
   

�أجرت 134,768 فح�صا ك�صفت عن 3,362 �إ�صابة
»ال�شحة« تعلن �شفاء 2,588 حالة جديدة من كورونا 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 118,928 جرعة خالل 
التي مت تقدميها  املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات   24 الـ  ال�صاعات 
حتى اأم�س 1,394,580 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 14.10 جرعة لكل 
متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد -  ذلك  ياأتي  �صخ�س.   100
اإىل الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي  و�صعياً   19
كوفيد19-.  فريو�س  على  وال�صيطرة  احلــاالت  اأعــداد  تقليل  يف  �صت�صاعد 
اأخرى ومتا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع  من جهة 
وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف املبكر وح�صر احلاالت 
وعزلهم,  لهم  واملخالطني  كوفيد19-  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  امل�صابة 
الـ  ال�صاعات  134,768 فح�صا جديدا خــالل  اإجــراء  الـــوزارة عن  اأعلنت 
24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.                   )التفا�صيل �س2(

�لرتبية تعتمد �خلطة �لدر��صية للف�صل �لثاين وفق خطة �لتعايف
وحتى   9 الـ  من  للطلبة  اأ�شبوعيا  ح�شة   30

الـ 12 منها 27 للتعلم املدر�شي و3 تعلم عن بعد
•• دبي – حم�شن را�شد 

الدرا�صي  للف�صل  الدرا�صية,  اخلطة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
مراحل  جميع  يف  للطلبة   ,2021-2020 االأكــادميــي  للعام  الثاين, 
الثانوية  املرحلة  لطلبة  اأ�صبوعيا,  ح�صة   30 حتديد  مت  اإذ  التعليم, 
املدر�صي, و3  27 ح�صة للتعلم  الثاين ع�صر, بواقع  التا�صع وحتى  من 
ح�ص�س تعلم عن بعد تعلم ذكي املتزامن, على اأال يزيد زمن احل�صة عن 

�س3( )التفا�صيل  املواد.                        جلميع  دقيقة   45

مناورة اإ�صرائيلية يف اجلوالن املحتل  )ا ف ب(

قادة ع�صكريون �أمريكيون كبار ينددون باقتحام �لكوجنر�س

النواب الأمريكي يطالب بن�س بتفعيل التعديل 25 لعزل ترامب

زعيم االأغلبية يف جمل�س النواب يدخل مبنى الكابيتول بينما ينام عدد من احلر�س الوطني, قبل الت�صويت لعزل ترامب    )ا ف ب(

�إ�صابات كورونا جتاوزت 91 مليونا .. و�لواليات �ملتحدة ت�صجل �أ�صو�أ يوم

ال�شاللة املتحّورة انت�شرت يف 50 بلدا ور�شد نوع جديد يف اليابان 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

باتت ال�صاللة املتحّورة لكورونا امل�صتجد التي مت اكت�صافها الأول 
مرة يف بريطانيا منت�صرة االآن يف 50 بلدا, وفًقا ملنظمة ال�صحة 
يف  حتديدها  مت  مماثلة  �صاللة  على  العثور  مت  فيما  العاملية, 

جنوب اإفريقيا يف 20 بلدا.
ا اإىل اأّن نوًعا اآخر  واأ�صارت املنظمة التابعة لالأمم املتحدة اأي�صً
مثرًيا للقلق لفريو�س كورونا امل�صتجّد ر�صد يف اليابان قد يوؤثر 

على اال�صتجابة املناعية ويحتاج اإىل مزيد من التحقيق.
ا اإىل اأّن نوًعا اآخر  واأ�صارت املنظمة التابعة لالأمم املتحدة اأي�صً
مثرًيا للقلق لفريو�س كورونا امل�صتجّد ر�صد يف اليابان قد يوؤثر 

على اال�صتجابة املناعية ويحتاج اإىل مزيد من التحقيق.
�صار�س- كوف2-,  انت�صار فريو�س  زاد  كلما  املنظمة  واأو�صحت 
زادت فر�س حتّوره. امل�صتويات العالية لالنتقال تعني اأننا يجب 

اأن نتوقع ظهور مزيد من ال�صالالت.
اىل ذلك �صّجلت الواليات املّتحدة اأ�صواأ يوم من الوباء مع وفاة 
ثالثة اأمريكيني كل دقيقة فيما اتخذت ال�صني خطوات حا�صمة 

االأربعاء لوقف انت�صار طفيف لفريو�س كورونا امل�صتجد.
ارتفع عدد االإ�صابات يف العامل اىل اأكرث من 91 مليونا فيما 
ارغم االنت�صار ال�صريع للوباء حكومات يف خمتلف اأنحاء العامل 
تداعياتها  رغــم  اإغـــالق  اجـــراءات  قيود مثل  اعـــادة فر�س  اىل 
من  ثانية  موجة  حتــارب  التي  اأوروبـــا  ي�صمل  مبا  االقت�صادية 

ال�صحي  النظام  ان  من  فور  دوغ  اونتاريو  وزراء  رئي�س  وحــذر 
على و�صك االنهيار.

الــواليــات املتحدة اقــرتبــت من  الــثــالثــاء يف  الــوفــيــات  ح�صيلة 
احل�صيلة االجمالية للوباء يف ال�صني التي ظهر فيها فريو�س 

كورونا امل�صتجد للمرة االوىل يف اأواخر العام 2019.
ومتكنت ال�صني ب�صكل كبري من ال�صيطرة على تف�صي فريو�س 
كورونا امل�صتجد منذ ظهوره يف ووهان عرب اجراءات االإغالق 

والفحو�صات املكثفة وتتبع املخالطني.
اإ�ــصــابــات قليلة مــا دفع  لــكــن �ــُصــجــلــت يف االأ�ــصــابــيــع االأخـــــرية 
بال�صلطات اإىل فر�س تدابري حجر حملية, وقيود فورية على 
�صملت ع�صرات ماليني  وا�صعة  واإجــراء حملة فحو�س  التنقل 

االأ�صخا�س للك�صف عن اإ�صابات.
ويخ�صع اأكرث من 200 مليون �صخ�س حاليا لنوع من تدابري 

االإغالق يف املناطق ال�صمالية.
ال�صرق(  )�صمال  هيلونغجيانغ  اإقليم  حكومة  اأعلنت  واالأربعاء 
37,5 مليون ن�صمة, حالة طوارئ وطلبت  البالغ عدد �صكانه 
الق�صوى,  لل�صرورة  اإال  االإقليم  مــغــادرة  عــدم  املواطنني  مــن 

واإلغاء املوؤمترات والتجمعات.
االأربعاء,  اإ�صابة بكوفيد19-   28 التدابري بعد ر�صد  وجاءت 
اإ�صابات  ثــالث  و�صجلت  عــوار�ــس.  دون  من  اإ�صابة   12 بينها 
�صهريا  مهرجانا  ت�صت�صيف  التي  االإقليم  عا�صمة  هاربني  يف 

ملنحوتات الثلج يجتذب اأعدادا كبرية من ال�صياح.

بالوباء  ت�صررا  دولــة  اأكــرث  املتحدة,  الواليات  و�صجلت  الوباء. 
�صاعة   24 وفــاة يف   4470 بلغت  قيا�صية  الــعــامل, ح�صيلة  يف 
الثالثاء فيما تواجه ارتفاعا يف احلاالت خالل ف�صل ال�صتاء ما 
ادى اىل �صغوط كربى على طاقات امل�صت�صفيات والعيادات رغم 

بدء عمليات التلقيح.
التلطيفية  العناية  طب  م�صوؤولة  وهي  ماغواير  كــاري  وقالت 
�صغرية  ريفية  بــلــدة  فـــايل,  اآبـــل  يف  مـــاري  �صانت  م�صت�صفى  يف 
كل  يف  قتامة  االأكـــرث  الــفــرتة  بالتاأكيد  "انها  كاليفورنيا,  يف 

م�صريتي املهنية".
واأ�ــصــافــت لــقــد ا�ــصــطــررت لـــروؤيـــة اأ�ــصــخــا�ــس اأعــرفــهــم واهتم 

المرهم, يراقبون احباوؤهم يرحلون. كان االأمر �صعبا جدا.
عناية  ا�ــصــرة  املــمــرات ويف  يتكد�صون يف  الــكــورونــا  كــان مر�صى 

فائقة اعدت على عجل وحتى يف ق�صم طب االأطفال.
ان  بكوفيد19- حيث  الوفيات  هائلة من  اأعــداد  اىل  واأ�ــصــارت 
الواليات املتحدة ت�صجل حواىل خم�س عدد الوفيات االجمايل 

يف العامل والبالغ مليوين وفاة.
الثاين  كانون   26 من  اعتبارا  انــه  الثالثاء  ال�صلطات  اأعلنت 
جوا  املتحدة  الــواليــات  يدخلون  الــذيــن  الــوافــديــن  كــل  يناير, 
اأن يحملوا فح�صا �صلبيا لكوفيد19- قبل ال�صعود اىل  يجب 

الطائرة.
كما اأمرت كندا املجاورة ال�صكان يف اونتاريو, املحرك االقت�صادي 

للبالد واالكرث اكتظاظا بال�صكان, بالبقاء يف منازلهم.

غزوة مبنى �لكابيتول:

هكذا �شاعدت النرتنت يف حتديد مثريي ال�شغب!

املر�شد ال�شوري: 40 قتيال بغارات اإ�شرائيلية على �شوريا

•• الفجر –خرية ال�شيباين

كان من املمكن اإخفاء ابت�صاماتهم حتت كّمامات واقية 
من فريو�س كورونا, اال ان اأن�صار دونالد ترامب لي�صوا 
مغرمني بها, وامل�صاغبون يف الكابيتول اأكرث ازدراء لها. 
لذلك, اختار العديد منهم, ب�صكل علني, زرع الفو�صى 

يف دوائر الربملان االأمريكي يف 6 يناير.
اأنحاء  بع�صهم وقف بفخر ليلتقط �صورا جابت جميع 
اأو ملوحا  اأقدامه على مكتب م�صوؤول منتخب,  العامل, 

بعلم الكونفدرالية. يف حني ن�صر اآخرون �صاعة جمدهم 
اأنهم  يتخيلوا  اأن  دون  انــ�ــصــتــغــرام,  اأو  في�صبوك  عــلــى 

يعّر�صون اأنف�صهم الإجراءات قانونية.
الهواة  للمحققني  نعمة  هو  االفرتا�صي  التوثيق  هــذا 
املوجودين على ال�صبكات االجتماعية. فبم�صاعدة �صور 
امل�صاغبون  بثها  الــتــي  الفيديو  ومــقــاطــع  ال�صحفيني 
م�صتخدمي  من  العديد  يحاول  مبا�صرة,  الــهــواء  على 
االإنرتنت التعرف على امل�صاركني الذين اقتحموا اأروقة 

مبنى الكابيتول.  )التفا�صيل �س15(

ــود  ــع ــــول ت ــــغ ــــارل دي ــــش �
املتو�شط �ــشــرق  اإىل  قريبًا 

•• باري�س-اأ ف ب:

اأعلنت باري�س اأّن حاملة الطائرات 
�صتنّفذ  ديــغــول  �ــصــارل  الفرن�صية 
العام  مـــن  االأول  الــنــ�ــصــف  خـــالل 
البحر  �ـــصـــرق  يف  مــهــّمــة  اجلــــــاري 
املحيط  ويف  املــتــو�ــصــط  االأبـــيـــ�ـــس 
العمليات  اإطـــــــــار  يف  الــــهــــنــــدي, 
التحالف  يقودها  التي  الع�صكرية 
وا�ــصــنــطــن �صّد  بـــقـــيـــادة  ــــــدويل  ال

تنظيم داع�س يف �صوريا والعراق.
فلوران�س  الـــدفـــاع  وزيــــرة  وقــالــت 
اأمــام جلنة الــدفــاع النيابية  بــاريل 
اإّن املهّمة التالية حلاملة الطائرات 
�صارل ديغول �صتكون تعزيز قواتنا 
ال�صّق  �صامال,  عملية  يف  امل�صاركة 
الع�صكرية  العملية  من  الفرن�صي 
الواليات  تــقــودهــا  الــتــي  الــدولــيــة 
املـــّتـــحـــدة �ـــصـــّد تــنــظــيــم داعـــ�ـــس يف 

العراق و�صوريا.
الطائرات  حــامــلــة  اأّن  واأ�ـــصـــافـــت 
االأول  الن�صف  بالتايل يف  �صتنت�صر 
من عام 2021 يف البحر االأبي�س 

املتو�صط واملحيط الهندي.

•• بريوت-وكاالت

الغارات  جــراء  القتلى  عدد  ارتفع 
على  االأربعاء,  فجر  االإ�صرائيلية, 
�ــصــرق وجـــنـــوب �صرق  مــنــاطــق يف 

�صوريا اإىل 40 قتيال.
ال�صوري  املر�صد  مدير  اأفــاد  فقد 
حلـــقـــوق االإنــــ�ــــصــــان, رامــــــي عبد 
ل�صكاي  تــ�ــصــريــح  يف  الـــرحـــمـــن, 
القتلى  عــــدد  ـــــاأن  ب عــربــيــة  نـــيـــوز 
بــــني اأفــــــــــراد اجلـــيـــ�ـــس الـــ�ـــصـــوري 
جراء  الإيـــران  املوالية  والف�صائل 
االإ�صرائيلية,  اجلـــويـــة  الـــغـــارات 
ع�صكرية  مــواقــع  ا�صتهدفت  التي 
وخمازن اأ�صلحة يف �صرقي �صوريا, 
 9 بينهم  قتيال,   40 اإىل  ارتــفــع 
جــنــود �ــصــوريــني واأكـــــرث مـــن 30 

جن�صيات اأجنبية.
الق�صف  اأن  املـــر�ـــصـــد  واأو�ـــــصـــــح 
االإ�صرائيلي الثاين من نوعه على 
 2021 الــعــام  بــدايــة  منذ  �صوريا 
 40 مـــقـــتـــل  اإىل  اأدى  اجلــــــــاري 
�صوريني,  جنود   9 بينهم  �صخ�صا 
امليلي�صيات  عنا�صر  مــن  والبقية 

والف�صائل املوالية الإيران.
وكـــــان املــر�ــصــد الـــ�ـــصـــوري قــــال يف 
ت�صريحات �صابقة اإن 5 ع�صكريني 
�ـــصـــوريـــني عـــلـــى االأقـــــــل قـــتـــلـــوا يف 
االإ�صرائيلية  اجلـــويـــة  الــــغــــارات 

بعد �أكرث من عام على بدء �الأزمة
اأي متوقع دويل لل�شني يف وباء كوفيد- 19 العاملي؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين

منذ اأكرث من عام, ظهر فريو�س كورونا اجلديد الأول مرة يف منطقة 
هوبي ال�صينية, قبل اأن ينت�صر اإىل بقية العامل. ويبدو اأن ال�صني, التي 
تدعي اأنها قطعت مع الوباء رغم افتقارها لل�صفافية, تريد ا�صتخدامه 

ل�صاحلها على امل�صرح الدويل.
فيما يلي ترجمة لوجهة نظر حول الو�صع يقدمها اإميانويل لينكوت, 
امل�صارك يف معهد العالقات الدولية واال�صرتاتيجية, واالأ�صتاذ  الباحث 

بكلية االآداب يف املعهد الكاثوليكي بباري�س.
خرباء  دخــول  رف�صها  والدليل  الــوبــاء,  اأ�صباب  باإخفاء  ال�صني  *تّتهم 
منظمة ال�صحة العاملية اإىل اأرا�صيها. فيما يتعلق مب�صاألة الو�صول اإىل 

املعلومة, كيف ت�صع ال�صني نف�صها على ال�صاحة الدولية؟
- قال اإميانويل ماكرون يف 17 اأبريل 2020 ل�صحيفة فاينن�صال تاميز: 
ال نعرف كل �صيء عما حدث فعال يف ووهان. كما اأن رف�س ال�صني منح 
وفد من منظمة ال�صحة العاملية فر�صة زيارة ال�صني للتحقيق يف اأ�صول 

الفريو�س لن يوؤدي اإال اإىل زيادة ال�صكوك.          )التفا�صيل �س11(

عن�صرا   11 اإىل  بــــاالإ�ــــصــــافــــة 
الإيران,  موالية  لف�صائل  ينتمون 
مو�صحا اأن الطائرات االإ�صرائيلية 
ا�صتهدفت خمازن اأ�صلحة ومواقع 

ع�صكرية �صرقي �صوريا.
يتخذ من  الــذي  املر�صد,  واأو�صح 
الطائرات  اأن  له,  مقرا  بريطانيا 
 18 من  اأكــرث  �صنت  االإ�صرائيلية 
املمتدة  املنطقة  يف  جــويــة  �صربة 
من مدينة دير الزور اإىل احلدود 
بادية  يف  الـــعـــراقـــيـــة  الـــ�ـــصـــوريـــة 

البوكمال.
هناك  االآن  املر�صد حتى  واأ�ــصــاف 
اجلي�س  مـــــن   5 16قتيال: 
ميلي�صيات  مـــن  و11  الـــ�ـــصـــوري 

اأن  اإىل  الفـــتـــا  الإيــــــــران,  مـــوالـــيـــة 
تدمري  عــــن  اأ�ــــصــــفــــرت  الـــــغـــــارات 

م�صتودعات اأ�صلحة.
امل�صتهدفة  املــواقــع  اأن  اإىل  واأ�ــصــار 
احلر�س  ميلي�صيات  فيها  تتمركز 
الــــثــــوري االإيـــــــــراين وحــــــزب اهلل 
هذه  واأن  وفــاطــمــيــون  الــلــبــنــاين 
املواقع  امليلي�صيات تتخذ من هذه 
مراكز للتدريب واإعداد املقاتلني, 
فران�س  وكــالــة  ذكـــرت  مــا  بح�صب 
بر�س. واأكدت دم�صق وقوع غارات 
تتطرق  اأن  دون  من  املنطقة  على 
االأرواح,  ويف  املادية  اخل�صائر  اإىل 
االأنباء  وكــالــة  نــقــلــت  مــا  بح�صب 

ال�صورية )�صانا(.

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

مواقــيت ال�صالة
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بلدية اأبوظبي ت�ستخدم اأحدث تقنيات الأقمار 
ال�سناعية ملراقبة وتطوير الزراعة التجميلية

اأخبار الإمارات

اأي خ�سائر تكبدتها تركيا ب�سبب 
مقامرات اأردوغان املتهورة؟

عربي ودويل

احتاد الإمارات لكرة القدم يُكرم 
لعب العراق اأحمد اإبراهيم 

الفجر الريا�سي

من اليمن اإىل لندن.. رحلة عقدين من الفراق 
لأ�شرة مينية يهودية جمعتها اإن�شانية الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

بعد م�صي عقدين ونيف من الفراق مل تهناأ خاللها اأ�صرة مينية يهودية لوعًة على 
�صتات اأفرادها ما بني وطنهم اليمن و لندن لتاأتي اإن�صانية االإمارات وتن�صج اأمامهم 

خيوط االأمل يف حياة اأ�صرية هانئة م�صتقرة ملوؤها املحبة وال�صالم.
مثلت ا�صتجابة االإمارات ال�صريعة لطلب االأ�صرة اليمنية خالل 15 يوما فقط طوق 
جناة اأنهى معاناة حلظة طال انتظارها بعدد اأيام الفراق التي امتدت الأكرث من 21 

عاما لتفتح اأمامهم اأبواب االأمل يف حياة كرمية لهم والأطفالهم.
اأنباء  وكــالــة  زارت  االإمــــارات  اأر�ـــس  على  اليمنية  االأ�ــصــرة  �صمل  مل  مــن  يومني  وبعد 
ف�صولها  دامــت  ق�صة  تفا�صيل  اإىل  للتعرف  اإقامتها  مقر  العائلة يف  )وام(  االإمـــارات 
والت�صامح  والتعاي�س  واملحبة  ال�صالم  قيم  الفراق جمعتها  عاما من   21 الأكــرث من 

يف دار زايد.
�صعدة  حمافظة  يف  نعي�س  كنا   .. عاما   75 العمر  من  البالغ  حبيب  �صليمان  يقول 
باليمن يف راحة و�صط القبائل وامل�صايخ ن�صارك اأبناء املدينة اأفراحهم واأحزانهم وكان 

•• وا�شنطن-رويرتز:

االأمريكي  الــنــواب  جمل�س  �ــصــوت 
حلــث نــائــب الــرئــيــ�ــس مــايــك بن�س 
على بدء تفعيل التعديل اخلام�س 
االأمريكي  لــلــد�ــصــتــور  والــعــ�ــصــريــن 
الإقالة الرئي�س دونالد ترامب من 
نائب  اأن  من  الرغم  على  من�صبه, 
اإنه لن يفعل  بالفعل  الرئي�س قال 

ذلك.
اخلام�س  الـــتـــعـــديـــل  ولـــتـــفـــعـــيـــل 
والع�صرين, �صيحتاج بن�س واأغلبية 
اإعالن  اإىل  اأع�صاء حكومة ترامب 
اأداء  عــلــى  قـــــادر  غـــري  تـــرامـــب  اأن 
واجباته. ورف�س بن�س هذا امل�صار. 
يــ�ــصــوت جمل�س  اأن  املــتــوقــع  ومـــن 
ترامب  مـــ�ـــصـــاءلـــة  عـــلـــى  الـــــنـــــواب 
بتهمة التحري�س على التمرد �صد 

احلكومة االأمريكية.
هـــــذا واأ�ــــــصــــــدرت هــيــئــة االأركــــــــان 
املـــ�ـــصـــرتكـــة لــلــجــيــ�ــس االأمـــريـــكـــي, 
املختلفة  االأفــــرع  قـــادة  ت�صم  الــتــي 
نادرة  ر�صالة  الثالثاء  للجي�س يوم 
اأن  يــعــلــنــون فيها  الأفـــــراد اجلــيــ�ــس 
اأعمال ال�صغب العنيفة التي وقعت 
االأ�صبوع املا�صي كانت هجوما على 
االأمريكية  الــد�ــصــتــوريــة  العملية 

وانتهاكا للقانون.

�صيجري  بــــايــــدن  جــــو  املـــنـــتـــخـــب 
كانون  يــنــايــر   20 يــــوم  تــنــ�ــصــيــبــه 

الثاين و�صي�صبح قائدهم.
واأ�ــصــافــت املــذكــرة الــقــول اأي عمل 
ال  الــد�ــصــتــوريــة  العملية  لتعطيل 
وقيمنا  تــقــالــيــدنــا  مـــع  يــتــعــار�ــس 
يتعار�س  واإمنـــا  فح�صب  والــيــمــني 

اأي�صا مع القانون.

االأمريكية يوم االأربعاء.
كان هناك اأي�صا تركيز متجدد على 
االأمريكي  اجلي�س  داخــل  التطرف 
اإذ  الكوجنر�س  مبنى  اقتحام  بعد 
اأفــراد اجلي�س  اأن ق�صما كبريا من 

بي�س وذكور.
وقــــــــال اجلــــيــــ�ــــس لــــــرويــــــرتز يــــوم 
اإنــــــه يــعــمــل مــــع مكتب  الـــثـــالثـــاء 

�صمتا  امل�صرتكة  الر�صالة  وقطعت 
بعد  اجلي�س  قــادة  من  اأ�صبوعا  دام 
دونالد  الــرئــيــ�ــس  اأنـــ�ـــصـــار  هـــجـــوم 
ترامب على مبنى الكوجنر�س دفع 
اإىل  واأدى  االختباء  اإىل  امل�صرعني 

مقتل خم�صة اأ�صخا�س.
حكومة  يف  اأعـــ�ـــصـــاء  نــــدد  وبــيــنــمــا 
تـــرامـــب مـــن بــيــنــهــم كــريــ�ــس ميلر 
ــــــر الـــدفـــاع  الـــقـــائـــم بــــاأعــــمــــال وزي
قـــادة اجلي�س  كــبــار  بــالــهــجــوم, الذ 
اجلـــرال  بينهم  ومـــن  االأمــريــكــي 
االأركان  هيئة  رئي�س  ميلي,  مــارك 

امل�صرتكة, بال�صمت اإىل االآن.
واأمريال  ال�صبعة  وقال اجلــراالت 
اأعمال  للجنود  داخلية  مــذكــرة  يف 
العا�صمة  يف  الــعــنــيــفــة  الــ�ــصــغــب 
ال�صاد�س  يف  وا�صنطن  االأمــريــكــيــة 
اعتداء  كــانــت   2021 يــنــايــر  مــن 
مــبــا�ــصــرا عــلــى الــكــوجنــر�ــس وعلى 
وعمليتنا  الــــكــــابــــيــــتــــول  مـــبـــنـــى 
اجلي�س  اأن  واأ�ــصــافــوا  الد�صتورية 
الد�صتور  بــحــمــايــة  مــلــتــزمــا  يــظــل 
والدفاع عنه. وجاء يف املذكرة التي 
رويــــــرتز احلقوق  عــلــيــهــا  اطــلــعــت 
والتجمع  التعبري  بحرية  املتعلقة 
اللجوء  احلـــق يف  اأحــــدا  تــعــطــي  ال 

على العنف والفتنة والع�صيان.
الرئي�س  اإن  اجلــيــ�ــس  قــــادة  وقــــال 

وقــــال مــ�ــصــوؤولــون اأمــريــكــيــون اإن 
على  يــعــلــق  االأركــــــــــان مل  رئـــيـــ�ـــس 
اأراد  الأنــه  املا�صي  االأ�صبوع  اأحــداث 

اأن يناأى بنف�صه عن ال�صيا�صة.
وعـــــرب بــعــ�ــس اأفــــــــراد اجلـــيـــ�ـــس يف 
اأحـــاديـــث خــا�ــصــة عـــن قــلــقــهــم الأن 
يف  توجها  يقدموا  مل  الــقــادة  كبار 
اأعقاب الهجوم على الدميقراطية 

ما  ملــعــرفــة  االحتــــادي  التحقيقات 
اأفراد  املهاجمني  بــني  مــن  كــان  اإذا 
اإذا  ما  وملعرفة  اجلي�س  حاليون يف 
اإ�صايف  لتدقيق  حاجة  هناك  كانت 
اأفـــــراد  مـــن  اآالف  عــ�ــصــرة  نــحــو  يف 
احلر�س  وقـــوات  ال�صرية  اخلــدمــة 
مهمة  �صيتولون  الــذيــن  الــوطــنــي 

تاأمني حفل تن�صيب بايدن.

