثان 
العالقات الثنائية والأو�شاع الإقليمية والدولية

•• اأبوظبي-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
احل�سني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  و�ساحب 
خالل   - ال�سقيقة  الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة  عاهل 
يف  ال�ساطئ  ق�سر  يف  بينهما  اأم�س  عقد  ال��ذي  اللقاء 

اأبوظبي - العالقات الثنائية و�سبل دعمها وتطويرها 
مل�سلحة �سعبي البلدين، وتبادل وجهات النظر حول 
عدد من الق�سايا الإقليمية والدولية حمل الهتمام 

امل�سرك.
ورحب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
الثاين  امللك عبد اهلل  باأخيه جاللة  اللقاء،  يف بداية 

بن احل�سني يف بلده الثاين. )التفا�سيل �س2(

اإجراءات اأمنية واإغالق معامل �شهرية يف وا�شنطن قبل تن�شيب بايدن

الك�شف عن توجه لأخذ رهائن يف اقتحام الكونغر�س
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

وا�سلت العا�سمة الأمريكية وا�سنطن تعزيز اإجراءاتها الأمنية 
تفتي�س  نقاط  واإق��ام��ة  ال�سهرية،  املعامل  دخ��ول  منافذ  ب��اإغ��الق 
الرئي�س  تن�سيب  ملرا�سم  ا�ستعداداً  املدينة  و�سط  مداخل  على 

املنتخب جو بايدن يوم 20 يناير )كانون الثاين(.
اإج��راءات اأمن  وت�سهد مرا�سم تن�سيب الرئي�س الأمريكي دوما 
تاأمني  اإج���راءات  اأن  اإل  ال�سرية،  اخلدمة  جهاز  بقيادة  م�سددة 
املرا�سم هذا العام �ستكون اأكرب من املعتاد بعدما اقتحم موؤيدو 
الرئي�س دونالد ترامب مبنى الكونغر�س يوم ال�ساد�س من يناير 
فوز  على  النهائي  الت�سديق  ملنع  حم��اول��ة  يف  ال��ث��اين(  )ك��ان��ون 

بايدن.
"نا�سيونال  منطقة  اإغ���الق  الوطنية  املتنزهات  هيئة  واأعلنت 
مول" واملعامل الأمريكية ال�سهرية يف وا�سنطن حتى 21 يناير 

)كانون الثاين( على الأقل.
وقال ماثيو ميلر مدير املكتب امليداين جلهاز اخلدمة ال�سرية 
يف وا�سنطن لل�سحفيني: "ل ميكننا اأن ن�سمح بتكرار الفو�سى 
املتحدة  ال��ولي��ات  �ساهدتها  ال��ت��ي  القانونية  غ��ري  وامل��م��ار���س��ات 

توّجه  ب��اأّن��ه  ُف�ّسر  م��ا  كاأ�سفاد،  ا�ستخدامها  ميكن  بال�ستيكية 
م�سبق لأخذ رهائن.

اأّن  ال��ذي��ن ك��ان��وا داخ���ل املبنى  امل�����س��وؤول��ني  ولح���ظ الكثري م��ن 
املتظاهرين الذين قاموا بتخريب مكتب رئي�سة جمل�س النواب 
نان�سي بيلو�سي كانوا يعرفون املبنى من الداخل رغم تعقيدات 
يف  كليبورن  جيم�س  ال��دمي��وق��راط��ي  ال��ن��ائ��ب  وق���ال  ت�سميمه. 
مداخلة عرب �سبكة )�سي بي ا�س(، كانوا يعرفون اأين يتجهون، 

م�سيفاً نعم، �سخ�س ما داخل املبنى كان متواطئاً.
واأوقف نحو 15 �سخ�ساً ورّجحت وزارة العدل اإمكانية توجيه 
تهم اإىل اأكرث من 200 �سخ�س. ولفت املدعي العام يف وا�سنطن 
مايكل �سروين امل�سرف على التحقيق اإىل موؤ�سرات تن�سيق بني 
املعتدين، خ�سو�سا بني من كانوا داخل املبنى واآخرين خارجه.

اإذا كان ثمة  اأّن الأولوية" تكمن يف معرفة ما  واأو�سح �سروين 
هيكل قيادة وفرق منظمة.

وقال �سي�ستغرق الأمر اأ�سابيع، اإن مل نقل اأ�سهراً، للوقوف على 
الدوافع احلقيقية لبع�س املجموعات"، م�سيفاً يف الوقت نف�سه 
اأّن ل دليل حتى الآن على وجود فرق مكّلفة القتل اأو اخلطف، 

اأو حتى الغتيال.

اإنهم  اأمريكيون  م�سوؤولون  وق��ال  املا�سي".  الأ���س��ب��وع  وال��ع��امل 
اإىل  العا�سمة  يف  الوطني  احلر�س  ق��وات  عدد  ارتفاع  يتوقعون 

األفاً.  25
هذا وتزداد ال�سكوك حول الطابع العفوي لالعتداء على مقّر 
تواطوؤ  واإمكانية ح�سول  يناير  الثاين  كانون   6 يف  الكونغر�س 
اأف��ع��ال م�سبوهة على غ��رار طوابري  ب��روز  املبنى يف ظ��ل  داخ��ل 
مكرّب  عرب  توجيهات  تعطي  �سّيدة  م�سهد  اأو  املنّظمة  املعتدين 
ع�سية  �سّجلت  املكان  اإىل  م�سبوهة  زي��ارات  اإىل  اإ�سافة  ال�سوت 

احلدث.
ب��ه��ا منا�سرو  ق���ام  ال��ت��ي  ال��ع��ن��ف  اأع��م��ال  اأّن  اإىل  واأ����س���ار خ���رباء 
ال��رئ��ي�����س املنتهية ولي��ت��ه دون��ال��د ت��رام��ب ك��ان��ت ع��م��وم��ا غري 
الفيديو  مقاطع  لكّن  بعفويتها.  وتت�سف  وفو�سوية  منظمة 
مب�ستوى  توحي  م��ّذاك  حتليلها  مت  التي  والت�سالت  وال�سور 

مقلق من ال�ستعداد.
ع�سكرياً  زي��اً  ي��رت��دون  رج��ال  امل�سورة  املقاطع  اأح��د  يف  ويظهر 
ح�سد  ع��اب��ري��ن  م�ستقيم،  خ��ط  يف  الكابيتول  اأدراج  ي�سعدون 

املتظاهرين باجتاه اأبواب املبنى.
اأ�سرطة  حاملني  الأ���س��خ��ا���س  م��ن  العديد  ���س��ّور  ال��داخ��ل،  ويف 

يف اآخر ا�شتطالعات الراأي:

فقط 6 باملائة من التون�شيني ي�شعرون بالأمل!
تاأخر ت�شليم اللقاحات يهدد املهمة يف اأوروبا 

البيت الأبي�س يتوقع ارتفاع وفيات كورونا اىل ن�شف مليون 
غرب  حوثي  هجوم  اأكرب  �شد 
الع�شرات وم�����ش��رع  اليمن 

•• اليمن-وكاالت:
مت���ك���ن���ت ال������ق������وات امل���������س����رك����ة يف 
ك�سر  من  اليمني  الغربي  ال�ساحل 
اأكرب هجوم للميلي�سيات احلوثية، 
اأم�س ال�سبت، يف مديرية الدريهمي 
جنوبي احلديدة، وكبدتها خ�سائر 
ع�سكري  م�����س��در  واأف������اد  ف���ادح���ة. 
يف  امل��راب��ط��ة  امل�سركة  ال��ق��وات  اأن 
اخلطوط الأمامية ت�سدت لهجوم 
احلوثي  ميلي�سيات  ن��ف��ذت��ه  ك��ب��ري 

باجتاه مواقعها يف الدريهمي.
امليلي�سيات  اأن  امل�����س��در  واأ�����س����اف 
ت��ك��ب��دت خ�����س��ائ��ر ب�سرية  احل��وث��ي��ة 
الع�سرات  مب�����س��رع  متثلت  ك��ب��رية 
م����ازال����ت جثثهم  ع��ن��ا���س��ره��ا  م���ن 
مرمية يف خطوط النار، بالإ�سافة 

اإىل جرح ع�سرات اآخرين.
ووث��������ق ف���ي���دي���و ن�������س���ره الإع��������الم 
الع�سكري للقوات امل�سركة، جانبا 
م��ن امل���ع���ارك ال��ت��ي خ��ا���س��ه��ا جنود 
امليلي�سيات  �سد  امل�سركة  ال��ق��وات 
احل���وث���ي���ة الإره����اب����ي����ة. وت���زاي���دت 
احلوثية  الهجمات  وت��رية  م��وؤخ��راً 
يف مناطق متفرقة من احلديدة يف 

ت�سعيد خطري للميلي�سيات.

لندن وباري�س وبرلني: لإنتاج اإيران من 
اليورانيوم جوانب ع�شكرية خطرية

•• عوا�شم-وكاالت:

انتقدت الدول الأوروبية الثالث املوقعة على التفاق النووي مع اإيران، 
مربرات  اأي  غياب  على  م�سددة  اليورانيوم،  اإنتاج  لبدء  طهران  خطط 
لهذا الإجراء يف املجال املدين. وذكرت حكومات اململكة املتحدة وفرن�سا 
واأملانيا، يف بيان م�سرك من�سور على موقع اخلارجية الربيطانية: لي�س 
اليورانيوم،  ملعدن  م�سداقية  ذات  مدنية  ا�ستخدامات  اأي  اإي��ران  ل��دى 

ولإنتاج معدن اليورانيوم جوانب ع�سكرية خطرية حمتملة.
اإي���ران اجلديدة،  اإزاء خطط  قلقها  بالغ  ع��ن  ال��ث��الث  ال���دول  واأع��رب��ت 
مذكرة باأن طهران مبوجب التفاق النووي املربم يف عام 2015 �سبق 
اأن�سطة وبحوث يف جمال تعدين  اأي  اأن تعهدت بالمتناع عن ممار�سة 

اليورانيوم على مدى 15 عاما.
اإىل  اإي��ران بقوة على تعليق هذه الأن�سطة والعودة  وتابع البيان: نحث 
الوفاء بالتزاماتها ح�سب خطة العمل ال�ساملة امل�سركة دون اأي اإرجاء 

جديد، اإن كانت جادة ب�ساأن احلفاظ على التفاق.
مع اإعالن اإيران رفع م�ستوى تخ�سيب اليورانيوم بن�سبة %20، اأظهرت 
�سور لالأقمار ال�سناعية ماأخوذة حديثاً من من�ساأة نطنز النووية اأنه مت 

حفر ثالثة اأنفاق يف جبل بالقرب من املوقع.
اأن  ال��دويل للعلوم والأم��ن  املعهد  ال�سور، اعترب  اأويل لتلك  ويف تقييم 
لت�سريع عمليات تخ�سيب  ال�سلطات تبني من�ساآت جديدة حتت اجلبل 
�سور  اأن  املذكور  املعهد  ن�سره  تقرير  ذك��ر  التفا�سيل،  ويف  اليورانيوم. 
اأن  اأظهرت  يناير،   5 التقطت يف  التي  الدقة،  ال�سناعية عالية  الأقمار 
امل�ستقبلي  املوقع  وه��و  املنطقة،  يف  جبل  اأك��رب  يف  ب�سرعة  يتقدم  البناء 

املحتمل ملرفق التخ�سيب اجلديد حتت الأر�س.

•• عوا�شم-وكاالت:

موظفي  ك���ب���ري  ك���ل���ني  رون  ق�����ال 
ال��ب��ي��ت الأب���ي�������س امل��ق��ب��ل ب������اإدارة 
اإنه  ب��اي��دن  ج��و  املنتخب  الرئي�س 
يتوقع و�سول عدد وفيات فريو�س 
ك���ورون���ا ب���ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اإىل 
املقبل.  ال�سهر  ف��رد  مليون  ن�سف 
بالت�سريح يف مقابلة  واأدىل كلني 

مع �سحيفة وا�سنطن بو�ست.
اأن���ه واث���ق يف قدرة  واأ���س��اف كلني 
�سمان  على  القانون  اإنفاذ  هيئات 
اآمنة لبايدن يوم  مرا�سم تن�سيب 

الأربعاء.
هذا ويهدد تاأخر ت�سليم اجلرعات 
يف اإب���ط���اء ه���ذه امل��ه��م��ة يف اأوروب����ا 
من  ت�سررا  ال��ع��امل  مناطق  اأك��رث 

اجلائحة.
العاملية  ال�����س��ح��ة  منظمة  ودع���ت 
اإىل بدء التلقيح يف كل الدول "يف 
الأيام املئة املقبلة" ملواجهة الوباء 
الذي اأ�سفر عن اأكرث من مليوين 

وفاة يف العامل.
العام ملنظمة ال�سحة  وقال املدير 
ال����ع����امل����ي����ة ت�����ي�����درو������س اأده������ان������وم 
غ���ي���ربي�������س���و����س خ�������الل م����وؤمت����ر 
اأرى  اأن  اأري����د  جنيف  يف  ���س��ح��ايف 
حمالت التلقيح وقد بداأت يف كل 
دولة يف غ�سون الأيام املئة املقبلة، 

الهجوم على مبنى الكابيتول هيل:
هكذا اأدى خطاب ترامب ال�شعبوي اإىل مترد قواته!

•• الفجر -جريوم فياال غودفروي –ترجمة خرية ال�شيباين

تاأليه لرئا�سة ترامب  الكابيتول هيل مبثابة  بطريقة ما، كان الهجوم على 
املوؤ�س�سات.  وتدني�س  الأع��راف  انتهاك  التجارية:  لعالمته  مثايل  وجت�سيد 
كما اأنه، منطقًيا، تتويج لأربع �سنوات من اخلطاب احلزبي العنيف. بالطبع، 
يعترب دونالد ترامب من اأعرا�س ال�سعبوية، اإن مل يكن اأكرث، مثله مثل رو�س 
ال�ساي، ولكن، على عك�سهم،  بالني وحركة حزب  و�سارة  بوكانان  بريو وبات 
�سيكون قد و�سل اإىل اأعلى مراتب ال�سلطة، و�ساهم ب�سكل كبري يف انت�سارها.

اإىل جانب �سلطته املوؤ�س�سية، يتمتع الرئي�س الأمريكي، املمثل الوحيد الذي 
"املنرب  اأح��ي��اًن��ا  )ت�سمى  خطابية  ب��ق��وة  امل��واط��ن��ني،  جميع  قبل  م��ن  ينتخب 

الهائل"(، وظهور اإعالمي يجعله القائد الأعلى لرواة ال�سردية الوطنية.
ويو�سح خطابه يف 6 يناير متاًما ما ميكن و�سفه باأنه رواية �سعبوية التزم 
بها غالبية موؤيديه لأكرث من اأربع �سنوات حتى الآن. ومن ال�سروري فهم 
الآلية، والتعرف على خ�سائ�سها، من اأجل جتنب، هنا اأو يف اأي مكان اآخر، 

كارثة اأ�سواأ.                    )التفا�سيل �س11(

يف حني مل تنطلق احلمالت حتى 
الآن �سوى يف الدول الرثية ب�سكل 

�سبه ح�سري.
واأعرب الأمني العام لالأمم املتحدة 
غ��وت��ري���س اجلمعة عن  اأن��ط��ون��ي��و 
مو�سحا  الت�سامن،  ل�ف�سل  اأ�سفه 
ال���دول  اإىل  ت�����س��ل  ال��ل��ق��اح��ات  اأن 
حني  يف  ب�سرعة  ال��دخ��ل  ال��ع��ال��ي��ة 
اأيا  متلك  ل  العامل  دول  اأفقر  اأن 

منها.
اأن  واأع����ل����ن����ت خم����ت����ربات ف����اي����زر 
الوليات  خ��ارج  اللقاحات  ت�سليم 
نهاية  ت��ب��اط��وؤا  �سي�سهد  امل��ت��ح��دة 
كانون الثاين يناير ومطلع �سباط 
تعديالت  اإدخ����ال  ب�سبب  ف��رباي��ر 

على عملية النتاج.

و�سي�سمل هذا التاأخر دول الحتاد 
اأث������ار ق��ل��ق��ا كبريا  الأوروب���������ي م���ا 
خ�سو�سا مع ظهور ن�سخ متحورة 
امل�ستجد  ك����ورون����ا  ف���ريو����س  م���ن 

يوؤدي اإىل تفاقم اجلائحة.
وقال م�سدر يف ال�سلطة التنفيذية 
�ست�سطر  ف��رن�����س��ا  اإن  الفرن�سية 
ب�سب  التلقيح  وت��رية  تكييف  اإىل 
�سحنات  يف  منتظر  كبري  ت��راج��ع 
لقاح فايزر بايونتيك يف الأ�سابيع 

املقبلة.
العاملية  ال�سحة  منظمة  وق��ال��ت 
اإن ن�سخة متحورة اأخرية من�ساأها 
الربازيلية  الأم���������ازون  م��ن��ط��ق��ة 
واأعلنت اليابان عن ر�سدها الأحد، 

قد توؤثر على الرد املناعي.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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جامعة االمارات .. بيئة تعليمية حتاكي 
طبيعة عمل القطاعات ال�صناعية

اأخبار االإمارات

ترامب يغادر وا�صنطن قبل 
�صاعات من تن�صيب بايدن 

عربي ودويل

اجلهوري يهدي الوثبة لقب ال�صباق 
الرئي�صي ملهرجان حممد بن زايد للقدرة

الفجر الريا�صي

جلنة اإدارة الطوارئ والأزمات باأبوظبي: 
ا�شتمرار نظام التعلم عن بعد ملدة 3 اأ�شابيع

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت جلنة اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا يف 
اإمارة اأبوظبي عن ا�ستمرار نظام التعليم عن بعد جلميع املراحل الدرا�سية يف 
17 يناير  اأ�سابيع ابتداًء من اليوم الأحد املوافق   3 كافة مدار�س الإم��ارة ملدة 
اجلاري. واأكدت اللجنة اأن هذا القرار جاء كاإجراء احرازي للحد من انت�سار 
اأ�سا�سي من  الفريو�س وحر�ساً على �سحة و�سالمة املجتمع املدر�سي وهو جزء 

الإجراءات الوقائية املتخذة يف الإمارة للحد من انت�سار فريو�س كوفيد19-.
املدار�س  والإداري يف  الأكادميي  الكادرين  واأف��راد  الأم��ور  اأولياء  اللجنة  وحثت 
�سد  اأنف�سهم  حلماية  كوفيد19-  �سد  التطعيم  على  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
�سي�سرع  وال��ذي  املجتمع  لأف��راد  �ساملة  حماية  تاأمني  يف  وامل�ساهمة  الفريو�س 

العودة الآمنة اإىل املدار�س.

•• الفجر -تون�س:

بيزن�س  بال�سراك مع موقع  امي��رود  اأج��رى معهد 
ل�  العا�سرة  بالذكرى  خا�س  للراأي  ا�ستطالعا  نيوز 
14 يناير.  وبنّي هذا ال�ستطالع ان ال�سعور الطاغي 
ال���ذك���رى ك���ان الحباط  ال��ت��ون�����س��ي��ني يف ه���ذه  ع��ل��ى 

بن�سبة 28 باملائة، والغ�سب بن�سبة 20 باملائة، و18 
باملائة  بالياأ�س، و13  التون�سيني يح�سون  باملائة من 
بالفخر،  يح�سون  ب��امل��ائ��ة   9 فقط  بينما  مكتئبون، 
بالأمل  الذين يح�سون  التون�سيني  كانت  ن�سبة  واأقل 

اذ مل يتجاوزوا 6 باملائة.
)التفا�سيل �س12(

مل تتحقق مكا�سب التون�سيني يف التنمية

خطاب عنيف ادى اىل ممار�سة العنف
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  اأك���د 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
الإم�����ارات  دول����ة  اأن  اهلل،  رع����اه  دب���ي 
ح��ق��ق��ت م��ك��ان��ة م��ت��ق��دم��ة يف جمال 
مبا  وعاملياً،  اإقليمياً  والأم���ان  الأم��ن 
وحر�سها  ري���ادت���ه���ا  ت��اأك��ي��د  ي�����س��م��ن 
و�سمان  الأم����ن  اأ���س�����س  تر�سيخ  ع��ل��ى 
فئاته  مب��خ��ت��ل��ف  للمجتمع  الأم�����ان 
متطلبات  يواكب  ومب��ا  وموؤ�س�ساته، 
على  العالية  ال��ق��درة  وي��وؤك��د  الع�سر 

مواجهة التحديات.
الذي  الكبري  بالتطور  �سموه  واأ���س��اد 
واجلاهزية  امل���ن�������س���اآت،  ع��ل��ي��ه  ب���ات���ت 
املخل�سة  واجلهود  لالأفراد،  العالية 
التي يبذلها رجال الأمن، بحر�سهم 
امل�ستمر،  وال��ت��دري��ب  التحديث  على 
وت���وظ���ي���ف اأح�������دث ال��ت��ق��ن��ي��ات وفق 
بها  املعمول  ال��دول��ي��ة  املعايري  اأع��ل��ى 
على  �سموه  واأثنى  الأمني،  املجال  يف 
به جهاز  ال��ذي ي�سطلع  املهم  ال��دور 
اأمن الدولة يف دبي، وما يقوم به من 
الأمن  اإر�ساء  يف  ت�سهم  حثيثة  جهود 

واحل��ف��اظ على  املجتمع  والأم����ان يف 
مكت�سباته.

جاء ذلك خالل زيارة �ساحب ال�سمو 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ب��ح�����س��ور ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
م��ك��ت��وم ويل  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
بن  مكتوم  ال�سيخ  و�سمو  دب���ي،  عهد 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 

بن  اأح��م��د  ال�سيخ  و�سمو  دب��ي،  حاكم 
اآل م��ك��ت��وم رئي�س  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة 
للمعرفة، اإىل مقر جهاز اأمن الدولة 
�سموه  ا�ستقبال  يف  ك��ان  حيث  بدبي، 
وم���راف���ق���ي���ه م���ع���ايل ال����ل����واء طالل 
بالهول، مدير عام جهاز اأمن الدولة 
حا�سر  عو�س  اللواء  و�سعادة  بدبي، 

املهريي نائب املدير العام وعدد من 
قيادات اجلهاز.

واط���ل���ع ���س��م��وه خ���الل ال���زي���ارة على 
ال��ت��ي حققها جهاز  الإجن�����ازات  اأه���م 
اأم���ن ال��دول��ة يف دب���ي خ���الل الفرة 
تنفذها  ال��ت��ي  وال����ربام����ج  امل��ا���س��ي��ة، 
اإطار  يف  للجهاز  املختلفة  القطاعات 
لالأجهزة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  اجل���ه���ود  دع����م 

الأم��ن��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى دب���ي ودول���ة 
الإمارات على وجه العموم، يف تعزيز 
اأمن واأمان املجتمع، كجزء ل يتجزاأ 
التي  الإماراتية  من منظومة الأمن 
القيادة  م����ن  ك���ب���ري  ب���دع���م  حت���ظ���ى 
مكانة  حت��ق��ق  جعلها  م��ا  ال��ر���س��ي��دة، 
واملوؤ�سرات  ال��ت��ق��اري��ر  وف���ق  م��ت��م��ي��زة 

الدولية.

كما ا�ستمع �سموه اإىل �سرح من معايل 
اللواء طالل بالهول، مدير عام جهاز 
امل�ساريع  ب��دب��ي، ح���ول  ال��دول��ة  اأم���ن 
يعكف  ال��ت��ي  امل�ستقبلية  واخل���ط���ط 
اجلدول  وف��ق  تنفيذها  على  اجل��ه��از 
املبذولة  واجل��ه��ود  املعتمد،  الزمني 
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  ���س��ب��ي��ل  يف 
اأحدث التقنيات ومبا  الأمني، بتبني 

اأف�سل  وف��ق  الأداء  تعزيز  يف  ي�سهم 
مكانة  مع  ويتنا�سب  العاملية  املعايري 

دبي الرائدة يف خمتلف املجالت.
�ساحب  ..اأع����رب  ال��زي��ارة  نهاية  ويف 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
قيادات  جل��ه��ود  ت��ق��دي��ره  ع��ن  مكتوم 
وم��ن��ت�����س��ب��ي ج���ه���از اأم�����ن ال����دول����ة يف 
العالية  اجل��اه��زي��ة  وم�����س��ت��وى  دب���ي، 

واملن�ساآت،  الأف����راد  عليه  ب��ات��ت  ال��ت��ي 
التدريب  على  حر�سهم  خ��الل  م��ن 
الربامج  اأح��دث  وا�ستخدام  امل�ستمر، 
م�سرياً  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة،  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
�سموه اإىل الثقة الكبرية التي توليها 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف رج����ال الأم���ن 
الأرواح  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  ودوره������م 

واملكت�سبات.

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بحث 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
عبداهلل  امل���ل���ك  اجل����الل����ة  و����س���اح���ب 
اململكة  ع���اه���ل  احل�����س��ني  ب���ن  ال���ث���اين 
خالل   - ال�سقيقة  الها�سمية  الأردنية 

اأم�������س بينهما يف  ع��ق��د  ال����ذي  ال��ل��ق��اء 
ق�سر ال�ساطئ يف اأبوظبي - العالقات 
وتطويرها  دع��م��ه��ا  و���س��ب��ل  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
وتبادل  ال���ب���ل���دي���ن،  ���س��ع��ب��ي  مل�����س��ل��ح��ة 
وجهات النظر حول عدد من الق�سايا 
الهتمام  حم��ل  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 

امل�سرك.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ورح��ب 

اللقاء،  ب��داي��ة  يف  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
الثاين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ج��الل��ة  باأخيه 
بن احل�سني يف بلده الثاين، ونقل اإليه 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حتيات 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
العالقات  عمق  م��وؤك��داً   .. اهلل  حفظه 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال���ت���ي جت��م��ع ب���ني دول���ة 
الإم���ارات  الإم����ارات والأردن وح��ر���س 

اآفاق  على تعزيز هذه العالقات وفتح 
جديدة يف خمتلف املجالت مبا يدعم 
والتقدم  للتنمية  امل�سركة  التطلعات 

والرخاء.
وتناولت املباحثات بني اجلانبني، اآخر 
املنطقة  يف  وامل�����س��ت��ج��دات  ال��ت��ط��ورات 
لدول  ال��ت��ع��اون  ق��م��ة جمل�س  ون��ت��ائ��ج 
موؤخرا  عقدت  التي  العربية  اخلليج 

العربية  امل��م��ل��ك��ة  ال��ع��ال يف  م��دي��ن��ة  يف 
ال�سعودية.

واأكد اجلانبان اأهمية التعاون والت�ساور 
التطورات،  ه����ذه  ح����ول  امل�����س��ت��م��ري��ن 
اإىل  ودع��م اجلهود وامل��ب��ادرات الهادفة 
حتقيق ال�ستقرار وال�سالم يف منطقة 
ال�سراعات  وت�سوية  الأو���س��ط  ال�سرق 
والأزم��������ات ف��ي��ه��ا م���ن خ����الل احل����وار 

يعود باخلري  ال�سيا�سية، مبا  والطرق 
والنماء على �سعوبها. كما بحثا تعزيز 
الأمن وال�ستقرار يف املنطقة والعمل 
من اأجل ال�سالم واإيجاد ت�سوية عادلة 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة مب���ا يحقق  ل��ل��ق�����س��ي��ة 
املنطقة  ل�����دول  امل�����س��رك��ة  امل�����س��ل��ح��ة 

وتنمية �سعوبها.
ورح���ب ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل الثاين 

ملجل�س  ال�41  ال���ق���م���ة  مب���خ���رج���ات 
التي  العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون 
ا�ست�سافتها اململكة العربية ال�سعودية 
ال�سقيقة، واأ�سهمت يف تعزيز الت�سامن 
اخلليج  م���ن���ط���ق���ة  يف  وال�����س����ت����ق����رار 

العربي.
ا�ستعرا�س  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  مت  ك���م���ا 
حول   19  - كوفيد  جائحة  ت��ط��ورات 

القائم  والتعاون  البلدين،  ويف  العامل 
ب��ي��ن��ه��م��ا يف ال��ت�����س��دي ل��ه��ا واح���ت���واء 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وك��ان  اآث��اره��ا. 
اآل نهيان قد ا�ستقبل  حممد بن زايد 
عبداهلل  امللك  اجل��الل��ة  �ساحب  اأخ���اه 
الثاين عاهل الأردن، يف مطار البطني 
يف اأبوظبي لدى و�سوله يف وقت �سابق 

اليوم اإىل الدولة.

زار مقر اأمن الدولة يف دبي واأثنى على جهود قياداته ومنت�شبيه

حممد بن را�شد: الإمارات حققت مكانة متقدمة يف جمال الأمن والأمان اإقليميًا وعامليًا

بحثا تعزيز االأمن واال�شتقرار يف املنطقة والعمل من اأجل ال�شالم واإيجاد ت�شوية عادلة للق�شية الفل�شطينية 

حممد بن زايد وعبد اهلل الثاين يبحثان العالقات الثنائية والأو�شاع الإقليمية والدولية

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون اأمري 
الكويت بوفاة ال�شيخة ف�شاء جابر الأحمد ال�شباح

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
نواف  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخ��ي��ه  اإىل  تعزية  برقية  اهلل  حفظه 
الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت ال�سقيقة يف وفاة ال�سيخة 

ف�ساء جابر الأحمد ال�سباح.

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل �ساحب 
الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�سباح  اجل��اب��ر  الأح��م��د  ن��واف  ال�سيخ  ال�سمو 

ال�سقيقة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
رئي�س اإندوني�شيا يف �شحايا زلزال �شولوي�شي

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
جمهورية  رئي�س  وي��دودو  جوكو  الرئي�س  فخامة  اإىل  تعزية  برقية  اهلل 

اإندوني�سيا يف �سحايا الزلزال الذي �سرب جزيرة �سولوي�سي.

رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  كما بعث �ساحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 

و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
فخامة  اإىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 

الرئي�س جوكو ويدودو.
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اأخبـار الإمـارات
املا�شية  �شاعة  ال�شحة تقدم 131,939 جرعة خالل الـ 24 

الإمارات حتقق اأعلى معدل توزيع جلرعات لقاح كوفيد 19 للفئات املوؤهلة طبيا 
•• اأبوظبي-وام:

 اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 131،939 جرعة من 
جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  خالل   19 كوفيد  لقاح 
ومعدل  جرعة   1،797،926 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات 
توزيع اللقاح 18.18 جرعة لكل 100 �سخ�س.  ياأتي ذلك متا�سيا مع 
خطة الوزارة لتوفري لقاح #كوفيد19 و�سعياً اإىل الو�سول اإىل املناعة 
املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلالت 

وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19.
وقد اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع حتقيق دولة الإمارات العربية 
املتحدة اأعلى معدل توزيع جرعات لقاح كوفيد 19 للفئات املوؤهلة طبياً 
وامل�ستوفية كافة ال�سروط مبعدل بلغ 24.58 جرعة لكل 100 �سخ�س 

وذلك منذ اطالق احلملة الوطنية للقاح كوفيد19-.
وياأتي ذلك متا�سياً مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19 و�سعياً اإىل 
يف  �ست�ساعد  والتي  التطعيم  عن  الناجتة  املكت�سبة  املناعة  اإىل  الو�سول 

تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، تنطلق غدا الثنني  الدولة رئي�س جمل�س 
ع�سرة  الثالثة  دورت��ه��ا  يف  والتنمية  للهجرة  العاملي  املنتدى  قمة  اأع��م��ال 
والتي ت�ستمر حتى 26 يناير اجلاري وذلك برئا�سة دولة المارات التي 

تعترب اأول دولة خليجية تراأ�س املنتدى.
ومن املقرر اأن يفتتح معايل نا�سر بن ثاين الهاملي وزير املوارد الب�سرية 
ب�سكل  تعقد  التي  القمة  اأع��م��ال  للمنتدى،  احل��ايل  الرئي�س  والتوطني، 
مبتكرة  ���س��راك��ات   .. الب�سري  التنقل  "م�ستقبل  �سعار  حت��ت  اف��را���س��ي 
لتنمية م�ستدامة" مب�ساركة اأكرث من 2000 م�سارك ميثلون اأكرث من 
100 دولة ومنظمة دولية وم�سارات ت�ساورية عاملية ف�سال عن �سخ�سيات 
دولية رفيعة امل�ستوى، من �سمنهما اأنطونيو فيتورينو املدير العام ملنظمة 
القت�سادي  التعاون  منظمة  عام  اأم��ني  غوريا  واأجنيل  الدولية  الهجرة 

والتنمية ويلفا يوهان�سون مفو�سة ال�سوؤون الداخلية بالحتاد الأوروبي 
واأمرية الفا�سل مفو�سة ال�سوؤون الجتماعية بالحتاد الأفريقي ولوي�س 

املاجرو الأمني العام ملنظمة الدول الأمريكية.
والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  وكيل  النعيمي  ع��ب��داهلل  �سعادة  واأك���د 
مثالية  فر�سة  تعترب  القمة  اأن  الدولية  والعالقات  لالت�سال  امل�ساعد 
الت�ساورية  وامل�سارات  الأممية  واملنظمات  ال�سيا�سات  و�سانعي  للحكومات 
الدولية وكافة املهتمني ملناق�سة ال�سيا�سات والتحديات والفر�س املرتبطة 
ما  مرحلة  يف  �سيما  ل  املوؤقت  التعاقدي  العمل  وهجرة  التنمية  مبلفات 

بعد كورونا.
واأ�سار اإىل اأنه مت النتهاء من اتخاذ كافة الرتيبات الالزمة لنعقاد القمة 
بال�سكل الذي يليق ب�سمعة ومكانة دولة المارات ك�سريك دويل فاعل يف 
والفعاليات  امل��وؤمت��رات  اإدارة  يف  ال��دول��ة  وري���ادة  والعمل  التنمية  ق�سايا 
اأحدث  با�ستخدام  الكرونية  من�سة  تطوير  مت  وان��ه  �سيما  ل  الدولية 
التقنيات التكنولوجية لت�سيري اأعمال القمة و�سمان تفاعل امل�ساركني يف 

اجلل�سات من خالل توفري الرجمة الفورية لأربع لغات.
واأو�سح اأن القمة جت�سد اأولويات روؤية دولة المارات التي قادت مبوجبها 
يناير  �سهر  يف  الك����وادور  حكومة  م��ن  رئا�سته  ت�سلمت  اأن  منذ  املنتدى 
املبتكرة  وال�سراكات  الدويل  التعاون  زيادة  بالركيز على  وذلك   2020

التي ت�ستهدف حت�سني حياة الب�سر يف جميع اأنحاء العامل.
انبثق  ال��ذي  العمل  برنامج  تطبيق  يف  جنحت  الم����ارات  دول��ة  اأن  واأك���د 
فر�ستها جائحة  التي  التحديات  بالرغم من  املنتدى  لإدارة  روؤيتها  عن 
كورونا والقيود التي فر�ست على حركة ال�سفر حيث مت تبني نهج مبتكر 
افرا�سية  فعالية   30 لعقد  املرئي  الت�سال  تكنولوجيا  على  بالعتماد 
ا�ستهدفت تنظيم �ست م�ساورات رئي�سية بني اأقاليم العامل اخلم�س اآ�سيا 
والبا�سيفك، والدول العربية وجنوب اآ�سيا، واأفريقيا، و اأوروبا والمريكتني 
وذلك خالل الفرة من �سهر مايو اإىل يوليو 2020. واأو�سح النعيمي 
انه �سيتم خالل القمة عقد 34 جل�سة عمل حيث �سيتم خاللها مناق�سة 
ت��داع��ي��ات جائحة  ال�ستة م��ن حيث  ال��ت�����س��اوري��ة  خم��رج��ات الج��ت��م��اع��ات 

كوفيد19- على القت�ساد العاملي وانعكا�ساتها على التنمية والعمل.
كما تناق�س القمة حوكمة هجرة العمل التعاقدي املوؤقت يف �سوء املتغريات 
املهاري  وال��ت��دري��ب  التوظيف  واح��ت��ي��اج��ات  العمل  م�ستقبل  حتكم  ال��ت��ي 
حمايتها  و�سبل  املتنقلة  العمالة  لتمكني  التكنولوجيا  وا�ستثمار  للعمال 
للعمال  وامل�ستقبلة  املر�سلة  ال��دول  النظامي بني  التنقل غري  واحلد من 
اإىل جانب تعزيز ال�سراكات بني كافة الأطراف لتحقيق الأهداف املتعلقة 

بالهجرة الدولية �سمن اأجندة الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
ي�سكل  حيث   2006 ال��ع��ام  يف  اأط��ل��ق  للهجرة  العاملي  املنتدى  اأن  ي��ذك��ر 
الأع�ساء  ال��دول  بني  الطوعي  بالتعاون  يعنى  حكوميا  ت�ساوريا  م�سارا 
التعاقدي  التنموي لهجرة العمل  املردود  يف الأمم املتحدة بهدف تعزيز 
املوؤقت، وتتوج اأعماله ال�سنوية بقمة ت�ست�سيفها الدولة الرئي�س للمنتدى 
واملك�سيك  واليونان  والفلبني  بلجيكا  رئا�سته كل من  تعاقبت على  الذي 
واملغرب  واأمل��ان��ي��ا  وبنغالدي�س  وتركيا  وال�سويد  وموري�سو�س  و�سوي�سرا 

والكوادور ودولة المارات الرئي�س احلايل للمنتدى.

•• اأبوظبي -الفجر:

اأعلن الأر�سيف الوطني وجامعة ال�سوربون- اأبوظبي عن بدء درا�سة الدفعة 
اإدارة الوثائق والأر�سيف، يف الربنامج  الرابعة من طلبة ال�سهادة املهنية يف 
الرابعة  ن�سختها  يف  املهنية  ال�سهادة  طلبة  ويتابع  املتخ�س�س،  التدريبي 
الإجراءات  اأج��واء م�سددة من  ال�سوربون، و�سط  درا�ستهم يف قاعات جامعة 
الحرازية والتدابري الوقائية التي تتطلبها هذه املرحلة يف مواجهة انت�سار 

كوفيد19. 

وبهذه املنا�سبة رحب الأر�سيف الوطني بالطلبة امل�ستجدين يف هذه الدفعة، 
التي  والأر�سيف"  الوثائق  "اإدارة  ل�سهادة  املكثف  العلمي  باملحتوى  م�سيداً 
قطاعات  يف  امل�ستدام  والتطوير  الكفاءات  بناء  �سعيد  على  وجودها  اأثبتت 
الأر�سيف واإداراته يف الدولة، وترجمت ذلك بتاأهيل اخلريجني يف الدفعات 
ال�سابقة وتعزيز خرباتهم مبا يفيد موؤ�س�ساتهم يف جمال التعامل مع الوثائق 
ومعاجلتها، واحلفاظ على الإرث التاريخي لالأجيال وفق املعايري العاملية، 
وهذا ما جعل الكثري من دول اخلليج تتطلع اإىل حماكاة جتربة الإمارات يف 

ا�ستحداث برنامج �سبيه بربنامج ال�سهادة املهنية املتخ�س�سة.

واأ�سار اإىل اأن ال�سهادة املهنية يف اإدارة الوثائق والأر�سيف، والتي ت�ستقطب يف 
ن�سختها الرابعة اأكرث من ع�سرين م�ساركاً، تهدف اإىل تدريب امل�ساركني على 
كيفية اإدارة الوثائق الإلكرونية، واإدارة الوثائق اجلارية والو�سيطة وحفظ 
اخلا�سة  املهنية  الوظائف  ل�سغل  وتاأهيلهم  التاريخية،  والوثائق  ال�سجالت 
تعزز  التي  املتطورة  واملهارات  املعارف  واإك�سابهم  والأر�سيف،  الوثائق  ب��اإدارة 

دورهم يف هذا امليدان.
اجلدير بالذكر اأن برنامج ال�سهادة املهنية يتاألف من �ستة م�ساقات درا�سية، 
امل�ساقات  �ساعة لكل م�ساق. وتتواىل  اأ�سابيع مبعدل ثالثني  �ستة  وي�ستغرق 

كالآتي: مقدمة عامة حول الوثائق والأر�سيف، ت�سريعات ومعايري الأر�سيف، 
اإدارة الوثائق اجلارية والو�سيطة، املعاجلة العلمية لالأر�سيف، مباين احلفظ 

والأر�سيف، اإدارة الوثائق الإلكرونية.
يحا�سر يف هذا الربنامج �سمن امل�ساقات ال�ستة مهنيون وخرباء دوليون يف 
الربنامج على جمموعة  العربية، وي�ستمل  باللغة  والأر�سيف  الوثائق  اإدارة 

من املبادئ النظرية والتدريبات العملية.
وي�ستطيع الراغبون بالنت�ساب اإىل الربنامج التوا�سل مع جامعة ال�سوربون 

اأو الأر�سيف الوطني لالطالع على �سروط النت�ساب ور�سومه.

•• اأبوظبي -وام:

الربملانية  وال�سوابق  الإجن���ازات  من  العديد  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  حقق 
الت�سريعية  اخت�سا�ساته  مم��ار���س��ة  �سعيد  على  متثلت   ،2020 ع��ام  خ��الل 
والرقابية بعقد "15" جل�سة وافق خاللها على "17" م�سروع قانون وتبنى 
اإىل  "64" �سوؤال  ووج��ه  عامني،  مو�سوعني  مناق�سة  خالل  تو�سية   "43"
الربملانية يف خمتلف  الدبلوما�سية  اإط��ار  يف  �سارك  ممثلي احلكومة، يف حني 
الفعاليات اخلليجية والعربية والإ�سالمية والدولية، وجنح خاللها يف طرح 
وجهة نظر الدولة حيال خمتلف الق�سايا ذات الأولوية، ف�سال عن جناحه يف 

رئا�سة وا�ست�سافة عدد من الحتادات والفعاليات الربملانية.
وجاءت اإجنازات املجل�س الوطني الحتادي خالل العام املا�سي بهدف مواكبة 
روؤية الدولة وا�سراتيجياتها وا�ست�سرافها للم�ستقبل، حيث و�سع املجل�س على 
اأولوية اأجندة عمله جدولة جل�ساته بالتعاون مع احلكومة، بهدف مناق�سة اأكرب 
قدر من م�سروعات القوانني خالل عام 2020م "عام ال�ستعداد للخم�سني"، 
مبا ي�سهم يف حتقيق انطالق اأكرب ا�سراتيجية عمل وطنية لال�ستعداد لرحلة 
تنموية رائدة لل�سنوات اخلم�سني املقبلة يف كافة القطاعات احليوية، والتجهيز 

لالحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات يف العام 2021.
يف  ج��اءت  التي  الربملانية  ال�سوابق  م��ن  العديد  حتقيق  املا�سي  ال��ع��ام  و�سهد 
القيادة وتوجهات احلكومة وتطلعات  روؤية  املجل�س على مواكبة  اإطار حر�س 
ودولة  العامل  بها  مير  التي  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف  ظل  يف  خا�سة  املواطنني، 
الإم��ارات وما تتطلبه من اإج��راءات احرازية ملواجهة وباء كورونا، فقد عقد 
"عن بعد"، وعقدت  املجل�س ويف �سابقة هي الأوىل منذ تاأ�سي�سه �سبع جل�سات 
"عن بعد"،  نقا�سية  "4" حلقات  "عن بعد" ونظمت  "93" اجتماعا  اللجان 
وناق�س واأقر م�سروع قانون احتادي ب�ساأن �سمان احلقوق يف الأموال املنقولة 
مدة  اأق�����س��ر  لتعد  اأي���ام  ث��الث��ة  يف  ال�ستعجال  ب�سفة  املجل�س  اإىل  ورد  ال���ذي 
عقدت  التي  جل�سته  يف  اأق��ره  وال��ذي  املجل�س،  ل��دى  قانون  م�سروع  ي�ستغرقها 
الداخلية  الالئحة  ح�سب  لالنعقاد  املحددة  الأي��ام  غري  يف  اخلمي�س"  "يوم 
برملانية هي  �سابقة  وهما يومي "الثالثاء والأربعاء"، وناق�س "13" �سوؤال يف 
الأوىل من نوعها منذ تاأ�سي�س املجل�س يتم فيها توجيه هذا العدد من الأ�سئلة 

يف اجلل�سة الإجرائية الأوىل لدور انعقاد.
مبا  الإماراتية  الربملانية  الدبلوما�سية  تفعيل  على  املجل�س  حر�س  اط��ار  ويف 

يواكب توجهات الدولة وروؤيتها حيال خمتلف الق�سايا، حقق املجل�س العديد 
والع�سرين لالحتاد  ال�سابع  ال��دوري  الجتماع  برئا�سة  الإجن��ازات متثلت  من 
الثالث ع�سر لأ�سحاب املعايل وال�سعادة  الربملاين العربي، والجتماع الدوري 
روؤ�ساء جمال�س ال�سورى والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول 
والفوز   ،2020 يوليو   21 " بتاريخ  بعد  " عن  ال��ذي عقد  العربية،  اخلليج 
مبن�سب نائب رئي�س الربملان العربي، ونائب رئي�س جلنة ال�سوؤون الت�سريعية 
ورئا�سة  العربي،  للربملان  الدائمة  اللجان  اإحدى  الإن�سان  والقانونية وحقوق 
العامل  يف  التعليم  بتطوير  وامل��ع��ن��ي��ة  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��ان  �سكلها  ال��ت��ي  اللجنة 

العربي.
املقدمة  "اخلدمات  هما:  عامني  مو�سوعني  مناق�سة  خ��الل  املجل�س  وتبنى 
من �سركات الت�سالت"، و "�سيا�سة وزارة الربية والتعليم يف �ساأن الإ�سراف 
يف  احل��ك��وم��ة  اإىل  رفعها  مت  تو�سية   "43" م��ن  ي��ق��ارب  م��ا  املدار�س"،  على 
اإىل  "64" �سوؤال  وج��ه  فيما  الرقابية،  لخت�سا�ساته  املجل�س  ممار�سة  اط��ار 
مقدمتها  يف  جاء  القطاعات  من  ع��ددا  مو�سوعاتها  تناولت  احلكومة  ممثلي 
قطاعات ال�سحة والبيئة والغذاء بعدد "21" �سوؤال، وتوزعت الأ�سئلة الباقية 

والتوطني  والثقافية  والتعليمية  والجتماعية  القت�سادية  القطاعات  على 
قام  �سكوى   "36" ع��ن  ف�سال  والإ���س��ك��ان،  وال�سباب  والريا�سية  واخل��دم��ي��ة 

املجل�س بدرا�ستها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ساأنها.
فيما ت��وزع��ت م�����س��روع��ات ال��ق��وان��ني ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات ت�سدرتها 
قوانني  "9" م�سروعات  بعدد  والقت�ساد،  وال��دواء  والغذاء  ال�سحة  قطاعات 
احتادي  قانون  وم�سروع  العامة،  ال�سحة  ب�ساأن  احت��ادي  قانون  م�سروع  ه��ي: 
ب�ساأن تنظيم املخزون ال�سراتيجي لل�سلع الغذائية يف الدولة، وم�سروع قانون 
ومنتجاتها،  وراثيا  املحورة  الكائنات  من  الإحيائية  ال�سالمة  ب�ساأن  احت��ادي 
املبيدات، وم�سروع قانون احتادي ب�ساأن تنظيم  وم�سروع قانون احتادي ب�ساأن 
احتادي  قانون  وم�سروع  ال��دول��ة،  يف  الغذائية  لل�سلع  ال�سراتيجي  امل��خ��زون 
بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم "18" ل�سنة 1981 ب�ساأن تنظيم 
الوكالت التجارية، وم�سروع قانون احتادي ب�ساأن �سمان احلقوق يف الأموال 
قانون  وم�سروع  امل�ستهلك،  حماية  �ساأن  يف  احت��ادي  قانون  وم�سروع  املنقولة، 
احتادي يف �ساأن اعتماد احل�ساب اخلتامي املوحد لالحتاد واحل�سابات اخلتامية 

للجهات امل�ستقلة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2018/12/3.

كما تناولت م�سروعات القوانني التي اأقرها املجل�س قطاعات الأمن ومكافحة 
املركز  باإن�ساء  احت��ادي  قانون  م�سروع  وه��ي:  وال�سيا�سة  واخل��دم��ات  الإره���اب 
قانون  وم�����س��روع  ال��ع��ن��ي��ف،  وال��ت��ط��رف  ال��ت��ط��رف  مكافحة  يف  للتميز  ال����دويل 
 1992 ل�سنة   /5/ رق��م  الحت����ادي  ال��ق��ان��ون  اأح��ك��ام  بع�س  بتعديل  احت���ادي 
ال�سهود، وم�سروع  ب�ساأن حماية  قانون احتادي  ال�سرطة، وم�سروع  كلية  ب�ساأن 
قانون احتادي يف �ساأن تعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم /1/ ل�سنة 
الدبلوما�سي والقن�سلي، وم�سروع قانون احتادي  ال�سلك  نظام  ب�ساأن   2019
2018 يف  ل�سنة  رقم /11/  الحت��ادي  القانون  اأحكام  بع�س  تعديل  �ساأن  يف 
�ساأن تنظيم وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، وم�سروع قانون احتادي باإلغاء 
املر�سوم بقانون احتادي رقم /3/ ل�سنة 2013 باإن�ساء وتنظيم ديوان ممثل 
رئي�س الدولة، وم�سروع قانون احتادي يف �ساأن ربط امليزانية العامة لالحتاد 
اعتماد احل�ساب  �ساأن  احت��ادي يف  قانون  2021م، وم�سروع  املالية  ال�سنة  عن 
ال�سنة  عن  امل�ستقلة  للجهات  اخلتامية  واحل�سابات  لالحتاد  املوحد  اخلتامي 

املالية املنتهية يف 2019/12/31م.
ووا�سلت جلان املجل�س الدائمة دورها يف مناق�سة واإعداد تقاريرها ب�ساأن ما هو 
مطروح على جداول اأعمالها، حيث عقدت "196" اجتماعا منها "93" عن 

بعد، ونظمت "10" حلقات نقا�سية منها "4" عن بعد.
وات�ساقا مع برنامج التمكني ال�سيا�سي الذي اأعلنه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، وبناء على التفاقية التي وقعها 
وتنفيذا  الحت��ادي،  الوطني  املجل�س  مع  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س 
العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  لتوجيهات 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 
الربملان  تاأ�سي�س  ع��ن  وال��ط��ف��ول��ة،  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع��ل��ن  الأ���س��ري��ة 

الإماراتي للطفل، الذي احتفل به عام 2020م حتت �سعار "حق امل�ساركة".
الأعلى  واملجل�س  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ب��ني  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون  ويج�سد 
لالأمومة والطفولة يف الإعالن عن الربملاين الإماراتي للطفل، نهج ال�سورى 
وتعزيز م�ساركة املواطنني يف عملية �سنع القرار، وانطالقا من دوره الوطني 
لي�سهد املجل�س الوطني الحتادي كممثل ل�سعب الحتاد انطالق م�سرية برملان 
النا�سئة  دور  باأهمية  لهتمامه  ترجمة  الواقع  اأر���س  على  الإم��ارات��ي  الطفل 
واأجيال امل�ستقبل باأن يكونوا اللبنة الفاعلة يف بناء الدولة احلديثة يف خمتلف 

جمالت احلياة.

تنعقد افرتا�شيا من 18 اىل 26 يناير اجلاري 

حممد بن را�شد يرعى قمة املنتدى العاملي للهجرة والتنمية برئا�شة الإمارات
 2000 م�شارك ميثلون 100 دولة ومنظمة و�شخ�شيات دولية رفيعة امل�شتوى

الأر�شيف الوطني وال�شوربون يعلنان بدء درا�شة الدفعة الرابعة من طلبة ال�شهادة املهنية يف اإدارة الوثائق والأر�شيف

اإجنازات ت�شريعية ورقابية ودبلوما�شية برملانية للمجل�س الوطني الحتادي يف 2020

•• اأبوظبي -وام:

ملحاولت  ال�سديدين  وا�ستنكارها  اإدانتها  عن  الإم��ارات  دولة  اأعربت 
اململكة  ا�ستهداف  اإيران  املدعومة من  الإرهابية  ميلي�سيات احلوثي 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة، من خالل ثالث طائرات مفخخة من 

دون طيار، اعر�ستها قوات حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن.
وجددت دولة الإم��ارات يف بيان �سادر عن وزارة اخلارجية والتعاون 
الإرهابية  الهجمات  هذه  اإزاء  اململكة  مع  الكامل  ت�سامنها  ال��دويل 
اأمنها  اجلبانة، والوقوف معها يف �سف واحد �سد كل تهديد يطال 

اأمنها  حلفظ  اإج���راءات  من  تتخذه  ما  كل  يف  ودعمها  وا�ستقرارها، 
و�سالمة مواطنيها واملقيمني على اأرا�سيها.

واأكد البيان اأن اأمن الإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة العربية 
ال�سعودية كل ل يتجزاأ واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتربه 

الدولة تهديداً ملنظومة الأمن وال�ستقرار فيها.
الهجمات يو�سح طبيعة اخلطر  ا�ستمرار هذه  اأن  اإىل  البيان  واأ�سار 
ال����ذي ي���واج���ه امل��ن��ط��ق��ة م���ن الن���ق���الب احل���وث���ي، واع��ت��ربت��ه دلياًل 
جديداً على �سعي هذه امليلي�سيات اإىل تقوي�س الأمن وال�ستقرار يف 

املنطقة.

الإمارات تدين ب�شدة اإطالق احلوثيني طائرات مفخخة باجتاه ال�شعودية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  اعتمدت 
فكرة   1500 م��ن  اأك���رث  "ديوا" 
الأفكار  �سمن  م��وظ��ف��وه��ا  ق��دم��ه��ا 
واملقرحات التي تلقتها منذ بداية 
�سملت  ق���ن���وات  ع���رب   2020 ع����ام 
من�سة  وه����ي  "اأفكاري"  م��ن�����س��ة 
اإلكرونية داخلية ملوظفي الهيئة .

وتهدف املن�سة اإىل ت�سجيع الإبداع 
والبتكار يف بيئة العمل .

����س���ع���ي���د حممد  م����ع����ايل  واأع�����������رب 
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�سو  ال��ط��اي��ر 

ك��ه��رب��اء ومياه  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الطّيب  بال�سدى  �سعادته  عن  دبي 

التي  التطوير  لربامج  واليجابي 
ع����رب خمتلف  ال���ه���ي���ئ���ة  اأط���ل���ق���ت���ه���ا 

واخلارجية  ال���داخ���ل���ي���ة  امل��ن�����س��ات 
للهيئة.

•• اأبوظبي -الفجر:

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  مب���ك���ون���ات  ارت����ق����اًء 
النمو  حل��ج��م  وم���واك���ب���ة  احل���دي���ث���ة، 
ت�سهده  ال����ذي  والزده�������ار  وال���ت���ط���ور 
اأب��وظ��ب��ي، وت��وف��رياً لأرق���ى اخلدمات 
بلدية  تنفذ  احلياة،  ج��ودة  تعزز  التي 
مدينة اأبوظبي اأعمال م�سروع اجل�سر 
ب���ن���ي يا�س  ب����ني م��ن��ط��ق��ت��ي  ال����راب����ط 
���س��رق وب��ن��ي ي��ا���س غ���رب، وال���واق���ع يف 
8 ومنطقة  و���س��رق   5 اأح��وا���س �سرق 
اأبوظبي  طريق  على  يا�س  بني  غ��رب 
تبلغ  مالية  بتكلفة   ،E22 العني   –

درهماً.  225،411،090
التقاطع  اإن�����س��اء  امل�����س��روع  ويت�سمن 
العلوي الرابط بني �سرق وغرب بني 
وحتويل  ب��ه،  املرتبطة  وال��ط��رق  يا�س 
اإىل  احل�����ايل  ي���ا����س  ب��ن��ي  ����س���رق  دوار 
اإن�ساء  وكذلك  �سوئية،  اإ�سارة  تقاطع 
امل�ساة  اأن��ف��اق  وه���دم  للم�ساة،  ���س��المل 

احلالية، ونقل وحماية خطوط املياه 
والت�������س���الت وخ��ط��وط ال����ري وخط 
ال�����س��رف ال�����س��ح��ي، ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
توزيع  و�سبكة  ال�����س��وارع  اإن���ارة  اأع��م��ال 

الكهرباء.
اإن�����س��اء اجل�سر  ك��م��ا ي�����س��م��ل امل�����س��روع 
الرئي�سي املكون من بالطة خر�سانية 
واإن�ساء  وداخ��ل��ي��ة،  خارجية  ودع��ام��ات 
ج�����س��ري��ن م��ك��ون��ني م���ن ب��الط��ة بحر 
واح���دة ودع��ام��ات واأ���س��ا���س��ات، وكذلك 
التلفزيونية  ال����دوائ����ر  ن���ظ���ام  ب���ن���اء 
امل��غ��ل��ق��ة، واإ�����س����ارات امل�����رور، واإ����س���ارات 
الب�سرية،  الأل��ي��اف  وك��اب��الت  امل�����س��اة، 
والربط مبركز اإدارة املرور، بالإ�سافة 
اإىل تنفيذ اأعمال التجميل الطبيعي، 
واأعمال  ال�����س��ح��ي،  ال�����س��رف  واأع���م���ال 

نقل كامريات ال�سرعة.
وتوؤكد بلدية مدينة اأبوظبي حر�سها 
ال�ستدامة  �����س����روط  م����راع����اة  ع���ل���ى 
واأرقى  املعايري  لأعلى  وفقاً  البيئية، 

املوا�سفات العاملية، من خالل تطبيق 
اأف�سل املمار�سات للحفاظ على املوارد 
وتخفي�س  البيئة  وحماية  الطبيعية، 
ا���س��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة، واحل���ر����س على 

تنفيذ  اأثناء  اجل��ودة  عمليات  مراقبة 
تطلعات  حت��ق��ي��ق  وك���ذل���ك  امل�������س���روع، 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ن��ح��و اإي���ج���اد الطرق 
الآمنة ذات معايري ال�سالمة العاملية.

احلكام يعزون اأمري الكويت بوفاة ال�شيخة ف�شاء جابر الأحمد ال�شباح
•• ال�شارقة - وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
نواف  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخ��ي��ه  اإىل  تعزية  برقية  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
ف�ساء  ال�سيخة  وف��اة  يف  ال�سقيقة  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�سباح  اجلابر  الأحمد 

جابر الأحمد ال�سباح.
كما بعث �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب 
حاكم ال�سارقة و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم 
الأحمد  ن��واف  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي  ال�سارقة 

اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت ال�سقيقة.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 

الأحمد  ن��واف  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخ��ي��ه  اإىل  تعزية  برقية  عجمان  حاكم 
اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت ال�سقيقة يف وفاة ال�سيخة ف�ساء جابر الأحمد 

ال�سباح.
دولة  اأم��ري  اإىل  موا�ساته  و�سادق  تعازيه  برقيته عن خال�س  �سموه يف  واأع��رب 
الكويت ..�سائال املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح 

جناته.
كما بعث �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و �سمو ال�سيخ 
نا�سر بن را�سد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتني اإىل �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت ال�سقيقة.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى 
الأحمد  ن��واف  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  الفجرية  حاكم 

اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت ال�سقيقة يف وفاة ال�سيخة ف�ساء جابر الأحمد 
ال�سباح.

الفجرية  ال�سرقي ويل عهد  ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد  كما بعث �سمو 
ال�سباح  الأحمد اجلابر  ال�سيخ نواف  ال�سمو  اإىل �ساحب  برقية تعزية مماثلة 

اأمري دولة الكويت ال�سقيقة.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
اأم القيوين برقية تعزية وموا�ساة اإىل اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ نواف الأحمد 
اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت ال�سقيقة يف وفاة ال�سيخة ف�ساء جابر الأحمد 
ال�سباح ..داعيا العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح 

جناته .
كما بعث �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل عهد اأم القيوين برقية 

تعزية مماثلة اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر ال�سباح يف وفاة 
ال�سيخة ف�ساء جابر الأحمد ال�سباح.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س العلى 
حاكم راأ�س اخليمة برقية تعزية اإىل اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ نواف الأحمد 
اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت ال�سقيقة يف وفاة ال�سيخة ف�ساء جابر الأحمد 
ال�سباح. واأعرب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة عن �سادق تعازيه وموا�ساته 
.. داعيا املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته 

واأن يلهم اآل ال�سباح الكرام جميل ال�سرب وال�سلوان.
كما بعث �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
ال�سباح  الأحمد اجلابر  ال�سيخ نواف  ال�سمو  اإىل �ساحب  برقية تعزية مماثلة 

اأمري دولة الكويت ال�سقيقة.

•• دبي-الفجر:

اإدارة جمعية  اأع�ساء من جمل�س  قام 
بجولة  الإم�����ارات�����ي�����ة  ال�����س��ح��ف��ي��ني 
للجمعية  اجل��دي��د  للمبنى  ميدانية 
املحي�سنة2-  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال����واق����ع 
 90% اجن��از  م��ن  انتهاء  بعد  بدبي 
الإن�����س��ائ��ي��ة اخلارجية  الأع���م���ال  م��ن 
للمبنى والبدء يف اأعمال الت�سطيبات 
من  حيث  املبنى  وواج��ه��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
مار�س  ن��ه��اي��ة  امل��ب��ن��ى  ت�سليم  امل��ت��وق��ع 

املقبل.
وي���ن���ف���ذ م���������س����روع امل���ب���ن���ى اجل���دي���د 
�ساحب  م����ن  مب���ك���رم���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، 
ومكرمة  ال��ب��ن��اء  اأر������س  بتخ�سي�س 
دره���م  م��ل��ي��ون  م��ال��ي��ة ق���دره���ا 20 
املعماري  الإن�����س��اء  تكاليف  لتغطية 
الإداري  باملقر  اخلا�سة  والتجهيزات 

للجمعية.
ح�سر اجلولة حممد احلمادي رئي�س 
ال�سحفيني  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
نائب  املعينى  وف�سيلة  الإم���ارات���ي���ة، 

رئي�س جمل�س الإدارة، وعبد الرحمن 
نقي الب�ستكى اأمني ال�سر العام، وعلى 
ال��ه��ن��وري ام��ني ال�����س��ن��دوق، وحممد 
الطنيجي ع�سو جمل�س الإدارة، وعدد 
امل�سوؤولني عن عملية  املهند�سني  من 
على  والإ�سراف  والتنفيذ  التخطيط 

املبنى اجلديد.
النتهاء  بعد  وق��ال حممد احل��م��ادي 
من اجلولة، نحن �سعداء اليوم بقرب 

الن��ت��ه��اء م��ن اإجن����از امل��ب��ن��ى اجلديد 
ال�سخية  امل��ك��رم��ة  بف�سل  للجمعية 
من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد اآل مكتوم نائب
جمل�س  رئ����ي���������س  ال������دول������ة  رئ����ي���������س 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل، وتوؤكد 
دع���م���ه امل�����س��ت��م��ر ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني حيث 
ال�سخي  ال���دع���م  م�����س��رية  ���س��ج��ل  اإن 
ال�سمو  ���س��اح��ب  مب���ك���رم���ات  مم���ل���وء 

جت���اه الإع�����الم ال��وط��ن��ي ب�����س��ك��ل عام 
فكرة  منذ  خ��ا���س  ب�سكل  وللجمعية 
حتى   2000 ال���ع���ام  يف  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا 
تدعم  تنويرية  م��ن��ارة  الآن  اأ���س��ح��ت 

اخلطط التنموية ملوؤ�س�سات الدولة.
اجلمعية  مبنى  اإن  احلمادي  واأ�ساف 
اجل��دي��د ي��ت��م اإجن�����ازه وف���ق اجلدول 
الزمني املحدد حيث مل تتاأثر عملية 
فريو�س  بتحديات  والت�سييد  البناء 

التوقف اجلزئي لبع�س  كورونا رغم 
امل�������س���روع���ات الإن�������س���ائ���ي���ة الأخ������رى، 
الهند�سي  املكتب  اإىل  ال�سكر  موجهاً 
بحكومة  املبني  تنفيذ  ع��ن  امل�����س��وؤول 
اإن�������ه مت الن����ت����ه����اء من  دب������ي ح���ي���ث 
للمبنى  الإن�����س��ائ��ي��ة  الأع���م���ال  ك��اف��ة 
اأعمال  من  النتهاء  وج��اري  بالكامل 

الت�سطيبات الداخلية واخلارجية.
�ساأن  م����ن  اأن  احل�����م�����ادي  واأو������س�����ح 

ال�سحفيني  جلمعية  اجل��دي��د  املبنى 
وكافة  احل��ي��وي  مبوقعه  الإم��ارات��ي��ة 
���س��ي��ن�����س��وي عليها  ال��ت��ي  الإم���ك���ان���ات 
وج���اذب���ة  م��ن��ا���س��ب��ة  ب��ي��ئ��ة  ي���وف���ر  اأن 
الدولة  يف  والإعالميني  لل�سحفيني 
للتفرغ لعملية الإنتاج والإبداع املهني 
الندوات  اإق���ام���ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  اإ���س��اف��ة 
التي  املتنوعة  الإعالمية  والأن�سطة 
العام  م���دار  ع��ل��ى  اجلمعية  تنظمها 

الدولة  م��وؤ���س�����س��ات  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة 
الفاعلة.

للم�سروع،  امل��ن��ف��ذة  ال�سركة  وح�سب 
مل�سروع  الكلية  الإجن����از  ن�سبة  بلغت 
ال�سحفيني  جلمعية  اجل��دي��د  املبنى 
حيث  الآن،  حتى   90% الإم��ارات��ي��ة 
الإن�سائية  الأع��م��ال  م��ن  النتهاء  مت 
اخلارجية ويجري العمل على اإجناز 
املبنى  داخ���ل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  الت�سطيبات 

اإ�سافة اإىل الواجهة الرئي�سية.
ال�سحفيني  جمعية  مبنى  وي��ت��ك��ون 
الطابق  م���ن  اجل���دي���د  الإم����ارات����ي����ة 
وقاعات  ا�ستقبال  ب��ه  ال��ذي  الأر���س��ي 
لل�سحفيني  ع��م��ل  وور�������س  ت���دري���ب 
لل�سور  وع�����ر������س  والع�����الم�����ي�����ني 
طوابق   4 يعلوه  الت�سكيلي،  وال��ف��ن 
الجتماعات  وق��اع��ات  الإدارة  ت�سمل 
والثالث  الثاين  الدورين  ويخ�س�س 
لال�ستثمار مبا يتما�سى مع الأن�سطة 
على  واملبني  والإعالمية،  ال�سحفية 
وبتكلفة  1915 مر مربع  م�ساحة 
20 مليون دره��م، ويجمع  اأك��رث من 
الأ�سالة  ب���ني  ت�����س��م��ي��م��ه  يف  امل��ب��ن��ى 
الع�سرية  واحل�����داث�����ة  احل�������س���اري���ة 

و�سيتم جتهيزه بكافة املتطلبات 
ال�سحفيني  ت��خ��دم  ال��ت��ي  وال��و���س��ائ��ل 
اإ�سافة  عملهم  اأداء  يف  والإعالميني 
لتنظيم  ق���اع���ات  ع��ل��ى  اح��ت��وائ��ه  اإىل 
تنظمها  التي  والفعاليات  الأن�سطة 
عددهم  البالغ  لأع�سائها  اجلمعية 

اأكرث من 1236 ع�سواً. 
ك���م���ا وي�������س���م ط���اب���ق���ا حت����ت الر������س 
موقف،   54 ت�سم  ال�سيارات  ملواقف 

وم�سلي.

اإجناز 90 % من اأعمال البناء.. جمل�س اإدارة ال�شحفيني االإماراتية يقوم بزيارة ميدانية للمبنى

احلمادي: املبنى اجلديد مكرمة �شخية من ال�شيخ حممد بن را�شد وتوؤكد دعمه امل�شتمر لل�شحفيني 

•• دبي - حم�شن را�شد

األزمت موؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي موظفيها القيام بعمل فح�س كوفيد 
ب��داأت مهام  التي  املوؤ�س�سة  ال��دوام يف  لبدء  14 يوماً  ، كل   PCR"الأنف  ،19
عملها بعد اإمتام عملية الف�سل بينها وبني وزارة الربية والتعليم، وبدء الدوام 

املبا�سر ملوظفيها اليوم الأحد .
واأ�سارت اإىل اأن الفح�س يتم على نفقة املوظف اخلا�سة واأن عليه اإبراز نتيجة 
الحتادية  الهيئة  تعميم  على  بناًء  وذل��ك  العمل،  ملقر  ال��دخ��ول  قبل  الفح�س 
الت�سدي  اإج��راءات  ب�ساأن   2021 ل�سنة  رقم )2(  الب�سرية احلكومية  للموارد 

للجائحة على م�ستوى احلكومة الحتادية.
واأفادت اأنه ي�ستثنى من الفح�س املوظفني احلا�سلني على لقاح "كوفيد 19" 
ال�سحية  �سهادة طبية معتمدة من اجلهات  تقرير  على  احلا�سلني  واملوظفني 

الر�سمية يف الدولة ت�سري اىل عدم امكانية تلقيهم للقاح وفق حالتهم ال�سحية 
 ) PCR املر�سية على اأن تتكفل اجلهة باإجراء فح�س م�سحة النف )فح�س
لهم كل 14 يوماً بعد توفري تقرير طبي موثق من اجلهات الر�سيمة بالدولة 

لإدارة راأ�س املال الب�سري. 
واأ�سندت املوؤ�س�سة مهمة متابعة تنفيذ الإجراءات للرئي�س املبا�سر يف العمل واأنه، 
ويف حال عدم التزام املوظف، �سيتم تطبيق اجلزاءات الواردة يف دليل اجلزاءات 
اإن��ذار خطي ومن ثم  خ�سم من  ال�سر�سادي، من خالل لفت نظر خطي ثم 
اأي��ام بحد  التكرار ثم خم�سة  اأي��ام ح��ال  ي��وم واح��د ثم ثالثة  ال��رات��ب الأ�سا�سي 
اأق�سى. ونوهت اإىل اعتماد  جميع الفحو�سات التي متت اعتبارا من اخلام�س 
رابط  على  املطلوبة  البيانات  ب��اإدخ��ال  املوظفني  مطالبة  اجل���اري،  يناير  م��ن 
اإلكروين خ�س�سته على موقعها، مع اإعالمهم بتوفري لقاح كوفيد19- جماناً 

يف املراكز ال�سحية املعلن عنها يف الدولة .

لفت نظر واإنذار وخ�شم من الراتب لغري امللتزمني

الإمارات للتعليم املدر�شي تبداأ مهامها باإلزام 
PCR �املوظفني بفح�س ال

ديوا تعتمد 1500 مقرتح �شمن من�شة اأفكاري 

بتكلفة مالية تتجاوز 225 مليونًا و411 األف درهم

بلدية مدينة اأبوظبي تن�شئ ج�شرًا جديدًا يربط بني منطقتي �شرق وغرب بني يا�س
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وزارة العدل -حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية- ق�سم احلجوزات والبيوع

الق�سية التنفيذية رقم 995 ل�سنة 2019
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سراً( 

تعلن  التجاري  دبي  بنك  التنفيذ/  طالب  ل�سالح  العلي.  حممود  �سمري   -1 �سده:  املنفذ  اإىل 
حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع المارات 
http://www.emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهراً يوم  للمزادات 
العقار  واو�ساف  �سده  للمنفذ  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك   2021/1/27 املوافق  الأربعاء 
التثمني  ب�سعر  ال�سارقة  بامارة   1 املجاز  مبنطقة  ملك   3 رقم  قطعة  العقار  التايل:  النحو  على 
الراغب  على  يتوجب  درهم(.  الف  واربعون  و�سبعمائة  مليون  ع�سر  )ثمانية  درهم   18.740.000
بال�سراك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. فعلى 
او املوقع  او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة  من يرغب بال�سراء 
اللكروين لالمارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 
البيع. وعلى كل من له اعرا�س التقدم باعرا�سه معززاً اياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد 

املحدد للبيع بثالثة ايام على القل. 
عن/ رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع/ حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار عديل

برقم املحرر:2020/53219 
املنذر:خالد حممد وجيه �سحادة- �سوريا اجلن�سية وميثله بالتوقيع ال�سيد/ نبيل عبداجلبار عبدالرحمن 
ح�سني اجلن�سية الردن يحمل بطاقة هوية رقم 784197382570428 مبوجب وكالة م�سدقة لدى ال�سيد 
كاتب العدل مبحاكم دبي برقم 88200/1/2020 بتاريخ 2020/6/30. العنوان: امارة ال�سارقة كورني�س 
البحرية مقابل حلويات ال�سلطان قناة الق�سباء بناية الربج الول الطابق 12 مكتب رقم 1202 الهاتف 
�سارع  ال�سارقة  العنوان:  الردن اجلن�سية  دودين  احمد  نعيم  ان�س  اليه:  املنذر  املتحركة 0569487173. 
درهم  ب�سداد مبلغ 26.500  انذار عديل  املو�سوع:  الهاتف: 0562898947.  رقم  التعاون �س.ب: 72112 
حيث انه املنذر اليه حرر ل�سالح املنذر �سيكان مببلغ اجمايل )26.500( �ستة وع�سرون األف وخم�سمائة 
 14.000 وقيمته   000031 ال�سيكان  ارقام  الرئي�سي  الفرع  الدويل-  التجاري  البنك  عن  �سادران  درهم 
 2018/9/20 بتاريخ  م�ستحق   12.500 وقيمته   000032 رقم  و�سيك   2018/9/26 بتاريخ  م�ستحق  درهم 
وعند تقدميهما لل�سرف ردهما البنك دون �سرفهما لغالق احل�ساب. لذلك: ينذر املنذر )املنذر اليه( 
ب�سرورة �سداد املبلغ وقدره 26.500 درهم وذلك خالل 5 ايام من تاريخه وال �سي�سطر ا�سفاً اىل اتخاذ 

الجراءات القانونية التي تكفل احل�سول على حقوقه بكل حتفظ واحرام.
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة( 
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اإعالن بالن�سر

مقدم الطلب:املنذرة/ المارات للغازات ال�سناعية )ذات م�سوؤولية حمدودة( بوكالة املحامي: ح�سني لوتاه املنذر اليهما: 
1- بيبني تهوبيل جوي 2- ام جي ام جلوبال م م ح. املو�سوع: انذار ب�سداد مبلغ وقدره 125.000 درهماً باعت موكلتنا اليكم 
تقدمي  وعند  بها  �سيكات  الأول  اليه  املنذر  وحرر  درهماً   125.000 مبلغ  ذمتكم  يف  وتر�سد  �سناعية  غازات  اليها(  )املنذر 

ال�سيكات للبنك ات�سح انه ل يقابلة ر�سيد قائم وقابل لل�سحب وكالتايل:

وكانت موكلتنا املنذرة قد طالبتكم مراراً وتكراراً ب�سداد املبلغ املر�سد يف ذمتكم وحيث انكم قد امتنعتم عن ال�سداد دون مربر 
م�سروع على الرغم من املطالبات الودية واملتكررة من موكلتنا اليكم واعر�ستم عن �سداد مبلغ الدين امل�ستحق عليكم دون وجه 
حق. لذلك: ومن منطلق احلر�س على اأوا�سر العالقات الطيبة التي جمعتكم باملنذرة وبوكالتنا نخطرك مبوجب هذا النذار 
باملبادرة اىل مراجعة موكلنا او مراجعتنا يف كيفية لت�سوية المر خالل )5( ايام من تاريخ ا�ستالمكم النذار و�سداد املبلغ املر�سد 
الالزمة  القانونية  الجراءات  اتخاذ  اىل  ن�سطر  ل  حتى  درهم(  الف  وع�سرون  وخم�سة  )مائة  درهماً   125.000 وقدرة  بذمتكم 

لتح�سيل كامل حقوقه وحتميلكم جميع ما قد ين�ساأ عن ذلك من م�ساريف ور�سوم واتعاب حماماه نتيجة تاأخركم يف ال�سداد.
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل  
اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات 

م
1
2
3
4
5

تاريخ ال�سيك
2019/11/10
2019/11/17
2019/11/24
2019/12/1
2019/12/8

رقم ال�سيك
5
9
8
7
6

املبلغ
25.0000
25.0000
25.0000
25.0000
25.0000

البنك امل�سحوب عليه
بنك الإمارات دبي الوطني
بنك الإمارات دبي الوطني
بنك الإمارات دبي الوطني
بنك الإمارات دبي الوطني
بنك الإمارات دبي الوطني
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اأخبـار الإمـارات
اإ�شالمية دبي تقدم 1460 ا�شت�شارة عام 2020 

•• دبي -وام:

قدمت اإدارة التثقيف والتوجيه الديني بدائرة ال�سوؤون الإ�سالمية 
وزوجية  اأ�سرية  ا�ست�سارة   1460 ح��وايل  بدبي  اخل��ريي  والعمل 
وت���رب���وي���ة واج���ت���م���اع���ي���ة خ�����الل ال����ع����ام امل���ا����س���ي م����ن ق���ب���ل وع����اظ 
والتالحم  الأ����س���ري  ال���س��ت��ق��رار  حتقيق  اإط����ار  يف  واخت�سا�سيني 

املجتمعي.
اأنه  الديني  والتوجيه  التثقيف  اإدارة  القعود مديرة  واأك��دت ي�سرى 
وال�ست�سارات  الأمثل ل�ستقبال خمتلف احلالت  ال�ستعداد  �سمن 
و�سعت الدائرة بعني العتبار احللول والأ�ساليب املبتكرة للو�سول 

تقلبات  �سهد  املا�سي  العام  اأن  خ�سو�سا  املجتمع  فئات  جميع  اإىل 
واملجتمعية جراء  وال�سحية  النف�سية  امل�ستويات  كبرية على جميع 

جائحة كوفيد19-العاملية .
الديني  الإر���س��اد  ق�سم  رئي�س  املن�سوري  اإب��راه��ي��م  لفت  جانبه  م��ن 
اأفراد املجتمع على  اإىل �سعى املخت�سني يف الإدارة اإىل تعزيز قدرة 
التعامل مع التحديات احلياتية اليومية يف ظل خمتلف الظروف 

الطارئة والعادية .
الإدارة  اإن  الدينية  ال�ست�سارات  م�سوؤولة  ال�سام�سي  م��وزة  وقالت 
ا�ستقبلت العام املا�سي جمموعة من ال�ست�سارات التي كانت مبثابة 

ردة فعل على اجلائحة والتي تناولت اأحداثا وم�سكالت اأ�سرية.

اإمارات اخلري ي�شتقطب 12,3 مليون درهم 
ل�شالح املبادرات اخلريية

•• دبي -وام:

اأعلنت جمعية دار الرب جناح برنامج اإمارات اخلري الذي يبث اأ�سبوعيا على 
املا�سي  العام  ا�ستقطاب تربعات وم�ساعدات خ��الل  دب��ي يف  ن��ور  اإذاع���ة  اأث��ري 
درهما  و726  األفا  و376  مليونا   12 اإىل  و�سلت  اإجمالية  بقيمة   2020
ل�سالح امل�سروعات اخلريية والإن�سانية ودعم العديد من املبادرات املجتمعية 
داخل دولة الإمارات وخارجها. واأو�سح حممد �سهيل املهريي املدير التنفيذي 
اإجن��ازات كبرية ولفتة على مدار العام  اأن الربنامج حقق  جلمعية دار الرب 
اإطار  املحتاجني يف  واإغ��اث��ة  والإح�سان  العون  اأي��ادي  مد  يف  متثلت   2020

قائمة وا�سعة من احلالت الإن�سانية امللحة وامل�ساريع اخلريية.

بيئة راأ�س اخليمة تتو�شع يف زراعة اأ�شجار القرم يف الأرا�شي الرطبة
•• راأ�س اخليمة -وام: 

اأهمية كبرية لأ�سجار  براأ�س اخليمة  والتنمية  البيئة  اأولت هيئة حماية 
للكائنات  طبيعية  كموائل  تلعبه  ال��ذي  للدور  "املاجنروف" نظرا  القرم 
البحرية والأ�سماك ومناطق تع�سي�س الطيور املحلية واملهاجرة يف مناطق 

الأخوار واملناطق الرطبة.
القرم  اأ�سجار  لزراعة  م�ستل  اإن�ساء  م�سروع  يف  العمل  الهيئة  ب��داأت  فقد 
كمحمية  م��زاح��م��ي  خ��ور  حممية  اإع���الن  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  "املاجنروف" 
الإمارة  �سواحل  خمتلف  على  ال�ستالت  ه��ذه  ت��وزي��ع  يتم  حيث  طبيعية 
ف�سال عن زيادة رقعة الغطاء النباتي يف املحمية ويتم تنفيذ هذا امل�سروع 
�سنويا خالل الفرة بني �سهري اأغ�سط�س و�سبتمرب والذي يعد من اأبرز 
بيئة  "املاجنروف" متثل  القرم  اأ�سجار  لكون  املحمية  الهيئة يف  م�ساريع 

ح�سانة ل�سغار الأ�سماك.
ويغطي نبات القرم ن�سبة مقدرة من م�ساحة الأخوار يف راأ�س اخليمة ل 

املنطقة  الدرا�سات حاجة  نتائج تلك  اأكدت  املزاحمي حيث  �سيما حممية 
اإىل اإعادة تاأهيل الأنظمة البيئية املتدهورة و�سمان ا�ستعادة الأنواع املهددة 
واحل�سا�سة بها والتي من �سمنها زراعة نبات القرم وا�ستعادة توطني ن�سر 
ال�سمك اإذ ت�سعى الهيئة اإىل رفع م�ستوى الوعي البيئي يف الإمارة وتعزيز 
براجمها التوعوية بهدف ن�سر املعرفة بني اأكرب عدد من اأفراد املجتمع 
املجتمع يف  املتمثلة مب�ساركة قطاعات  ال�سراتيجية  لأهدافها  وتعزيزا 

الرقابة والتوعية البيئية.
ونب�����ات ال�������قرم من الن���بات�����ات ال�س���اطئية التي تنمو عند احلد الفا�سل 
بي����ن ال�����بحر والي�����اب�سة يف املن����اط�����ق احلارة وامل�����دارية وتت�����ميز بق����درت����ها 
مواجهتها  عن  تعجز  التي  ال�����سعبة  البيئية  الظ�����روف  مق����اومة  على 
معظم النباتات الأخرى وهو نبات ي�سارك يف ت�سكيل نظام بيئي وحيوي 
البيئة  يف  تتغذى  ال��ت��ي  امل��ه��اج��رة  للطيور  م���اأوى  ي��وف��ر  ح�����يث  متكامل 
مثل  وال�سدفية  الق�سرية  البحرية  الأح��ي��اء  ب��اأن��واع  وال��زاخ��رة  اخل�سبة 
ال�سغرية بني اجل��ذور لأ�سجار  الأ�سماك  املحار وحتتمي  واأن��واع  القبقب 

ال�سواطئ  تربة  تثبت  يف  اأ�سا�سيا  دورا  تلعب  اجل��ذور  ه��ذه  اأن  كما  القرم 
عند  اإليه  اللتجاء  الأ�سماك  تف�سل  كما  التاآكل  من  لتحميها  الطينية 

و�سع بيو�سها.
ال�ساطئية  النباتات  اأهم  وهو  القرم  اأن��واع  نوع من  الرمادي  القرم  ويعد 
والتي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  �سواحل  على  ب��ك��رثة  تنمو  ال��ت��ي 
80 نوعا من  تعي�س على املاء املالح وعلى م�ستوى العامل يوجد حوايل 
18 ف�سيلة و23 جن�سا موزعة حول املناطق  هذه النباتات وتنتمي اإىل 

ال�ستوائية وحتت ال�ستوائية يف العامل.
اأوراقها  واأك���رث  الرت��ف��اع  يف  م��را   11 اإىل  ت�سل  قائمة  �سجرة  وال��ق��رم 
من  باهت  ف��احت  ل��ون  وذات  القمة  وح��ادة  بي�ساوية  اإىل  رحمية  متقابلة 
م�ستديرة  قمة  ذات  والأزه���ار  امللحية  البلورات  من  العديد  عليها  اأ�سفل 
وترى هذه ال�سجريات حماطة عادة بنباتات قائمة راأ�سية عدمية الأوراق 
ت�سبه ال�سيقان تخرج من اجلذور التنف�سية بغر�س تزويدها بالأوك�سجني 
وهي ت�ساعد القرم على التاأقلم مع هذه البيئة �سديدة امللوحة �سحيحة 

الأوك�سجني.
ونظمت هيئة حماية البيئة والتنمية براأ�س اخليمة عددا من الفعاليات 
دعما للبيئة البحرية كمبادرة هي الأوىل من نوعها على م�ستوى الإمارة 
املزاحمي يف  ق��رم داخ��ل حممية خ��ور  640 �سجرة  ت�سمنت زراع��ة نحو 
ا�سراتيجية  مع  ال�سمكية ومتا�سيا  الرثوة  ا�ستدامة  دعم  مبادرات  اإطار 
حكومة راأ�س اخليمة 2030 التي ت�ستهدف حتقيق ال�ستدامة وتعزيزا 
احليوي  ال��ت��ن��وع  حماية  تت�سمن  ال��ت��ي  ال�سراتيجية  الهيئة  لأه����داف 

واملوائل الطبيعية يف الإمارة.
كما ا�ست�سافت الهيئة يف وقت �سابق جمموعة من طالب املدار�س حيث مت 
زراعة 500 �سجرة قرم يف حممية خور املزاحمي اإذ اأ�سهمت هذه املبادرات 
يف تر�سيخ القيم الأ�سيلة لدى الطلبة وتاأ�سيل ذلك يف الأجيال النا�سئة 
وذلك ا�ستكمال لدور حكومة راأ�س اخليمة باملحافظة على بيئة م�ستدامة 
من خالل تطبيق الأفكار واملبادرات التي ت�سهم وتعزز البداع والبتكار يف 

املجالت كافة ل �سيما البيئية.

اأ�شاليب مبتكرة لتمكني االأ�شر من جتاوز اخلالفات
1079 م�شتفيدا من برنامج ال�شلح خري للتوجيه الأ�شري يف اأبوظبي خالل �شهرين

جامعة ال�شارقة تعقد اللقاء الإر�شادي التعريفي لأع�شاء الهيئة التدري�شية اجلدد 

اأبوظبي، بتعزيز املبادرات الداعمة 
املجتمع  ا���س��ت��ق��رار  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
الإم���ارات���ي ان��ط��الق��اً م��ن متا�سك 

نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
يف  الق�ساء  دائ��رة  رئي�س  الرئا�سة، 

الأوىل  اللبنة  تعترب  التي  الأ���س��رة 
من لبنات بناء املجتمع.

ا�ستحدث  الربنامج  اأن  اإىل  واأ�سار 

�ساحب  رئي�سها  م��ن  تتلقاه  ال���ذي 
تتقدم  ال�������س���ارق���ة،  ح���اك���م  ال�����س��م��و 
�سنويا  وكبري  ثابت  ب�سكل  وتتطور 
حتى اأ�سبح لها مكانا مرموقا بني 
املحلية  امل�ستويات  على  اجلامعات 
والإق��ل��ي��م��ي��ة وح��ت��ى ال��ع��امل��ي��ة طبقا 
لنتائج الت�سنيفات العاملية املن�سورة 

موؤخرا.
واأكد املدير اأن اجلامعة لديها ثقة 
هيئتها  اأع�������س���اء  ب���خ���ربات  ك���ب���رية 
ال���ت���دري�������س���ي���ة احل���ال���ي���ني واجل�����دد 
وم����ا ����س���وف ي��ق��دم��ون��ه م���ن اإث�����راء 
اجلامعة،  يف  التعليمية  للمنظومة 
واأ����س���اف اأن اإجن�����ازات اجل��ام��ع��ة يف 
ال���ربام���ج وتعلم  ت��ط��وي��ر  جم����الت 
الطلبة والبحث العلمي وال�ستدامة 
العاملية،  الت�سنيفات  يف  وال��رق��ي 
والتفاين  اجل��اد  العمل  نتيجة  جاء 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ات  اأع�����س��اء  م��ن 
والإداري��������ة وال��ف��ن��ي��ة، واأع������رب عن 
الهيئة  اأع�����س��اء  ان�����س��م��ام  اأم��ل��ه يف 
يف  واندماجهم  اجل��دد  التدري�سية 
هذه اجلهود حتى توا�سل اجلامعة 
رحلة تقدمها  اإىل ال�سفوف الأوىل 
يف  الطالب  اأن  امل��دي��ر  واأك���د  عامليا. 
جامعة ال�سارقة هو حمور العملية 
خالل  اجل��ام��ع��ة  واأن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
ال�سراتيجية  اخلم�سية  خطتها 
احل���ال���ي���ة ت����واك����ب م����ا ي���ح���دث من 
ال��ع��امل من  ت��ط��ورات على م�ستوى 

العمل،  ا����س���واق  اح��ت��ي��اج��ات  ح��ي��ث 
واحل�����ر������س ع���ل���ى ت���غ���ي���ري ط���رائ���ق 
ومواكبة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال���ت���دري�������س 
التدري�س  ط���رق  اأح�����دث  واع��ت��م��اد 
املتقدمة،  التكنولوجيا  على  املبنية 
الطالب  ب����ني  ال���ف���ج���وة  وت���ق���ل���ي���ل 
والأ�ستاذ واإ�سراك الطلبة مبنظومة 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب���اجل���ام���ع���ة. ويف 
نهاية حديثة متنى املدير التوفيق 
اجلدد  التدري�سية  الهيئة  لأع�ساء 
اإليهم  اأوك����ل����ت  ال���ت���ي  م��ه��م��ت��ه��م  يف 
من  ال�سارقة  جامعة  اأب��ن��اء  بتعليم 

الطلبة.
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  ق��دم  م��ن جانبه، 
لالأع�ساء  التهنئة  �سدقي،  �سريف 
اجل����دد م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة ، 
ال�����س��م��و حاكم  ���س��اح��ب  اأن  م���وؤك���دا 
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  اأن�����س��اأ  ال�����س��ارق��ة 
لالبتكار  م���ث���ال���ي���ة  ب��ي��ئ��ة  ل���ت���ك���ون 
امل��واه��ب وخ��دم��ة املجتمع  ورع��اي��ة 
ب�سكل فعال من خالل توفري القادة 
وتاأهيلهم  امل��اه��ري��ن  واخل��ري��ج��ني 
دوًرا  ي��ل��ع��ب��وا  ل��ك��ي  ���س��ح��ي��ح   ب�سكل 
اإىل  امل��ج��ت��م��ع  ق���ي���ادة  حم����ورًي����ا يف 

•• اأبوظبي-وام:

من  ���س��خ�����س��اً   1079 ا����س���ت���ف���اد 
والتوجيهية  الإر���س��ادي��ة  اجلل�سات 
التفاعلية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال����ور�����س 
تقنية  ع����رب  الأ������س�����ري  ل��ل��ت��وج��ي��ه 
الت�������س���ال امل����رئ����ي، وذل�����ك خالل 
برنامج  ت���ف���ع���ي���ل  م�����ن  ����س���ه���ري���ن 
"ال�سلح خري"، الذي اأطلقته دائرة 
الق�ساء يف اأبوظبي، بهدف متكني 
الأ�سر من حل خالفاتها، وتخطي 
تواجهها،  ق���د  ال���ت���ي  ال�����س��ع��وب��ات 
بطرائق مبتكرة، ما ي�سهم يف احلد 

من حالت الطالق.
�سعيد  ي���و����س���ف  امل�����س��ت�����س��ار  وق������ال 
الق�ساء  دائ������رة  وك���ي���ل  ال����ع����ربي، 
"ال�سلح  ب��رن��ام��ج  اإن  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
ن���وع���ي���ة يف  ن���ق���ل���ة  خري" ي���ح���ق���ق 
الأ�سري،  التوجيه  خدمات  تقدمي 
ال�سيخ  �سمو  توجيهات  مع  متا�سياً 

اآل����ي����ات م��ب��ت��ك��رة ل��ت��م��ك��ني الأ����س���ر 
م��ن ح��ل اخل���الف���ات ع��رب جل�سات 
مع  ل���الأط���راف  مكثفة  ت��وج��ي��ه��ي��ة 
اجتماعيا  خم��ت�����س��ني  م���وج���ه���ني 
ون��ف�����س��ي��ا وق���ان���ون���ي���ا، ف�����س��اًل عن 
غنية  ت���دري���ب���ي���ة  ور��������س  ت���ن���ظ���ي���م 
والتمارين  امل��ت��ع��ددة  ب��ال��و���س��ائ��ط 
حتد  م��ه��ارات  لكت�ساب  التفاعلية 
من اخلالفات الزوجية، اإىل جانب 
اللتزام  ل�����س��م��ان  م��ت��اب��ع��ة  خ��ط��ة 
باتفاقيات ال�سلح، وحماولة عالج 

اأي عقبات تطراأ اأثناء تنفيذها.
وي�ستهدف برنامج "ال�سلح خري"، 
م�����س��اع��دة ومت��ك��ني ال���زوج���ني من 
املمار�سات  باأف�سل  اخلالفات،  حل 
وال�����ط�����رق ال�����ودي�����ة، وب���ع���ي���دا عن 
اأروقة املحاكم، اإذ يت�سمن جل�سات 
ومناق�سة  لبحث  ع���دة،  توجيهية 
امل�����س��ك��الت واأ���س��ب��اب��ه��ا م���ن جميع 
املقرحات  وت����ق����دمي  اجل�����وان�����ب، 

ال���الزم���ة ���س��م��ن خ��ط��ط عالجية 
تراعي التغريات املحيطة بالأ�سرة، 
م�سكلة  اأي  ح���ل  م���ن  مب���ا مي��ك��ن��ه��ا 

تواجهها م�ستقبال.
ومي���ت���از ال���ربن���ام���ج ب���وج���ود خطة 
التزام  على مدى  للوقوف  متابعة 
الطرفني بالتفاقية التي تو�سلوا 
ال�����س��ل��ح، وحماولة  اإل��ي��ه��ا يف ح���ال 
اأثناء  ت��ط��راأ  ق��د  عقبات  اأي  ع��الج 
الركيز  ع����ن  ف�����س��ال  ال��ت��ن��ف��ي��ذ، 
على  الرجعي،  الطالق  وق��وع  عند 
م��ن��اق�����س��ة امل���راج���ع���ة ال���زوج���ي���ة اإن 
اأم��ك��ن، ويف ح��ال وج���ود اأب��ن��اء تتم 
ومدى  ال��وال��دي��ة  العالقة  متابعة 
تربيتهم  بح�سن  الوالدين  ال��ت��زام 
على  ق��ادرة  اأج��ي��ال  تن�سئة  ل�سمان 
العطاء وبناء جمتمع متالحم، مع 
العمل على قيا�س جدوى الربنامج 
وتاأثريه يف حتقيق متا�سك الأ�سرة 

وا�ستدامتها.

•• ال�شارقة -الفجر:

الدكتور حميد  الأ�ستاذ  �سعادة  نقل 
جامعة  م���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  جم�����ول 
�ساحب  وترحيب  حتيات  ال�سارقة 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
ورئي�س  ال�����س��ارق��ة  ح���اك���م  الأع���ل���ى 
ج���ام���ع���ة ال�������س���ارق���ة )ح���ف���ظ���ه اهلل 
الهيئة  ب���اأع�������س���اء  ورع�������اه(  ت���ع���اىل 
ال��ت��دري�����س��ي��ة اجل����دد، وذل����ك خالل 
الذي  التعريفي  الإر���س��ادي  اللقاء 
التعليم  يف  ال��ق��ي��ادة  م��ع��ه��د  ن��ظ��م��ه 
العايل باجلامعة افرا�سيا، وذلك 
�سريف  الدكتور  الأ�ستاذ  بح�سور  
اجلامعة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ����س���دق���ي، 
والأ�ستاذ  الأك���ادمي���ي���ة،  ل��ل�����س��وؤون 
الدكتور معمر علي بالطيب، نائب 
البحث  ل�������س���وؤون  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
العلمي والدرا�سات العليا، والأ�ستاذ 
معهد  مدير  عمر،  ماهر  الدكتور 
العايل، وعمداء  التعليم  القيادة يف 
ومديرو  الأق�سام  وروؤ���س��اء  الكليات 
يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  والإدارات  امل����راك����ز 

اجلامعة.
ويف كلمته الفتتاحية، رحب مدير 
اجلامعة باأع�ساء الهيئة التدري�سية 
للعام  للجامعة  املن�سمني  اجل���دد 
اأن  واأك���������د  الأك�������ادمي�������ي احل���������ايل، 
اجلامعة بف�سل الدعم الالحمدود 

التطورات  اأخ����ر  وم��واك��ب��ة  الأم�����ام 
اأن  واأ����س���اف  امل���ج���الت،  خمتلف  يف 
اجلامعة تقدم جمموعة وا�سعة من 
والدرا�سات  البكالوريو�س  درج���ات 
درجة،   100 تتجاوز  ال��ت��ي  العليا 
وت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ك���ادره���ا الأك���ادمي���ي 
ر�سالتها  لتحقيق  املتميز  والإداري 
ال�سراتيجية،   اخلم�سية  وخطتها 
وتعمل اجلامعة على تطوير وطرح 
برامج جديدة متعددة التخ�س�سات 
البكالوريو�س  م�����س��ت��وي��ات  ع���ل���ى 
دمج  يتم  حيث  العليا،  وال��درا���س��ات 
وت�سجيع  ال��ت��خ�����س�����س��ات  خم��ت��ل��ف 
املختلفة،   ال��ك��ل��ي��ات  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
ت��رك��ز اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى التعليم  ك��م��ا 
والبحث العلمي التطبيقي الهادف 
خلدمة وتنمية املجتمع، ويف نهاية 
حديثه اأكد اأن اجلامعة تتطلع اإىل 
ا�سهامات اأع�ساء الهيئة التدري�سية 
اخلم�سية  خ���ط���ت���ه���ا  يف  اجل���������دد 

ال�سراتيجية احلالية.
ال���دك���ت���ور معمر  الأ�����س����ت����اذ  وق������دم 
اجلامعة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ب��ال��ط��ي��ب 
والدرا�سات  العلمي  البحث  ل�سوؤون 
العليا خالل اللقاء، عر�سا تقدميي 
والإدارات  وامل���ع���اه���د  ق��ط��اع��ه  ع���ن 
واملراكز التي تتبعه، واخلدمات التي 
التدري�سية  الهيئة  لأع�ساء  تقدم 
وكيفية ال�ستفادة منها، ثم عر�س 
والتقارير  الإح�سائيات  من  ع��دداً 

العلمية  ب�����الأب�����ح�����اث  اخل����ا�����س����ة 
املن�سورة يف قاعدة البيانات العلمية  
جامعة  وت�����س��ن��ي��ف  "�سكوب�س" 
اجلامعات  اأف�سل  �سمن  ال�سارقة 
العلمية،  الأب��ح��اث  ن�سر   يف جم��ال 
التي  الخ���راع  ب���راءات  اإىل جانب 
والندوات  اجلامعة،  عليها  ح�سلت 
بامللكية  الوعي  العمل حول  وور���س 
الفكرية ونقل التكنولوجيا وتعاون 
اجلامعة مع العديد من املوؤ�س�سات 
ل��ل��ع��م��ل على  امل���ح���ل���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة 

الأبحاث العلمية امل�سركة.
ك��م��ا ق���دم الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ماهر 
امل��ع��ه��د واخلدمات  ن��ب��ذة ع��ن  ع��م��ر 
الهيئة  لأع�������س���اء  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
ال��ت��دري�����س��ي��ة م���ن خ����الل ع����دد من 
على  املمتدة  والأن�سطة  الفعاليات 
م��دار العام الأك��ادمي��ي، وو�سح دور 
امل��ع��ه��د يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال����دور 
القيادي للجامعة يف التعليم العايل 
مع التطلع اإىل روؤية عاملية. والعمل 
على ت��دري��ب ال��ك��ادر الأك���ادمي���ي يف 
الفنية  اجل����وان����ب  ب��ك��ل  اجل���ام���ع���ة 
والعلمية ملنظومة التعليم، وت�سكيل 
دعم ذو خربة لالبتكارات يف التعليم 
العايل، اإىل جانب التغذية امل�ستمرة 
للكادر الأكادميي يف جمال املعرفة 
وامل���م���ار����س���ة ال���رب���وي���ة م���ن خالل 
الأكادميية  وال��ن�����س��اط��ات  الأب��ح��اث 

املختلفة. 

حملة اإعالمية وا�شعة جلمعية الإمارات 
الطبية للتوعية مبر�س ال�شدفية

•• دبي-وام: 

اإعالمية  تنظم �سعبة الأمرا�س اجللدية بجمعية الإم��ارات الطبية حملة 
�سعار  اخلليجي حت��ت  ال��ت��ع��اون  دول جمل�س  وف���ى  ال��دول��ة  داخ���ل  وا���س��ع��ة 

ال�سدفية. مبر�س  لنوا�سل"..للتوعية  "نتوا�سل 
كافة  عرب  به  والتوعية  املر�س  عن  للكتابة  "ها�ستاج" احلملة  تفعيل  ومت 
من�سات التوا�سل الإجتماعي لزيادة الوعى ون�سر ثقافة دعم وتقبل الآخر 
وللتاأكيد على اأن مري�س ال�سدفية لبد اأن ي�ستمر يف العالج ب�سكل جدي 
اأن �سخ�سا واح��دا من بني  حتى يتجنب امل�ساعفات.   وت�سري الأرق��ام اإىل 
يعانون من  125 مليون �سخ�س  اأي نحو   - العامل  كل 50 �سخ�سا حول 
مر�س ال�سدفية وهو من اأكرث الأمرا�س اجللدية �سيوعا حيث ينجم عن 

ا�سطرابات املناعة الذاتية واأ�سبابه اما وراثية اأو مناعية .
وتهدف احلملة اإىل زيادة الوعي باملر�س ون�سر طرق العالج اجلديدة .

اإعالن ا�شرتجاع �شلعة من اأجل ال�شالمة

بالتن�شيق بني جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة ودائرة التنمية 
جمل�س  من  وحر�شًا  االو�شط(  ال�شرق  )�شانفورد  و  االقت�شادية 
يف  املنتجات  �شالمة  من  التاأكد  على  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي 
عمالئها  اىل  االو�شط(  ال�شرق  )�شانفورد  تعلن  اأبوظبي  اإمــارة 
الكرام الذين ا�شرتوا )مقالة عميقة( موديل رقم )ا�س اف 1304 
دي اف( ان يتوقفوا عن ا�شتخدام املنتج وذلك لعدم مطابقة املنتج 

ل�شروط ال�شالمة املعتمدة.
الرقم  على  ـــورد  امل مــع  التوا�شل  ــكــرام  ال الــعــمــالء  مــن  يــرجــى 

)065355295( ال�شرتداد ثمن اجلهاز او تغيري املنتج.
)�شانفورد ال�شرق االو�شط( تعتذر عن اأي ازعاج قد ي�شببه هذا 

االأمر لعمالئها.
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اأخبـار الإمـارات

جامعة المارات .. بيئة تعليمية حتاكي طبيعة عمل القطاعات ال�شناعية

الإم�������ارات حاليا  وت���ط���رح ج��ام��ع��ة 
33 برنامج ماج�ستري ودكتوراه يف 
الفل�سفة  ودك��ت��وراه  الأع��م��ال،  اإدارة 
الفل�سفة  ودك����ت����وراة  ال���ق���ان���ون،  يف 
اإىل  اإ����س���اف���ة  ك��ل��ي��ات   7 ال��ع��ام��ة يف 
برناجمني جديدين هما ماج�ستري 
يف  وماج�ستري  الإن�����س��ان  تغذية  يف 
ع��ل��وم ال��ف�����س��اء، وب��ل��غ ع���دد ر�سائل 
اجلامعة  اأج��ازت��ه��ا  التي  املاج�ستري 
اأط����روح����ة   48 امل���ا����س���ي  ال����ع����ام  يف 
بعد  ماج�ستري  ر���س��ال��ة  و  دك���ت���وراه 
ن�سرت  كما  ُبعد"،  "عن  مناق�ستها 
واأطروحة،  ر�سالة   718 اجلامعة 
ماج�ستري  ر���س��ال��ة   547 مب��وج��ب 
املن�سة  يف  دكتوراه،  ر�سالة   171 و 
م�سدراً  ت��ع��د  ال��ت��ي  الإل��ك��رون��ي��ة، 
البحثية  الأع���م���ال  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

التي تنتجها اجلامعة.
واأجن������زت اجل��ام��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
لأ�سحاب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د  م��وؤ���س�����س��ة 
الهمم م�سروع بناء مقيا�س ال�سلوك 
على  نوعه  من  الأول  هو  التكيفي، 
مع  يتنا�سب  مب��ا  ال��دول��ة،  م�ستوى 
الأ�س�س  وف���ق  الإم���ارات���ي���ة،  ال��ب��ي��ئ��ة 
لتطوير  ال��ع��ل��م��ي��ة  والإج������������راءات 
وتقنني املقايي�س النف�سية، و�سممت 
تقنيات  لتطوير  خا�سة  خمتربات 
فائقة يف م�سروع " دي�سريكت 4.0 
التحتية  البنية  ا�ستدامة  " بهدف 
الثورة  ودم����ج  ال��ع��ل��م��ي��ة  ل��الأب��ح��اث 
مما  املناهج  يف  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية 
تعزيز  يف  الدولة  طموحات  يحاكي 
وتوظيفه  النوعي  العلمي  البحث 
يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع��ات، وي��ع��د هذا 
امل�ساريع  اأك��رب  م��ن  واح���داً  امل�سروع 
يف  اأكادميية  موؤ�س�سة  تطلقها  التي 
احلدود  ويتجاوز  العربي،  اخلليج 
و�سريفد  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  الأك��ادمي��ي��ة 
الوطنية  ب���ال���ك���وادر  ال��ع��م��ل  ����س���وق 
القادرة على تلبية طموحات الدولة 
الت�سنيع  جم����الت  يف  ال��ت��و���س��ع  يف 
والذكاء ال�سطناعي ببيئة تعليمية 

حتاكي طبيعة عمل القطاعات.

لأع�ساء  العلمي  ال��ب��ح��ث  مل��ج��الت 
هيئة التدري�س والطلبة، مما �ساهم 
1505 من�سورات بحثية،  اإنتاج  يف 
بحوث   105 مت����وي����ل  واأج�����������ازت 
اجلامعة  ت�����س��ن��ي��ف  ومت  ع��ل��م��ي��ة، 
م�ستوى  ع��ل��ى  الأوىل  امل���رت���ب���ة  يف 
الإجمايل  العدد  على  بناًء  ال��دول��ة 
ملن�سورات البحث العلمي، مبا يلبي 
اجلامعة،  اإدارة  وطموحات  خطط 
ا�ستجابة للخطط التنمية الوطنية 

ومتطلبات �سوق العمل .
بحثياً  ت��ع��اون��اً  اجل��ام��ع��ة  واأق���ام���ت 
ال��ع��دي��د م��ن اجلامعات  م��ع  دول���ي���اً 
واملراكز  العلمية  واملعاهد  العاملية 
يعك�س  مب����ا  امل����رم����وق����ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
ن�سبة  يف  اأي�ساً  البحث  نتائج  ج��ودة 
ن�سرها  مت  التي  العلمية  الأب��ح��اث 
الأعلى  الت�سنيف  ذات  امل��ج��الت  يف 
اإنتاجية   2020 ع����ام  يف  وزادت 
مقارنة   30% م��ن  ب��اأك��رث  البحث 
واأجن�����زت   2019 ع����ام  ب�����س��ج��الت 
بجائحة  تتعلق  بحثية  درا�سة   31
كبري  ب�سكل  �ساهمت  كوفيد19-، 
وفهم  ميكانيكية  على  التعرف  يف 
اإط�������ار دور  وذل������ك يف  ال����ف����ريو�����س، 
م�ستهدفات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اجل���ام���ع���ة 
الأج�����ن�����دة ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���دول���ة من 
ق��وي��ة مع  ���س��راك��ات  تاأ�سي�س  خ��الل 
يف  والهيئات  واملنظمات  املوؤ�س�سات، 
وعاملياً،  حم��ل��ي��اً  ال�����س��ح��ي  ال��ق��ط��اع 
ت�����س��اع��د يف  ل��ت��ق��دمي ح��ل��ول علمية 
ال�سراتيجية  ال����ق����رارات  ات���خ���اذ 
امل���ن���وط���ة ب���اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة حيث 
املبتكرة  الأف���ك���ار  اجل��ام��ع��ة  ت��دع��م 
الخ�����راع�����ات،  اإىل  ت��������وؤدي  ال����ت����ي 
وح��م��اي��ة ه���ذه الأف���ك���ار م��ن خالل 
حقوق  ل�سمان  الخ����راع،  ب���راءات 
العام  ���س��ه��د  اإذ  ال��ف��ك��ري��ة،  امل��ل��ك��ي��ة 
40 براءة اخراع،  املا�سي ت�سجيل 

ومنح 31 براءة اخراع.
البحث  ج���ه���ود  دع�����م  ي��ع��ت��رب  ك���م���ا 
وامل�����س��اري��ع يف  العلمي والب��ت��ك��ارات 
جم���ال ال��ف�����س��اء اأح���د اأه���م اأه���داف 

�سمن  ط��ال��ب��اً   121 ب��ا���س��ر  ح��ي��ث 
بدرا�سة  امل������زدوج  ال��ت��ع��ل��م  ب��رن��ام��ج 
ث���الث���ة م�����س��اق��ات ب��اجل��ام��ع��ة هي: 
والتكامل،  ال��ت��ف��ا���س��ل  ري��ا���س��ي��ات 
اإجراء  بعد  والكيمياء،  والفيزياء، 
لهوؤلء  م�����س��ت��وى  حت��دي��د  اخ��ت��ب��ار 
ال��ط��ل��ب��ة م��ن ق��ب��ل جل��ن��ة م�سركة 
ت�ساعدهم  ال���وزارة  و  اجلامعة  م��ن 
وميكن  بالربنامج.  اللتحاق  على 
الطلبة  امل�������زدوج  ال��ت��ع��ل��م  ب���رن���ام���ج 
امل�ساقات  طبيعة  على  التعرف  من 
واحتياجات  ب��اجل��ام��ع��ة  وال��درا���س��ة 
وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل من 
خالل جتربة درا�سة بع�س امل�ساقات 
اجلامعية وهو لي��زال على مقاعد 
ال���درا����س���ة يف احل��ل��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة .. 
ك��م��ا ي��ح��ظ��ى ط��ل��ب��ة ال��ت��ع��ل��ي��م العام 
اخلدمات  م��ن  متنوعة  مبجموعة 
ال�����دع�����م يف اجل���ام���ع���ة،  وو�����س����ائ����ل 
وي���ت���ع���رف���ون خ�����الل درا����س���ت���ه���م يف 
الدرا�سة  ط��ب��ي��ع��ة  ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج 
كما  ومتطلباته  العايل  التعليم  يف 
ينجزها  ال��ت��ي  ال�����س��اع��ات  ه���ذه  اأن 
�ستحت�سب  ال��ث��ال��ث��ة  احل��ل��ق��ة  طلبة 
عند  املعتمدة  ال�ساعات  �سمن  لهم 
يف  ي�سرع  مما  باجلامعة  التحاقهم 

تخرجهم واللتحاق ب�سوق العمل.
اجل���ام���ع���ة على  ح���ر����س  اإط������ار  ويف 
ومبتكرة  ع��ل��م��ي��ة  ح���ل���ول  اإي����ج����اد 
اجلائحة  م��ك��اف��ح��ة  يف  للم�ساهمة 
منتزه  اأط��ل��ق  كوفيد19-  العاملية 
والبتكار  للعلوم  الم���ارات  جامعه 
 ،"19 كوفيد  �سد  "�سناع  م��ب��ادرة 
التي جاءت تاأكيداً على دور اجلامعة 
بالدولة  ال��ط��ب��ي  ال��ق��ط��اع  دع���م  يف 
التي  ال�ستثنائية  الظروف  ظل  يف 
مي���ر ب��ه��ا ال���ع���امل يف م��واج��ه��ة هذا 
الوباء، وتهدف املبادرة اإىل ت�سجيع 
التدري�سية والطلبة  الهيئة  اأع�ساء 
يف  والعملي  العلمي  الإب��ت��ك��ار  على 
ل���دع���م جهود  ال�����س��ن��اع��ة  جم��ت��م��ع 
انت�سار  مكافحة  الإم���ارات يف  دول��ة 

فريو�س كورونا وال�سيطرة عليه.

الثورة  ع�����س��ر  م��ت��ط��ل��ب��ات  ظ���ل  يف 
ال�سناعية الرابعة.

املرتبة  ع��ل��ى  اجل���ام���ع���ة  وح�����س��ل��ت 
بناًء  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الأوىل 
للتعليم  ال���ت���امي���ز  ت�����س��ن��ي��ف  ع��ل��ى 
ت�سنيف  يف   38 امل��رت��ب��ة  و  ال��ع��ايل 
 ،2020 ع��ام  الآ�سيوية  اجلامعات 
العاملي   QS ت�سنيف  ع��ل��ى  وب��ن��اًء 
املرتبة  واح���ت���ل���ت   ،2021 ل���ع���ام 
من  ال���دويل  امل�ستوى  على   284
املنطقة  يف  جامعات   5 اأف�سل  بني 
اأعلى  ع��ل��ى  ح�سلت  ك��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة، 
ن�����س��ب��ة يف جم�����ال ن�����س��ر الأب����ح����اث 
العلمية كرابع موؤ�س�سة يف جامعات 
لأول  اإدراج��ه��ا  ومت  العربي،  العامل 
 ،Leiden مرة يف ت�سنيف جامعة
العامل،  يف  اجلامعات  اأف�سل  �سمن 
املوؤ�سرات  من  جمموعة  با�ستخدام 
باعتبارها  اجل��ام��ع��ات،  ت�سنيف  يف 
م��ن اأف�����س��ل م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة يف 
التعليم اجلامعي و العايل و البحث 
العلمي، من حيث ا�ستخدام معايري 
جديدة يف الت�سنيف، والتي ارتكزت 
و  العلمية  الأبحاث  و  الأوراق  على 
ومعايري  ت�سنيفات  اإن��ت��اج  بالتايل 

خمتلفة ومتعددة.
وا���س��ت��ط��اع��ت ج��ام��ع��ة الإم������ارات اأن 
نوعية  ن��ق��ل��ة   2020 ع����ام  حت��ق��ق 
الأكادميية،  خمرجاتها  تطوير  يف 
���س��واء يف جم���ال ال��ب��ك��ال��وري��و���س اأو 
ال��ع��ل��ي��ا، يف ظ��ل تطوير  ال��درا���س��ات 
احلرم  ب��ات  حيث  ال��ق��ب��ول،  �سيا�سة 
األف   12 اأك��رث عن  اجلامعي ي�سم 
التخ�س�سات  يف  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب 
مواكبة  ج���ان���ب  اإىل  الأك����ادمي����ي����ة، 
ت�����ط�����ورات الأح����������داث ال���ع���امل���ي���ة يف 
مواجهة جائحة كورونا، من خالل 
اآليات  وت��ط��وي��ر  ال��ه��ج��ني  ال��ت��ع��ل��ي��م 
املحا�سرات والمتحانات، حيث بلغ 
عدد طلبة الدرا�سات العليا 1147 
343 يف  ط��ال��ب��اً وط���ال���ب���ة، م��ن��ه��م 

الدكتوراه، و804 يف املاج�ستري.
اه��ت��م��ام��اً كبرياً  اأول����ت اجل��ام��ع��ة  و 

"مركز  اإن�ساء  الإع��الن عن  كما مت 
ف���اط���م���ة ب���ن���ت م�����ب�����ارك لأب����ح����اث 
�سد  ب��ه��دف  والطفولة"  الأم���وم���ة 
البحثية  امل��راك��ز  جم��ال  يف  الفجوة 
الأم�����وم�����ة  امل���خ���ت�������س���ة يف جم�������ال 

والطفولة يف الدولة.
واأط������ل������ق������ت ج����ام����ع����ة الإم��������������ارات 
جامعة  "جائزة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
دورتها  يف  للخريجني"  الإم�����ارات 
تعزيز  على  منها  تاأكيد  يف  الأوىل 
عالقة  حتقيق  يف  ا�سراتيجيتها 
ب��ني اجلامعة  وم��ب��ا���س��رة  م��ت��ب��ادل��ة 
لإجنازاتهم  ت��ق��دي��راً  وخ��ري��ج��ي��ه��ا 
ال�سركاء  اأه�����م  اأح�����د  ب��اع��ت��ب��اره��م 
امل�����ب�����ادرات  يف  ال����س���رات���ي���ج���ي���ني 
الرئي�سية باجلامعة، وداعم رئي�سي 
للطلبة وجمتمع اجلامعة يف تبادل 
ق�س�س  ح�����ول  واخل�������ربة  امل���ع���رف���ة 
واأن  �سيما  ل  واإجنازاتهم  جناحهم 
منا�سب  ي�سغل  م��ن��ه��م  ك��ب��ري  ع���دد 
ق���ي���ادي���ة واإداري�����������ة داخ������ل وخ�����ارج 
وا�ستمرار  توطيد  وبهدف  الدولة، 

العالقة مع خريجي اجلامعة.
ومت��ت��ل��ك ج��ام��ع��ة الإم�����ارات مراكز 
الإمارات  مركز  منها  مهمة  بحثية 
الوطني  واملركز  ال�سعادة،  لأبحاث 
لعلوم وتكنولوجيا الف�ساء، ومركز 
للعلوم  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 
درا���س��ات وبحوث  ال�سحية، ووح��دة 
واملركز  وال��ت��م��ور،  ال��ن��خ��ي��ل  تنمية 
ومركز  وال��ط��اق��ة،  للمياه  الوطني 
ومركز  التنقل،  لأب��ح��اث  الإم����ارات 
العامة  لل�سيا�سة  الإم���ارات  جامعة 
للتقانات  خليفة  ومركز  وال��ق��ي��ادة، 
احل���ي���وي���ة وال��ه��ن��د���س��ة ال���وراث���ي���ة، 
ومركز الإم��ارات لتقييم خمرجات 

التعلم.
الربية  وزارة  و  اجلامعة  واأطلقت 
التعلم  "برنامج  م�سروع  والتعليم 
م�سرك  ت���ع���اون  ���س��م��ن  املزدوج" 
التعليم  ي�ستطيع من خالله طلبة 
اجلامعة  يف  م�ساقات  درا���س��ة  ال��ع��ام 
الثالثة  احللقة  يف  درا�ستهم  اأث��ن��اء 

ال�سراتيجية،  اجل���ام���ع���ة  خ��ط��ة 
وت�����س��ري ه���ذه ال���س��رات��ي��ج��ي��ة اإىل 
باعتباره  ال��ف�����س��اء  ق��ط��اع  اأه��م��ي��ة 
حم��������ور ب�����ن�����اء م�������س���ت���ق���ب���ل دول������ة 
على قطاع  يعتمد  ال��ذي  الإم����ارات 
من  وذل���ك  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا 
خالل اإتاحة الفر�سة واإعداد البيئة 
امل��ن��ا���س��ب��ة ل���الأج���ي���ال ال���ق���ادم���ة من 
علماء ومهند�سي الف�ساء لكت�ساف 
املتنوعة وامل�ساهمة  جمالت العلوم 
للكوادر  واملهارات  الكفاءات  بناء  يف 
لطلبة  الفر�سة  اإعطاء  و  الوطنية 
الأبحاث  يف  ب��امل�����س��ارك��ة  اجل��ام��ع��ات 
ال���ع���ل���م���ي���ة امل����رت����ب����ط����ة ب����الأق����م����ار 

ال�سطناعية.
الإم����ارات جمالت  ت��ويل جامعة  و 
الذكاء ال�سطناعي اهتماماً نوعياً 
خا�ساً من خالل برامج كلية تقنية 
وتعزيز  الهند�سة  وكلية  املعلومات 
ت��وج��ه��ات��ه��ا امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف اإط����ار 
العلمي  البحث  يف  امل�ستمر  التطور 
متخ�س�سة  وط��ن��ي��ة  ك�����وادر  ل��ب��ن��اء 
ال������ذك������اء  جم�����������الت  خم����ت����ل����ف  يف 
لتعزيز  ال���دول���ة  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي 
املعلومات  تقنية  تطور ومنو قطاع 
القت�ساد  ب��ن��اء  ا���س��ت��دام��ة  خل��دم��ة 

املعريف.
واأعلنت جامعة الإمارات خالل عام 
2020 عن طرح عدد من الربامج 
العلوم  "بكالوريو�س  برنامج  منها 
القبول  يف هند�سة الطريان" وب��داأ 
الدرا�سي  الف�سل  من  اعتباراً  فيه 
احل���ايل و���س��ج��ل يف ال��ربن��ام��ج 69 
طالباً وطالبة، عالوة على برنامج 
الإح�ساء  يف  ج��دي��د  ب��ك��ال��وري��و���س 
الإدارة  كلية  يف  ال��ب��ي��ان��ات  وحتليل 
باملفاهيم  يعنى  ال��ذي  والقت�ساد، 
والأ�ساليب والأدوات امل�ستخدمة يف 
جمع البيانات ومعاجلتها وحتليلها، 
وبرنامج ماج�ستري تغذية الإن�سان 
بالتعاون مع كلية  الذي مت طرحه 
لندن اجلامعية /UCL/ اعتباراً 

من الف�سل الدرا�سي الأول.