ووهان... منبع الوباء

حتطم مروحية �شودانية
و�شط توترات مع اإثيوبيا 

•• اخلرطوم-وكاالت:

حتطمت مبطار )ود زايد( يف والية الق�صارف, �صرقي البالد, نهار االأربعاء 
املطار  من  اقالعها  بعد  ال�صوداين  للجي�س  تابعة  ع�صكرية  مروحية  طائرة 

وجنا طاقمها املكون من 3 اأفراد.
واأكد م�صدر ع�صكري ملوقع �صكاي نيوز عربية اأن �صقوط املروحية الع�صكرية, 
وهي رو�صية ال�صنع, جنم عن عطل فني بالقرب من املطار, م�صريا اإىل اأنها 
القوات  بــني  مــعــارك  تــدور  حيث  الــبــالد,  �صرقي  يف  تدريبية  مهمة  يف  كانت 

امل�صلحة ال�صودانية وجمموعات اإثيوبية م�صلحة ا�صتمر عدة اأ�صابيع.
ي�صار اإىل اأن احلدود ال�صرقية لل�صودان مع اإثيوبيا ت�صهد توترا منذ اأكرث من 
�صهرين على اإثر هجمات نفذتها جمموعات اإثيوبية م�صلحة تقول اأدي�س اأبابا 

اإنها ع�صابات خارج �صيطرتها.
هجوما  م�صلحة  اإثيوبية  جمموعة  نفذت  التوتر,  ذلــك  تطورات  اأحــدث  ويف 
�صيدات   5 وراح �صحيته  ال�صودان,  ب�صرق  القري�صة  ا�صتهدف حملية  االثنني 
عمليات  يف  منهمكني  كــانــوا  �ــصــودانــيــون  جميعهم  �صيدتني  وفــقــدان  وطــفــل, 
وقع  احلــادث  اإن  ال�صودانية  اخلارجية  وزارة  عن  �صادر  بيان  وقــال  احل�صاد. 
 5 بعد  على  الف�صقة  مبنطقة  الواقعتني  وكــويل  لّية  قريتي  بني  بالتحديد 

كيلومرتات من احلدود مع اإثيوبيا.
املجتمع  ونا�صد  العزل,  املدنيني  ا�صتهداف  م�صتنكرا  الــعــدوان,  البيان  واأدان 

الدويل واملنظمات االقليمية اإدانة هذه االأعمال واملطالبة باإيقافها فورا.
من جانبها اتهمت اأدي�س اأبابا القوات ال�صودانية بالتعمق داخل االأرا�صي 

االإثيوبية م�صتغلة التوترات الداخلية يف اإقليم تيغراي االإثيوبي.

ال�صور يف خدمة التحقيق
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اأخبـار الإمـارات
�أجرت 134,768 فح�صا ك�صفت عن 3,362 �إ�صابة

)ال�شحة( تعلن �شفاء 2,588 حالة جديدة من كورونا 
•• اأبوظبي-وام:

لتو�صيع  املجتمع  ووقــايــة  ال�صحة  وزارة  خطة  مــع  متا�صيا 
املبكر  الدولة بهدف االكت�صاف  الفحو�صات يف  وزيــادة نطاق 
"كوفيد- وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد 

اإجراء  عن  الــوزارة  اأعلنت  وعزلهم,  لهم  19" واملخالطني 
املا�صية   24 الـ  ال�صاعات  134,768 فح�صا جديدا خالل 
واأحدث  اأفــ�ــصــل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فــئــات  على 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�صيع  والفح�س  التق�صي  اإجـــراءات  تكثيف    و�صاهم 
 3,362 عــن  الك�صف  يف  الــدولــة  م�صتوى  على  الفحو�صات 
امل�صتجد من جن�صيات  اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا  حالة 
خمــتــلــفــة, وجــمــيــعــهــا حــــاالت مــ�ــصــتــقــرة وتــخــ�ــصــع للرعاية 
امل�صجلة  احلـــاالت  جمموع  يبلغ  وبــذلــك  الــالزمــة,  ال�صحية 

حالة.  239,587
تداعيات  نتيجة  م�صابني   6 وفـــاة  عــن  الــــوزارة  اأعــلــنــت  كما 
االإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد, وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 723 حالة.

وخال�س  اأ�صفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة    واأعربت 
تعازيها وموا�صاتها لذوي املتوفني, ومتنياتها بال�صفاء العاجل 
جلميع امل�صابني, مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات 
ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي 
�صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.    واأعلنت الوزارة عن �صفاء 
امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  مل�صابني  جديدة  حالة   2,588
التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها  "كوفيد19-" وتعافيها 
وبذلك  امل�صت�صفى,  دخولها  منذ  الالزمة  ال�صحية  الرعاية 

يكون جمموع حاالت ال�صفاء 213,149 حالة.

جمموعة بريد الإمارات ت�شيف دولة اإ�شرائيل اإىل �شبكة عملياتها

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل ممثلي الثالثي االأوروبي الفرن�صي - االأملاين - الربيطاين.

ال�صيد فيليب  اأبوظبي -  الــوزارة يف  ديــوان عام  ا�صتقبل �صموه - يف  فقد 
ال�صوؤون  وزارة  يف  واالأمــنــيــة  ال�صيا�صية  لــلــ�ــصــوؤون  الــعــام  املــديــر  اإيـــريـــرا 

اخلارجية الفرن�صية وال�صيد جان�س بلوتر املدير ال�صيا�صي ملكتب اأبوظبي 
اململكة  �صفري  مــودي  باتريك  و�صعادة  االأملانية  اخلارجية  لـــوزارة  التابع 
املتحدة لدى الدولة بالنيابة عن ال�صيد توما�س درو املدير العام ملنطقة 
ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا واأفغان�صتان وباك�صتان يف وزارة اخلارجية 

والكومنولث والتنمية الربيطانية.
جرى خالل اللقاء بحث تطورات االأو�صاع يف املنطقة وعدد من الق�صايا 

االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�صرتك و�صبل تعزيز العمل امل�صرتك 
ال�صلم واالأمن  اأجــل �صون  االأوروبــــي مــن  االإمــــارات والثالثي  بــني دولــة 

الدوليني.
امل�صتجد  كــورونــا  فــريو�ــس  جائحة  تــطــورات  ا�صتعرا�س  اللقاء  �صهد  كما 
اإي�صال لقاح  اأجل �صمان  الــدويل اجلماعي من  والتعاون   "19 "كوفيد 

املر�س اإىل كافة دول العامل.

الثالثي  بــزيــارة ممثلي  نهيان  اآل  زايــد  بــن  عــبــداهلل  ال�صيخ  �صمو  ورحــب 
االأوروبي .. موؤكدا على العالقات املتميزة التي جتمع بني دولة االإمارات 

وكل من فرن�صا واأملانيا وبريطانيا.
واأ�صار �صموه اإىل اأن حتقيق اال�صتقرار واالأمن االإقليمي والعاملي من �صاأنه 
الــدول مبا  التعاون بني  للعالقات ويعزز  اآفــاق جديدة  ي�صهم يف فتح  اأن 

يلبي تطلعات �صعوبها يف التنمية واالزدهار والرخاء.

•• اأبوظبي-وام:

الفراق  ونيف من  بعد م�صي عقدين 
يهودية  مينية  اأ�صرة  خاللها  تهناأ  مل 
لـــوعـــًة عــلــى �ــصــتــات اأفــــرادهــــا مـــا بني 
اإن�صانية  لتاأتي  لندن  و  اليمن  وطنهم 
االإمارات وتن�صج اأمامهم خيوط االأمل 
اأ�صرية هانئة م�صتقرة ملوؤها  يف حياة 

املحبة وال�صالم.
ال�صريعة  االإمــــــارات  ا�ــصــتــجــابــة  مثلت 
لــطــلــب االأ�ـــصـــرة الــيــمــنــيــة خـــالل 15 
اأنــهــى معاناة  يــومــا فقط طــوق جنــاة 
حلـــظـــة طـــــال انـــتـــظـــارهـــا بـــعـــدد اأيـــــام 
الــفــراق الــتــي امــتــدت الأكـــرث مــن 21 
يف  االأمـــل  اأبـــواب  اأمامهم  لتفتح  عاما 

حياة كرمية لهم والأطفالهم.
االأ�صرة  �ــصــمــل  مـــن مل  يــومــني  وبــعــد 
زارت  االإمــــــارات  اأر�ــــس  عــلــى  اليمنية 
"وام" العائلة  االإمــــارات  اأنــبــاء  وكــالــة 
يف مقر اإقامتها للتعرف اإىل تفا�صيل 
 21 دامــت ف�صولها الأكــرث من  ق�صة 
عاما من الفراق جمعتها قيم ال�صالم 
"دار  يف  والت�صامح  والتعاي�س  واملحبة 
البالغ  حبيب  �صليمان  يــقــول  زايد". 
نعي�س  " كنا   .. عاما   75 العمر  مــن 
راحة  يف  باليمن  �صعدة  حمافظة  يف 
اأبناء  ن�صارك  وامل�صايخ  القبائل  و�صط 
اأفـــراحـــهـــم واأحـــزانـــهـــم وكان  املــديــنــة 
تكاثرت  حــتــى  للف�صة  مــعــر�ــس  لـــدي 
الظروف ال�صيئة وتردى الو�صع العام 
اليمن  العي�س يف  اأ�صرتي  ومل ت�صتطع 
مـــن اخلـــــوف والـــقـــلـــق وانـــتـــقـــلـــوا اإىل 
اليمن  االإقــامــة يف لندن ومل يتبق يف 

اإال اأنا وزوجتي وابني".
" زوجــتــي مري�صة  ويــ�ــصــيــف حــبــيــب 

العمر  تقدم  مع  اأ�صتطع  ومل  بالقلب 
اأين مل  اأوا�ـــصـــل عــالجــهــا خــا�ــصــة  اأن 
متوا�صل  بــ�ــصــكــل  احلـــركـــة  اأ�ــصــتــطــيــع 
الذي  الــراهــن  الو�صع  ظــل  يف  واأي�صا 
تعي�صه اليمن مما زاد معاناتنا حزننا 

على و�صعنا و�صعفنا".
وي�صف حبيب جمع �صمل اأفراد اأ�صرته 
قــائــال " ارحتـــت راحـــة كــبــرية بعد مل 
�ــصــتــات اأ�ـــصـــرتـــي ورجـــعـــت الــــــروح اإىل 
ج�صدي بعد فراق اأكرث من 21 عاما 
اأر اأحفادي منذ اأن كان عمر  حيث مل 
حتى  �ــصــنــوات   6 اإ�صحاق"  اأكربهم" 
جــــاءين اتــ�ــصــال بــاأنــنــي �ــصــوف التقي 
"كذب"  ردي هذا  فكان  عائلتي  اأفــراد 
الو�صع  ظــل  يف  امل�صتحيل  مــن  كــونــه 
الراهن حتى اأخذين ولدي اإىل املطار 
وو�صلنا اإىل دولة االإمارات.. بكيت من 
واليوم  واأحــفــادي  اأبنائي  لقاء  فرحة 
نحن ن�صلي ون�صوم ونحمد اهلل كثريا 
على النعمة الكبرية التي حققتها لنا 

االإمارات "وطن االإن�صانية".

عاما   21 لـــيـــايل  اأجـــرتـــهـــا  وبــــدمــــوع 
�صليمان  �صمعة  تــقــول  الـــفـــراق..  مــن 
البالغة من العمر 73 عاما:" نحمد 
لروؤية  الــفــر�ــصــة  اأعـــطـــاين  الــــذي  هلل 
فــراق طويل مل  بعد  واأحفادي  اأبنائي 
اإال باجل�صد لكن روحهم كانت  يغيبوا 
االآن  حــتــى  اأ�ــصــدق  قــلــبــي.. مل  ت�صكن 
اأنــنــي مــع اأ�ــصــرتــي فــــاالإمــــارات عملت 
لــنــا خــــريا كـــبـــريا ونــ�ــصــكــرهــا جزيل 
�صملنا  مل  عــلــى  واالمـــتـــنـــان  الــ�ــصــكــر 

وم�صاعدتنا".
�صليمان حبيب  "االأبنة" لــوزة  وتقول 
 " 58 عــــامــــا  الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر 
21 عاما مع  خرجت من اليمن قبل 
زوجي واأوالدي لالإقامة يف لندن بعد 
بلدنا نظرا لرتدي  �صعوبة احلياة يف 
مليئة  طويلة  رحلة  كانت  االأو�ــصــاع.. 
واأمي  اأبــي  واأن  الفراق خا�صة  باأوجاع 
خدمة  على  يقدرا  وال  العمر  يف  كبار 
معاناتنا..  مــن  زاد  مــا  وهــو  اأنف�صهم 
لالطمئنان  تليفونيا  اأتــوا�ــصــل  كــنــت 

على االأو�صاع خا�صة واأن اأمي مري�صة 
واحلياة..  املــوت  بني  ما  كانت  بالقلب 
"طول  اأبكي"..  واأنـــا  الــنــهــار  "طول 
الليل واأنــا راأ�صي ما معي".. ال يوجد 
اأي �صخ�س ميكن اأن يقدم الأمي واأبي 

حتى فنجانا من القهوة".
وت�صيف لوزة " اأخربين ولدي اإ�صحاق 
فايز باأننا �صنلتقي باأبي واأمي واأخي.. 
مل اأ�صدقه حتى بعد �صفرنا من لندن 
اأ�صدق  مل  ال�صمل  للم  االإمــــارات  اإىل 
دخلت  حتى  �صدقت  مــا  االآن..  حتى 
اأمامي..  وراأيتهم  االإمـــارات  يف  املطار 
طـــار عــقــلــي بــالــبــكــاء.. وقــالــت :"اهلل 
يــبــارك يف االإمـــــارات الــتــي قــدمــت لنا 
واجبا كبريا وا�صتقبلوا اأهلي وجمعوا 

�صملنا بكل توا�صع وحمبة ومودة".
ويروي "االأبن" يو�صف �صليمان حبيب 
معاناته  عاما   45 العمر  مــن  البالغ 
قائال:" ع�صنا حياتنا يف �صعدة وكان 
لـــدي حمـــل فــ�ــصــة حــيــث كــنــت اأ�صنع 
والعقيق  املــرجــان  واخلـــوامت  ال�صيوف 

الف�صية يدويا وكانت  امل�صغوالت  وكل 
ال�صياحة كبرية توفر لنا حياة  حركة 
املعي�صية  االأو�ــصــاع  بــداأت  كرمية حتى 
معظم  و�صافرت  تدريجيا  الــرتدي  يف 
والدي  مــع  وبقيت  لندن  اإىل  اأ�ــصــرتــي 
تعر�صت   2001 العام  ويف  ووالــدتــي 
وتـــاأثـــر ج�صدي  الــر�ــصــا�ــس  الإطـــــالق 
و�ــصــاقــي وكــنــت عــلــى و�ــصــك اأن اأفـــارق 
االإلهية تدخلت  العناية  اأن  اإال  احلياة 
اأخربت   " وي�صيف  حياتي".  وانقذت 
اأختي  اأبـــن  اإ�ــصــحــاق  اأن  والــــدي واأمــــي 
باأننا �صنجتمع مع بع�صنا يف  اأخربين 
االإمارات مل ي�صدقوين حتى اأخذتهم 
اإىل املطار وو�صلنا اإىل االإمارات واإىل 
االآن مل نعلم جميعا نحن يف حقيقة اأو 
حلم.. 21 عاما مل جنتمع واالآن ناأكل 
نتوقع ما حدث  ون�صحك جمعا.. مل 
يف حــيــاتــنــا.. ونــ�ــصــكــر االإمـــــــارات على 
كل  اهلل  وجزاهم  لنا  يقدمونه  ما  كل 
البالغ من  فايز  اإ�صحاق  يقول  خري". 
العمر 35 عاما:" كنت دائم التوا�صل 

مــن لــنــدن مــع جــدي وجــدتــي وخايل 
على  لالطمئنان  تقريبا  يــومــني  كــل 
اأحوالهم كون جدتي مري�صة وعمرها 
اأنف�صهم  خدمة  ي�صتطيعوا  ومل  كبري 

يف ظل الظروف الراهنة".
وي�صيف اإ�صحاق " توا�صلت مع عدد من 
الدول للم �صملنا ولكن كل املحاوالت 
مع  توا�صلت  ثــم  ومــن  بالف�صل  بـــاءت 
�صريعة  اال�صتجابة  فكانت  االإمــــارات 
من  خاللها  متكنت  يوما   15 خــالل 
واليمن  لندن  االأ�صرة من  �صمل  جمع 
وقــدمــت الــدعــم الـــالزم لــنــا.. مل اأرى 
يف  راأيـــت  مــا  مثل  اإن�صانية  حياتي  يف 
م�صاعري  امــتــزجــت  حــيــث  االإمــــــارات 
بالبكاء والفرحة من االهتمام ب�صون 

كرامة االإن�صان يف االإمارات".
ويقول اإ�صحاق " خرجنا من اليمن اأنا 
واأخي اإ�صرائيل يف عام 1999 ونحن 
وكانت  �ــصــنــوات  و8   10 الــــ  عــمــر  يف 
قــلــوبــنــا يف الــيــمــن مــع جـــدي وجدتي 
ــعــوبــة االأو�ــــصــــاع  وخــــــايل نـــظـــرا لــ�ــص

والظروف.
االإمــــارات  :"ن�صكر  اإ�ــصــحــاق  وي�صيف 
وعلى  واال�صتقبال  ال�صيافة  كرم  على 
مــبــادراتــهــا االإنــ�ــصــانــيــة الــنــبــيــلــة التي 
جت�صد ر�صوخ قيم والت�صامح وال�صالم 

يف هذا الوطن العظيم".
ويـــقـــول اإ�ـــصـــرائـــيـــل فـــايـــز الــبــالــغ من 
يف  االآن  نــحــن  عاما:"   31 الــعــمــر 
وجدتي  جــدي  للقاء  اأبوظبي  مدينة 
وليتمكن اأبنائي من روؤية اأجدادهم.. 
عاما   21 اللحظة  هذه  انتظرنا  لقد 
بالن�صبة  كاحللم  هــي  اللحظة  وهـــذه 
و�صولهم  عــلــى  اأيــــام   3 م�صت   .. يل 
اأ�صتيقظ كل يوما �صباحا  وحتى االآن 
اأنظر اإليهم واأ�صعر اأن قلبي يف �صعادة 
" اأبنائي ال  اإ�صرائيل  كبرية. وي�صيف 
اإىل  ينظروا  عندما  الفرحة  ت�صعهم 
الكثري من  يقومون بطرح  اأجــدادهــم 
احلياة  الأن  تنتهي  ال  الــتــي  االأ�ــصــئــلــة 
واحلياة  لندن  يف  اأبنائي  عا�صها  التي 
اليمن  يف  وجدتي  جــدي  عا�صها  التي 

خمتلفة متاما".
اأ�صكر �صاحب  اأن  "اأود  اإ�صرائيل  يقول 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل ويل 
اأبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد االأعلى  عــهــد 
اللفتة  هــــذه  املــ�ــصــلــحــة عــلــى  لــلــقــوات 
فعلوه  ما  اأ�صكرهم على كل  و  الكرمي 
جلـــدي وجــدتــي ولــكــل اجلــهــود التي 
بذلوها للم �صملنا جمددا بالن�صبة يل 
ما حث كان كاحللم ومل اأتوقع حدوثه 
" غـــادرت  اإ�ــصــرائــيــل  ويــو�ــصــح  اأبدا". 
كان  جــدا  �صغريا  كنت  عندما  اليمن 
ومنذ  اأعــوام   8 اإىل   7 عمري حينها 
اأخرى..  مرة  اأقابلهم  مل  الوقت  ذاك 
ا�صتيقظ  كنت  اليمن  غــادرنــا  عندما 
واالأ�ـــصـــى على  واأرى عــالمــات احلـــزن 
انتي  اأمي هل  اأ�صاألها:  اأمي كنت  وجه 
اأنا قلقة جدا  بخري؟ وجتيب: يا بني 
عــلــى جـــدك وجـــدتـــك.. اأ�ــصــكــر جميع 
من  اأ�صكرهم  �صملنا  مل  يف  �صاهم  من 
اأعماق قلبي". برباءة الطفولة.. عرب 
الطفالن مايكل ونوهوراي فايز اأبناء 
الغامرة  �صعادتهم  عــن  ربيعا   11 الـــ 
بلقاء اجلدان "�صليمان و�صمعة" للمرة 
اأ�صبحوا  حــيــث  االإمــــــارات  يف  االأوىل 

قادرين على االطمئنان عليهم.
االأ�صرة:"  �صتات  الطفالن مل  وي�صف 
�صنقابل  اأنـــنـــا  يــومــا  نــتــخــيــل  نــكــن  مل 
جدنا وجدتنا.. عندما راأيناهم للمرة 
�صدمة  حالة  يف  كنا  املطار  يف  االأوىل 
وذهول من �صدة الفرح.. ن�صكر جميع 
من �صاهم يف مل �صملنا.. ممتنني جدا 
لالإمارات ولكل �صخ�س كانت له يد يف 
ت�صهيل �صفر جدنا وجدتنا من اليمن 
حلم  يف  نحن  لــقــائــهــم..  مــن  لنتمكن 

�صعيد للغاية".