•• العني-وام:

العربية  الإم�����ارات  ج��ام��ع��ة  حققت 
م�سبوقة  غ���ري  اإجن�������ازات  امل��ت��ح��دة 
خ�����الل ال����ع����ام امل���ا����س���ي يف ظ����روف 
جائحة  نتيجة  ع��امل��ي��ة  ا�ستثنائية 
كوفيد- امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

19 تنوعت بني امل�ساهمة يف اإيجاد 
ملكافحة  وم��ب��ت��ك��رة  ع��ل��م��ي��ة  ح���ل���ول 
العملية  م���وا����س���ل���ة  و  ال���ف���ريو����س 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع���ن ب��ع��د مت��ا���س��ي��ا مع 
الر�سيدة  والقيادة  الدولة  توجهات 
حتقيق  يف  امل�ساهمة  اإىل  بالإ�سافة 
الأم���������ن ال����غ����ذائ����ي ل����ل����دول����ة عرب 
ب��رام��ج علمية يف ه��ذا املجال  ط��رح 
يف  خا�سة  العلمي  البحث  وتعزيز 
والذكاء  والت�سنيع  الف�ساء  جمال 
ال���س��ط��ن��اع��ي ع���الوة ع��ل��ى تطوير 

املخرجات الأكادميية.
وبف�سل التخطيط ال�سليم والبنية 
العملية  ا�ستمرت  امل��ه��ي��اأة  التحتية 
عالية  بهمة  اجلامعة  يف  التعليمية 
توجهات  مع  متا�سيا  كبري  وطموح 
ال�����دول�����ة وال����ق����ي����ادة ال���ر����س���ي���دة يف 
ا�ستمراية التعليم "عن بعد" لكافة 
بالدولة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ق���ط���اع���ات 
ح���ي���ث اأع���ل���ن���ت ج���ام���ع���ة الإم��������ارات 
التعليمات  م�����ن  جم���م���وع���ة  ع�����ن 
بتعلم  يتعلق  فيما  وال��ت��وج��ي��ه��ي��ات 
اإط������ار  يف  بعد"،  "عن  ال���ط���ل���ب���ة 
والحرازية  الوقائية  الإج����راءات 
�سالمة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  ل�����س��م��ان 
ال��ط��ل��ب��ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا ال���س��ت��م��رار يف 
بعد  ع��ن  امل��ح��ا���س��رات  ط���رح جميع 
الثاين  ال���درا����س���ي  ال��ف�����س��ل  خ����الل 
بالإ�سافة اإىل الف�سل ال�سيفي من 
العام الأكادميي 2019 - 2020 
اأداء  بتقييم  ال��ك��ل��ي��ات  ق��ام��ت  فيما 
والتدريب  امليداين  التدريب  طلبة 
احلايل  ال��درا���س��ي  للف�سل  العملي 
ال��ت��ي ق�سوها  ال���ف���رة  م���ن خ���الل 
تكليفهم  يتم  التدريب ووفق ما  يف 
اإ�سافية عرب  واأع��م��ال  به من مهام 
متطلبات  ل���س��ت��ك��م��ال  الن����رن����ت 
ال��ت��دري��ب ك��م��ا مت��ك��ن ال��ط��ل��ب��ة من 
الطبيعة  ذات  امل�����س��اق��ات  ا�ستكمال 
العملية مثل املختربات اأو التدريب 
اأو  امليدانية  ال��درا���س��ات  اأو  العملي 
مناق�سة م�ساريع التخرج والر�سائل 
منا�سبة  و���س��ائ��ل  ع���رب  اجل��ام��ع��ي��ة 

للتعلم عن بعد .
و����س���اه���م���ت اجل���ام���ع���ة خ�����الل عام 
حتقيق  يف  ب���ف���اع���ل���ي���ة   2020
روؤي����ت����ه����ا  و  ال������دول������ة  ط����م����وح����ات 
البحث  ت��ع��زي��ز  يف  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
خدمة  يف  وت���وظ���ي���ف���ه  ال���ع���ل���م���ي، 
املعرفة،  وخ��ل��ق جم��ت��م��ع  امل��ج��ت��م��ع، 
الت�سنيع  جم�����الت  يف  وال���ت���و����س���ع 
ربط  و  ال����س���ط���ن���اع���ي،  وال�����ذك�����اء 
التخ�س�سات  ب��ني  امل��ع��ارف  ج�����س��ور 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة حتاكي 
ال�سناعية،  القطاعات  طبيعة عمل 

العربية  الإم����ارات  جامعة  وت�سهم 
املتحدة باعتبارها اجلامعة الوطنية 
الأم يف الدولة بدور كبري وملحوظ 
يف حتقيق الأمن الغذائي لالإمارات 
حيث توؤكد دوما اأن البحث العلمي 
بناء  اأ�سا�س  هما  املعريف  والقت�ساد 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة مل��ن��ع ح���دوث 
وكذلك  م�ستقباًل  الغذاء  يف  نق�س 
ال��ت��ح��دي��ات م��ث��ل اجلفاف  مل��ع��اجل��ة 
امل�ساكل  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��ت�����س��ح��ر، 
ال��ت��ي ت��ع��وق ت��واف��ر الأم���ن الغذائي 
الغذائي  الأم���ن  تعزيز  يف  ت�سهم  و 
مع  ال�سراكات  خ��الل  م��ن  بالدولة 
املوؤ�س�سات والهيئات العلمية املحلية 

والعاملية .
ويف هذا الإطار تطرح كلية الأغذية 
علمياً  ب���رن���اجم���اً   11 وال�����زراع�����ة 
ومرحلة  اجل���ام���ع���ي���ة  ل���ل���م���رح���ل���ة 
ال��ع��ل��ي��ا ���س��م��ن ثالثة  ال����درا�����س����ات 
الزراعة  ق�سم  ه��ي:  علمية  اأق�����س��ام 
التكاملية، وق�سم الأغذية والتغذية 
البيطري  الطب  وق�سم  وال�سحة، 
طالب   600 م���ن  اأك����رث  وه��ن��ال��ك 
وطالبًة يف املرحلة اجلامعية الأوىل 
ممن التحقوا بربامج الكلية و57 
املاج�ستري  طالباً وطالبة يف برامج 

والدكتوراه.
التكاملية  ال���زراع���ة  ق�سم  وي��ط��رح 
ح��ال��ي��اً 3 ب��رن��ام��ج ع��ل��م��ي��ة، ه���ي : 
برنامج علوم الب�ساتني وهو يغطي 
باإنتاج  خ��ا���س��ة  الأوىل  ج��زئ��ي��ت��ني 
اخل�سار والفواكه، والثانية خا�سة 
كامل�سطحات  التكميلية  ب��ال��زراع��ة 
وال��ب��ي��وت ال���زراع���ي���ة، ب��ي��ن��م��ا يركز 
الإنتاج  برنامج  ال��ث��اين،  ال��ربن��ام��ج 
احل������ي������واين وه�������و ب����ك����ال����وري����و�����س 
يف امل�������س���ائ���د ال���ب���ح���ري���ة والإن����ت����اج 
الدواجن  اإن���ت���اج  ع��ل��ى  احل����ي����واين، 
اإ�سافة  وامل��اع��ز،  والأغ��ن��ام  للبي�س، 
والطرق  ال�سمكي  ال���س��ت��زراع  اإىل 
ب����ه����ا، حيث  احل����دي����ث����ة اخل����ا�����س����ة 
ي��ت��م ت���دري���ب ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى اأح���دث 
التقنيات يف جمال حت�سني اإنتاجية 
املاء وال�ستفادة من املياه والطاقة، 
الأم���������ر ال�������ذي ي���ح���ق���ق الأه���������داف 
حيث  م��ن  ل��ل��دول��ة،  ال�سراتيجية 
يف  الغذائي  الأم���ن  م�ستوى  تعزيز 

الإمارات.
م�ساريع   6 ال��ك��ل��ي��ة  اأجن������زت  وق����د 
ب��ح��ث��ي��ة م����دع����وم����ة ح������ول الأم������ن 
اأب����ح����اث  اإىل  اإ�����س����اف����ة  ال����غ����ذائ����ي 
الأغذية  على  ت��رك��ز  اأخ���رى  علمية 
والتمور،  الإب��ل  كحليب  التقليدية 
ح��ي��ث اأ���س��ه��م��ت ه����ذه ال���ب���ح���وث يف 
قيمة  وخلق  قّيمة  اإ�سافات  حتقيق 
الغذائي  الأم����ن  لتحقيق  م�سافة 
طلبة  اأن  كما  الغذائية  املنتجات  يف 
يعملون  وال���دك���ت���وراه  امل��اج�����س��ت��ري 
العلمية  البحثية  املجالت  يف  بجد 
ال��ت��ي حت��ت��اج اإل��ي��ه��ا دول���ة الإم����ارات 
الأم������ن  ل���ل���م�������س���اه���م���ة يف حت���ق���ي���ق 

الغذائي.

يف اأوىل اجتماع تعقده منذ توليها رئا�شة االحتاد 

بدور القا�شمي تلتقي احتاد النا�شرين العرب وامل�شريني �شمن �شل�شلة اجتماعات مع احتادات الن�شر حول العامل

ال����دويل  اأن الحت�����اد  اأع��ل��ن��ت ف��ي��ه��ا 
التفاعل  ع��ل��ى  ح��ري�����س  للنا�سرين 
معهم وال�ستمرار يف تبادل الأفكار 
منو  عوامل  على  للوقوف  وال���روؤى 
العربية   الأ���س��واق  يف  الن�سر  ق��ط��اع 
بالكتاب  ال��و���س��ول  كيفية  وحت��دي��د 

العربي اإىل الأ�سواق العاملية.

ال��ن��ا���س��ري��ن ال���ع���رب، و���س��ع��ي��د عبده 
امل�سريني،  النا�سرين  احت��اد  رئي�س 
والنا�سرين  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  وع���دٌد 

الأع�ساء يف الحتاد.
وي����ع����د اج����ت����م����اع ال�������س���ي���خ���ة ب�����دور 
النا�سرين  احت�����اد  م���ع  ال��ق��ا���س��م��ي 
ب��ه منذ  ن�����س��اط ت��ق��وم  اأول  ال���ع���رب، 

كلمتهم  وت��وح��ي��د  ال��ن��ا���س��ري��ن  ع���ن 
لكي  ج��ه��وده��م  وتن�سيق  وروؤي��ت��ه��م 
حا�سنة  بيئة  يف  ب��دوره��م  ي��ق��وم��وا 

وداعمة يف كل اأنحاء العامل.
القا�سمي  ب��دور  ال�سيخة  واأو�سحت 
اأن الحتاد يعمل على تهيئة العوامل 
التي من �ساأنها حتفيز ودعم الإبداع 

م�ستوى  على  ام���راأة  وث���اين  عربية 
ال�����ع�����امل، ت���ت���وىل رئ���ا����س���ة الحت�����اد 
اأع�ساء  م���ع  ل��ل��ن��ا���س��ري��ن  ال������دويل 
واأع�ساء  ال��ع��رب،  النا�سرين  احت���اد 
احت�����اد ال��ن��ا���س��ري��ن امل�������س���ري���ني، يف 
العا�سمة امل�سرية القاهرة. ح�سره 
احتاد  رئي�س  ر���س��اد،  كل من حممد 

القا�سمي  ب���دور  ال�سيخة  وت��ن��اول��ت 
امل���������س����ارك����ني يف الج���ت���م���اع  اأم���������ام 
م����ه����ام ال����ل����ج����ان امل���ت���خ�������س�������س���ة يف 
وبينت  للنا�سرين  ال���دويل  الحت���اد 
اإليها  ال��ن��ا���س��ري��ن  ان�����س��م��ام  ك��ي��ف��ي��ة 
اأهدافها،  حتقيق  يف  وم�����س��ارك��ت��ه��م 
للدفاع  تاأ�س�س  الحت���اد  اأن  م��وؤك��دًة 

ت��ول��ي��ه��ا رئ���ا����س���ة الحت������اد ال����دويل 
ل��ل��ن��ا���س��ري��ن، يف خ��ط��وة اأك����دت فيها 
تعد  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ا���س��ر  ق�����س��اي��ا  اأن 
اجلوهرية  ال��ق�����س��اي��ا  م���ن  واح�����دة 
اأعماله  التي و�سعها الحتاد لدورة 
ال�سيخة  وج����ه����ت  اإذ  اجل������دي������دة، 
العرب،  ل��ل��ن��ا���س��ري��ن  ر���س��ال��ة  ب����دور 

•• القاهرة-الفجر:

�سلطان  بنت  ب���دور  ال�سيخة  اأك���دت 
الدويل  الحت���اد  رئي�س  القا�سمي، 
اأهمية  ي��ويل  الحت��اد  اأن  للنا�سرين 
واملفتوح  ال��ف��ّع��ال  للتوا�سل  ك��ب��رية 
النا�سرين  وجمعيات  احت����ادات  م��ع 
م�ستجدات  ل��ب��ح��ث  ال���ع���امل  ح����ول 
ال��ن�����س��ر وحتديد  ق��ط��اع  وحت���دي���ات 
مناذج العمل اجلديدة التي تن�سجم 
مع التطورات التي �سهدتها املرحلة 
ال�����س��اب��ق��ة.  وق��ال��ت ال�����س��ي��خ��ة بدور 
ال��ق��ا���س��م��ي: و���س��ع��ن��ا خ��ط��ة لعقد 
�سل�سلة من الجتماعات واحلوارات 
العامل  حول  النا�سرين  مع  املعمقة 
وكانت البداية مع احتاد النا�سرين 
امل�سريني  النا�سرين  واحتاد  العرب 
ال���ع���رب���ي يحظى  ال��ن�����س��ر  ف���ق���ط���اع 
ال�سباب  ن�سبة  لأن  واع���دة  بفر�س 
النِّ�َسب  اأع��ل��ى  ب��ني  ال��ع��رب تعد م��ن 
ال��ف��ئ��ة متعط�سة  وه���ذه  ال��ع��امل،  يف 
للمعرفة وتتطلع لكل ما هو جديد 
واإلهاماً  حافزاً  ي�سكل  وه��ذا  ومبدع 
للنا�سرين.  جاء ذلك خالل اجتماع 
امراأة  اأول  القا�سمي،  بدور  ال�سيخة 

مقدمتها  ويف  ال��ن�����س��ر  ق���ط���اع  يف 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ح���ق���وق  ح���م���اي���ة 
الن�سر.  ح���ري���ة  م��ف��ه��وم  وت��ر���س��ي��خ 
مع  النا�سرين  تعامل  كيفية  وح��ول 
تداعيات جائحة كورونا على قطاع 
ال�سيخة  ق��ال��ت  ع���ام،  ب�سكل  الن�سر 
فر�سة  "اجلائحة  القا�سمي:  ب��دور 
العمل يف  اأمن���اط  النظر يف  لإع���ادة 
اأمناط جديدة  الن�سر وابتكار  عامل 
م��غ��اي��رة، و���س��ن��ع��م��ل م��ع��اً م���ن اأجل 
دع���م ق��ط��اع الن�سر الإل���ك���روين يف 

الأ�سواق العربية".
وا����س���ت���ع���ر����س���ت رئ����ي���������س الحت�������اد 
القوانني  اأه���م  للنا�سرين  ال����دويل 
والت�سريعات التي ي�سّدرها الحتاد 
الأعمال  واأب��رز  للنا�سرين،  ال��دويل 
ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا وال����دور امل��ن��وط به 
باعتباره مظّلة الن�سر حول العامل، 
كما تطرقت للحديث عن اخلطط 
التي و�سعها الحتاد لفرة ما بعد 
عليها  التوافق  مت  والتي  اجلائحة، 
الأع�ساء  33 مقابلة مع  بعد عقد 
ا���س��ت��ع��ر���س خاللها  ال���ع���امل  ح����ول 
ت�ست�سرف  ال���ت���ي  وال�������روؤى  الآراء 

م�ستقبل ما بعد الوباء.

اأجرت 151,096 فح�شا ك�شفت عن 3,432 اإ�شابة 

ال�شحة تعلن �شفاء 3,118 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع   متا�سيا 
املبكر  الدولة بهدف الكت�ساف  الفحو�سات يف  وزي��ادة نطاق 
وح�سر احلالت امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 
اإجراء  الوزارة عن  اأعلنت   .. لهم وعزلهم  19" واملخالطني 
24 املا�سية  ال�  جديدا خالل ال�ساعات  فح�سا   151،096
واأحدث  اأف�����س��ل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�سيع  والفح�س  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف   و�ساهم 
 3،432 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
امل�ستجد من جن�سيات  اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا  حالة 
خمتلفة، وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية 
الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 249،808 

حالت.
تداعيات  نتيجة  م�سابني   7 وف���اة  ع��ن  ال����وزارة  اأع��ل��ن��ت   كما 
الإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 740 حالة.

وخال�س  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة   واأعربت 
تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل 
جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات 
ال�سحية والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد الجتماعي 
�سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  مل�سابني  جديدة  حالة   3،118
"كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها 
وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية 

يكون جمموع حالت ال�سفاء 222،106 حالت.

•• اأبوظبي-وام:

بعثت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية برقية تعزية 
وموا�ساة اإىل �سمو ال�سيخة �سريفة �سليمان اجلا�سم حرم 
ال�سباح  اجل��اب��ر  الأح��م��د  ن��واف  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سيخة  املغفور لها  ال�سقيقة بوفاة  الكويت  اأمري دولة 

ف�ساء جابر الأحمد ال�سباح اأعربت خاللها عن خال�س 
العزاء واملوا�ساة بهذا امل�ساب اجللل .

وتوجهت �سموها.. اإىل اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة 
بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها وذويها 

ال�سرب وال�سلوان .
�سمو  اإىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي  �سموها  بعثت  كما 
ال�سيدة  واإىل  ال�����س��ب��اح  الأح��م��د  ج��اب��ر  اأوراد  ال�سيخة 

و�سيمة م�سيد رجعان .

ال�شيخة فاطمة تعزي بوفاة ال�شيخة 
ف�شاء جابر الأحمد ال�شباح



األحد   17  يناير   2021  م   -   العـدد   13140  
Sunday   17  January   2021   -  Issue No   13140

07

اآراء الكتاب

م�شاحة ن�شتعر�س فيها االأفكار واالإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه وال ميثل وجهة نظر ال�شحيفة
نتلقى م�شاركتكم عرب االمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

الفنــــــر ينري ذكريات املا�شي
دخول  قبل  لالإ�ساءة  والرئي�سية  الوحيدة  الو�سيلة  كان  الفانو�س  اأو  الفرن 
املعادن  اأو  النحا�س  اأو  احلديد  من  ي�سنع  وك��ان  اخلليج  دول  اإىل  الكهرباء 
البحر، و�سكل على  الأزرق لون  اأغلبها  باألوان عديدة  اخلفيفة وكان ي�سبغ 
مدى مئات ال�سنني ال�سوء الذي يبدد الظالم داخل وخارج البيوت فاقتناه 
الأجداد يف الرب والبحر وخ�سوه بالعناية لأهميته لديهم  ومكانته حدا �سبه 

ال�سعراء حمبوباتهم ب�سيائه.
ع�سرنا  يف  ب���ي���ن���م���ا 
اأن مّن  وب��ع��د  احل���ايل 
"اهلل �سبحانه وتعاىل" 
بنعمه الكثرية �سهدت 
مقومات  اخلليج  دول 
وع�������ط�������اءات ع����دي����دة 
الكهرباء  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
التحتية  والبني  واملاء 
ال�ساهق  وال���ب���ن���ي���ان 
والرقي  وال��ت��ح�����س��ر 
كل  يف  والإجن�������������ازات 
تعمد  ومل  امل���ج���الت. 
اخلليجية  احلكومات 
اإه��م��ال ال��ف��رن بل  اإىل 
ع���م���ل���ت ع�����رب اأن����دي����ه 
اإل  ل���دي���ه���ا  ال���������راث 

اإحيائه كتف�سيل تراثي مهم يف احلياة اليومية لالأجداد يف البيئات الربية 
القدمية  املناطق  وكافة  الراثية  القرى  يف  فانت�سر  والزراعية  والبحرية 
ينري  الأبناء  لدى  نربا�ًسا  ليظل  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  الفنادق  وزين كربى 

ذكريات املا�سي ويذكر بها.
واإىل جانب اأهمية الفرن كو�سيلة اإ�ساءة فهو يت�سف ب�سكل جميل حيث ياأتي 
و�سرائط  "قاعدة" معدنية  علبة  لها  بي�ساوية  زجاجية  ق��ارورة  �سكل  على 
من  النا�س  ميكن  حامل  لها  بالقبعة  ا�سبه  �سغري  وغطاء  الزجاجة  ت�سور 
البيت لي�سيء لهم خطوات دروبهم.  داخ��ل وخ��ارج  به  والتنقل  الفرن  حمل 
الغاز  حفظ  تتيح  املعدنية  فقاعدته  داخلة  الفتيل  اإ�سعال  بوا�سطة  ويعمل 
داخلها فيبلل الفتيل الذي ينقل النار اإىل الأعلى حيث القارورة الزجاجية. 
اأو  اأزرق  بلون  الفرن  املعدين من  النا�س غالًبا يقومون بطالء اجل��زء  وك��ان 
الإمارات  بدولة  ال��راث  ن��وادي  يف  الفرن  وي�سمى  الرغبة.  ح�سب  اأو  اأ�سفر 
قما�س �سا�س  من  م�سنوع  اللون  اأبي�س  فتيل  على  يحتوي  "بوفتيلة" لأنه 
�سميك "الهدوب" يغمره الكاز اإىل ن�سفه تقريًبا وبقية اجلزء يظل خمفًيا 

داخل القاعدة.
النخل يف  �سعف  بوا�سطة خو�سه من  الفرن  ي�سعلون  قدمًيا  الأج���داد  وك��ان 
قوة  يف  يتحكم  القاعدة  يف  قر�س  وثمة  الزجاجة  داخ��ل  الظاهرة  الفتيلة 
الإ�ساءة و�سعفها حيث يتم تديره لي�سيء اخليام والبيوت والعري�س امل�سنوع 
من جريد النخل حيث كان يوجد يف كل حجره فرن معلق يف �سقفها اأو على 
اأحد جدرانها. فيما جند فرًنا اإ�سافًيا ي�ستخدم للتنقل به داخل وخارج البيت 
كان يحمله اأحدهم عند ذهابه اإىل البئر اأو عند التنقل يف فناء الدار اأو لفتح 

الباب عند قدوم �سيف اأو خالل التجول لياًل يف احلي.
وللفرن اأحجام عدة فمنه ال�سغري والكبري ومتو�سط احلجم ولكل فرن مكانة 
اخلا�س يف البيت. كما يتم اإع��داده لالإ�ساءة وفق مراحل عدة فقبل املغرب 
يتم تنظيف واإع��داد الفرن حيث تنظف القارورة من الداخل واخل��ارج ويتم 
ويحركون  راأ�سها  يف  النار  ل�سب  ويجهزونها  املحروقة  الفتيلة  را���س  ق�س 
مفتاح القاعدة للتحكم يف مرور الكاز اإىل الفتيل وحجم الإ�ساءة لئال تكون 

النار قوية في�سود زجاج القاروة اأو ينك�سر بفعل النار.
ا اأداة ت�سبه الفرن لكنه  وهناك نوع اأخر من الفرن ي�سمى "الريك" وهو اأي�سً
يعمل  لكنه  الكاز  واب��ور  مثل  مثله  "مبب"  اأك��رب حجًما وله منفاخ ي�سمى 
بوا�سطة "ال�سبريتو" ولي�س الكاز وكلما �سربوا املنفاخ زاد ال�سغط فيه وزاد 
نوره. وكان الأجداد يجلبون الفرنوالريك من احلجاز التي كانت ت�ستوردها 

من بالد ال�سام اأو ي�سرونها من التجار القادمني من الهند واإيران.
مازن متيم /كاتب �شحفي

اإنه ال�شتاء يا �شادة 
اإلينا ملوحاً من على بعد ع�سرات من الأمتار، ونحن ل نبايل باأي  يقرب 

زائر طاملا اأنه مل يطرق باباً، اأو يدق جر�ساً يعلن بقدومه.
وفجاأة ودون �سابق اإنذار حل زائرنا وبكل برود �سيفا على كل البالد، واأ�سغل 
م�ستاأن�سني  احل��ط��ب،  ك��ل  ب��اأن��واع  ال��ن��ار  م�ساعل  ل��ق��دوم��ه  فاأ�سعلوا  ال��ع��ب��اد، 

ولهني  ب��دغ��دغ��ات��ه، 
مب�����غ�����ام�����رات�����ه، ب����اأن����ه 
قابله  م����ن  ك����ل  ه�����زم 
وب��اأن��ه اأودع��ه��م فرا�س 
اإ����س���ع���ار  اإىل  ال�����ن�����وم 
فما  م�����ع�����روف،  غ����ري 
حتى  ي�����س��ت��ي��ق��ظ��وا  اأن 
ي��ع��ودوا على م��ا كانوا 
�سعار  واأ���س��ب��ح  ع��ل��ي��ه، 
اأي مكان يتواجد فيه 
ا����س���رخ���وا على  ه����و، 
ال�ستاء  فاإنه  الو�ساده 

يا�ساده.
األ��ت��ق��ي بجيل  ع��ن��دم��ا 
فاإنهم  ال�����س��ب��ع��ي��ن��ات 
يقولون اإن هذا الربد 

لي�س غريبا عليهم، ولهم فيه ق�س�س وروايات، ولكن الفارق اأنه برد نا�سف 
بال زخة مطر.

الذي  اخلريف  اندثر  كما  لندثر  ال�ستاء  ل��ول  الطويلة  ال�سيف  �سهور  اإن 
اإن�سهر يف ال�سيف بال �سخ�سية ليثبت وجوده كالربيع الذي األغاه ال�سيف 
اإل فيما تي�سر منه وامتزج باأواخر ال�ستاء مع م�سادرة الإ�سم، فالربيع لول 
فريد الأطر�س الذي غناه يف اأغنيته امل�سهوره ) الربيع ( ملا باأن للربيع من 

�ساحب طبعا هذا لدينا يف منطقتنا ال�سحراوية ال�سبه م�س �سحراوية! 
اأزياًء  ال�ستاء  اأراها على وجوه الأطفال وهم يرتدون  التي  العارمة  الفرحة 
حول  متحلقني  ال�سبعينات  ج��ي��ل  ك���ان  ك��م��ا  اآي��ب��ادات��ه��م،  ح���ول  وي��ت�����س��م��رون 
باللهجة  ك��وت،  واأك��وات جمع  والقطن،  اأك��وات اجللد  التلفزيونات مرتدين 

اخلليجية، ومعناها اجلاكيت، وكل برد واأنتم باأزيائه رائعني.
مريا علي /كاتبة 

اجلدة فاطمة
كان يوماً �سعيداً حني تعطيني اأمي نقوداً، لأ�سري لها بي�ساً من جارتنا، بل، 
بالعك�س كنت اأنا من يذكر اأمي بالبي�س، حتى اأحظى بزيارة بيت جارتنا، فبيتها 
كان متحفاً �سغرياً اأ�سعد جداً بالذهاب اإليه والتجوال فيه، جارتنا يف الثمانني 
من عمرها املت�سح باألق الذكريات، التي ارت�سمت بقاياها على ق�سمات وجهها، 
اأو حني ت�سافحني.  اأن حتمل �سيئاً  ويدها التي تهتز حينما حتاول جاهدة 
حجرات  ب�سع  م��ع  �سقف  ل��ه  لي�س  بيت  يف  وح��ي��دة،  فاطمة  ج��ارت��ن��ا  تعي�س 

م�����س��ق��وف��ة ب�����س��ف��ي��ح ل 
حجب  ع����ل����ى  ي�����ق�����وى 
التي  الأم���ط���ار،  م��ي��اه 
بيتها  ت����داه����م  ك���ان���ت 
كحلمها  ال���������س����غ����ري 

املتناهي ال�سغر.  
للدجاجات،  ح���ج���رة 
وحجرة  امل��ي��اه،  ودورة 
ن����وم جل��ارت��ن��ا ت��ق��ع يف 
و�سط البيت، بها اأرفف 
زجاجية  بعلب  مليئة 
ماذا  اأدري  ل  ك���ث���رية 
ك��ان��ت ت�����س��ع ف��ي��ه��ا ... 
اأم  ب����ه����ارات  اأم  ب���خ���ور 

اأدوية �سنعتها!
اأين ك��ن��ت حني  اأت��ذك��ر 

تفتح  اأن  ب�سوق  واأنتظر  اآن��ذاك،  قلبي  ال�سعادة متالأ  كانت  بيتها  باب  اأط��رق 
الباب. 

لفة  بو�ساح  راأ�سها  وتلّف  العربي،  برداءها  البطيئة  خطواتها  تخطو  كانت 
جميلة مل ي�سعني الوقت لتعلمها. 

مبهماً،  كالماً  دجاجاتها  مع  حتكي  البي�س،  جتمع  وه��ي  اأتبعها  اأن  اأح��اول 
واآخذ منها بي�ساتي، وعيناها املتعبتان تخرباين األ اأطيل البقاء يف ق�سرها 

الهادىء املعزول. ولكني كنت اأحبها جداً. 
ذابلة  تبدو حزينة  اأي��ام  ففي  ال�سنة،  كف�سول  متقلبة  كانت  العجوز  اجل��ارة 
�سعيدة منطلقة  واأخ���رى  ال�سغرية،  ت��غ��ادر مملكتها  ف��ال  اخل��ري��ف،  ك���اأوراق 
كطلة الربيع، ته�س وتب�س كطفل وجد اأبويه بعد غياب، فتخرج من عزلتها 
وحت�سر اإىل بيتنا، وجتل�س وتطلق نكاتها، وتربت بيدها احلانية علي ظهري 
وتناديني )بدامي( !!! كنت اأجهل ماذا تق�سد! ومل اأجروؤ على �سوؤالها، ولكني 
كنت اأرى م�ساعر دافئة تتالألأ يف عيونها اجلميلة. ولن اأن�سى �سعرها املن�ساب، 

كالح ال�سواد، رغم التجاعيد التي �سقت وجنتيها..
جدتي فاطمة اأو جارتنا اختفت عن الأنظار اأياماً واأي��ام... حتى طرق اأحد 
ملقاة  ليجدوها  الباب  اجل��ريان  ك�سر   !!! جميب  ول  بيتها،  ب��اب  اجل��ريان 
علي فرا�سها وقد فارقت احلياة، ودجاجاتها قد مالأن البيت بي�ساً ونقنقة، 
غ�سلتها جارتنا الأخ��رى، و�سمعنا منها ثرثارات عن اأن ج�سدها حتلل، ومل 
احلياة...  على  �سيفة  باأنها  ت�سعرين  كانت  فهي  وقتها،  بال�سدمة  اأ�سعر 
�سيفة جميلة خفيفة الظل، لكنني �سعرت مب�ساعر غريبة الفتقاد، �ساأفتقد 
ظهري  على  يدها  للم�سات  �ساأ�ستاق  اجلميلة.  وعيونها  ال�سغري  متحفي 
اأن  ي�سبق  اأق��ارب، مل  )ب��دامي( رحلت جارتنا، فجاأة ظهر جلارتنا  ومناداتي 
راأيناهم، هدموا متحفي و�سكنوا فيه، بعد اأن اأعادوا بناءه، اختفت الدجاجات 
والقوارير الزجاجية وفرا�سها الدافئ، واختفى من الوجود متحفي ال�سغري 

الهادئ املليء بالأ�سرار واخلبايا.
فاطمة علي

 وم�شات

اإّن العبارات التي نكتبها جميعنا اإمنا تعرب عن اأفكارنا ومعتقداتنا و�سلوكنا 
،فلنحر�س على اختيار األفاظنا التي تعرب بدقة عن اأفكارنا حتى ل يفهمنا 
الآخرون ب�سكل خطاأ، لذلك نرجو احرام "الدين "فهو علم ل يتحدث فيه 
اإل اأ�سحابه من العلماء املعروفني بال�سدق والإخال�س، فهو علم مثل الطب 
والريا�سيات وغريهما من العلوم التي ل يتحدث فيها اإل اأهل الخت�سا�س، 
اأما عالقة ال�سخ�س بربه وعبادته فهي خا�سة بال�سخ�س، ولي�س من املعقول 

الدين  يف  يتحدث  اأن 
كل من هّب ودّب ملجرد 
حفظه لآية قراآنية اأو 

حديث �سريف.
اأحاديث  م��ع��ظ��م  لأن 
العظيم  ر�����س����ول����ن����ا 
حممد �سلى اهلل عليه 
تتعلق  ك���ان���ت  و����س���ل���م 
باملعامالت بني النا�س 
وجدنا  لالأ�سف  ولكن 
يهتمون  اأ����س���خ���ا����س���ا 
بالعبادات على ح�ساب 
امل����ع����ام����الت ف����اأخ����ذوا 
ويظلمون  ي���ك���ذب���ون 
اأن اهلل �سبحانه  ،رغ��م 
ويغفر  يعفو  وت��ع��اىل 

اإل بعدما يقت�س للمظلومني من  املعامالت  العبادات ول يفعل ذلك يف  يف 
الظاملني. 

 اأما الفن يعترب ر�سالة �سامية تخدم املجتمع وتعرب عن ق�ساياه وله اأنواع 
عديدة ولكن وجدنا اأ�سياء دخيلة اأثرت على قيمنا و�سبابنا با�سم الفن والفن 
لنا حال  اأن يجمع  القادم  النواب  براء متاما وعلى جمل�س  احلقيقي منهم 
اأو ي�سدر قانونا ل�سبط ما يحدث على ال�ساحة الفنية من ظواهر �سلبية، 

ف�سبابنا يف خطر، خا�سة واأن الإعالم عليه دوره يف التثقيف والتوعية، وفاقد 
ال�سيء ل يعطيه ، فعلى الإعالمي اأن يكون مثقفا واعيا واأن يبتعد عن اإثارة 
املو�سوعات التي حتدث فتنة اأو كراهية اأو تغّذي بع�س ال�سلبيات يف نفو�س 

املجتمع وعليه اأن يركز على القيم النبيلة.
اأيقونة  فهو  معتدلة  و�سطية  دينية  وطنية  موؤ�س�سة  ال�سريف  الأزه���ر  ام��ا 
من  ب��ذل��ك  ال�سماح  اأول  مهاجمته  اأب���دا  يجب  ،ل  والعلماء  للعلم  وم��ن��ارة 
�سيخ جليل عامل فقيه  الأزه��ر  �سيخ  الإم��ام  الدولة وف�سيلة  قبل موؤ�س�سات 
، متوا�سع يعمل ليال ونهارا من اأجل خدمة الإ�سالم وامل�سلمني، وتبداأ من 
الأ�سرة باأن تقوم بواجباتها يف تربية الأبناء ورعايتهم ، فهناك الكثري من 

الأ�سر تهتم بالرعاية وتهمل الربية و�ستان ما بينهما. 
عاطف البطل /كاتب �شحفي 

الر�شيد
 كل اإن�سان على وجه هذا الكوكب ل يعي�س بال ر�سيد ، فالر�سيد هو ال�سمة 
امل�سركة لكافة الب�سر، ولكن تختلف الأر�سدة من �سخ�س اإىل �سخ�س اآخر 
الب�سر  ، وعندنا نحن  املادية والجتماعية والعلمية والدينية  ح�سب حالته 

اأنواع كثرية من الأر�سدة يحتاج اإليها الإن�سان يف حياته
كالر�سيد البنكي، ور�سيد الهاتف والر�سيد الأهم ر�سيد القلب والتعامل 

مع املجتمع. 
فكلما   ، البع�س  لبع�سهم  النا�س  معاملة  من  يتجمع  ال��ذي  الر�سيد  وه��و 
حت�سنت املعاملة زاد الر�سيد واإذا �ساءت املعاملة نق�س الر�سيد ، والإن�سان 
العاقل قادر على اأن يظل ميالأ وي�سحن الر�سيد القلبي فيمن حوله باحلب 
والحرام ، والو�سائل يف ذلك اأب�سط مما نتخيل، فالر�سيد يزداد بابت�سامة ، 
بكلمة طيبة ، مبوقف رجويل ، بهدية متوا�سعة ، بك�سف كرب اأو تفريج هم ، 

ويزداد الر�سيد زيادة 
لها  مثيل  ل  م��ط��ردة 
الطرفان  ت���ب���ادل  اإذا 
ذلك احلب والحرام 
ف�سدق  وال����ت����ق����دي����ر 
ال���ع���ق���اد ح����ني ق�����ال ) 
فكرة  اأن������ت  ف���ك���رت���ك 
اأنت  و�سعورك  واح��دة 
واح���د خيالك  ���س��ع��ور 
اإذا  ف����رد  اأن�����ت خ���ي���ال 
ق�����������س�����رت�����ه ع����ل����ي����ك، 
لقيت  اإذا  ول���ك���ن���ك 
اأخرى  فكرة  بفكرتك 
ب�سعورك  لق��ي��ت  اأو   ،
�سعوراً اآخر، اأو لقيت 

اأو  ت�سبح فكرتني،  الفكرة  اأن  الأم��ر  فلي�س ق�سارى  غ��ريك،  بخيالك خيال 
اأن اخليال ي�سبح خيالني، كال واإمنا ت�سبح  اأو  ال�سعور ي�سبح �سعورين،  اأن 

الفكرة بهذا التالقي مئات من الفكر يف القوة والعمق والمتداد ( .
الآخر  منها  ك��ل  في�سامح  الطرفني  ب��ني  احل��ي��اة  �سهلت  الر�سيد  زاد  فكلما 
الر�سيد فكل منهم ينتظر  اإذا نفد  اأما  ك��اٍف،  الر�سيد  ويغفر له زلته لأن 
اخلطاأ لالآخر لتثور ثائرته ول يهداأ ، ول يقبل له عذرا، مطبقا املثل العامي 
الرائع ) حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط ( ففي احلالة 
اأن ت�سحب منه  البنك عندما حتاول  الأوىل الر�سيد كاف وي�سمح كر�سيد 

اأقل من املتاح اأو كر�سيد الهاتف عندما تريد اأن جتري ات�سال. 
اأما اإذا نفد الر�سيد فال اأموال ت�سحب من البنك ، ول مكاملات جتري من 
اأو يتغا�سى لك عن  زل��ة  اأو يغفر لك  ع��ذرا  الهاتف ول جتد من يقبل لك 

هفوة، لأنه بب�ساطة وو�سوح  ) لقد نفد ر�سيدكم (. 
فتعامالتنا مع النا�س جميعا يجب اأن تخ�سع لنظرية الر�سيد ، فنتعامل مع 
النا�س جميعا بطريقة ر�سمية وكلما زاد الر�سيد تب�سطت التعامالت وزادت 
، فال ن�ستطيع  ال��زلت والهفوات  اأك��رث يف  الت�سامح  ال��رواب��ط وقويت وك��ان 
التب�سط مع اإن�سان اإل اإذا �سعرنا اأن لنا عنده ر�سيدا كافيا ليغفر ما قد نقع 
اإن�سان هو الر�سيد  اأن ر�سيدنا عند  اإذا �سعرنا  اأما   ، فيه من زلت وهفوات 

العادي بني النا�س فتكون املعامالت بطريقة ر�سمية اأكرث من كونها ودية .
عمرو �شعبان 

رحلة الوعي الذاتي
الوعي الذاتي هو اإدراكنا ملكوناتنا ال�سخ�سية من �سفات ومعتقدات و�سلوك 
كما  لأفكارنا،  امل�ستمرة  واملراقبة  م�ساعرنا  لطبيعة  احلقيقة  املعرفة  وه��و 
ولي�س �سدها  بالتوازي مع احلياة  الإيجابية  للطاقة  والتدفق  التناغم  اأنه 
ح�سورك  بكامل  )الآن(  الآن��ي��ة  اللحظة  تعي�س  اأن  اأي  احلقيقي  بالتواجد 
اجل�سدي والعقلي والروحي مدركاَ خلط الزمن وملا�سيك وم�ستقبلك، ولي�س 
للوعي اأي عالقة بالدرجة العلمية اأو الثقافية بل يرتبط بقدرتك على اأن 
ب�سكل غري  وال��ذي حتبه  ت��رى نف�سك فيه  ال��ذي  ال�سحيح  تكون يف مكانك 
اأو الدرا�سة ويف العالقات الجتماعية والعاطفية،  م�سروط �سواء يف العمل 
اأي اأن تعمل ما حتب واأن تتواجد مع من حتب لتعي�س اأف�سل منوذج حلياتك 

دون اأن ترهق نف�سك بتحمل اأكرث من طاقتك لر�ساء الغري. 
م�ساحتك  مدى  حتدد  اأن  عليك  لديك  الذاتي  الوعي  رحلة  م�سار  وملعرفة 

ال����وع����ي  م����ن����اط����ق  يف 
املنطقة  ال��������ذات��������ي، 
املنطقة  ه���ي  الأوىل 
العلنية وهي ال�سفات 
لالآخرين  امل��ف��ت��وح��ة 
اأن����ت  ت��ت��ع��م��د  م����ا  اأي 
واملنطقة  اظ�����ه�����اره، 
منطقة  ه��ي  ال��ث��ان��ي��ة 
وفيها  اخلفي  القناع 
اأي  اخلا�سة  ال�سفات 
عليه،  اأن���ت  تتكتم  م��ا 
منطقة  هي  والثالثة 
العمل الإدراك��ي وهي 
����س���ف���ات���ك امل���ع���روف���ة 

جتدها  ب�سفة  اأح��د  يواجهك  عندما  وتظهر  لديك  واملجهولة  ل��الآخ��ري��ن 
املجهول  منطقة  هي  الأخ��رية  واملنطقة  النف�س،  عن  دفاعاَ  فتنكرها  �سلبية 
وهي منطقة الالوعي وهي م�سدر الدوافع جلميع الأعمال ومنبع الأحالم 

التي هي البوابة ال�سادقة لتحليل ال�سخ�سية.
والقرار لك اأن تكون واعي لأفكارك ولطبيعة م�ساعرك و ول�سالمك الداخلي 
واأن توازن بني قيمتك اجل�سدية املادية وبني تقييمك لنف�سك كروح متحررا 
من املاديات، فالوعي الذاتي هو اأول خطوة لت�سنع جتربتك الفريدة بنجاح 
واأن تعمل بذكاء ولي�س بتعب واأن حتب ب�سدق وب�سعادة واأن تعي�س حياتك 

اأنت من �سنع يديك متحماَل م�سوؤوليتها وم�ستمتعاَ بها.
منال حبال /اإعالمية

رد اجلميل
ما من اإن�سان متيز يف عمله اإل وهناك من دعمه واأمن بقدراته، لذلك الإدارة 
والقيادة لها دور كبري يف تنمية قدرات العاملني وتاأهيلهم لي�سبحوا قادرين 
املعروف ول يعرفون  ينكرون  اأ�سخا�سا كرثاً  املتميز، لكن هناك  الأداء  على 
فن تقدمي ال�سكر ويكتفون باأنهم من �سنعوا انف�سهم بدون م�ساعدة اأو تاأييد 

من اأحد. 
اأن  ي�����درك�����ون  وه����������وؤلء 

الثقافية  ال��راك��م��ات 
ح�سلوا  التى  واملعرفة 
ع���ل���ي���ه���ا ج����������اءت من 
خ�����������ربات ا�����س����خ����ا�����س 
اأريحية  بكل  قدموها 
اأنانية،  وب����دون  وح���ب 
من  ه���ن���اك  اأن  وك���م���ا 
العرفان  ويقدم  ي�سكر 
ينكر  من  اأي�سا  هناك 
وي�����������س�����رح ب�����الإن�����ك�����ار 
وي����وا�����س����ل ال���ت���ط���اول 
�سنع  م�������ن  وك��������اأن��������ه 
الأمر  ي�سل  بل  نف�سه 
احيانا لتقدمي دعاوى 
اأواه  ق�سائية على من 

وق��دم له العون يف وقت 
عود  لي�سبح  وينطلق من خالله  عليه  يرتكز  ومكان  ملجاأ  عن  يبحث  كان 

قوي غري قابل للكرث.
مع  التفاعل  واإمن���ا  الق�سائية  ال��دع��وى  يف  تكمن  ل  احلقيقية  وامل��ف��اج��اأة 
الو�سع على اأنه حق مكت�سب ول يذكر يوما من الدعم ول يقدم ول يعرف 
باخلدمات التى كانت يف وقت قريب طوق جناة وحلم قد حتقق، اأما الذين 
يعرفون معنى العتذار و�سكر الآخر على الدعم فهو من يعي�س مت�ساحلاً 

مع نف�سه ويبحث عن �سبل لرد اجلميل.
ال�شيد اإمام 

طاِئَرُة َوَرْق 
َعُة  ُد الَوَقاِئع، ُمَتوا�سِ واية، عامَلِيَُّة الَهوى كما ُتوؤَكِّ ِة الرِّ ُة املَْن�َساأِ على ِذمَّ  اأُوروبِّيَّ
َزٍة ، واأَناَقٍة لِفَتة، الَهْيَكُل ِمْن َق�َسٍب اأَو َخيَزراٍن ،  التَّْكِويِن، على َمكاَنٍة ُمَتَميِّ
ُتُه َتْوِجيُه الّطاِئَرِة  ٍن، واخَليُط ِمْن َحريٍر اأَْو ُقْطٍن، َوُمِهمَّ واجِل�ْسُم ِمْن َوَرٍق ُملَوَّ
ْيُل َفِعبارٌة  ا الذَّ عوداً وُهبوطاً، اأمَّ ِم بها �سُ َنْحو الَيمنِي وَنْحَو الَي�ساِر، ويف التََّحكُّ
َرِتها ، َوُهَو  َتٍة على َخيٍط َطويٍل ِن�ْسِبياً ؛ َيَتدىّل ِمْن ُموؤَخِّ ٍة ُمَثبَّ َعْن ِقَطٍع َوَرِقيَّ
اأَْلواِن  يف  ِعيَّة،  الَو�سْ َنْف�ِس  يف  اإِْبقاِئها  على  َوُي�ساِعُد  َتواُزَنها،  َيْحَفُظ  ��ذي  الَّ
اِهَيِة َنْب�ُس َحياة ، ويف َق�َسِبها َوَوَرِقها َعَبٌق ُتراٍب َو�َسَجر َخفيَفُة  اِئَرِة الزَّ الطَّ
ن َتَتماَيُل َكاأَنَّها َراِق�َسٌة  ُل على ُغ�سْ فوٍر َيَتَنقَّ لِّ َكِري�َسِة َر�سيَقُة احَلَرَكِة َكُع�سْ الظِّ

اأَْطَرَبها  ؛  َف����ٌة  ����َرِ حُمْ
َنَغٌم ، واأَ�ْسَكَرْتها َن�ْسَوة، 
َج�َسَدها  ُي���داِع���ُب  واإِْذ 
َخياُل َن�َسَمٍة ؛ َتْنَتِف�ُس 
َم�سٌّ  ��اَب��ه��ا  اأَ���سَ َل���ْو  كما 
باملُقاَوَمِة  َف����َت����ْب����َداأُ   ،
حُم������اِوَل������ًة الإِْف���������الت، 
���َك  َت��ع��ل��و َف���َت���خ���اُل َك���اأَنَّ
ِبالٍد  اإىل  َمَعها  َت��ِط��رُي 
َمعامِلَها  َر���َس��ْم��َت  ط��امَل��ا 
يف َخَياِلك َوُتراَك َت�ُسدُّ 
لها اخَليَط ُكلَّما َبُعَدت 
ُغَر  َو�سَ  ، َع��ي��َن��ْي��َك  َع��ن 
ْن  اأَ ِم��ْن  َخْوفاً  َحْجُمها 
َغْفلٍَة،  يف  ِمْنَك  َت�سيَع 
راٌع َيدوُر  ول ُيْثِنيَك �سِ

ِل  مُّ َبْيَنَك َوَبيَنها َعْن حَتَ
اِقها َيكوُن يف  يها ِبِرْفَقِتها، َمْوِعُدها َمَع ُع�سَّ ِة َطَمعاً ِباَوقاٍت َحِميَمٍة َتْق�سِ املَ�َسقَّ
ْفُء،  فو اجَلوُّ َوَيِحلُّ الدِّ يِف؛َحيُث َي�سْ بيِع، وَحّتى اأَواِخِر ال�سَّ ِل الرَّ ِبداياِت َف�سْ

را. ْعَبِة اأَْمراً ُمتاحاً وُمَي�سَّ اَر�َسُة اللُّ ِبُح مُمَ َوُت�سْ
َحيُث  ال�ّساِطيِء  اأو على   ، ِة  اجَلَبِليَّ احُلقوِل  َفَتكوُن يف  لَُة  املَُف�سَّ الأَْمِكَنُة  ��ا  اأَمَّ  
اِئَرِة اإِْمكاِنيََّة الإْرِتفاِع والتَّْحليْق، َقْبَل  َيتَّ�ِسُع املَدى ، َوُيِتيُح ُهبوُب النَّ�ِسيِم ِللطَّ
هامَّ َعديَدٍة ؛ ِمْنها  فيِه اْرَتَبَط اإِ�ْسُمها مِبَ اِئَرُة الَوَرِقيَُّة يف الرَّ اأَْن ُت�ْسَتْخَدَم الطَّ
ِة ، وِمنها  يَّ رِّ �ساِئِل ال�سِّ ما ُهَو َع�ْسَكِريٌّ كاملُراَقَبِة، َوَتوِزيِع املَن�سوراِت ، وَنْقِل الرَّ
، واملُ�ساَهَمِة  املُْخَتِلَفِة  الإِْرِتفاعاِت  احَل��َراَرِة يف  َدَرج��اِت  َمناِخيٌّ كِقيا�ِس  ُهَو  ما 
َرِة يف َمْرَحلٍَة  اِئراِت املَُتَطوِّ ْنِع الطَّ ْت اإىل �سُ ِة اّلتي اأَدَّ يناِميَّ يف َتْطِويِر َفْهِم الدِّ
لِحَقْة، كما اأَنَّ الَبْع�َس اْعَترَبها َفاأًْل َح�َسناً ُي�ساِعُد على َجْلِب احَلظِّ والإِْزِدهاِر 
بَُّع �َسِعيَدًة على َعْر�ِس  َتَرَ ِد املَهامِّ َظلَّْت طاِئَرُة الَوَرِق  َتَعدُّ َوُرْغَم  واخُل�سوَبْة، 
غاُر َحّتى الَيوِم ، ويف  فوِليَِّة ُقروناً َعديَدة، ول َيزاُل الِكباُر وال�سِّ الأَْلعاِب الطُّ

لوَنها على اأَيِّ ُلْعَبٍة. َوِل، َيِجدوَن فيها ُكلَّ املُْتَعِة ، َوُيَف�سِّ الَعديِد ِمَن الدُّ
ِة بالرميوت ُكنرول َمكاَنها، وَتبقى َطاأِئَرُة الَوَرِق  َ اِئَرِة املُ�َسريَّ ُرْغَم ُحلوِل الطَّ
اإنَُّه التَّْجُرَبُة الأَ�سا�ُس يف  ْبلَُغ ِمْنْه ..  اأَ فوَلِة اإىل ما ُهَو  َلْهَو الطُّ اإِْب��داٌع َيَتجاَوُز 
ٍر هاٍم يف هذا  لَْتنا اإىل ما َنْحُن َعليِه الَيوَم ِمْن َتَطوُّ رياِن اّلتي اأَْو�سَ َعامَلِ الطَّ
املَجال، طاِئَرُة الَوَرِق َبْع�ٌس ِمْن َزَمٍن َجميٍل َلْن َيعود ، َوِذكرى َطيَِّبٌة ل َتزاُل 

اَعة. َحيًَّة يف الباِل َحّتى ال�سَّ
رجا ح�شني

اإعداد اأ�شامة عبداملق�شود
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/احللو للنقليات العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1198319 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ه�سام حممد عبود عامر بن حريز
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حممد من�سور لن�ساءات 

CN الهند�سة املعدنية ذ.م.م رخ�سة رقم:1313168 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالهادي مرزوق نا�سر مرزوق الهاجري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل زيد النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري:الفجر الزرق  رقم:1279787 
لل�سيانة العامة ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
لين  التجاري:فري  بال�سم   CN رقم:2041060 
تعديل  طلب  بالغاء   ، امل�سلحة  واحلدادة  للنجارة 

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل حممد النعيمي لت�سليح كهرباء 

CN قد تقدموا الينا بطلب ومكيفات ال�سيارات  رخ�سة رقم:1113510 

تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل حممد النعيمي لت�سليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات

 MOHAMMAD AL NEAIMI AUTO ELECTRIC AND AC REPAIR SHOP 

اإىل /�سمارت تريبو لبيع قطع غيار م�ستعملة لل�سيارات 

SMART TURBO TO SELL USED AUTO PARTS 

تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات 4530003

تعديل ن�ساط / حذف اإ�سالح كهرباء ال�سيارات 4520005

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ومقهى قرية الراث

CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:1121895 
تعديل مدير / اإ�سافة فا�سل �سيف مبارك فا�سل املزروعى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 بن فا�سل القاب�سة ذ م م bin fadel holding L L C من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء 
 بن فا�سل القاب�سة ذ م م  bin fadel holding L L C من 99% اىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مبارك �سيف مبارك فا�سل املزروعى
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 200000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم ومقهى قرية الراث ذ.م.م 

HERITAGE VILLAGE RESTURANT AND COFFEESHOP L.L.C
اإىل /مطعم ومقهى قرية الراث - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

HERITAGE VILLAGE RESTURANT AND COFFEESHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تكتاك لالك�س�سوارات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2860640 
تعديل اإ�سم جتاري من/ تكتاك لالك�س�سوارات 

TEKTAAK ACCESSORIES

اإىل /تكتاك للمجوهرات
TEKTAAK JEWELLEREY

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/4 اي اك�س للتجارة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2837467 
تعديل اإ�سم جتاري من/ 4 اي اك�س للتجارة 

4EX TRADING

اإىل /ايفيك�س للتجارة
IVEX TRANDING

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبق وبرجر

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2644524 
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطبق وبرجر 

MUTABBAQ AND BURGER

اإىل /كوانتوم ون كافيه
QUANTUM ONE CAFE

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:الليلك للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:ابوظبي �سارع الكورني�س )غرب( بناية مركز املارينا

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1078733 

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

2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه- حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين 
قرار حم�سر اجلمعية  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/01/13  لل�سركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150000451 

تاريخ التعديل: 2021/01/16
امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  17  يناير 2021 العدد 13140

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اإنذار عديل بالن�سر

رقم )2020/3/4337(         
مقدم من املنذر : بن�ك اأب��وظب��ي الأول �س.م.ع 

HARJINDER KAUR ANIL KAPUR  سد املنذر اإليها :  1(  هار جيندير كاور انيل كابور – اجلن�سية الهند�
املو�شوع : اإنذار تكليف بالوفاء باملبالغ االأتية : 

دولر  ع�سر  واثنى  وخم�سمائه  ال��ف  ع�سر  واح��د  وثمامنائه  مليون  )خم�سه   5،811،512.94 وق��دره  مبلغ 
اأمريكى و94 �سنت – اأو ما يعادلهم بالدرهم الماراتى ح�سب �سعر ال�سرف ال�سائد( حتى تاريخ 2020/6/30  
اىل  بال�سافة   ، منه  ي�ستجد  وما  التاريخ  هذا  على  لحقة  وم�ساريف  اتفاقية  فوائد  من  ي�ستجد  ما  بخالف 

الفائدة التاأخرية عن اإجمايل هذا املبلغ بواقع 12% �سنوياً من تاريخ النذار وحتى متام ال�سداد. 
ومائه  ال��ف  وت�سعون  وخم�سه  ومائتني  مليون  وع�سرون  )ثمانيه  دره��م   28،295،164.46 وق���دره  مبلغ 
واربعه و�ستون درهم اماراتى و 46 فل�س( حتى تاريخ 2020/6/30  بخالف ما ي�ستجد من فوائد اتفاقية 
اإجمايل هذا املبلغ  ، بال�سافة اىل الفائدة التاأخرية عن  وم�ساريف لحقة على هذا التاريخ وما ي�ستجد منه 

 . ال�سداد  متام  وحتى  النذار  تاريخ  من  بواقع 12% �سنوياً 
وذلك خالل 30 يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا الإنذار على اأنه فى حالة عدم الإلتزام بال�سداد خالل املهلة املحددة 
اعاله �سوف ي�سطر البنك املنذر اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية  للمطالبة بكافة حقوقه بذمتكم  واإتخاذ 
واأتعاب  ر�سوم  اأو  اأية م�ساريف  والتحفظية �سدكم ل�سمان حقوقه مع حتميلكم  الإحتياطية  الإج��راءات  كافة 
كالأتى:  وبياناتها  البنك  ل�سالح  املرهون  العقارات  بيع  طلب  فيها  مبا  وغريها   القانونية  والفوائد   املحاماة 
)34( واملواقف التابعه له رقم B2-130  فى ذى بريزم – مبنى  رقم  بالطابق    )3401( رقم  الوحدة    .1
232 )345-472( منطقة برج خليفة  رقم )1( ا�سم املبنى / ذى بريزم - القائم على قطعة الر���س رقم 
دبى م�ساحة )81.73 مر مربع(  رهن عقارى من الدرجة الوىل لتاأمني مبلغ ت�سهيالت م�سرفية قدرها 

)1،320،000 درهم( رقم 1914/2014 بتاريخ 2014/3/5.
الوحدة رقم )3402(  بالطابق رقم )34( واملواقف التابعه له رقم B2-131 فى ذى بريزم – مبنى   .2
232 )345-472( منطقة برج خليفة  رقم )1( ا�سم املبنى / ذى بريزم - القائم على قطعة الر���س رقم 
دبى م�ساحة )107.54 مر مربع(   رهن عقارى من الدرجة الوىل لتاأمني مبلغ ت�سهيالت م�سرفية قدرها 

)1،736،000 درهم( رقم 1915/2014  بتاريخ 2014/3/5.
  / امل��ب��ن��ى  رق���م   – م��رب��ع  ق���دم   802.99 م�����س��اح��ة   )682-133( ب��ل��دي��ة  )رق����م  ال��وح��دةال�����س��ك��ن��ي��ة   .3
 STADIUM POINT ( ا�سم املبنى / )وح�سب �سهادة امللكية رقم )1–  STADIUM POINT
( رقم العقار )202( رقم الطابق )2( املقام على قطعة الر�س رقم )11( مبنطقة احلبيبة الرابعة – بدبى  
( وثابت  ت�سهيالت م�سرفية قدرها )682،541.50 درهم  لتاأمني مبلغ  الدرجة الوىل  ، رهن عقارى من 
اأن العقار مرهون حالياً وم�ستقباًل �سماناً  للت�سهيالت املمنوحه للمنذر اليها  بال�سرط اخلا�س بعقد الرهن 

الوىل مبلغ = 55،000.000 درهم ، رقم 2124/2016 بتاريخ 2016/3/16 .
  / امل��ب��ن��ى  – رق���م  م��رب��ع  ق���دم   802.99 م�����س��اح��ة   )682-133( ب��ل��دي��ة  )رق����م  ال�����س��ك��ن��ي��ة  ال���وح���دة   -4
 STADIUM POINT ( ا�سم املبنى / )وح�سب �سهادة امللكية رقم )1 STADIUM POINT
( رقم العقار )205( رقم الطابق )2( املقام على قطعة الر�س رقم )11( مبنطقة احلبيبة الرابعة – بدبى  
( وثابت  ت�سهيالت م�سرفية قدرها )682،541.50 درهم  لتاأمني مبلغ  الدرجة الوىل  ، رهن عقارى من 
بال�سرط اخلا�س بعقد الرهن ان العقار مرهون حالياً وم�ستقباًل �سماناً  للت�سهيالت املمنوحه للمنذر اليها 

الوىل مبلغ = 55،000.000 درهم ، رقم 2123/2016 بتاريخ 2016/3/16 .
 STADIUM  / 5- الوحدة  ال�سكنية )رقم بلدية )133-682( م�ساحة 1309 قدم مربع – رقم املبنى
العقار  رقم   )  STADIUM POINT  ( املبنى  ا�سم   /  )1( رقم  امللكية  �سهادة  وح�سب   POINT
، رهن  – ب��دب��ى   الرابعة  رق��م )11( مبنطقة احلبيبة  الر����س  امل��ق��ام على قطعة  الطابق )2(  رق��م   )206(
عقارى من الدرجة الوىل لتاأمني مبلغ ت�سهيالت م�سرفية قدرها )682،541.50 درهم ( وثابت بال�سرط 
اخلا�س بعقد الرهن ان العقار مرهون حالياً وم�ستقباًل �سماناً  للت�سهيالت املمنوحه للمنذر اليها الوىل مبلغ 

= 55،000.000 درهم ، رقم 2140/2016 بتاريخ 2016/3/17 .
 STADIUM  / 6-  الوحدة ال�سكنية )رقم بلدية )133-682( م�ساحة 1309 قدم مربع – رقم املبنى
POINT وح�سب �سهادة امللكية رقم )1( / ا�سم املبنى ) STADIUM POINT ( رقم العقار )207( 
، رهن عقارى من  – بدبى   املقام على قطعة الر���س رقم )11( مبنطقة احلبيبة الرابعة  رقم الطابق )2( 
اخلا�س  بال�سرط  وثابت   ) دره��م   1،112،650( قدرها  م�سرفية  ت�سهيالت  مبلغ  لتاأمني  الوىل  ال��درج��ة 
 = مبلغ  الوىل  اليها  للمنذر  املمنوحه  للت�سهيالت  �سماناً   وم�ستقباًل  حالياً  مرهون  العقار  ان  الرهن  بعقد 

بتاريخ 2016/6/1 .  4139/2016 رقم   ، درهم   55،000.000
 STADIUM  / 7- الوحدة ال�سكنية رقم بلدية )133-682( م�ساحة 1309 قدم مربع – رقم املبنى
العقار  رق��م   )  STADIUM POINT  ( املبنى  ا�سم   /  )1( رق��م  امللكية  �سهادة  وح�سب   POINT
)401( رقم الطابق )4( املقام على قطعة الر�س رقم )11( مبنطقة احلبيبة الرابعة – بدبى  ، رهن عقارى 
من الدرجة الوىل لتاأمني مبلغ ت�سهيالت م�سرفية قدرها )1،112،650 درهم ( وثابت بال�سرط اخلا�س 
 = مبلغ  الوىل  اليها  للمنذر  املمنوحه  للت�سهيالت  �سماناً   وم�ستقباًل  حالياً  مرهون  العقار  ان  الرهن  بعقد 

.   2016/3/16 بتاريخ   2126/2016 رقم   ، درهم   55،000.000
اأو  اأية م�ساريف  اإتخاذ كافة الإج��راءات الإحتياطية والتحفظية �سدكم ل�سمان حقوقه مع حتميلكم  و�سيتم 

ر�سوم واأتعاب املحاماة والفوائد القانونية وغريها .
 الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1012743 بال�سم التجاري:لوزان لال�سترياد 
والقم�سة ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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لكوفيد19-  امل�����س��اد  اأ���س��رازي��ن��ي��ك��ا  ل��ق��اح  ال�سبت  ب��اك�����س��ت��ان  اأق����رت 
يف  الإ�سابات  زي��ادة  من  تعاين  التي  البالد  يف  الطارئ  لال�ستخدام 

املوجة الثانية من اجلائحة.
وقال وزير ال�سحة في�سل �سلطان “لقاح كوفيد-19 من اأ�سرازينيكا 

ح�سل على املوافقة لال�ستخدام الطارئ.
غري اأن الوزير مل يقدم تفا�سيل ب�ساأن الكمية والإطار الزمني واآلية 

�سراء اللقاح.
املزمنة  الأمرا�س  وذوي  ال�سن  وكبار  ال�سحة  يكون موظفو  و�سوف 

مثل ال�سكري ومر�س القلب اأول من يتلقى اللقاح جماناً.
تتوقع باك�ستان احل�سول على جرعات جمانية من لقاح كورونا من 
الحتاد العاملي للقاحات والتح�سني ل�20 % من تعدادها ال�سكاين 

البالغ 220 مليون ن�سمة.
اليوم  البالد حتى  املوؤكدة بفريو�س كورونا يف  وو�سل عدد احلالت 
اإىل 516 األفاً و777 وبلغت الوفيات املرتبطة بالفريو�س 10 اآلف 

.908
اإ�سابة جديدة على   2432 واأظهرت بيانات وزارة ال�سحة ت�سجيل 

الأقل و45 وفاة على مدار الأربعة وع�سرين �ساعة املا�سية.

اإثيوبيا مزاعم �سودانية باأن اإحدى طائراتها الع�سكرية عربت  نفت 
احلدود اإىل ال�سودان.

مقابلة مع  ج��ول يف  برهانو  الإث��ي��وب��ي  اجلي�س  اأرك���ان  رئي�س  وق��ال 
ب��اأن طائراتنا  “الدعاء  اأم��ري��ك��ا:  الأم��ه��ري��ة لإذاع���ة �سوت  اخل��دم��ة 

عربت احلدود ملفق«.
بال�سم،  يذكرهم  ال�سودانية، مل  م�سوؤولني يف احلكومة  اأن  واأ�ساف 
الأمور  ت�سل  والإثيوبي حتى  ال�سوداين  ال�سعبني  ت�سليل  يحاولون 

اإىل “و�سع غري مرغوب فيه«.
اإثيوبية دخلت جماله اجلوي يف  اإن طائرة  الأربعاء،  ال�سودان  وقال 
خطرية،  عواقب  له  تكون  اأن  ميكن  م��ربر،  وغ��ري  خطري  “ت�سعيد 

ويت�سبب يف املزيد من التوتر يف املنطقة احلدودية«.

�سيطر متطرفون يعتقد اأنهم تابعون لتنظيم داع�س يف غرب اإفريقيا 
على قاعدة مارته الع�سكرية يف �سمال �سرق نيجرييا على ما اأفادت 

م�سادر ع�سكرية اأم�س ال�سبت وكالة فران�س بر�س.
وو�سل مقاتلون يف �ساحنات وهاجموا القاعدة يف هذه املنطقة الواقعة 
اأو�سحت  م��ا  على  عليها  ي�سيطرون  ي��زال��ون  ول  ت�ساد  بحرية  على 

م�سادر ع�سكرية خمتلفة رغم عملية ع�سكرية جارية راهناً.
�سنه  لهجوم  “تعر�سنا  هويته  عن  الك�سف  عدم  طلب  �سابط  وق��ال 
اقتحموا قاعدة  اإفريقيا. لقد  داع�س يف غرب  اإرهابيون من تنظيم 
ال�سيطرة  الآن ل�ستعادة  الولوية  كثيفة. نعطي  بعد معارك  مارته 

على القاعدة وتنفذ عملية راهناً«.
ا�سمه  عن  الك�سف  ع��دم  اأي�ساً  توخى  اأخ��رى  ع�سكري  م�سدر  وق��ال 
جمع  ب�����س��دد  ون��ح��ن  وال��ع��ت��اد  الأرواح  يف  خ�����س��ائ��ر  ق��وات��ن��ا  “تكبدت 

معلومات حمددة«.
يف  الأخ���رية  ال�سنوات  يف  كبرية  خ�سائر  النيجريي  اجلي�س  وتكبد 
مواجهة مقاتلني من تنظيم داع�س يف غرب اإفريقيا املن�سق عن بوكو 
حرام والذي يزرع الرعب يف �سمال �سرق نيجرييا منذ اأكرث من 10 

�سنوات.
عن  داع�����س  لتنظيم  التابع  اإفريقيا  غ��رب  يف  داع�����س  تنظيم  وان�سق 
بحرية  منطقة  يف  خ�سو�سا  وحت�سن   2016 العام  يف  ح��رام  بوكو 
والكامريون  ت�ساد  بني  احل��دود  على  والواقعة  ال�سراتيجية  ت�ساد 

والنيجر.
و�سبق اأن �سن مقاتلون الأ�سبوع املا�سي هجوماً على القاعدة نف�سها 
اك��رب يف  اأم��ن��ي  بانت�سار  ذل��ك  بعد  ق��ي��ادة اجلي�س  واأم���رت  لكنه ف�سل 
امل��ن��ط��ق��ة. و���س��ن اجل��ي�����س ال��ن��ي��ج��ريي ال���ذي ي��وؤك��د ان���ه ا���س��ت��ع��اد منذ 
�سمال  على  ال�سيطرة  ال�سلطة  اإىل  بخاري  حممد  الرئي�س  و�سول 
مع�سكرات  على  عدة  هجمات  الهجمات،  تكاثر  رغم  نيجرييا  �سرق 

للجهاديني يف الأ�سابيع الأخرية.

عوا�شم

اإ�صالم اأباد

اأدي�ص اأبابا

اأبوجا

 وزير الداخلية: 
اإغالق ت�شعة م�شاجد يف فرن�شا 

•• باري�س-اأ ف ب

اأعلن وزير الداخلية الفرن�سي جريالد دارمانان غلق 9 قاعات �سالة وم�ساجد 
9 من  “اأغِلقت  خالل الأ�سابيع الأخ��رية يف فرن�سا. وكتب الوزير على توير 
واأ�ساف “نتخذ  بني 18 دار عبادة متت مراقبتها ب�سكل خا�س بطلب مني”. 

اإجراءات حازمة �سد النزعة النف�سالية الإ�سالمية«.
وكان دارمانان قد اأعلن يف الثاين من كانون الأول/دي�سمرب عن “عمل وا�سع 
النطاق” واإجراءات مراقبة ت�ستهدف “76 م�سجدا«. وجاء اإغالق 8 من بني 
قاعات ال�سالة وامل�ساجد ال�9 على خلفية اأ�سباب اإدارية، 5 منها لعدم مطابقتها 
معايري ال�سالمة. وتوجد اأغلب هذه املوؤ�س�سات يف املنطقة الباري�سية، وفق ما 
ن�سرتها �سحيفة  ملعلومة  تاأكيد  بر�س يف  فران�س  لوكالة  الوزير  او�ساط  قالت 
“لوفيغارو«. ويف الإجمال نفذت “34 عملية مراقبة” يف الأ�سابيع الأخرية يف 
دور عبادة اإ�سالمية. وُيَقّدم م�سروع قانون “تعزيز احرام مبادئ اجلمهورية”، 
الذي ي�سمى اأي�سا قانون مناه�سة النف�سالية، اإىل النواب اعتبارا من الثنني 
ليتناق�سوا حوله يف جلنة خا�سة باجلمعية الوطنية قبل عر�سه يف جل�سة عامة 
ال�سبت  �سباح  الداخلية  وزير  واجتمع  �سباط/فرباير.  من  الأول  من  اعتبارا 
مع م�سوؤولني من التيارات الثالثة الأ�سا�سية �سمن املجل�س الفرن�سي للديانة 
الإ�سالمية يف حماولة لتهدئة النق�سامات بينهم حول م�سروع اإ�سالح الإ�سالم 
اأطلقت احلكومة  النف�سالية،  القانون حول  يف فرن�سا. وعلى هام�س م�سروع 
الفرن�سية منت�سف ت�سرين الثاين/نوفمرب م�سروعا ح�سا�سا لإ�سالح املوؤ�س�سات 
اإ���س��الم��ي م��ت��واف��ق م��ع القيم  الإ���س��الم��ي��ة وت��اأط��ريه��ا ل�سمان وج���ود خ��ط��اب 

اجلمهورية يف ظل ت�ساعد اخلطابات املتطرفة.
 
 

�شليماين ُيغ�شب لبنانيني يف معقل »حزب اهلل« اأي�شَا

اأوروبا والغزل الرتكي.. حماولت مك�شوفة لفك العزلة

رو�شيا تتجاوز حاجز ال� 65 األف وفاة ب� »كورونا« ترامب مينح ملك املغرب اأعلى و�شام اأمريكي
•• مو�شكو-وام:

جتاوزت ح�سيلة الوفيات بفريو�س “ كورونا “ امل�ستجد يف رو�سيا اأم�س حاجز ال� 65 األف حالة بعد 
ت�سجيل 590 حالة جديدة خالل يوم واحد “مقابل 555 وفاة اأم�س الأول”، ليبلغ العدد الإجمايل 
65085 حالة وفاة. واأعلنت غرفة العمليات اخلا�سة مبكافحة فريو�س كورونا برو�سيا يف تقريرها 
اليومي عن انخفا�س يف عدد الإ�سابات اجلديدة خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية بت�سجيلها 24092 
ماليني   3 اإىل  الإ�سابات  عدد  اإجمايل  بذلك  لريتفع  ال�سابق  اليوم  يف   24715 ب�  مقارنة  اإ�سابة 
املا�سية،  �ساعة  ال�24  خالل  لل�سفاء  حالة   27311 متاثل  اإىل  لفتة  اإ�سابة،  و623  األفا  و544 
ليبلغ جمموع املتعافني مليونني و936 األفا و991 �سخ�سا . ويف ال�سياق ذاته، اأعلنت نائب رئي�س 
احلكومة الرو�سية تاتيانا غوليكوفا اأن حملة التطعيم اجلماعي �سد فريو�س “ كورونا “ �ستنطلق 
اأن اقت�سرت على ال�سرائح الأكرث عر�سة لالإ�سابة .  18 يناير اجل��اري، بعد  يف البالد اعتبارا من 
“ با�ستخدام لقاح  “ كورونا  املا�سي حملة للتطعيم املجاين �سد  وانطلقت يف رو�سيا �سهر دي�سمرب 

. »V سبوتنيك�“

تاأثري بايدن.. »جحافل املهاجرين« تنطلق اإىل الوليات املتحدة
•• اإل فلوريدو-اأ ف ب

متّكن 4500 مهاجر هندورا�سي 
اإىل  �سريا  متوجهون  الأق��ل  على 
ال����ولي����ات امل���ّت���ح���دة، م���ن دخ���ول 
اأن جت����اوزوا  ب��ع��دم��ا  غ��وات��ي��م��ال 
طوقا اأمنيا على احلدود، بح�سب 
وكالة  يف  ���س��ح��اف��ّي��ون  اأف������اد  م���ا 

فران�س بر�س.
املتعّلقة  ال���ت���ق���دي���رات  وج�������اءت 
ب���اأع���داد ه����وؤلء امل��ه��اج��ري��ن، من 
يف  غواتيمال  �سرطة  يف  م�سوؤول 
مركز اإل فلوريدو احلدودي على 
العا�سمة  ���س��رق  كلم   220 ُب��ع��د 

غواتيمال.
ال�سلطات  اأّن  امل�����س��وؤول  واأو����س���ح 
لت عدم الدخول يف مواجهة  ف�سّ
العديد  لوجود  نظًرا  ه��وؤلء،  مع 
من العائالت مع اأطفالها بينهم.

وي������ن������وي ه������������وؤلء امل�����ه�����اج�����رون 
والبطالة  ال��ف��ق��ر  م��ن  ال��ه��ارب��ون 
وع���ن���ف ال��ع�����س��اب��ات وامل����خ����درات 
مدمرين،  اإع�������س���اري���ن  وت���ب���ع���ات 
ال��ك��ي��ل��وم��رات عرب  اآلف  امل�����س��ي 
املك�سيك  حتى  الو�سطى  اأم��ريك��ا 

ومنها اإىل الوليات املتحدة.
اأف�سل  حياة  اإىل  يتطلعون  وه��م 
املتحدة يف عهد جو  ال��ولي��ات  يف 

ال�سيا�سة  من  �سنوات  بعد  بايدن 
للمهاجرين  املناه�سة  ال�سارمة 

لإدارة دونالد ترامب.
ال�سلطات الأمريكية حذرت  لكن 
املجموعة التي كانت قد انطلقت 

من هندورا�س اجلمعة.
هجرة  “بنظام  ب����اي����دن  ووع������د 
بتقدمي  وتعهد  واإن�ساين”  ع��ادل 
امل���������س����اع����دة مل���ع���اجل���ة الأ�����س����ب����اب 

اجل���ذري���ة ل��ل��ف��ق��ر وال��ع��ن��ف التي 
تدفع �سكان اأمريكا الو�سطى اإىل 

الوليات املتحدة.
مفو�س  م����ورغ����ان  م������ارك  ل���ك���ن 
اجل������م������ارك وح����م����اي����ة احل�������دود 
الأم������ريك������ي������ة ب����ال����ن����ي����اب����ة ح����ذر 
من  املا�سي  الأ���س��ب��وع  املهاجرين 
وقال يف  “اإ�ساعة الوقت واملال”. 
بيان اإن التزام الوليات املتحدة ب� 

“حكم القانون وال�سحة العامة” 
ل يتاأثر بالتغيري يف الإدارة.

اأك�����رث م���ن ع�����س��ر قوافل  وك���ان���ت 
املهاجرين  اآلف  بع�سها  ي�����س��م 
ان��ط��ل��ق��ت م����ن ه����ن����دورا�����س منذ 
 .2018 الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�سرين 
من  اآلف��ا  جميعها  واجهت  لكنها 
واجلنود  احل��دود  حر�س  عنا�سر 

الأمريكيني يف عهد ترامب.

عقوبات اأمريكية بعد حملة 
توقيفات يف هونغ كونغ 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

فر�ست الوليات املتحدة عقوبات على �ستة م�سوؤولني �سينيني ومن هونغ 
�سابقني  ون��واب��ا  نا�سطني  طالت  كونغ  هونغ  يف  توقيفات  حملة  بعد  كونغ 

منادين بالدميوقراطية.
ويف بيان، دعا وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو بكني وهونغ كونغ اإىل 
“الإفراج فورا عن الأ�سخا�س امل�ستهدفني مبوجب قانون الأمن القومي اأو 

قوانني اأخرى فقط لأنهم مار�سوا حقوقهم وحرياتهم«.
واأ�ساف قبل خم�سة اأيام من نهاية ولية الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
وامل�سار  احلريات  لتقوي�س  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  ت�سرفات  “ندين 
الدميوقراطي يف هونغ كونغ و�سنوا�سل ا�ستخدام كل ال�سبل املتوافرة لنا 

جلعل امل�سوؤولني يتحملون م�سوؤولية” اأفعالهم.
املمثلة  يو-ن�سونغ  ت��ام  العقوبات  بهذه  امل�ستهدفني  امل�سوؤولني  ب��ني  وم��ن 
للربملان  الدائمة  اللجنة  يف  ال�سابقة  الربيطانية  للم�ستعمرة  الوحيدة 
هونغ  �سرطة  يف  القومي  الأم���ن  دائ���رة  يف  م�سوؤولني  ع��ن  ف�سال  ال�سيني 

كونغ.
وان��ت��ق��دت ح��ك��وم��ة ه��ون��غ ك��ون��غ يف ب��ي��ان ال�����س��ب��ت ه���ذه ال��ع��ق��وب��ات معتربة 
بهذه  ون���ددت  العارم”.  “غ�سبها  ع��ن  وع���ربت  وم�سينة”.  “وقحة  اأن��ه��ا 
وا�سنطن  من  اأخ��رى  حماولة  براأيها،  ت�سكل  التي  القمعية”  “الإجراءات 

للتدخل يف �سوؤون ال�سني الداخلية.
اأكرث من  الثاين/يناير  ال�ساد�س من كانون  وا�ستهدفت حملة توقيفات يف 
خم�سني من �سخ�سيات املعار�سة يف هونغ كونغ من بينهم حمام اأمريكي، 
مبوجب قانون �سارم لالأمن القومي فر�سته بكني يف نهاية حزيران/يونيو 

يف هونغ كونغ.
و�ساهم اإقرار هذا القانون الذي اعتربه الدول الغربية تراجعا عن احلكم 
اأ���س��ال بني  ال��ذات��ي امل��م��ن��وح لهونغ ك��ون��غ، يف ارت��ف��اع ح��دة ال��ت��وت��ر العالية 

الوليات املتحدة وال�سني.

للوليات  والزدهار”  الأم��ن  من  جديد  عهد  “بداية  ميثل  ما  اأفريقيا” 
املتحدة واملغرب.

اإن و�سام ال�ستحقاق هو و�سام ع�سكرّي مُينح تكرميا  وقال البيت الأبي�س 
لإمتام مهمة ا�ستثنائية اأو للم�سوؤولني الأجانب ول ميكن اأن مُيَنح اإل من 

قبل الرئي�س.
ويف العا�سر من دي�سمرب، اأعلن ترامب اأن املغرب تعّهد بعودة العالقات مع 
ال�سحراء  على  املغربية  بال�سيادة  تعرف  املتحدة  الوليات  واأن  اإ�سرائيل 

الغربية.
ب�ساأن  وا�سنطن  ق��رار  وا�سفاً  الأم��ر  ال�ساد�س  املغربي حممد  العاهل  واأك��د 
ال����وزراء  رئ��ي�����س  رح���ب  فيما  التاريخي”،  ب�”املوقف  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ح��راء 

الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو اأي�ساً بالتفاق التاريخي مع املغرب.

•• وا�شنطن-وكاالت

منح الرئي�س الأمريكي املنتهية وليته دونالد ترامب، ملك املغرب حممد 
امل�سهد  على  الإيجابي”  ل�”تاأثريه  امل��رم��وق  ال�ستحقاق  و���س��ام  ال�ساد�س 
العالقات مع  اإىل عودة  الأو�سط، م�سريا باخل�سو�س  ال�سرق  ال�سيا�سي يف 

اإ�سرائيل.
تعزيز  ال�ساد�س عمل على  “امللك حممد  اإن  بيان  الأبي�س يف  البيت  وق��ال 
ال�سراكة الدائمة والعميقة بني مملكة املغرب والوليات املتحدة يف املجالت 

كافة«.
دولة  مع  العالقات  ا�ستئناف  قراره  و�سجاعته وخ�سو�سا  “روؤيته  واأ�ساف 
اإ�سرائيل كان له اأثر اإيجابي على امل�سهد ال�سيا�سي بال�سرق الأو�سط و�سمال 

 •• عوا�سم-وكالت

اأنقرة، تتواىل الإ�سارات  على وقع العزلة التي تعي�سها 
الركية  العا�سمة  ال�سادرة من  املتوددة  والت�سريحات 
جتاه اأوروبا، لتدعو لطي �سفحة اخلالفات وجتاوزها، 
الأق�سى موؤخرا،  التوتر بني الطرفني مداه  بلوغ  بعد 
ل��درج��ة ف��ر���س ب��روك�����س��ل ج��م��ل��ة ع��ق��وب��ات اأول���ي���ة على 
اأنقرة قابلة للتمديد، بل والت�سديد على �سرورة وقف 
املمار�سات الركية حيال جملة بلدان اأوروبية رئي�سية.

ل��ك��ن ه����ذا ال���ت���ق���ارب ال��ك��الم��ي ال���رك���ي ح��ت��ى الآن ل 
اأن��ق��رة يف �سلوكها ع��ل��ى الأر������س، يف وق���ت ل  ت��رج��م��ه 
يزال �سيف العقوبات الأوروبي-الأمريكي م�سلطا على 

رقبتها.
ول��ي�����س��ت يف  التطبيق  ال��ع��ربة يف  اأن  م��راق��ب��ون  وي����رى 
املقرونة برجمات  والوعود غري  الت�سريحات  اإط��الق 
عملية يف الواقع، م�سريين يف هذا ال�سدد لربودة ردود 
وال��ت��ودد الركية،  الغزل  ن��ربة  الأوروب��ي��ة حيال  الفعل 

التي ل توؤخذ على حممل اجلد.
املركزي”  “الإن�سات  جم��ل��ة  حت��ري��ر  رئ��ي�����س  وي���ق���ول 
حممد  ال��ع��راق،  كرد�ستان  يف  العربية  باللغة  ال�سادرة 
الركي  الرئي�س  طبيعة  خافيا  “لي�س  اأم���ني:  عثمان 
رجب طيب اأردوغان الزدواجية يف العالقات اخلارجية، 
اأوروب��ا، جنده يوغل  اأو  اأمريكا  فهو عندما ي�سعد مع 
واإع���ادة  التهدئة  امل��رح��ل��ة  تتطلب  وع��ن��دم��ا  يف حت��دي��ه، 
العالقات، جنده يبعث بر�سائل غزل وود، فهذه ال�سمة 
والأمريكيني،  الأوروب��ي��ني  ال��ق��ادة  ل��دى  معروفة  عنه 

•• بريوت-وكاالت

تعليقاً على ن�سب متثال قائد فيلق القد�س اليراين الراحل قا�سم �سليماين 
“لوفيغارو”  اأب��رزت �سحيفة  لبريوت،  اجلنوبية  ال�ساحية  �سوارع  اأحد  يف 
نف�سه، رف�ساً  “حزب اهلل”  الفرن�سية ردود الفعل الغا�سبة حتى يف معقل 

لقوة احتالل اأجنبية جديدة.
“يف  ب���ريوت  م��ن  امل��ي��داين  ت��ق��ري��ره��ا  يف  روز،  �سونيفا  ال�سحافية  وك��ت��ب��ت 
�سليماين  ق��ا���س��م  الإي�����راين  اجل����رنال  ك���ان  ل��ب��ريوت،  اجل��ن��وب��ي��ة  ال�ساحية 
ال�سخ�سية الثانية، بعد عبدالكرمي خليل، اللبناين الذي �سنقه العثمانيون 
يف 1915، التي حظيت ب�سرف مزدوج متّثل يف �سارع يحمل ا�سمه، و متثال 
ُيخّلد ذكراه”، وهو متثال ن�سفي برونزي اللون وزنه 150 كيلوغراماً، يف 
منت�سف دوار و�سط الغبريي. والتمثال ثمار ثالثة اأ�سهر من العمل، تربع 

به الفنان الإيراين علي ر�سا حقاين لبلدية الغبريي.
اإىل  قلياًل  مرفوعتان  وعيناه  ب��ال��ه��دوء،  تن�سح  �سليماين  قا�سم  م��الم��ح 
ال�سفاء  من  انطباعاً  وُيعطي  رقبته،  حول  فل�سطينية  كوفية  مع  ال�سماء، 

يتناق�س مع ردود الفعل املتناق�سة التي خلفها التمثال منذ تد�سينه.

احتالل اإيراين
بالن�سبة لبلدية الغبريي، التي ُي�سيطر عليها “حزب اهلل”، فاإن الأمر يتعّلق 
نف�سه  اإىل احلزب  وبالن�سبة  بعد مرور عام على مقتله.  �سليماين  بتكرمي 

فهو “�سهيد” وحليف وثيق، دعم لبنان يف مواجهة “العدو الإ�سرائيلي«.
يتفقد املهند�س املعماري حممد مهدي قاعدة التمثال التي �سممها بنف�سه، 
ال�سخ�س  لهذا  اأن  واإظهار  الطول،  لإب��راز  املفا�سل  تو�سيع  “اأُريد  قائاًل: 
املقاطع، وي�سحك  ي�ستعر�س بع�س  املحمول  على هاتفه  مكانة عالية”.  
اأدرع���ي،  اأف��ي��خ��اي  ت��غ��ري��دة بالعربية م��ن  ُي�����س��ادف  ل��ف��رة وج��ي��زة، عندما 
املتحدث با�سم اجلي�س الإ�سرائيلي، ينتقد فيها التمثال، قائاًل للبنانيني: 

“هل ُنهنئكم على هذا الحتالل الإيراين؟«.

ملاذا ُيزعجوننا؟
احلرب  رج��ل  لتمثال  التد�سني  ه��ذا  مبثل  اللبنانيني  م��ن  الكثري  ��دم  »���سُ
الأجنبي، فمنتقدو قا�سم �سليماين يلومونه على دوره يف تكوين �سبكة من 
امليلي�سيات ال�سيعية يف العراق و�سوريا، حيث �سمحت اإيران للرئي�س ال�سوري 

تقول روز. ب�سار الأ�سد، بالبقاء يف ال�سلطة رغم القمع الدموي”، 
�سليماين من  فعله  التمثال كثرياً مبا  ُيقارن  “ل  نزيه:  اأب��و مهدي  وق��ال 
بينما تبت�سم �سالم حجاز، وهي من �سكان ال�ساحية اجلنوبية  اأجل لبنان”، 

لبريوت، قائلة: “اإنه ل�سرف لنا«.
ل�سيطرة  تخ�سع  ل  التي  ب��ريوت  مناطق  يف  مت��ام��اً  خمتلفة  الق�سة  لكن 

“حزب اهلل«.
»مل����اذا ُي��زع��ج��ون��ن��ا ب��ه��ذا اجل����رنال الإي������راين؟ األ��ي�����س ل��دي��ن��ا م��ا ي��ك��ف��ي من 
دولية  حكومية  غ��ري  منظمة  يف  ُم��وّظ��ف  طرحها  ت�����س��اوؤلت  امل�ساكل؟”، 
واإىل  م�سبوقة،  غري  بوترية  تت�ساعد  التي  الأ�سعار  اإىل  م�سرياً  بانزعاج، 
يف  ال��ق��ات��ل  التفجري  منذ  احل��ك��وم��ة  غ��ي��اب  واإىل  القيا�سي،  الفقر  م��ع��دل 

اأغ�سط�س )اآب( املا�سي يف ميناء بريوت.
بالن�سبة اإىل رئي�س بلدية الغبريي معن خليل، فاإن البلدية “تعك�س فقط 
ُيدافع عن نف�سه بالقول: “نحن دميقراطيون،  قناعات ال�سكان املحليني”. 
لكل فرد احلق يف اإبداء راأيه، عالوة على ذلك، هناك العديد من ال�سوارع يف 
بريوت التي �ُسميت باأ�سماء اجلرنالت الفرن�سيني من اأيام النتداب، مثل 

هرني غورو، وماك�سيم ويغان، وفرديناند فو�س«.
با�سم  و�سارعاً  الأ���س��د،  حافظ  با�سم  �سارعاً  اأي�ساً  امل��رء  يجد  الغبريي،  يف 

اخلميني.

اأ�شوات غا�شبة
اأ���س��وات غا�سبة  ُت�سمع  “لكن حتى يف معقل ح��زب اهلل ه��ذا،  وُت�سيف روز 
“ن�سب  اهلل”:  “حزب  منتقدي  اأح��د  �سليم،  لقمان  وق��ال  يح�سل”.  مما 
ُم�سيفاً اأن “الالفتات  التمثال هنا ُيعترب طريقة لحتالل الف�ساء العام”، 

ترطيب الأجواء مع الغرب تفاديا للعا�سفة«.
العالقة  والق�سايا  امللفات  من  العديد  “ثمة  ويتابع: 
مع  املتعرثة  العالقة  ملف  اأبرزها  والغرب،  تركيا  بني 
فرن�سا، وكذلك العالقة املتوترة وامل�سحونة مع اليونان 
اإىل  املتو�سط،  �سرق  يف  الغاز  عن  اأنقرة  تنقيب  نتيجة 

جانب م�ساألة املهاجرين عرب تركيا«.
اأوروبا  اإزاء  احل��ايل  الركي  اأن اخلطاب  اأم��ني  واعترب 

وحتى الرو�س«.
عربية”:  ن��ي��وز  “�سكاي  م��وق��ع  م��ع  ح���وار  يف  وي�سيف 
“مع اقراب القمة الأوروبية يف مار�س املقبل، وتويل 
جو بايدن ال�سلطة يف اأمريكا هذا ال�سهر، وكذلك بعد 
ف��ر���س ال��ع��ق��وب��ات الأوروب���ي���ة الأخ����رية وم���ا تبعها من 
تهديدات بزيادة حدتها، ت�ست�سعر تركيا اخلطر، لذلك 
على  تعمل  والتحدي،  الن��دف��اع  ا�سراتيجية  وبعك�س 

التي  الراحل،  الإي��راين  اجل��رنال  �سورة  حتمل  التي  ال�سيارات  ومل�سقات 
ال��ي��وم ال�سابق لإزاح���ة ال�ستار عن  ال�����س��وارع يف  ُوزع���ت على ك��ل زاوي���ة م��ن 

التمثال، طريقة اأخرى لل�سيطرة على الف�ساء العام«.
كان  عندما  املا�سي،  القرن  ثمانينيات  يف  الأوىل،  اأيامه  “يف  لقمان  و�سرح 
حزب اهلل جمرد ميلي�سيا، فجر متاثيل يف بعلبك، كربى املدن ال�سيعية يف 
اللبناين خليل  وال�ساعر  امل�سري جمال عبدالنا�سر،  للرئي�س  لبنان  �سرق 
واإثبات  اإىل تغيري �سورتهم  اإنهم يف حاجة  اأ�سلوبهم،  مطران، لقد غريوا 
وجودهم يف امل�سهد«. وغرد املُحّلل ال�سيا�سي اللبناين نزار ح�سن على توير، 
قائاًل: “حزب اهلل ي�ستميت لتحويل قا�سم �سليماين اإىل بطل حملي، لكنه 

يعلم اأنه عند معظم اللبنانيني، هو جمرد قوة احتالل اأجنبية جديدة«.

اإذ كان م�سحونا بالتهديد  “يبدو خمتلفا عن ال�سابق، 
وال��وع��ي��د ويف بع�س الأح��ي��ان ك���ادت الأم���ور ت�سل حد 
ال�سدام الع�سكري مثال مع اليونان، رغم وجودهما يف 

حلف الناتو«.
الر�سائل  وم��ع  املقابل،  “يف  ق��ائ��ال:  حديثه  وي�ستطرد 
اجلديدة  التعيينات  ع��رب  لأن��ق��رة  ال�سلبية  الأم��ريك��ي��ة 
م��ن قبل ب��اي��دن يف اإدارت�����ه، ف���اإن الحت���اد الأوروب�����ي ل 
يريد جمرد ر�سائل غزل من تركيا، بل ممار�سات ودية 
ملمو�سة وعملية، مو�سحا عرب مقرر الربملان الأوروبي 
باأنه يجب على اأنقرة اتخاذ خطوات وا�سحة، بتطبيق 
والإفراج  الإن�سان،  حلقوق  الأوروب��ي��ة  املحكمة  ق��رارات 
عن الزعيم الكردي �سالح الدين دمريتا�س وغريه من 

ال�سجناء ال�سيا�سيني«.
الكردية  البلديات  روؤ�ساء  اإع��ادة  تركيا  على  ينبغي  كما 
اإىل منا�سبهم التي ح�سلوا عليها مبوجب النتخابات، 
وك��ذل��ك ع���دم ال��ت��دخ��ل يف ق�����رارات ال��ق�����س��اء واح����رام 
املهاجرين،  ورق��ة  ا�ستخدام  ع��ن  وال��ك��ف  ا�ستقالليته، 

بح�سب اأمني.
اخلبري  ال��ك��ردي،  والكاتب  ال�سحفي  ي��رى  جانبه،  من 
يف ال�ساأن الركي، جمال اآريز، اأن تركيا اأ�سبحت ترى 
والإقليمي،  ال���دويل  ال�سعيدين  على  معزولة  نف�سها 
الناحية  م��ن  ال�ساغط  ال��داخ��ل��ي  ال��و���س��ع  ع��ن  ناهيك 

القت�سادية وال�سيا�سية.
واأ�ساف ملوقع “�سكاي نيوز عربية: “نتيجة لذلك، فاإن 
اإل  هي  ما  اأن��ق��رة،  عن  ال�سادرة  الأخ���رية  الت�سريحات 

حماولة للخروج من تلك العزلة«.
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عربي ودويل
عزل عام على قاعدتني اأمريكيتني يف كوريا اجلنوبية

قالت اأم�س ال�سبت اإن الفحو�س اأكدت حتى الآن اإ�سابة 18 �سخ�سا يف 
املجمل ممن ينت�سبون للقاعدة الأمريكية يف �سول.

ياأتي الإعالن عن احلالت اجلديدة يف الوقت الذي يجري فيه تطعيم 
القوات الأمريكية يف البالد بلقاح م�ساد لفريو�س كورونا.

بالفريو�س حتى  اإ�سابة جديدة  580 حالة  و�سجلت كوريا اجلنوبية 
منت�سف ليل اأم�س الأول اجلمعة لي�سل الإجمايل اإىل 71820، تويف 

منهم 1236.
وقال وزير ال�سحة كوون ديوك-ت�سيول يف اإفادة اأم�س ال�سبت اإن كوريا 
اجلنوبية �ستمدد الإر�سادات احلالية للتباعد الجتماعي يف العا�سمة 
بعد  اآخ��ري��ن  اأ�سبوعني  مل��دة  بها  املحيطة  وامل��ن��اط��ق  بال�سكان  املكتظة 

النجاح يف تقلي�س حالت الإ�سابة ب�سكل كبري.

•• �شول-رويرتز

قالت القوات الأمريكية يف كوريا اجلنوبية  اأم�س ال�سبت اإنها فر�ست 
ع���زل ع��ام��ا ع��ل��ى اث��ن��ني م��ن اأك���رب ق��واع��ده��ا، ه��م��ا ح��ام��ي��ة يوجن�سان 
الإ�سابة  ح���الت  تفاقم  بعد  ال��ث��الث��اء  ي��وم  حتى  همفريز،  ومع�سكر 

بفريو�س كورونا.
ويقع مع�سكر همفريز يف بيوجنتايك جنوبي العا�سمة الكورية �سول 
وهو اأكرب قاعدة اأمريكية يف اخلارج وي�سم قيادة القوات الأمريكية يف 

كوريا واآلف اجلنود والعمال املدنيني واأفراد اأ�سرهم.
ومل يت�سح على الفور عدد احلالت التي مت الإعالن عن ظهورها يف 
منها  والوقاية  الأم��را���س  ملكافحة  الكورية  الوكالة  لكن  القاعدتني، 

اجلائحة  من  الثالثة  املوجة  انت�سار  وق��ف  من  الرغم  “على  واأ���س��اف 
والتحول اإىل اجتاه نزويل فاإننا مل ن�سل بعد اإىل الو�سع الذي ميكن 

اأن نتخلى فيه عن حذرنا«.
خالل  منازلهم  يف  البقاء  على  املواطنني  ال�سحية  ال�سلطات  وحثت 
�سباط وهي  ف��رباي��ر  اأوائ���ل  يف  اجل��دي��دة  القمرية  ال�سنة  راأ����س  عطلة 
املنا�سبة التي اعتاد فيها النا�س على ال�سفر بني الأقاليم للقاء الأهل 

والأقارب.
و�سهدت كوريا اجلنوبية، التي مل تفر�س عزل تاما ومل ت�سدر اأوامر 
اإذ  الأخ��رية  الأ�سابيع  الإ�سابات يف  اأكرب موجة من  املنازل،  بالبقاء يف 
�سجلت رقما قيا�سيا بلغ 1241 حالة يف يوم واحد خالل عطلة عيد 

امليالد.

اإيران تطلق �شواريخ بعيدة املدى يف مناورات ع�شكرية
•• طهران-وكاالت

ذكرت و�سائل الإعالم الر�سمية يف اإيران اأن احلر�س الثوري الإيراين اأطلق، 
ال�سبت، �سواريخ بالي�ستية بعيدة املدى يف املحيط الهندي، وذلك يف اليوم 
ال�سحراوية  املنطقة  يف  امل��ن��اورة  واأج��ري��ت  ع�سكرية.  م��ن��اورات  من  الثاين 
اإدارة الرئي�س الأمريكي  بو�سط البالد، وتاأتي يف الأيام الأخرية من فرة 
املنتهية وليته دونالد ترامب و�سط تزايد التوتر بني طهران ووا�سنطن. 
كما اأعقبت اأي�ساً اختباراً اأجري، اجلمعة، ل�سواريخ اأر�س - اأر�س بالي�ستية 
وطائرات م�سرية م�سنوعة حملياً يف املنطقة نف�سها. ونقلت و�سائل الإعالم 
قوله  �سالمي  ح�سني  ج��رنال  امليجر  ال��ث��وري  احلر�س  قائد  عن  الر�سمية 
“يتمثل اأحد اأهم اأهداف �سيا�ستنا الدفاعية يف ا�ستخدام �سواريخ بالي�ستية 
الطائرات  حامالت  فيها  مبا  املعادية،  احلربية  ال�سفن  �سد  امل��دى  بعيدة 

والبوارج احلربية«.

•• وا�شنطن-وكاالت

باأن  “نيوزويك”  جم��ل��ة  اأف������ادت 
م����ا يبدو  ع���ل���ى  اأر�����س����ل����ت  اإي����������ران 
اإىل  ف��ت��اك��ة  ط���ي���ار  دون  ط����ائ����رات 
ت�ساعد  م���ع  ال��ي��م��ن  يف  ح��ل��ف��ائ��ه��ا 
عرب  الأو�سط  ال�سرق  يف  التوترات 
ال�ساخنة  النقطة  الأح��م��ر،  البحر 

الأخرى.
عليها  اطلعت  التي  ال�سور  وت�سري 
يتابع  خبري  واأكدها  “نيوزويك” 
الأن�سطة الإيرانية يف املنطقة اإىل 
وج���ود ذخ��ائ��ر اإي��ران��ي��ة م��ن طراز 
اأي�ساً  وت�����س��م��ى   ،136- ���س��اه��د 
منت�سرة يف  “طائرات دون طيار” 
اليمن،  ���س��م��ال  حم��اف��ظ��ة اجل���وف 
“اأن�سار اهلل”  ي�سيطر عليها  التي 

حركة التمرد اليزيدية.
هويته:  حجب  �سرط  خبري  وق��ال 
وك����الءه����م  الإي�����ران�����ي�����ون  “�سلم 
دون  طائرات  اليمن  يف  احلوثيني 
هذه  ين�سرون  هم  متطورة،  طيار 
ل�سن  �سلفاً  يعدونها  اأو  الطائرات 
هجوم �سد جمموعة متنوعة من 

الأهداف الواقعة يف مرماهم«.

قدرة على االإنكار
الطائرات  هذه  فعالية  اأن  ويعتقد 
من  اإىل  ت�����س��ل  امل����اأه����ول����ة،  غ����ري 
كيلومراً،   2200 اإىل   2000
املنطقة  نطاق  ال��ذي يحدد  الأم��ر 

املعر�سة لهجمات.
يحاولون  “ما  اخل����ب����ري:  وق������ال 
املعقول”  الإن�����ك�����ار  ه����و  حت��ق��ي��ق��ه 
لقدرتهم على �سرب هدف اأمريكي 
اأو �سعودي اأو خليجي اأو اإ�سرائيلي، 
اليمن،  اإىل  ال�سبهات  توجيه  ث��م 
اأي  الإنكار عند مواجهة  اأمل  على 

حماولة للرد.

ت�شعيد وا�شح
وت��اأت��ي ال��ت��ط��ورات الأخ����رية و�سط 
البحر  الأن�سطة  ت�سعيد وا�سح يف 
الأح�����م�����ر، ح���ي���ث اأع����ل����ن اجل�����رنال 
باقري  الإي������راين حم��م��د ح�����س��ني 
الأربعاء اإر�سال �سفن حربية للقيام 

•• وا�شنطن-وكاالت

وهيلني  ����س���م���ي���ث  اإي�����ري�����ك  ك���ت���ب 
�سحيفة  يف  �سانكر  وديفيد  ك��وب��ر 
قرار  بعد  اأنه  تاميز”،  “نيويورك 
ت�سليح احلر�س الوطني يف جممع 
تن�سيب  ملرا�سم  متهيداً  الكابيتول 
الرئي�س الأمريكي جو بايدن، فاإن 
اأحمر،  وزارة الدفاع جتاوزت خطاً 
البنتاغون  يف  امل�����س��وؤول��ون  ح����اول 
املا�سية،  ال�ستة  الأ�سهر  يف  جتنبه 
ق����وات م�سلحة يف  ن�����س��ر  ول��ت��ب��ع��ات 
م��واج��ه��ة م��واط��ن��ني اأم��ري��ك��ي��ني يف 

ال�سوارع.
اأي  اأن����ف���������س����ه����م،  والأ������س�����خ�����ا������س 
�سبق  ال���ذي���ن  ال���دمي���وق���راط���ي���ني، 
اأن ح��ذروا من رد عنيف على  لهم 
ي�سغطون  ���س��اب��ق��ة،  اح��ت��ج��اج��ات 
احلر�س  ع��ن��ا���س��ر  لت�سليح  ال���ي���وم 
مثل  اأن  ال��ت��اري��خ  الوطنيويك�سف 
ه���ذه الأح�����داث ل مت��ر ع��ل��ى نحو 
ب��ارز يف وزارة  جيد، وذك��ر م�سوؤول 
ال���دف���اع الأم��ري��ك��ي��ة مب��ا ج���رى يف 
بولية  ك���ن���ت  م���ق���اط���ع���ة  ج���ام���ع���ة 
قتل  ع��ن��دم��ا   ،1970 يف  اأوه���اي���و 
احل���ر����س ال���وط���ن���ي اأرب����ع����ة طالب 
فيتنام،  ح��رب  على  املحتجني  م��ن 
بال�سني  م��ني  اآن  ت��ي��ان  �ساحة  ويف 

وبطهران يف 2009.

�شابقة �شيئة
املواجهة  ت���ع���ود  وا����س���ن���ط���ن،  ويف 
امل�������س���ل���ح���ة الأك�����������رث �����س����ه����رة مع 

ب���دوري���ات. وق����ال ب���اق���ري: “نحن 
البحر  م��ن��ط��ق��ة  يف  اأخ�������رى  م�����رة 
ال�سفن  واج����ه����ت  ح���ي���ث  الأح����م����ر 
الإ�سالمية  للجمهورية  التجارية 
امل��ح��دود يف الآونة  ال��ع��دوان  بع�س 
الأخرية، �سنن�سر دوريتنا البحرية 
لأ�سطولنا  الكامل  الأم��ن  ون��وؤم��ن 
ذل����ك  وال�����ت�����ج�����اري يف  ال���ن���ف���ط���ي 

البحر«.
ال�سيا�سي  ال��ك��ات��ب  دع���ا  ذل���ك،  اإىل 
“معهد  املتميز يف  البارز  والباحث 
غيت�ستون” بير �سوايزر الرئي�س 
املنتخب جو بايدن اإىل التمييز بني 
موقعه ال�سابق مر�سحاً يقود حملة 
انتخابية، وبني موقعه يف امل�ستقبل 

م�سوؤوًل عن الأمن الأمريكي.
بايدن  خا�س  املا�سية،  الأ�سهر  يف 
اإحياء  اإع����ادة  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى  حملته 
الت������ف������اق ال������ن������ووي. ول���ك���ن���ه لن 
يتمكن من ال�ستمرار على قاعدة 
اإيران،  م��ع  ت��رام��ب  �سيا�سة  انتقاد 

العودة  اإن  �سوليفان،  جايك  املقبل 
ال��ن��ووي تبقى يف نية  اإىل الت��ف��اق 
عودة  م�����س��رط��اً  امل��ق��ب��ل��ة،  الإدارة 
التي  التخ�سيب  اإىل ح��دود  اإي��ران 

ن�س عليها التفاق.
يريد كل طرف من الآخر اأن يعود 
ال�ساملة  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  اإىل  اأوًل 
�سيئاً  �سوليفان  يقل  مل  امل�سركة. 
وا�سنطن  ك��ان��ت  اإذا  ع��م��ا  حم�����دداً 
اإيران  لتحفيز  العقوبات  �ستلغي 
على العودة اإىل ما اتفاق عليه منذ 

6 اأعوام.
ال��ع��ر���س م�سرة  اإي�����ران  ورف�����س��ت 
الوليات  اأن  العادة على  كما جرت 

املتحدة هي “نظام مارق«.

وعود على الورق
ه���ذه  اأن  ع���ل���ى  �����س����واي����زر  ي�������س���دد 
العقوبات هي النفوذ الوحيد الذي 
على وا�سنطن ا�ستعماله مع اإيران 
الإيراين  القت�ساد  و�سل  اأن  بعد 

اأخذ  لو  ح�سناً  ب��الًء  �سيبلي  واإمن��ا 
يف الع��ت��ب��ار خ���ي���ارات اأخ����رى غري 
ال�ساملة  العمل  اإىل خطة  الرجوع 

امل�سركة.

ال اأحدًا ي�شدق املاليل
�سّرع ماليل اإيران علناً تخ�سيبهم 
حترروا  اأن��ه��م  زاع��م��ني  اليورانيوم 
الإدارة  ان�سحاب  بعد  الت��ف��اق  من 
 ،2018 يف  م���ن���ه  الأم����ري����ك����ي����ة 
ب��اأن��ه��م حققوا  اأخ������رياً  وت��ب��ج��ح��وا 
تخ�سيب اليورانيوم اإىل م�ستويات 
التفاق  ق��ي��ده��م  اأن  ب��ع��د   ،20%
اأقله   ،3.67% بن�سبة  ال���ن���ووي 

على الورق.
اإي�����ران خمزونها  و���س��ع��ت  وال���ي���وم، 
ويرى  البال�ستية.  ال�سواريخ  من 
العودة  يف  كبرياً  اأم��اًل  اأن  �سوايزر 
اأو  م��ع  ال��ي��وران��ي��وم،  ع��ن تخ�سيب 
دون اتفاق. لقد خرج اجلني جزئياً 
اإي��ران عدواً  القمقم، و�ستبقى  من 

ون�سبة  الق���ت�������س���ادي،  الن��ك��م��ا���س 
تظاهرات  اإىل  امل��رت��ف��ع��ة  ال��ب��ط��ال��ة 
بالقمع  قابلها  ال��ذي  النظام  �سد 

القا�سي على يد احلر�س الثوري.
والبنية  امل�سريف  النظام  وي�ستمر 
ي�سبح  فيما  الن��ه��ي��ار  يف  التحتية 
ف�����س��اد ال��ن��ظ��ام اأك����رث و���س��وح��اً مع 
تفاقم حمنة الإيرانيني العاديني.

وي����وح����ي اغ����ت����ي����ال ك���ب���ري مم���ويل 
الإره��اب اجل��رنال قا�سم �سليماين 
اإ�سافة اإىل الرد الإيراين ال�سعيف 
ع�سكريتني  ق�����اع�����دت�����ني  ع����ل����ى 
النظام  باأن  العراق،  يف  اأمريكيتني 
يعنيه  مم�����ا  ي���خ�������س���ى  الإي������������راين 
يكون  ق����د  مل�������س���ريه.  ال��ت�����س��ع��ي��د، 
�سفري  ع���ل���ى  الإي�����������راين  ال���ن���ظ���ام 

النهيار اأخرياً، وفقاً للكاتب.

ما اأعلنه الطرفان
اأن،  اأن  ���س��ي  �سبكة  م��ع  مقابلة  يف 
القومي  الأم�������ن  م�����س��ت�����س��ار  ق�����ال 

لدوداً وتهديداً �سر�ساً جلريانها.
 2015 ات����ف����اق  ك�����ان  ل����و  وح���ت���ى 
فاإنه  امل����ب����ذول،  اجل���ه���د  ي�����س��ت��ح��ق 
الإيرانيني  التزام  ت�سور  ي�ستحيل 
مب�ستويات  خ����اط����ر  ط���ي���ب  ع�����ن 
التخ�سيب ال�سابقة التي جتاوزوها 
منذ فرة طويلة. ول اأحداً ي�سّدق 
ما يعلنونه من “ا�ستخدام �سلمي” 

للطاقة النووية.

كومة الرماد نف�شها
الأوروب����ي����ني  اأن  ����س���واي���زر  ي��ع��ت��ق��د 
الوهم.  ه���ذا  بال�سبط  ي�سجعون 
وقال وزير اخلارجية الأملاين هايكو 
ما�س يف ال�سهر املا�سي، اإن التفاق 
حلل  الف�سلى”  “الأداة  ي��ب��ق��ى 
اإيران  ب��رن��ام��ج  اأي خ��الف��ات ح��ول 
النووي. واأعلن اإىل جانب نظرائه 
وال�سني،  وفرن�سا،  بريطانيا،  يف 
ورو���س��ي��ا، والحت�����اد الأوروب������ي اأن 
ال�ساملة  العمل  خطة  اإىل  ال��ع��ودة 

بعيداً  اإيجابية  خ��ط��وة  امل�سركة، 
من �سيا�سة العقوبات الأمريكية.

ذك���ر  “النت�سار”،  ك����ت����اب  ويف 
من  م���زي���ج  اأدى  ك���ي���ف  �����س����واي����زر 
احل���������س����د ال����ع���������س����ك����ري ال����ه����ائ����ل 
وال��ع��ق��وب��ات الق��ت�����س��ادي��ة احل���ادة 
الأ�سبق  الرئي�س  ا�ستخدمها  التي 
م�سح  اإىل  وحلفاوؤه،  ريغان  رونالد 
الحتاد ال�سوفياتي عن اخلريطة.

ب����اأن  ول ي������زال ال���ك���ات���ب م��ق��ت��ن��ع��اً 
العقوبات اأكرث طريقة فعالة لر�سم 
ع��امل اأك���رث اأم���ان���اً، واإل��ق��اء النظام 
نف�سها  ال��رم��اد  الإي���راين يف كومة 
اإمرباطورية  اإل��ي��ه��ا  ذه��ب��ت  ال��ت��ي 

ال�سر.

على �شفري االنهيار
فو�سى،  يف  الإي�������راين  الق��ت�����س��اد 
وتظهر املوؤ�سرات اأن قب�سة النظام 
الت�سخم  ت�سعف.  ال�سلطة  على 
اأدى  ب��ي��ن��م��ا   ،40% م����ن  اأع����ل����ى 

عن  القانون  اإنفاذ  عن  م�سوؤولون 
وعنا�سر  ال�����س��رط��ة  لأن  ق��ل��ق��ه��م، 
متلك  ل  ال�����وط�����ن�����ي،  احل������ر�������س 
والفهم  للتن�سيق  ال��ك��ايف  ال��وق��ت 
املعقدة  ال��ق��ي��ادة  ل�سل�سلة  ال��ك��ام��ل 
لل�سلطات  املتداخلة  ولل�سالحيات 

الق�سائية يف وا�سنطن.
اأجهزة  ب��ارز يف  واأك��د �سابط �سابق 
اإنفاذ القانون، احلاجة اإىل تخطيط 
وتن�سيق جيدين قبل الحتجاجات 
التن�سيب يف  وي��وم  الأح��د،  املقررة 
الأ�سبوع املقبل، م�سرياً اإىل اأن دور 
يجب  الوطني،  واحلر�س  ال�سرطة 
اأن يكون “منع وخف�س الت�سعيد” 

لأي عنف.

اإطالق نار
النتقاليني  امل�������س���وؤول���ني  ول�����دى 
فت�سليح  امل����خ����اوف،  م���ن  ال��ك��ث��ري 
الوطني،  احل��ر���س  عنا�سر  بع�س 
قوات  ثمة  باتت  اأنه  �سيعني  مثاًل، 
مدربة على ال�سيطرة على احل�سود 
لكن  ال�سرطة،  ت�ساند  اأن  ميكنها 
بقلق  ي�����س��ع��رون  امل�����س��وؤول��ني  بع�س 
اإذا  ي��ح��دث  اأن  ع��م��ي��ق مم���ا مي��ك��ن 
ح�سل اإطالق نار يف يوم التن�سيب 

اأو يف الأيام التي ت�سبقه.
النتقال  م��ع  �سيتنافى  اأم��ر  وه��ذا 
ال�سلمي لل�سلطة، و�سيوؤدي يف نظر 
بع�س ممثلي بايدن، اإىل التغطية 
ع��ل��ى ر���س��ال��ة ال���وح���دة ال��ت��ي ياأمل 
يف  يطلقها  اأن  امل��ن��ت��خ��ب  ال��رئ��ي�����س 

خطاب تن�سيبه.

 ،1932 اإىل  اأمريكيني  مواطنني 
عندما اأمر الرئي�س هربرت هوفر 
�سخ�س،  األ��ف   40 بطرد  اجلي�س، 
املحاربني يف  معظمهم من قدماء 
احلرب العاملية الأوىل الذين كانوا 
من  م��ال��ي��ة  بتعوي�سات  ي��ط��ال��ب��ون 
احل��ك��وم��ة م��ق��اب��ل خ��دم��ات��ه��م، من 
وا�سنطن،  اأنحاء  يف  تخييم  اأماكن 
من بينها املبنى نف�سه الذي ي�سغله 

احلر�س الوطني الآن.
ت���دخ���ل  اجلي�س  ط��ل��ب  اأن  وت��ب��ني 
عللى  �سيا�سية  ك��ارث��ة  اإىل  حت���ول 

النتخابات  خ�����س��ر  ال����ذي  ه���وف���ر، 
الرئا�سية يف وقت لحق.

تردد البنتاغون
مثريو  اقتحم  وبعدما  الآن،  لكن 
ال�سغب املوؤيدون لرامب، وبينهم 
الأبي�س،  العرق  بتفوق  يوؤمن  من 
والنازيون اجلدد، مبنى الكابيتول 
الأرب�������ع�������اء، م��ت��غ��ل��ب��ني ع���ل���ى ق���وة 
ال�سرطة  ���س��ب��اط  م���ن  حم������دودة 
القرار  اتخذ  البنتاغون  ف��اإن  فيه، 
اأنف�سهم،  والأ�سخا�س  ت���ردد.  بعد 

�سبق  الذين  الدميوقراطيني،  اأي 
اأن ح��ذروا من رد عنيف على  لهم 
ي�سغطون  ���س��اب��ق��ة،  اح��ت��ج��اج��ات 
احلر�س  ع��ن��ا���س��ر  لت�سليح  ال���ي���وم 

الوطني.
اخلدمة  ج���ه���از  ي�����س��ت��ع��د  وب��ي��ن��م��ا 
ال�سرية لإقفال وا�سنطن قبل اأيام 
م��ن امل��وع��د امل��م��ق��ررا، اأع��ل��ن قائد 
وا�سنطن  يف  ب��ال��وك��ال��ة  ال�����س��رط��ة 
الأربعاء،  ال��ث��ال��ث  ك��ون��ت��ي  روب����رت 
اإ�سايف  عن�سر  األف  خم�سة  ن�سر 
العا�سمة  يف  الوطني  احلر�س  من 

القانون  اإن�����ف�����اذ  اأج�����ه�����زة  ل����دع����م 
املكلفة بتوفري الأمن يف الحتفال 
عدد  ي��رف��ع  م���ا  ب���اي���دن،  بتن�سيب 
اإىل  وا�سنطن  يف  الوطني  احلر�س 
20 األ��ف��اً. وه��ذا ال��ع��دد ه��و ثالثة 
اأ�سعاف عديد اجلنود الأمريكيني 
املنت�سرين يف العراق، واأفغان�ستان، 

وال�سومال، و�سوريا جمتمعًة.

»حياة ال�شود مهمة«
ال�سود  “حياة  ت��ظ��اه��رات  واأث���ن���اء 
اأعرب  املا�سي،  الربيع  يف  مهمة” 

تنجح  اأن  مي��ك��ن  ن��ق��ط��ة  اإىل  الآن 
فيها العقوبات، متاماً كما جنحت 
اإدارة ريغان مع الحتاد ال�سوفياتي 
الوقت  ول���ي�������س  ال���ث���م���ان���ي���ن���ات.  يف 
منا�سباً حالياً لتقلي�سها اأو اإلغائها 
مقابل وعود على الورق من نظام 
اأن  م���ن  خ�سيته  حت��رك��ات��ه  ت��ظ��ه��ر 

اأيامه باتت معدودة.

اعرتاف الزعماء ال�شوفيات
كانت اأزمة املوارد متاأ�سلة يف الحتاد 
ال�سوفياتي خالل الثمانينات، لكن 
كانت لدى الوليات املتحدة خطة 
�ساملة جتعل مر�سه ع�ساًل، فعرب 
ع�سكري  وبناء  خفية  ديبلوما�سية 
التحركات  م���ن  و���س��ل�����س��ل��ة  م��ك��ث��ف 
امل�������س���م���م���ة ل���ع���رق���ل���ة الق���ت�������س���اد 
ال�سيا�سة  دم������رت  ال�������س���وف���ي���ات���ي، 

الأمريكية القت�ساد ال�سوفياتي.
واعرف زعماء الحتاد ال�سابقون، 
مبن فيهم ميخائيل غوربات�سيف، 
ب���الأم���ر م��ب��دي��ن اإ����س���ادة م����رددة. 
ال�سيا�سة اخلارجية  كانت موؤ�س�سة 
الليبريالية الوحيدة التي اأخطاأت 
اأن ك��ل الأم����ر ك���ان جمرد  زاع��م��ة 

�سدفة.

اأ�شقط االأول و�شي�شقط الثاين
�ستختاره  ال���ذي  امل�����س��ار  ك��ان  مهما 
اإيران  تهديد  ملحاربة  بايدن  اإدارة 
بنف�س  يتميز  اأن  الإقليمي، فيجب 
والت�سميم  والل������ت������زام  امل�����ه�����ارة 
م���ي���زا حملة  ال���ل���ذي���ن  ال��ع��م��ي��ق��ني 
دامت ت�سعة اأعوام لإيقاف الحتاد 
دول  �سائر  تهديد  عن  ال�سوفياتي 

العامل.
لي�سوا  اإي���ران  يف  امل�سنون  وامل���اليل 
الإرهاب  اإث���ارة  على  ت�سميماً  اأق��ل 
يف ال�سرق الأو���س��ط مما ك��ان عليه 
ال�����س��وف��ي��ات ع��ن��دم��ا ه���دف���وا اإىل 
الدميوقراطيات  ا�ستقرار  زعزعة 
ال���غ���رب���ي���ة، وال��������دول ال��ن��ا���س��ئ��ة يف 

اأفريقيا، وال�سرق الأو�سط.
اللتزام  اأن  م��وؤك��داً  �سوايزر  وختم 
الأول،  النظام  اأ�سقط  ال��ذي  نف�سه 

باإمكانه اأي�ساً اأن ُيفكك الثاين.

مقتل جندي من حفظ 
ال�شالم يف انفجار مبايل 

•• باماكو-اأ ف ب

اأعلنت بعثة الأمم املتحدة يف مايل مقتل اأحد جنودها يف انفجار لغم يدوي 
ال�سنع اأثناء مرور قافلة يف �سمال البالد، ما يرفع اإىل خم�سة عدد جنود 

حفظ ال�سالم الذين قتلوا يف هذا البلد خالل ثالثة اأيام.
اأ�سيبا بجروح  ال�سالم  “اأثنني من جنود حفظ  اإن  البعثة يف بيان   وقالت 

خطرة يف النفجار وتويف اأحدهما متاأثرا بجروحه اأثناء اإجالئه«.
واأو�سحت اأن النفجار وقع يف حميط تي�ساليت يف منطقة كيدال ».

ومل تك�سف جن�سية اجلندي الذي قتل.
اأخرى ومت  “اأثناء تاأمني املوقع عرث على عبوة نا�سفة  اأنه  واأ�ساف البيان 

اإبطالها بالقرب من موقع النفجار«.
وهو خام�س جندي من قوات حفظ ال�سالم يقتل خالل ثالثة اأيام يف مايل. 
فقد ا�سطدمت قافلة تابعة لالأمم املتحدة بني دوينتزا )و�سط( ومتبكتو 
باإطالق  ت�ستهدف  اأن  قبل  نا�سفة  عبوات  اأو  بعبوة  الأربعاء  غرب(  )�سمال 
اأربعة من جنود قوة �ساحل العاج امل�ساركة يف قوات  اأدى اإىل مقتل  نار، ما 

حفظ ال�سالم.
وخ�سرت بعثة الأمم املتحدة يف مايل 146 من عنا�سرها يف هجمات منذ 
انت�سارها يف 2013. وبني هوؤلء القتلى �سقط �ستون خالل اأو بعد انفجار 
عبوات نا�سفة التي تعد من الو�سائل الأكرث ا�ستخداما يف منطقة ال�ساحل 
من قبل اجلماعات اجلهادية التي يرتبط بع�سها بتنظيم القاعدة وبع�سها 

الآخر بتنظيم داع�س .
وقطاع تي�ساليت حيث وقع النفجار اجلمعة وكذلك دوينتزا الأربعاء من 
املناطق التي تن�سط فيها جماعة ن�سرة الإ�سالم وامل�سلمني التابعة لتنظيم 

القاعدة.
ومل تعلن اأي جهة م�سوؤوليتها عن هذين الهجومني حتى م�ساء اجلمعة.