•• دبي- وام:

اأرقى  وتــوفــري  ال�صحية  منظومتها  يف  التو�صع  على  دبــي  حر�س  اإطـــار  يف 
اأفراد املجتمع,  العاملية جلميع  املعايري  اأعلى  خدمات الرعاية الطبية وفق 
ال�صحية"  للرعاية  اإلكرتيك  "جرال  وقعت  العاملية..  التقنيات  وباأحدث 
�صراكة  اتفاقية  الــيــوم  الطبية",  للخدمات  الدولية  "اأبوظبي  و�صريكها 
تعتزم  م�صت�صفى  اأول  لتزويد  ال�صحية"  للرعاية  التداوي  "جمموعة  مع 
باأحدث  العام,  هذا  خالل  بدبي  املجموعة افتتاحه يف منطقة "اأم رمول" 
من  الت�صخي�صي  والت�صوير  ال�صوتية  فــوق  بــاملــوجــات  الت�صوير  مــعــدات 

جرال اإلكرتيك.
من  وا�ــصــعــة  جمــمــوعــة  �ــصــريــر  و�ــصــيــوفــر املــ�ــصــتــ�ــصــفــى الــــذي يــ�ــصــم 100 
التخ�ص�صات الطبية التي ت�صمل خمتلف التخ�ص�صات الطبية والعالجية 
اإىل تطوير مرافق  ال�صحة بدبي" الرامية  "هيئة  و�صي�صاهم بدعم جهود 

الرعاية ال�صحية يف خمتلف اأنحاء االإمارة.
امل�صت�صفى باأحدث معدات الرعاية ال�صحية التخ�ص�صية للحاالت  و�صيزود 
"جرال  من  ح�صرياً  ال�صوتية  فوق  باملوجات  الت�صوير  ومعدات  احلرجة 
اإلكرتيك للرعاية ال�صحية" و�صركة "اأبوظبي الدولية للخدمات الطبية" 

خالل االأ�صهر املقبلة.
و�صتعمل ال�صركتان على تو�صيع نطاق اخلربات يف امل�صت�صفى باالعتماد على 
ملنا�صبة  ترقيتها  وميكن  ي�صمها  التي  املتقدمة  ال�صحية  الرعاية  معدات 

يف  والت�صغيل  بال�صيانة  املتخ�ص�صة  الفرق  و�صتقوم  امل�صت�صفى.  احتياجات 
ال�صحية" و"�صركة اأبوظبي الدولية للخدمات  للرعاية  اإلكرتيك  "جرال 
الطبية" بتوفري الدعم الكامل الأطباء جمموعة التداوي على مدار ال�صاعة 

وطيلة اأيام االأ�صبوع.
وقعت االتفاقية بح�صور كل من مروان اإبراهيم حاجي نا�صر, رئي�س جمل�س 
وكاثرين  ال�صحية,  للرعاية  الــتــداوي  ملجموعة  التنفيذي  واملدير  االإدارة 
اإ�صرتامب�س, الرئي�س واملدير التنفيذي جلرال اإلكرتيك للرعاية ال�صحية 
يف اأوروبا وال�صرق االأو�صط واأفريقيا, ووّقع االتفاقية كل من الدكتور حيدر 
الزبيدي, الرئي�س الطبي ملجموعة التداوي للرعاية ال�صحية, ونائل الدباغ, 
االأو�صط  ال�صرق  ال�صحية يف منطقة  للرعاية  اإلكرتيك  عام جــرال  مدير 
الدولية  "اأبوظبي  �صركة  عام  مدير  عقل,  وتامر  وتركيا؛  اأفريقيا  و�صمال 

للخدمات الطبية".
وقال مروان اإبراهيم حاجي نا�صر " ين�صب تركيزنا يف جمموعة التداوي 
الدائم  �صعينا  عرب  املجتمعات  و�صالمة  �صحة  دعم  على  ال�صحية  للرعاية 
الــتــي ت�صم نخبة من  فــرق عملنا  فـــاإىل جــانــب  اأعــمــالــنــا.  كــافــة  للتميز يف 
نوؤمن  االأول,  املقام  املر�صى يف  الذي ي�صع  الطبية ونهجنا  الرعاية  خرباء 
ال�صحية‘  للرعاية  اإلكرتيك  ’جرال  توفرها  التي  املتطورة  التقنيات  باأن 
لنا  و�صتتيح  للمجموعة  االأول  امل�صت�صفى  لتميز  اإ�صافياً  عــامــاًل  �صت�صكل 
حتقيق اأعلى م�صتويات الكفاءة والدقة يف عمليات الت�صخي�س, االأمر الذي 

�صينعك�س اإيجاباً على النتائج العالجية للمر�صى".

مــن جانبه قــال الــدكــتــور حــيــدر الــزبــيــدي.. " ي�صرنا الــتــعــاون مــع جرال 
لل�صراكات  هــامــاً  منــوذجــاً  تقدم  التي  االتفاقية  هــذه  خــالل  مــن  الكرتيك 
قوياً  داعما  �صيكون  املتطورة  الطبية  التجهيزات  توفري  باأن  ونثق  البّناءة, 
وحت�صني  ال�صحية  املنظومة  تطوير  اإىل  الــرامــيــة  ال�صحة  هيئة  مل�صاعي 

النتائج املحققة للمر�صى يف الدولة".
من جانبه قال نائل دباغ " متتلك جمموعة التداوي للرعاية ال�صحية روؤية 
وا�صحة تن�س على تطوير واحد من اأف�صل امل�صت�صفيات يف املنطقة ومت�صي 
ي�صم نخبة من خرباء  اأ�ص�صت فريقاً  قدماً نحو حتقيق هذا الهدف. فقد 
الرعاية ال�صحية واأبرمت �صراكة ا�صرتاتيجية مع اأحد كبار مزودي الرعاية 
ال�صحية يف اإ�صرائيل, وا�صتثمرت يف اأحدث املعدات الطبية يف ال�صوق. ونحن 
اليوم فخورون بالتعاون مع جمموعة التداوي ودعم روؤيتها لتوفري اأعلى 

معايري الرعاية ال�صحية املمكنة للمر�صى".
من جانبه, قال تامر عقل " ي�صعدنا التعاون مع جمموعة التداوي للرعاية 
فقد  رمــول.  اأم  منطقة  يف  االأول  م�صت�صفاها  م�صروع  يف  ودعمها  ال�صحية 
التي  الطبية  املــعــدات  اأحـــدث  اختيار  على  املجموعة  خــرباء  فريق  حر�س 
تقدمها جرال اإلكرتيك للرعاية ال�صحية, وامل�صممة لتلبية الطلب املتزايد 
الرئي�صية  التخ�ص�صات  يف  اجلــودة  عالية  ال�صحية  الرعاية  خدمات  على 
باالرتقاء  �صت�صهم  ال�صراكة  هــذه  اأن  فيه,  �صك  ال  وممــا  وخارجها.  دبــي  يف 
مبنظومة الرعاية ال�صحية يف الدولة وتزويد املواطنني واملقيمني يف دبي 
ال�صحية  للرعاية  الــتــداوي  جمموعة  وكــانــت  الطبية".  اخلــدمــات  بــاأرقــى 

اأعلنت يف �صهر دي�صمرب املا�صي عن توقيع اتفاقية �صراكة ا�صرتاتيجية مع 
املجال  اأول تعاون من نوعه يف  الطبي" االإ�صرائيلي, وذلــك يف  �صيبا  مركز 
الطبي بني اإ�صرائيل ودولة االإمارات. ومبوجب هذه ال�صراكة, ي�صبح "مركز 
�صيبا الطبي" اأول م�صت�صفى اإ�صرائيلي يقدم اخلدمات الطبية يف دبي, حيث 
الطبية  واال�صت�صارات  العالجات  لتقدمي  التداوي  جمموعة  مع  �صيتعاون 
للمر�صى من خالل االأطباء الزائرين وكذلك عرب خدمات الرعاية الطبية 
�صتوفرها  التي  الطبية  واالأجهزة  املعدات  كافة  و�صتكون  ُبعد.  عن  املقدمة 
بتقنيات  مـــزودة  الــتــداوي  ملجموعة  ال�صحية  للرعاية  اإلــكــرتيــك  جـــرال 
�صيبا  ومركز  الــتــداوي  �صي�صاعد جمموعة  الــذي  االأمــر  بعد,  االت�صال عن 
وتعزيز  الطبية  املخرجات  وحت�صني  التقنيات  اأحــدث  ت�صخري  على  الطبي 
على  ال�صحية  للرعاية  التداوي  جمموعة  وتركز  واالأطــبــاء.  املر�صى  ر�صا 
توفري اأرقى خدمات الرعاية ال�صحية التخ�ص�صية يف اأحدث املرافق الطبية 
جلميع اأفراد املجتمع, باالعتماد على التقنيات عاملية امل�صتوى, انطالقاً من 
ال�صحية  الرعاية  كافة خدمات  التميز عرب  اال�صرتاتيجي ل�صمان  هدفها 
لــالرتــقــاء مبكانة  االأخــــرى  الــعــامــة واخلــا�ــصــة  امل�صت�صفيات  مــع  والــتــعــاون 
جرال  وتتمتع  ال�صحية.  الرعاية  خلدمات  مرموقة  عاملية  كوجهة  دبــي 
الطبية"  للخدمات  الدولية  "اأبوظبي  و�صركة  ال�صحية  للرعاية  اإلكرتيك 
املتحدة عرب  العربية  االإمـــارات  املتميزة يف دولــة  بــاالإجنــازات  ب�صجل حافل 
دعم م�صت�صفيات القطاعني العام واخلا�س باأحدث املعدات الطبية وبرامج 

التدريب املتخ�ص�صة.
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من اليمن اإىل لندن.. رحلة عقدين من الفراق لأ�شرة مينية يهودية جمعتها اإن�شانية الإمارات

•• دبي -وام:

اأعلنت جمموعة بريد االإمارات عن تو�صيع نطاق عملياتها 
�صبكة عملياتها حيث  اإىل  اإ�صرائيل  دولة  باإ�صافة  الدولية 
لت�صهيل  اإ�صرائيل"  "بريد  نظريتها  مع  ال�صركة  ارتبطت 
الو�صول اإىل املدن والوجهات يف جميع اأنحاء ا�صرائيل االأمر 

الذي من �صاأنه توفري قناة موثوقة لل�صوق اجلديد.
التنفيذي  الرئي�س  االأ�ــصــرم  حممد  اهلل  عبد  �صعادة  وقــال 
جمموعة  حر�صت   " االإمـــــارات..  بريد  جمموعة  ل�صركة 
العاملية  بريد االإمــارات على تو�صيع نطاق �صبكة عملياتها 
يف  كبري  ب�صكل  خدماتها  و�صت�صهم  اإ�صرائيل  دولة  باإ�صافة 
دفع العالقات التجارية الواعدة بني دولة االإمارات ودولة 

الثقايف  والــتــبــادل  والتوا�صل  الت�صامح  وتعزيز  اإ�صرائيل 
بينهما ب�صكل اأكرب وت�صكل جت�صيدا للروؤية التقدمية لكال 
الدولتني كما �صتثمر ال�صراكة مع بريد اإ�صرائيل عن فتح 
املجال لتبادل االأفكار وت�صجيع االبتكار والتعاون امل�صرتك 
لتطوير القطاع". وميكن ملتعاملني دولة االإمارات ا�صتخدام 

اخلدمات الربيدية والدولية املتميزة اإىل اإ�صرائيل.
للعديد من الدول مبا  وتتوفر اخلدمات الربيدية حالياً 
يف ذلــك اخلــدمــات الــدولــيــة املــمــيــزة اإىل اأكـــرث مــن 190 
وجهة ومع ا�صتمرار تاأثري جائحة كوفيد19 على ال�صفر 
والــعــمــلــيــات الــدولــيــة يــوا�ــصــل بــريــد االإمـــــارات الــعــمــل مع 
اأكرب عدد  اإىل  الربيدية  ا�صتئناف اخلدمات  �صركائه على 

ممكن من الوجهات.

جرن�ل �إلكرتيك للرعاية و�أبوظبي �لدولية للخدمات �لطبية يوقعان �صر�كة مع جمموعة �لتد�وي للرعاية �ل�صحية

مرفق �شحي جديد ي�شاف اإىل منظومة دبي ال�شحية عالية الكفاءة خالل هذا العام
 �مل�صت�صفى يوفر �أرقى خدمات �لرعاية �لطبية وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية جلميع �أفر�د �ملجتمع
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر

العمر  من  تبلغ  مري�صة  ح�صرت 
ميديكلينيك  اإىل  ــــا  عــــاًم  36
من  ت�صكو  الــعــني  فـــرع  م�صت�صفى 
و�صعوبة  الظهر  اأ�صفل  حــادة  اآالم 
لال�صتعانة  دفعها  مما  احلركة  يف 

بكر�صي متحرك.
ال�صاملة, مبا  اأظهرت الفحو�صات 
ال�صينية  االأ�ــصــعــة  �ــصــور  ذلـــك  يف 
املغناطي�صي,  بالرنني  والت�صوير 
الثالثة  الفقرة  عن وجود ك�صر يف 
القطني  الـــفـــقـــري  الـــعـــمـــود  مــــن 
ال�صفلي, وذلك ب�صبب ورم ت�صبب يف 

تاآكل الفقرة واأدى اإىل انهيارها.
من  ــــــد  ــــــزي امل اإجــــــــــــــراء  مت  وقــــــــد 
ا�صتبعاد  مــن  للتاأكد  الفحو�صات 
اإىل  ال�صرطانية  اخلــاليــا  انت�صار 
اأجــــزاء اأخـــرى مــن اجلــ�ــصــم, وبعد 
لعملية  مـــوعـــد  حتـــديـــد  مت  ذلــــك 

جراحية ال�صتئ�صال الورم.
و�ـــصـــيـــم عزيز  الــــدكــــتــــور  اأجــــــــرى 
ا�ـــصـــتـــ�ـــصـــاري جــــراحــــة االأعـــ�ـــصـــاب 

مــ�ــصــتــ�ــصــفــى فرع  مبــيــديــكــلــيــنــيــك 
ا�صتمرت  جــراحــيــة  عملية  الــعــني 
�صبع �صاعات الإزالة الورم وا�صتعادة 

وظيفة العمود الفقري.
 وقال د. و�صيم عزيز: "مت تق�صيم 
اإزالة  اأواًل,  ق�صمني,  اإىل  اجلراحة 
الــــــورم مـــن خــــالل جـــراحـــة ظهر 
وظيفة  ا�صتعادة  وثــانــًيــا,  �صغرية, 
تقنية  خــالل  من  الفقري  العمود 
جــــديــــدة حمـــــــدودة الـــتـــدخـــل من 
كما  البطن.  من  االأي�صر  اجلانب 

متــت اإزالـــة الـــورم بالكامل مبــا يف 
ذلــك الــفــقــرة املــ�ــصــابــة, ومت ف�صل 
ق�صمني.  اإىل  الـــفـــقـــري  الـــعـــمـــود 
جنحنا يف اإ�صالح العمود الفقري 
قف�س  با�صتخدام  اجلــراحــة  اأثــنــاء 
التيتانيوم مدعوم  ا�صطناعي من 
مب�صامري وق�صبان بطريقة 360 

درجة".

ـــــــــــــــــواع من  تـــــنـــــطـــــوي هـــــــــذه االأن
اجلـــراحـــات عــلــى خمــاطــر كبرية 
حــيــث يــتــم اإجـــراوؤهـــا بــالــقــرب من 
ي�صبب  قــد  ممــا  الع�صبي  اجلــهــاز 
ونظًرا  ال�صلل.  مثل  ع�صبًيا  تلًفا 
الوا�صعة  عــزيــز  و�ــصــيــم  د.  خلـــربة 
يف هــذا املــجــال, فقد در�ـــس جميع 
من  وتاأكد  بعناية  اخلطر  عوامل 

اجلراحة  طــــوال  بـــاأمـــان  اإدارتــــهــــا 
املراقبة  تقنيات  اأحدث  با�صتخدام 

الع�صبية.
اجلدير بالذكر اأن املري�صة غادرت 
امل�صت�صفى ب�صحة جيدة بعد اأربعة 
وا�صتعادت  اجلــــراحــــة  مــــن  اأيـــــــام 
وا�صتاأنفت  املــ�ــصــي  عــلــى  قــدرتــهــا 

حياتها الطبيعية.

ال�شندوق الوطني للم�شوؤولية املجتمعية يجمع خرباء ال�شتدامة يف القطاعني العام واخلا�س
•• دبي-وام:

اال�صتدامة  خــرباء  املجتمعية  للم�صوؤولية  الوطني  ال�صندوق  ا�صت�صاف 
العام  القطاعني  من  ريادية  جهات  من  لل�صركات  املجتمعية  وامل�صوؤولية 
واخلا�س بالدولة لعقد اجلولة االأوىل من حمادثات امل�صوؤولية املجتمعية 
املنهجية  حــول  النقا�س  يف  املعنية  االأطـــراف  م�صاركة  بهدف  لل�صركات, 
املعتمدة الإطالق موؤ�صر يقي�س ممار�صات امل�صوؤولية املجتمعية لل�صركات 
لدعم تناف�صية الدولة, حيث اأقيمت اجلل�صة بالتعاون مع �صركة براي�س 

."PWC" ووتر هاو�س كوبرز
ويعّد ال�صندوق الوطني للم�صوؤولية املجتمعية اجلهة املخولة بو�صع اإطار 
العمل واحلوكمة املتعلقة باال�صتدامة وامل�صوؤولية املجتمعية لل�صركات يف 

البالد.

و�صوف يطلق املوؤ�صر بو�صفه اأداة قيا�س �صنوي الأداء ممار�صات اال�صتدامة 
وامل�صوؤولية املجتمعية لل�صركات يف دولة االإمــارات. وينبع ذلك من روؤية 
ال�صندوق الوطني للم�صوؤولية املجتمعية التي تهدف اإىل "تر�صيخ مكانة 
العامل يف  رائــدة على م�صتوى  دولــة  بو�صفها  املتحدة  العربية  االإمـــارات 

جمال امل�صوؤولية املجتمعية لل�صركات".
امل�صوؤولية  حمــادثــات  بعنوان  متكررة  �صل�صلة  من  جــزءاً  اجلل�صة  وكانت 
املجتمعية لل�صركات, ومن املقرر اأن تنعقد ب�صكل منتظم على مدار العام 
احلكومية  املوؤ�ص�صات  م�صاعدة  يف  اجلل�صات  هذه  ت�صهم  اأن  املتوقع  ومن 
واخلا�صة على حتديد فر�س التح�صني وحتفيز م�صاركة القطاع اخلا�س 
يف امل�صوؤولية املجتمعية ودعم م�صاعي التعاون يف �صبيل حتقيق االأولويات 

الوطنية.
ح�صر لقاء املائدة امل�صتديرة ممثلون من مبادرة حممد بن را�صد لالزدهار 

العاملي, وكلية حممد بن را�صد لالإدارة احلكومية, وجمموعة االإمارات, 
 Sustainable"و ,"PWC"ال�صرق االأو�صط, و "HSBC" وبنك
املالحظات  تـــبـــادلـــوا  حــيــث   ,"Asdaa BCW"و  ,"Square

والتو�صيات ب�صاأن املنهجية واملقايي�س التابعة للموؤ�صر ال�صنوي.
ال�صرورية,  بالتباعد االجتماعي والتعليمات ال�صحية  ويف ظّل االلتزام 
نقا�صاٍت حول  واخلــا�ــس يف  الــعــام  القطاعني  اإ�ــصــراك  اإىل  احلــدث  �صعى 
دعم  مع  لل�صركات  املجتمعية  بامل�صوؤولية  املتعلقة  والتحديات  الفر�س 
هذا  يف  وا�صرتاتيجيتها  روؤيتها  حتقيق  على  الدولة  م�صاعدة  يف  دورهــا 

ال�صياق.
و�صيوؤدي املوؤ�صر دوراً حمورياً يف و�صع نقطة بداية على امل�صتوى املحلي 
لل�صركات وتقييمها مع حتديد  املجتمعية  وامل�صوؤولية  اال�صتدامة  لتمّيز 
امل�صوؤولية  مب�صتوى  االرتـــقـــاء  اأجـــل  مــن  ال�صيا�صات  �صنع  يف  الــفــر�ــس 

املجتمعية لل�صركات يف دولة االإمارات.
اأر�صفة التقّدم  وي�صاهم املوؤ�صر على جعل الدولة رائدة عاملياً من خالل 
لل�صركات  املجتمعية  واملــ�ــصــوؤولــيــة  اال�ــصــتــدامــة  جمـــال  يف  حتـــرزه  الـــذي 

وت�صجيل تطورها.
حمادثات  ا�صت�صافة  املجتمعية  للم�صوؤولية  الوطني  ال�صندوق  ويوا�صل 
نظر  وجــهــات  معرفة  اإىل  تهدف  التي  لل�صركات  املجتمعية  امل�صوؤولية 
وتو�صيات اخلرباء والعاملني بالقطاع بخ�صو�س املبادرات املتعددة التي 

يطلقها ال�صندوق.
تاأ�ّص�س ال�صندوق الوطني للم�صوؤولية املجتمعية لل�صركات بهدف ت�صجيع 
املجتمعية  امل�صوؤولية  بفاعلية يف ممار�صات  امل�صاركة  على  االأعمال  قطاع 
التي تقود اإىل اإحداث اأثر اقت�صادي واجتماعي وبيئي اإيجابي مبا يتما�صى 

مع اأولويات دولة االإمارات واأهدافها املتعلقة بالتنمية امل�صتدامة.

•• دبي – حم�شن را�شد 

اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم اخلطة الدرا�صية, للف�صل الدرا�صي الثاين, للعام 
االأكادميي 2020-2021, للطلبة يف جميع مراحل التعليم, اإذ مت حتديد 30 
الثاين ع�صر, بواقع  التا�صع وحتى  الثانوية من  املرحلة  اأ�صبوعيا, لطلبة  ح�صة 
27 ح�صة للتعلم املدر�صي, و3 ح�ص�س تعلم عن بعد "تعلم ذكي" املتزامن, على 
اأال يزيد زمن احل�صة عن 45 دقيقة جلميع املواد , كما جاء باخلطة الدرا�صية 
اأي�صاً فيما يخ�س طلبة الثاين ع�صر امل�صار العام ,خ�ص�صت 4 ح�ص�س ملادة اللغة 
االجتماعية,  للدرا�صات  واحدة  االإ�صالمية, وح�صة  للرتبية  العربية, وح�صتني 
و5 ح�ص�س للغة االإجنليزية , بواقع 4 يف املدر�صة وواحدة تعليم ذكي متزامن, 
و5 ح�ص�س ملادة الريا�صيات, بواقع 5 تعليم مدر�صي وواحده تعليم الكرتوين 
اأو االحياء,  متزامن, مقابل ثالث ح�ص�س ملادة الفيزياء, ومثلها ملادة الكيمياء 
بواقع  واالبتكار,  االإبــداعــي  الت�صميم  ملــادة  ومثلها  ال�صحية,  للعلوم  وح�صتني 
الرتبية  مــن  لكل  واحـــده  وح�صة  وااللكرتوين",  "الواقعي  مــن  لكال  واحـــده 

البدنية وال�صحية والفنون.