اأعلنت اخلمي�س م�سوؤوليتها عن  وامل�سلمني  الإ�سالم  ن�سرة  وكانت جماعة 
“برخان”  ق��وة  من  جنود  خم�سة  مقتل  يف  ت�سببت  نا�سفة  عبوات  تفجري 
الفرن�سية املناه�سة لالإرهابيني يف 28 كانون الأول/دي�سمرب والثاين من 

كانون الثاين/يناير يف مايل.
 15 نحو  قتلت  برخان  ق��وة  اأن  اجلمعة  الفرن�سية  الأرك���ان  هيئة  واأعلنت 
بو�سط  بوليكي�سي  قطاع  يف  الثاين/يناير  ك��ان��ون  م��ن  التا�سع  يف  اإره��اب��ي��ا 
مايل. ومنذ مطلع العام يخو�س جنود ماليون وفرن�سيون عملية م�سركة 

يف و�سط البالد.
اأنها اأ�سابت  اإذ ذكر قرويون  واأث��ارت غارة جوية خالل هذه العملية جدل 
حفل زفاف وخلفت ع�سرين قتيال بينما توؤكد باري�س وباماكو اأن الق�سف 

طال منزل قتل فيه اإرهابيون فقط.
واأكد الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س اجلمعة اأن الو�سع يف 

مايل ما زال خطرا معربا عن قلقه من تدهور الو�سع الأمني.
حممد  م��ايل  يف  املتحدة  الأمم  بعثة  رئي�س  ورئي�س  اخل��ا���س  ممثله  ودان 
�سالح النظيف ، يوم اجلمعة ب�سدة “الأعمال التي تهدف اإىل �سل عمليات 
مايل  يف  ال�ستقرار  لتحقيق  الأبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  الأمم  بعثة 
اأو  و�سركائها  املتحدة  الأمم  موظفي  ع�سوائي  ب�سكل  وتطال  الأر���س  على 

مدنيني اأبرياء«.

اأي خيارات لبايدن اأمام الت�شعيد النووي االإيراين؟

نيوزويك: طهران اأر�شلت طائرات انتحارية دون طيار اإىل احلوثيني

خماوف من تكرار م�شاهد تيان اأن مني وطهران يف وا�شنطن

بايدن يعني م�شت�شارا علميا للبيت الأبي�س برتبة وزير 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأنه اختار عامل الوراثة  اأعلن الرئي�س الأمريكي املنتخب جو بايدن 
اإيريك لندر ليكون امل�ست�سار العلمي للبيت الأبي�س، مو�سحا اأن هذا 
املن�سب اأ�سبح برتبة وزير خالفا ملا كان عليه الو�سع يف عهد �سلفه 
دونالد ترامب. وجاء هذا القرار بينما تعد الوليات املتحدة الدولة 
 23،5 به  اأ�سيب  ال��ذي  كورونا  فريو�س  انت�سار  من  ت�سررا  الأك��رث 

اإن م�ست�ساره  بايدن  األفا. وق��ال   391 وت��ويف ح��وايل  مليون �سخ�س 
ال���ذي �ساهم يف ر�سم  ال��وراث��ة  اإي��ري��ك لن���در ع��امل  اجل��دي��د �سيكون 
خارطة ال�سريط الوراثي الب�سري. واأكد جو بايدن يف بيان اأعلن فيه 
“العلم  اأن  ل��الإدارة  العلمي  الفريق  اآخرين يف  تعيني لن��در وخ��رباء 
الذين  العلماء  وه����وؤلء  اإدارت����ي،  يف  الأول  ال�سف  يف  دائ��م��ا  �سيكون 
على  به  نقوم  ما  كل  يعتمد  اأن  �سي�سمنون  عاملية  ب�سهرة  يتمتعون 
“اإ�ساءاتهم املوثوقة �ستكون  اأن  العلم والوقائع واحلقيقة«. واأ�ساف 

واتخاذ  اقت�سادنا  واإنعا�س  الوباء  ه��ذا  لإنهاء  نتحد  بينما  �سرورية 
الأمريكيني«.  جلميع  احلياة  نوعية  لتح�سني  اخلطوات  من  املزيد 
الربحي  غ��ري  ال�سهري  اين�ستيتيوت”  “برود  مركز  لن��در  ويرئ�س 
للبحوث الطبية احليوية. وترامب عرف بت�سكيكه يف العلم ول �سيما 
فاوت�سي  املناعة  ع��امل  ح��د و�سف  اإىل  ذه��ب  وق��د  امل��ن��اخ.  تغري  ب�ساأن 
م�ست�سار احلكومة لالأزمة ال�سحية، وخرباء اآخرين ن�سحوا بو�سع 
الكمامات والتباعد الجتماعي ملحاربة كوفيد-19 باأنهم “اأغبياء«.
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عربي ودويل

ترامب,  �شعب 
ه�����و ���ش��ع��ب 
و�شائل  �شحية 
الإع����������الم 
والأخ�����ب�����ار 
املزيفة ونظام 
غ����ري ع����ادل

القوة التي ينت�شب اإليها ترامب تر�شم �شردية اأ�شطورية �شديدة املحافظة وجن�شانية تر�شي قاعدته, وخا�شة االإجنيلّية
كان الهجوم مبثابة تاأليه لرئا�شة ترامب وجت�شيد مثايل لعالمته التجارية: انتهاك االأعراف وتدني�س املوؤ�ش�شات

ح�شد اأ�شبح
»ال�شعب« احل�شري

   اإذا كانت ال�سعبوية مفهوما �سيا�سيا 
م��ع��ق��دا وم��ت��ن��ازع��ا ع��ل��ي��ه، اإل اأن����ه ل 
يزال من املمكن حتديدها من خالل 
يت�سمن  بالطبع،  معينة.  خ�سائ�س 
يتقنه  دمياغوجًيا  تعبرًيا  اأوًل  الأم��ر 
“اأنتم  ب���ام���ت���ي���از:  ت����رام����ب  دون����ال����د 
الأق��وى، اأنتم الأذك��ى، اأنتم اأقوى من 
يف  جلمهوره  اأك��د  اآخر”،  �سخ�س  اأي 
6 يناير. كما مت ت�سليط ال�سوء على 
حب الوطن وكربياء ال�سعب: “احلب 
“...”هذا  لأمريكا  وال��دائ��م  العميق 
به  نفتخر  “الذي”  ال��ع��ظ��ي��م  ال��ب��ل��د 
لكن الإطراء ال�سعبي بحد  ب�سدة”... 

ذاته ل يعّرف ال�سعبوية.
   وكما يو�سح اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 
ي�����ان ف���رين���ر م����ول����ر، ف������اإن م����ا مييز 
ال�سعبوية هو، قبل كل �سيء، تعريف 
بع�س  ي�ستبعد  لل�سعب  للغاية  مقيد 
تن�سيبه،  خ��ط��اب  خ���الل  امل��واط��ن��ني. 
“النا�س  ت����رام����ب  ال���رئ���ي�������س  ق����اب����ل 

املن�سيني” بالنخبة الفا�سدة.
6 يناير،  اأتباعه يف    وعندما خاطب 
قال لهم: اأنتم ال�سعب احلقيقي، اأنتم 
ال��ذي بنى ه��ذه الأم��ة، ل�ستم  ال�سعب 

ال�سعب الذي دمر اأمتنا. »

هو�س بحجم اجلماهري
ال���ذي  الأمريكي”  “ال�سعب  اإن    
“مل  الذين  هم  ترامب  عنه  يتحدث 
الزائفة  ب��الأخ��ب��ار  ي��وؤم��ن��ون  ي���ع���ودوا 
عبارة  ال�سعب  ك��ان  واإذا  الفا�سدة”. 
ع���ن ب��ن��اء خ��ط��اب��ي، ف��ه��و ي��ت��ج�����س��د يف 
هنا  املوجودين  الرائعني  “الوطنيني 
وخا�سة، يف “حجم احل�سد”  اليوم”، 
التذكاري  الن�سب  اإىل  “يذهب  الذي 
للرئي�س،  فبالن�سبة  وا�سنطن”.  يف 
هذه القوة هي عالمة على الف�سيلة 
“كما يظهر هذا احل�سد  الأخالقية: 
ال�سخم، لدينا احلقيقة والعدالة اإىل 

جانبنا«.
   ومن هنا جاء هو�س ترامب بروؤية 
عام  ال�سبب،  ولهذا  اجلماهري.  حجم 
2017، بعد يوم من تن�سيبه، ا�سطر 
الأبي�س  للبيت  ال�سحفي  ال�سكرتري 
بديلة”  “حقائق  ا����س���ت���خ���دام  اإىل 

ملحاولة اإقناع و�سائل الإعالم.

�شعب �شحية
ا �سعب من     اإن �سعب ترامب، هو اأي�سً
ال�سحايا. اإنه �سحية و�سائل الإعالم 
ال��ت��ي، على �سبيل  امل��زي��ف��ة،  والأخ���ب���ار 
الكامريات  ت�����س��غ��ي��ل  ت��رف�����س  امل���ث���ال، 
هذه  ���س��خ��ام��ة  م���دى  �سيظهر  )مم���ا 

“اإظهار  يريدون  ل  لأنهم  الكامريا( 
النا�س،  ه������وؤلء  حًقا”.  ي���ح���دث  م���ا 
ن��ظ��ام غ��ري عادل.  اأي�����س��ا �سحايا  ه��م 
اأنها  على  النتخابات  خ�سارة  ُق��ّدم��ت 
م����رات  ع�����دة  وو����س���ف���ت  “مزورة”، 
باخلزي والعار، واأ�سواأ مما يحدث يف 

“دول العامل الثالث«. 
   كما يربط ترامب بني البلد “الذي 
الذين  و”نحن”  يتحّمل”،  يعد  مل 
“لن نقبل بذلك بعد الآن”. لأنه، مع 
ترامب، يتم تعريف ال�سعب من خالل 
ثم  ومن  ال�سحية،  ب�سخ�سية  التعلق 
“نحن”:  ال��ف��اع��ل  �سمري  ا���س��ت��خ��دام 
“اإنه اأمر ل ي�سدق، هذا الذي نخ�سع 

له!”، �سرخ مرة اأخرى.
   دور ال�سحية هذا، الذي يوؤكد براءة 
اأ�سا�سي يف  ال�سعب ونقائه، هو عن�سر 
ال�سعبوي: فهو يبني حتيًزا  اخلطاب 
دونالد  اأك��اذي��ب  قبول  يي�ّسر  معرفًيا 
املرّبر  ال��ع��دي��دة، ويجعل م��ن  ت��رام��ب 
م�ستقبال،  عمل  ب��اأي  القيام  اأخالقياً 
حتى ل��و ك��ان غ��ري ق��ان��وين. “عندما 
بفعل  متلب�ًسا  �سخ�س  على  تقب�سون 
احتيال”، يوؤكد الرئي�س، “ُي�سمح لكم 
باتباع قواعد خمتلفة متاًما”. وهكذا 
لالإجراءات  بيا�س  على  �سّكا  يعطي 

غري القانونية التي �ستحدث لحقا.

عدو داخلي
ا  اأي�سً ه��ذا  ال�سحية     يت�سح خطاب 
العدو  ���س��خ�����س��ي��ة  ب���ن���اء  خ�����الل  م����ن 
ال�����ذي، ع��ل��ى ع��ك�����س ك���ل م���ن �سبقوه، 
من  جمموعة  وامن���ا  اجنبيا  يعد  مل 

الأمريكيني الآخرين. 
   يف خ��ط��اب 6 ي��ن��اي��ر، ي��ت�����س��ّك��ل هذا 
التي  الإع��الم  و�سائل  من  اأوًل  العدو 
نف�سه،  و”الفكر”  الكلمة”  “تقمع 
والتي تو�سف باأنها “عدوة ال�سعب”. 
وي���وؤك���د دون���ال���د ت��رام��ب اأن��ه��ا “اأكرب 

ال��ره��ان ه��و وج���ود الأم���ة ذات���ه: “اإذا 
يحذر  ال�سياطني”،  مثل  تقاتلوا  مل 
بعد  بلد  لديكم  يكون  “لن  الرئي�س، 

الآن«.

العمل البطويل: القوة
 الفا�شلة مقابل ال�شعف املخزي

    وعلى عك�س اأ�سالفه الذين �سردوا 
اأ�سطورة البطل الأمريكي الذي حتّد 
قوته الف�سيلة وتقّيدها، يقدم دونالد 
القوة فقط هي  �سردية حيث  ترامب 
التي تهم، وحيث ت�سبح يف حد ذاتها 
بطولّيا  ال�����س��ع��ب  وي�����س��ب��ح  ف�����س��ي��ل��ة، 
تظهروا  اأن  “عليكم  ق��وت��ه:  ب��اإظ��ه��ار 
اقوياء”،  ت��ك��ون��وا  اأن  وي��ج��ب  ال���ق���وة، 
املنتخبون  امل�سوؤولون  ويو�سف  يكرر. 
الت�سديق  مب��ع��ار���س��ة  وع����دوا  ال��ذي��ن 

على الت�سويت باأنهم “حماربون«.
 ”...“ واأك������اذي������ب  خ�����دع  »ق����ب����ول     
هو  املا�سية”،  ال��ق��ل��ي��ل��ة  الأ����س���اب���ي���ع 
“التخويف”،  ق���ب���ول  احل��ق��ي��ق��ة  يف 
ت��ك��رار هذا  وب��ع��د  ال�سعف.  وب��ال��ت��ايل 
التعبري عدة مرات، اأعلن اأنه يخطط 
“اجلمهوريون  م�سطلح  ل�ستخدام 

ال�سعفاء” من الآن ف�ساعًدا.
اأنه  التي يدعي ترامب  القوة     ه��ذه 
ينت�سب اليها، تر�سم �سردية اأ�سطورية 
ُتر�سي  وجن�سانية  املحافظة  �سديدة 
ق��اع��دت��ه، وخ��ا���س��ة، الإجن��ي��ل��ّي��ة: قوة 
ال��ذك��ور م��ق��اب��ل �سعف الإن�����اث، وهي 
املنظمة  جت��د جت�����ّس��ده��ا الق�����س��ى يف 

الفا�سية اجلديدة “برود بويز«.
ن��ه��اي��ة خ��ط��اب��ه، ع��ن��دم��ا �سجع     يف 
الكابيتول  اإىل  ال��ذه��اب  على  اأن�ساره 
اأن���ه علينا  ب��و���س��وح �سديد  ق��ال  ه��ي��ل، 
“م�ساعدة جمهوريينا -ال�سعفاء، لأن 
اإىل م�ساعدتنا  القوياء ل يحتاجون 
-���س��ن��ح��اول م��ن��ح��ه��م ه���ذا ال���ن���وع من 
يحتاجون  ال��ت��ي  واجل������راأة  ال��ك��ربي��اء 

م�سكلة لدينا يف هذا البلد«. 
لي�ست  ال�سعب”  “عدو  ع��ب��ارة  اإن    
جديدة: تعود اأ�سولها اإىل اجلمهورية 
الرومانية، وا�ستخدمت خالل الثورة 
يف  ما  مفارقة  هناك  لكن  الفرن�سية. 
يف  �ساهم  مل�سطلح  ت��رام��ب  ا�ستخدام 
�سيوعه ورواجه، ب�سكل خا�س، الحتاد 
الو�سع يف  اأن  يوؤكد  ال�سوفياتي. وهو 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة مي��ك��ن م��ق��ارن��ت��ه ب� 

“ما يحدث يف دولة �سيوعية«.
“ال�سحافة  اإىل  ال���ن���ظ���رة  وه������ذه    
تعك�س وجهة نظر ريت�سارد  املعادية”، 
نيك�سون، كما ي�سري مقال حديث بقلم 

اأن يقف  ع��ل��ى دمي��ق��راط��ي��ت��ن��ا وي��ج��ب 
ويقول  النهاية  يف  الأمريكي  ال�سعب 
باأدجلة  ال��ت��ه��دي��د  ه����ذا  ‘ل«!<.     
عقول الأطفال، يوؤكد �سحة ال�سيا�سة 
ل��ل��خ��ا���س��ة التي  ل��ل��م��دار���س  امل����وؤي����دة 
اإدارة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي������رة  و���س��ع��ت��ه��ا 
يكون  وق��د  ديفو�س.  بيت�سي  ت��رام��ب، 
��ا ���س��دى لأط���روح���ات ك��ي��و انون  اأي�����سً
ترامب  دونالد  ت�سور  التي  التاآمرية 
“الدولة  �سد  معركة  بطل  اأن��ه  على 
ال�سيا�سيني  من  وع�سابة  العميقة” 
الذين  وامل�����س��اه��ري  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
ي�سيئون لالأطفال.    لكن ب�سكل عام، 

رونيل اأندر�سن جونز وليزا جرو �سن، 
غري ان ترامب اأكرث حدة يف هجماته 
ال���ع���ل���ن���ي���ة.    وم����ع ذل�����ك، ل يقت�سر 
باإ�سهاب  الأع��داء الذين حتدث عنهم 
ال�����س��ح��اف��ة: فهو  يف خ���ط���اب���ه، ع��ل��ى 
يهاجم عمالقة الويب )“التكنولوجيا 
“زوروا  ال��������ذي��������ن  الكربى”( 
والدميقراطيني، وهذا  النتخابات”، 
“الي�سار الراديكايل” الذي “�سيدمر 
مثل  اجل��م��ه��وري��ني،  وم���ن  بالدنا”، 
الذين  ب����ار،  ب��ي��ل  اأو  م��ك��ون��ي��ل  ميت�س 
التي  العليا  املحكمة  حتى  اأو  خ��ان��وه، 

“توؤذي بالدنا«.

رهان وجودي
تكمن  ال�سعبوي،  اخلطاب  قلب  يف     
دميومة الأزمة. ان تعداد العديد من 
متحجر:  منطق  اإىل  ي��ق��ود  الأع����داء 
وي�سبح  حما�سرة”.  “بالدنا 
القامو�س احلربي اأكرث فاعلية حيث 
من  ال��ع��اط��ف��ي��ة  ال�سحنة  ت��ع��زي��ز  ي��ت��م 
الأبرياء:  ال�سحايا  ا�ستح�سار  خالل 
ا اأدجلة اأطفالكم  “اإنهم يريدون اأي�سً
يف املدر�سة من خالل تعليمهم اأ�سياء 

خاطئة. 
اأطفالكم.  اأدجل�������ة  ي����ري����دون  اإن����ه����م 
وك���ل ه���ذا ج���زء م��ن ال��ه��ج��وم العاملي 

اإليها ل�ستعادة بلدنا«.

احلفاظ على عبادة الزعيم من 
خالل العاطفة

القوية  ال��ع��اط��ف��ي��ة  ال���ع���الق���ة  اإن     
ترامب  دون��ال��د  عليها  يحافظ  ال��ت��ي 
اأن�������س���اره ي��ت��م اإخ���راج���ه���ا مبهارة  م���ع 
وكاأنهم  معكم”،  و�ساأكون  “�سنذهب 
لن  ح�����س��ور  خ���الل  م��ن  �سيطمئنون 
يحتاج حتى اإىل اأن ُيج�ّسم. يف خطابه، 
ال�ستثنائي”،  “حبهم  على  �سكرهم 
مرات  ع��دة  احل�سد  هتف  املقابل  ويف 
وللحفاظ  ت���رام���ب«.     نحب  “نحن 
لحًقا،  لهم،  قال  الرابطة،  هذه  على 
يف ال��ف��ي��دي��و ال�����ذي ي��ط��ل��ب ف��ي��ه من 
“اأنا  دي���اره���م،  اإىل  ال���ع���ودة  م��وؤي��دي��ه 
اأن��ك��م تتاأملون”.  اأع��ل��م  اأمل��ك��م...  اأع���رف 
امللكية  “نحن”  كلمة  با�ستخدام  ثم، 
“نحن  اأخ��رى:  للغاية، قال لهم مرة 

نحبكم... اأنتم ممّيزون جًدا.«

ماذا تبّقى: 
دميقراطية �شعيفة؟

    بعيًدا عن الأ�سباب الأيديولوجية 
ترامب  دونالد  عرف  القت�سادية،  اأو 
وال�سعور  ال�ستياء  من  ي�ستفيد  كيف 
اأو الجتماعي،  بالإق�ساء القت�سادي 
والهوية،  ال��ث��ق��اف��ة  م���ن  وال��ت��ج��ري��د 
امل��وؤ���س�����س��ات الذي  ال��ث��ق��ة يف  وان���ع���دام 
ليقدم  الأمريكيني،  بع�س  ب��ه  ي�سعر 
لهم �سردية جتعلهم يعيدون اكت�ساف 

ال�سعور بالقوة.
   وهذا ما يف�سر، يف جانب، انه رغم ما 
حدث يف الكابيتول هيل، ل تزال ن�سبة 
انخفا�س  ورغ��م  باملائة.   40 �سعبيته 
اأنها ل تزال  اإل  �سعبيته بني ناخبيه، 
تقارب 80 باملائة، بينما يوؤيد حوايل 
جمهوريني  خ��م�����س��ة  ك���ل  م���ن  واح�����د 
)22 باملائة وفًقا لرويرز-اإيب�سو�س، 
اأي ما يقرب من 15 مليون اأمريكي( 
تزال  ل  وخ�سو�سا،  ال�سغب.  مثريي 
قاله  م��ا  ت�����س��ّدق  منهم  ق��وي��ة  اأغلبية 
النتخابات  اأن  �سهور:  منذ  الرئي�س 
مت تزويرها، وبالتايل، فاإن جو بايدن 

غري �سرعي.
   ب���ني ب���دء اإج�������راءات الإق���ال���ة التي 
والتهديد  ت��رام��ب،  دون��ال��د  ت�ستهدف 
ال���ه���ج���م���ات م����ن جانب  مب���زي���د م����ن 
موؤيديه �سد املوؤ�س�سات الأمريكية، يف 
وا�سنطن ويف العديد من الوليات، قد 
بالن�سبة  حا�سمة  املقبلة  الأي��ام  تكون 

للدميقراطية الأمريكية.
اأ�شتاذ م�شاعد يف جامعة �شريجي 
باري�س, متخ�ش�س يف الواليات 

املتحدة

عرف امللياردير كيف ي�شتفيد من ال�شعور باالإق�شاء االقت�شادي اأو االجتماعي, وانعدام الثقة يف املوؤ�ش�شات
ال تزال �شعبيته بني ناخبيه تقارب 80 باملائة, وحوايل واحد من كل خم�شة جمهوريني يوؤيد مثريي ال�شغب

يعترب ترامب من رموز ال�سعبويةحقن اجلماهري ب�سحنة عاطفية ا�سافية

فكر كيو اناون حا�سر يف خطاب ترامب

خطاب عنيف ادى اىل ممار�سة العنفبطلة يف قامو�س ترامب

العالقة العاطفية القوية التي يحافظ عليها ترامب مع اأن�شاره يتم اإخراجها مبهارة

  الهجوم على مبنى الكابيتول هيل:

هكذا اأدى خطاب ترامب ال�شعبوي اإىل مترد قواته...!
•• الفجر -جريوم فياال غودفروي 

ترجمة خرية ال�شيباين
هيل  الكابيتول  على  الهجوم  كان  ما,  بطريقة     
مثايل  وجت�شيد  تــرامــب  لرئا�شة  تاأليه  مبثابة 
وتدني�س  االأعـــراف  انتهاك  التجارية:  لعالمته 

�شنوات  الأربع  تتويج  منطقًيا,  اأنه,  كما  املوؤ�ش�شات. 
يعترب  بالطبع,  العنيف.  احلــزبــي  اخلــطــاب  مــن 
يكن  مل  اإن  ال�شعبوية,  اأعرا�س  من  ترامب  دونالد 
و�شارة  بوكانان  وبــات  بريو  رو�ــس  مثل  مثله  اأكــر, 
عك�شهم,  على  ولكن,  ال�شاي,  حزب  وحركة  بالني 
�شيكون قد و�شل اإىل اأعلى مراتب ال�شلطة, و�شاهم 

�شلطته  جانب  اإىل  انت�شارها.     يف  كبري  ب�شكل 
املمثــــل  االأمــريــكــي,  الرئي�س  يتمتع  املوؤ�ش�شية, 
الوحيــــــد الذي ينتخب من قبل جميع املواطنني, 
بقـــوة خطابيــة )ت�شمى اأحياًنا “املنرب الهائل”(, 
االأعلى  “القائــــد  يجعله  اإعـــــــالمي  وظهــــــور 

لــــــرواة” ال�شــــردية الوطنية.

   ويو�شح خطابه يف 6 يناير متاًما ما ميكن و�شفه 
موؤيديه  غالبية  بها  التزم  �شعبوية  روايــة  باأنه 

الأكر من اأربع �شنوات حتى االآن.
ــتــعــرف على  ــروري فــهــم االآلـــيـــة, وال ــش ــ�  ومـــن ال
خ�شائ�شها, من اأجل جتنب, هنا اأو يف اأي مكان اآخر, 

كارثة اأ�شواأ.
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يرى 83 باملائة من التون�شيني اأن االقت�شاد تدهور بعد الثورة

59 باملائة من التون�شيني يعتربون اأن نظام بن علي كان اأف�شل

حاكم فلوريدا ياأمر بتعبئة احلر�س الوطني 
ا�سطرابات. وتتعر�س �سلطات البالد ل�سغوط قبل 
اليمني رئي�سا للبالد  بايدن  اأداء جو  اأيام قليلة من 
يف 20 كانون الثاين/يناير. و�سيقام حفل التن�سيب 
و�سط حرا�سة م�سددة بعد الهجوم العنيف الذي �سنه 
ان�سار لرامب على الكونغر�س يف 6 كانون الثاين/

يناير ما ادى اإىل مقتل خم�سة اأ�سخا�س.
دعا  رج��ل  على  اجلمعة  فلوريدا  يف  القب�س  واأل��ق��ي 
املوؤيدين  املتظاهرين  مواجهة  يف  ال�سالح  حمل  اإىل 
لرامب. وقالت وزارة العدل يف بيان اإن دانييل بيكر، 
اعُتقل  فلوريدا،  عا�سمة  تالها�سي،  �سكان  من  وهو 
لدعوته اإىل مواجهة املتظاهرين الذين من املحتمل 

 •• ميامي-اأ ف ب

ال��وط��ن��ي يف  اأم����ر ح��اك��م ف��ل��وري��دا بتعبئة احل���ر����س 
ملواجهة  البالد  �سرق  بجنوب  الواقعة  الولية  ه��ذه 
تهديدات مرتبطة بح�سول اعمال عنف بعد اأ�سبوع 
على هجوم ا�ستهدف الكابيتول �سنه اأن�سار للرئي�س 

املنتهية وليته دونالد ترامب.
و�سيبقى هذا الأمر الذي ا�سدره احلاكم اجلمهوري 
رون دي�سانتي�س �ساريا حتى 24 كانون الثاين/يناير 
ي�ساعد  اأن  يجب  الوطني  احل��ر���س  اأن  على  وين�س 
ق����وات الم����ن امل��ح��ل��ي��ة وال��ف��درال��ي��ة يف ح���ال حدوث 

اأن يتجمعوا خارج مقر احلكومة يف فلوريدا الأحد.
الفدرايل ملنطقة �سمال  املدعي  وقال لوران�س كيف، 
اأي  وعرقلة  وردع  لر�سد  جهدا  ناألو  “لن  فلوريدا، 
�سخ�س يخطط للتحري�س اأو ارتكاب اعمال عنف«.

والرجل املوقوف جندّي �سابق يف اجلي�س الأمريكي، 
عن  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  اأع���رب  وق��د 
ال��ت��ي ق��د حت�سل  ع��زم��ه على تعطيل الح��ت��ج��اج��ات 

قبل تن�سيب بايدن الأربعاء.
كان  بيكر  اإن  الق�سية  امل�سوؤولون عن  املدعون  وق��ال 
اأ�سلحة  تظهر  فيديو  مقاطع  ون�سر  بالتجنيد  يقوم 

متعددة بحوزته.

 مقتل اثنني من رجال ال�شرطة يف كابول 
•• كابول-اأ ف ب

ل�ستهداف  طريق  جانب  على  ُو�سع  لغم  انفجار  ج��راء  كابول  يف  ال�سبت  اأم�س  �سرطيان   قتل 
�سيارتهما، ح�سبما اأعلنت �سرطة العا�سمة الأفغانية، يف وقت يتوا�سل العنف يف اأفغان�ستان رغم 

حمادثات ال�سالم اجلارية بني احلكومة وحركة طالبان.
وقال املتحدث با�سم �سرطة كابول فردو�س فارامارز لل�سحافيني “يف ال�ساعة 09،15 �سباح اأم�س 
ا�سُتهدفت �سيارة للدفع الرباعي تابعة ملقر قيادة ال�سرطة يف انفجار لغم قتل �سرطيان وجرح 
مو�سحا اأن ال�سيارة ا�ستهدفت على الطريق املوؤدي اإىل جامعة كابول. وت�ساعدت اأعمال  اآخر”، 
العنف يف جميع اأنحاء البالد يف الأ�سهر الأخرية ل �سيما يف العا�سمة التي �سهدت �سل�سلة من 
عمليات قتل ا�ستهدفت ال�سرطة واإعالميني و�سيا�سيني ونا�سطني مدافعني عن حقوق الإن�سان. 
وياأتي هذا التدهور يف الو�سع الأمني على الرغم من مفاو�سات ال�سالم اجلارية يف العا�سمة 
القطرية الدوحة بني احلكومة الأفغانية وطالبان. وتتقدم هذه املفاو�سات التي بداأت يف اأيلول/

�سبتمرب ببطء �سديد بينما يحاول اجلانبان الآن التفاق على جدول اأعمال املحادثات.
 

يف اآخر �شرب لالآراء:

فقط 6 باملائة من التون�شيني ي�شعرون بالأمل...!
•• الفجر -تون�س

   اأجرى معهد اميرود بال�سراك 
مع موقع بيزن�س نيوز ا�ستطالعا 
للراأي خا�سا بالذكرى العا�سرة ل� 

“14 يناير” . 
 وبنّي هذا ال�ستطالع اأن ال�سعور 
التون�سيني يف هذه  الطاغي على 
بن�سبة  الإح���ب���اط  ك���ان  ال���ذك���رى 
بن�سبة  وال��غ�����س��ب  ب���امل���ائ���ة،   28
من  ب���امل���ائ���ة  و18  ب���امل���ائ���ة،   20
بالياأ�س،  ي��ح�����س��ون  ال��ت��ون�����س��ي��ني 
بينما  م��ك��ت��ئ��ب��ون،  ب��امل��ائ��ة  و13 
بالفخر،  باملائة يح�سون   9 فقط 
التون�سيني  ك���ان���ت  ن�����س��ب��ة  واأق�����ل 
ال���ذي���ن ي��ح�����س��ون ب����الأم����ل اذ مل 

يتجاوزوا 6 باملائة.
الفرة  يف  ال�ستطالع  واأج���ري    
 2021 يناير  11 و13  ما بني 
و���س��م��ل ع��ي��ن��ة م��ك��ون��ة م���ن األ���ف 
�سخ�س م�سجلني يف �سجل الهيئة 
بهام�س  ل��الن��ت��خ��اب��ات،  امل�ستقلة 
باملائة   8 فا�سل   2 ب�  يقدر  خطاأ 

تقريبا.
من  ب�����امل�����ائ�����ة   84 وي�����ح�����ّم�����ل    
الو�سع  م�����س��وؤول��ي��ة  ال��ت��ون�����س��ي��ني 
ال�سيا�سية  ال��ن��خ��ب  اىل  احل����ايل 
وطبيعة  املتعاقبة،  واحل��ك��وم��ات 

النظام ال�سيا�سي.
  ويرى 59 باملائة من امل�ستجوبني 

•• رام اهلل -اأ ف ب

اإىل  الفل�سطينية  الرئا�سة  دع��ت 
تنظيم انتخابات عاّمة يف الأ�سهر 
القليلة املقبلة، يف حدث هو الأول 
منذ نحو 15 عاماً وياأتي يف ظل 
الأخرية  الأ���س��ه��ر  �سهدته  ت��ق��ارب 
ب��ني ح��رك��ت��ي ف��ت��ح وح��م��ا���س التي 

�سارعت اإىل الرحيب.
ان��ت��خ��اب��ات رئا�سية  اآخ���ر  واأق��ي��م��ت 
 2005 الثاين/يناير  ك��ان��ون  يف 
ذلك  م��ن  ع���ام  ب��ع��د  والت�سريعية 

وفازت بها حما�س.
فتح  النق�سام بني حركتي  اأّن  اإل 
 2007 ع��ام  ذروت���ه  بلغ  وحما�س 
الإ�سالمية  احلركة  �سيطرة  اإث��ر 
على غ��ّزة يف م��ع��ارك دام��ي��ة دارت 
بني الطرفني وانتهت بطرد فتح 
واأجهزة ال�سلطة الفل�سطينية من 

القطاع.
واأج��ري��ت ع��دة ان��ت��خ��اب��ات حملية 
يف  ف���ق���ط  ول����ك����ن   2005 م���ن���ذ 

اأن نظام بن علي اأح�سن من الثورة 
التي مل تاأت باأي نتيجة.

   واإج������اب������ة ع���ل���ى ������س�����وؤال ح���ول 

القت�سادية  لالأو�ساع  ت�سورهم 
يناير،   14 ب��ع��د  ���س��ن��وات  ع�����س��ر 
التون�سيني  باملائة من   83 اأجاب 

يف  الق���ت�������س���ادي���ة  امل����وؤ�����س����رات  اأن 
باملائة   6 اأج�����اب  ب��ي��ن��م��ا  ت���ده���ور، 

فقط اأنها يف حت�سن.

���س��ي��ئ��ا مل  اأن  ي����رون  ب��امل��ائ��ة   و7 
يتغري يف الو�سع القت�سادي، و4 

باملائة ل ميلكون اإجابة.

ال�سفة الغربية املحتلة ومن دون 
م�ساركة حما�س وف�سائل اأخرى.

ويعي�س نحو مليوين فل�سطيني يف 
قطاع غزة و�سط ح�سار اإ�سرائيلي، 
الغربية  ال�����س��ف��ة  ي��ق��ط��ن  ف��ي��م��ا 
2،8 مليون فل�سطيني  اأك��رث من 
اإ���س��اف��ة اإىل م��ا ي��ق��رب م��ن 450 

األف م�ستوطن اإ�سرائيلي.
واأعلنت وكالة الأنباء الفل�سطينية 
اجلمعة  م�ساء  “وفا”  الر�سمية 
حممود  ال�سلطة  رئ��ي�����س  اإ����س���دار 
ب�ساأن  رئا�سيا  “مر�سوما  عبا�س 
على  العامة”  النتخابات  اإج��راء 

“ثالث مراحل«.
النتخابات  اإّن  “وفا”  وق���ال���ت 
اأي��ار/  22 يف  �ستقام  الت�سريعية 
م��اي��و وال��رئ��ا���س��ي��ة يف 31 مت��وز/
اآب/  31 يف  يتم  اأن  على  يوليو، 

انتخابات  ا���س��ت��ك��م��ال  اأغ�����س��ط�����س 
املجل�س الوطني الذي ي�سم اأكرث 
من 700 ع�سو وميّثل “ال�سلطة 
العليا لل�سعب الفل�سطيني يف كافة 

وفق تعريفه. اأماكن تواجده”، 
وفتح  ح���م���ا����س  ح���رك���ت���ا  وك����ان����ت 
اتفقتا نهاية ال�سيف على تنظيم 

انتخابات يف غ�سون �ستة اأ�سهر.
ال�������س���ل���ط���ة  اإع��������������الن  اأن  غ�������ري 
مع  التن�سيق  ع��ودة  الفل�سطينية 
ت�سرين  ال���س��رائ��ي��ل��ي يف  اجل��ان��ب 
دفع  ال����ث����اين  ال���ث���اين/ن���وف���م���رب 
انتقادات  ت��وج��ي��ه  ن��ح��و  ح��م��ا���س 
باأّنه  ق���راره���ا  وا���س��ف��ة  لل�سلطة، 
نحو  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ود  “طعنة 
ب��ن��اء ���س��راك��ة  مل��واج��ه��ة الحتالل 
وال�سم والتطبيع و�سفقة القرن 

)خطة ال�سالم الأمريكية(«.
اجل��������اري،  ال�������س���ه���ر  ب�����داي�����ة  ويف 
مكتبها  رئي�س  اإن  احل��رك��ة  قالت 
تلقى  هنية  اإ�سماعيل  ال�سيا�سي 
ر�سالة خطية من حممود عبا�س 
رح���ب خ��الل��ه��ا مب��وق��ف احلركة 
للحوار  ال��ط��رف��ني  ا�ستئناف  م��ن 

متهيدا لإجراء النتخابات.
الرحيب،  اإىل  حما�س  و�سارعت 

موؤكدة يف بيان “احلر�س ال�سديد 
على اإجناح هذا ال�ستحقاق«.

املناخ  “تهيئة  اإىل  دع�����ت  ك���م���ا 
لنتخابات حرة نزيهة  مع �سرورة 
ا�ستكمال  يف  ت�����ردد  دون  امل�����س��ي 
كاملًة  الن���ت���خ���اب���ي���ة  ال���ع���م���ل���ي���ة 
يف ال���ق���د����س وال����داخ����ل واخل�����ارج 
النظام  ب��ن��اء  اإع�����ادة  اإىل  و����س���وًل 
والتفاق  الفل�سطيني  ال�سيا�سي 
�ساملة  وطنية  ا�سراتيجية  على 

ملواجهة الحتالل«.
ما  اإذا  ال���ف���ور  ع��ل��ى  ي��ت�����س��ح  ومل 
���س��ت�����س��م��ح اإ���س��رائ��ي��ل ال��ت��ي حتتل 
هذه  ل�سكان  ال�����س��رق��ي��ة،  ال��ق��د���س 

املدينة بالت�سويت.
�سدور  اأّن  “وفا”  واأ�����س����اف����ت 
امل���ر����س���وم ال���رئ���ا����س���ي ج�����اء عقب 
ا���س��ت��ق��ب��ال ع��ب��ا���س رئ��ي�����س جلنة 
النتخابات املركزية حنا نا�سر يف 

مقر الرئا�سة مبدينة رام اهلل.
ورح�����ب رئ��ي�����س ال��������وزراء حممد 
ا�ستية بالقرار، معربا يف بيان عن 

ا�ستعداد احلكومة “للقيام بكل ما 
العملية  اإج��راء  ت�سهيل  �ساأنه  من 
و�سفافية،  ب��ن��زاه��ة  الن��ت��خ��اب��ي��ة 

ومبا يحقق التعددية«.
وقال مدير مر�سد العامل العربي 
والدميوقراطية  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
ع���ارف ج��ف��ال ل��ف��ران�����س ب��ر���س اإّن 
انتظاره،  ط����ال  امل���ر����س���وم  “هذا 
ان��ت��ظ��رن��اه ط���وي���ال  اإّن���ه���ا خطوة 
عملية  يف  ل����ل���������س����روع  م����ه����م����ة 
عبا�س  يعلن  ومل  النتخابات”. 
لالنتخابات  ���س��ي��ر���س��ح  م���ا  اإذا 

الرئا�سية.

الحتاد الوطني لالأ�شلحة يعلن اإفال�شه لتجنب مالحقات ق�شائية

ترامب يغادر وا�شنطن قبل �شاعات من تن�شيب بايدن 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

النافذ يف  الأ�سلحة  لوبي  الوطني لالأ�سلحة،  اأعلن الحت��اد 
الوليات املتحدة، اإفال�سه بغية جتميد املالحقات الق�سائية 

يف حقه يف ولية نيويورك.
احلادي  “الف�سل  اإج����راءات  ف��روع��ه  واأح���د  الحت���اد  وبا�سر 
تك�سا�س  ولي���ة  يف  الإف��ال���س  ق�سايا  حمكمة  اأم���ام  ع�سر” 
ل�سمان م�ستقبله “بعيدا عن البيئة ال�سيا�سية امل�سمومة يف 
على ما كتب رئي�سه واين لبيري يف ر�سالة اإىل  نيويورك”، 

الإع�ساء.
ويندرج هذا الإجراء يف اإطار خطة اإعادة هيكلة تهدف اإىل 
حيث  تك�سا�س  اإىل  والنافذة  املحافظة  املجموعة  ه��ذه  نقل 
اخت�سار  “ميكن  واأ�ساف  بكثافة.  النارية  الأ�سلحة  تنت�سر 

هذه اخلطة باأننا نتخلى عن نيويورك«.
وك�����ان�����ت ال�������س���ل���ط���ات ال���ق�������س���ائ���ي���ة يف ه������ذه ال����ولي����ة 
الدميوقراطية رفعت �سكوى على هذا الحتاد يف اآب/

امل�سوؤولني  كبار  من  وثالثة  ولبيري  املا�سي  اغ�سط�س 
الحتاد  اإىل  املنتمني  م�ساهمات  ا�ستخدام  بتهمة  فيه 
يجعل  ح���د  اإىل  اخلا�سة”  م��دخ��رات��ه��م  اأن���ه���ا  “على 

اجلمعية ل تتمتع باملالءة املالية تقريبا.
يكون  اأن  نفت  جيم�س  ليتي�سا  العامة  املدعية  وك��ان��ت 
هناك اأي دافع �سيا�سي وراء هذه الإجراءات الق�سائية، 
مقرة يف الوقت نف�سه باأن هذه ال�سكوى قد تت�سبب يف 

حل الحتاد.
“الو�سع  اإن  الهيكلة  اإع���ادة  ع��ن  الإع���الن  بعد  وق��ال��ت 
الأخالقي:  بو�سعه  اأخ��ريا  حلق  لالحتاد  املعلن  امل��ايل 

ال��ربمل��ان وه��و ميولهم  اأع�����س��اء  وين�سط الحت���اد كثريا م��ع 
ال��ك��ث��ري من  ب��ه��م. وه���و ع��ط��ل  اأراء �سلبية  اح��ي��ان��ا وي�����س��در 
على  املراقبة  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  القوانني  اق��راح��ات 
دونالد  حملتي  الحت���اد  وم��ول  وحيازتها.  الأ�سلحة  ���س��راء 

ترامب النتخابيتني مباليني الدولرات.
وكان واين لبيري الذي يرئ�س الحتاد منذ حواىل ثالثني 
عاما مهند�س هذا التحول. يف العام 2019 جنح يف ا�ستبعاد 
مناف�سني له حاولوا تنحيته عن الرئا�سة ما اأدى اإىل الك�سف 

عن معلومات حمرجة.
اأو يف  ن�����س��رت ع��رب الن���رن���ت  ف��ق��د ك�سفت وث��ائ��ق داخ��ل��ي��ة 
امل�سرف لرئي�س الحتاد مع مالب�س  ال�سحف منط احلياة 
اإي��ط��ال��ي��ا غ��ط��ى الحتاد  ب��ه��ام��ا���س او  اإىل  ف��اخ��رة ورح����الت 
يف  له  موالون  عليها  واف��ق  مالية  تركيبات  بف�سل  نفقاتها 

الداخل.
يف  �ساهم  ذل��ك  اإن  نيويرك  يف  العامة  املدعية  وق��ال��ت 

خ�سائر قدرها 64 مليون دولر يف ثالث �سنوات.
وعانت �سورة الحت��اد كذلك من ح��وادث اإط��الق النار 
امل��ت��ك��ررة يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة. وق��د اأ���س��ف��رت الأ�سلحة 
النارية عن �سقوط اأكرث من 43 األف قتيل يف الوليات 
املتحدة العام 2020 وهو عدد ي�سمل عمليات النتحار 

وفق موقع “غان فايولن�س اأركايف«.
باأ�سلحتهم  متم�سكني  ي��زال��ون  ل  الأم��ريك��ي��ني  اأن  اإل 
وق���د ت��ه��اف��ت��وا ع��ل��ى ���س��رائ��ه��ا م��ن��ذ ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة ول 
للعن�سرية  املناه�سة  الكبرية  التظاهرات  خالل  �سيما 
يف الربيع املا�سي وخالل مرحلة التوتر النتخابي يف 

اخلريف.
 

التكتيك  ه���ذا  ب��ا���س��ت��خ��دام  ل��الحت��اد  ن�سمح  ل��ن  الإف���ال����س. 
للتهرب من م�سوؤولياته«.

يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ي����وؤدي الح��ت��م��اء ب��ال��ف�����س��ل احل���ادي 
الدائنني من  الق�سائية ومينع  املالحقات  تعليق  اإىل  ع�سر 

التحرك للح�سول على م�ستحقاتهم املالية.
واأكد واين لبيري “من غري املقرر اإحداث اأي تغيري رئي�سي 
على �سعيد العمليات اأو املوظفني. الحتاد لي�س مفل�سا ولن 

يوقف ن�ساطاته ومل يفقد مالءته املالية«.
مهارات  لتح�سني  الأ���س��ا���س  يف   1871 يف  الحت����اد  اأ���س�����س 
اإط����الق ال��ن��ار، ل��ك��ن ه���ذه اجلمعية ال�����س��غ��رية امل��وؤل��ف��ة من 
�سيا�سي  �سغط  جمموعة  ا�ستحالت  و�سيادين  ريا�سيني 
نفوذها حدود  يتجاوز  املا�سي  القرن  ثمانينات  اعتبارا من 

اع�سائها اخلم�سة ماليني.

الكونغر�س اأمام اجلمهور. ولن ي�سمح �سوى لالأ�سخا�س 
فيها  يتجّمع  التي  املنطقة  ب��دخ��ول  ر�سميا  املعتمدين 

تقليديا اأن�سار الرئي�س املنتخب مبئات الآلف.
اأن�سار  “الكابيتول”  على  �سنه  ال���ذي  ال��ه��ج��وم  وم��ن��ذ 
ُو�سعت  الثاين/يناير،  كانون  من  ال�ساد�س  يف  لرامب 
وا�سنطن حتت املراقبة امل�سددة، وباتت ال�سرطة تطوقها 

مدعومة باآلف اجلنود.
مورييل  وا�سنطن  بلدية  ورئي�سة  ب��اي��دن  ف��ري��ق  ودع���ا 
اإىل جتنب التوجه اىل و�سط  ب��اوزر، ال�سعب الأمريكي 
وا�سنطن ومتابعة حفل التن�سيب عرب الإنرنت اأو على 

�سا�سات التلفزيون.
على  املحروم من ح�سابه  ترامب  �سارخ مع  تناق�س  يف 
نائب  يبدو  الأبي�س،  البيت  يف  منعزل  ويعي�س  توير 
ال��رئ��ي�����س م��اي��ك ب��ن�����س ك���ل ي���وم وك���اأن���ه ه���و م���ن يتوىل 

القيادة.
اإن  اجلمعة،  بر�س  فران�س  لوكالة  مطلع  م�سدر  وق��ال 
كامال  املنتخب  ال��رئ��ي�����س  بنائبة  هاتفيا  ات�����س��ل  بن�س 
منذ  بينهما  ات�سال  اأول  ذل��ك  وك���ان  وه��ن��اأه��ا.  هاري�س 
احلملة  اوج  يف  اخلريف  يف  فيها  تواجها  التي  املناظرة 

النتخابية.
كما يعتزم بن�س امل�ساركة يف حفل التن�سيب، اىل جانب 
اأوب��ام��ا وج���ورج بو�س البن  ب���اراك  ال�سابقني  ال��روؤ���س��اء 

وبيل كلينتون.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

دونالد  ولي��ت��ه  املنتهية  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  ���س��ي��غ��ادر 
ترامب وا�سنطن فجر الأربعاء قبل �ساعات من تن�سيب 
خلفه الدميوقراطي جو بايدن، الذي مل يهنئه بالفوز 
ي��رغ��ب يف مغادرة  ت��رام��ب ل  اأن  ال��وا���س��ح  ب��ع��د. وم���ن 
�سابق،  رئي�س  ب�سفة  الأم��ريك��ي��ة  الفدرالية  العا�سمة 
اإىل فلوريدا ومقره  انتهاء وليته  لذلك �سيتوجه قبل 

الفاخر يف مارالغو حيث ينوي ال�ستقرار.
وبعد مغادرته مقر الرئا�سة على منت مروحية �ستقلع 
الأعمال  رج��ل  �سيتوجه  الأب��ي�����س،  البيت  ح��دائ��ق  م��ن 
اإىل  الع�سكرية )مرييالند(  اأن��دروز  ال�سابق من قاعدة 

مارالغو يف رحلته الأخرية على منت طائرة الرئا�سة.
ويف مدينة وا�سنطن التي تغريت مالحمها وواأ�سبحت 
اأ�سبه مبع�سكر حم�سن بعد اأعمال العنف التي �سهدها 
ال�ستعدادات  تتوا�سل  )الكابيتول(،  الكونغر�س  مقر 
الدميوقراطي  و�سي�سبح  اليمني.  بايدن  اأداء  امرا�سم 
الرئي�س ال�ساد�س والأربعني يف تاريخ الوليات املتحدة.

بدقة.  التفا�سيل  متابعة  يوميا  بايدن  فريق  ويوا�سل 
و�ستوؤدي ليدي غاغا التي ي�سفها بايدن باأنها “�سديقة 
احلفل  ل��ك��ّن  الأم���ريك���ي.  ال��وط��ن��ي  الن�سيد  عظيمة” 
���س��ي��ك��ون خم��ت��ل��ف��ا ه���ذا ال���ع���ام، ذل���ك ان���ه ���س��ي��ت��م اإغ���الق 
مبنى  ام��ام  ال�سخمة  ال�ساحة  مول”  “نا�سونال  موقع 

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتي

    يتم التاأكيد بانتظام على اأن احلزب الدميقراطي 
متاًما  العائلية،  وامل�ساحنات  ال�ستبطان  حزب  هو 
كما يتم تقدمي احلزب اجلمهوري غالًبا على اأنه 

حزب النت�سار باأي ثمن.
   ورغم �سطحية هذه الت�سميات، هناك قدر كبري 
دم���ج احلزب   ،2015 ع���ام  م��ن��ذ  م���ن احل��ق��ي��ق��ة. 
ت��رام��ب ب�سرعة لأن  اأن�����س��ار دون��ال��د  اجل��م��ه��وري 
ال��رام��ب��ي��ني ���س��م��ن��وا ل��ه ال��ف��وز يف ع���دة مناطق، 
وو�سعوا جمهور الناخبني البي�س واملحافظني اإىل 

اأق�سى حد.

خدمت الرتامبية امل�شالح اجلمهورية
اجلمهوريون  وال��ق��ادة  مكونيل  ميت�س  يكن  مل     
قط �سّذجا. كانوا جميًعا يعرفون زبائن امللياردير 
يف ن��ي��وي��ورك، مت��اًم��ا ك��م��ا ك��ان��وا ي��ع��رف��ون طبيعة 

الرجل.
على  اجل��م��ه��وري  ال�سيوخ  جمل�س  زعيم  ح�سل     
امل�ستمرة  الفو�سى  رغ��م  الرئي�س  م��ن  ي��ري��ده  م��ا 
ال�سريبية  التخفي�سات  لكن  الأبي�س.  البيت  يف 
والتعيينات الثالثة يف املحكمة العليا جاءت بثمن 
باهظ: انق�سام احلزب وتعبئة الف�سائل املتطرفة.

   ولئن ينظر قادة احلزب الآن اإىل رحيل ترامب، 
اأو حتى عزله، ب�سكل اإيجابي، فاإن اإبعاد موؤيديه اأو 

دفعهم اإىل جانب زعيم اآخر ميثل حتدًيا هائاًل.

حمكومون بالتعاي�س؟
اأن عدد اجلنود حلماية مبنى الكابيتول     ورغ��م 
عدد  اأ�سعاف  ثالثة  يبلغ  املنتخبني  وامل�����س��وؤول��ني 
فاإن  واأفغان�ستان،  العراق  يف  الأر���س  على  اجلنود 
نتائج  يف  ي�سككون  اجل��م��ه��وري��ني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   46
الرئي�س  م��وؤي��دي  ب��امل��ائ��ة م��ن  الن��ت��خ��اب��ات، و92 

يريدون منه اأن يكون مر�سًحا عام 2024. لي�س 
ام��ث��ال ج��و���س ه��اول��ي��ز اأو ت��ي��د ك����روز، ه��م الذين 
فهم  ال��ن��اخ��ب��ني،  ه���وؤلء  ا���س��ت��ع��ادة  م��ن  �سيتمكنون 

ي�ستمعون فقط اإىل دونالد ترامب.
    احل�����زب اجل���م���ه���وري م��ن��ق�����س��م ب�������س���دة، و56 
باأنهم  اأنف�سهم  يعّرفون  اأع�سائه  من  فقط  باملائة 
يدينون  بقليل  ن�سفهم  واأك��رث من  “تقليديون”، 
ت�سرفات دونالد ترامب ويريدونه اأن يختفي من 

امل�سهد ال�سيا�سي.
لوثة  اإزال�����ة  اأو  “عذرية”  اك��ت�����س��اب  ولإع�����ادة       
اأن يفكر يف  ل��ل��ح��زب اجل��م��ه��وري  ت���رام���ب، مي��ك��ن 
من  م�ستحياًل  يكون  اأن  وب���دون  انق�سام.  ح��دوث 
الناحية النظرية، فاإن اخليار غري قابل للتطبيق 

اإذا اعتمدنا على التجارب ال�سابقة.
    تظهر احلركات ال�سيا�سية بانتظام يف الوليات 
اأو يتم  املتحدة، لكنها تلتحق ب�سرعة بحزب كبري 
اأو  ال�����س��اي  ح��ف��ل  احل��دي��ث��ة  والأم��ث��ل��ة  ا�ستيعابها. 

بريين �ساندرز تتحدث عن نف�سها.
اأّث����روا على ب��رام��ج الأح����زاب الرئي�سية،      ول��ئ��ن 
فمن غري املرجح اأن ت�سل حركات مثل الرامبية 
اإىل ال�سلطة مبفردها، ولن ي�ساهموا ال يف مزيد 
ت�ستيت الأ�سوات. ميكننا ال�ست�سهاد بق�سية وودرو 
 )1992( كلينتون  بيل  اأو   )1912( ويل�سون 
كدليل لدعم ما نذهب اليه، حيث ا�ستفاد كل من 
املعار�سة  انق�سام  من  الدميقراطيني  الرئي�سني 

اجلمهورية.
    لالأف�سل، انتخابات 2016، والأ�سواأ، انتخابات 
على  الن��ت�����س��ار  اجل���م���ه���وري���ون  ف�����س��ل   ،2020
ال�سكانية  الركيبة  تغرّي  ان  التفكري.  اأو  القيم 
اأريزونا وجورجيا،  الدميقراطية يف  والنت�سارات 
مفرق  ع��ل��ى  الآن  ال�سيا�سي  احل���زب  ه���ذا  ت�سع 

طرق.
ترجمة خرية ال�سيباين

مع ذلك, خدم ترامب اجلمهوريني جيًدا...!

*اأ�ستاذ تاريخ، وحما�سر، ومعلق �سيا�سي كندي خمت�س يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

مل تتحقق مكا�سب التون�سيني يف التنمية

عبا�س يدعو اإىل انتخابات فل�شطينية عاّمة



األحد   17  يناير   2021  م   -   العـدد   13140  
Sunday   17  January   2021   -  Issue No   13140

13

عربي ودويل

يف اأوروبا بني 1999 و2005.
وكوبيت�س مولود يف الثاين ع�سر من ت�سرين الثاين/نوفمرب 
العام 1952 ويتحدث ال�سلوفاكية والت�سيكية والإنكليزية 

والرو�سية والفرن�سية.
واملبا�سر  ال�سريح  بخطابه  �سريعا  كوبيت�س  ب��رز  لبنان،  يف 

وانتقاده للقادة اللبنانيني ب�سكل غالبا ما كان �سديدا.
غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  واق��رح 
ا�سم كوبيت�س على جمل�س الأمن، و�ستفر�س عليه مهماته 
اجلديدة تدعيم الوقف اله�س لإطالق النار يف ليبيا وتاأكيد 
ان�سحاب القوات الأجنبية واملرتزقة من بلد ي�سهد تدخالت 

عدة.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اأعطى جمل�س الأمن الدويل ال�سوء الأخ�سر لتعيني ممثل 
مبعوثا  كوبيت�س،  ي��ان  ال�سلوفاكي  بلبنان،  املتحدة  الأمم 
جديدا اإىل ليبيا، بح�سب ما اأفاد دبلوما�سيون وكالة فران�س 

بر�س.
كان كوبيت�س )68 عاما( منذ كانون الثاين/يناير 2019 
البعثة  املهنية  حياته  خ��الل  وراأ����س  للبنان.  خا�سا  من�سقا 
الأممية يف العراق بني 2015 و2018 ويف اأفغان�ستان بني 
2011 و2015 وذلك بعد اأن كان وزيرا خلارجية بالده 
بني 2006 و2009 واأمينا عاما ملنظمة الأمن والتعاون 

وقابل بع�س الدبلوما�سيني اقراح كوبيت�س بتحفظ، وفق 
ما اأفاد دبلوما�سيان طلبا عدم ك�سف ا�سمهما، وقال اأحدهما 
ل  )كوبيت�س(  لكن  ال��ت��واف��ق  اتبعنا  “لقد  ب��ر���س  لفران�س 

يحظى ب�سمعة جيدة لناحية الفعالية” يف حتقيق اأهدافه.
وات�سمت عملية تعيني مبعوث لليبيا وهو من�سب �ساغر منذ 
نحو عام، بالفو�سى، وهو ما اأ�سر ب�سورة الأمم املتحدة، يف 

حني اأن ال�ستباكات يف امليدان مل تتوقف.
 2020 اآذار  مطلع  �سالمة  غ�سان  اللبناين  ا�ستقالة  وبعد 
النتهاكات  م��ن  ���س��اأم��ه  ُي��خ��ف��ي  اأن  دون  ���س��ح��ي��ة،  لأ���س��ب��اب 
اإفريقيا باأن ينتقل املن�سب  لقرارات الأمم املتحدة، طالبت 
عار�ست  اإذ  يتحقق  مل  ذل��ك  لكن  اإف��ري��ق��ي��ة،  �سخ�سية  اإىل 

اجلزائرية  للخارجية  �سابق  وزي��ر  تعيني  املتحدة  الوليات 
ووزيرة �سابقة من غانا.

تق�سيم  مطلب  �سركائها  ع��ل��ى  وا���س��ن��ط��ن  ف��ر���س��ت  ولح��ق��ا 
ق�����س��م��ني، م���ع وج����ود م��ن�����س��ق لبعثة  اإىل  امل��ن�����س��ب  م��ه��م��ات 
م�سوؤول عن  ومبعوث  ال�سغرية يف طرابل�س  املتحدة  الأمم 

املفاو�سات ال�سيا�سية مقره يف جنيف.
واأُ�سِندت مهمة املن�سق اإىل �سخ�سية من زميبابوي من اأجل 
 2020 اإر���س��اء افريقيا. وك��ان جمل�س الأم��ن واف��ق نهاية 
جديدا  مبعوثا  مالدينوف  نيكولي  البلغاري  تعيني  على 
اإىل ليبيا قبل اأن يعلن نهاية كانون الول/دي�سمرب اعتذاره 

لأ�سباب عائلية.

 كوبيت�س مبعوثا جديدا لالأمم املتحدة اإىل ليبيا 

واأق���ام���وا يف  ال��ه��زة  املنطقة ج���راء 
نحو  ويعالج  موقتة.  اإي��واء  مراكز 
خطرة  ج���روح  م��ن  م�سابا   190

على ما اأو�سحت ال�سلطات.
واأع��رب البابا فرن�سي�س عن حزنه 
ت�سامنه  الزلزال وعرب عن  ج��راء 
مع كل املت�سررين على ما جاء يف 

بيان للفاتيكان.
واأظ�����ه�����رت م�������س���اه���د م�������س���ورة يف 
يفرون  ال�����س��ك��ان  اجل��م��ع��ة  املنطقة 
�سيارات  ويف  ن���اري���ة  درج�����ات  ع��ل��ى 
وميرون مببان منهارة اأو مدمرة.

اإل اأن انزلقات اأر�سية تلت الزلزال 
اإح������دى  اإىل  ال����و�����س����ول  ق���ط���ع���ت 

الطرقات الرئي�سية يف الولية.

وح����ذرت وك��ال��ة الأر����س���اد اجلوية 
جديدة  ه��زات  م��ن  واجليوفيزياء 
ال���������س����ك����ان جتنب  م������ن  وط����ل����ب����ت 
ح�سول  م��ن  خ��وف��ا  البحر  �ساطئ 

ت�سونامي.
واأر����������س���������ل ال���������س����ل����ي����ب الأح������م������ر 
الإندوني�سي م�ساعدة طبية وفرقا 

مل�ساعدة عمال الإنقاذ.
ذي  “�سايف  م���ن���ظ���م���ة  وط���ل���ب���ت 
احلكومية  غ�����ري  ت�سلدرين” 
بالأطفال.  خ�����س��و���س��ا  اله���ت���م���ام 
اأن��ن��ا ل ن��ع��رف حجم  “مع  وق��ال��ت 
الأطفال  اأن  نعرف  لكننا  الكارثة 
الفئات  اأك����رث  ي��ك��ون��ون  م���ا  غ��ال��ب��ا 
واأ�سافت  كارثة”.  اأي  بعد  �سعفا 

“من ال�سروري اأن تعطى الأولوية 
لالأطفال الذين �سهدوا على موت 

اأقارب لهم اأو ف�سلوا عن اهلهم«.
بلغت قوته  ال���ذي  ال���زل���زال  ووق���ع 
املعهد  ب���ح�������س���ب  درج����������ات   6،2
اجلمعة  للجيوفيزياء  الأم��ريك��ي 
بالتوقيت   02،18 ال�ساعة  عند 
غ(.  ت   18،18 )اخلمي�س  املحلي 
وح����دد م��رك��ز ال����زل����زال ع��ل��ى بعد 
ماموجو  ج��ن��وب  ك��ي��ل��وم��را   36
بح�سب  كيلومرا   18 عمق  على 

امل�سدر نف�سه.
ويتعّر�س هذا الأرخبيل الواقع يف 
زلزايل  لن�ساط  اآ�سيا  �سرق  جنوب 
وب����رك����اين م���ت���ك���ّرر ل���وق���وع���ه فوق 

الهادئ  املحيط  يف  النار”  “حزام 
حيث تت�سادم ال�سفائح التكتونّية.

جزيرة  يف  بالو  منطقة  وتعّر�ست 
اأيلول/�سبتمرب  يف  ���س��ولوي�����س��ي 
قّوته  بلغت  ق��وي  ل��زل��زال   2018
ت�سونامي  اأع���ق���ب���ه  درج������ات   7،5
مدّمر، ما خّلف اأكرث من 4300 
األف   170 و���س��ّرد  وم��ف��ق��ود  قتيل 

�سخ�س.
ك���ذل���ك وق����ع زل������زال م���دّم���ر اآخ���ر 
�سواحل  قبالة  درج���ات   9،1 ب��ق��ّوة 
مت�سّبباً   ،2004 العام  �سومطرة 
اأودت  اأم���واج م��ّد عاتية  يف ح��دوث 
األف �سخ�س، ببينهم   220 بحياة 

نحو 170 األفاً يف اإندوني�سيا.

•• جاكرتا-وكاالت

للطائرة  الأ�سودين  ال�سندوقني  اأح��د  على  العثور  زاد 
الإندوني�سية املنكوبة، الغمو�س ب�ساأن ال�سبب احلقيقي 
وراء حتطمها يف مياه البحر قبل اأ�سبوع، مما اأدى اإىل 

م�سرع 62 �سخ�سا كانوا على متنها.
الأ�سود  ال�سندوق  اأن  الإندوني�سية  ال�سلطات  وذك��رت 
م���ن مياه  غ��وا���س��و اجل��ي�����س  ا���س��ت��خ��رج��ه  ال����ذي  الأول 
املعلومات  �سليما، وبعدما متت حتميل  بحر جاوة كان 
كانا يعمالن  الطائرة  اأن حمركي  ات�سح  املخزنة عليه 

ب�سورة طبيعية اأثناء �سقوطها.
وي�����س��ت��ب��ع��د ه����ذا الك��ت�����س��اف ف��ر���س��ي��ة وج����ود ع��ط��ل يف 
املحركني اأدى اإىل �سقوط الطائرة، مما يزيد الغمو�س 

ويفتح الباب اأمام فر�سيات اأخرى.
العثور  من  ال�سلطات  متكنت  اجلمعة،  لحق  وقت  ويف 
ي��وؤدي حتليل  الذي قد  الثاين،  الأ�سود  ال�سندوق  على 
جرى  م��ا  حقيقة  معرفة  اإىل  فيه  امل��وج��ودة  املعلومات 

للطائرة قبل �سقوطها. ويحتوي ال�سندوق الثاين على 
الت�سجيل ال�سوتي يف قمرة القيادة يف الطائرة.

وقال �سابط يف البحرية الإندوني�سية اإن البحث يركز 
اأدلة  حتتوي  اأن  ميكن  التي  ال��ذاك��رة  وح��دة  على  الآن 

حيوية عن ال�سبب احلقيقة وراء حتطم الطائرة.
ل�سركة  التابعة   ”500-737 “بوينغ  طائرة  وكانت 
 4 ب��ع��د  امل��ا���س��ي  ال�سبت  �سقطت  اإير”  “�سريويجايا 
ارتفاع  من  جاكرتا،  العا�سمة  من  اإقالعها  من  دقائق 
10 اآلف قدم )نحو 3 اآلف مر( يف اأقل من دقيقة، 

وغرقت يف بحر جاوة.
واأكدت ال�سلطات اأن طاقم الطائرة مل ي�سدر اأي اإ�سارة 
ا�ستغاثة قبل احلادث، واأن الطائرة كانت على الأرجح 

ل تزال �سليمة قبل اأن تالم�س املياه.
اإىل ع�سرات  بالإ�سافة  �سخ�س  اآلف   3 ح��واىل  ويعمل 
عن  البحث  عمليات  ا�ستكمال  يف  وامل��روح��ي��ات  ال�سفن 
احلطام والأ�سالء الب�سرية. وهذا اأول حادث دام يلحق 
ب�سركة “�سريويجايا اإير” منذ تاأ�سي�سها عام 2003.

فرق الإغاثة توا�شل البحث عن ناجني يف زلزال �شولوي�شي  بيانات ال�شندوق الأ�شود تزيد غمو�س »ماأ�شاة الإندوني�شية«
 •• ماموجو-اأ ف ب

ي�����س��اع��ف ع��م��ال الإغ���اث���ة اجلهود  
ناجني  على  للعثور  ال�سبت  اأم�����س 
جراء  املنهارة  الأبنية  اأنقا�س  بني 
الزلزال القوي الذي �سرب جزيرة 
واأدى  اإن��دون��ي�����س��ي��ا  ���س��ولوي�����س��ي يف 
اإىل �سقوط ع�سرات القتلى ومئات 

اجلرحى.
وق�سى ما ل يقل عن 45 �سخ�سا 
 6،2 بلغت قوته  الذي  الزلزال  يف 
درجات فجر اجلمعة وزرع الرعب 
ال�سكان يف غرب جزيرة  نفو�س  يف 
���س��ولوي�����س��ي ال��ت��ي ع��رف��ت زل���زال 

كبريا العام 2018.
بني  م��ن  القتلى  ع�����س��رات  وانت�سل 
ماموجو  يف  انهارت  اأبنية  اأنقا�س 
�سولوي�سي يف حني  عا�سمة غرب 
جنوب  اآخ����رون  �سحايا  على  ع��رث 

هذه املنطقة اأي�سا.
امل�����س��وؤول يف جهاز  اأري��ان��ت��و  وق����ال 
“تفيد  م����ام����وج����و  يف  الغ������اث������ة 
احل�سيلة الأخرية عن �سقوط 45 

قتيال«.
ت�سري  ال�سابقة  احل�سيلة  وك��ان��ت 
م�ساء  ق��ت��ي��ال   42 ����س���ق���وط  اإىل 

اجلمعة.
ع���ن عدد  ال�����س��ل��ط��ات  ت��ك�����س��ف  ومل 
الأ����س���خ���ا����س ال���ذي���ن ي��ح��ت��م��ل اأن 
انقا�س  حت����ت  ع���ال���ق���ني  ي���ك���ون���وا 
الأبنية املنهارة من بينها م�ست�سفى 
مر�سى  ع�سرة  نحو  داخله  يف  ك��ان 

واأفراد الطاقم الطبي.
بفندق  ك���ب���رية  اأ������س�����رار  وحل���ق���ت 

ف�سال عن مقر حاكم املنطقة.
�سكان  م���ن  األ�����ف   15 ن��ح��و  وف����ر 

مناورات اإيرانية 
قالت �سحيفة “ال�سرق الأو�سط”، 
الإي�������راين  ال����ث����وري  احل����ر�����س  اإن 
اأجرى اجلمعة، تدريبات ع�سكرية 
بالي�ستية  ������س�����واري�����خ  ����س���م���ل���ت 
ال�سحراء  يف  م�����س��رية  وط����ائ����رات 
الو�سطى يف البالد، و�سط ت�ساعد 
ال��ت��وت��رات ب�����س��اأن ب��رن��ام��ج طهران 
اأمريكية  �سغط  وح��م��ل��ة  ال���ن���ووي 
على اإيران، وذلك يف ثالث تدريب 
اأقل  اإي��ران خ��الل  ع�سكري جتريه 
التلفزيون  واأف����اد  اأ���س��ب��وع��ني.  م��ن 
احلكومي الإيراين باأنه يف املرحلة 
جرت  التي  التدريبات  من  الأوىل 
اأطلقت  اجل���م���ع���ة،  اأم���������س  ����س���ب���اح 
ب��احل��ر���س الثوري  ال��ف�����س��اء  ف��رق��ة 
 - اأر�����س  بالي�ستية  ���س��واري��خ  ع���دة 
للعدو.  حماكاة  قواعد  �سد  اأر���س 
�سملت  ال��ت��دري��ب��ات  اأن  واأ����س���اف���ت 
�سواريخ “ذو الفقار” و”دزفول” 

بالوقود  تعمل  ال��ت��ي  البالي�ستية 
ال�سلب. 

اإيران متلك  اأن  واأكدت ال�سحيفة، 
اإىل مدى  ق��درات �ساروخية ت�سل 
م�سافة  وه���ي  ك��ي��ل��وم��ر،   2000
اإ�سرائيل  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ك��اف��ي��ة 
والقواعد الع�سكرية الأمريكية يف 
الأخ���رية،  الأ���س��اب��ي��ع  ويف  املنطقة. 
تدريباتها  م�����ن  اإي�����������ران  زادت 
البحرية  واأج��������رت  ال��ع�����س��ك��ري��ة، 
املا�سي،  الأرب���ع���اء  ي���وم  الإي��ران��ي��ة 
املدى  ق�سرية  �ساروخية  تدريبات 
عمان.  خليج  يف  ليومني  ا�ستمرت 
ال��ث��وري عر�ساً  واأج����رى احل��ر���س 
ويوؤكد  العربي.  اخلليج  يف  بحرياً 
م�سوؤولون اإيرانيون، اأن “الر�سالة 
قوتنا  اإظهار  املناورة هي  من هذه 
واإرادت�����ن�����ا احل����ازم����ة ل���ل���دف���اع عن 
وقيمنا  املقد�س  ونظامنا  �سيادتنا 

�سد اأعداء الإ�سالم واإيران«.

تعتزم قبل  ترامب،  دونالد  وليته 
القيادة  اإىل  اإ�سرائيل  املغادرة، �سم 
الع�سكرية الأمريكية الرئي�سية يف 
اإ�سرائيل  لت�سمل  الأو���س��ط  ال�سرق 
وذلك  عربية،  دول  اإىل  بالإ�سافة 
الدخول  من  اأبيب  تل  منع  بهدف 
يف م���واج���ه���ة ���س��ام��ل��ة م����ع اإي������ران 
اخليارات  م���ع  ت��ت��م��ا���س�����������������ى  ل  ق���د 

الأمريكية.
وياأتي هذا يف الوقت الذي ت�ستمر 
اأب��ي��ب يف ت��وج��ي��ه �سربات  ف��ي��ه ت��ل 
اأو  لإي����ران  تابعة  ع�سكرية  مل��واق��ع 
�سوريا،  يف  لها  حليفة  مليلي�سيات 
ال�سواريخ  ت��ه��دي��دات  منع  ب��ه��دف 
ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة الإي�����ران�����ي�����ة لأم����ن 
اأي مت��رك��ز لهذه  اإ���س��رائ��ي��ل وم��ن��ع 

ال�سواريخ على حدودها.
وق������ال م�������س���وؤول���ون اأم���ري���ك���ي���ون، 
بتو�سيع  اأم��ر  ترامب  اإن  اخلمي�س، 
الأمريكية  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال���ق���ي���ادة 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ال�������س���رق الأو����س���ط 
تنظيم  اإع��ادة  يف  اإ�سرائيل،  لت�سمل 
لهيكل  الأخ������������رية  ال���ل���ح���ظ���ة  يف 
اإليه  دعت  الذي  الأمريكي  الدفاع 
منذ  لإ�سرائيل  املوالية  اجلماعات 
اأج�����ل ت�سجيع  م���ن  ف����رة ط��وي��ل��ة 

التعاون �سد اإيران.
القيادة  اأن  اخل���ط���وة  ه����ذه  ت��ع��ن��ي 
على  �ست�سرف  الأمريكية  املركزية 
الأمريكية  الع�سكرية  ال�سيا�سة 
اإ�سرائيل  م���ن  ك����اّل  ت�����س��م��ل  ال���ت���ي 
وال������دول ال��ع��رب��ي��ة، يف خ����روج عن 
عقود من هيكل القيادة الع�سكرية 
ب�سبب  و�سعها  التي مت  الأمريكية 
وبع�س  اإ����س���رائ���ي���ل  ب���ني  اخل�����الف 

حلفاء وا�سنطن العرب.

حتذير
ويف ذات ال�سحيفة يقول الع�سكري 
جيم�س  امل����ت����ق����اع����د  الأم�����ري�����ك�����ي 
اإن  ل����ه،  ���س��ت��اف��ري��دي�����س يف م��ق��ال��ه 
اليورانيوم  اإي��ران تخ�سيب  اإع��الن 
ما   ،20% م�����س��ت��وى  اإىل  ل��دي��ه��ا 
%4 املحدد  يزيد بكثري على حد 
يف التفاقية النووية لعام 2015، 
كان مبثابة ر�سالة حتذير وا�سحة 
قبل تن�سيب الرئي�س املنتخب جو 
ب��اي��دن. واأع��ق��ب الإي��ران��ي��ون ذلك 
ب��خ��ط��ف ناقلة  الإع�����الن، م���وؤخ���راً 
اخلليج،  يف  جنوبية  ك��وري��ة  ن��ف��ط 
البيئية  املعايري  تنتهك  اأنها  بزعم 
- اتهام ينطوي على قدر كبري من 

النفاق كونه �سادراً عن دولة زرعت 
األغاماً يف م�سيق هرمز.

املتحدة  ال����ولي����ات  اأن  وي�����س��ي��ف، 
ن�������س���رت يف وق�����ت ق���ري���ب ق���اذف���ات 
ب�سواريخ  م������زودة  امل�����دى  ب��ع��ي��دة 
بجانب  اخلليج،  منطقة  يف  ك���روز 
وجود حاملة الطائرات “نيميتز” 
اأي�ساً  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ومتتلك 
ط�������������رادات وغ������وا�������س������ات م�������زودة 
للهجوم  “توماهوك”  ب�سواريخ 
امل���ن���ط���ق���ة، ج���اه���زة  الأر�������س������ي يف 
ماذا  الآن:  والت�ساوؤل  لالنطالق. 
يحدث يف طهران؟ وكيف �ستتطور 
الإيرانية   - الأمريكية  العالقات 

خالل 2021؟.

يقول مثل قدمي: “كل ال�سيا�سات 
ا�ستثناء.  لي�ست  واإي��ران  حملية”، 
واملالحظ اأنَّ حدة التوتر ال�سيا�سي 
اقراب  م��ع  تت�ساعد  ط��ه��ران  يف 
الرئا�سية  الن���ت���خ���اب���ات  م���وع���د 
فيه  اأدى  وق���ت  يف  ال�����س��ي��ف،  ه���ذا 
فريو�س  جائحة  اأزم���ة  اإدارة  ���س��وء 
“كوفيد-19” اإىل زيادة ال�سخط 

ال�سعبي.
القت�ساد  ت�سرر  ذات��ه،  الوقت  يف   
ودخل  الأم��ري��ك��ي��ة،  العقوبات  م��ن 
ع��ام��ه ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل من 
ال���رك���ود. ب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، ل 
يزال الغ�سب م�ستعاًل جراء مقتل 
والعامل  �سليماين  قا�سم  اجل��رنال 

زاده. كما  ال��ن��ووي حم�سن خ��ريي 
الإبراهيمية  التفاقيات  تنطوي 
اإ����س���رائ���ي���ل ودول  ب����ني  اجل����دي����دة 
عربية خليجية، بو�ساطة الوليات 
التعزيز  م��ن  م��زي��د  امل��ت��ح��دة، على 
ل��ل��ت��ح��ال��ف امل���ن���اه�������س لإي��������ران يف 

املنطقة. 
ك��ل ه��ذا ي��رك داخ��ل نفو�س اآيات 
العلمانيني  وال�����س��ي��ا���س��ي��ني  اهلل 
الإيرانيني، رغبة عارمة يف اإظهار 

القوة اأمام الوليات املتحدة.

تن�شيق اأمريكي-اإ�شرائيلي
�سحيفة “العرب” اللندنية، قالت 
اإن اإدارة الرئي�س الأمريكي املنتهية 

جبهة م�شادة الإيران
ال�سحايف  املحرر  يقول  جهته  من 
ح�سن منيمنة يف ت�سريح له ملوقع 
البنتاغون  خ��ط��وة  اإن  “احلرة”، 
ال���ق���ي���ادة  اإىل  اإ�����س����رائ����ي����ل  ب�������س���م 
الرئي�سية  الأم��ري��ك��ي��ة  الع�سكرية 
“اإقرار  ه���ي  الأو����س���ط  ال�����س��رق  يف 
هناك  اأن  يف  ي��ت��م��ث��ل  واق�����ع  ب���اأم���ر 
اإ�سرائيل  بني  للتو  ح�سل  تن�سيقاً 
والعديد من دول املنطقة العربية، 
على  اأمريكية  قواعد  متتلك  التي 

اأرا�سيها«.
ويرى منيمنة، اأن اخلطوة اإيجابية 
الوليات  م�����س��اع��ي  ���س��م��ن  وت���اأت���ي 
املتحدة الرامية لتحقيق ال�ستقرار 
القائم  التن�سيق  وحت�سني  العاملي 
وك���ان���ت �سحيفة  امل���ج���ال.  ه���ذا  يف 
“وول �سريت جورنال” وهي اأول 
اخلمي�س،  ال��ت��غ��ي��ري  ن��ب��اأ  ن�سر  م��ن 
قالت اإنه جاء باأوامر من الرئي�س 

الأمريكي دونالد ترامب.
م�سوؤولني  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت 
“اخلطوة  اإن  ق��ول��ه��م  اأم��ري��ك��ي��ني 
العربي  ال��ت��ع��اون  ل��ت��ع��زي��ز  ت��ه��دف 

الإ�سرائيلي �سد اإيران«.
اتفاق  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة،  واأ����س���اف���ت 
اإبراهيم التي اأبرمت العام املا�سي، 
واأ�سفرت عن تطبيع العالقات بني 
اإ���س��رائ��ي��ل وال��ب��ح��ري��ن والإم�����ارات 
“تتيح فر�سة  وال�����س��ودان  وامل��غ��رب 
املتحدة  ل��ل��ولي��ات  ا�سراتيجية” 
�سد  حم��وري��ني  �سركاء  “لتوحيد 
ال�سرق  يف  م�����س��رك��ة  ت���ه���دي���دات 
ما  ع���ل���ى  اإ������س�����ارة  يف  الأو�سط”، 
اأك���رث وح���دة يف  ي��ب��دو خللق جبهة 

مواجهة اإيران.

اأمريكا تعزز اجلبهة املناه�شة لإيران ب�شم اإ�شرائيل للقيادة املركزية ••  عوا�سم-وكالت
تكثف اإيران تدريباتها الع�شكرية وجتري مناورات 
وطائرات  بالي�شتية  �شواريخ  اإطالق  بينها  متعددة 
لالتفاق  اجلديدة  االنتهاكات  عن  عدا  طيار,  دون 
اليورانيوم  تخ�شيب  ن�شبة  برفع  وال�شماح  النووي 
ا�شتالم  قبل  قوتها  مواطن  الإبراز  �شعيًا   20% اإىل 
الرئي�س االأمريكي املنتخب جو بايدن مقاليد احلكم 

يف 20 يناير )كانون الثاين(.
فاإن  ال�شبت,  اأمــ�ــس  �ــشــادرة  عربية  �شحف  ــق  ووف
الواليات املتحدة ت�شعى ملنع اإ�شرائيل من الدخول يف 
مواجهة �شاملة مع اإيران و�شط ت�شعيد متزايد من 
اإيرانية ح�شا�شة  بعد ق�شفها مراكز  اأبيب  قبل تل 

يف �شوريا يوم الثالثاء املا�شي.

بومبيو يتهم جمددا بكني بالت�شرت على من�شاأ كوفيد-19 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

اّتهم وزير اخلارجّية الأمريكي مايك بومبيو ال�سني جمددا 
و�سل  وق��ت  يف  لكوفيد-19،  احلقيقي  الأ�سل  على  بالت�سر 
اخلمي�س  ووه����ان  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  منظمة  م��ن  ف��ري��ق 

للتحقيق يف املو�سوع.
وقال وزير اخلارجّية الأمريكي اإن اأمرا�سا م�سابهة لكوفيد-
2019 بني  ال���ع���ام  ب��ال��ف��ع��ل يف خ��ري��ف  ك��ان��ت م��ن��ت�����س��رة   19
اأحد معاهد علم الفريو�سات يف ووهان، املدينة التي  موظفي 
فريق  الوزير  ودع��ا  الأوىل.  للمرة  كوفيد-19  فيها  اكت�ِسف 

القاتل”  الفريو�س  العامل من هذا  العلماء حلماية  يحتاجها 
وما قد ياأتي بعده. اكُت�سف كوفيد-19 للمرة الأوىل يف ووهان 
واأودى  كافة  العامل  اأن��ح��اء  يف  م��ّذاك  وانت�سر   2019 اأواخ���ر 

باأكرث من مليوين �سخ�س واأ�ساب ع�سرات املاليني.
انتقال  م�����س��ار  حت��دي��د  اأن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  منظمة  وت���وؤك���د 
اأوبئة  ملنع  �سروري  اأم��ر  الب�سر  اإىل  احليوانات  من  الفريو�س 

م�ستقبلية.
واتهمت اإدارة الرئي�س الأمريكي املنتهية وليته مرارا ال�سني 
فريو�س  ترامب  وو�سف  كوفيد-19،  جائحة  عن  بامل�سوؤولية 

كورونا ب�”الفريو�س ال�سيني«.

“ال�سغط على حكومة ال�سني”  اإىل  العاملية  ال�سحة  منظمة 
ب�ساأن هذه “املعلومات اجلديدة«. واأ�سار بومبيو اإىل اأن “لدى 
من  العديد  ب��اأن  لالعتقاد  اأ�سبابا  املتحدة  ال��ولي��ات  حكومة 
اأ�سيبوا  ال��ف��ريو���س��ات(  لعلم  ووه���ان  )معهد  داخ���ل  الباحثني 
مبر�س يف خريف العام 2019، قبل ر�سد اأول اإ�سابة بالوباء، 
مع اأعرا�ٍس متوافقة مع اأعرا�س كّل من كوفيد-19 واأمرا�س 

مو�سمية �سائعة” اأخرى.
واعترب بومبيو اأن هذه املعلومات تتناق�س مع الدعاءات باأّن 
بفريو�س  اأو  بكوفيد-19  ُي�سب  مل  املعهد  موّظفي  م��ن  اأًي���ا 
اليوم حجب معلومات حيوية  بكني  “ُتوا�سل  واأردف  م�سابه. 
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م�ساريعنا اجلمركية ودعم البتكار 
امل�ستقبل  مركز  ح�سل  واملبتكرين 
على  الدائرة  يف  والتطوير  للبحث 
�سهادة “خمترب ابتكار” معتمد من 
املعهد العاملي لالبتكار، لت�سبح اأول 
حت�سل  ال��ع��امل  يف  جمركية  دائ���رة 
ونالت  العاملي،  العتماد  ه��ذا  على 
املا�سي،  العام  اأي�ساً خالل  الدائرة 
بجائزة  والفوز  عاملياً  الأول  املركز 
امل�ساريع  لإدارة  ج��ه��ة  اأف�����س��ل   “
بامل�سابقة   ”2020 ال���ع���امل  يف 
التحالف  ينظمها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
 PMO امل�����س��اري��ع  لإدارة  ال��ع��امل��ي 
كما   ،Global Alliance
و����س���ف ����س���ن���دوق ال���ن���ق���د ال�����دويل 
يف  عاملياً  رائ��دة  باأنها  دب��ي  جمارك 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اإىل  الجت�����اه 

والرقمنة يف ت�سغيل عملياتها.
يذكر اأن جمارك دبي من ال�سلطات 
اجلمركية القليلة عاملياً التي تبنت 
احل��ك��وم��ي��ة غري  امل��ع��ام��الت  تقنية 
اأداء  يف  ت�سني”  “بلوك  ال��ورق��ي��ة 
ال���دائ���رة حالياً  وت���ط���ور  م��ه��ام��ه��ا، 
عرب  اللكرونية  التجارة  من�سة 
رئ��ي�����س��ي��اً يف  دوراً  ل���ت���وؤدي  احل�����دود 
امل�ستقبلية،  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت��ح��ولت 
وت����زي����د م����ن ح�������س���ة جت�������ارة دب���ي 
اخلارجية، وحتفز �سركات التجارة 
الإلكرونية على فتح مراكز لها يف 
دبي جلذب مزيداً من ال�ستثمارات 
البنية  م��ن  وال�ستفادة  اخلارجية 
املتطورة  وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

التي تدعم منو وت�سهيل التجارة.

•• دبي-وام:

ق���درة بنيتها  اأث��ب��ت��ت دب���ي جم����دداً 
الق���ت�������س���ادي���ة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 
اإىل  وحتويلها  العاملية  التحديات 
�سريعاً  وال��ت��ع��ايف  ف��ر���س حم��ق��ق��ة، 
من اآثارها، فعلى الرغم مما �سهده 
اقت�سادية  م��ت��غ��ريات  م��ن  ال��ع��امل 
الحرازية  الج�����راءات  �ساحبت 
جنحت  كوفيد-19،  جل���ائ���ح���ة 
اأنظمتها  وب��ف�����س��ل  دب����ي  ج���م���ارك 
ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ت��ط��ورة يف اإجن�����از 16 
العام  يف  جمركية  معاملة  مليون 
 23 ب��واق��ع  ق���وي  2020، وب��ن��م��و 
% مقارنة مع 13 مليون معاملة 
ن�سبة  وب���ل���غ���ت   ،2019 ل���ل���ع���ام 
القنوات  ع��رب  امل��ن��ج��زة  امل��ع��ام��الت 
للدائرة  والإل���ك���رون���ي���ة  ال��ذك��ي��ة 
مليون   15.9 ب��ن��ح��و   99.3%
و�سجلت  تقنية  اأن��ظ��م��ة  م��ع��ام��ل��ة. 
قوياً  ال��ب��ي��ان��ات اجل��م��رك��ي��ة من����واً 
 30 بن�سبة  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  خ���الل 
% لت�سل اإىل 13.8 مليون بيان 
جمركي مقارنًة مع 10.6 مليون 
مبتو�سط  اأي   ،2019 للعام  بيان 
�سهرياً،  بيان جمركي  1.1 مليون 
“م�ساحة  م��ن�����س��ة  ت�����س��اع��د  ح��ي��ث 
البيان  اإجناز  على  العمل الذكية” 
خم�س  م�����ن  اأق��������ل  يف  اجل����م����رك����ي 
املوافقة اللكرونية  دقائق، ومنح 
تدخل  اأي  دون  وم����ن  ال��ت��ل��ق��ائ��ي��ة 
ب�سري لنحو %97 من املعامالت، 
ويف م��وؤ���س��ر ق���وي ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ثقة 

اأحمد حمبوب م�سبح،  �سعادة  اأك��د 
امل����دي����ر ال����ع����ام جل����م����ارك دب�����ي اأن 
ا�ستثمار الدائرة املكثف يف التحول 
الأ�سا�سية  ال��ب��ن��ي��ة  م��ّث��ل  ال��رق��م��ي 
منها  ان���ط���ل���ق���ت  ال����ت����ي  ال����ق����وي����ة 
املعتاد  النحو  الأعمال و�سارت على 
اجلائحة،  ت��داع��ي��ات  م��ن  ب��ال��رغ��م 
من  الذكية  اأنظمتنا  مكنتنا  حيث 
اأداء  ت�����س��ري��ع اخل���دم���ات، وحت��ق��ي��ق 
قيا�سي خالل العام املا�سي، ولأول 
األ���ف معاملة   89 اإجن���از  م��رة يتم 

دي�سمرب،   8 ي�����وم  واح������د  ي�����وم  يف 
خالل  م��ع��ام��ل��ة  األ�����ف  و441.8 
الأ�سبوع املمتد من 6 دي�سمرب اإىل 
12 دي�سمرب، ليحل �سهر دي�سمرب 
حيث  من  ال�سنة  �سهور  مقدمة  يف 
مليون   1.7 بواقع  املعامالت  عدد 
اإىل  اأي�ساً  يوؤ�سر  ما  وه��و  معاملة، 
التجاري،  للقطاع  القوية  ال��ع��ودة 
ي��وا���س��ل زخمه  اأن  ي��ت��وق��ع  وال����ذي 

خالل العام اجلاري.
اإط���ار ج��ه��ودن��ا لتطوير  وق���ال : يف 

الوطني  القت�ساد  يف  امل�ستثمرين 
الأع���م���ال  ت�����س��ج��ي��ل  ط��ل��ب��ات  زادت 
األ����ف   250 اإىل   37% ب����واق����ع 
طلب مقارنة مع 182 األف طلب، 
ت��ق��دمي مطالبة  خ��دم��ة  و���س��ج��ل��ت 
للعام  اجلمركية  الر�سوم  ا�سرداد 
وخدمة  طلب،  األ��ف   875 املا�سي 
األف   475 وت��ق��اري��ر  �سهادة  طلب 
معاينة  م���وع���د  وح���ج���ز  م��ع��ام��ل��ة، 

وتفتي�س 334 األف طلب.
اجلمركية  املعامالت  ن�سبة  وبلغت 
الذكية  القنوات  عرب  اأجن��زت  التي 
بواقع   %  99.3 والإل��ك��رون��ي��ة 

اآثار  م��ن  ال�سريع  ال��ت��ع��ايف  ت�سمن 
اإج���راءات  اأن  كما  ك��ورون��اً،  جائحة 
دبي  يف  القت�سادي  التحفيز  ح��زم 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأقرها  التي 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه اهلل”،  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
 5 ع��ل��ى  دره���م  م��ل��ي��ار   7.1 بقيمة 
مراحل، �سممت وو�سعت بطريقة 
ت�سهم ب�سكل جوهري يف جهود دعم 
الإمارة  تعزيز مرونة  و  القت�ساد، 
معرباً  ال�������س���دم���ات،  م���واج���ه���ة  يف 
بالعام اجل���اري و�سط  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن 

مليون  و9.9  للذكية،   61.8%
معاملة و37.5 % لالإلكرونية، 
فيما  معاملة  م��الي��ني  �ستة  ب��ع��دد 
بلغت ن�سبة معامالت زيارة مراكز 
اخلدمة عرب “الكاونر “ 0.6% 

بعدد 102 األف معاملة فقط.
/ �سرعة التعايف / وبهذه املنا�سبة، 
قال �سعادة �سلطان اأحمد بن �سليم، 
الرئي�س  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة م���وان���ئ دبي 
املوانئ  م��وؤ���س�����س��ة  رئ��ي�����س  ال��ع��امل��ي��ة 
واجل���م���ارك وامل��ن��ط��ق��ة احل����رة: اإن 
ح��ك��وم��ة دب���ي اأر����س���ت اأ���س�����س��اً قوية 

توقعات بتحقيق اقت�ساد دبي منواً 
ي������راوح ب��ن�����س��ب��ة %4 ب��ع��د ع���ودة 
تدريجياً  الق��ت�����س��ادي��ة  الأن�����س��ط��ة 
تدفق  وا���س��ت��م��رار  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا،  اإىل 
والأجنبية،  املحلية  ال���س��ت��ث��م��ارات 
وان����ت����ع����ا�����س م�����ع�����دلت ال����ت����ج����ارة 

اخلارجية لالإمارة.
الطلب  النمو يف  اأظ��ه��ر   : واأ���س��اف 
ع��ل��ى اخل���دم���ات اجل��م��رك��ي��ة التي 
دب������ي يف ظل  ج�����م�����ارك  ت���ق���دم���ه���ا 
ظ��روف اأزم���ة ك��ورون��ا خ��الل العام 
امل����ا�����س����ي، ح���ر����س ال�����دائ�����رة على 
خدمة  يف  احل��ي��وي��ة  م��ه��ام��ه��ا  اأداء 
الوطني  والق����ت���������س����اد  امل���ج���ت���م���ع 
وحماية احلدود يف كافة الظروف، 
دبي  ج��م��ارك  اأنظمة  اأجن���زت  حيث 
مليون   16 م���ن  اأك�����رث  امل���ت���ط���ورة 
يظهر  م���ا   ،23% ب��ن��م��و  م��ع��ام��ل��ة 
ا����س���ت���م���راري���ة الأع������م������ال وك����ف����اءة 
للمتطلبات  ال�سريعة  ال�ستجابة 
امل�ستجدة التي يحتاجها املتعاملون 
اجلمركية  م��ع��ام��الت��ه��م  لإجن������از 
الغالق  مرحلة  خ��الل  وبخا�سة 
بجودة  الإخ������الل  اأو  ت���اأخ���ري  دون 
تتم من  وال��ت��ي  املقدمة  اخل��دم��ات 
مدار  على  الذكية  القنوات  خ��الل 
اأنظمة  م����ع  ب���ال���راب���ط  ال�������س���اع���ة 
املناطق  و�سلطات  املناولة  �سلطات 
احلرة. / اأداء قيا�سي / من جانبه 

99.3 % منها عرب القنوات الذكية للدائرة

جمارك دبي تنجز 16 مليون معاملة جمركية خالل 2020 بنمو 23 % مقارنة مع 2019
�شلطان اأحمد بن �شليم : حزم التحفيز االقت�شادي التي اأطلقتها دبي �شاهمت ب�شكل مبا�شر يف دعم االقت�شاد وتعزيز مرونة االإمارة
اأحمد حمبوب م�شبح : ا�شتثمار الدائرة يف التحول الرقمي مثل البنية االأ�شا�شية القوية الإجناز املعامالت رغم التحديات 

اأع�����س��اء غرفة  1275 ع�سو م��ن  ال��ت��وا���س��ل م��ع  الإم�����ارة، ك��م��ا مت 
عجمان لالإ�ستفادة من الإعفاءات والت�سهيالت التي وفرتها الغرفة 
املوجهة  والت�سهيالت  التحفيز  ح���زم  �سمن  ال�����س��اب��ق  ال��ع��ام  خ���الل 
للقطاع اخلا�س والتي وجهت بها القيادة الر�سيدة. واأ�ساف عبداهلل 
اأن مكتب عالقات ودعم الأع�ساء عِمد اإىل تنويع توا�سله  النعيمي 
مع الأع�ساء من خالل تنظيم لقاءات لر�سد املقرحات واإ�ست�سراف 
اأكدت  والآراء بني احل�سور. من جانبها  وتبادل اخل��ربات  امل�ستقبل 
جميلة كاجور مدير اإدارة تنمية الأعمال الوطنية يف غرفة عجمان، 
حر�س الإدارة على دعم اأ�سحاب امل�ساريع الوطنية يف الإمارة، بحيث 
العام  22 ور�سة تدريبية يف خمتلف التخ�س�سات خالل  مت تنظيم 

عجمان.  اإم���ارة  يف  وطنياً  م�سروعاً   16 زي���ارة  ج��ان��ب  اإىل   2020
واأ�سادت بحر�س وتوجيهات جمل�س اإدارة غرفة عجمان على تقدمي 
الدعم املمكن للم�ساريع الوطنية لي�سمل هذا الدعم تنظيم الزيارات 
امليدانية للم�ساريع القائمة يف المارة بهدف الرويج لها، اإىل جانب 
تنظيم ور�س العمل والدورات املتخ�س�سة املوجهة لأ�سحاب امل�ساريع، 
على  للمقبلني  اجل���دوى  درا���س��ات  ومناق�سة  ال���س��ت�����س��ارات  وت��ق��دمي 
الوطنية  اإدارة تنمية الأعمال  واأك��دت �سعي  تنفيذ م�ساريع جديدة. 
اإىل تعزيز �سراكاتها وتعاونها مع اجلهات احلكومية واخلا�سة ذات 
ال�سلة لتعزيز ا�ستفادة اأ�سحاب امل�ساريع الوطنية يف الإمارة وتقدمي 

خدمات ذات قيمة ُم�سافة ل�سمان اإ�ستدامة ومنو امل�ساريع.

•• عجمان- الفجر 

ت�سعى غرفة جتارة و�سناعة عجمان اإىل تعزيز توا�سلها املبا�سر مع 
اأع�سائها من املن�ساآت، عرب فرق عمل الزيارات امليدانية بهدف ر�سد 
املقرحات والأفكار البناءة والوقوف على التحديات املحتملة و�سبل 
معاجلتها بالتعاون مع ال�سركاء الإ�سراتيجيني لغرفة عجمان من 

اجلهات احلكومية الحتادية واملحلية وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س.
وك�����س��ف ع���ب���داهلل امل��ح�����س��ن ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر م��ك��ت��ب ع���الق���ات ودعم 
الأع�ساء، عن تكثيف توا�سل الإدارة مع اأع�ساء غرفة عجمان خالل 
العام 2020 حيث مت تنفيذ 28 زيارات لعدد من م�سانع و�سركات 

األربت الثاين اأمري موناكو يلقي كلمة رئي�شية يف افتتاح قمة اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 
واملنتديات  الأط��ل�����س��ي،  للمجل�س 
من  “�سباب  ملن�سة  الف��را���س��ي��ة 
اىل  بال�سافة  ال�ستدامة”،  اأجل 
لطاقة  العاملية  القمة  منتديات 

امل�ستقبل.
وي�������س���اه���م الأ�����س����ب����وع م����ن خالل 
املختلفة  وف��ع��ال��ي��ات��ه  م���ب���ادرات���ه 
يف دف����ع ع��م��ل��ي��ة ت���ب���ادل امل���ع���ارف، 
وت����ط����ب����ي����ق ال�����س����رات����ي����ج����ي����ات، 
وت��ط��وي��ر ح��ل��ول واق��ع��ي��ة ملواجهة 
والتغري  ال����س���ت���دام���ة  حت����دي����ات 
املناخي. وباعتباره احلدث العاملي 
العام   2021 يف  الأول  الرئي�سي 
الذي حتتفل فيه الإمارات مبرور 
�سي�سهم  تاأ�سي�سها،  على  50 عاماً 
تعزيز  يف  رائ�����د  ب�����دور  الأ����س���ب���وع 
ال��ق��ط��اع احلكومي  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
وقطاع الأعمال والأطراف املعنية 
يف املجتمع من اأجل حتقيق اأهداف 
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة. 
ول����ق����د ����س���ه���د اأ�����س����ب����وع اأب���وظ���ب���ي 
ل����ال�����س����ت����دام����ة م����ن����ذ ان����ط����الق 
اأك��رث من عقد من  قبل  فعالياته 

لي�سبح  ك���ب���رياً  ت���ط���وراً  ال���زم���ن، 
واحداً من اأكرب التجمعات املعنية 
خالل  من  العامل  يف  بال�ستدامة 
والفعاليات  وامل����وؤمت����رات  ال��ق��م��م 
ال��ت��ي ت��ق��ام حت��ت م��ظ��ل��ت��ه، ليغدو 
ت�����س��ه��م يف حتفيز  ع��امل��ي��ة  م��ن�����س��ة 
التنمية  وت���رية  لت�سريع  اجل��ه��ود 

امل�ستدامة.
 2020 دورة  ا���س��ت��ق��ط��ب��ت  وق����د   
اأب��وظ��ب��ي لال�ستدامة  اأ���س��ب��وع  م��ن 
األ���ف م�سارك   45 ي��زي��د ع��ل��ى  م��ا 
170 دول����ة، كما  اأك����رث م��ن  م��ن 
10 روؤو�����س����اء  ���س��ه��دت م�����س��ارك��ة 
وزيراً   160 اإىل  بالإ�سافة  دول، 

و�سفرياً.
و�����س����ي����ق����ام اأ�������س������ب������وع اأب����وظ����ب����ي 
بجميع   2021 ل���ال����س���ت���دام���ة 
ب�سكل  وف���ع���ال���ي���ات���ه  م����وؤمت����رات����ه 
اأج��ل �سمان  افرا�سي وذل��ك من 
���س��الم��ة ج��م��ي��ع امل�����س��ارك��ني، على 
اأبوظبي  اأ�سبوع  تنظيم  يجري  اأن 
العتيادية  ب�سيغته  لال�ستدامة 

يف عام 2022. 

الرئي�سي  ال�������س���ري���ك  اأب����وظ����ب����ي 
من  �سل�سة  ويت�سمن  ل��الأ���س��ب��وع، 
رفيعة  الف��را���س��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
امل�ستوى، والتي ت�سمل قمة اأ�سبوع 
واجلمعية  لال�ستدامة،  اأبوظبي 
للطاقة  الدولية  للوكالة  العامة 
وملتقى  “اآيرينا”،  امل���ت���ج���ددة 
امل�ستدام،  ل��ل��ت��م��وي��ل  اأب����وظ����ب����ي 
وم�����ن�����ت�����دى ال�����ط�����اق�����ة ال����ع����امل����ي 

ود.  روك”؛  “بالك  ل�������س���رك���ة 
التنفيذي  الرئي�س  جوبا،  لوكا�س 
موؤ�س�سة  يف  البيئية  للممار�سات 
�ست�سهد  ك��م��ا  “مايكرو�سوفت” 
ال����ق����م����ة م���������س����ارك����ة ن���خ���ب���ة من 

املتحدثني العامليني.
ويقام اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 
يناير   21-  18 م��ن  ال��ف��رة  يف 
ب����دع����م م�����ن دائ���������رة ال����ط����اق����ة يف 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لال�ستدامة،  اأب��وظ��ب��ي  اأ���س��ب��وع  اأع��ل��ن 
بت�سريع  املعنية  ال��ع��امل��ي��ة  املن�سة 
والذي  امل�ستدامة،  التنمية  وترية 
لطاقة  اأبوظبي  �سركة  ت�ست�سيفه 
م�ساركة  ع��ن  م�����س��در،  امل�ستقبل 
���س��اح��ب ال�����س��م��و الأم�����ري األ����ربت 
اأمري موناكو، يف فعاليات  الثاين، 
���س��ي��ل��ق��ي كلمة  الأ�����س����ب����وع، ح��ي��ث 
اأ�سبوع  قمة  افتتاح  رئي�سية خالل 
الفرا�سية  لال�ستدامة  اأبوظبي 
يناير   19 ب���ت���اري���خ  ت��ع��ق��د  ال���ت���ي 

اجلاري. 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ك��ل��م��ة  وت���ت���ن���اول 
ال���ث���اين مو�سوع  األ�����ربت  الأم�����ري 
حتقيق املرونة على م�ستوى الدول 
خالل انت�سار جائحة كوفيد-19، 
اأبوظبي  اأ���س��ب��وع  قمة  ت��رك��ز  حيث 
ل��ال���س��ت��دام��ة ال��ت��ي ي�����س��ارك فيها 
ب���ارزاً من  70 متحدثاً  اأك��رث من 
والأعمال  ال���س��ت��دام��ة  ق��ط��اع��ات 
التعايف  ع���ل���ى  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، 
الأخ�سر يف العامل ما بعد جائحة 

كوفيد-19. 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وي��ل��ق��ي 
ال�سناعة  وزير  اجلابر،  اأحمد  بن 
املبعوث  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
اخل��ا���س ل��دول��ة الإم����ارات للتغري 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل���ن���اخ���ي، 
رئي�سية  كلمة  “م�سدر”،  �سركة 
الفرا�سية  ال��ق��م��ة  اف���ت���ت���اح  يف 
مدة  جل�سات  ثالث  تت�سمن  التي 
وتركز  �ساعتان،  منها  واح���دة  ك��ل 
ع��ل��ى ث���الث���ة حم�����اور ه���ي اإع�����ادة 
وتعزيز  ل���ل���دوران،  احل��ي��اة  عجلة 
وممار�سة  وال��ت��ف��اع��ل،  امل�����س��وؤول��ي��ة 
و�سيتم  وال����س���ت���ث���م���ار.  الأع����م����ال 
التطرق من خالل كل حمور اإىل 
الرئي�سية  واملو�سوعات  الق�سايا 
التي من �ساأنها اإف�ساح املجال اأمام 
الجتماعية  الفر�س  من  العديد 
والتكنولوجية  والق���ت�������س���ادي���ة 

لتحقيق التعايف الأخ�سر.
وت�����س��م ق��ائ��م��ة امل��ت��ح��دث��ني خالل 
ت��ق��ام اف��را���س��ي��اً ملدة  ال��ت��ي  القمة 

واح��د، معايل خلدون خليفة  يوم 
ال�سوؤون  ج��ه��از  رئ��ي�����س  امل����ب����ارك، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 
يف  املنتدب  والع�سو  للمجموعة، 
و�ساحب  لال�ستثمار؛  “مبادلة” 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري خ��ال��د بن 
�سعود،  اآل  ط�����الل  ب����ن  ال���ول���ي���د 
بي  “كي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
دبليو” لال�ستثمار. بال�سافة اىل 
م�ساركة معايل غري�س فو، وزيرة 
حكومة  يف  وال��ب��ي��ئ��ة  ال���س��ت��دام��ة 
بنت  ب���دور  وال�سيخة  �سنغافورة؛ 
هيئة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���س��م��ي،  �سلطان 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة 
والرئي�س  وامل��وؤ���س�����س  )�����س����روق(، 
كلمات؛  مل���ج���م���وع���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
مر�سد  عوي�سة  املهند�س  ومعايل 
امل������رر، رئ��ي�����س دائ������رة ال��ط��اق��ة يف 
لكامريا،  وفران�سي�سكو  اأبوظبي؛ 
م����دي����ر ع�����ام ال����وك����ال����ة ال���دول���ي���ة 
ل��ل��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة )اآي����ري����ن����ا( ؛ 
املديرة  �سريف،  حممد  وميمونة 
املتحدة؛  الأمم  ملوئل  التنفيذية 
التنفيذي  الرئي�س  كوين،  ونويل 
�سي”  ب���ي  ا�����س  “ات�س  مل��ج��م��وع��ة 
رئي�س  فينك،  ولورن�س  القاب�سة؛ 
التنفيذي  والرئي�س  ادارة  جمل�س 
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ويز اإير اأبوظبي تطلق اأوىل رحالتها اإىل اأثينا 
•• اأبوظبي-وام:

اإير  “ويز  ل�����س��رك��ة  الف��ت��ت��اح��ي��ة  ال��رح��ل��ة  اجل��م��ع��ة  الأول  اأم�����س  ان��ط��ل��ق��ت 
طائرتها  غ���ادرت  حيث  اأثينا،  اإىل  ال���دويل  اأبوظبي  مطار  م��ن  اأبوظبي” 
باأقل ب�سمة بيئية ممكنة،  A321neo، التي تتميز  اإيربا�س  من طراز 
الإم���ارات، متجهة  لدولة  املحلي  للتوقيت  وفقاً   12:30 ال�ساعة  يف متام 
اإير  “ويز  اأوىل رحالت  اإطالق  ا�ستعدادات  اليونانية. ح�سر  العا�سمة  اإىل 
ملطارات  التنفيذي  الرئي�س  الها�سمي،  ها�سم  �سريف  م��ن  ك��ل  اأبوظبي” 

اأبوظبي، و كي�س فان �سايك، املدير العام ل�سركة “ويز اإير اأبوظبي«.
مع  لربطها  اأبوظبي”  اإي��ر  “ويز  تخطط  التي  الوجهات  �سبكة  وت�سمل 
اأبوظبي، كاًل من، اأثينا، وثي�سالونيكي، والإ�سكندرية، وكوتاي�سي، ولرنكا، 
واأودي�����س��ا، وي��ري��ف��ان، اإىل ج��ان��ب اإط���الق امل��زي��د م��ن ال��وج��ه��ات م��ع تو�سيع 

ال�سركة لأ�سطولها يف اأبوظبي خالل الأ�سهر املقبلة.
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اخطار عديل برقم املحرر:2020/57681 

املخطر:ابراهيم را�سد خليفة دميا�س ال�سويدي اجلن�سية المارات ويحمل هوية اماراتية رقم 784196724320831 
وكيال عنه ال�سيد/ �سريف حممد املع�سراوي ال�سيد عبدالغني ا�سماعيل- اجلن�سية م�سر ويحمل هوية اماراتية رقم 
 SH20200930D47915 784198920321498 مبوجب الوكالة امل�سدقة من ال�سيد الكاتب العدل بال�سارقة برقم
بتاريخ 2020/9/30 العنوان: ال�سارقة اخلان برج املنى مقابل جريدة اخلليج هاتف رقم 0545463453 املخطر اليه: 
حممد خليل دروي�س الباي�س- اجلن�سية الردن يحمل هوية رقم 784197853548028 ب�سفتة �سريك بالرخ�سة 

التجارية امل�سماة )فل�سطني لتجارة ال�سرياميك والدوات ال�سحية( العنوان: ال�سارقة �س.ب: 33214 هاتف رقم
0562525775/0508666848/065398766- مو�سوع الخطار: اخطار عديل للوفاء مببلغ )20700( درهم- الوقائع: 
حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ )20700( درهم مقابل معاملة �سخ�سية وقام املخطر اليه بتحرير 

�سيكات وعند تقدمي ال�سيك للبنك اعيدت بدون ر�سيد وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد وبيانات ال�سيك كالتي:
1- �سيك رقم )000293( بقيمة )3000( درهم وتاريخ ا�ستحقاق 2019/3/28 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
2-�سيك رقم )000291( بقيمة )8850( درهم وتاريخ ا�ستحقاق 2019/6/25 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
3- �سيك رقم )000294( بقيمة )8850( درهم وتاريخ ا�ستحقاق 2019/8/25 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري

طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�سورة ودية ب�سداد املبلغ املر�سد بذمته ولكن دون جدوى.
وحيث انه املخطر اليه ممتنع عن �سداد املبلغ املر�سد بذمته دون مربر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما 
وذلك  للمخطر  وامل�ستحق  بذمته  املر�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ان  باملخطر.  ا�سر 
الجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  املخطر  �سوف ي�سطر  وال  الخطار  تبلغكم هذا  تاريخ  ايام من   )5( اق�ساه  يف موعد 
القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق. لذلك: فاملخطر تخطركم 

بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�سريان كافة الثار القانونية املرتبة عليه يف مواجهتكم.
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة( 
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املال والأعمال

اإطالق الت�شغيل التجريبي ل� »تاك�شي لندن« فرباير املقبل يف دبي
�ستة مقاعد  ت�سم  وا�سعة  م�ساحة  للركاب مع  الرحلة  ويوفر  الداخلي 
مبق�سورة منف�سلة عن ال�سائق وكذلك ت�سميمه املجهز خلدمة اأ�سحاب 
الهمم ونظام مالحة عرب الأقمار ال�سطناعية ونظام التفعيل ال�سوتي 
ونظام التحذير من ال�سطدام الأمامي ونظام مراقبة النقطة العمياء 
ونظام التحذير من مغادرة امل�سار اإ�سافة اإىل �سبكة الإنرنت الال�سلكي 
Wi-Fi . كما ا�ستمع ل�سرح عن املزايا الفنية للمركبة املزودة مبحرك 
�سريعة  ومكابح  املختلفة  املناخية  الظروف  باملركبة يف  للتحكم  م��زدوج 
ب��ن��ظ��ام ال�سحن  30 دق��ي��ق��ة  ال��ب��ط��اري��ة مب��ع��دل  ���س��رع��ة �سحن  وك��ذل��ك 
معايل  واط��ل��ع  ال��ع��ادي.  ال�سحن  بنظام  �ساعات  ث��الث  وق��راب��ة  ال�سريع 
هيونداي  مركبة  على  الهيئة  يف  املديرين  جمل�س  رئي�س  العام  املدير 
الديناميكي  بت�سميمها  تتميز  ال��ت��ي  الكهربائية  اإل��ي��ك��ري��ك  اأي��ون��ك 
الهوائي ونظام التداخل التلقائي لتجنب ال�سطدام من اخللف ونظام 

•• دبي -وام:

املديرين  العام رئي�س جمل�س  املدير  الطاير  اأعلن معايل مطر حممد 
يف هيئة الطرق واملوا�سالت بدبي اإطالق موؤ�س�سة تاك�سي دبي الت�سغيل 
الهجينة  الطاقة  نظام  يعتمد  ال��ذي  لندن  تاك�سي  خلدمة  التجريبي 
الكهرباء والوقود ويتميز بت�سميمة اخلارجي �سبه املقو�س ولونه الأ�سود 

ويعد اأحد املعامل ال�سياحية واخلدمية يف العا�سمة الربيطانية لندن.
وتبداأ املوؤ�س�سة بت�سغيل املركبة اعتباراً من فرباير املقبل يف مطار دبي 
ملوؤ�س�سة  الطاير  زي���ارة معايل مطر حممد  ذل��ك خ��الل  ج��اء  ال���دويل. 
 2020 ع��ام  املوؤ�س�سة  اأداء  م��وؤ���س��رات  على  خاللها  اط��ل��ع  دب��ي  تاك�سي 
وامل�ساريع واملبادرات التي تعتزم تنفيذها العام اجلاري. وا�ستمع معاليه 
اإىل �سرح عن املميزات الداخلية ل� )تاك�سي لندن( الذي ينفرد بت�سميمه 

حتكم يف طريقة القيادة ومكابح مولدة للطاقة الكهربائية لزيادة مدة 
تعرف  كما   . دقيقة   54 مبعدل  للبطارية  �سريع  �سحن  ونظام  ال�سري 
على جهود موؤ�س�سة تاك�سي دبي يف ا�ستخدام البيانات ال�سخمة وتقنيات 
الذكاء ال�سطناعي لتعزيز الرقابة الذكية حيث زودت مركبات الأجرة 
ومنها  اخلاطئة  ال�سائقني  �سلوكيات  من  للحد  حديثة  تقنية  باأجهزة 
نظام اإيقاف املركبة من مركز التحكم عند احلاجة ويف حالت الطوارئ 
توزيع  ونظام  الأ�سا�سية  الأنظمة  توقف  عند  يعمل  اإ�سايف  تتبع  ونظام 
ت�سغيل  يف  ال�سخمة  البيانات  ا�ستخدام  وك��ذل��ك  وجدولتها  امل��رك��ب��ات 
مركبات الأجرة يف املناطق التي يرتفع فيها الطلب على اخلدمة حيث 
الكفاءة  القوز وميناء را�سد و�ساهم يف رفع  النظام على حمطتي  طبق 
ال��ذروة وزي��ادة احل�سة  اأوق��ات  %83 يف  الت�سغيلية للمحطتني بن�سبة 

ال�سوقية للموؤ�س�سة من %22 اإىل %50 يف منطقة القوز .

حفيت وجي�س.. حتا والرفي�شة..مواقع تت�شدر قائمة الوجهات ال�شياحية يف الإمارات

اإقبال كبري على جناحي م�شر وال�شودان مبهرجان ال�شيخ زايد 

عبدالعزيز ورا�شد بن حميد النعيمي يفتتحان 
جملة من امل�شاريع ال�شتثمارية يف احلي الرتاثي

التي  للم�سروع  امل�سرفة  للنتائج  تقديره  ع��ن  واأع���رب 
ويلم�س  وال�ستثمارية  ال�سياحية  املتطلبات  كافة  تلبي 

اأثرها كل �سرائح املجتمع.
اأن  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  اأك���د  جانبه  م��ن 
م�����س��روع احل���ي ال���راث���ي ي��ع��د جن��اح��اً ج���دي���داً ي�ساف 
يجذب  اإذ  الإم�����ارة  حققتها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات  ل�سجل 
خدمات  ويقدم  الزائرين  و  املقيمني  و  املواطنني  اإليه 

متنوعة.

•• عجمان -وام: 

حميد  ب��ن  عبدالعزيز  ال�سيخ  افتتح 
التنمية  دائ�������رة  رئ���ي�������س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
حميد  ب��ن  را���س��د  وال�سيخ  ال�سياحية 
البلدية  دائ�������رة  رئ���ي�������س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
امل�ساريع  م���ن  ج��م��ل��ة  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال����س���ت���ث���م���اري���ة يف م���������س����روع احل���ي 
الراثي يف اإمارة عجمان والذي يعد 
تاريخية  وب��و���س��ل��ة  �سياحية  واج��ه��ة 
اخلالدة  والذكريات  باحلياة  تنب�س 

وتربز الهوية املتجذرة لالإمارة.
ف��ق��د د���س��ن ال�����س��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
بن  را���س��د  ال�سيخ  و  النعيمي  حميد 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����ددا م���ن املحال  ح��م��ي��د 
التحف  وحمالت  واملقاهي  التجارية 

والعمالت والعطور .
اإن  النعيمي  عبدالعزيز  ال�سيخ  وق��ال 

ال��راث��ي يظهر فكر  راأي��ن��اه اليوم يف م�سروع احل��ي  ما 
الأ�سيلة  هويتهم  على  باملحافظة  رغبتهم  و  ال�سباب 
والنطالق يف م�ساريع جديدة و�سط بيئة مثالية توفر 
امل�سروع  اأن  ..مبينا  النجاح وال�ستمرارية  كل مقومات 
الإمارة  يف  الر�سيدة  احلكومة  م��ن  كبري  بدعم  حظي 
اأنواع  ك��اف��ة  وت��ق��دمي  امل�ستثمرين  لتمكني  �سعت  ال��ت��ي 

الت�سهيالت.

•• اأبوظبي-وام:

زاحمت مواقع كجبل حفيت يف العني، 
و�سد  اخليمة،  راأ����س  يف  جي�س  وجبل 
حتا يف دبي، و�سد الرفي�سة يف مدينة 
ومناطق  الت�سوق  م��راك��ز  خ��ورف��ك��ان، 
اجلذب ال�سياحية الرائدة يف الدولة، 
وبداأت يف ا�ستقطاب ن�سبة كبرية من 

ال�سياح ومن �سكان الدولة .
واأ���س��ه��م��ت ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��وام��ل يف 
وتنامي  املناطق  تلك  جاذبية  تعزيز 
اأهمها  زي��ارت��ه��ا..وم��ن  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
�سهدها  ال���ت���ي  ال�����س��خ��م��ة  امل�����س��اري��ع 
كفاءة  ورف��ع  تطوير  و  املناطق،  تلك 
واملحيطة  امل��وؤدي��ة  الرئي�سية  الطرق 
اخلدمات  ك��ف��اءة  رف��ع  م�ساريع  و  بها 

املقدمة .
وت��وف��ر تلك امل��واق��ع وغ��ريه��ا فر�سة 
ال�سياحي  امل���ن���ت���ج  ل��ت��ن��وي��ع  ذه���ب���ي���ة 
الطلب  وا����س���ت���م���راري���ة  ال����دول����ة،  يف 
اأوقات  معظم  يف  والإق��ب��ال  ال�سياحي 
ال�����س��ن��ة، الأم�����ر ال����ذي ا���س��ت��دع��ى اإىل 
ال�سياحية،  بامل�ساريع  العناية  جانب 
باجلانب  اأه����م����ي����ة  ت���ق���ل  ل  ع���ن���اي���ة 

اخلدمي والتطويري.
�سد حتا//.

ت��ع��د م��دي��ن��ة ح��ت��ا ال��ي��وم واح����دة من 
اأه����م الأم���اك���ن ال�����س��ي��اح��ي��ة يف اإم����ارة 
دب���ي ال��ت��ي جت���ذب ال�����س��ي��اح اإل��ي��ه��ا من 
خمتلف اأنحاء العامل بف�سل مواقعها 
�سد  اأبرزها  ومن  اخلالبة  الطبيعية 
ح��ت��ا وب��ح��ريت��ه امل��ائ��ي��ة ال��ت��ي حتولت 
الزوار  يق�سدها  �سياحية  قبلة  اإىل 
الفريدة  ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة  ل��ال���س��ت��م��ت��اع 
وريا�سة  التخييم  ه��واي��ة  ومم��ار���س��ة 
ريا�سة التجديف حيث تعد البحرية 
م����ن اأك�������رب امل�������س���ط���ح���ات امل����ائ����ي����ة يف 

املنطقة.
التاألق  م���ن  مب���زي���د  امل��ن��ط��ق��ة  وت���ع���د 
م���ع الإع������الن ع���ن م�����س��روع��ي “قمة 
امل�ستدامة”  حتا  و”�ساللت  دبي” 
اإن�ساء  الأول  امل�سروع  يت�سمن  حيث 

خالبة واإطاللة بانورامية رائعة على 
واأرا�س  وال�سهول  ال��ودي��ان  م��ن  ع��دد 
�سا�سعة  �سحراوية  واأخ���رى  خ�سراء 

و�سل�سلة جبال احلجر.
وميتاز جبل جي�س بقدرات واإمكاناته 
لأن  اأهلته  التي  والبيئية  الطبيعية 
ريا�سة  لهواة وحمريف  يكون وجهة 
ت�سلق اجلبال و ع�ساق املغامرات حيث 
ي�سم اأطول م�سار انزلقي يف العامل 
كيلو   2.83 ميتد م�ساره على طول 
بالعديد من  الإم���ارات  م��ر. وتزخر 
التي  والتاريخية  الطبيعية  امل��واق��ع 
م�ستوى  يف  حت���وًل  ت�سهد  اأن  يتوقع 
لتدخل  ف��ي��ه��ا،  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات 
�سمن قوائم املناطق ال�سياحية، وهو 
ال�سياحية  اخل��ي��ارات  م��ن  �سيعزز  م��ا 
املنتج  ت���ن���وع  م�����س��ت��وى  م����ن  وي����رف����ع 

ال�سياحي.