وجاء اعتماد الــوزارة  للخطة الدرا�صية , لتحاكي م�صارات و�صيناريوهات خطة 
احل�ص�س  توزيع  وتفاوت  موؤخراً,  املتعمدة  املدار�س  اإىل  االأمنة  والعودة  التعايف 
وفق كل مرحلة تعليمية , ووفقا ملا جاء باخلطة الدرا�صية, فقد اختلف توزيع 
اللغة   - الــعــام  امل�صار  ع�صر  الــثــاين  طلبة  يخ�س  فيما  ب�صيط  ب�صكل  احل�ص�س 
اأو  الثالثة  للغة  ح�صتني  اأ�صبوعيا  اخلطة  حــددت  اإذ  ال�صينية,  واللغة  الثالثة 
اللغة ال�صينية, بواقع واحده للتعليم املدر�صي واأخرى للذكي, و5 ح�ص�س ملادة 
الريا�صيات جميعها "تعليم مدر�صي", مع البقاء على نف�س توزيع املواد االأخرى 
لـ"االإ�صالمية",  وح�صتني  لـ"لعربية",  ح�ص�س   4 بــواقــع  �صلفا,  اإليها  امل�صار 
وح�صة لـ"االجتماعية", و5 لـ" االإجنليزية", و3 لكل من  الفيزياء و الكيمياء 
اأو االحياء, وح�صتني لكل من العلوم ال�صحية, والت�صميم االإبداعي واالبتكار, 

وح�صة للرتبية البدنية وال�صحية والفنون.
اأنه مت  املتقدم, جند  امل�صار  الثاين ع�صر  الدرا�صية لطلبة  ويف وقفة مع اخلطة 
وح�صة  االإ�صالمية,  للرتبية  وح�صتني  العربية,  اللغة  ملــادة  ح�ص�س   4 حتديد 
واحدة للدرا�صات االجتماعية, و4 ح�ص�س للغة االإجنليزية بواقع 3 "مدر�صي" 
وواحدة "ذكي متزامن", و6 ح�ص�س ملادة الريا�صيات, بواقع 5 تعليم مدر�صي 

وواحده تعليم الكرتوين متزامن, مقابل  4 ح�ص�س ملادة الفيزياء, و3 للكيمياء, 
وح�صتني للعلوم ال�صحية, وح�صة واحده لكل من الت�صميم االإبداعي واالبتكار, 

والرتبية البدنية وال�صحية والفنون.
و�صهدت اخلطة تغريا طفيفا على توزيع احل�ص�س لطلبة امل�صار املتقدم – اللغة 
ح�ص�س  و5  ال�صينية,  اللغة  اأو  الثالثة  للغة  واحــدة  ح�صة  اعتمدت  اإذ  الثالثة, 
املتبقية لطلبة هذا  املــواد  البقاء على توزيع احل�ص�س جلميع  للريا�صيات, مع 
 3 العربية  اللغة  النخبة يف مادة  الثاين ع�صر م�صار  ن�صيب طلبة  وكان  امل�صار. 
االجتماعيات,  ملــواد  وح�صة  االإ�صالمية,  للرتبية  وح�صتني  اأ�صبوعيا,  ح�ص�س 
والرتبية البدنية وال�صحية, و الت�صميم االإبداعي واالبتكار والفنون, مقابل 3 
ح�ص�س للغة االإجنليزية بواقع 2 "مدر�صي", وواحدة "تعلم ذكي", و6 ح�ص�س 
لكل من الريا�صيات والفيزياء, بواقع 5 تعليم مدر�صي وواحده تعليم الكرتوين 

متزامن, لكال املادتني, مقابل 3 للكمياء, ومثلها لالأحياء اأو االإح�صاء.
اللغة  ملــادة  ح�ص�س   4 التطبيقي,  امل�صار  ع�صر  الثاين  لطلبة  احل�صة  وحــددت 
الــعــربــيــة, وحــ�ــصــتــني لــلــرتبــيــة االإ�ــصــالمــيــة, مــقــابــل حــ�ــصــة واحــــدة للدرا�صات 
تعليم  وواحــدة  املدر�صة  4 يف  بواقع  االإجنليزية  للغة  و5 ح�ص�س  االجتماعية, 

البدنية وال�صحية, و4 ح�ص�س  الفنون والرتبية  ملادتي  ذكي متزامن, وواحدة 
للريا�صيات التطبيقية, بواقع 4 يف املدر�صة وواحدة تعليم ذكي متزامن, ومثلها 

للعلوم التطبيقية, جميعها "مدر�صي", و7 ح�ص�س للمهارات املتخ�ص�صة.
واعتمدت الوزارة خطة درا�صية موحده, لالأكادمييات, حيث حددت لطلبة الثاين 
ع�صر امل�صار العام, 4 ح�ص�س ملادة اللغة العربية, وح�صتني للرتبية االإ�صالمية, 
االإجنليزية  للغة  ح�ص�س  و4  االجــتــمــاعــيــة,  لــلــدرا�ــصــات  واحـــدة  ح�صة  مقابل 
والرتبية  لكل من  وواحـــده  متزامن,  ذكــي  تعليم  وواحـــدة  املدر�صة  يف   3 بواقع 
البدنية وال�صحية والت�صميم االإبداعي واالبتكار والعلوم ال�صحية, و6 ح�ص�س 

للريا�صيات, و3 لكل من الفيزياء والكيمياء.
حتدد  لالأكادمييات,  املوحدة  الدرا�صية  اخلطة  �صمن  املتقدم  امل�صار  طلبة  اأمــا 
"مدر�صي"   3 بواقع  االإجنليزية,  للغة   4 مقابل  العربية,  للغة  3ح�ص�س  لهم 
للكيمياء,  وح�صتني  للفيزياء,  و4  للريا�صيات,  و5  متزامن",  "ذكي  وواحــده 
ملهارات  و4  واالبتكار,  االإبــداعــي  والت�صميم  ال�صحية  للعلوم  من  لكل  وواحــده 
الرتبية  اأو  لالجتماعيات  واحــده  وح�صة  "االكادمييات",  التخ�ص�صية  العلوم 

االأخالقية.

•• اأبوظبي -الفجر:

تطوير  اأبــوظــبــي  مدينة  بلدية  ت�صع 
امل�صاحات  وزيــادة  التجميلية  الــزراعــة 
اأولوياتها,  اأهـــــم  �ــصــمــن  اخلـــ�ـــصـــراء 
وت�صتخدم اأحدث االبتكارات والتقنيات 
ملتابعة  ال�صناعية  االأقــمــار  جمــال  يف 
ومـــراقـــبـــة املــ�ــصــطــحــات اخلـــ�ـــصـــراء يف 
النطاق  �صمن  الواقعة  املناطق  كافة 
�صور  اللتقاط  لها,  التابع  اجلــغــرايف 
البو�صلة  مبثابة  تكون  الــدقــة  عالية 
وامل�صاحات  االأعمال  وتطوير  اإدارة  يف 

الزراعية حالياً وم�صتقباًل.
ا�صتخدام  خالل  من  البلدية  وتهدف 

هذه التقنيات اإىل احلفاظ على جودة 
وتطوير  وتو�صعة  والنباتات  االأ�صجار 
امل�صطحات الزراعية بت�صاميم واأفكار 
حت�صني  يف  الأهميتها  وذلــك  اإبداعية, 
والبيئة  الــــعــــام  ـــاري  احلـــ�ـــص املـــظـــهـــر 
الــنــظــيــفــة, وتــلــطــيــف حــــرارة اجلـــو يف 
ي�صاهم  الـــذي  االأمـــر  ال�صيف,  ف�صل 
يف تعزيز معايري جودة احلياة ملجتمع 

اأكرث �صحة و�صعادة.
اأبوظبي  مــديــنــة  بــلــديــة  واأو�ـــصـــحـــت 
يف  ال�صناعية  االأقـــمـــار  ا�ــصــتــخــدام  اأن 
متابعة امل�صطحات اخل�صراء �صي�صاهم 
الزراعية  امل�صاحات  م�صتقباًل يف زيادة 
الــتــجــمــيــلــيــة بــ�ــصــكــل مـــلـــحـــوظ, حيث 

االإ�صافية  اخل�صراء  امل�صاحات  بلغت 
نحو   2019 الـــعـــام  يف  واجلــــديــــدة 
اإىل  لـــتـــ�ـــصـــل  كلم2,   136.70
 ,2020 العام  يف  كلم2   162.48
يف  كلم2   25.78 جـــديـــدة  بـــزيـــادة 

.2020
الر�صد  عمليات  اأن  البلدية  واأ�صافت 
واإ�صدار  اخلــرائــط  ور�ــصــم  واملــراقــبــة 
اخل�صراء  املـــ�ـــصـــاحـــة  عــــن  الـــتـــقـــاريـــر 
البدء  مت  حيث  �ــصــنــوي,  ب�صكل  �صيتم 
با�صتخدام االأقمار ال�صناعية اللتقاط 
ال�صور عالية الدقة خالل الفرتة من 
ثم   ,2019 نوفمرب   20 اإىل   10
20 نوفمرب  اإىل   10 الــفــرتة مــن  يف 

2020, م�صرية اإىل اأن هناك توجهاً 
التقارير  االأنـــــواع مــن  الإ�ـــصـــدار هـــذه 
بــ�ــصــكــل نــ�ــصــف �ـــصـــنـــوي, وبــ�ــصــكــل ربع 
�صنوي عند احلاجة لذلك, وبناًء على 
ذات  ال�صناعية  االأقـــمـــار  �ــصــور  تــوفــر 

ال�صلة.
وتوؤكد بلدية مدينة اأبوظبي اأن �صور 
واحــدة من  ال�صناعية تعترب  االأقــمــار 
اأقوى االأدوات واأكرثها ابتكاراً ملراقبة 
�صهلة  بطريقة  الــزراعــيــة  امل�صطحات 
م�صت�صعرات  ت�صتطيع  حيث  وفــعــالــة, 
التقاط  ال�صناعية  االأقــمــار  كــامــريات 
املنعك�س  الكهرومغناطي�صي  االإ�صعاع 
االأر�س  على  املادية  املعامل  من جميع 

على  الطيفية  الــتــوقــيــعــات  وت�صجيل 
�صكل �صور رقمية, ومن خالل درا�صة 
ال�صور,  يف  الطيفية  التوقيعات  هــذه 
خرائط  ور�صم  قيا�س  ب�صهولة  ميكن 

ومناطق الغطاء النباتي.
اأن �صور االأقمار  اإىل  البلدية  واأ�صارت 
الــ�ــصــنــاعــيــة عــالــيــة الـــدقـــة والـــــرتدد 
امل�صتخدمة  االأدوات  واأهــم  اأقــوى  من 
امل�صاحات  وتــطــويــر  واإدارة  ملــراقــبــة 
الــزراعــيــة, حــيــث يــقــوم فــريــق العمل 
اإدارة  واالأر�صيف يف  ق�صم اخلرائط  يف 
البيانات املكانية بالتن�صيق مع موفري 
املختلفني  ال�صناعية  االأقـــمـــار  �ــصــور 
االأقمار  �صور  اأحـــدث  على  للح�صول 

عن  اال�صت�صعار  وتقنيات  ال�صناعية 
الق�صم  الفني يف  الفريق  ليقوم   , بعد 
املعامل  ور�صم خرائط  ال�صور  بتحليل 
وتقارير  خرائط  واإن�صاء  ال�صلة  ذات 
االأنواع  هذه  اأن  اإىل  الفتة  اإح�صائية, 
حتديد  للبلدية  تتيح  الــتــقــاريــر  مــن 
لتلك  وميزانيتها  مــواردهــا  اأولــويــات 
امل�صاحات  تـــطـــويـــر  بـــهـــدف  املـــنـــاطـــق 

اإىل  وما  بها  الــري  اخل�صراء ومرافق 
ذلك.

جدير بالذكر اأنه من خالل التحليل 
ال�صناعية  االأقــــمــــار  لــ�ــصــور  املــتــكــرر 
للظواهر  ور�صم خرائط  قيا�س  ميكن 
امل�صاحات  مــنــاطــق  مــثــل  املــخــتــلــفــة, 
اخل�صراء,  واملــ�ــصــطــحــات  الـــزراعـــيـــة 
البنية  وتـــطـــورات  املــبــنــيــة,  واملــنــاطــق 

واملناطق  التعدين  ومناطق  التحتية, 
من  التخل�س  ومــنــاطــق  الــ�ــصــنــاعــيــة, 
ثم  ال�صحراوية,  واملناطق  النفايات, 
التي  وامل�صتجدات  التغيريات  حتديد 
حتدث لها بدقة, حيث �صت�صاعد هذه 
التخطيط  عمليات  وتدعم  التقنيات 
واإدارتها  للمدن  واملــراقــبــة  والتنفيذ 

ب�صكل اأف�صل.

�لرتبية تعتمد �خلطة �لدر��صية للف�صل �لثاين وفق خطة �لتعايف

9 وحتى الـ 12 منها 27 للتعلم املدر�شي و3 تعلم عن بعد الـ  من  للطلبة  اأ�شبوعيا  ح�شة   30

�صاهمت يف �إ�صافة 25.78 كلم2 للم�صاحات �خل�صر�ء يف 2020 باأفكار �إبد�عية

بلدية مدينة اأبوظبي ت�شتخدم اأحدث ابتكارات وتقنيات 
الأقمار ال�شناعية ملراقبة وتطوير الزراعة التجميلية

�خلط �لزمني ال�صتئناف �لدر��صة�لعودة �المنة لطلبة �ملد�ر�س�خلطة �لدر��صية

املباين  واإزالـــة  هــدم  حملة  الظفرة  منطقة  بلدية  توا�صل 
الــقــدميــة واملــهــجــورة والــتــي متــثــل خــطــراً اأمــنــيــاً و�صحياً 
امل�صوهات على م�صتوى  واإزالــة  املنطقة,  �صكان  على  وبيئياً 
ال�صركاء  مــع  والتن�صيق  بــالــتــعــاون  وذلـــك  املــنــطــقــة  مـــدن 
و�صالمة  العام  املظهر  على  للمحافظة  اال�صرتاتيجيني, 
البيئة.  وبلغ عدد املباين املهجورة والقدمية التي مت هدمها 
اإىل  باالإ�صافة  مبنى,   180 املا�صي,  العام  خالل  واإزالتها 
اإزالة م�صوهات من 607 موقعاً, وت�صمنت احلملة ترحيل 
احلجز  �صاحات  اإىل  ومهجورة  مهملة  مركبة   309 عــدد 
املختلفة يف مدن املنطقة. كما قامت بلدية منطقة الظفرة 
بــئــراً مــن االآبـــار املهجورة وغري   28 بــردم  خــالل احلملة 
امل�صتخدمة والتي متثل خطراً على �صالمة اأفراد املجتمع, 

ومت ردم االآبار وفق متطلبات هيئة البيئة - اأبوظبي. 

كما بلغ حجم املخلفات التي مت ترحيلها من املواقع املختلفة 
طن.  األــف   220 حــوايل  امل�صوهات  اإزالـــة  اأو  الهدم  �صواء 
)اال�صب�صتو�س(  مــادة  وترحيل  وتغليف  واإزالــة  حجم  وبلغ 
ملتطلبات مركز  وفقاً  30 طناً  املختلفة  الهدم  من مواقع 
املتوا�صلة  احلــمــالت  وتــهــدف  النفايات.   الإدارة  ظبي  اأبــو 
وال�صحة  الــعــام  املظهر  على  الفّعالة  الرقابة  حتفيز  اإىل 
النفايات بطرق  النقل ومعاجلة  واملواقف وو�صائل  العامة 
البلديات  دائـــرة  ور�ــصــالــة  روؤيـــة  مــن  انــطــالقــاً  م�صتدامة, 
تطوير  ذات  اإمــارة  اأبوظبي  تكون  اأن  اإىل  الرامية  والنقل 
عمراين ونقل متكامل يعزز جودة احلياة وتنظيم وتطوير 
واإدارة النمو العمراين والنقل ب�صكل متكامل وم�صتدام من 
وذكية  رائــدة  وخدمات  ومرافق  بنية حتتية  توفري  خالل 

لرفاهية و�صعادة املجتمع.

حملة لإزالة املباين القدمية وامل�شوهات مبنطقة الظفرة

مري�صة تبلغ من �لعمر 36 عاًما ت�صتعيد قدرتها على �مل�صي بعد معاناتها ثالثة �أ�صهر 

ميديكلينيك م�شت�شفى فرع العني تنجح يف ا�شتئ�شال ورم يف عظام العمود الفقري 
و�صيم عزيز : جنحنا يف �إ�صالح �لعمود �لفقري �أثناء �جلر�حة با�صتخد�م قف�س ��صطناعي من �لتيتانيوم مدعوم مب�صامري وق�صبان بطريقة 360 درجة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

توا�صل وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 
"كوفيد19-"  لــقــاح  تــقــدمي  بــنــجــاح 
ال�صحية  املن�صاآت  يف  املجتمع  الأفـــراد 
واملجال�س  واخلــــا�ــــصــــة  احلـــكـــومـــيـــة 
بالتزامن مع اإعداد خطة الإ�صتحداث 
وجتهيز مراكز جديدة يف ظل االإقبال 
الكبري من اأفراد املجتمع الذي ت�صهده 
املراكز احلالية للح�صول على اللقاح 
حيث يوؤكد تخطي عدد مليون جرعة 
لقاح خالل مدة زمنية ق�صرية الثقة 
املجتمعية بكفاءة وجدارة االإجراءات 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا حــكــومــة االإمـــــــارات 
ال�صحية  بــاملــنــظــومــة  الــثــقــة  ويـــعـــزز 
ثقة  تر�صيخ  اإىل  باالإ�صافة  بالدولة 
املجتمع يف قدرات دولة االإمارات على 
التفاوؤل  روح  وتعزيز  �صحته  حماية 
بقرب  االإطـــمـــئـــنـــان  نــ�ــصــبــة  وزيــــــــادة 
مــرحــلــة الــتــعــايف. وحــر�ــصــت الــــوزارة 
وتزويد  جتــهــيــز  اإمتــــام  عــلــى  م�صبقا 
"كوفيد- لقاح  مراكز احل�صول على 
املتخ�ص�صة  ال�صحية  بالكوادر   "19
واملــدربــة وتــوفــري املــعــدات الطبية يف 
اأطلقتها  التي  الوطنية  اإطــار احلملة 
بــالــتــعــاون مع  الــدولــة  عــلــى م�صتوى 
باأهمية  للتوعية  ال�صحية  اجلــهــات 
"كوفيد19-" وت�صتهدف  تلقي لقاح 
من خاللها جميع فئات املجتمع من 
كبار  وبخا�صة  واملقيمني  املــواطــنــني 
الــ�ــصــن واأ�ــصــحــاب االأمـــرا�ـــس املزمنة 
وذلـــك �صمن جــهــود دولـــة االإمــــارات 
الــ�ــصــامــلــة واملــتــكــامــلــة لــتــعــزيــز وقاية 
"كوفيد-  جائحة  من  املجتمع  اأفــراد 
االآمنة  ال�صبل  كــافــة  وتــوفــري   "19

للحفاظ على �صالمتهم و�صحتهم.
واأكـــــد �ــصــعــادة الــدكــتــور حــ�ــصــني عبد 
امل�صاعد  الـــوكـــيـــل  الـــرنـــد  الـــرحـــمـــن 
ال�صحية  والــعــيــادات  املــراكــز  لــقــطــاع 

رئي�س اللجنة العليا للوائح ال�صحية 
الــــــوزارة  اأن  اجلـــائـــحـــات..  ملــكــافــحــة 
تعمل على زيادة الطاقة اال�صتيعابية 
ال�صحية  املــنــ�ــصــاآت  يف  والــتــ�ــصــغــيــلــيــة 
احلكومية واخلا�صة واإ�صافة من�صاآت 
االأعداد  وا�صتيعاب  ال�صتقبال  اأخــرى 
املتزايدة من اأفراد املجتمع للح�صول 
اإطار  يف  "كوفيد19-"  لــقــاح  عــلــى 
توجيهات القيادة الر�صيدة وحر�صها 
باعتبارها  املـــجـــتـــمـــع  �ـــصـــحـــة  عـــلـــى 
اأولـــويـــة وتــعــمــل دومــــاً عــلــى ت�صخري 
كافة االإمكانيات والقدرات لتح�صني 
احل�صول  اإن  �صعادته  وقــال  املجتمع. 
مواعيد  اإىل  يــحــتــاج  ال  الــلــقــاح  عــلــى 
م�صبقة حيث ميكن للراغبني يف اأخذ 
املراكز  اإىل  مبا�صرة  الــتــوجــه  الــلــقــاح 

وامل�صت�صفيات واملجال�س.
حلكومة  واالإمــتــنــان  بال�صكر  وتــقــدم 
االإمـــــارات الــتــي وفـــرت الــلــقــاح �صمن 
على  تــــاأكــــيــــدا  الــــعــــامل  دول  اأوائـــــــــل 
القيادة  وحر�س  االإمــارات  اإ�صتثنائية 
الــر�ــصــيــدة عــلــى حــمــايــة �صحة اأفـــراد 
املـــجـــتـــمـــع وتــــوفــــري الـــلـــقـــاح جمـــانـــاً 
النتائج  بــعــد  واملــقــيــمــني  للمواطنني 
اللقاح  فعالية  اأكــدت  التي  االإيجابية 

وماأمونيته بن�صبة عالية.

اإك�شبو 2020 دبي يفوز بجائزة �شيف ال�شرف من جمل�س ال�شالمة الربيطاين تقديرا للتزامه ب�شروط ال�شحة وال�شالمة
•• دبي-وام:

ال�صالمة  جمل�س  مــن  ال�صرف"  "�صيف  بجائزة  دبــي   2020 اإك�صبو  فــاز 
املرتقب يف دبي ب�صمان  الــدويل  الربيطاين, وذلــك تقديرا اللتزام احلــدث 

�صحة اأفراد القوى العاملة لديه, و�صالمتهم, ولياقتهم.
واأ�صبح اإك�صبو 2020 بهذا واحدا من 66 موؤ�ص�صة من جميع اأنحاء العامل 

ح�صدت اجلائزة املرموقة يف العام 2020.
وجمل�س ال�صالمة الربيطاين واحد من هيئات ال�صحة وال�صالمة الرائدة يف 
العامل, اإذ تقدم املنظمة اخلريية الكائنة يف مدينة لندن دورات تدريبية يف 
اأكرث من 50 بلدا, وميثل العام 2020 العام الذي قدمت فيه جوائز "�صيف 

ال�صرف" للتميز يف اإدارة ال�صحة وال�صالمة للمرة الـ41 على التوايل.
اأي موؤ�ص�صة للح�صول على اجلائزة, عليها ح�صد تقييم خم�س  ولكي تتاأهل 

ال�صحة  جمال  يف  للتدقيق  الربيطاين  ال�صالمة  جمل�س  خمطط  يف  جنوم 
وال�صالمة املعرتف به دوليا, وهو ما ح�صل عليه بجدارة اإك�صبو دبي يف العام 
عمليات ال�صحة وال�صالمة يف اإك�صبو  رئي�س  كولينغ,  روب  د.  وقال   .2020
العاملة لدينا, و�صالمتهم, ورفاهيتهم  القوى  اأفراد  �صحة  "اإن   ..  2020
حل�صول  كبري  بفخر  ون�صعر   ,2020 اإك�صبو  يف  الق�صوى  اأولويتنا  متثل 
جهودنا املتوا�صلة على تقدير جمل�س ال�صالمة الربيطاين املتمثل يف جائزة 

ال�صرف‘ املرموقة". ’�صيف 
فريق  ويلتزم  اجلــد,  حممل  على  عمالنا  جتاه  م�صوؤولياتنا  " ناأخذ  واأ�صاف 
و�صعناها  التي  ال�صيا�صات  باتباع  كامال  التزاما   2020 اإك�صبو  يف  العمل 
�صمن ا�صرتاتيجيتنا - معا اأف�صل - وميثل ذلك مقاربة �صاملة جتاه �صحة 
اأفراد القوى العاملة, و�صالمتهم, ولياقتهم, ت�صعى اإىل اإر�صاء القيم, وتت�صم 
اأعلى على  اأنها م�صممة الإر�صاء معايري �صالمة جديدة  باالإيجابية, واالأهم 

م�صتوى القطاع باأكمله. ويق�صي هدفنا النهائي باأن تف�صي هذه ال�صيا�صات 
بعد  البعيد,  املــدى  البناء على  ر�صم مالمح قطاع  �صيوا�صل  اإرث  توليد  اإىل 
رئي�س  ووترمان,  لورن�س  قال  جانبه  من   ."2020 اإك�صبو  فعاليات  اختتام 
االأمناء  جمل�س  عــن  نيابة   " الــربيــطــاين..  ال�صالمة  جمل�س  اإدارة  جمل�س 
وطاقم العمل يف جمل�س ال�صالمة الربيطاين, اأود تهنئة اإك�صبو 2020 دبي 
على حتقيقه اأرفع املعايري يف جمال اإدارة ال�صحة وال�صالمة. ويتطلب حتقيق 
 2020 اإك�صبو  وي�صرنا دعم  التزاما ودرجــة احرتافية فعليني.  التميز  هذا 
قبل,  ذي  مــن  مثله  ن�صهد  عــام مل  اأنـــه حتقق يف  �صيما  ال  االإجنــــاز,  هــذا  يف 
وحتديدا يف ظل انت�صار جائحة كوفيد19-". وتغطي ال�صيا�صات التي و�صعت 
بدءا  باأكمله,  البناء  اأف�صل" جمال  "معا  �صمن ا�صرتاتيجية اإك�صبو 2020 

مبرحلة التاأهيل امل�صبق و�صوال اإىل اكتمال اأعمال البناء يف املوقع.
الطراز,  عاملية  وتدقيق  ومراقبة  م�صرتيات  اأنظمة   2020 اإك�صبو  وطبق 

لالإ�صراف على املقاولني يف املوقع, وا�صتقدم اأي�صا عدة خرباء عامليي ال�صهرة, 
اإىل جانب جمل�س ال�صالمة الربيطاين, لالإ�صراف على تطبيق هذه املعايري 

ومراجعتها.
"كونرتول  املخاطر  لتقييم  اال�صت�صارية  ال�صركة  اخلـــرباء  الئحة  وت�صمل 
احلكومية  والهيئة  �صي",  دابــلــيــو  "بي  املـــايل  التدقيق  و�ــصــركــة  ري�صك�س", 

الربيطانية "اإدارة ال�صحة وال�صالمة".
وعلى مدى اأزمة كوفيد19-, احتلت �صحة جميع العاملني يف اإك�صبو 2020 
ال�صدارة �صمن اأولويات املوؤ�ص�صة. وبالنظر اإىل �صرورة حماية ع�صرات االآالف 
االإمـــارات  دولــة  يف  بناء  م�صروع  اأكــرب  على  العمل  موا�صلة  مــع  العمال  مــن 
االحــرتازيــة يف  التدابري  النطاق من  وا�صع  برناجما   2020 اإك�صبو  , طبق 
املجتمع  ال�صحة ووقاية  بالتما�صي مع توجيهات وزارة  املوقع,  اأرجــاء  جميع 

االإماراتية, ومع املعطيات والن�صائح االأحدث من منظمة ال�صحة العاملية.

•• دبي –الفجر: 

اآل  را�صد  بن  حممد  �صة  موؤ�صَّ قت  حقَّ
مكتوم للمعرفة اإجنازات الفتة خالل 
على  وذلـــك   ,2020 املن�صرم  الــعــام 
الرغم من الظروف اال�صتثنائية التي 
�صة  املوؤ�صَّ وا�صتطاعت  العامل,  �صهدها 
وم�صاريعها  اإجنازاتها  �صجل  ز  تعزِّ اأن 
عتها وفق متطلبات  املعرفية, التي طوَّ
لت�صتمرَّ  املــنــ�ــصــرم,  الـــعـــام  وظـــــروف 
املعرفة,  جمــتــمــعــات  ـــنـــاء  ب دعـــــم  يف 
ال�صباب  قــدرات  تطوير  يف  وامل�صاهمة 

مبختلف دول العامل. 
ــ�ــصــة عام  وتــفــ�ــصــيــاًل اخــتــتــمــت املــوؤ�ــصَّ
املعرفة  »مــوؤ�ــصــر  بــاإطــالقــهــا   2020
بال�صراكة   »2020 لــلــعــام  الــعــاملــي 
االإمنائي,  املتحدة  االأمم  برنامج  مع 
138 دولة  حيث غّطى املوؤ�صر نتائج 
 96 منهم  متغرياً,   199 با�صتخدام 
مــتــغــرياً اأ�ــصــلــيــاً مـــن اأكــــرث مـــن 30 
فيما  دولــيــاً,  وم�صدراً  بيانات  قاعدة 
103 متغريات.  املوؤ�صر  ر خــرباء  طــوَّ
واأظهر املوؤ�صر احتفاظ دولة االإمارات 
ع�صريَن  اأفـــ�ـــصـــِل  �ــصــمــَن  مبــوقــِعــهــا 
مراتَب  ثــالَث  متقدمًة  عــاملــيــاً,  دولـــًة 
مع  ع�صرَة,  اخلام�صَة  املرتبَة  لتحتلَّ 
على  عاملياً  الثاين  باملركِز  احتفاِظها 
على  الرابع  للعاِم  االقت�صاِد  م�صتوى 
العا�صرَة  املرتبَة  احتلَّت  كما  التوايل, 
عــاملــيــاً عــلــى مــ�ــصــتــوى الــتــعــلــيــِم قبِل 
على  عاملياً  االأوىل  واملرتبَة   , اجلامعيِّ
م�صتوى 15 موؤ�صراً قطاعياً وحموراً 

وحموراً فرعياً ومتغرياً.
د �صعادة جمال بن حويرب, املدير  واأكَّ
اإجنــــازات  اأنَّ  ــ�ــصــة,  لــلــمــوؤ�ــصَّ الــتــنــفــيــذي 
ترجمة  جاءت  قتها  حقَّ التي  �صة  املوؤ�صَّ
توؤمن  التي  الر�صيدة  القيادة  لــروؤيــة 
االأ�ــصــا�ــس الزدهار  املــعــرفــة حجر  بـــاأنَّ 
لتوجيهات  وكـــذلـــك  االأمم,  م  وتـــقـــدُّ
�ــصــمــو الــ�ــصــيــخ اأحـــمـــد بـــن حمــمــد بن 
باأن  �صة,  املوؤ�صَّ اآل مكتوم, رئي�س  را�صد 
تعزيز  يف  فاعاًل  دوراً  املوؤ�ص�صة  تــوؤدي 
جمتمع املعرفة, ودعم قدرات ال�صباب 

االأ�صا�صية  الــبــنــيــة  يف  واال�ــصــتــثــمــار 
للمعرفة. 

�صة  قت موؤ�صَّ واأ�صاف �صعادته: »لقد حقَّ
اآل مكتوم للمعرفة,  را�صد  حممد بن 
على مدى �صنوات م�صريتها املعرفية, 
ـــتـــطـــاعـــت من  جنـــــاحـــــات الفــــتــــة ا�ـــص
م�صارات  موؤثرة يف  ت�صبح  اأن  خاللها 
على  فقط  لي�س  املعرفة,  واإنتاج  ن�صر 
م�صتوى  وعــلــى  بــل  الــدولــة  م�صتوى 
العامل. كما ا�صتطاعت تقدمي الدعم 
لعدد كبري من ال�صباب العربي و�صباب 
واإمكاناتهم  قدراتهم  وتطوير  العامل 
املعرفية يف خمتلف املجاالت. و�صتعمل 
خالل العام اجلاري بجهود م�صاعفة 
ال�صاحة  لو�صع خطط مبتكرة ترثي 
التنمية  خــطــط  يف  وت�صهم  املــعــرفــيــة 

امل�صتدامة لدولتنا«. 

ملتقى حتدي �الأمية 
مت  2020 نظَّ ويف فــربايــر مــن عــام 
ــ�ــصــة »مــلــتــقــى حتــــدي االأمـــيـــة«  املــوؤ�ــصَّ
واملعنيني  اخلـــــــــرباء  جـــمـــع  بــــهــــدف 
ـــحـــاب الـــتـــجـــارب مبـــجـــال حمو  واأ�ـــص
واحدة,  مظلة  حتت  والتعليم  االأمية 
وتوطيد  والـــــــروؤى  االأفــــكــــار  لــتــبــادل 
املــ�ــصــرتك لتقدمي  الــتــعــاون  ـــر  اأوا�ـــص
احللول الناجعة للق�صاء على االأمية, 

كما متَّ خالل احلدث تكرمي اأ�صحاب 
االإجنـــــــــازات يف هــــذا املــــجــــال. وخـــرج 
االأمية«  ملحو  دبــي  »اإعــــالن  بـــ  امللتقى 
ـــل خـــريـــطـــة طـــريـــق نحو  الــــــذي �ـــصـــكَّ
الــعــامل العربي, ومتَّ  حمــو االأمــيــة يف 
للثقافة  العربية  املنظمة  من  اإقــراره 

والعلوم. 
وبالتزامن مع االإجراءات االحرتازية 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــــدولــــة لــلــحــد من 
مت  نظَّ  ,19 كوفيد  فــريو�ــس  انت�صار 
�صة خالل العام 2020 جل�صات  املوؤ�صَّ
»حوارات املعرفة« التي بلغ عددها15  
جل�صة افرتا�صية جمعت اأبرز العقول 
واخلرباء املعنيني باملعرفة, وح�صرها 
اأنحاء  خمــتــلــف  مـــن  املــتــابــعــني  اآالف 
الــعــامل, بــهــدف تــعــزيــز مــ�ــصــارات نقل 
حتقيق  يف  واالإ�ــصــهــام  املــعــرفــة,  ون�صر 
جانب  اإىل  املـــ�ـــصـــتـــدامـــة,  الــتــنــمــيــة 
املعرفية  الــقــ�ــصــايــا  اأهـــــــمِّ  مـــعـــاجلـــة 
الراهنة, وا�صتعرا�س اأف�صل املمار�صات 
طرح  عن  ف�صاًل  العاملية,  والتجارب 
الــتــحــديــات لتقدم  احلــلــول ملــواجــهــة 
ورفاهية  امل�صتدامة  وتنميتها  االأمم 
كوفيد  وبــاء  انت�صار  ظــل  يف  �صعوبها, 
التي  اجلــوهــريــة  الت  والـــتـــحـــُوّ  ,19

طراأت مع تف�صي هذه اجلائحة.
 2020 اأخـــرى �صهد عــام  ومــن جهة 

لـــ »مــركــز املعرفة  ــ�ــصــة  املــوؤ�ــصَّ اإطــــالق 
توفري  اإىل  يــ�ــصــعــى  الــــذي  الـــرقـــمـــي« 
ر التعلُّم  من�صة اإلكرتونية �صاملة ُتي�صِّ
العربي على  واإثــراء املحتوى  الذاتي, 
دعم  جـــانـــب  اإىل  االإنــــرتنــــت,  �ــصــبــكــة 
خالل  من  العربي  الرقمي  املحتوى 
توفري من�صات عربية الإتاحته وتعزيز 
معرفية  جرعة  وتقدمي  ا�صتخدامه, 
مكثَّفة على نحو ممتع و�صريع يتنا�صب 
كما  املعا�صرة.   احلياة  متطلبات  مع 
ــــر املـــركـــز مــكــتــبــة �ــصــوتــيــة خا�صة  وفَّ
ن جمموعة معرفية كبرية من  تت�صمَّ
الأ�صحاب  واملحتوى  وامل�صادر  الكتب 
اإلــيــهــا بكل  الــدخــول  الــهــمــم, ميكنهم 
�صهولة واال�صتماع بها وحتميلها على 

اأجهزتهم اخلا�صة. 

فعاليات �فرت��صية 
وبــالــتــزامــن مــع ذلـــك اأطــلــقــت حملة 
الرقمية«  بــاملــعــرفــة  وقــتــك  »ا�صتثمر 
تعزيز  اإىل  خاللها,  من  هدفت  التي 
املعرفة  »مـــركـــز  مــنــ�ــصــة  ا�ـــصـــتـــخـــدام 
ِقَبل  مــن  املعرفة  الكت�صاب  الرقمي« 
والباحثني  املــجــتــمــع  اأفـــــــراد  جــمــيــع 
والــطــالب, يف ظــلِّ اإجــــراءات التباعد 
اأجهزتهم  خــــالل  مـــن  االجــتــمــاعــي, 
احلاجة  دون  منازلهم  ومــن  الــذكــيــة 

اإىل ا�صتخدام الورق والتوا�صل املبا�صر 
�صة  املوؤ�صَّ واأكــمــلــت  االآخــــريــــن.    مـــع 
فعالياتها   2020 الــــعــــام  خـــــالل 
مت ور�س عمل  االفرتا�صية, حيث نظَّ
الدويل  دبي  »برنامج  �صمن  تدريبية 
متعددة  ور�صاً  �صملت  والتي  للكتابة«, 
واأدب  الق�صرية  الق�صة  جمـــاالت  يف 
وا�صتهدفت  اليافعني,  واأدب  الطفل 
البلدان  خمتلف  مــن  مــتــدربــاً   25
اأ�صاليب  العربية تدرَّبوا خاللها على 
اأف�صل  اأيــدي  على  االإبداعية  الكتابة 
العربي.  الــوطــن  يف  التدريب  خــرباء 
مو�صوعات  خمتلف  الور�س  وناق�صت 
املــعــرفــة والــكــتــابــة االإبـــداعـــيـــة. وقد 
مبدعني   9 الــعــمــل  ور�ـــــس  جـــت  خـــرَّ
جمموعات   9 اأجنـــــزوا  الــ�ــصــبــاب  مــن 
املعايري  فــيــهــا  ـــقـــت  حتـــقَّ قــ�ــصــ�ــصــيــة 
االأدبية ال�صحيحة, كما اأجنز 6 اأدباء 
6 روايات لليافعني, اإىل جانب اإجناز 
هة  10 ق�ص�ٍس موجَّ اأدباِء �صّبان   10
دي�صمرب من  �صهر  و�صهد  لالأطفال.  
لفعالية  �صة  املوؤ�صَّ تنظيم  الــعــام,  ذات 
»بــالــعــربــي« بــدورتــهــا الــثــامــنــة حتت 
�صعار »بالعربي.. ل�صان العامل« بهدف 
تعزيز ثقافة التوا�صل باللغة العربية 
االجتماعي,  الــتــوا�ــصــل  مــواقــع  عــرب 
وحــــثِّ الــنــا�ــس عــلــى ا�ــصــتــخــدامــهــا يف 

ـــزامـــن مع  ـــت ـــال جــمــيــع الــــقــــنــــوات, وب
االحتفال باليوم العاملي للغة العربية, 
دته االأمم املتحدة يف الثامن  الذي حدَّ
عــ�ــصــر مـــن ديــ�ــصــمــرب كــــلَّ عــــام. حيث 
�صهد احلدث تفاعاًل كبرياً من اأفراد 

اجلمهور ومن خمتلف دول العامل. 
التابع  الـــ�ـــصـــعـــر  بـــيـــت  ـــم  نـــظَّ كـــذلـــك 
كانت  �صعرية  اأم�صية   15 �صة  للموؤ�صَّ
نت اأم�صية  معظمها افرتا�صية, وت�صمَّ
�صعراء  واأم�صية  االإمـــــارات,  �ــصــاعــرات 
اإىل  الــوطــن,  �ــصــعــراء  وملتقى  ال�صلة 
ــعــراء مـــن الوطن  اأمــ�ــصــيــة �ــص جــانــب 
الكويت,  �ــصــعــراء  واأمــ�ــصــيــة  الــعــربــي, 
واأمــ�ــصــيــة �ــصــعــراء ُعــمــان, اإ�ــصــافــة اإىل 
واأم�صية  الــ�ــصــعــوديــة,  �ــصــعــراء  اأمــ�ــصــيــة 
�صعراء  ـــاركـــة  مبـــ�ـــص الـــــوطـــــن  جمـــــد 
ل�صعراء  العلم  يــوم  واأم�صية  الــوطــن, 
املواهب  اأم�صية  االإمــارات, ف�صاًل عن 
التقنية,  كــلــيــات  لــطــلــبــة  الــ�ــصــعــريــة 
الــ�ــصــعــريــة لطلبة  املـــواهـــب  واأمــ�ــصــيــة 
املـــدار�ـــس, واأمــ�ــصــيــة �ــصــاعــرات الوطن 
الــــعــــربــــي. واخـــتـــتـــمـــت االأمـــ�ـــصـــيـــات 
االفرتا�صية باأكرب اأم�صيتني مبنا�صبة 
الــيــوم الــوطــنــي االإمـــاراتـــي يف �صاحة 
برج بارك مقابل برج خليفة بح�صور 
جــــمــــاهــــريي �ــــصــــخــــم, مـــــع مــــراعــــاة 

التدابري االحرتازية والتباعد. 

�صر�كات �إقليمية 
الــ�ــصــعــيــد اخلــــارجــــي, وقعت  وعـــلـــى 
�صة خالل العام 2020 اتفاقية  املوؤ�صَّ
م�صر  »فــودافــون  �صة  موؤ�صَّ مع  �صراكة 
لــتــنــمــيــة املـــجـــتـــمـــع« بــــهــــدف تـــبـــادل 
اخلــــــــربات واملــــحــــتــــوى املــــعــــريف بني 
اجلانبني, مبا ي�صهم يف تو�صيع نطاق 
وامل�صتفيدين منها.  �صة  املوؤ�صَّ فعاليات 
ـــعـــت بـــروتـــوكـــول تـــعـــاون مع  كــمــا وقَّ
نحو  �صعياً  اليوم«,  امل�صري  �صة  »موؤ�صَّ
التعاون بني اجلهتني  اأوا�صر  توطيد 
مبجال ن�صر املعرفة يف اأو�صاط �صباب 
على  االعــتــمــاد  خــالل  ومــن  املنطقة, 
قدراتهم يف التوا�صل عرب كافة و�صائل 

الن�صر املطبوعة واالإلكرتونية.  
التابعة  »ا�ــصــرتاحــة مــعــرفــة«  ــذت  ونــفَّ
املحلية  جمموعاتها  بكافة  �صة  للموؤ�صَّ
الفعاليات  مــن  جمموعة  والــدولــيــة, 
الــثــقــافــيــة واملـــعـــرفـــيـــة, لــتــ�ــصــمــل 60 
كتاباً,   87 خــاللــهــا  نــاقــ�ــصــت  جــلــ�ــصــة 
ت  اأقامت جل�صات بث مبا�صر غطَّ كما 
والرتجمة  الــ�ــصــعــر  مــثــل:  مــوا�ــصــيــع 
والكوارث,  االأزمــات  يف  املعرفة  واإدارة 

واإدارة الوعي يف حتدي االأزمات. 
واملـــنـــتـــديـــات  الــــــنــــــدوات  جمــــــال  ويف 
�صة  املوؤ�صَّ ـــمـــت  نـــظَّ االفــــرتا�ــــصــــيــــة, 
املتحدة  االأمم  برنامج  مــع  بالتعاون 

االإمنائي, املنتدى االفرتا�صي »كوفيد 
جمتمع  نــحــو  اخلــطــى  ت�صريع   :19
بـــهـــدف مــنــاقــ�ــصــة خمتلف  املـــعـــرفـــة« 
اخلطى  وت�صريع  املعرفية  الق�صايا 
ا�صتناداً  املعرفة,  جمتمعات  بناء  نحو 
جائحة  مــن  امل�صتفادة  الــدرو�ــس  اإىل 
ــن املــنــتــدى 10  كــوفــيــد 19. وتــ�ــصــمَّ
بح�صور  خــبــرياً   21 مها  قدَّ جل�صات 
اأكرث  مــن  2800 �صخ�س  مــن  اأكــرث 
من 40 جن�صية, ناق�صوا اآلية ت�صريع 
ظلِّ  يف  املعرفة  جمتمع  نحو  اخلطى 

جائحة كورونا.
اإىل جانب ندوة »جائحة كورونا واأثرها 
مع  بالتعاون  االأمــيــة«  يف جهود حمو 
وبرنامج  االإقليمي  اليون�صكو  مكتب 
مبنا�صبة  االإمنـــائـــي,  املــتــحــدة  االأمم 
الـــيـــوم الـــــدويل ملــحــو االأمـــيـــة, والتي 
وتعليم  االأمــيــة  حمــو  ق�صية  ناق�صت 
اإدارة  »دور  نـــــدوة  وكـــذلـــك  الـــكـــبـــار. 
االأمم  اأهــــــــداف  حتــقــيــق  يف  املـــعـــرفـــة 
بالتعاون  امل�صتدامة«  للتنمية  املتحدة 
الربيطانية,  املــوا�ــصــفــات  معهد  مــع 
االإمــــارات  جتــربــة  ا�صتعر�صت  والــتــي 
التي  التحديات  معاجلة  يف  الــرائــدة 

اأفرزتها جائحة كوفيد 19. 
 2020 �صة يف العام  مت املوؤ�صَّ كما قدَّ
حممد  ال�صيخ   - اأوكــ�ــصــفــورد  »مــنــحــة 
بــن را�ــصــد اآل مــكــتــوم« ملــجــمــوعــة من 
العليا  درا�صتهم  ال�صتكمال  الــطــالب 
من  نهم  مكَّ ما  اأوك�صفورد,  جامعة  يف 
حتقيق اأحالمهم يف االلتحاق بواحدة 
مــن اأعــــرق اجلــامــعــات عــلــى م�صتوى 
املعرفية  ــادر  املــ�ــص و�ــصــهــدت  الـــعـــامل. 
�صة االإلكرتوين م�صاهدات  ملوقع املوؤ�صَّ
مـــرتـــفـــعـــة خـــــــالل الـــــعـــــام املــــا�ــــصــــي, 
حــيــث و�ــصــل عـــدد مــ�ــصــاهــدات مركز 
 2,234,060 اإىل  الرقمي  املعرفة 
ـــــــا مـــ�ـــصـــاهـــدات جملة  اأّم مـــ�ـــصـــاهـــدة, 
وكتاب   ,23,821 فبلغت  ومــ�ــصــات 
فيما  م�صاهدة,   24,053 دقــائــق  يف 
و�صلت م�صاهدات �صفحة املعرفة اإىل 
 2,719 فال�صز  وجملة   ,11,404

م�صاهدة. 

•• ال�شارقة -وام: 

االقت�صادية يف  التنمية  دائــرة  اأكــدت 
ا�صتقطاب  عــلــى  حــر�ــصــهــا  الــ�ــصــارقــة 
اإطار  الــوطــنــيــة وذلـــك يف  الــكــفــاءات 
التنمية  وقـــيـــادة  لتخطيط  �صعيها 
االإمــارة من  ال�صاملة يف  االقت�صادية 
خالل حت�صني وتطوير كفاءة املوارد 
التوطني  ن�صبة  بلغت  الب�صرية حيث 
العام  خــالل  باملائة   94,6 بالدائرة 
القيادة  لتوجيهات  ترجمة   2020
لدعم  بيئة مثالية  لتوفري  الر�صيدة 
�صابة  قـــيـــادات  وتــطــويــر  املـــواطـــنـــني 
امل�صتقبل  ا�ــصــتــ�ــصــراف  عــلــى  قــــــادرة 
للمرحلة  الــالزمــة  االأدوات  وابــتــكــار 
املقبلة, وذلك ا�صتمرارا لنهج الدائرة 
اأفــ�ــصــل خدمة  لــتــوفــري  الــ�ــصــعــي  يف 
اإميــــانــــا منها  لــلــمــتــعــامــلــني  ممــكــنــة 
م�صتمر  بــ�ــصــكــل  الــتــطــويــر  بــاأهــمــيــة 
الر�صا  درجـــات  اأعــلــى  اإىل  للو�صول 

الدائرة  تقدمها  التي  اخلدمات  عن 
ملتعامليها.

واأكـــــد �ــصــعــادة �ــصــلــطــان عــبــد اهلل بن 
التنمية  دائرة  رئي�س  ال�صويدي  هده 
الدائرة  اأن  ال�صارقة  يف  االقت�صادية 
اأهمية بالغة  تويل كوادرها الوطنية 
وذلك  اال�صرتاتيجية  خطتها  �صمن 

ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  حتقيقا 
حممد  بــن  �صلطان  الــدكــتــور  ال�صيخ 
االأعلى  املــجــلــ�ــس  عــ�ــصــو  الــقــا�ــصــمــي 
حيث  ال�صاأن  هــذا  يف  ال�صارقة  حاكم 
تعمل الدائرة على ا�صتقطاب الكوادر 
الوظائف  يف  املـــواطـــنـــة  الــبــ�ــصــريــة 
واملـــجـــاالت كــافــة وفـــق خــطــة يجري 

م�صتمر  ب�صكل  وتطويرها  تنفيذها 
مع �صقل مهاراتهم من خالل دورات 
واإعدادهم  متنوعة  تدريبية  وبرامج 
وتاأهيلهم لتمكينهم من اأداء مهامهم 

باأعلى امل�صتويات.
التنمية  دائــــــرة  اإن  �ــصــعــادتــه  وقـــــال 
ب�صكل  تعمل  بال�صارقة  االقت�صادية 

االحتياجات  كافة  توفري  على  دائــم 
ملــوظــفــيــهــا وذلــــك حتقيقا  الـــالزمـــة 

الأعلى م�صتويات اجلودة والتميز.
املحمود  اهلل  عــبــد  اأكــــد  جــانــبــه  مـــن 
اأن  املــ�ــصــانــدة  اخلــدمــات  اإدارة  مــديــر 
الـــدائـــرة تــوفــر بــيــئــة مــثــالــيــة لدعم 
الــوطــنــيــة وتــطــويــر قيادات  الـــكـــوادر 

�صابة قادرة على ا�صت�صراف امل�صتقبل 
للمرحلة  الــالزمــة  االأدوات  وابــتــكــار 
التوطني  ن�صبة  بلغت  حــيــث  املقبلة 
ـــادات الــــدائــــرة يف  عــلــى مــ�ــصــتــوى قـــي
ال�صف االأول والثاين من فئة مدراء 
االأق�صام  وروؤ�ــصــاء  والــنــواب  االإدارات 
مو�صحاً  بـــاملـــائـــة..   100 والـــنـــواب 
دورة   761 نــظــمــت  الـــــدائـــــرة  اأن 
 2020 عام  خالل  وور�صة  تدريبية 
الربامج  العديد من  الدائرة  وتقدم 
القيادية  الــربامــج  منها  التدريبية 
مهارات  تــطــويــر  اإىل  تـــهـــدف  الـــتـــي 
االإدارية  القيادات  وقــدرات  وكفاءات 
واال�صتفادة من اخلربات  الدائرة  يف 
الدائرة  بــهــا  تــزخــر  الــتــي  الــقــيــاديــة 
وتوفري  وخــرباتــهــم  معارفهم  لنقل 
لتحفيز  الــالزمــة  والو�صائل  ال�صبل 
وت�صجيع الكوادر العاملة على تنمية 
لتطوير  خرباتها  وزيـــادة  مهاراتها 

م�صتويات االأداء.