املق�سد ال�سياحي الأول على م�ستوى 
اأك��رب اجلبال  وه��و من  العني  املدينة 
امل��وج��ودة يف دول���ة الإم�����ارات ويتميز 
ب�سكل كبري  الغاف  باأ�سجار  باإحاطته 
، ف�سال عن كونه موطنا للحيوانات 
الوح�سية  ال���ق���ط���ط  م���ث���ل  ال�����ن�����ادرة 
وبع�س الثدييات ال�سغرية كالثعالب 
احل��م��راء وح��ي��وان ال��وب��ر، اإىل جانب 
الن�سور  مثل  الطيور  من  كبري  ع��دد 
وال�سقر  ال��ع��ا���س��وق  و�سقر  امل�سرية 
املغربي والكثري من الطيور املهاجرة 

من خمتلف القارات الأخرى.
جبل جي�س. يربع جبل جي�س على 
الأكرث  ال�سياحية  ال��وج��ه��ات  ق��ائ��م��ة 
راأ���س اخليمة،  اإم��ارة  للزوار يف  جذبا 
الإمارات  يف  طبيعية  قمة  اأعلى  فهو 
�سطح  ع���ن   1900 ن��ح��و  ب���ارت���ف���اع 
طبيعية  مب��ن��اظ��ر  وي��ت��م��ت��ع  ال��ب��ح��ر 

اإىل املم�سى البالغ طوله 730 مراً 
باأ�سجار  ج��وان��ب��ه  ك���ل  م���ن  وامل���ح���اط 
النخيل الطويلة والنباتات والأع�ساب 

اخل�سراء اليانعة.
خورفكان  ط���ري���ق  اف���ت���ت���اح  وي�����س��ك��ل 
ال�سارقة فر�سة لرفع جاذبية املناطق 
على جانبيه، وهو ما مت العمل عليه 
فعاًل عرب البدء يف حزمة متنوعة من 
امل�ساريع ال�سياحية القريبة من ال�سد، 
ك��ح��دي��ق��ة ���س��ي�����س، ون���واف���ري مدخل 
املق�سار.  جن��د  ومنتجع  خ��ورف��ك��ان، 
زي��ارة خورفكان تفرداً  وتوفر جتربة 
الطبيعة  ت�����س��م��ن��ه��ا  وخ�����س��و���س��ي��ة 
الفريدة  وال���ت�������س���اري�������س  ال����رائ����ع����ة 
وانتهاًء  واأودي�����ة  و����س���دود  م��ن ج��ب��ال 

بالكورني�س وال�ساطئ ال�ساحر.
جبل حفيت.

العني  مدينة  يف  حفيت  جبل  يعترب 

تلفريك بطول 5.4 كم لنقل ال�سياح 
اأم  ���س��د ح��ت��ا اإىل ق��م��ة  م���ن م��ن��ط��ق��ة 
�سد حتا،  م��رورا فوق بحرية  الن�سور 
فيما ي�سمل امل�سروع الثاين ا�ستغالل 
وا�ستخدامه  العلوي،  لل�سد  املنحدر 
جمرى  وا�ستحداث  طبيعي،  ك�سالل 
مياه مبحاذاة مواقف ال�سيارات اأ�سفل 
ال�سد، وتطوير املنطقة وحتويلها اىل 

م�ساحات ترفيهية ومقاه ومطاعم.
�سد الرفي�سة//.

خورفكان  يف  ال��رف��ي�����س��ة  ���س��د  يتميز 
ال������ذي يخطف  ال�������س���اح���ر  ب���ج���م���ال���ه 
ال�سراحة  حت��ول��ت  وق���د  الأن���ظ���ار، 
التي �سيدت على �سفافه بني اجلبال 
ال���زوار  ت�ستقطب  ب����وؤرة  اإىل  �ساهقة 
وال�سياح بف�سل ما توفره من خدمات 
ومناطق  متنوعة  وم��ط��اع��م  ف��اخ��رة 
األعاب رائعة واآمنة لالأطفال، اإ�سافة 

اأياديهن  اأجل تزيني  من  خ�سي�ساً 
يد  على  ال��ب��دي��ع��ة،  النقو�س  ب��ه��ذه 
توارثن هذه  �سودانيات  حمرفات 
احل���رف���ة واأ����س���راره���ا ع���ن اجل���دات 
طقو�س  خ�����س��و���س��اً  والأم������ه������ات، 
جل�سات احلناء التي تقام للعرو�س 
ق��ب��ل ال���زف���اف ب��ث��الث��ة اأي����ام و�سط 
م��ت��م��ي��زة خا�سة  ���س��ع��ب��ي��ة  اأه����ازي����ج 

بهذه املنا�سبة.
ويحظى الثوب ال�سوداين املعرو�س 
يف ال���ك���ث���ري م�����ن حم������ال اجل���ن���اح 
به  تتميز  وال���ذي  ك��ب��رية،  باأهمية 
عنه  تتخلى  ول  ال�سودانية  امل���راأة 
ثوب  اأب��رزه��ا  املنا�سبات،  جميع  يف 
وينق�س  ي��ح��اك  ال����ذي  ال���ع���رو����س، 
عليه  ت�����س��ف��ي  ب��ل��م�����س��ات  ي�����دوي�����اً 
خامات  عرب  الفخامة،  من  مزيداً 
متعارف عليها من احلرير والتول 

وغريهما.
تطل  اجل��ن��اح  م�سرح  خ�سبة  وعلى 
ال�سودانية  ال��ف��رق��ة  ي��وم��ي  ب�سكل 
با�ستعرا�ساتها  ال�سعبية  للفنون 
من  مزيجاً  ت�سكل  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة، 
والعربي،  الإف���ري���ق���ي  ال��ف��ل��ك��ل��ور 
ي����وؤدي����ه����ا اأع���������س����اء ال���ف���رق���ة عرب 
جت�سد  ورق�سات  غنائية  و���س��الت 
املوروث الفني ال�سوداين مبختلف 
تنوعاته، لت�سفي اأجواًء من املتعة 
وت���دخ���ل ال��ب��ه��ج��ة وال�����س��ع��ادة على 
خمتلف  م���ن  اجل���ن���اح  زوار  ق��ل��وب 

اجلن�سيات.

•• اأبوظبي -وام:

يف�سح مهرجان ال�سيخ زايد املجال 
اإىل  ق��رب  للتعرف عن  زواره  اأم��ام 
وال�سودانية،  امل�سرية  احل�سارتني 
تقدم  التي  العر�س،  من�سات  عرب 
متنوعة  جم���م���وع���ة  ل���ل���ج���م���ه���ور 
جانب  اإىل  املتميزة  املنتجات  م��ن 
والتقاليد  وال����ع����ادات  ال��ث��ق��اف��ات 
وال����ف����ن����ون ال�������س���ع���ب���ي���ة واحل������رف 
البلدين،  يف  ال�����س��ه��رية  ال���ي���دوي���ة 

بالإ�سافة اإىل الأزياء واملطبخ.
دخول  م��ن  الأوىل  ال��وه��ل��ة  وم��ن��ذ 
امل�سري،  اجل��ن��اح  منطقة  ال��زائ��ر 
تلفت اأنظاره املج�سمات الفرعونية 
اإحدى  الكبرية لأهرامات اجليزة، 
ع��ج��ائ��ب ال��دن��ي��ا ال�����س��ب��ع، وجم�سم 
الفرعونية  والنقو�س  ال��ه��ول،  اأب��و 
ال����ت����ي ت����زي����ن واج�����ه�����ات حم���الت 
اجلناح، ليبداأ الزائر رحلته و�سط 
جمموعة متنوعة من املعرو�سات، 
حيث يقف كثرياً اأمام حتف �سنعت 
يدوياً مبهارة حمريف احلفر على 
والتحف  والأط������ب������اق،  ال���ن���ح���ا����س 
ال�سهرية  امل�����س��ري��ة  والأن���ت���ي���ك���ات 
امل�����س��ن��ع��ة ي���دوي���اً ال��ت��ي ت��ع��ر���س يف 
بالقاهرة،  اخل���ل���ي���ل���ي  خ�����ان  ح����ي 
املع�سق  وال��زج��اج  الأرابي�سك  مثل 
وي�����ربز اجل���ن���اح بع�س  وغ����ريه����ا. 
الفنية  امل�������س���ري���ة  ال�����س��خ�����س��ي��ات 
ال�����س��ه��رية، م��ث��ل ك��وك��ب ال�����س��رق اأم 

والأع�ساب  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
والبخور والأقم�سة وفنون وحناء، 
التي  الطبيعية  امل�سروبات  وكذلك 
ارتبطت بثقافة ال�سعب ال�سوداين، 
التقليدية  ال�����س��ن��اع��ة  وم��ن��ت��ج��ات 
من  اأهلها  ا�ستمدها  ال��ت��ي  الغنية 
املتنوعة،  ال�����س��ودان��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
وك���ذل���ك زي��ن��ة امل������راأة ال��ت��ي ميزت 
جانب  اإىل  ال�������س���وداين،  امل��ج��ت��م��ع 

ال��ط��ق��و���س وال����ع����ادات ال���ت���ي متيز 
املجتمع من ترابط وتكاتف خالل 
يعك�س  مت��ازج  يف  املنا�سبات،  جميع 
والثقايف  ال�����س��ع��ب��ي  امل�����وروث  غ��ن��ى 

للمجتمع ال�سوداين.
ويتميز اجلناح باحلناء ال�سودانية 
ورائحتها  ال�������س���ه���رية  ون��ق��و���س��ه��ا 
الن�ساء  اإىل  امل���ح���ب���ب  ول����ون����ه����ا 
اجلناح  يق�سدن  الالتي  والفتيات 

وعبد  الوهاب  عبد  كلثوم وحممد 
احل���ل���ي���م ح���اف���ظ وغ����ريه����م، عرب 
����س���وره���م امل���ط���ب���وع���ة ع���ل���ى حتف 
مو�سيقية  اآلت  وجم�سمات  فنية 
والأك���������واب وال�������س���واين واأط���ب���اق 
جمموعة  يعر�س  كما  الديكورات، 
والإيقاعية  املو�سيقية  الآلت  من 

التي ت�ستهوي الكثري من الزوار.
امل�����س��ري بعر�س  وي��ت��م��ي��ز اجل��ن��اح 

وج�����ودة خ��ام��ات��ه، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
الطابع  ذات  الن�سائية  ال��ع��ب��اءات 

ال�سعبي امل�سري.
اجلناح  يف  جولته  ال��زائ��ر  ويختتم 
الأهرام  بفقرات فرقة  بال�ستمتاع 
التي  ال�سعبية،  للفنون  امل�����س��ري��ة 
دوري  ب�سكل  ا�ستعرا�ساتها  تقدم 
ي���وم���ي���اً ع��ل��ى م�����س��رح اجل���ن���اح ويف 
مناطق متفرقة باملهرجان، لتعك�س 

املعدن  من  امل�سنوعة  املنزل  اأدوات 
ت�ستخدم  كانت  التي  والفخاريات، 
قدمياً يف الطبخ وما زالت موجودة 
ح��ت��ى ال���ي���وم، ل��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى منح 
عليه  متعارفاً  طيباً  الطعام مذاقاً 
امل�سرية،  ال��ب��ي��وت  يف  ال��ق��دم  م��ن��ذ 
كما يعر�س اجلناح مالب�س جاهزة 
امل�سري  ال��ق��ط��ن  م���ن  م�����س��ن��وع��ة 
بتميزه  امل���ع���روف  ال��ت��ي��ل��ة،  ط��وي��ل 

ال�سعيدي  والرق�س  النوبة  فنون 
وال��ف��الح��ي وال����س���ك���ن���دراين، اإىل 
ج��ان��ب ع��رو���س ف��ل��ك��ل��وري��ة اأخرى 
من الراث ال�سعيدي والأ�سواين.
وعلى جانب جم��اور، يقبع اجلناح 
ال�������س���وداين، ل��ي��ع��ك�����س ج���ان���ب���اً من 
وعاداتها  ال��ن��ي��ل  وادي  ح�������س���ارة 
وت��ق��ال��ي��ده��ا، ع���رب جم��م��وع��ة من 
واملواد  ال��ي��دوي��ة  احل���رف  منتجات 

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
وزارة العدل -حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية- ق�سم احلجوزات والبيوع

الق�سية التنفيذية رقم 3304 ل�سنة 2019
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سراً( 

اإىل املنفذ �سدهم: 1- �سركة جبة للتجارة العامة ذ.م.م 2- ح�سن حممد يعقوب ن�سيب املر ب�سفته وكياًل 
مت�سامناً للمدعى عليها الأوىل 3- �سركة جبة للمالحة وال�سحن والتخلي�س اجلمركي ذ.م.م ب�سفته كفياًل 
مت�سامناً للمدعى عليها الأوىل 4- عبد علي فارح ب�سفته كفياًل مت�سامناً للمدعى عليها الأوىل. ل�سالح 
طالب التنفيذ/ بنك دبي التجاري تعلن حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد 
ال�ساعة  متام  يف   http://www.emiratesauction.ae للمزادات  المارات  موقع  على  وذلك  علني 
الثانية ع�سر ظهراً يوم الأربعاء املوافق 2021/1/27 وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �سده واو�ساف 
التثمني  ب�سعر  ال�سارقة  بامارة  الرفاعة  مبنطقة  ملك   333 رقم  قطعة  العقار  التايل:  النحو  على  العقار 
2.260.000 درهم )مليونان ومائتان و�ستون الف درهم(. يتوجب على الراغب بال�سراك باملزايدة ان يتقدم 
عن  ال�ستف�سار  او  بال�سراء  يرغب  من  فعلى  للعقار.  املقدر  الثمن  من   %20 بقيمة  م�سدق  �سيك  مبوجب 
http://www. ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكروين لالمارات للمزادات
emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع. وعلى كل من له اعرا�س التقدم باعرا�سه معززاً اياه 

مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة ايام على القل. 
عن/ رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع/ حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
وزارة العدل -حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية- ق�سم احلجوزات والبيوع

الق�سية التنفيذية رقم 3304 ل�سنة 2019
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سراً( 

اإىل املنفذ �سدهم: 1- �سركة جبة للتجارة العامة ذ.م.م 2- ح�سن حممد يعقوب ن�سيب املري ب�سفته وكياًل 
مت�سامناً للمدعى عليها الأوىل 3- �سركة جبة للمالحة وال�سحن والتخلي�س اجلمركي ذ.م.م ب�سفته كفياًل 
مت�سامناً للمدعى عليها الأوىل 4- عبد علي فارح ب�سفته كفياًل مت�سامناً للمدعى عليها الأوىل. ل�سالح 
طالب التنفيذ/ بنك دبي التجاري تعلن حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد 
ال�ساعة  متام  يف   http://www.emiratesauction.ae للمزادات  المارات  موقع  على  وذلك  علني 
الثانية ع�سر ظهراً يوم الأربعاء املوافق 2021/1/27 وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �سده واو�ساف 
التثمني  ب�سعر  ال�سارقة  بامارة  الرفاعة  مبنطقة  ملك   333 رقم  قطعة  العقار  التايل:  النحو  على  العقار 
2.260.000 درهم )مليونان ومائتان و�ستون الف درهم(. يتوجب على الراغب بال�سراك باملزايدة ان يتقدم 
عن  ال�ستف�سار  او  بال�سراء  يرغب  من  فعلى  للعقار.  املقدر  الثمن  من   %20 بقيمة  م�سدق  �سيك  مبوجب 
http://www. ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكروين لالمارات للمزادات
emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع. وعلى كل من له اعرا�س التقدم باعرا�سه معززاً اياه 

مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة ايام على القل. 
عن/ رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع/ حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
وزارة العدل -حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية- ق�سم احلجوزات والبيوع

الق�سية التنفيذية رقم 1352 ل�سنة 2019
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سراً( 

اإىل املنفذ �سده: 1- احمد علي حممد يحيى برهجي. ل�سالح طالب التنفيذ/ بنك دبي التجاري 
وذلك على موقع  �سينعقد مزاد علني  باأنه  للجميع  البتدائية الحتادية  ال�سارقة  تعلن حمكمة 
ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف   http://www.emiratesauction.ae للمزادات  المارات 
يوم الأربعاء املوافق 2021/1/27 وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �سده واو�ساف  ظهراً 
العقار على النحو التايل: العقار قطعة رقم 13/ب ملك مبنطقة ال�سبغة بامارة ال�سارقة ب�سعر 
الراغب  على  يتوجب  درهم(.  وخم�سمائة  الفا  ع�سر  واربعة  )خم�سمائة  درهم   514.500 التثمني 
بال�سراك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. فعلى 
او املوقع  او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة  من يرغب بال�سراء 
اللكروين لالمارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 
البيع. وعلى كل من له اعرا�س التقدم باعرا�سه معززاً اياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد 

املحدد للبيع بثالثة ايام على القل. 
عن/ رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع/ حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
وزارة العدل -حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية- ق�سم احلجوزات والبيوع

الق�سية التنفيذية رقم 1352 ل�سنة 2019
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سراً( 

اإىل املنفذ �سده: 1- احمد علي حممد يحيى برهجي. ل�سالح طالب التنفيذ/ بنك دبي التجاري 
وذلك على موقع  �سينعقد مزاد علني  باأنه  للجميع  البتدائية الحتادية  ال�سارقة  تعلن حمكمة 
ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف   http://www.emiratesauction.ae للمزادات  المارات 
يوم الأربعاء املوافق 2021/1/27 وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �سده واو�ساف  ظهراً 
العقار على النحو التايل: العقار قطعة رقم 13/ب ملك مبنطقة ال�سبغة بامارة ال�سارقة ب�سعر 
الراغب  على  يتوجب  درهم(.  وخم�سمائة  الفا  ع�سر  واربعة  )خم�سمائة  درهم   514.500 التثمني 
بال�سراك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. فعلى 
او املوقع  او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة  من يرغب بال�سراء 
اللكروين لالمارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 
البيع. وعلى كل من له اعرا�س التقدم باعرا�سه معززاً اياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد 

املحدد للبيع بثالثة ايام على القل. 
عن/ رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع/ حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي – رم�شان عطا

اأ�سافت بطولة حماربي الإم��ارات لفنون القتال املختلطة، 
�سابقة جديدة اإىل �سجلها احلافل خالل ن�سختها 15 التي 
اأقيمت م�ساء اأم�س الأول اجلمعة يف �سالة جوجيت�سو اأرينا 
مبدينة زايد الريا�سية لت�سبح اأول حدث ريا�سي يف العامل 
يتم تنفيذه بح�سور اجلمهور. وقد مت اإقامة هذه الن�سخة  
اإحياًء لذكري الراحل عبد املناف نورحممدوف والد بطل 
اأك��رث مدربي  ال��ذي يعد من  ن��ور حممدوف،  العامل حبيب 
واألهم  العامل  م�ستوى  على  تاأثرياً  املختلطة  القتال  فنون 
لهذه  روح��ي��اً  اأب���اً  ويعد  واملقاتلني  الريا�سيني  م��ن  الكثري 

الريا�سة يف رو�سيا. 
العاملي  النجم  ح�سرها  ال��ت��ي   – الن�سخة  ه��ذه  تنظيم  مت 
حبيب ن��ورحم��م��دوف – ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��ط��ولت اإي��ق��ل اإف 
�سي الرو�سية التي ميتلكها نورحممدوف و�سارك فيها 32 
البطولة  ن�سخ  اأك��رب  بذلك  لتكون  ن��زال   16 �سمن  مقاتل 

حتى الآن. 
وعلى هام�س النزالت، ح�سر رئي�س منظمة يو اف �سي – 

دانا وايت – فعاليات هذه الن�سخة حيث قام بت�سور اإحدى 
حلقات برناجمه ال�سهر "دانا وايت يبحث عن قتال".

نتائج النزاالت
حافظ اإمام �سايف األييف على �سجل الفوز النظيف بعد تغلبة 

بال�سربة القا�سية على بني كا�سرز يف اجلولة الثانية.
ومتكن رم�سان اأكاييف من هزمية راي نا�سيوناليز يف اأقل 
من دقيقة من عمر النزال عن طريق اخلنقة اخللفية مبا 

يوؤدي اإىل اإفقاد نا�سيوناليز الوعي ب�سكل موؤقت.
بعد  موفقة  احرافية  بداية  على  جوميز  لياندرو  وح�سل 
بال�سربة  ك���رمي  حم��م��د  امل��غ��رب��ي  ع��ل��ى  التغلب  م��ن  متكنه 

القا�سية يف اجلولة الأوىل من النزال.
ع���ل���ى فا�سيلي  ����س���ه���اًل  ف������وزا  ���س��ع��ب��ان اخل�������س���وف  وح�������س���د 
اجلولة  يف  ال��ق��ا���س��ي��ة  ال�����س��رب��ة  ط��ري��ق  ع��ن  �سربوفيت�سي 

الأوىل.
اأول ظهور له مبحاربي الإم���ارات، ق��ّدم اللبناين حممد  يف 
الع�سيلي عر�ساً ممتازا ويتغلب على خ�سمه اإجلا�س باكني�س 
بداية  من  دقيقة  من  اأق��ل  يف  الأوىل  بال�سرية  الرنويجي 

اجلولة الأوىل.
مارجالو  جاي�سون  الفلبيني  على  حممدوف  �ساميل  وف��از 

باإجماع احلكام.
ف���از الأوزب���ك���ي اأف��ل��ي��وه��ون ح��م��ي��دوف ع��ل��ى ال��ك��ن��دي لوي�س 

حوردين باإجماع احلكام.
على  م�ستحقاً  ف��وزا  مزومليان  مارتون  الفذ  الأرميني  حقق 
الأوىل  اجلولة  القا�سية يف  بال�سربة  فيغا  دانيل  املك�سيكي 

من النزال.
الرحمن  ع���ب���د  ال���رو����س���ي  ف�����از  ����س���اري���ة،  ج������ولت   3 ب���ع���د 
باإجماع  �ستارك�س  ويليان  الأم��ري��ك��ي  على  جيتينوفا�سوف 

حكام النزال.
بعد  ال��ن��زال  على حلبة  ف��خ��ردي��ن��وف هيمنته  ري��ن��ات  اأث��ب��ت 
الق�ساء على اإيريك �سبا�سلي الكندي بال�سربة القا�سية يف 

57 ثانية فقط من عمر النزال.
م�ستحقاً  ف��وزا  اأوليفيريا  دي  فيني�سيو�س  الربازيلي  حقق 
باإجماع احلكام بعد اأداء مهيمن �سد الكازاخ�ستاين �سلطان 
دولد�سبيكوف ليفر�س نف�سه مناف�ساً قوياً ومنازع حمتمل 

على لقب وزن الديك.

والهيمنة  بالقوة  متيز  مهارياً  اأداء  جعفروف  معني  ق��ّدم 
على خ�سمه الكو�ستاريكي والر زامورا ويفوز بالنزال عن 

طريق اإجماع احلكام.
�سجله  اإىل  م�ستحقاً  ف��وزاً  هاري�س  كال�ستون  الغيني  اأ�ساف 
الحرايف بعد اإجباره ل�ساجد اإزاكاخمييف على ال�ست�سالم 

عن طريق خنقة دار�س يف اجلولة الثانية.
التامة، فاز جي�سي  بالندية  للغاية متيز  نزال متكافئ  بعد 
اآرن���ي���ت ال��ك��ن��دي ع��ل��ى اإل��ي��ا���س ب���ودق���زام اجل���زائ���ري بقرار 

احلكام.
اإىل  اآخ���ر  ان��ت�����س��اراً  زوف����اروف  �ساميل  الداغ�ستاين  اأ���س��اف 
ريناتو  ال��ربازي��ل��ي  على  ب��ف��وزه  الطويل  الح���راف  �سجله 

جوميز باإجماع احلكام بعد نزال اأمتع اجلماهري.
اأداء  اخلفيف(  وزن  )بطل  مات�سادو  برونو  الربازيلي  ق��ّدم 
مهارياً قوياً �سد الفرن�سي ميكايل لوبو، ويح�سم مات�سادو 

نتيجة النزال ل�ساله عن طريق اإجماع احلكام.
واأفاد فوؤاد دروي�س رئي�س اللجنة املنظمة لبطولت حماربي 

الإمارات
ال��راح��ل عبد املناف  ل��ذك��ري  اإح��ي��اًء  ت��اأت��ي  اأن ه��ذه الن�سخة 

ن��ورحم��م��دوف ال���ذي ي��ع��د م��ن اأه���م م��درب��ي ف��ن��ون القتال 
الذي  ال�ساحق  النجاح  بعد  العامل  م�ستوى  على  املختلطة 
خ��ال��داً هو  – ت��ارك��اً ب�سمًة واإرث���اً  – حبيب  حققه مع ابنه 
م�سدر اإلهام لكثري من الريا�سيني لي�س فقط على ال�ساحة 

الرو�سية واإمنا لغريهم الكثري من خمتلف بلدان العامل. 
ن�سخٍة  لتنفيذ  التح�سريات  اك��ت��م��ال  ع��ن  دروي�����س  واأع��ل��ن 
اأي��ام فقط   7 اأخ��رى من البطولة خالل ال�سهر نف�سه بعد 
م���ن ال��ن�����س��خ��ة 15 وه���ي ال��ن�����س��خ��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن حماربي 
من  البطولة  �ستطلقها  وال��ت��ي   ،)16 )الن�سخة  الإم����ارات 
منذ  عاتقها  على  البطولة  التي حملتها  امل�سوؤولية  منطلق 
اقران ا�سمها با�سم اإماراتنا احلبيبة يف اكت�ساف واحت�سان 
كافة  يف  العربية  اجلن�سيات  خمتلف  من  املقاتلني  و�سقل 
ب��ق��اع الأر�������س، مم���ن ي��ت��م��ت��ع��ون مب���واه���ب مم��ي��زة يف فنون 
كفاءتهم  لإظ��ه��ار  ب��ارزة  من�سة  ومنحهم  املختلطة  القتال 

ومواهبهم.
وقال دروي�س اإننا  و�سلنا اإىل اأهدافنا الطموحة التي جعلت 
ملحاربي الإمارات مكانة خا�سة برغم جميع التحديات التي 

واجهتنا ب�سبب كورونا .

••  الظفرة – الفجر

 ،14 اأعلن مهرجان الظفرة بدورته 
رع����اي����ة �ساحب  ي���ق���ام حت����ت  ال������ذي 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
وبتنظيم  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
من جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
الفائزين يف  باأبوظبي، عن  الثقافية 
 "6 "الظفرة  ل�سوط  الإب���ل  م��زاي��ن��ة 

للمجاهيم.
�سيف  عي�سى  النتائج  اع���الن  ح�سر 
امل���زروع���ي، ن��ائ��ب رئ��ي�����س جل��ن��ة اإدارة 
الثقافية،   وال����ربام����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
وع������دد م����ن ك���ب���ار م�����الك الإب��������ل يف 
من�سة  يف  اخل��ل��ي��ج،  ودول  الإم������ارات 
الإب��ل يف مدينة زايد  الظفرة ملزاينة 

مبنطقة الظفرة.
 )6( الظفرة  �سوط  نتائج  واأ���س��ف��رت 
ل��ل��م��ج��اه��ي��م ع����ن ف�����وز م��ن��ق��ي��ة اإب����ل 
املن�سوري"  خ��ل��ف��ان  زاي����د  "حممد 
باملركز الول  ، بينما جاءت يف املركز 
مكتوم  "خليفة  اإب���ل  منقية  ال��ث��اين 
يف  وح��ل��ت  املزروعي"،  حفيظ  را���س��د 
املركز الثالث منقية اإبل "ن�سوه حمد 

الرابع  املركز  وكان  العامري"،  �سامل 
من ن�سيب منقية اإبل "حممد �سعيد 
جا�سم الرقراقي املزروعي"، يف حني 
جاءت يف املركز اخلام�س  منقية اإبل 
"علي مبارك علي �سعيد الرا�سدي".

ال�سلوقي  مبزاينة  الفائزين  تتويج 
العربي الراثي

ملهرجان  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت���وج���ت 
مبزاينة  ال��ف��ائ��زي��ن   ،14 ال���ظ���ف���رة 
ال�سلوقي العربي الراثي  2020-

والتي �سهدت م�ساركة نحو   ،2021
)احل�س  النوعني  من  �سلوقي   33
اجلن�سني  ك����ال  وم������ن  والأري���������������س( 

)الذكور والإناث(.   
ح�سر التتويج عي�سى �سيف املزروعي 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�س  نائب 
الغامن  وح��م��د  الثقافية،  وال��ربام��ج 
العربي  ال�����س��ل��وق��ي  م���زاي���ن���ة  م���دي���ر 
من  املزروعي  �ساري  وزاي��د  الراثي، 

اإدارة الفعاليات والت�سال باللجنة.
ال���ع���ر����س نوع  و���س��ج��ل الأف�������س���ل يف 
ملالكه  "ور�سان"  ذك������ور،    - احل�����س 
يف  وال��ث��اين  القبي�سي،  هامل  خليفة 
العر�س "فريح" ملالكه عبداهلل حارب 
العر�س  البلو�سي، والثالث يف  جمعه 

حممد  �سفيع  يون�س  ملالكه  "م�سار" 
ابراهيم. 

ويف نوع احل�س – اإناث، كان الف�سل 
يف العر�س "زعفرانه" ملالكها خليفة 
العر�س  يف  والثاين  القبي�سي،  هامل 
"جلطة" ملالكها عبداهلل حارب جمعه 
البلو�سي، والثالث يف العر�س "رملة" 
ملالكها يو�سف احمد عبداهلل اآل علي.

وج�������اء الف�������س���ل يف ال���ع���ر����س ن���وع 
ملالكته  "تاج"   ، ذك�����ور   - الأري���������س 
الثاين  غ��ن��ي��م،  حم��م��د  را����س���د  روان 
خليفة  ملالكه  "طب�سور"  العر�س  يف 
العر�س  والثالث يف  القبي�سي،  هامل 
يو�سف احمد عبداهلل  ملالكه  "عزام" 

اآل علي.
�سجل  اإن��������اث   - الأري�����������س  ن�����وع  ويف 
"املا�سة" ملالكها  العر�س  يف  الأف�سل 

يف  وال��ث��اين  القبي�سي،  هامل   خليفة 
العر�س "ذبحة" ملالكها احمد حممد 
العر�س  يف  والثالث  الهاملي،  �سيف 
حممد  را���س��د  روان  ملالكها  "�سمرا" 

غنيم.
وك��ان الأق��دم يف العر�س نوع احل�س 
"غازي" ملالكه يو�سف احمد عبداهلل 
نوع  ال��ع��ر���س  والأق������دم يف  ع��ل��ي،  اآل 
را�سد  روان  مل��ال��ك��ت��ه  "تاج"  الأري�������س 

حممد غنيم.
املزاينة،  م��دي��ر  ال��غ��امن،  حمد  وق���ال 
نخبة  مب�ساركة  حظيت  امل�سابقة  اأن 
واملحليني،  ال��دول��ي��ني  املحكمني  م��ن 
يو�سي  ال�سيد  ال��دويل  املحكم  ومنهم 
نادي  ع�����س��و     fci�ال منظمة  ج���اي 
ونادي  ال��ك��الب  وج��م��ع��ي��ة   ال�سلوقي 
بالإ�سافة  الإ�سرائيلي،  ال�سيد  كالب 

املن�سلة  م��ن��ت��ز  ك���اري���ن  ال�����س��ي��دة  اإىل 
واملوؤ�س�س لنادي الن�سامة لل�سلوقي. 

واأو�سح الغامن اأن التحكيم يف املزاينة 
يقوم على موا�سفات دقيقة لختيار 
القيا�سية  املوا�سفات  منها  الأف�سل، 
واملظهر  والبنية  كالراأ�س  لل�ساللت 
والنطباع  واحل���رك���ة  وامل�����س��ي  ال��ع��ام 
العام، حيث يتّم حتكيم جميع الألوان 
التي مّت اإدراجها يف النوعني )احل�س 
)الأبي�س  الفاحت  اللون  والأري�����س(: 
الغامق  وال��ل��ون  والأح��م��ر(  والرملي 

)البني والأزرق والأ�سود(.
مزاينة غنم النعيم تعلن الفائزين يف 

اأ�سواط  8
اأعلنت مزاينة غنم النعيم يف مهرجان 
الظفرة 14، عن الفائزين يف اأ�سواط 
اأ�سواط   8 ع��دده��ا  وال��ب��ال��غ  امل��زاي��ن��ة 

)�سوط الفحل، �سوط اجلذع، �سوط 
اجلذع )اإنتاج حملي(، �سوط الثالث 
�سوط  اجل����ذع����ة،  ����س���وط  ج����ذع����ات، 
اجلذعة )اإنتاج حملي(، �سوط ال�ساه، 

�سوط اأجمل 10 روؤو�س(.
�سامل  حممد  النتائج  اإع���الن  ح�سر 
املزروعي م�سوؤول مزاينة غنم النعيم، 
ح�سني  وال��ط��ي��ب  البلو�سي  وخليفة 
من جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
جلنة  واأع�ساء  اأبوظبي،  يف  الثقافية 

حتكيم املزاينة.
واأ�سفرت نتائج �سوط الثالث جذعات 
عن فوز ال�سبك رقم 9 ملالكه ابراهيم 
�سعيد �ساهني املرر باملركز الأول، ويف 
ملالكه   6 رق��م  ال�سبك  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
احمد علي �سعيد املقبايل، ويف املركز 
7 ملالكه  حممد  الثالث ال�سبك رقم 

بخيت املزروعي.
حملي(  )انتاج  جذعة  �سوط  و�سجل 
مل��ال��ك��ه احمد   3 ال�����س��ب��ك رق����م  ف����وز 
الأول،  باملركز  اليافعي  حممد احمد 
 17 رق��م  ال�سبك  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويف 
مل��ال��ك��ه ���س��ال��ح ع��ب��داهلل حم��م��د اأمني 
ال�سبك  الثالث  املركز  ويف  احلمادي، 
عبدالرحيم  �سالح  ملالكه   25 رق��م 

عبداهلل العلي.
ويف �سوط الفحل فاز ال�سبك رقم 7 
ملالكه حممد بخيت املزروعي باملركز 
ال�سبك  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ويف  الأول، 
اأحمد  ع��ل��ي  خ��ال��د  مل��ال��ك��ه   19 رق����م 
ال�سبك  الثالث  املركز  العي�سائي، ويف 
ي��و���س��ف ع��ب��ي��د �سعيد  مل��ال��ك��ه   2 رق���م 

الزعابي.
اأما يف �سوط اجلذعة – مفتوح فقد 
فاز ال�سبك رقم 3 ملالكه احمد ح�سن 
املركز  ويف  الأول،  ب��امل��رك��ز  احل��م��ادي 
الثاين ال�سبك رقم 16 ملالكه �سالح 
اأم��ني احل��م��ادي، ويف  عبداهلل حممد 
ملالكه   2 رق��م  ال�سبك  الثالث  امل��رك��ز 

علي �سعيد �ساهني املرر.
ال�ساه عن فوز  واأ�سفرت نتائج �سوط 
عبيد  يو�سف  ملالكه   4 رق��م  ال�سبك 

ويف  الأول،  ب��امل��رك��ز  ال��زع��اب��ي  �سعيد 
ملالكه   3 رق��م  ال�سبك  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
اب���راه���ي���م ���س��ع��ي��د ���س��اه��ني امل�����رر، ويف 
ملالكه    2 رق��م  ال�سبك  الثالث  امل��رك��ز 

عبداهلل �سعيد �ساهني املرر.
و�سجل �سوط �سوط اجلذع -  مفتوح 
�سعود  مل��ال��ك��ه   4 رق����م  ال�����س��ب��ك  ف����وز 
املركز  ويف  الأول،  باملركز  ال�سابري 
حممد  ملالكه   1 رق��م  ال�سبك  الثاين 
�سليمان بن ال�سيبه، ويف املركز الثالث 
ال�����س��ب��ك رق���م 1 مل��ال��ك��ه ح��م��د بخيت 
امل���زروع���ي. ويف ���س��وط ���س��وط اجلذع 
 3 رق���م  ال�سبك  ف���از  حملي"  "اإنتاج 
باملركز  امل��زروع��ي  بخيت  زاي��د  ملالكه 
الأول، ويف املركز الثاين ال�سبك رقم 
م�سيعد خالد حممد،  خالد  ملالكه   5
ل�   7 رق��م  ال�سبك  الثالث  امل��رك��ز  ويف 
�سوط  يف  اأم���ا  امل���زروع���ي.  عبيد  رمي 
ال�سبك  ف��از  روؤو���س فقد  اأجمل ع�سر 
حممد  عبداهلل  �سالح  ملالكه   6 رق��م 
الأول، ويف  ب��امل��رك��ز  احل��م��ادي  اأم���ني 
ملالكه   5 رق��م  ال�سبك  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
املركز  ويف  امل����زروع����ي،  ب��خ��ي��ت  ح��م��د 
خالد  ملالكه   8 رق��م  ال�سبك  ال��ث��ال��ث 

علي اأحمد العي�سائي.

»بح�شور نورحممدوف ودانا وايت«

حماربي الإمارات 15 تقدم �شبقًا جديدًا بح�شور اجلماهري
فوؤاد دروي�س: برغم جميع التحديات التي واجهتنا ب�شبب كورونا و�شلنا اإىل اأهدافنا الطموحة التي جعلت ملحاربي االإمارات مكانة خا�شة

اإعالن الفائزين يف �شوط »الظفرة 6«  للمجاهيم يف مزاينة الإبل مبهرجان الظفرة

االأول  املركز  حت�شد  املن�شوري«   زايد  »حممد  اإبل  • منقية 
الفائزين مبزاينة ال�شلوقي العربي الرتاثي • تتويج 
يف 8 اأ�شواط الفائزين  تعلن  النعيم  غنم  • مزاينة 



األحد   17  يناير   2021  م   -   العـدد   13140  
Sunday   17  January   2021   -  Issue No   13140

19191917

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

���س��ي��ط��رت حم��ام��ل ال�����س��ي��خ زاي����د ب���ن ح���م���دان ب���ن زايد 
ل�سباق  الأوىل  الع�سرة  امل��راك��ز  غالبية  على  نهيان  اآل 
 60 فئة  ال�سراعية  للمحامل  زاي���د  ال�سيخ  م��ه��رج��ان 
ال�سراعية  للريا�سات  اأبوظبي  نادي  نظمه  الذي  قدماً 
وال��ي��خ��وت اأم�����س الأول حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �سمو 
ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
منطقة الظفرة، حيث مت تخ�سي�س 4.2 مليون درهم 

جوائز للفائزين.
" لل�سيخ زاي����د بن  " ال��ظ��ف��رة  ب��ال��ل��ق��ب حم��م��ل  وح��ل��ق 
األ��ف درهم   240 نهيان ليح�سد  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان 
"حممل  الثاين  املركز  احتل  بينما  الأول،  املركز  جائزة 
 210 على  وح�سل  امل���رر،  خليفة  را���س��د  الزير" ملحمد 
اآلف درهم، يف حني جاء ثالثاً "ح�سيم" لل�سيخ زايد بن 
حمدان بن زايد اآل نهيان وح�سل على 200 األف درهم، 
اأما املركز الرابع فكان من ن�سيب "طيار " لل�سيخ زايد 
بن حمدان بن زايد اآل نهيان اأي�ساً، وح�سل على 145 

األف درهم.
احلمادي  اهلل  عبد  ج��اب��ر  ملحمد  "برق"  خام�ساً  وج���اء 
"مفارج"  حل  و�ساد�ساً  دره��م،  األ��ف   140 على  وح�سل 
لل�سيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان وح�سل على 

ن�سيب  من  فكان  ال�سابع  املركز  اأما  درهم،  األف   130
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  بن  زاي��د  لل�سيخ  "زلزال" 
ثامناً  دره��م، فيما جاء  األ��ف   125 اأي�سا، وح�سل على 
"�سمردل" ل�سلطان �سعيد حممد اأحمد حارب، وح�سل 
" ل�سمو  " زي���ورخ  األ��ف دره���م، وح��ل تا�سعا   120 على 
وح�سل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ 
"زف زاف" لل�سيخ زايد  على 115 األف درهم، وعا�سراً 
بن حمدان بن زايد اآل نهيان وح�سل على 110 اآلف 

درهم.
وتوج الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل ماجد عبد اهلل 
للريا�سات  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو  املهريي 
ال�����س��راع��ي��ة وال��ي��خ��وت، وم��اج��د ع��ت��ي��ق امل��ه��ريي املدير 

التنفيذي للنادي.
اإدارة  ووجه اأحمد ثاين مر�سد الرميثي رئي�س جمل�س 
النادي التهنئة لل�سيخ زايد بن حمدان على الفوز بلقب 
ال�سباق، وال�سيطرة على معظم املراكز الأوىل، كما وجه 
برول  �سركة  راأ�سهم  وعلى  النادي  �سركاء  اإىل  ال�سكر 
و�سراكتها  الدائم،  "اأدنوك" لدعمها  الوطنية  اأبوظبي 

املتميزة مع النادي.
اإىل  ال�سكر  موجها  ال�سباق،  بنجاح  �سعادته  ع��ن  وع��رب 
الحرازية  ب��الإج��راءات  التام  الل��ت��زام  على  امل�ساركني 

املتبعة للحد من انت�سار فريو�س "كورونا".

•• اأبوظبي-الفجر

�سبورت  نادي يونايتد  اإدارة  اأكملت 
لكرة القدم امل�سارك يف دوري الدرجة 
الثانية املو�سم احلايل التعاقد مع 
6 لعبني من املواطنني واملقيمني 
للمرحلة  الفريق  �سفوف  لتعزيز 
روؤية  ح�سب  ال����دوري  يف  ال��ق��ادم��ة 
بالتقييم  واملرتبطة  الفني  اجلهاز 

الأول يف  ال��ف��ري��ق  ل��ه  ال���ذي خ�سع 
ق�سري  وق��ت  بعد  املا�سية  ال��ف��رة 
ن�سختها  يف  املناف�سة  ان��ط��الق  م��ن 

الثانية.  
بالرملي  م���ب���ارك  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
يونايتد  ن�����ادي  رئ��ي�����س   ، ال��ك��ت��ب��ي 
التي قام بها  اإن اخلطوات  �سبورت 
تهدف  املا�سية  ال��ف��رة  يف  ال��ن��ادي 
ل��و���س��ع ال��ن��ق��اط ع��ل��ى احل����روف يف 

الأم������ور امل��رت��ب��ط��ة ب���ال���ن���ادي على 
املطلوبة  الإ�سافة  اإىل  ي��وؤدي  نحو 
ع��ل��ى �سعيد  ال���ق���ادم���ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
النقاط   جت��م��ي��ع  ع���ل���ى  امل��ن��اف�����س��ة 
البحث  ن��ح��و  وال����ت����ف����اوؤل  ب��ال��ث��ق��ة 
ع���ن اأف�����س��ل ال��ن��ت��ائ��ج ب��ه��دف بلوغ 
اأن  امل�����رج�����وة رغ������م  ال���ط���م���وح���ات 
امل��ن��اف�����س��ة حت��ت�����س��د ب��ال��ك��ث��ري من 
القوية  بالرغبة  املرتبط  التحدي 

من الفرق امل�ساركة حل�سد النتائج 
اجليدة.  

ون��ف��ى ال��ك��ت��ب��ي م��ا ي����ردد ع��ن نية 
ال���ن���ادي ت��غ��ي��ري اجل���ه���از ال��ف��ن��ي اأو 
يحدث  اأن  مي��ك��ن  م���ا  اإىل  ال��ن��ظ��ر 
للنادي  ال��ع��ام  امل���درب  �سعيد  على 
وق��ال اإنهم ي��ق��درون ال��دور الكبري 
الذي قام به اجلهاز الفني يف اإعداد 
وحتفيزهم  ال���الع���ب���ني  وت���اأه���ي���ل 

للمناف�سة يف الفرة املا�سية و�سط 
اأجواء التحدي وقوة الدوري.  

ويف ج��ان��ب اأخ����ر دع���ا ال��ك��ت��ب��ي اإىل 
امللل  ع��ل��ى  للتغلب  و���س��ي��ل��ة  اإي���ج���اد 
الذي يت�سدر امل�سهد الآن يف دوري 
ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة ب�����س��ب��ب غ��ي��اب " 
اجلمهور الفرا�سي" عن طريق 
اإن  وق����ال  امل�سجلة"   " الأ�����س����وات 
�سراخ  اإىل  ي�����س��ت��م��ع��ون  اجل���م���ي���ع 

الالعبني داخل امللعب والتوجيهات 
ال�سادرة من املدربني ، مو�سحاً اأن 
م�سكلة  من  تعاين  اأ�ساًل  املناف�سة 
للمباريات  املتلفزة  التغطية  غياب 

باأقل جهد ممكن حتى ي�سعر جميع 
الأولويات  �سمن  باأنهم  الالعبني 

حتى  الف�سائية  للقنوات  بالن�سبة 
ل ت�سبح البطولة من�سية.  

•• دبي -وام: 

ح�سد اليويل حممد �سامل بن دغا�س العامري بطاقة التاأهل 
الثانية اإىل املربع الذهبي يف الن�سخة ال� 21 من بطولة فزاع 
يوا�سل  ال���ذي  امل��ي��دان  برنامج  م��ن   16 ال���  والن�سخة  لليولة 
ال�سعبي لدى  امل�����وروث  امل��م��ي��زة وت��ر���س��ي��خ  ال��راث��ي��ة  ع��رو���س��ه 

الأجيال ال�ساعدة.
مكتوم  على  تفوقه  بعد  التاأهل  ببطاقة  العامري  ف��وز  وج��اء 
حم��م��د ب��ن ط���راف امل��ن�����س��وري يف امل��ج��م��وع��ة ال�����س��اد���س��ة للدور 
ملناف�سه  نقطة   40 مقابل  نقطة   60 العامري  لينال  الثاين 
وين�سم اإىل اليويل حميد الرزي ال�سام�سي الذي ح�سد بطاقة 

التاأهل الأوىل يف احللقة املا�سية.
وتناف�س يف املجموعة ال�سابعة للدور الثاين على خ�سبة م�سرح 
امليدان حممد عبداهلل بن دملوك وجمعة عبيد اآل علي "حامل 

اللقب" للمو�سم املا�سي.
ويف م�سابقة اإلقاء الق�سيدة تناف�س امل�ساركان يف الدور الثاين 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �سعر �ساحب  بق�سيدة من 
دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ال�ساعر  وق��ام  اأنِت"،  ما  مثل  "اأنِت  ق�سيدة  اهلل" وه��ي  "رعاه 

 10 ال�  امل�سابقة، ومنح  بتحكيم هذه  الكعبي  حممد بن حماد 
نقاط اإىل حممد عبداهلل بن دملوك.

اأما يف مناف�سة الرماية ح�سد ال� 20 نقطة، حممد عبداهلل بن 
دملوك بعدما جنح يف اإ�سقاط ال�سحون باأ�سرع زمن.

واأبدع املتناف�سان اللذان قدما عرو�ساً األهبت حما�س اجلماهري 
بتحكيمها  يقوم  التي  اليوله  مناف�سة  يف  امل��ي��دان  م�سرح  على 
را���س��د اخل��ا���س��وين، ون���ال حممد ع��ب��داهلل ب��ن دمل���وك العالمة 
48، وهو الذي تعر�س لإ�سابة بالقدم يف خالل العر�س الذي 
20 مراً،  ال�  اإىل جر�س  ال�سالح  باإي�سال  قدمه عقب جناحه 

فيما حقق جمعة عبيد اآل علي العالمة 49.
خالل  وال��ه��ج��ن  اخل��ي��ل  م�سابقتي  يف  امل�����س��ارك��ان  و�سيتناف�س 
يف  املتاأهلني  هوية  عن  الك�سف  يتم  اأن  على  اجل��اري،  الأ�سبوع 

احللقة املقبلة عقب عملية الت�سويت اجلماهريي اأي�ساً.
واأع��رب��ت ن��ت��ايل اأوادي�����س��ي��ان، م��دي��ر اإدارة الإذاع�����ات والإع���الم 
والت�سال املوؤ�س�سي، رئي�س اللجنة املنظمة لبطولة فزاع لليوله 
يف م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حم��م��د لإح��ي��اء ال����راث، ع��ن تقديرها 
للظهور  طاقاتهم  اأق�سى  ي�سخرون  الذين  امل�ساركني  جلهود 
وتقاربا  قوة  ت��زداد  امل�ستويات  اأن  خ�سو�ساً  املميز  ال�سكل  بهذا 
املو�سم احلايل،  اإىل مراحل متقدمة من  الو�سول  بينهما مع 

والذي ي�سهد م�ساركة فر�سان بطموحات كبرية وحما�س غري 
م�سبوق من اأجل التتويج باللقب.

واع���ت���ربت اأوادي�����س��ي��ان اأن اإ���س��اف��ة امل�����س��اب��ق��ات اجل���دي���دة جعل 
من  ال�سخ�سي  ال�سعيد  على  مبكا�سب  ي��خ��رج��ون  امل�ساركني 
خالل تعلم مهارات جديدة �ستكون رفيقة الدرب لهم حتى واإن 
البطولة، من  مل يحالفهم احلظ لإح��راز مراكز متقدمة يف 

حيث كيفية التعامل مع الهجن واخليل، والرماية وغريها.
واأعرب امل�سمر �سعيد ال�سمطي، عن تقديره جلهود القائمني 
على البطولة يف اإ�سافة �سباق الهجن اإىل املناف�سات، خ�سو�ساً 
اأنها منحت هوؤلء ال�سباب الفر�سة لتعلم املهارات الالزمة لهم 
اأجل  من  خرباتنا  كافة  "ن�سخر  وق��ال:  الهجن،  مع  للتعامل 
نقلها اإىل هذا اجليل ال�ساعد، ونتطلع اأن يوا�سلوا ال�سري على 
درب الآباء والأجداد بالتعلق بهذا املوروث ال�سعبي الذي ي�سكل 
جزءا اأ�سا�سيا من احلياة الإماراتية والهوية املرتبطة على مر 

عقود طويلة من الزمن".
امليدان،  م�سرح  على  احل�����س��ور  الكتبي،  مطر  �سعيد  واأط����رب 
الراث  من  تعترب  التي  وهي  نارين"،  لو  "نارين  �سلة  باإلقاء 
ال�سعبي القدمي ومت تقدميها على �سكل اأغاين من عدة فنانني 

اأبرزهم ميحد حمد .

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

ن�سختها  والتحدي يف  للياقة  ال�سرطة  راأ���س اخليمة بطولة  اختتمت يف 
ال�سابعة واملقامة حتت رعاية الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية على م�ستوى القيادات العامة 
�سيافة  يف  الريا�سي  ال�سرطة  احت��اد  ينظمها  والتي   ، بالدولة  املختلفة 
 12 م��ن  ي��وم��ني  مل��دة  وا�ستمرت  اخليمة  راأ����س  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
يناير اجلاري وحر�ست اللجنة املنظمة اأن تكون البطولة وفق التدابري 

الوقائية والإجراءات الحرازية  ل�سمان �سالمة امل�ساركني .
 �سهد اخلتام العميد الدكتور حممد �سعيد احلميدي مدير عام العمليات 
ال�سرطة  احت���اد  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �سهيل  خ��ال��د  العميد  بح�سور  امل��رك��زي��ة 
الريا�سي  ال�سرطة  احتاد  اإدارة  مدير  الري�س  عارف  والعميد  الريا�سي 
امل�ساندة  امل��وارد واخل��دم��ات  العميد ع��ادل بن ن�سيب نائب مدير ع��ام  و 
الإعالم  اإدارة  مدير  الزعابي  اهلل  عبد  ق�سيب  والعقيد  اخليمة  براأ�س 
والعالقات العامة بالإنابة والرائد عبد اهلل بن �سلطان القا�سمي رئي�س 
املنت�سبني  ال�سباط  من  وع��دد  والجتماعية  الريا�سية  الأن�سطة  ق�سم 

لوزارة الداخلية.
بداأ اليوم اخلتامي مبوا�سلة التناف�س لتحديد املراكز الثالثة الأوىل ، 
حيث حققت القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي / A املركز الأول بر�سيد 
 C  / العامة ل�سرطة دبي  القيادة  الثاين  باملركز  وج��اءت   ، نقطة   72
و�سيفاً بر�سيد 65 نقطة ، وح�سل على املركز الثالث جهاز اأمن الدولة 

دبي / A بر�سيد 63 نقطة 
الدكتور حممد  العميد  قام  ب��داأت بعدها مرا�سم احلفل اخلتامي حيث 
بتتويج  احل��ف��ل  راع���ي  امل��رك��زي��ة  العمليات  ع��ام  م��دي��ر  احل��م��ي��دي  �سعيد 

اإحتاد  اإىل  والتقدير  ال�سكر  ب��دوره وجه  وال��ذي   ، البطولة  الفائزين يف 
التحديات  و���س��ط  يف  املميز  والتنظيم  الأداء  على  ال��ري��ا���س��ي  ال�سرطة 
بكفاءة  م�سيداً  البطولة  يف  امل�ساركني  جميع  على  للمحافظة  الراهنة 

امل�ساركني وم�ستوى اللياقة البدنية العالية . 
م�سيفاً اأن اجلهد الكبري واملميز الذي قاموا به الفريق امليداين واللجنة 
الداخلية من القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة يف ا�ست�سافة البطولة 
وتقدمي كافة الدعم كان له الأثر الطيب يف جناحها وظهورها بامل�ستوى 

الذي لقى ا�ستح�سان اجلميع .

•• الذيد-الفجر:

�سمن مبادرته التعليمية الريا�سية 
والتي اأطلقها نادي الذيد الريا�سي 
من  �سل�سلة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة 
املتخ�س�سة  الريا�سية  املحا�سرات 
جوانب  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي  والتثقيفية 
العمل  ممار�سة  جم���الت  يف  ه��ام��ة 
واأن�سطته  اأعماله  �سمن  الريا�سي 
للمو�سم الريا�سي احلايل 2020-

اأم�س  �سباح  النادي  نظم   .2021
بعنوان  حم��ا���س��رة  م��ق��ره  يف  الأول 
ونادي  العامل  بني  الطاولة  )تن�س 

الذيد(
امل���ح���ا����س���رة  م������درب تن�س  وق������دم 
النق�سبندي  جميل  ندمي  الطاولة 
وذلك يف اإط��ار  �سل�سلة املحا�سرات 
ع�سر  ����س���ت���ة  اإىل  ���س��ت�����س��ل  ال����ت����ي 
قرابة  م��ن��ه��ا  وي�ستفيد  حم��ا���س��رة 
)200( م�ساركا ويقدمها مدربوا 
ال�����ن�����ادي يف واح�������دة م����ن امل���ح���اور 

النادي   ا�سراتيجية  يف  الرئي�سة 
ل��ل��ن��ه��و���س ب���اجل���ان���ب ال���ف���ك���ري يف 
ثقافة  لن�سر  ال��ري��ا���س��ات  خمتلف 
والبناء  ال���ري���ا����س���ي  الح���������راف 

املعلوماتي ملنت�سبي النادي.

اأخذ  املحا�سرة جرى تنفيذها بعد 
ك��اف��ة الح��ت��ي��اط��ات ال���الزم���ة من 
ال�سالمة  قواعد  وحتقيق  التباعد 
املحاور  تناولت عددا من  و  العامة 
الهامة التي تفاعل معها احل�سور 

ن��دمي جميل  املحا�سر  فيها  واأ���س��ار 
النق�سبندي عن  فوائد لعبة تن�س  
لعبة  و�سهولة مم��ار���س��ة  ال��ط��اول��ة  

للهواة وجلميع اأفراد املجتمع .
تن�س  ل��ع��ب��ة  ت���اري���خ  اإىل   وت���ط���رق 

اأول من  اخ��رع قانون  الطاولة و 
بجانب  ال���ت���ن�������س  ل���ع���ب���ة   واأدوات 
تن�س طاولة   ب��ي��ان مم��ي��زات لع���ب 
الذيد  ن��ادي  اإدارة  واهتمام جمل�س 

باللعبة وتطوير خمرجاتها .

وت��خ��ل��ل��ت امل��ح��ا���س��رة ع��ر���س مادة 
قدمية.بجانب  ل��ب��ط��ولت  م��رئ��ي��ة 
عر�س مادة مرئية اأخرى عن اأهم 
اللعبة  هذه  يف  املهاريني  الالعبني 

.

وجرى خالل املحا�سرة تقدمي مادة 
مرئية لفيلم ت�سجيلي عن املهارات 
الطاولة  مع  كرة  للعبة  الأ�سا�سية 
من��اذج  التطبيق العملي  لالعبني 
لعبة  وبدايات  وتاريخ  الذيد  ن��ادي 

تن�س الطاولة يف نادي الذيد واأهم 
اإجنازات يف تلك الفرة و�سول اإىل 
الالعبني  �سور  ت��ربز  فلمية  م��ادة 
التي حققوها يف هذه  والإجن���ازات 

اللعبة ب�سكل عام.

حتت رعاية �شيف بن زايد 

اختتام بطولة ال�شرطة للياقة والتحدي ال�شابعة براأ�س اخليمة

نادي الذيد الريا�شي ينظم حما�شرة عن تن�س الطاولة ويعرف بتاريخها وفوائدها ومميزاتها   

يونايتد �شبورت يتعاقد مع 6 العبني وينفي تغيري املدرب 

 الكتبي: ن�شعر ب� »امللل« لغياب »اجلمهور الفرتا�شي«  

العامري ثاين املتاأهلني ل� »املربع الذهبي« يف 
بطولة فزاع لليولة

»الظفرة« يحلق بنامو�س مهرجان ال�شيخ 
زايد للمحامل ال�شراعية 60 قدما
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األيك�س  ال�سري  الإنكليزي  يونايتد  ملان�س�سر  ال���س��ط��وري  امل���درب  ع��رّب 
اإىل  ليفربول  الغرمي  و�سول  قبل  لعتزاله،  ارتياحه  عن  فريغو�سون 

قمة ال�"برميريليغ".
 13 اإىل  احلمر"  "ال�سياطني  فريغو�سون  ق��اد   

لقبا يف الدوري خالل فرة توليه تدريبه قبل 
ال��وق��ت، عجز  2013، وم���ذذاك  اع��ت��زال��ه يف 

ي��ون��اي��ت��د ع��ن اح����راز ل��ق��ب ال����دوري وجتمد 
ع����داده ع��ن��د 20 ل��ق��ب��ا اآخ���ره���ا م��ع امل���درب 

ال�سكتلندي.
قدوم  م��ع  ليفربول  انتع�س  ل��ذل��ك،  خ��الف��ا 

امل����درب المل����اين ي��ورغ��ن ك��ل��وب، ف��اح��رز لقب 
على  ع����ام  ب��ع��د   2019 اوروب������ا  اب���ط���ال  دوري 

عقود  ثالثة  دام  ل�سيام  ح��دا  و�سع  ثم  و�سافته، 
مو�سم  "برميريليغ" يف  ال��دوري  بلقب  بتتويجه 

.2020-2019
وبرغم تربع يونايتد على ال�سدارة راهنا بفارق 
اليوم  مواجهتهما  قبل  ليفربول  عن  نقاط   3
ال  "انفيلد"،  ملعب  ع��ل��ى  ال����دوري  يف  الأح����د 
ايقاف م�سرية  �سعوبة يف  يرى  ان فريغو�سون 

رجال كلوب.
مل�ساعدة  خ��ريي��ة  جلنة  �سمن  ح��دي��ث  يف  ق��ال 
ف��ري��ق��ني يف  اأجن�����ح  "هما  م��ر���س��ى اخل�����رف 
القابهما. يونايتد  اإذا ا�سفتم كل  بريطانيا، 
���س��د ل��ي��ف��رب��ول ه��ي م���ب���اراة امل��و���س��م، اجنح 

فريقني يف البالد".
تابع املدرب البالغ راهنا 79 عاما والذي 

واجه متاعب �سحية بعد اعتزاله "ا�سكر 
ل��ي��ف��رب��ول كان  اع���ت���زايل، لن  اهلل ع��ل��ى 

ظاهرة يف اآخر مو�سمني".
منتخب  م�����درب  احل������وار  يف  و�����س����ارك 
ان���ك���ل���را غ���اري���ث ���س��اوث��غ��ي��ت وامل�����درب 
كيني  ال�سكتلندي  لليفربول  ال�سابق 
دالغلي�س وناق�سوا الدور احلايل لقائد 

ليفربول جوردان هندر�سون.
الذي  عاما(   30( هندر�سون  وك��ان 

انُتقد يف بداية م�سريته مع ليفربول، قريبا من النتقال اىل مان�س�سر 
يونايتد لول ن�سائح اجلهاز الطبي لفريغو�سون.