ال�شارقة اقت�شادية  يف  التوطني  ن�شبة  باملائة   94.6

و�كبت من خاللها �لظروف �لعاملية �مل�صتجدة 

ز �شجل اإجنازاتها املعرفية الالفتة �شمن عام ا�شتثنائي  )حممد بن را�شد للمعرفة( تعزِّ

•• عجمان-الفجر:

مركز  طلبة   مــن  عــدد  عجمان   - الــنــقــل   هيئة  ا�صتقبلت 
املقرره  العمليه  الربامج  �صمن  املهني  والتطوير  التعليم 
القيم  وتنمية  لديهم  واملهني  املــعــريف  الــوعــي  رفــع  بهدف 
ل�صوق  واإعدادهم  للعمل يف اجلهات احلكوميه   االإيجابيه 

العمل وذلك  يف املركز الفني التابع للهيئة.
تــ�ــصــّمــن الــربنــامــج الــــذي ا�ــصــتــمــر ملـــدة ا�ــصــبــوعــني دورات 
والتعرف على  ونــزول ميداين لالطالع  تدريبية وور�ــس  
الطلبة على  تعرف  ذلــك  ومــن خــالل  الفني  املركز  اق�صام 
املطلوبة  واملــهــارات  الفني  املــركــز  يقدمها  التي  اخلــدمــات 

لتاأدية االن�صطة الفنية.
امليكانيك  مــبــادئ  على  عملي  ب�صكل  الطلبه  تــدريــب  وبـــداأ 
الفنيه  والــثــقــيــلــة واال�ـــصـــرتاطـــات  لــلــمــركــبــات اخلــفــيــفــة 

امل�صاحبه لها  حيث وزعت املهام العمليه ب�صكل يومي على 
املتدربون  مــهــارات  مراجعة  املرحله  هــذه  يف  ومت  الطالب 

وتقييم ادائهم النهائي.
اأكدت ال�صيده ر�صا ال�صام�صي املدير التنفيذي  من جانبها 
حر�س  على  امل�صاندة  واخلــدمــات  امل�صاريع  تطوير  لقطاع 
الهيئة لعقد ال�صراكات اال�صرتاتيجيه مع املدار�س والكليات 
لــتــدريــب الــطــالب واإعــــداد  واجلــامــعــات ودعــمــهــا امل�صتمر 
املبكرة,  املراحل  يف  مهنيا  واإر�صادهم  امل�صتقبل  �صباب  جيل 
وتعزيز روح امل�صوؤولية و مفهوم ريادة االأعمال وحت�صريهم 
الكواي  عتيق  را�صد  ال�صيد  واأ�صار  العمل.  لبيئة  م�صتقبال 
مدير اإدارة تطوير امل�صاريع على اأهمية الربامج التدريبيه 
الفر�صة الكت�صاب اخلربات والكفاءات  التي متنح الطلبه 
قدراتهم  وفــق  م�صتقبلهم  مــالمــح  ر�ــصــم  يف  ت�صاعدهم  و 

وميولهم وما يتطلبه �صوق العمل

وزارة ال�شحة توفر اأف�شل الإمكانات هيئة النقل - عجمان تدرب طالب مركز التعليم والتطوير املهني
والتجهيزات يف مراكز تلقي لقاح كوفيد - 19
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ووقـــايـــة  الـــ�ـــصـــحـــة  وزارة  ـــقـــت  اأطـــل
احلياة  "جودة  بـــرنـــامـــج  املــجــتــمــع 
والرفاه النف�صي" ملوظفيها بالتعاون 
مع �صركة "جون�صون اند جون�صون" 
اأ�صبوعا,ً   15 ملــــدة  يــ�ــصــتــمــر  الـــــذي 
خطط  �صمن  الربنامج  هــذا  ويــاأتــي 
مفاهيم  لرت�صيخ  الــرامــيــة  الــــوزارة 
وممـــار�ـــصـــات جــــودة احلـــيـــاة يف بيئة 
الــعــمــل, مـــن خــــالل منـــــاذج لبع�س 
لل�صحة  املــعــززة  واالأ�صاليب  الطرق 
ي�صهم  احلــيــاة, مبا  وجــودة  النف�صية 
بزيادة اإنتاجيتهم وبالتايل رفع ن�صبة 
ر�صا املر�صى واملتعاملني واإ�صعادهم.

بعد  الــــربنــــامــــج  خـــطـــة  ـــع  و�ـــص ومت 
ا�ــصــتــخــال�ــس نــتــائــج ا�ــصــتــبــيــان جودة 
مب�صاركة  الــــــوزارة  ملــوظــفــي  احلــيــاة 
ويت�صمن  موظفاً,   352 مــن  اأكــرث 
لعدة  تدريبية  وحــدات   5 الربنامج 
العاطفي  الــــذكــــاء  ومــنــهــا  حمـــــاور 
والقدرة على التكيف, وتعزيز اليقظة 
والـــتـــاأمـــل الـــواعـــي يف االأزمــــــات من 
خالل احلفاظ على التوازن الذهني, 

االأ�صرة  اأهمية  حمور  اإىل  باالإ�صافة 
والرتكيز  االإيجابية,  للقوة  كم�صدر 
اأمناط  واتباع  البدنية  اللياقة  على 
والعافية  ال�صحة  ل�صمان  �صحية 
مــدى احلــيــاة, واحلــر�ــس على النوم 

ال�صحي والعافية الغذائية.

�ملوظفني �لرثوة �الأ�صا�صية
حممد  يو�صف  الدكتور  �صعادة  واأكــد 
ال�صركال مدير عام موؤ�ص�صة االإمارات 
املحافظة  اأن  الــ�ــصــحــيــة  لــلــخــدمــات 
النف�صية وتعزيز جودة  على ال�صحة 
احلـــيـــاة لــلــمــوظــفــني مـــن اأولــــويــــات 
االأداء  مب�صتويات  لالرتقاء  الــوزارة, 
واالإنــــتــــاجــــيــــة وحتـــ�ـــصـــني الـــكـــفـــاءة, 
الرثوة  هــي  الــبــ�ــصــريــة  الـــكـــوادر  الأن 
االأ�ــصــا�ــصــيــة والــطــاقــة احلــيــويــة التي 
تـــدعـــم تـــطـــور الـــعـــمـــل وتــــعــــزز روح 
املوؤ�ص�صي  والــــوالء  الــواحــد  الــفــريــق 
واالندماج وامل�صاركة, من خالل هذا 
يوفر جمموعة من  الذي  الربنامج 
املبنية  العملية  االأدوات والتطبيقات 
اأعلى  لتحقيق  علمية؛  اأ�ــصــ�ــس  عــلــى 
م�صتويات جودة احلياة يف بيئة العمل, 

التوازن املطلوب بني  والرتكيز على 
منوهاَ  واالجتماعية.  املهنية  احلياة 
اإىل حر�س الــوزارة على اتخاذ كافة 
النف�صي  الــدعــم  لــتــقــدمي  الــتــدابــري 
احتياجاتهم  ومــراجــعــة  للموظفني 
واإطـــــــالق مــــبــــادرات وبــــرامــــج تعزز 
احلياة  وجـــــــودة  الــنــفــ�ــصــي  الــــرفــــاه 
الــــوزارة وخــا�ــصــة يف  كـــوادر  مل�صاعدة 
اخلـــط االأمـــامـــي عــلــى الــتــعــامــل مع 
الدعم  اإطــار  النف�صية, يف  التحديات 
واملــ�ــصــانــدة جلــهــودهــم الــتــي �صنعت 
تــقــدمي خــدمــات �صحية  الـــفـــارق يف 

�صاملة ومتكاملة مبعايري عاملية.

جودة �حلياة يف بيئة �لعمل
اإىل  ال�صركال  الدكتور  �صعادة  واأ�صار 
اأن هــذا الــربنــامــج يــاأتــي تــوافــقــاً مع 
ا�صرتاتيجية االإمارات جلودة احلياة 
ال�صوء  ولت�صليط  الــعــمــل,  بيئة  يف 
على حمور تعزيز ال�صحة واالعتناء 
بال�صحة البدنية والنف�صية والذهنية 
من  املــوظــفــني  متكني  ثقافة  ون�صر 
والبدين  الــفــكــري  الــتــطــور  حتــقــيــق 
ال�صحة  والنف�صي, من خالل تعزيز 
التفكري  وتــبــنــي  اجلـــيـــدة,  النف�صية 
اأ�ــصــا�ــصــيــة, وبناء  االإيـــجـــابـــي كــقــيــمــة 
اإىل جهود  الفـــتـــاً  احلـــيـــاة.  مـــهـــارات 
الـــــوزارة يف جمـــال تــطــويــر البحوث 
الــعــلــمــيــة والــــدرا�ــــصــــات والــنــ�ــصــر يف 
املجالت العاملية املتخ�ص�صة بال�صحة 
نظم  لتطوير  بــاالإ�ــصــافــة  النف�صية, 
النف�صية  الــ�ــصــحــة  يف  املـــعـــلـــومـــات 
اح�صائية  بــيــانــات  قـــاعـــدة  واإعـــــــداد 
النف�صية  لــلــ�ــصــحــة  �ــصــامــلــة  وطــنــيــة 
الرعاية  وجــودة  اال�صتمرارية  لدعم 

ال�صحية الأفراد املجتمع.

مرونة �لربنامج
الكواري  مــنــى  الــدكــتــور  واأو�ــصــحــت 
التخ�ص�صية  الــرعــايــة  اإدارة  مــديــر 
والرفاه  احلــيــاة  جــــودة  بــرنــامــج  اأن 
املوظفني  بتمكني  ي�صهم  الــنــفــ�ــصــي 
مهاراتهم,  وتطوير  قدراتهم  وبناء 
الكت�صاف  لــهــم  الـــفـــر�ـــس  واإتــــاحــــة 
وتنميتها, لرت�صيخ جودة  اإمكاناتهم 
وي�صمل  الـــعـــمـــل.  بــيــئــة  يف  احلــــيــــاة 
جل�صات  عـــــدة  تــــقــــدمي  الــــربنــــامــــج 
بال�صكل  واحـــدة  �صاعة  مدتها  تبلغ 
التدريب  باإدارة  لل�صماح  االفرتا�صي 
يف  بالت�صجيل  يتعلق  فيما  بــاملــرونــة 
و�صيتمتع  التدريبية,  الـــدورات  هــذه 
االأيام  اختيار  يف  باملرونة  امل�صاركون 
املختلفة  اللغة  وخــيــارات  واالأوقــــات 
اأن يتم  يــنــا�ــصــبــهــم. عــلــى  حــ�ــصــب مـــا 
اأ�صبوعني  ملــــدة  وحـــــدة  كـــل  تــ�ــصــغــيــل 
تليها فرتة راحة ملدة اأ�صبوع و�صيكون 
اأ�ــصــبــوع. حيث  4 جل�صات كــل  هــنــاك 
يــنــتــهــي الـــربنـــامـــج بــاأكــمــلــه يف 15 
و�صتتم تغطية كل وحــدة يف  اأ�صبوًعا 

اأ�صابيع.  3

�شلطان اجلابر: الإمارات ت�شري بخطى واثقة نحو مرحلة التعايف من جائحة كوفيد -19
•• اأبوظبي -وام: 

اأكد معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
نحو  واثقة  بخطى  االإمـــارات  دولــة  ت�صري  الر�صيدة,  القيادة  توجيهات  بف�صل  اأنــه 
اإدارتها  – 19" حيث اأثبتت جتربة الدولة يف  "كوفيد  مرحلة التعايف من جائحة 
لالأزمة ودخولها مرحلة التخطيط للتعايف, كفاءة املوؤ�ص�صات واجلهات الوطنية, واأن 
االإمــارات كعادتها تقدم منوذجاً عاملياً رائداً يحتذى به. واأ�صاف معاليه - يف كلمة 
" كانت دولة االإمارات   : "كوفيد19-" -  الوطنية للقاح  اإطــالق احلملة  مبنا�صبة 
من اأوائل الدول التي حر�صت على توفري اللقاح وتقدميه وذلك متا�صياً مع روؤية 
القيادة باأن �صحة االإن�صان و�صالمته هي اأولوية ق�صوى, وقد با�صرت املرحلة االأوىل 
للقاح  الوطنية  احلملة  اإطـــالق  تالها  االأول  الــدفــاع  خــط  الأبــطــال  اللقاح  بتقدمي 

والهيئات ال�صحية املحلية  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  قبل  19-" من  "كوفيد 
عر�صة  االأكــرث  واالأ�صخا�س  واملقيمني  املواطنني  من  ال�صن  كبار  ا�صتهدفت  والتي 
اأفراد املجتمع بكافة فئاته و�صرائحه,  للمر�س, واأ�صبح اللقاح االآن متوفراً جلميع 
مما يوؤكد على نهج دولة االإمــارات اال�صتباقي يف االهتمام ب�صحة و�صالمة كل فرد 

من اأفراد املجتمع".
والقدرات  املتميزة  الوطنية  اجلــهــود  تعك�س  احلملة  هــذه  اأن   "  : معاليه  واأو�ــصــح 
املتطورة ملنظومة العمل الوطنية, التي اأثبتت من خالل تعاملها ال�صريع يف مواجهة 
خمتلف  جهود  بت�صافر  �صالمته  و�صمان  املجتمع  حت�صني  على  قدرتها  اجلائحة 
موؤ�ص�صات الدولة من اأجل جتاوز هذا الظرف اال�صتثنائي وامل�صي قدماً نحو مرحلة 

التعايف بكل اإيجابية وثقة وتفاوؤل".
واأكد اأن دولة االإمارات كانت ومازالت متميزة و�صباقة يف حر�صها على توفري اأعلى 

معايري ال�صالمة يف جميع مراحل التخطيط للتعايف, ومن اأهمها اللقاح الذي مت 
التجارب  اأكــدت  وقد  واملقيمني,  املواطنني  جلميع  اختياري  وب�صكل  جماناً  توفريه 
كبار  ومنهم  املجتمع  فئات  جلميع  اللقاح  وماأمونية  فعالية  والدرا�صات  واالأبحاث 
الدولة  ال�صحي يف  القطاع  عالياً جهود  ونثّمن  املزمنة.  االأمرا�س  واأ�صحاب  ال�صن 
اأثبت  الــذي  االأمــر  وهــو  املا�صية  الفرتة  خــالل  املعنية  اجلهات  كل  جهود  وت�صافر 

القدرة على التعامل مع "اأزمة كوفيد" بكفاءة عالية.
وحث معاليه جميع اأفراد املجتمع على اأخذ اللقاح .. موؤكداً اأن �صالمة املجتمع تنبع 
من �صالمة كل فرد من اأفراده, واأو�صح اأنه اأخذ جرعتي اللقاح يف مرحلة مبكرة واأنه 
حري�س على ت�صجيع اجلميع على حت�صني اأنف�صهم وحماية �صحتهم و�صالمتهم من 
خالل اأخذ اللقاح لنتمكن جميعاً من جتاوز هذه املرحلة وامل�صي قدماً نحو التعايف 

ال�صامل يف كل القطاعات واملجاالت.

•• اأبوظبي-وام:

يحتفي مهرجان ال�صيخ زايد 2020 
التي  والــدولــيــة  العربية  باحل�صارات 
جت�صد من خالل اأجنحتها امل�صاركة يف 
احلدث تاريخها وح�صارتها العظيمة 
الثقافات  خمتلف  من  زوارهـــا  ومتنح 
واجلــنــ�ــصــيــات فــر�ــصــة لــلــتــعــرف على 
تتميز  التي  الثقايف وفنونها  موروثها 
ال�صعبية  تقاليدها  الإبــراز  اإ�صافة  بها 
اأوالــطــعــام وغريها  اأزيـــاء  �ــصــواء كانت 
الــعــادات والتقاليد من خــالل ما  من 
تــقــدمــه مــن فــعــالــيــات تــراثــيــة وور�س 

تفاعلية ثقافية وترفيهية وفنية.
ومــــن الــــــدول الــعــربــيــة املـــ�ـــصـــاركـــة يف 
املـــغـــربـــيـــة حيث  املـــمـــلـــكـــة  املــــهــــرجــــان 
بوابته  عــرب  املــغــربــي  اجلــنــاح  يجتذب 
غفرية  جــمــوعــا  "فا�س"  الــ�ــصــهــرية 

مــن الــزائــريــن ويــركــز عــلــى الرتويج 
الفني  واالإبــداع  التقليدية  لل�صناعات 
يف جميع املعرو�صات ومنها الفخارية 
املنقو�صة  بالطبخ  اخلا�صة  واالأدوات 
بت�صاميمها  متقنة  هند�صية  باأ�صكال 
كما ي�صم اجلناح عــددا من اجلل�صات 
املاأكوالت  لتناول  اأعــدت  التي  املغربية 
واحللوى وتناول ال�صاي املغربي. وقال 
القادري ح�صن من اجلناح املغربي - يف 
حديث مع وكالة اأنباء االإمارات "وام" 
- اإن اجلناح ي�صهد اإقبال كبريا على ما 
ي�صمه من معرو�صات وب�صائع متنوعة 
خا�صة امل�صنعة يدويا ومنها االأقم�صة 
واالأطباق  واالأواين  املغربية  واملالب�س 
اخلــا�ــصــة بــالــطــعــام واملــ�ــصــنــوعــة من 
الفخار واأطقم ال�صاي املغربي واأدوات 
يدويا..  امل�صنوعة  والف�صيات  الزينة 
املهرجان  يف  يــ�ــصــارك  اأنــــه  اإىل  الفــتــا 

للمرة االأوىل. ومن االأجنحة امل�صاركة 
العديد  الـــذي ي�صم  املــ�ــصــري  اجلــنــاح 
القطنية  املالب�س  منها  املنتجات  من 
الع�صرية  امل�صرية  واالأزيـــاء  امل�صهورة 
و التقليدية امل�صنعة يدويا واحلقائب 
واالإك�ص�صوارات  والــ�ــصــجــاد  اجلــلــديــة 
والـــتـــحـــف الــــتــــي جتـــ�ـــصـــد احلـــ�ـــصـــارة 
بــجــانــب تقدمي  الـــقـــدميـــة  املــ�ــصــريــة 
امل�صرية.  ال�صعبية  للفنون  عــرو�ــس 
امل�صاركة  الــــدول  اأجــنــحــة  اأبــــرز  ومـــن 
ي�صم  الذي  والهر�صك  البو�صنة  جناح 
نحا�صية  ومـــ�ـــصـــغـــوالت  مـــعـــرو�ـــصـــات 
وجلدية يدوية ال�صنع واأحجار كرمية 
تربز املوروث الثقايف والفني وال�صعبي 
غنائية  ومقطوعات  رق�صات  وتقدمي 
ب�صائع  عـــر�ـــس  بـــجـــانـــب  ــكــلــوريــة  فــل
ــيــديــة ممـــيـــزة منها  تــقــل ومـــنـــتـــجـــات 
الطبيعي  كالع�صل  الغذائية  املنتجات 

والقهوة  وال�صاي واحللوى  ومنتجاته 
البو�صنية. وقالت انا زفكوف�س اإحدى 
املـــ�ـــصـــاركـــات يف اجلـــنـــاح الــبــو�ــصــنــي يف 
ال�صاد�صة  املــرة  هــذه  " وام"  لـ  حديث 
ال�صيخ  ن�صارك فيها يف مهرجان  التي 
الثقايف  مبـــوروثـــنـــا  لــلــتــعــريــف  زايـــــد 
بالدنا  متيز  التي  واملنتجات  والفني 
امل�صنعة  التجميلية  املنتجات  ومنها 
من مواد طبيعية وع�صوية. اأما جناح 
من  عك�س  فقد  اأوزبك�صتان  جمهورية 
احل�صارة  الــتــقــلــيــدي  ديـــكـــوره  خـــالل 
والب�صائع  املـــتـــمـــيـــزة  ـــــكـــــيـــــة  االأوزب
واملـــنـــتـــجـــات واملـــ�ـــصـــغـــوالت واحلـــــرف 
ا�صتمتع  وقــــد  الــتــقــلــيــديــة  الــ�ــصــعــبــيــة 
تقدمه  مبــا  للجناح  الــزائــر  اجلمهور 
عرو�س  مــن  ال�صعبية  الــفــنــون  فـــرق 
ا�صتعرا�صية وتراثية كما يقدم اجلناح 
فعاليات تتنوع بني احلرف واالأطعمة 

الــ�ــصــعــبــيــة. وعـــرب كــمــال الـــديـــن عبد 
اهلل من اجلناح االأوزبكي عن �صعادته 
الــ�ــصــيــخ زايد  بــتــواجــده يف مــهــرجــان 
 .. القادمة  املرات  امل�صاركة يف  ويتمنى 
مو�صحا اأن اجلناح ي�صم جمموعة من 
التحف وال�صناديق اخل�صبية املزخرفة 
واملنقو�س عليها اآيات قراآنية وزخارف 
التي  املنتجات  من  وغريها  اإ�صالمية 
ج�صدوا  وحـــرفـــيـــون  فــنــانــون  نــفــذهــا 
اأوزبك�صتان.  يف  احلــيــاة  خــاللــهــا  مــن 
 2020 زايد  ال�صيخ  ويعمل مهرجان 
 29 الـــــذي انــطــلــقــت فــعــالــيــاتــه يف   -
االأول  حتى  وت�صتمر  املا�صي  نوفمرب 
الوثبة  مبنطقة  املــقــبــل  فــربايــر  مــن 
بـــاأبـــوظـــبـــي - عــلــى تــر�ــصــيــخ املـــــوروث 
واإقليميا  حمليا  ال�صعبي  االإمـــاراتـــي 
ودوليا من خالل الفعاليات الثقافية 
ال�صعبية املتمثلة بالعرو�س التفاعلية 

وال�صناعات  الــ�ــصــعــبــيــة  الــفــنــون  مـــن 
اليدوية واالأزياء واملاأكوالت ال�صعبية .
�صعبياً  حـــيـــاً   40 املـــهـــرجـــان  ويــ�ــصــم 
فولكلورية  وعــرو�ــس  ومــ�ــصــارح  عاملياً 
 17000 مــــن  اأكـــــــرث  ويــ�ــصــتــقــطــب 
مــ�ــصــارك وعـــار�ـــس مـــن حـــول العامل 
فعالية   3500 مـــن  اأكـــــرث  ويــقــيــم 

ثقافية عاملية واأكرث من 500 عر�س 
اإ�صافة  كـــربى  جــمــاهــرييــة  وفــعــالــيــة 
ور�صة   100 مـــن  اأكــــرث  تــنــظــيــم  اإىل 
تنمية  على  ت�صجعهم  لالأطفال  عمل 
مواهبهم.  وا�ــصــتــكــ�ــصــاف  مــهــاراتــهــم 
وت�صهد ن�صخة هذا العام من مهرجان 
اجلهات  مــع  وبــالــتــعــاون  زايـــد  ال�صيخ 

االإجـــــراءات  مــن  عـــدد  تطبيق  املعنية 
االحرتازية للحد من انت�صار فريو�س 
منها   /19 /كوفيد  امل�صتجد  كــورونــا 
تركيب كامريات حرارية عند املداخل 
احلـــراري  الفح�س  لعمل  الرئي�صية 
االإلزامي لكافة االأفراد من موظفني 

وزائرين.

•• اأبوظبي-وام:

متوحد  الـــبـــيـــت  جـــمـــعـــيـــة  اأطــــلــــقــــت 
"ج�صور"  الــوطــن, مــبــادرة  و�ــصــنــدوق 
يف ن�صختها الرابعة, التي �صتعمل على 
املوهوبني  االإماراتيني  ال�صباب  تنمية 
لبدء  املتطلبة  بــاملــهــارات  وتــزويــدهــم 
م�صريتهم املهنية يف القطاع اخلا�س. 
امل�صاركني  تزويد  اإىل  املبادرة  وتهدف 
العملية  واخلـــربة  النظرية  باملعرفة 
التدريب  مـــن  اأ�ـــصـــهـــر  ثـــالثـــة  خــــالل 
االأ�صا�صي املكثف على املهارات املطلوبة 
القطاع  الــعــامــلــة يف  الــقــوى  لــدخــول 
تاأثري  اإحـــداث  يف  وامل�صاهمة  اخلــا�ــس 
فــعــال عــلــى االقــتــ�ــصــاد املــحــلــي, تليها 

فرتة تدريب ملدة 8 اأ�صابيع.
ــــهــــايــــة عـــمـــلـــيـــة الــــتــــقــــدمي  ـــــعـــــد ن وب
املتقدمون  يــخــ�ــصــع  االإلــــــكــــــرتوين, 
ملرحلة اإختيار مكثفة ت�صمل املقابالت 
االختيار,  جلنة  قبل  من  التف�صيلية 
بـــهـــدف انـــتـــقـــاء املـــتـــقـــدمـــني االأكـــــرث 
مالءمة لالإنتقال اإىل املرحلة التالية 
ومن ثم يتم تدريب وار�صاد امل�صاركني 
الذين مت اختيارهم, الإعدادهم ل�صوق 
اإحدى  يف  تعيينهم  وت�صهيل  الــعــمــل 
كمتدربني,  اخلــا�ــس  القطاع  �صركات 
حــــيــــث �ـــصـــيـــتـــم مــــتــــابــــعــــة تـــطـــورهـــم 
املبادرة برناجما  با�صتمرار. وتت�صمن 
اإر�ــــصــــاديــــا , حـــيـــث يـــقـــوم املـــر�ـــصـــدون 
امل�صاركني  عــمــل  اأخـــالقـــيـــات  بتنمية 

تهدف  وكما  الفكري  منوهم  وتعزيز 
واإعدادهم  امل�صاركني  دعم  اإىل  املبادرة 
تدريبهم  خــــالل  مـــن  الــعــمــل  لــ�ــصــوق 
من�صة  عرب  ال�صخ�صية  املــهــارات  على 
ملر�صدين  باالإ�صافة  �صاملة  تعليمية 

ذي خربة وا�صعة يف القطاع اخلا�س.
رئي�س  القبي�صي,  �صيف  �صعادة  وقـــال 
البيت متوحد..  اإدارة جمعية  جمل�س 
متوحد  الـــبـــيـــت  جــمــعــيــة  تــفــتــخــر   "
بــاإطــالق مــبــادرات �ــصــروريــة ت�صتثمر 
يف تــطــويــر قــــادة الــقــطــاع اخلــا�ــس يف 
بتمكني  الـــتـــزمـــنـــا  حـــيـــث  املــ�ــصــتــقــبــل, 
"ج�صور"  مــبــادرة  عــرب  �صبابنا  ودعـــم 
من خالل اإعدادهم باملعرفة املطلوبة 
الالزمة  العملية  واخلــــربة  والـــــروؤى 

للتميز يف القطاع اخلا�س".
دعم  اإىل  نـــهـــدف  نـــحـــن   " واأ�ـــــصـــــاف 
الكبرية  املــواهــب  جمموعة  وتــطــويــر 
لدينا من القوى الب�صرية وتزويدهم 
التي  املــعــرفــة  على  القائمة  بــاحلــلــول 
اخلا�س  القطاع  يف  تطبيقها  ميكنهم 
املا�صي  الــعــام  مــواجــهــة حتــديــات  ويف 
اأهمها  الدرو�س,  من  العديد  اكت�صبنا 
اأن تنمية املوارد الب�صرية من بني اأهم 
فيها  اال�صتثمار  يجب  الــتــي  املــ�ــصــادر 

ودعمها با�صتمرار".
توفر  "ج�صور"  "مبادرة  اأن  واأو�ــصــح 
ثروة من الفر�س احلالية وامل�صتقبلية 
يف  الــرائــدة  اخلا�س  القطاع  ل�صركات 
الدولة, تتمثل يف اكت�صاب �صوق العمل 

بــعــ�ــس اأفــ�ــصــل املـــواهـــب االإمـــاراتـــيـــة, 
اأكـــرث تنوعا  �ــصــركــات  اإىل  يــــوؤدي  ممــا 
وتــنــافــ�ــصــيــة والـــتـــي بــاإمــكــانــهــا حتقيق 

نتائج عالية.
�صباب  روؤيـــــــة  اإىل  نــتــطــلــع   " وقــــــال 
املعرفة  يــكــتــ�ــصــبــون  جــ�ــصــور  مــــبــــادرة 
واملهارات لي�صبحوا اجليل القادم من 
االإماراتيني الذين ي�صاهمون يف تعزيز 

اقت�صاد الدولة ومنوه".
حممود  اأحمد  �صعادة  قــال  جانبه  من 
فــكــري, مــديــر عـــام �ــصــنــدوق الوطن 
احلقيقة  الــــــرثوة  اإن   " بــــاالإنــــابــــة.. 
الب�صري  املــال  براأ�س  تقا�س  لالأوطان 
فــيــهــا وقـــدرتـــهـــم عــلــى املــ�ــصــاهــمــة يف 
وبرنامج  الـــوطـــنـــي  االقـــتـــ�ـــصـــاد  منـــو 

ال�صباب  دعـــــم  اإىل  يـــهـــدف  جـــ�ـــصـــور 
الوظائف  عــلــى  لــلــتــقــدمي  االإمـــاراتـــي 
والنمو  الــعــمــلــيــة  وخـــو�ـــس جتــاربــهــم 
الــقــطــاع اخلا�س  الــعــمــل يف  بــيــئــة  يف 
البيت  �صركائنا يف جمعية  ومب�صاعدة 
ال�صباب  عدد  لزيادة  نخطط  متوحد, 
اخلا�س  للقطاع  املتجهني  االإمــاراتــي 
اإر�صادهم  عــرب  وذلــك  تخرجهم,  بعد 
لتتالءم  وفكرهم  مهاراتهم  وتعزيز 
الــعــمــل وثقافة  �ــصــوق  مـــع مــتــطــلــبــات 
الـــقـــطـــاع اخلــــا�ــــس, حــيــث نـــوؤمـــن اأن 
ــــي ثــــروة يــجــب اأن  الــ�ــصــبــاب االإمــــارات
ن�صتثمر فيها, وهم قادرون على اإثبات 
للعمل  التناف�صية  وقدراتهم  اأهميتها 

يف املنظمات املحلية والعاملية".

االأولوية  قــيــادتــنــا  " اأعــطــت  واأ�ـــصـــاف 
وتزويدهم  �ــصــبــابــنــا  لـــرعـــايـــة  دائـــمـــا 
اأجل  مـــن  الـــالزمـــة  االأدوات  بــجــمــيــع 
خالل  ومـــن  االأمــــة,  م�صتقبل  تــاأمــني 
مـــبـــادرات مــثــل جــ�ــصــور نــحــر�ــس على 
قيادتنا  روؤيـــة  مــع  روؤيتنا  تتما�صى  ان 

الر�صيدة".

ويـــتـــم تــ�ــصــغــيــل الـــربنـــامـــج مــــن قبل 
اخلام�صة  املا�صة  الت�صغيلي  ال�صريك 
لالإ�صت�صارات االإ�صرتاتيجية واالإدارية, 
القطاع  �صركات  مع  �صيتعاون  والــذي 
اخلا�س الرائدة, ف�صال عن املوؤ�ص�صات 
املرموقة  واملحلية  الدولية  التعليمية 

الإطالق الربنامج.

مهرجان ال�شيخ زايد .. من�شة لتالقي احل�شارات يف �شيافة الإمارات

جمعية البيت متوحد و�شندوق الوطن تطلقان الن�شخة الرابعة من مبادرة )ج�شور(

•• ال�شارقة-وام:

تــقــدم الــقــيــادة الــعــامــة لــ�ــصــرطــة الــ�ــصــارقــة ممــثــلــة بـــــاإدارة 
االإعــــالم والــعــالقــات الــعــامــة بــالــتــعــاون مــع مــركــز توجيه 
للخدمات بال�صارقة حملة توعية ت�صتهدف �صريحة العمال 
واملراجعني للمركز مبا يعزز جهودها يف رفع ن�صبة ال�صعور 
اأفــراد املجتمع بوجه عــام ويحقق روؤيتها يف  بــاالأمــان لــدى 
تعزيز جودة احلياة ملجتمع االإمارة وذلك يف اإطار التعاون 
وتعزيز ال�صراكات مع خمتلف املوؤ�ص�صات احلكومية والعامة 

الرامية اإىل تعزيز االأمن املجتمعي.
ويتيح التعاون بني اجلانبني ن�صر التوعية بني فئة العمال 
من  وذلــك  االأوىل  للمرة  الدولة  اإىل  القادمني  واملوظفني 
خالل تقدمي ن�صرات توعوية على �صا�صات العر�س املنت�صرة 
وذلك  "7" قاعات  يبلغ عددها  والتي  املركز  قاعات  داخــل 

بت�صليط ال�صوء على احلمالت واملبادرات التي تقدمها اإدارة 
االإعالم والعالقات العامة وتقدميها على �صكل مواد فلمية 
بثالث لغات "العربية واالجنليزية واالوردو" لتعريف تلك 

ال�صريحة مب�صمون احلمالت واأهدافها.
وقال العميد عارف بن هديب مدير اإدارة االإعالم والعالقات 
العامة بالقيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة اأن القيادة ال تاألو 
وفر�س  ال�صراكات  وايجاد  التفاهم  تعزيز  �صبيل  يف  جهداً 
يف  واخلا�صة  احلكومية  اجلهات  كل  مع  الهادفة  التعاون 
املجتمع  �صرائح  كافة  بني  التوعية  ن�صر  اأجــل  من  االإمـــارة 
اال�صرتاتيجي  الــهــدف  مــع  املن�صجمة  اأهــدافــهــا  يحقق  مبــا 
لــوزارة الداخلية بتعزيز االأمــن واالأمــان. ورحــب بالتعاون 
مع مركز توجيه للخدمات بال�صارقة باعتباره اأحد النوافذ 
التوعوية  ر�صالتها  اإي�صال  يف  القيادة  اأهـــداف  حتقق  التي 
"العمال" حيث  فئة  وهــي  املجتمع  فــئــات  مــن  فئة  الأكـــرب 

متعامل   "500" ي�صتقبل  الــذي  املركز  مع  التعاون  يتيح 
اإدارات  تقدمها  التي  التوعية  مــواد  لعر�س  فر�صة  يومياً 
يف  ت�صب  التي  حمالتها  عرب  بال�صارقة  املختلفة  ال�صرطة 
واملمار�صات  ال�صلوكيات  من  املجتمع  اأفــراد  ووقاية  حماية 
جانبه  مــن  الآخـــر.  وقــت  مــن  تظهر  والــتــي  عليه  الدخيلة 
للخدمات  توجيه  مركز  مدير  البلو�صي  عبدالعزيز  اأ�صاد 
بال�صارقة بالتعاون القائم مع �صرطة ال�صارقة والتي جاءت 
املجتمعي يف  وواجبه  بــدوره  القيام  املركز على  من  حر�صاً 
لتحقيق  املجتمع  اأفـــراد  على  التوعية  ن�صر  فر�س  تعزيز 
االأمن واالأمان خا�صة و�صط فئة العمال من املتعاملني مع 
�صرطة  بها  تقوم  التي  املميزة  على اجلهود  .. مثنياً  املركز 
بعر�س  حالياً  املــركــز  يــقــوم  حيث  املــجــال  هــذا  يف  ال�صارقة 
�صا�صة عر�س كبرية  ال�صارقة على  التوعوية ل�صرطة  املواد 

تتو�صط مدخل اال�صتقبال باملركز.

تو�فقًا مع ��صرت�تيجية �الإمار�ت جلودة �حلياة

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تطلق برنامج جودة احلياة والرفاه النف�شي ملوظفيها

�شرطة ال�شارقة تقدم ر�شالتها التوعوية ل�شريحة العمال عرب قنوات مركز توجيه

•• اأبوظبي-الفجر:

تكرمي  حــفــل  هم" الــتــطــوعــي  ت�صلون  "ال  فــريــق  نــظــم 
والذي   , التطوعي  الفريق  على  امليدانيني  للم�صرفني 
اأطلقها  التي  املــبــادرات  وتنفيذ  تبني  هــام يف  بــدور  قــام 

الفريق موؤخراً.
وقـــال �ــصــعــادة الــدكــتــور مــبــارك حــمــد الــعــامــري رئي�س 
جمل�س اإدارة فريق " ال ت�صلون هم":" اإننا نثّمن اجلهود 
االثر  لها  كان  والتي  امليدانيني  امل�صرفني  بها  قام  التي 
الكبري يف اأجناح املبادرات التي رعاها الفريق وعمل على 

تنفيذها, �صمن جهوده خلدمة اأفراد املجتمع ".
باالمكانيات  ثــقــة  عــلــى  اإنــنــا  العامري:"  د.  واأ�ـــصـــاف 
املــ�ــصــرفــون والــتــي كــان لها  الــتــي يتمتع بها  والـــقـــدرات 
اأهدافنا من  , وموا�صلة  اأعمالنا  عظيم االأثــر يف اجناح 
خالل غر�س مفاهيم حب اخلري والعطاء, امل�صاعدة يف 
بناء جيل  املجتمع,  التعاون يف  روح  بث  املجتمع,  تنمية 
من ال�صباب القادر على حتمل امل�صوؤولية وخدمة الغري, 
والتعبري عن م�صاعر الوالء واالنتماء للوطن من خالل 

التطوع والعمل االن�صاين".
وي�صم جمل�س اإدارة الفريق �صعادة الدكتور مبارك حمد 
العامري رئي�س جمل�س اإدارة فريق " ال ت�صلون هم" و 
االإدارة  نائب رئي�س جمل�س  االأحبابي  ال�صيد عمر ذيب 
لل�صوؤون الفنية, وال�صيد حمدان مبارك حمد العامري 
نائب رئي�س جمل�س االإدارة لل�صوؤون االإدارية واملالية, و 
ال�صيد �صايع املن�صوري املدير التنفيذي, اإىل جانب عدد 
من القادة وامل�صرفات يف مناطق اإمارة اأبوظبي, و ي�صم 
متطوع   400 ع�صويته  هم" �صمن  ت�صلون  فريق" ال 
اأعــدادهــم يف  اأبوظبي و  اإمــارة  و متطوعة يغطون مدن 

ازدياد.
الــعــامــري رئي�س  مــبــارك حمد  الــدكــتــور  �صعادة  تــابــع  و 
جمل�س االإدارة:" اإن روؤية فريق " ال ت�صلون هم" تدعم 
ان�صانياً وجزءاً ال يتجزاأ  فكرة التطوع باعتبارها عماًل 
من عطاء دولة االمارات العربية املتحدة الال حمدود, 
كــمــا يــعــمــل الــفــريــق عــلــى بــث روح الــتــطــوع بــني اأفــــراد 

املجتمع".
وقـــد مت اقــتــبــا�ــس وا�ــصــتــلــهــام ا�ــصــم الــفــريــق مــن مقولة 
ويل  نهيان  اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة, وقد 
مت تاأ�صي�س هذا الفريق على يد اأ�صخا�س يحبون وطنهم 
 , ملمو�س  وجهد  واقــع  اإىل  الفكرة  وحتويل  االمـــارات, 
الدولة  يف  امل�صتجد  كوفيد19-  تف�صي جائحة  وب�صبب 
والعامل , فقد اأدركوا ان هذا الوقت املنا�صب خلدمة هذا 
الوطن املعطاء, واأن نرد ولو جزًء من اجلميل الذي ال 
يح�صى, حيث ا�صتطاع الفريق بعون اهلل وجهود اأع�صائه 
االأوفياء من حتقيق اجنازات كثرية خالل اأ�صهر قليلة, 
بداأ  وقــد   , اأ�صهر   10 الفريق قبل  اطــالق  حيث جــرى 

فعلياً يف تقدمي خدماته منذ �صهر اإبريل 2020.
واأ�صاف �صعادته:" تكمن ر�صالة فريق" ال ت�صلون هم" 
وامل�صاركة  للتطوع,  املجتمع  اأفراد  التطوعي على جذب 
يف رحلة العطاء والعمل على تو�صيات قادتنا من خالل 
التعريف باأهمية التطوع و العمل االن�صاين امل�صّرف يف 

الدولة".
وتتعدد مبادرات الفريق من خالل رعاية الفعاليات يف 
كل من مدينة ال�صيخ خليفة الطبية, و بنك الدم, بلدية 
العني, العني مول, اجليمي مول, بوابة ال�صرق مول, و 

جزيرة الرمي.

تثمينًا جلهودهم يف خدمة �أفر�د �ملجتمع

د. مبارك حمد العامري يكّرم امل�شرفني 
امليدانيني يف فريق )ل ت�شلون هم( التطوعي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اأ�صيب 27 �صخ�صاً باإ�صابات تفاوتت 
بــــني الــبــ�ــصــيــطــة واملـــتـــو�ـــصـــطـــة, اإثــــر 
حادث ت�صادم وقع بني حافلة ثقيلة 
و�ــصــاحــنــة يف مــنــطــقــة تــيــكــنــو بـــارك 

بجبل علي ال�صناعية.
�ــصــيــف مــهــري �صعيد  الــعــمــيــد  وقـــــال 
العامة  االإدارة  مـــديـــر  املـــــزروعـــــي, 
للمرور يف �صرطة دبي, اإن اإدارة مركز 
العامة  االإدارة  وال�صيطرة يف  القيادة 
بـــالغـــاً يف حوايل  تــلــقــت  لــلــعــمــلــيــات 
والــنــ�ــصــف �صباح  الــثــامــنــة  الــ�ــصــاعــة 
ت�صادم  حـــادث  بــوقــوع  يفيد   , اأمــ�ــس 
بني حافلة ثقيلة و�صاحنة يف منطقة 

تيكنو بارك بجبل علي ال�صناعية.
واأ�ــــصــــاف الــعــمــيــد �ــصــيــف املـــزروعـــي 
انتقل مناوبو  الــبــالغ  تلقي  فــور  اأنــه 
اإدارة  مــــن  املـــعـــايـــنـــة  خــــــرباء  قــ�ــصــم 

حـــــوادث الــ�ــصــري اإىل مــكــان احلـــادث 
ملعرفة  االأدلـــــــــة  وجــــمــــع  ملـــعـــايـــنـــتـــه, 
فيما  وقوعه,  اإىل  اأدت  التي  االأ�صباب 
املـــروريـــة بتنظيم  الـــدوريـــات  قــامــت 
مكان  وتاأمني  واملــرور,  ال�صري  حركة 
و�صول  مــهــمــة  وتــ�ــصــهــيــل  احلـــــــادث, 
املكان  اإىل  �صيارات االإ�صعاف واالإنقاذ 

وجه  على  مت  كما  مبهامها,  للقيام 
الالزمة,  االجـــــراءات  اأخـــذ  ال�صرعة 
را�صد  م�صت�صفى  اإىل  امل�صابني  ونقل 

لتقدمي العالج الالزم لهم. 
اأو�صح  احلـــــــادث,  تــفــا�ــصــيــل  وحـــــول 
اأن احلــــادث وقع  املـــزروعـــي  الــعــمــيــد 
كافية  بني  م�صافة  ترك  عدم  نتيجة 
بـــني الــ�ــصــاحــنــة واحلـــافـــلـــة, مـــا اأدى 
العدد  وهـــذا  اال�ــصــطــدام  وقـــوع  اإىل 
االإ�صابات  اأن  مبيناً  االإ�ــصــابــات,  مــن 
تــراوحــت بني )4( حــاالت متو�صطة 

و)23( اإ�صابة ب�صيطة.
 ودعا العميد �صيف املزروعي قائدي 
اإىل  الطريق  وم�صتخدمي  املركبات 
والتقيد  واحلــــــــذر,  احلـــيـــطـــة  اأخــــــذ 
املـُــقـــررة, وتـــرك م�صافة  بــالــ�ــصــرعــات 
اإىل  باالإ�صافة  املــركــبــات,  بــني  كافية 
مـــــراعـــــاة ظـــــــروف الـــطـــريـــق وعــــدم 

االن�صغال اأثناء قيادة املركبة. 

 2015 عام  منذ  درهم  مليون   332.5 بقيمة  الدولة  خارج  م�شجدا  خريية ال�شارقة تنجز 6979 
•• ال�شارقة- وام:

 2020 2015 حتى  ال�صارقة اخلريية خالل الفرتة من  اأجنزت جمعية 
بلغت  مــالــيــة  بتكلفة  اخلــارجــيــة  م�صاريعها  �صمن  م�صجدا   6979 بــنــاء 
332.5 مليون درهم وذلك �صمن م�صروعها اخلريي "بناء امل�صاجد" املٌنفذ 
يف عدد كبري من الدول والبلدان التي ت�صملها اأعمال اجلمعية حول العامل 
بالتن�صيق مع هيئة الهالل االحمر و�صفارات الدولة وعرب مكاتبها االإقليمية 
يف هذه البلدان. وقال ال�صيخ �صقر بن حممد القا�صمي رئي�س جمل�س اإدارة 
جمعية ال�صارقة اخلريية اإن م�صروع "بناء امل�صجد" يعترب من اأعظم م�صاريع 
اأو  اجلزئية  وامل�صاهمة  للم�صاركة  املح�صنني  اأمــام  الباب  تفتح  التي  اخلــري 
اجلمعية  اأن  اإىل  م�صريا   .. اهلل  ا�ــصــم  فيها  ٌيــذكــر  بــيــوت  ت�صييد  يف  الكلية 
حتر�س على اختيار املناطق النائية التي تفتقر اإىل املن�صاآت اخلدمية حيث 

ي�صتهدف امل�صروع تي�صري العبادة وال�صعائر لل�صعوب امل�صلمة يف هذه االأماكن 
بيوت  وعمارة  ال�صعائر  اأداء  عليهم  وي�صهل  �صكانها  هوية  على  يحافظ  مبا 
اأن امل�صروع يوؤكد على دور دولة االإمــارات اخلريي من خالل  اهلل. واأ�صاف 
جمعية ال�صارقة اخلريية ويعك�س توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة التي تعزز 
اإيجاد امل�صاريع امل�صتدامة التي ت�صهم يف تغيري حياة املجتمعات  على اأهمية 
وت�صاعدهم على النهو�س والعمل من اأجل االعتماد على اأنف�صهم يف حتقيق 
ومنربا  بوابة  امل�صروع  يعد  كما  القريب  م�صتقبلهم  ملجتمعاتهم يف  التنمية 
للغاية  امل�صاجد وعمارتها عظيم  بناء  ثــواب  اأن  عظيما الأهــل اخلري خا�صة 
وهي �صفة من �صفات اأهل اجلنة . من جانبه اأو�صح حممد حمدان الزري 
اخلريية  مب�صاريعها  تواجدت  اجلمعية  اأن  والكفاالت  امل�صاريع  اإدارة  مدير 
ا�صيا واأفــريــقــيــا واأوروبــــا واالأمريكتني  الــبــلــدان يف  كــافــة يف عــدد كبري مــن 

ماليني   53.3 بتكلفة   2015 عــام  مــدار  على  م�صجدا   1287 واأنــ�ــصــاأت 
درهم  54.5 ماليني  بتكلفة   2016 عــام  درهــم و1106 م�صاجد خــالل 
ويف عام 2017 مت بناء 1660 م�صجدا بتكلفة 68.7 مليون درهم فيما 
63.5 مليون درهم خالل  1275 م�صجدا بتكلفة  مت االنتهاء من تنفيذ 
62.3 مليون درهم خالل  1167 م�صجدا بتكلفة  2018 و مت بناء  عام 
30 مليون درهــم خالل عام  بتكلفة  484 م�صجدا  2019 يف مقابل  عام 

2020 بعد توقف العمل بامل�صاريع اخلارجية اإثر جائحة كورونا .
واأ�صار اىل اأن م�صروع " بناء امل�صاجد " يتم تعميمه على الغالبية الكربى من 
البلدان امل�صمولة باأعمال وم�صاريع اجلمعية ويتم اختيار مواقع بناء امل�صجد 
الزيارات  اإجــراء درا�صات م�صتفي�صة من قبل م�صئويل اجلمعية خالل  بعد 
امليدانية وتقارير اجلهات املخت�صة يف تلك البلدان بالتن�صيق والتعاون التام 

مع �صفارات الدولة وعرب مكاتب اجلمعية يف اأ�صيا واأفريقيا.

•• ال�شارقة-الفجر:

لدائرة  التابع  االت�صال  مركز  تلقى 
بال�صارقة,  االجــتــمــاعــيــة  اخلــدمــات 
خالل عام  مكاملة  و649  األف   21
مكاملات  بــني  مــا  تــوزعــت   ,2020
و  الــطــفــل  وحـــمـــايـــة  لــنــجــدة  وردت 
الــرفــاه االجــتــمــاعــي وحــمــايــة املـــراأة 
واال�صتف�صارات  املــنــزلــيــة  والــرعــايــة 
اإىل  بــاالإ�ــصــافــة  التطوع  عــن  العامة 
الرئي�صي  باخلط  اخلا�صة  املكاملات 

لدائرة اخلدمات االجتماعية.
, مدير  علي  مها من�صورال  واأكــدت 
مركز  اأن  احلكومي؛  االت�صال  اإدارة 
اإطار  يعد خطوة مهمة يف  االت�صال 
ر�صا  عــلــى حتقيق  الـــدائـــرة  حــر�ــس 
خمتلف فئات املجتمع من املتعاملني 
مركز  اأن  مــو�ــصــحــة  واملــ�ــصــتــفــيــديــن, 
املــكــاملــات عرب  كـــان يتلقى  االتــ�ــصــال 
خـــطـــوط جمـــانـــيـــة مـــتـــعـــددة؛ قبل 
خط  يف  مـــــوؤخـــــراً  دجمـــهـــا  يـــتـــم  اأن 
الرقم  عــرب  مــوحــد  رئي�صي  �ــصــاخــن 
البالغات  لــتــلــقــي   )800700(
الرعاية  فــــاقــــدي  كـــافـــة  وحـــمـــايـــة 
فئات  مــــن خمــتــلــف  االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
املراأة  اأو  الطفل  يف  املتمثلة  املجتمع 
اأو  الــنــفــ�ــصــيــني  املــر�ــصــى  اأو  املــعــنــفــة 
ذوي االإعاقة اأو كبار ال�صن و من يف 

حكمهم. 