ا�ساف ال�سري األيك�س "كنا جاهزين لتقدمي عر�س جلوردان هندر�سون 
عندما كان يف �سندرلند. حتدثت اإىل �ستيف برو�س واأَحبَّ هذا 

ال�ساب".
ت��اب��ع ع��ن ال��الع��ب ال���ذي ك��ان م��ن ارك���ان ف��وز ليفربول 
بالدوري املو�سم املا�سي "قال جهازنا الطبي انه لي�س 
الالعبني  ن��وع  من  يكون  قد  جريه،  بطريقة  �سعيدا 
انه من  "اأقرُّ  �سرح  للتعر�س لال�سابات".  القابلني 
دائما  ال��الع��ب  ي��ك��ون  ان  ادارت����ي  م��ب��ادىء  �سمن 
متاحا. اإذا تعاقدت مع لعب ومل يكن جاهزا، 
التي  النقطة  للوقت، وهذه  فهذا م�سيعة 

اريد ان او�سحها ب�ساأن جوردان".
وقد  ك���الع���ب  "اأحببناه  اأردف 
كان  ل��ق��د  الآن،  ذل����ك  اث���ب���ت 
الق�س�س  وك����ل  رائ���ع���ا 
ال��ت��ي اخ����ربوين بها 
انني  ت��ث��ب��ت  ع��ن��ه 
اف���������ت���������ق���������دت 
�سخ�سا جيدا 

جدا".

املو�سمني  يف  للمحرفني  الم��ريك��ي  ال�سلة  ك���رة  دوري  يف  لع���ب  اأف�����س��ل  ق���اد 
املا�سيني اليوناين ياني�س اأنتيتوكومنبو فريقه ميلووكي باك�س اإىل التفوق على 
دال�س مافريك�س وجنمه ال�سلوفيني لوكا دونت�سيت�س 112-109 يف مواجهة 

بني مر�سحني لنيل جائزة اف�سل لعب.
و�سجل ياني�س 31 نقطة )14 من 21 حماولة لكن رمية حرة يتيمة من ا�سل 
وا�ساف زميله كري�س ميدلتون 25 نقطة، ليحقق باك�س فوزه ال�سابع يف   )10

اآخر ثماين مباريات.
24 حماولة وكان اف�سل م�سجل  12 من  يف املقابل، �سجل ال�ساب دونت�سيت�س 
28 نقطة و13 متريرة حا�سمة و9 متابعة، فوقف على بعد  لدى دال�س مع 

متابعة واحدة لتحقيق "تريبل دابل".
قال ياني�س عن لعب ريال مدريد ال�سباين ال�سابق "لقد �سّيقنا اخلناق عليه، 

مل يكن قادرا على التحرك واأُجرب على مترير الكرة".
قاد  ليلتني عندما  34 نقطة قبل  �سجل  ال��ذي  دونت�سيت�س )21 عاما(  و�سرح 
فريقه اىل الفوز على ت�سارلوت هورنت�س "لعبنا ب�سكل �سيء. �سنحت لنا فر�سة 

التقدم لكن اخفقنا".
وب��ع��د اه����دار ب���روك ل��وب��ي��ز رم��ي��ة ح���رة ق��ب��ل ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ن��ه��اي��ة ال���وق���ت، اطلق 
دونت�سيت�س كرة يائ�سة بعيدين باليدين من منت�سف ملعبه كادت تعادل الرقام 

وتفر�س وقتا ا�سافيا.
قال ميدلتون "لقد قاموا بعمل جيد يف املتابعات و�سّددوا بع�س الكرات اجلميلة، 

لكننا جاريناهم".
ت�سجيل  دي��روي��ت، يف  2013 من  ع��ام  ال��ق��ادم اىل ميلووكي  وجن��ح ميدلتون 
بع�س الثالثيات يف الربع الخري وا�ساف اىل ر�سيده 8 متابعات و6 متريرات 

حا�سمة.
تابع ميدلتون الذي تربع اخريا مببلغ مئة األف دولر ملوظفي ملعب "في�سريف 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ت��داع��ي��ات  ب�سبب  وظائفهم  خ�سروا  ال��ذي��ن  فوروم" 

به  يقومون  ما  وه��ذا  املجموعة.  وتطوير  التح�سن  �سنة  كل  يف  "نحاول 
لأجلي".

 11 ولوبيز  نقطة   16 ه��ول��ي��داي  ج��رو  للفائز  وا���س��اف 
جونيور  ه���اردواي  تيم  ك��ان  فيما  متابعة،  و11  نقطة 
العمالق  22 نقطة وا�ساف  فاعال لدى اخلا�سر مع 
و10  نقطة   15 بورزينغي�س  كري�ستاب�س  ال��الت��ف��ي 

متابعات.
ف��ائ��زا على مت�سدر  ل��ي��ربون جيم�س  ال����دوري  وخ���رج جن��م 
لو�س  قاد  عندما  وليام�سون،  زيون  ال�سابق  الدرافت  لئحة 

نيواورليانز  على  ال��ف��وز  اىل  اللقب  ح��ام��ل  ليكرز  اجنلي�س 
بيليكانز 95-112.

ان��دي��ة خمتلفة  ال���دوري ارب��ع م��رات م��ع ثالثة  و�سجل بطل 
و11 متريرة حا�سمة و8 متابعات  نقطة   21

اأنتوين  ال��ن��ج��م  زم��ي��ل��ه  وا����س���اف 
فيما  ن��ق��ط��ة،   17 دي��ف��ي�����س 

���س��ج��ل ���س��ت��ة لع���ب���ني من 

كالدويل- وكنتافيو�س  هاريل  تقدمهم مونريزل  اكرث،  او  نقاط  ع�سر  ليكرز 
بوب مع 16 نقطة.

قال جيم�س الذي يت�سدر فريقه ترتيب املنطقة الغربية )11-3( "نقدم كرة 
�سلة جميلة راهنا ونريد ال�ستمرار بذلك. نقوم بدمج خم�سة لعبني جدد مل 

يكونوا �سمن الت�سكيلة العام املا�سي".
العائد  الذي مني بخ�سارته اخلام�سة تواليا، �سجل وليام�سون  بيليكانز  ولدى 
متابعة  و12  نقطة  "كوفيد19-" 21  ب��روت��وك��ول  ب�سبب  م��ب��اراة  غياب  بعد 

وا�ساف براندون اإينغرام 20 نقطة.
ويف مواجهة نارية ُح�سمت بالوقت ال�سايف، �سجل �ساي غيلغيو�س-األك�سندر 33 
نقطة وزرع مايك مو�سكول ثالثيتني يف الوقت املمدد، ليحقق اأوكالهوما �سيتي 
فوزا عزيزا على �سيكاغو بولز 127-125. وو�سل تقدم بولز يف ال�سوط الول 
اىل 22 نقطة، قبل ان ي�سّن ثاندر عودة رائعة معادل الرقام يف الثواين الأخرية. 
وادت ثالثيات مو�سكال والوقت ال�سايف املتوا�سع لبولز، اإىل ح�سول اأوكالهوما 
على فوزه الول على ار�سه هذا املو�سم يف �ست مباريات. ويف مكان اآخر، �سجل 
27 نقطة ليقود لو�س اجنلي�س كليربز اىل الفوز على م�سيفه  كواهي لينارد 
�ساكرامنتو كينغز 138-100، و�ساهم معه زميله النجم بول جورج بت�سجيل 
26 نقطة. واجربت رابطة الدوري على تاأجيل مباريات جديدة ب�سبب تف�سي 
اأجلت  اأكرب املت�سررين وا�سنطن وي��زاردز الذي  فريو�س كورونا امل�ستجد. ومن 
الرابطة مباراتيه �سد كليفالند كافاليريز الحد والثنني، نظرا لعدم قدرته 
على توفري العدد املطلوب من الالعبني )8( ب�سبب ال�سابات. وذكرت تقارير ان 
خم�سة لعبني من وا�سنطن ا�سيبوا بفريو�س كورونا، علما بان الرابطة كانت قد 
اأجلت مباراتني لهذا الفريق هذا ال�سبوع. وارتفع عدد املباريات املوؤجلة اىل 13 
بعد اربعة ا�سابيع من انطالق الدور املنتظم، مع العالن عن تاأجيل مواجهة 
ممفي�س غريزليز وميني�سوتا تيمربوولفز قبل �ساعتني من انطالقها، لنق�س 
كارل  الدومينيكاين  ميني�سوتا  جنم  وق��ال  ميني�سوتا.  يف  ت�سكيلة  يف  الالعبني 
اأنتوين تاونز ان نتيجة اختباره جاءت ايجابية، علما بان والدته ق�ست 
العام املا�سي عن 58 عاما مع �ستة من افراد عائلته ب�سبب كورونا. 
قال الالعب البالغ 25 عاما "قبل مباراة الليلة، تلقيت خربا 
ايجابية".  ج��اءت  لكوفيد  اختباري  نتيجة  بان  جديدا  �سيئا 
تابع "اأ�سلي كل يوم اأن يهداأ كابو�س هذا الفريو�س واتو�سل 
اتخاذ  بالتعامل معه بجدية من خالل  اجلميع ال�ستمرار 
املا�سي  للمو�سم  وخالفا  الالزمة".  الحتياطات  جميع 
الق�سائية  الدوار  يف  احلا�سمة  مبارياته  اقيمت  ال��ذي 
يف فقاعة �سحية يف اورلندو، تخو�س الندية مبارياتها 
على ار�سها هذا املو�سم دون جماهري. وادى الفريو�س اىل 
ا�سابة اكرث من 23 مليون �سخ�س يف الوليات املتحدة 

و391 الف حالة وفاة.

•• دبي- وام:

�سهد ال�سيخ حممد بن را�سد بن حممد بن را�سد م�ساء اأم�س انطالق مهرجان 
�سمو ويل عهد دبي للهجن من خالل حتديات �سن احلقاقة لنخبة الأ�سايل 

اململوكة لأبناء القبائل.
اأ�سواط  و8  �سوطا مفتوحا   12 بواقع  �سوطا   20 ال�سباق على مدار  واأقيم 
لالإنتاج مل�سافة 4 كيلومرات، وذهب النامو�س يف ال�سوط الرئي�سي للحقاقة 

البكار املفتوح اإىل �سعار عاطف عطية ح�سن القر�سي والذي قدم " جبارة " 
على القمة م�سجلة توقيتاً وقدره 5:48:4 دقيقة .

وجنح �سعار حممد نا�سر علي اخلييلي يف و�سع ب�سمته من خالل التحدي 
الرئي�سي للحقاقة اجلعدان املفتوح حيث متكن " الذيب " من تقدم مناف�سيه 

حمققا زمنا بلغ 5:50:1 دقيقة.
وتتناف�س هجن اأبناء القبائل على رموز احلقاقة م�ساء اليوم الأحد من خالل 
بكاأ�س �سمو ويل عهد دبي للحقاقة البكار املفتوح  الفائزان  15 �سوطا وينال 

ببندقية احلقاقة اجلعدان  الفائزان  ينال  1.5 مليون درهم، فيما  والإنتاج 
املفتوح والإنتاج مليون درهم.

اأ�سواط  تعقب  التي  اخلم�سة  الأ���س��واط  يف  الأول  امل��رك��ز  اأ���س��ح��اب  ويح�سل 
الرموز على �سيارات فاخرة، بينما ينال الفائزون يف الأ�سواط ال�ستة الأخرية 

جوائز نقدية قيمة.
وت�سهد الفرة ال�سباحية اإقامة 30 �سوطا بواقع 12 �سوطا لالإنتاج و18 
اخلم�سة  الإن��ت��اج  اأ���س��واط  يف  الأول  باملركز  الفائزون  وينال  مفتوحا،  �سوطا 

اأ�سواط  اأربعة  الأول يف  املركز  اأ�سحاب  بينما يح�سل  �سيارات فاخرة،  الأوىل 
لبقية  قيمة  نقدية  جوائز  خ�س�ست  حني  يف  فاخرة،  �سيارات  على  مفتوحة 
" انطالقة  " الأح��د  اليوم  امل��رم��وم م�ساء  الأ���س��واط. وت�سهد من�سة ميدان 
فعاليات مزاد املرموم الثامن /B/ للفطامني /الإنتاج ال�سخ�سي/ وتعر�س 
من خالل اليوم الأول 65 مطية تنحدر من �ساللت فاخرة يف عامل �سباقات 
ال�سمو  اأ�سحاب  لهجن  الكربى  للموؤ�س�سات  اململوكة  ال��زم��ول  مثل  الهجن 

ال�سيوخ واأبناء القبائل.

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

فريغ�شون مرتاح لالعتزال 
قبل »ظاهرة« ليفربول 

•• اأبوظبي -وام: 

ال�سيخ  ل�سمو  العائدة  الوثبة  ا�سطبالت  اجلهوري  علي  عبداهلل  الفار�س  منح 
الرئا�سة،  �سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زاي��د  من�سور بن 
لقب ال�سوط الرئي�سي ملهرجان حممد بن زايد اآل نهيان للقدرة، مل�سافة 120 
كلم، والذي اأقيم ام�س بقرية الإم��ارات العاملية للقدرة، مب�ساركة 230 فار�ساً 
�سهوة  على  اللقب  حتقيق  يف  ع��ام��اً   14 ال���  �ساحب  الفار�س  وجن��ح   . وفار�سة 
�ساعة   4:10:10 ق��دره  زمنا  م�سجاًل  ج���دارة،  عن  مالمبو"،  "جيج  اجل��واد 
اهلل  عبد  الثاين  املركز  يف  وج��اء  ال�ساعة.  يف  كلم   28.78 بلغ  �سرعة  ومبعدل 
امللكي،  البحرين  لفريق  بوجانغلي�س"  م�سر  "واتريل  �سهوة  على  العطا�س 
الواحد  الثالث غيث عبد  املركز  �ساعة، وحل يف   4:16:06 امل�سافة يف  قاطعا 
اأم �سفن "2" للقدرة بزمن قدره  على �سهوة "تي�سكا لماجوري" من ا�سطبل 
4:16:44 �ساعة. وعقب ختام ال�سباق واعتماد النتيجة قام �سمو ال�سيخ نا�سر 
و�سوؤون  الإن�سانية  لالأعمال  البحرين  ملك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 
ال�سباب، واللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي رئي�س احتاد الإمارات الفرو�سية، 

وال�سباق بتتويج الفائزين.
ح�سر التتويج كل من م�سلم العامري مدير عام قرية الإمارات العاملية للقدرة 
وعارف  الفرو�سية،  لحت��اد  العام  الأم��ني  الهاجري،  غ��امن  والدكتور  بالوثبة، 
حمد العواين، الأمني العام ملجل�س اأبوظبي الريا�سي، واأحمد ال�سويدي املدير 
التنفيذي لالحتاد، وحممد احل�سرمي م�سرف الفعاليات بالقرية والبطولة، 

ولرا �سوايا املدير التنفيذي ملهرجان �سباقات من�سور بن زايد العاملي. ووجه 
اأحمد نا�سر الري�سي رئي�س احتاد الإم��ارات للفرو�سية وال�سباق التهنئة ل�سمو 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، بفوز ا�سطبالت الوثبة والفار�س النا�سئ علي 
اآل خليفة على  نا�سر بن حمد  ال�سيخ  �سمو  هناأ  الغايل، كما  باللقب  اجلهوري 
ح�سول الفريق امللكي للقدرة على املركز الثاين. واأثنى الري�سي على التنظيم 
الرائع الذي �سهدته القرية، موؤكدا اأن اجلميع كانوا حري�سني على امل�ساركة يف 
ال�سباقات الثالثة، وتوجيه ر�سالة حب وعرفان ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
جهته  من  اجل��ه��وري.  خلفان  علي  وامل���درب  الفار�س  جنل  هو  البطل  اأن  يذكر 
القيادة  العاملية للقدرة دعم  الإم��ارات  العام لقرية  املدير  العامري  ثمن م�سلم 
�ساهم يف  الدعم  اأن هذا  القدرة، موؤكدا  و�سباقات  الفرو�سية  لريا�سة  الر�سيدة 
اأ�سبحت الإم��ارات واحدة من الدول املتقدمة يف ريا�سة  تطور ال�سباقات حتى 
القدرة. واأكد العامري حر�سهم على موا�سلة بقية �سباقات املو�سم بذات النجاح، 
وتقدمي  الأج���واء  تهيئة  على  با�ستمرار  �سيعملون  القرية  يف  اأنهم  اإىل  م�سرياً 
جميع امل�ساعدات التي ت�سهم يف جناح بقية �سباقات املو�سم. ووجه التحية لكل 
املنظمة يف  اللجنة  مثمنا جهود  وفار�سات،  فر�سان  املهرجان من  �سارك يف  من 
الهتمام  يعك�س  حتقق  ال��ذي  النجاح  اأن  م�سدد  امل��ه��م،  للحدث  القرية  اإع���داد 
والتقدير الكبريين لال�سم الذي حمله املهرجان واأن ذلك جت�سد ب�سكل وا�سح 
يف تدافع املالك للتواجد يف ال�سباقات الثالث والدفع باأقوى اخليول للمناف�سة 

على الألقاب التاريخية وامل�سرفة لكل فائز.

ياني�س يتفوق على دونت�شيت�س 
وكورونا يوؤجل املزيد 

اجلهوري يهدي الوثبة لقب ال�شباق الرئي�شي ملهرجان حممد بن زايد للقدرة
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جمتمع االمارات

اأدنوك للتوزيع ت�شتهّل العام اجلديد
 بافتتاح حمطات خدمة جديدة يف دبي 

قطاع  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  ال��رائ��دة  للتوزيع،  اأدن���وك  �سركة  ا�ستهّلت   
جديدة  خدمة  حمطات  بافتتاح  اجلديد  العام  التجزئة،  ومتاجر  الوقود 
يف دبي. فقد مت افتتاح موقعني جديدين منذ الأول من يناير، وذلك مع 
تد�سني حمطة خدمة تقليدية يف منطقة رمرام تعمل على توفري الوقود 
وغ�سيل  الزيت  تغيري  خدمات  اإىل  بالإ�سافة  اأدن���وك،  واح��ة  متجر  وت�سم 

ال�سيارات.

ُيقام على �سفاف  ال��ذي  دبي  للت�سوق معر�س معامل  دبي   يقدم مهرجان 
اخلور وي�سم لوحاٍت و�سوراً رائعة للمغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان، الأب املوؤ�س�س لدولة الإمارات العربية املتحدة، وبرج خليفة ومرو 
دبي وم�سبار الأمل والعديد من املعامل البارزة يف الإمارة.   وُيقام املعر�س 
يف �سوق مهرجان دبي للت�سوق يف ال�سيف مقدم من الفوعة، وي�سم اأعماًل 

���س��ب��اب م��وه��وب��ون من  اأب��دع��ه��ا  فنية 
خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���دول���ة ���س��ارك��وا يف 
م�سابقة اأ�سواق مهرجان دبي للت�سوق 
ال��ف��ن��ي��ة، وال���ت���ي ت��ق��ام ب��ال��ت��ع��اون مع 
الب�سرية.   وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة 
واأط������ل������ق ال����ف����ن����ان����ون ال���ط���م���وح���ون 
حيث  وم��وه��ب��ت��ه��م،  خليالهم  ال��ع��ن��ان 
ال��ل��وح��ات وال�سور  ع�����س��رات  اب��ت��ك��روا 
�سلطت  التي  الرائعة  الفوتوغرافية 
ال�سوء على الإجنازات الكربى لدبي 
ع��ل��ى م��ر ال��ع��ق��ود.  و���س��ارك 60 من 

طلبة املدار�س الثانوية من مدار�س هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية، واختار 
احلكام اأف�سل 30 طالباً ليتم عر�س اإبداعاتهم حتى يوم 30 يناير. ويتم 
عر�س الأعمال الفنية داخل اإطارات م�سيئة يف �سوق مهرجان دبي للت�سوق 
يف ال�سيف مقدم من الفوعة، حيث ح�سل كل من الفنانني امل�ساركني على 
داخل  رائ��ع  ب�سكل  اأعمالهم  عر�س  فر�سة  اإىل  بالإ�سافة  ت�سجيعية  هدايا 

عرو�س الألعاب النارية واملاأكولت والبت�شامات تزين عطالت نهاية الأ�شبوع يف مهرجان دبي للت�شوق
 ميكن للعائالت والأ�سدقاء ال�ستمتاع بتناول الطعام مع م�ساهدة عرو�س الألعاب النارية يف كل عطلة نهاية اأ�سبوع 
من مهرجان دبي للت�سوق.  ومتتزج عرو�س الألعاب النارية ب�سكل مثايل مع ت�سكيلة وا�سعة من املاأكولت ال�سهية من 
خمتلف اأنحاء العامل، والتي يتم تقدميها يف الهواء الطلق يف جمموعة خمتارة من املقاهي واملطاعم املتاحة يف منطقة 

ال�سيف املطلة على خور دبي، ول مري، الوجهة ال�ساطئية يف منطقة جمريا. 
وُتقام عرو�س الألعاب النارية اأيام اخلمي�س واجلمعة يف ال�سيف ال�ساعة 8:30 م�ساًء ول مري ال�ساعة 9:30 م�ساًء، 
اأف�سل وجهات اجلذب  اأحد الأرك��ان الأ�سا�سية لفعاليات مهرجان دبي للت�سوق واملف�سلة لدى زوار اثنتني من  وتعد 

ال�سياحي يف املدينة. 
ومع وجود ثالثة اأ�سابيع متبقية من املرح �سمن مهرجان دبي للت�سوق، فال يزال اأمام العائالت والأ�سدقاء واملقيمني 
وال��زوار الفر�سة لال�ستمتاع بطق�س �سهر يناير الرائع بالإ�سافة اإىل جمموعة من العرو�س الرفيهية والأن�سطة 
والعرو�س الرويجية الكربى املتاحة يف خمتلف املعامل والوجهات ال�سهرية عاملياً ومراكز الت�سوق يف خمتلف اأنحاء 
املدينة.  وي�سهد يوم ال�سبت املوافق 30 يناير، وهو اليوم الأخري من الدورة ال�ساد�سة والع�سرين ملهرجان دبي للت�سوق، 
8 م�ساًء،  ال�ساعة  بوينت  ذا  للمهرجان يف كل من  الأ�سبوع اخلتامية  نهاية  نارية خالل عطلة  األعاب  اإقامة عرو�س 

وال�سيف ال�ساعة 8:30 م�ساًء، ودبي ف�ستيفال �سيتي مول ال�ساعة 9 م�ساًء، ول مري ال�ساعة 9:30 م�ساًء. 

مغامرة ل تن�شى مع ما�شا والدب يف �شيتي �شنرت مردف
ا�ست�ساف �سيتي �سنر مردف �سخ�سيات امل�سل�سل الكرتوين ال�سهري ما�سا 
والدب، حيث قدمت ما�سا برفقة �سيد دب مغامرة م�سوقة يف مركز الت�سوق. 
ال�سخ�سية  امل�سل�سل الكرتوين ما�سا والدب - �سوبر ما�سا، حول  ويتمحور 
املحببة ما�سا التي ت�سبح بطلة خارقة وتقوم مب�ساعدة اأي �سخ�س يحتاج 
من  الكثري  فيه  باأ�سلوب  التعليمي  بقالبه  الربنامج  يتميز  امل�ساعدة.  اإىل 
على  تام  باإتقاٍن  ال�سوء  ي�سلط  كما  الق�س�س.  �سرد  يف  والت�سويق  املغامرة 
الأ�س�س ومبادئ العالقات الأ�سرية وال�سداقة، ومُيكن لالأطفال من جميع 

الأعمار والثقافات فهمه ب�سهولة.

�شحوبات مهرجان دبي للت�شوق تقدم جوائز 
مميزة للعديد من الرابحني املحظوظني 

تقدمي  والع�سرين  ال�ساد�سة  دورت���ه  يف  للت�سوق  دب��ي  م��ه��رج��ان  ي��وا���س��ل   
التجزئة، حيث يتيح املهرجان  املميزة يف عامل  اأف�سل التجارب والعرو�س 
اأمام املت�سوقني من خالل العديد من ال�سحوبات والعرو�س  فر�س الفوز 
الأوىل  الأ�سابيع  الكثري من اجلوائز خالل  اإىل تقدمي  بالإ�سافة  املميزة، 
دبي  موؤ�س�سة  تنظمها  ال��ت��ي  الفعالية  وت�ست�سيف  اجل���دي���د.   ال��ع��ام  م��ن 
دبي  �سحوبات جمموعة  يناير،   30 وت�ستمر حتى  والتجزئة  للمهرجانات 
للذهب واملجوهرات، مع جوائز اإجمالية قدرها 25 كيلوجراماً من الذهب 
الذين  املت�سوقون  ال�سحب  يف  و�سيدخل  فائز.  لكل  جراماً   250 ومبعدل 
اأي م��ن املتاجر  امل��ه��رج��ان م��ن  ال��ذه��ب وامل��ج��وه��رات طيلة ف��رة  ي�سرون 
امل�ساركة يف احلملة والبالغ عددها 180 متجراً مبا يف ذلك �سوق الذهب 

يف ديرة، ومينا بازار، ومراكز الت�سوق يف الإمارة.
امل�سغولت  ل�����س��راء  دره���م   500 ي��ن��ف��ق��ون  ال��ذي��ن  امل��ت�����س��وق��ون  و�سيح�سل 
واملجوهرات الذهبية على ق�سيمة واحدة لل�سحب، كما �سيح�سل املت�سوقون 
على  دره��م   500 بقيمة  ال�ساعات  اأو  ال��ل��وؤل��وؤ  اأو  الأمل��ا���س  ي�سرون  ال��ذي��ن 
ق�سيمتني لل�سحب و�سيتقا�سم اأربعة فائزين كل يومني خالل مهرجان دبي 
للت�سوق، كيلوجراماً واحداً من الذهب بالت�ساوي، كما يتقا�سم 12 فائزاً 3 
الكربى خالل  ال�سحب على اجلوائز  الذهب كجزء من  كيلوجرامات من 

اأكادميية �شي اإن اإن اأبوظبي 
ترحب بدفعتها الأوىل من الطالب

اإن  اإن  ����س���ي  اأك����ادمي����ي����ة  ا����س���ت���ه���ل���ت 
 3 ي�����وم  الأول  ف�����س��ل��ه��ا  اأب����وظ����ب����ي 
ومتهيدية  ترحيبية  بجل�سة  يناير، 
ع��ل��ى م����دى ���س��اع��ت��ني ب��رف��ق��ة بيكي 
�سي  التحرير يف  م��دي��رة  اأن��در���س��ون، 
برنامج  وم��ذي��ع��ة  اأب���وظ���ب���ي  اإن  اإن 
 Connect وورل������د  ذا  ك��ون��ك��ت 
وتعد الأكادميية   .the World
الأوىل من نوعها لل�سبكة الإخبارية 
خاللها  م��ن  ت��ه��دف  وال��ت��ي  العاملية، 
اإىل �سقل مواهب اجليل القادم من 

ال�سحفيني.
ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق���ال���ت اأن���در����س���ون: 
بهذه  �سخ�سًيا  الرحيب  ي�سعدين 
املجموعة املوهوبة يف اأول اأكادميية ل� 
�سي اإن اإن هنا يف اأبوظبي. ويعريني 
اأن����ا وزم���الئ���ي ال��ف��خ��ر ل��ت��ق��دمي كل 
�سواء  النا�سئة  املواهب  لهذه  الدعم 

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات باملنطقة 
الو�شطى يدعم ريا�شة ال�شقور لطلبة املدار�س  

لإمارة  الو�سطى  باملنطقة  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  جمل�س  دع��م   
ال�سارقة والتابع ملجل�س ال�سارقة للتعليم بحكومة ال�سارقة فعاليات البطولة 
الريا�سية التي انطلقت مبدينة الذيد وحملت ا�سم  �سباق ال�سقور الثالث. 
حر�س  والتي  املنطقة  يف  املتوارثة  الريا�سات  اإح��دى  ال�سقور  ريا�سة  وتعد 
27 طالبا من كافة املراحل ال�سنية  املجل�س على دعمها من خالل م�ساركة 
من مدار�س املنطقة الو�سطى بعد اأن جرى العداد لها والتح�سري مبكرا يف 
اإطار تالقيها مع روؤية جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف احلفاظ على 

الريا�سات املتوارثة وتعزيز ممار�ستها لدى الأجيال .

معر�س معامل دبي ي�شلط ال�شوء على اإبداعات املواهب ال�شابة 

عرو�س اأبوظبي تطلق فعالية اأ�شبوع اأبوظبي للجمال لتقدمي جتارب للعناية باجلمال 

عامل فرياري اأبوظبي تطلق فعالية ُجمعة العائالت
الرفيهية من  املدينة  �ستتيح ل�سيوف  التي  العائالت،  ُجمعة  اإطالق فعالية  اأبوظبي عن  اأعلنت عامل فرياري 
اأيام  وذلك  امل�سوقة،  الرفيهية  والتجارب  املغامرات  اأروع  اختبار  الأعمار  جميع  من  والت�سويق  احلما�س  ع�ساق 
و�ستوفر فعالية ُجمعة العائالت لل�سيوف    .2021 25 فرباير  15 يناير ولغاية  اجلمعة خالل الفرة من 
الفر�سة لال�ستمتاع بالعديد من التجارب الرفيهية والعائلية ال�سائقة؛ حيث �سيتمكن ال�سغار من التجول يف 
عربات الأطفال امل�ستوحاة من �سيارات فرياري، يف حني �سيق�سي ال�سيوف من جميع الأعمار اأوقات مليئة باملرح 
والت�سويق مع الألعاب واملرافق الرفيهية املميزة التي حتت�سنها “منطقة العائلة”، وال�ستمتاع باأنغام الدي جي 
وفقرات الرق�س املختلفة. كما �ستتمكن العائالت من امل�ساركة يف اللعبة اللوحية العمالقة التي ت�ست�سيفها املدينة 
على مدار اليوم، والتناف�س مع بع�سها البع�س يف اأجواء من البهجة والفرح.  وبعد ق�ساء يوم حافل بالأن�سطة 
والتجارب الرفيهية الفريدة، ميكن لل�سيوف ال�سغار تذوق اأ�سهى النكهات من قائمة املاأكولت اجلديدة لدى 
مطعم ماما رو�سياّل الإيطايل ال�سهري، والتي مت اإعدادها لر�سي جميع الأذواق، مبا يف ذلك وجبات الكومبو 
تكتمل هذه  تو. ول  تاك  تيك  لعبة  �سكل  امل�سممة على  ال�سهية  الكوكيز  واأ�سناف  بالنوتيال،  والبيتزا  العائلية، 

التجربة العائلية دون تذوق احللويات اللذيذة مثل طبق اجليالتو العائلي لدى مطعم ا�سرب�سو رو�سو. 

املا�سي  اأغ�سط�س   4 يف  ب��ريوت 
اللبنانية  ال�سناعة  دعم  بهدف 
الت�سميم،  ق��ط��اع  يف  ���س��ي��م��ا  ل 
وامل�����ح�����اف�����ظ�����ة ع����ل����ى امل���������وروث 

التقليدية،  الأزي���اء  يف  اللبناين 
اللبناين  الت�سميم  وت�����س��ج��ي��ع 
امل��ع��ا���س��ر وال��ت��ق��ل��ي��دي ع��ل��ى حد 

�سواء.

اأعمال  امل����ب����ادرة  وت�����س��ت�����س��ي��ف   
والعرب  الإماراتيني  امل�سممني 
ال�سركات  ل����دع����م  خ����ط����وة  يف 

ال�سغرية واملتو�سطة. 

وم����ت����اج����ر ال����ع����ن����اي����ة ب���اجل���م���ال 
الرائدة عاملياً، واإقامة �سل�سلة من 
الن�ساطات احل�سرية يف العا�سمة 
الت�سوق  مراكز  داخ��ل  الإماراتية 

يف اأبوظبي والعني.
وفعاليات  اأن�����س��ط��ة  يف  و�����س����ارك 

الربنامج جمموعة من العالمات 
بالعناية  املتخ�س�سة  امل��رم��وق��ة 
ب��اجل��م��ال م��ث��ل اإي���ف ���س��ان لوران 
و�سارلوت  وف��ال��ن��ت��ي��ن��و،  ب��ي��وت��ي، 
تيلبوري، ولرا مري�سييه، و�سريج 
لوتن�س، وباث اآند بودي وورك�س، 

وغريها الكثري. وت�سمل الفعالية 
اإطالق منتجات جديدة وعرو�س 
تفاعلية  وجت����������ارب  ح�������س���ري���ة 
بقيادة  تعليمية  جل�ساٍت  و�سل�سلة 
القطاع وم�ساهري من  خ��رباء يف 

حول العامل.

ك�سف مركز الغالرييا يف جزيرة 
امل��اري��ة، وب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س 
اأبوظبي  يف  ال��ل��ب��ن��اين  ال��ع��م��ل 
وم���ب���ادرة ب��ح��ب��ك ي��ا ل��ب��ن��ان عن 
م��ت��ج��ر خ��ا���س مببادرة  اف��ت��ت��اح 

.POP UP بريوت
 POP ب��ريوت  ويرحب متجر 
ال���غ���ال���ريي���ا  م�����رك�����ز  يف   UP
بامل�سممني  امل�����اري�����ة  ج����زي����رة 
ثالثة  ام��ت��داد  على  وال�سيوف 
جمموعة  على  لالطالع  اأ�سهر 
وا���س��ع��ة م���ن ت�����س��ام��ي��م الأزي�����اء 
واملجوهرات  والإك�������س�������س���وارات 
امل�سممني  م��ن  خم��ت��ارة  لنخبة 
ح�سرية  وجمموعة  اللبنانيني 
من  الإماراتيني  امل�سممني  من 

جمموعة  تاء الإماراتية.
اللبناين  ال��ع��م��ل  جمل�س  وك���ان 
 POP قد اأطلق مبادرة بريوت
ب��ع��ي��د ان��ف��ج��ار امل���رف���اأ يف   UP

من�سة  اأبوظبي،  ك�سفت عرو�س   
لدائرة  التابعة  بالتجزئة  البيع 
الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي، عن 
للجمال،  اأبوظبي  اأ�سبوع  اإط��الق 
بعامل  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال���ف���ع���ال���ي���ة 
مدار  على  �ستقام  التي  اجل��م��ال، 
11 يوماً يف العا�سمة الإماراتية 
خ�����الل ال����ف����رة امل���م���ت���دة م����ن 4 

ولغاية 14 فرباير 2021.
تهدف هذه الفعالية اإىل ت�سّليط 
ال�����س��وء ع��ل��ى م��ك��ان��ة اأب��وظ��ب��ي يف 
العاملي،  باجلمال  العناية  قطاع 
رائد  ح�سور  حتقيق  ج��ان��ب  اإىل 
الأو�سط يف  ال�سرق  م�ستوى  على 

عامل اجلمال. 
للجمال  اأبوظبي  اأ�سبوع  وت�سعى 
اإىل حتفيز املت�سوقني على العناية 
تزويدهم  خ���الل  م��ن  بجمالهم 
التجارب  مبجموعة متنوعة من 
امل��م��ي��زة، وال��ت��ع��اون م��ع عالمات 

POP UP يف تعاون ح�شري: مركز الغالرييا جزيرة املارية ي�شت�شيف مبادرة بريوت



 
مت�شي 3 �شنوات لإثبات اأنها على قيد احلياة

تزال  ل  اأنها  لإثبات  �سنوات  منذ  خم�سينية  فرن�سية  �سيدة  تكافح 
طريق  ع��ن  وفاتها  ع��ن  حمكمة  اأعلنت  اأن  بعد  احل��ي��اة،  قيد  على 

اخلطاأ.
اأن��ه��ا على قيد احلياة  اإث��ب��ات  ع��ام��اً(  وحت���اول ج��ني بوت�سني )58 
العمل  اأعلنت حمكمة  اأن  منذ  �سنوات،  ث��الث  مل��دة  وب�سحة جيدة 
اإحدى  قدمتها  معلومات  على  بناًء  تت�سرف  اأنها  بزعم  وفاتها، 

موظفاتها ال�سابقات بعد نزاع قانوين معها.
بني  ال��زم��ن  م��ن  لعقد  ا�ستمرت  ق�سائية  دع���وى  احل��ك��م  ينه  ومل 
ا حياتها  ال�سيدة بوت�سني واملوظفة ال�سابقة فح�سب، بل دمر اأي�سً
كمواطنة، حيث مت م�سح ا�سمها من ال�سجالت الر�سمية، وفقدت 
واحل�ساب  الطبي،  وال��ت��اأم��ني  قيادتها،  ورخ�سة  هويتها،  بطاقة 

امل�سريف، وكل ما يثبت وجودها.
وقالت ال�سيدة بوت�سني موؤخراً لوكالة فران�س بر�س "ذهبت لروؤية 
حماٍم اأخربين اأنه �سيتم حل امل�سكلة ب�سرعة وراجعت طبيبي الذي 
اأكد اأنني ما زلت على قيد احلياة، ولكن هذا مل يكن كافياً لوجود 

حكم قانوين".
وفقدت بوت�سني وجودها القانوين واحلقوق املمنوحة لها كمواطنة 
عندما اأعلنت املحكمة وفاتها يف عام 2017. واليوم، تخ�سى اخلروج 
ما مل ت�سطر حًقا اإىل ذلك، حيث تخ�سى اأن تتعر�س لأي موقف 
حتتاج فيه اإىل اإثبات هويتها، وكل ذلك لأن املحكمة اأنهت حياتها 

على الورق، حتى دون التحقق اإذا كانت قد ماتت بالفعل.
وتلقي بوت�سني وحماميها اللوم يف معاناتها امل�ستمرة منذ 3 �سنوات 
على اإحدى املوظفات ال�سابقات كانت تعمل يف �سركتها للتنظيف، 
حيث ا�سطرت ل�سرف بع�س املوظفات ب�سبب م�ساكل مالية، مما 

دفع املوظفة املذكورة لرفع دعوى ق�سائية �سد بوت�سني.

اإ�شارات �شرية تنقذ طفال من ق�شوة اأبويه
اأ�سادت �سرطة اأورلندو يف ولية فلوريدا مبديرة مطعم يف املدينة 
ا�ستخدمت اإ�سارات �سرية مل�ساعدة طفل يتعر�س ل�سوء معاملة من 

اأبويه.
اأي�سا،  امل��ط��ع��م  ن��ادل��ة يف  ال��ت��ي تعمل  ك��ارف��ال��و،  ف��الف��ني  واأب��ل��غ��ت 
اأفراد عائلة  ال�سرطة، بعدما لحظت عالمات مثرية للقلق، على 

كانت تخدم مائدتها يوم راأ�س ال�سنة اجلديدة.
اتهامات  اإىل  اأدى  حتقيقا،  ال�سرطة  فتح  اإىل  كارفالو  بالغ  واأدى 
متعددة بالإهمال واإ�ساءة معاملة الطفل، لوالدة ال�سبي وزوجها.

كارفالو  فيه  روت  فيديو  مقطع  اأورلن����دو  �سرطة  اإدارة  ون�سرت 
بعد لحظت  فيما  لكنها  عادية،  بدت  العائلة  اإن  وقالت  جتربتها، 
وك���ان ذل��ك اأول م��ا لفت  ال��ط��ع��ام،  ت��ن��اول  م��ن  ُح���رم  ال�سبي  "اأن 

انتباهي".
هناك  ك��ان  اإذا  ال�سبي  ت�ساأل  اأن  ح��اول��ت  اأن��ه��ا  ك��ارف��ال��و  واأ���س��اف��ت 
خطب ما، لكن زوج الأم، ويدعى تيموثي ويل�سون، 34 عاما، اأخرب 
الع�ساء  �سيتناول  "ال�سبي  واأن  ي��رام،  ما  على  الأم��ور  اأن  كارفالو 
الأمر  "لكنني وجدت  النادلة:  وتابعت  املنزل" بعد مغادرتهم،  يف 

غريبا للغاية".
وقالت كارفالو اإن ال�سبي كانت تظهر عليه عالمات �سوء املعاملة 
والإهمال، مبا يف ذلك خد�س بني حاجبيه، وت�سيف اأنه "كان هادئا 
ال�سبي  اإن كان بخري، فاأوماأ  ت�ساأله  اأن  للغاية وحزينا." وحاولت 

بنعم، "لكنه مل يقنعني".
لل�سبي  واأظهرتها  ورق��ة،  على  مكتوبة  بعبارة  عادت  كارفالو  لكن 
من وراء ظهر والديه، وبعد عدة حماولت، "اأوماأ براأ�سه: نعم". 
بعد  ال�سرطة  عنا�سر  وح�سر  ال��ط��وارئ،  رقم  الفور  على  فاأبلغت 

وقت ق�سري.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

افتتاح معبد اإيزي�س بعد 150 عاما من اكت�شافه
ل�سنوات عديدة ظل معبد اإيزي�س مبحافظة اأ�سوان جنوب م�سر م�سكنا للطيور واخلفافي�س قبل اأن تتحرك وزارة 
ال�سياحة والآثار امل�سرية لو�سعه يف قائمة اأعمال الرميم، وعقب عامني من العمل داخل ال�سرح الأثري الكبري 

جرى افتتاحه اليوم لي�سبح جاهزا ل�ستقبال الزوار لأول مرة بعد اكت�سافه منذ 150 عاما.
واأ�ساد وزير ال�سياحة والآثار امل�سرية، خالد العناين، باجلهد الكبري املبذول يف ترميم املعبد وتطوير ورفع اخلدمات 
ال�سياحية به، موجها ال�سكر جلميع الأثريني واملرممني امل�سريني على اإخال�سهم وتفانيهم يف العمل رغم ظروف 

جائحة فريو�س كورونا.
ويقع معبد اإيزي�س الذي يبلغ طوله 19 مر و�سط منطقة �سكنية بو�سط مدينة اأ�سوان، وتعود اأهميته اإىل ت�سييده 
يف عهد امللك بطليمو�س الثالث لعبادة الإله اإيزي�س وثالوث اأ�سوان، والعثور عليه يف حالة جيدة  عام 1871 خالل 

مد خط �سكة حديد باملنطقة.
اأ�سوان، ا�ستخدام املعبد كمخزن  وخالل ال�سنوات املا�سية قررت البعثة ال�سوي�سرية القائمة على اأعمال تنقيب يف 
للحفائر، وهو ما لفت النتباه من جديد اإىل اأهمية املكان و�سرورة التدخل لإعادة اإحيائه بعد عقود من الإغالق، 

كما توؤكد فتحية احلفني، كبري مفت�سي اأثار اأ�سوان القدمية ملوقع �سكاي نيوز عربية.
ويف مطلع يناير 2019 ح�سلت احلفني على  موافقة ببدء عمليات الرميم، وقتها انطلق جمموعة من املرممني 

رفقة ال�سيدة الأربعينية للوقوف على حالة املعبد.
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ب�شبب نفاد الباجة.. هجوم م�شلح على مطعم عراقي
الر�سا�س،  من  لوابل  كرد�ستان،  اإقليم  عا�سمة  اأرب��ي��ل  يف  مطعم  تعر�س 

نتيجة �سجار بني اأ�سخا�س غا�سبني على نفاد الطعام، وفقا مل�سدر اأمني.
وقال �سهود عيان لوكالة "�سفق نيوز"، اإن 3 اأ�سخا�س ق�سدوا �سباح اجلمعة 
مطعم "�سامال" قرب قلعة اأربيل الأثرية، واملخت�س بتقدمي اأكلة "الباجة" 

العراقية، اإل اأن العاملني اخربوهم بنفاد تلك الوجبة.
واأح�ساء  وراأ����س  اأرج���ل  م��ن  مكونة  تقليدية  عراقية  اأك��ل��ة  و"الباجة" ه��ي 
اخلروف يف الغالب. واأ�ساف ال�سهود اأن الغ�سب بدا على اأولئك الأ�سخا�س 
اإىل مال�سنة كالمية مع �ساحب املطعم، �سرعان ما تطور  الأم��ر  وحت��ول 
النار على واجهة  اأن فتح الأ�سخا�س الثالثة  اإىل �سجار م�سلح بعد  الأم��ر 

املطعم ومطعمني جماورين ومقهى.
وقال ال�سهود: "من ح�سن احلظ مل يكن هناك زبائن داخل املطاعم، واإل 
اإن  نيوز  �سفق  وكالة  مرا�سل  ق��ال  جهته  من  جمزرة".  اإىل  الأم��ر  لتحول 
اأ�سحاب املطعم توجهوا اإىل مركز ال�سرطة وقدموا �سكاوى �سد املهاجمني 

على احلادث، الذي ت�سبب باأ�سرار مادية فقط.
و�سارك عدد من العراقيني اخلرب الغريب على مواقع التوا�سل الجتماعي، 
وعلقوا ما بني �ساخر ومنتقد للحادثة. وكتبت هناء على توير: "يجب اأن 
تهداأ.. كل ما يف الأمر هو اأكلة الباجة.. اإن مل تكن يف هذا املطعم ف�ستجدها 

يف غريه.. العراق فعال بلد العجائب".

بعد رد فعل عنيف.. وات�شاب يرتاجع عن القرار املثري
قرر تطبيق وات�ساب التابع ل�سركة في�سبوك تاأجيل طرح خ�سائ�س جديدة 
ترتبط بالأعمال، وذلك بعد رد فعل عنيف من امل�ستخدمني ب�ساأن ممار�سات 

ال�سركة فيما يتعلق مب�ساركة البيانات.
اإي��رادات من خالل تي�سري  انتكا�سة خلطة وات�ساب جللب  التاأجيل  وميثل 
ا�ستحوذت عليه في�سبوك  الذي  الرا�سل،  لتجارية على تطبيق  التبادلت 

مقابل 19 مليار دولر يف 2014، لكنه بطيء يف حتقيق اأرباح.
وذكر وات�ساب، اأنه لن يعد مبقدور امل�ستخدمني مراجعة �سروطه املحدثة 
واملوافقة عليها بحلول الثامن من فرباير، واإل �سيجري وقف ح�ساباتهم 

اأو حذفها بحلول هذا املوعد.
ما  اإىل  م�سريين  وات�����س��اب،  تغيريات  اخل�سو�سية  ع��ن  م��داف��ع��ون  وه��اج��م 
امل�ستخدمني عند  لفي�سبوك يف دعم م�سالح  اإنه �سجل غري جيد  يقولون 
اإىل  امل�ستخدمني النتقال  بياناتهم، واقرح كثري منهم على  التعامل مع 
اأخ��رى.  وحتتفظ �سروط اخل�سو�سية اجلديدة لوات�ساب باحلق  من�سات 
يف تبادل بيانات امل�ستخدمني، ومنها املوقع ورقم الهاتف، مع �سركته الأم 

في�سبوك ووحدات تابعة لها مثل اإن�ستغرام وما�سنجر.
�سجل  اإىل  م�سريين  اخل��ط��وة،  ه��ذه  اخل�سو�سية  عن  املدافعون  وا�ستنكر 

في�سبوك يف التعامل مع بيانات م�ستخدميه.

ماندي مور ت�شتعر�س 
جمالها خالل حملها 

ال��ع��امل��ي��ة  ماندي  النجمة  تنتظر 
زوجها  م��ن  الأول  م��ول��وده��ا  مور  
ون�سرت  غ��ول��د���س��م��ي��ث،  ت���اي���ل���ور 
ماندي �سورة من جل�سة ت�سوير 
ج���دي���دة ق��ام��ت ب��ه��ا خ��ي��ث تظهر 

وهي ت�سع يدها على بطنها.
 36 ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ب��ال��غ��ة  النجمة 
بال�سورة  م��ت��األ��ق��ة  ت���ب���دو  ع���ام���اً 

بالأبي�س والأ�سود.
 2015 ع�����ام  م����ان����دي  اأن  ي���ذك���ر 
ب������داأت مب����واع����دة ت���اي���ل���ور ومتت 
اأيلول-�سبتمرب  يف  خ��ط��وب��ت��ه��م��ا 
ت�سرين   18 يف  وت���زوج���ا   2017
لو�س  يف   2018 الثاين-نوفمرب 

اأجنلو�س، كاليفورنيا.
 2020 اأي����ل����ول   - ���س��ب��ت��م��رب  ويف 
اأعلنت ماندي على �سفحتها على 
اأنها  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
ي��ت��وق��ع��ان طفلهما  وت��اي��ل��ور  ه���ي 

الأول وهو �سبي.

الرنويج.. حماذير جديدة 
ب�شاأن لقاحات كورونا

املحاذير  تعديل  ال��رنوي��ج،  اأعلنت 
امل�سادة  اللقاحات  بتلقي  اخلا�سة 
لفريو�س كورونا امل�ستجد، ل �سيما 

فيما يتعلق بكبار ال�سن.
وك�سفت اأو�سلو اأن لقاحات "كوفيد 
بالن�سبة  اآم��ن��ة  تكون  ل  ق��د   "19
الذين  واأول�����ئ�����ك  ال�������س���ن،  ل���ك���ب���ار 
اأمرا�سا مميتة، مع تقييم  يعانون 

الآثار اجلانبية للقاحات.
م�سوؤولون  ق���ال  ���س��اب��ق،  وق���ت  ويف 
نرويجيون اإن 23 �سخ�سا توفوا يف 
البالد، بعد وقت ق�سري من تلقي 
وكان  اللقاح،  الأوىل من  جرعتهم 

معظمهم فوق الثمانني عاما.
وم���ن ب��ني ه���ذه ال��وف��ي��ات مت حتى 
واأ�سارت  ج��ث��ة،   13 ت�����س��ري��ح  الآن 
اجلانبية  الآث�����ار  اأن  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج 
ال�سائعة رمبا تكون قد �ساهمت يف 
ردود فعل �سديدة لدى كبار ال�سن، 

وفقا لوكالة الأدوية الرنويجية.
تلقى  ر�سمية،  لإح�����س��اءات  ووف��ق��ا 
اأكرث من 30 األف �سخ�س اجلرعة 
بيونتك"  "فايزر  لقاح  من  الأوىل 
منذ  ال���رنوي���ج،  يف  "موديرنا"  اأو 

نهاية دي�سمرب املا�سي.
ال��رنوي��ج��ي لل�سحة  امل��ع��ه��د  وق���ال 
الذين  لأولئك  "بالن�سبة  العامة: 
يعانون من ال�سعف ال�سديد، حتى 
ن�سبيا  اخلفيفة  اجل��ان��ب��ي��ة  الآث����ار 
عواقب  لها  يكون  اأن  ميكن  للقاح 
وخيمة. و)بالن�سبة لهم( قد تكون 
اأو غري ذات  اللقاح هام�سية  فائدة 

�سلة".

كيم كاردا�شيان تن�شر �شورًا 
جمعتها بابنتها على ال�شاطئ

ال��واق��ع   تلفزيون  جنمة  ابنة  عيد  �سادف 
وبهذه   ، الثالث  �سيكاغو  كاردا�سيان   كيم 
ال�سور  من  جمموعة  كيم  ن�سرت  املنا�سبة 

التي جمعتها بابنتها.
وكتبت كيم تعليقاً على ال�سور :"اأمريتي 
 3 ع���م���رك  اأ���س��ب��ح  ال���ي���وم  ت�سي"،  "ت�سي 
وعاٍل  �سغري  �سوت  اأجمل  لديك  �سنوات، 
اأنتي جتلبني  ال��ي��وم،  ط��وال  �سماعه  ميكن 
قلبي  ح��ي��ات��ن��ا،  اإىل  ال�����س��ح��ر  م���ن  ال��ك��ث��ري 
والدتك،  اأك��ون  اأن  اخرتني  لأن��ك  ممتلئ 
مع  ب��ك  اأحتفل  حتى  النتظار  ميكنني  ل 

األعاب ال�سالمي واألعاب ال� لول."
كانيي  النجم  م��ن  متزوجة  كيم  اأن  يذكر 
نورث  �سيكاغو  غري  اأي�ساً  ولديها  وي�ست 
وب�سامل  �سنوات"   5" �سانت  �سنوات"   7"

واحدة". "�سنة 

مي�شي ثالثة اأيام يف قف�س مع 72 ثعبانًا �شامًا  
اأم�سى الهندي نيالم كومار، ثالثة اأيام مع جمموعة من 
نظريته  ليثبت  ثعباناً،   72 عددها  بلغ  ال�سامة  الثعابني 
تعر�سها  عند  اإل  ت��ل��دغ  ل  الثعابني  اأن  يف  تتمثل  ال��ت��ي 
يف مو�سوعة  قيا�سياً  رقماً  �سجل كومار  لال�ستفزاز. وقد 
�ساعة   72 اأم�����س��ى  اأن  ب��ع��د  القيا�سية  ل���الأرق���ام  غيني�س 
يتعر�س  اأن  دون  زجاجية  حاوية  داخ��ل  الثعابني  برفقة 
�سجله  ال���ذي  القيا�سي  ال��رق��م  ب��ذل��ك  وح��ط��م  اأذى،  لأي 
 50 اأم�سى  ال��ذي  اإفريقيا،  جنوب  من  �سنيماري�س  بير 
معار�سة  من  الرغم  وعلى  �ساماً.  ثعباناً   18 مع  �ساعة 
على  كومار  اأق��دم  فعله،  ينوي  ك��ان  ملا  املحلية  ال�سلطات 
اإليه. وبعد  هذه اخلطوة ال�سجاعة وحقق ما كان ي�سبو 
جتربته الناجحة، بداأ �سغف كومار بالثعابني يتعاظم، اإذ 
التي تقرب من منزله  الثعابني  التقاط  اعتاد على  اأنه 
واإطالقها يف الرباري حتى ل تتعر�س خلطر القتل من 
حديقة  باإن�ساء  ك��وم��ار  ق��ام  ث��م  وم��ن  املحليني.   ال�سكان 
بو�سع  وب��داأ  ملنزله،  اخللفي  الفناء  يف  بالثعابني  خا�سة 
مركز  مع  كاملة  حقيقية  ثعابني  حديقة  لإن�ساء  خطط 
قيا�سي  رق��م  ت�سجيل  وك��ان  احل��ي��وان��ات،  لدرا�سة  اأب��ح��اث 
ال�سروري  الإجن����از  م��ن  ن���وع  جم���رد  غيني�س  يف  ج��دي��د 
جلذب امل�ستثمرين املطلوبني لإن�ساء املركز، وفق ما نقل 

موقع "اأوديتي �سنرال" الإلكروين.

غرفة عناق ت�شمح باإعادة الت�شال اجل�شدي باأمان
مت  ك��ورون��ا،  ب�سبب  اجل�سدي  الت�سال  من  حرموا  بعدما 
توفري حل مبتكر لنزلء دور م�سنني يف مقاطعة اإيطالية، 
هي عبارة عن "غرفة عناق" قابلة للنفخ ومتحركة متّكنهم 
من معانقة اأحبائهم باأمان. ولدت هذه املبادرة يف مقاطعة 
تنتقل  امل��ي��الد،  عيد  ومنذ  ن��اب��ويل،  م��ن  القريبة  اأفيلينو 
"غرفة العناق" يف دور امل�سنني عرب املقاطعات الإيطالية. 
البال�ستيك  الهيكل  هذا  ا�ستخدام  التمكن من  اأجل  ومن 
الأبي�س والأزرق والذي ي�سبه اخليمة، يجب على كل زائر 
وقناع  قفازين  وو�سع  واقية  �سرة  ارت��داء  م�سبقا  احلجز 
قبل الدخول لروؤية اأحبائهم من خالل �سريط بال�ستيك 
�سفاف جمهز بفتحات حتى يتمكن م�ستخدموها من اإدخال 
اأذرعهم واملعانقة. وقت الزيارة حمدد بحوايل ع�سر دقائق 
بالعدوى،  لالإ�سابة  خطر  اأي  جتنب  وبهدف  مقيم.  لكل 
البال�ستيكي  ب��اجل��دار  املف�سولني  الفراغني  تطهري  يتم 
ب��ع��د ك��ل زي����ارة. واأ����س���ار مطلق ه���ذه امل���ب���ادرة ك��ارم��ني دي 
اإىل  بال�سيو، وهو الرئي�س املحلي للخدمات الجتماعية، 
اأن هذه العملية "بادرة اإن�سانية". وا�ساف "لقد متكنا من 
متريرها اإىل اأربع دور للمتقاعدين، ما اأتاح الإفادة منها 

حلوايل 200 �سخ�س من كبار ال�سن".

لدغة بعو�س ت�شيب امراأة بال�شلل 
اأ�سرالية،  ام���راأة  حياة  تغيري  يف  بعو�س  لدغة  ت�سببت 
امل�سي ملدة  بال�سلل وباتت غري قادرة على  اأ�سيبت  بعدما 

طويلة.
تبني حظرية  ن��ي��وم��ان  م��ي��غ��ان  ك��ان��ت   ،2020 م��ار���س  يف 
كارنوب  منطقة  يف  الواقعة  مزرعتها  يف  ابنتها  خليول 
جنوب مدينة بريث، عندما هاجمها �سرب من البعو�س، 
باإ�سابتها  لها  تعر�ست  التي  ال��ل��دغ��ات  اإح���دى  وت�سببت 

بال�سلل ملدة طويلة.

تفا�شيل مثرية يف ق�شية ُمدعي الإ�شابة بال�شرطان والإيدز
�ساب م�سري براأ�س حليق وعيون ذابلة، ل متلك اإل 
اأحد  على  �سورته  تطالع  اأن  التعاطف معه مبجرد 
كالم  دون  يقول  فهو  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 

اإنه م�ساب باملر�س اللعني.
وي��ط��ل��ق ه����ذا ال�����س��اب ع��ل��ى ن��ف�����س��ه ل��ق��ب "حمارب 
ال�سرطان"، ليحظى بدعم كثريين منهم: م�ساهري 
وفنانني، لكن مع مرور الوقت، ُيف�سح اأمره، ويعرف 
اجلميع اأنه كّذاب، وفعل كل ذلك لهثا وراء ال�سهرة 

واملال، فقد ادعى من قبل اإ�سابته بالإيدز.
الأربعاء  ليل  امل�����س��ري��ة،  ال��ع��ام��ة  النيابة  واأ����س���درت 
املتهم حممد قم�سان  اإن  بيانا قالت فيه  اخلمي�س، 
مت حب�سه اأربع اأيام على ذمة التحقيقات بعد توجيه 
والثاين،  ك��اذب��ة،  اأخ��ب��ار  ن�سر  الأول،  ل���ه.  ات��ه��ام��ني 
الن�سب بو�سيلة احتيالية لال�ستيالء على الأموال، 
لتحقيق  ذل��ك  بفعل  اع��راف��ه  اإىل  النيابة  واأ���س��ارت 
 20( قم�سان  ق�سة  وب����داأت  امل����ال.  وج��ن��ي  ال�����س��ه��رة 
عاًما( تتك�سف بداية يناير اجلاري، بعد ذيوع �سيته 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  يف  وا�سع   نطاق  على 
على  لي�ستحوذ  ال�سرطان،  حم��ارب��ي  اأح��د  باعتباره 

تعاطف املاليني يف م�سر وخارجها؛ خا�سة بعد ن�سر 
الو�سية الأخرية؛ التي اأعلن فيها الف�سل يف مواجهة 
ال�سرطان؛ مو�سًيا بدفنه نهارا لأنه يخ�سى الظالم. 
عليه،  ال��ن��ار  فتحت  قم�سان  ن�سرها  ال��ت��ي  الو�سية 
اإذ  الق�سة،  ح��ول  كثريين  �سكوك  تزايد  مع  خا�سة 
طالبوه بتقدمي الأوراق التي تثبت اإ�سابته باملر�س، 
ومع ا�ستداد احل�سار ا�سطر للخروج يف بث حي على 

ح�سابه مبوقع "في�سبوك" يوم 9 يناير اجلاري.
اإىل جوار  ب��اك��ي��ا م��ن��ه��ارا  ق��م�����س��ان  وظ��ه��ر حم��م��د 
والدته، بينما مي�سك يف يده مبجموعة من الأ�سعة 
اأدلة  هي  هذه  اإنها  مفتعل  بتاأثر  قائاًل  والتحاليل، 
غري  يدعي  م��ن  على  رًدا  اللعني؛  باملر�س  اإ�سابته 
ذل�����ك. وب���ع���د ت�����س��ي��ي��ق اخل���ن���اق اأك�����رث ع��ل��ى حممد 
قم�سان، ظهر يف �سورة جديدة على ح�سابه مبوقع 
الت�سويه  جراء  بجلطة  اأ�سيب  اأنه  مدعيا  في�سبوك 
الأخرية  ه��ي  ال�����س��ورة  ه��ذه  لتكون  يالحقه،  ال���ذي 
التي ين�سرها ال�ساب امل�سري قبل اأن ُتلقي ال�سلطات 
امل�����س��ري��ة ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه، وي���ح���ال ل��ل��ن��ي��اب��ة العامة 

للتحقيق.

�شيلينا غوميز تتخطى ال� 15 
مليون م�شاهدة بيوم واحد

ا�ستطاعت النجمة العاملية  �سيلينا غوميز  اأن تتخطى ال� 15 مليون م�ساهدة، 
باللغة  طرحتها  والتي  واح��د  بيوم   " De Una Vez " اجل��دي��دة  باأغنيتها 

الإ�سبانية على قناتها الر�سمية على يوتيوب.
على �سعيد اآخر، كان قّدم املتحّدث الر�سمي ل�سبكة NBC اعتذارا من جمهور 
اأجرتها،  التي  الكلى  زرع  �ساخر من عملية  بعد عر�س م�سهد  �سيلينا غوميز 

."Saved By the Bell" وذلك يف م�سل�سل
وقال: "نعتذر، مل يكن يف نيتنا اأبًدا ال�ستهانة ب�سحة �سيلينا، لقد توا�سلنا مع 
فريقها و�سنقوم بالتربع ملوؤ�س�ستها اخلريية، �سندوق �سيلينا غوميز لأبحاث 

مر�س الذئبة".

امراأتان ت�شريان على اجلليد يف حديقة اأوراجنريي يف �شرتا�شبورغ ب�شرق فرن�شا. ا ف ب