بو�بة لنجدة �لطفل.. 
وفيما يخ�س حماية وجندة الطفل؛ 
اآالف   10 نــحــو  تــلــقــى  املـــركـــز  فــــاإن 
و155 مكاملة؛ ت�صمنت مكاملات عامة 
وبالغات,  وا�صتف�صارات  وا�صت�صارات 
بـــلـــغـــت اال�ــــصــــتــــ�ــــصــــارات نحو  حـــيـــث 
واجتماعية  نف�صية  ا�صت�صارة   134
و3667  و�ـــصـــحـــيـــة؛  وقــــانــــونــــيــــة 
بالغت  عــدد  بلغت  فيما  ا�صتف�صاراً, 
 1362 حــــــوايل  الـــطـــفـــل  لـــنـــجـــدة 
عاجاًل,  بــالغــاً   95 بــواقــع  بـــالغـــاً, 
و1267 بــالغــاً غــري عــاجــل, حيث 
اأبرز تلك البالغات عن  مت ت�صنيف 

االإ�صاءة, والعنف, واالإيذاء اجل�صدي 
املدر�صية  واملـــ�ـــصـــاكـــل  واالإهــــــمــــــال, 
والت�صرد,  االقــتــ�ــصــاديــة  واملــ�ــصــكــالت 
وامل�صكالت  الــتــجــاري,  واال�ــصــتــغــالل 
والعقلية,  ــيــة  والــنــفــ�ــص الــ�ــصــحــيــة 
اإذ  والــتــ�ــصــدع االأ�ــــصــــري, وغـــريهـــا , 
مع  التعامل  على  الــدائــرة  حتــر�ــس 
لتاأمني  بـــجـــديـــة  الـــبـــالغـــات  هـــــذه 
و�ــصــمــان حــقــوق االأطـــفـــال ودعمهم 
التي  االأزمــــــــــات  لـــتـــجـــاوز خمــتــلــف 

يتعر�صون لها.

تعزيز �لرفاه �الجتماعي.. 
كــمــا تــلــقــى املـــركـــز مـــكـــاملـــات تخ�س 
االأ�صر  مل�صاندة  االجــتــمــاعــي  الــرفــاه 
ات�صااًل؛ منها   877 بلغت  املتعففة, 
لطلب  اأو  امل�صاعدة,  لطلب  مكاملات 
ا�صت�صاراة اأو اال�صتف�صار  اأو اإبالغ عن 
اأ�صرة متعففة اأو بالغ دعم اجتماعي 
بالغ  اأو  خــا�ــس  طبي  حجر  بتوفري 
الإقناع احلالة لالنتقال الفوري اإىل 
يتم  اإذ  املــوؤ�ــصــ�ــصــي,  ال�صحي  احلــجــر 
عمل الالزم وفقاً لل�صروط واالأحكام 

بالتعاون مع اجلهات املخت�صة.

�ملر�أة..  حلماية  مكاملة   975
مكاملة   975 املــركــز  ا�صتقبل  فيما 
�صملت  املـــعـــنـــفـــة؛  املـــــــــراأة  حلـــمـــايـــة 
والنف�صية  االجتماعية  اال�صت�صارات 
اإ�صاءة  عــن  االإبـــــالغ  اأو  والــقــانــونــيــة 
احللول  واإيـــجـــاد  حلمايتها  لــلــمــراأة 
باملراأة  املتعلقة  االأ�ــصــريــة  للم�صاكل 
قانونيني  خمــتــ�ــصــني  اأيـــــــدي  عـــلـــى 
ل�صمان  ونــفــ�ــصــيــني  واجــتــمــاعــيــني 
لتعي�س  املــراأة وكرامتها  وحفظ حق 

العي�س الكرمي.

خل���دم���ات  �ت�������ص���ااًل   4220
و  �ل�صن  لكبار  �ملنزلية  �لرعاية 

�ملعاقني..
املكاملات اخلا�صة مب�صتفيدي  وبلغت 
الرعاية املنزلية؛ نحو 4220 مكاملة 
ت�صمنت اال�صت�صارات واال�صتف�صارات 

بخدمات  اخلا�صة  وطلبات  العامة 
الزيارة املنزلية اأو تطعيم االنفلونزا 
املنزيل,  الكورونا  فح�س  طلبات  اأو 
اإ�صاءة  عــن  االإبـــــالغ  اإىل  بــاالإ�ــصــافــة 
كبري �صن اأو معاق اأو مري�س نف�صي, 
خدمة  يف  �ـــصـــن  كـــبـــري  تــ�ــصــجــيــل  اأو 
طلب  حتويل  اأو  املــنــزيل  التمري�س 
التطبيب  مــوعــد عــن بعد خلــدمــات 
اجللي�س؛  تاأهيل  اأو  اأوعــالج طبيعي 

اأو الت�صجيل يف اأندية االأ�صالة.

�ل�صاخن  للخط  مكاملة   4759
�لرئي�صي

فيما تلقى اخلط ال�صاخن الرئي�صي 
نحو  بلغت   ,800700 الرقم  عرب 
 4232 مــنــهــا  مــكــامــلــة؛   4759
مكاملات وا�صتف�صارات عامة, و 208 
باالإ�صافة  ا�صت�صارة,  لطلب  ات�صال 
احلــــاالت  حــــول  اتــ�ــصــال   319 اإىل 
امل�صابة بفريو�س كورنا واملخالطة. 

عن التطوع.. ات�صااًل   633
باالأن�صطة  اخلــا�ــصــة  املـــكـــاملـــات  اأمــــا 

ملركز  التابعة  التطوعية  واالأعــمــال 
نحو  بلغت  فاإنها  للتطوع؛  ال�صارقة 
ا�صتف�صارات  و208  ات�صااًل؛   663
خا�صة باإجرءات االأعمال التطوعية, 
اتــ�ــصــااًل عن   204 تــلــقــي  فــيــمــا مت 
ات�صااًل  و25  التطوعية,  الــفــر�ــس 

حول اإجرءات الت�صجيل كمتطوع.

فئات  خم��ت��ل��ف  ر���ص��ا  حت��ق��ي��ق 
�ملجتمع.. 

االت�صال  اإدارة  مـــديـــر  واأ�ـــصـــافـــت 
الــكــبــري من  الـــعـــدد  اأن  احلـــكـــومـــي؛ 
يعك�س  املــركــز  تلقاها  الــتــي  املــكــاملــات 
املتعاملني على  اإقــبــال  تــزايــد  مــدى 
التوا�صل مع الدائرة, يف ظل اجلهود 
العمل  فــريــق  يبذلها  الــتــي  الكبرية 
الحتياجات  الــ�ــصــريــعــة  وا�ــصــتــجــابــتــه 
ال  قيا�صي,  زمــن  يف  كافة  املتعاملني 
الفرتة  ا�صتفادة من  املركز  اأن  �صيما 
الع�صيبة خالل فرتة جائحة كورونا 
الــعــمــل مبهارات  فـــريـــق  مــكــن  ممـــا 
ال�صغوطات  فـــرتة  خـــالل  مــتــعــددة 

رغــم تعدد اخلــدمــات وتــنــوع الفئات 
العمرية امل�صتفيدة. 

واأن الدائرة ت�صعى دائما اىل تقدمي 
ملختلف  الكاملة  والرعاية  امل�صاندة 
فئات املجتمع, وترجمًة لهذا ال�صعي, 
فاإنه مت تطوير مركز االت�صال التابع 
لــلــدائــرة مــن خـــالل تــوفــري اأحـــدث 
االأجهزة وتقنيات االت�صال املتطورة 
يف ا�ـــصـــتـــالم املـــكـــاملـــات والـــبـــالغـــات 
وا�ــصــتــالم الــ�ــصــكــاوى واالقـــرتاحـــات 
التقارير  ورفــــــع  واال�ــــصــــتــــ�ــــصــــارات, 
وحتليلها  املــعــنــيــني  اإىل  الــــدوريــــة 
ودرا�صتها, مما يحقق اأف�صل النتائج 
الـــدائـــرة اخلا�س  روؤيـــــة  تــطــبــيــق  يف 
ـــال والــــتــــوا�ــــصــــل,  عــــالوة  بـــاالتـــ�ـــص
امل�صاريع  مــتــطــلــبــات  مــواكــبــة  عــلــى 
الـــتـــي تقوم  الــتــطــويــريــة احلــديــثــة 

الدائرة باإجنازها وفق خططها.

�ال�صتعد�د و�لتاأهب ..
وبدورها, اأفادت �صكينة ح�صن رئي�س 
يوا�صل  املــركــز  اأن  االتــ�ــصــال؛  مركز 
 24 مــدار  على  البالغات  ا�صتقبال 
على  بــالــرد  املــركــز  يقوم  كما  �صاعة؛ 
وتقدمي  االأمــور  اأولــيــاء  ا�صتف�صارات 
واالجتماعية  النف�صية  اال�صت�صارات 
والـــقـــانـــونـــيـــة والــ�ــصــحــيــة مـــن قبل 
خمتلف  يف  مـــوؤهـــلـــني  اأخــ�ــصــائــيــني 
مو�صحاً  بــاملــركــز,  املنوطة  املــجــاالت 
اأن مركز االت�صال يحر�س على زرع 
االأمــــل واال�ــصــتــقــرار يف الــعــديــد من 
اأو  ببالغات  تقدمت  الــتــي  احلـــاالت 

مكاملات.
اإىل  االت�صال  مركز  رئي�س  واأ�ــصــارت 
اال�صتعداد  اأمت  على  العمل  فريق  اأن 
البالغات  لتلقي  الــدائــم  والــتــاأهــب 
واملكاملات يف جميع االأوقات, ملا ميثله 
املركز, كونه اإحدى القنوات الرئي�صة 
للتوا�صل  الــدائــرة  خ�ص�صتها  التي 
مع متعامليها وجمهورها و البوابة 
ال�صاعة  مــــــدار  عـــلـــى  تــعــمــل  ـــتـــي  ال
مل�صاندة فاقدي الرعاية االجتماعية 

و التعامل مع بالغاتهم.

�خلط �ل�صاخن 800700 بو�بة لزرع �الأمل و�ال�صتقر�ر 

اأكرث من 21 األف مكاملة تلقاها مركز ات�شـال باجتماعية ال�شارقة خلدمة املجتمع

•• عجمان - وام:

النعيمي  اهلل  عبد  بن  �صلطان  ال�صيخ  الــلــواء  �صعادة  تفقد 
قائد عام �صرطة عجمان القاعات املجهزة يف مركز تدريب 
 ,19 كوفيد  بلقاح  ال�صرطة  موظفي  لتطعيم  ال�صرطة 
وذلك �صمن  املجتمع,  ووقاية  ال�صحة  وزارة  بالتعاون مع 
جهود �صرطة عجمان يف مواجهة فريو�س كورونا امل�صتجد 
حت�صني  طريق  عن  عليه  وال�صيطرة  انت�صاره  من  واحلــد 
على  املنظمة  احلملة  مع  ت�صامناً  اللقاح,  واأخــذ  املجتمع 
م�صتوى الدولة لتلقي اللقاح حتت �صعار " يداً بيد نتعافى 
والتحفيز  اللقاح  تلقي  يف  احلكومي  للتوجه  وتلبية   ,"

الختيار التطعيم.
واأثنى �صعادة قائد عام �صرطة عجمان على جميع املوظفني 
بامل�صوؤولية  �صعورهم  فيهم  وحَيّا  للحملة  ا�صتجابوا  الذي 
املجتمعية والذي بدوره يعزز جودة احلياة ويدعم حماية 
االإن�صان, موؤكداً �صرورة دعم جهود املكافحة بتعزيز توعية 
تاأكيد فعالية  وذلــك يف ظل  اللقاح  اأخــذ  باأهمية  اجلمهور 

اللقاح بن�صبة عالية.
ووجه �صعادته جميع املوظفني اإىل االإ�صراع يف اأخذ اللقاح, 
اأخذ  وحث املوظفني وعوائلهم على دعم جهود الدولة يف 
االأمرا�س  وخــال من  اإىل جمتمع معافى  للو�صول  اللقاح 

املعدية واالأوبئة, للتعايف والعودة اإىل احلياة الطبيعية.

•• الفجرية - وام:

تلّقى �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل 
عهد الفجرية , اجلرعة االأوىل من اللقاح امل�صاد لـ"كوفيد 
املجتمع  ووقــايــة  ال�صحة  وزارة  خطة  مع  19" متا�صياً   -
ودعما منه للربنامج الوطني ال�صتخدام لقاح "كورونا" يف 
الر�صيدة على �صمان  القيادة  �صموه حر�س  واأكــد  الدولة. 
�صرائح  جلميع  واالأمـــان  ال�صالمة  درجــات  اأق�صى  وتوفري 
جلهود  وتــقــديــره  �صكره  عــن  معرباً  الــدولــة..  يف  املجتمع 

الدولة.  يف  اجلــائــحــة  مبــواجــهــة  احلــمــلــة,  على  القائمني 
ال�صرقي  حممد  بــن  حمد  بــن  حممد  ال�صيخ  �صمو  واأ�ــصــاد 
بدور وعطاء الكادر الطبي يف االإمارات, وجهود خط الدفاع 
الت�صدي للجائحة,  الذين حققوا جناحا كبريا يف  االأول, 
اجلميع  داعيا  الفريو�س..  انت�صار  من  احلد  من  ومتكنوا 
اإىل تلقي لقاح فريو�س "كوفيد 19" دعما جلهود الدولة 
 50 اأكرث من  اإىل الن�صبة امل�صتهدفة بتطعيم  يف الو�صول 
يف املــائــة مــن �صكان الــدولــة خــالل الــربــع االأول مــن العام 

اجلاري ومن اأجل العودة اإىل احلياة الطبيعية.

•• عجمان -وام: 

العامة  املــديــرة  النعيمي  عبداهلل  بنت  عــزة  ال�صيخة  زارت 
ملوؤ�ص�صة حميد بن را�صد النعيمي اخلريية, م�صت�صفى اأمينة 
لالطالع على اخلطة اال�صرتاتيجية وروؤيتها امل�صتقبلية يف 

تقدمي اخلدمة العالجية املتميزة.
وتفقدت ال�صيخة عزة االأق�صام والعيادات واملرافق املختلفة 
واأهم  العمل  اأ�ــصــلــوب  على  واطلعت  للم�صت�صفى,  التابعة 
املمار�صات والت�صهيالت التي يتم تقدميها للمر�صى وعلى 
والعالجية.  الطبية  اخلــدمــات  تــقــدمي  يف  االأداء  �صرعة 
م�صت�صفى  اأن  النعيمي  عبداهلل  بنت  عــزة  ال�صيخة  واأكــدت 
من  تقدمه  ملــا  بــه  يحتذى  م�صرفا  منــوذجــا  تعترب  اأمينة 
التطوير وفتح  امل�صتقبلية يف  دور فعال للمجتمع وروؤيتها 
للطلبة  الدعم  العالجية وتقدمي  للخدمات  اآفاق جديدة 
حميد  موؤ�ص�صة  منت�صبو  ي�صتفيد  كما  عمليا,  لتاأهيلهم 
اخلريية من املبادرات االإن�صانية التى تتعهد بها امل�صت�صفى, 
ف�صال عن قدرتها على تخطي ال�صعاب ومزاولة اأعمالها 

مبهارة واقتدار.
التنفيذي  املدير  العمري  علي  حممد  �صعادة  وا�صتعر�س 
ملــجــمــوعــة اجنـــلـــو اربـــيـــان لــلــرعــايــة الــ�ــصــحــيــة االأهـــــداف 
للم�صت�صفى  امل�صتقبلية  التطوير  وخطة  اال�صرتاتيجية 
املوؤ�ص�صات  كــافــة  مـــع  ابـــرمـــت  الــتــي  الــتــعــاون  واتــفــاقــيــات 

والـــدوائـــر احلــكــومــيــة واخلــا�ــصــة بــهــدف تــقــدمي اخلدمة 
ال�صحية املتميزة واأهم الربامج واملبادرات املجتمعية التي 
زيارة  اأن  اإىل  ..م�صريا   2020 اجندة  �صمن  تنفيذها  مت 
جاءت  للم�صت�صفى  النعيمي  اهلل  عبد  بنت  عــزة  ال�صيخة 
اخلريية  حميد  موؤ�ص�صة  مــع  الثنائية  العالقة  لتوطيد 
من  اتفاقية  وابـــرام  اخلــدمــات  لتبادل  املبدئي  والتن�صيق 
ال�صحية  الت�صهيالت  كل  وتقدمي  املجتمع  خدمة  �صاأنها 
ملنت�صبي املوؤ�ص�صة. واأكد اأن دور م�صت�صفى اأمينة مل يقت�صر 
فقط على تقدمي اخلدمات العالجية بل دور اإن�صاين امياناً 
تخفيف  وحماولة  االأداء  و�صرعة  املجتمعي  بالتفاعل  منا 
االأعباء عن كاهل املر�صى حيث قامت امل�صت�صفى با�صتقطاب 
والتمري�س  االأطــبــاء  اطقم  مــن  الب�صرية  الــكــوادر  اف�صل 

لتقدمي اخلدمة املنا�صبة يف جميع التخ�ص�صات.
املــديــر االإداري يف  الــقــادري  لـــوؤي  �ــصــعــادة  مــن جانبه قــال 
مواكبة  اإىل  بــدوره  ي�صعى  اأمينة  م�صت�صفى  اأن  امل�صت�صفى 
التطورات ال�صريعة التى حتدث على م�صتوى العامل خا�صة 
فريو�س  ظــهــور  منذ  اال�صتثنائية  الــظــروف  هــذه  مثل  يف 
االحــرتازيــة من  االإجـــراءات  امل�صت�صفى كل  وتتخذ  كورونا 
اثناء  ــــزوار واملــر�ــصــى  ال بــا�ــصــتــمــرار والــكــ�ــصــف عــلــى  تعقيم 
ج�صر  مبد  امل�صت�صفى  ادارة  تقوم  كما  املراجعة,  اأو  الزيارة 
من الثقة والتعاون امل�صتمر مع املجتمع لنتمكن من البقاء 

يف ال�صدارة من خالل قيا�س معدالت ر�صا املتعاملني.

ويل عهد الفجرية يتلقى اجلرعة 
الأوىل من لقاح كوفيد - 19

عزة النعيمي تطلع على اخلدمات الطبية 
اإ�شابة 27 �شخ�شًا باإ�شابات متفاوتة يف حادثوالعالجية يف م�شت�شفى اأمينة بعجمان

 ا�شطدام بني حافلة و�شاحنة

قائد �شرطة عجمان يتفقد القاعات املجهزة 
لتطعيم موظفي ال�شرطة بلقاح كوفيد 19 
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اأخبـار الإمـارات
�شجايا ال�شارقة جتمع املبدعني الإماراتيني والعرب يف مواهب �شبابية

•• ال�شارقة -وام: 

ربع  ملوؤ�ص�صة  التابعة   - ال�صارقة  فتيات  �صجايا  اأعلنت 
الت�صجيل  بــاب  فتح   - واملبتكرين  القادة  ل�صناعة  قــرن 
اليافعني  جميع  اأمـــام  �صبابية"  "مواهب  مبادرتها  يف 
وخارجها وممن  الدولة  داخــل  املوهوبني من  وال�صباب 
35 عاماً بهدف حتفيز  اإىل   15 اأعمارهم بني  ترتاوح 
واإبداعاتهم  مواهبهم  اإظــهــار  على  ال�صبابية  الطاقات 

املختلفة وم�صاركتها مع غريهم.
الرابط  عــرب  الت�صجيل  بــاملــ�ــصــاركــة  لــلــراغــبــني  وميــكــن 

https://strategy697425. االإلـــكـــرتوين 
 typeform.com/to/CPTbTLDM
ومـــن ثــم اإر�ـــصـــال فــيــديــو قــ�ــصــري يــعــر�ــس مــواهــبــهــم يف 
واالإبداعية  املــعــرفــيــة  واملـــجـــاالت  الــفــ�ــصــاءات  خمــتــلــف 

والفنية والريا�صية والعلمية وغريها.
و�صتحظى اأف�صل املواهب ال�صبابية التي �صيتم اختيارها 
عرب  حــواريــة  جل�صة  اأو  عــمــل  ور�ــصــة  لــتــقــدمي  بفر�صة 
فتيات  ل�صجايا  التابعة  االجتماعي  التوا�صل  من�صة 
اأقرانهم من  مل�صاركة مواهبهم وخرباتهم مع  ال�صارقة 
اإ�صافة  جديدة  مهارات  واإك�صابهم  العامل  دول  خمتلف 

وقدراتهم  مهاراتهم  وتــطــويــر  للعمل  ت�صجيعهم  اإىل 
املختلفة.

فتيات  �صجايا  مدير  القا�صمي  عائ�صة  ال�صيخة  وقالت 
ال�صارقة ياأتي اإطالق مبادرة "مواهب �صبابية" اإنطالقاً 
ال�صبابية  باملواهب  ال�صارقة  فتيات  �صجايا  اإميـــان  مــن 
العربية و�صرورة ت�صجيعها وت�صخري جميع االإمكانيات 
.. م�صيفة  عليها  ال�صوء  وت�صليط  الإظهارها  والفر�س 
الإظــهــار هذه  لنكون من�صة  املــبــادرة  مــن خــالل  ن�صعى 
املواهب وتكوين قاعدة بيانات �صبابية موهوبة ومبدعة, 

وم�صاركتها مع العامل باأكمله.

املجل�س الوطني الحتادي يعقد جل�شته اخلام�شة الثالثاء القادم
•• اأبوظبي- وام:

يعقد املجل�س الوطني االحتادي جل�صته اخلام�صة من دور االنعقاد العادي الثاين للف�صل الت�صريعي ال�صابع ع�صر, 
يوم الثالثاء 19 يناير احلايل يف مقر املجل�س باأبوظبي, برئا�صة معايل �صقر غبا�س رئي�س املجل�س.

ويوجه  ال�صناعية,  امللكية  حقوق  وحماية  تنظيم  �صاأن  يف  احتــادي  قانون  م�صروع  اجلل�صة  خالل  املجل�س  ويناق�س 
خم�صة اأ�صئلة اإىل وزيري املوارد الب�صرية والتوطني واالقت�صاد.

واالقت�صادية  املالية  ال�صوؤون  جلنة  اإىل   -2019  -11  14 بتاريخ  املنعقدة  جل�صته  يف  اأحــال  قد  املجل�س  وكــان 
وال�صناعية م�صروع قانون احتادي يف �صاأن تنظيم وحماية حقوق امللكية ال�صناعية, لدرا�صته واإعداد تقرير ب�صاأنه, 

ولهذا الغر�س عقدت اللجنة �صبعة اجتماعات.
اأبرمتها احلكومة مع عدد من  "12" اتفاقية ومعاهدة دولية  املجل�س على  اأعمال اجلل�صة يطلع  وح�صب جدول 

الدول, وذلك وفق ما ن�صت عليه املادة "91" من د�صتور دولة االإمارات.
ومن املقرر اأن ي�صادق املجل�س على م�صبطة اجلل�صة الرابعة املعقودة بتاريخ 5-1 2021- .

جلنة املنافذ بال�شارقة تتابع �شري العمل يف النقاط احلدودية بدبا احل�شن

جلنة بالوطني الحتادي تناق�س مو�شوع التالحم الأ�شري والتنمية الجتماعية امل�شتدامة مع ممثلي وزارة تنمية املجتمع

اإىل  والــعــرفــان  ال�صكر  اآيـــات  اأ�ــصــمــى 
الدكتور  الــ�ــصــيــخ  الــ�ــصــمــو  �ــصــاحــب 
ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
ال�صارقة  حـــاكـــم  االأعـــلـــى  املــجــلــ�ــس 
و�صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن 
ونائب  عهد  ويل  القا�صمي  �صلطان 
املجل�س  رئـــيـــ�ـــس  الـــ�ـــصـــارقـــة  حـــاكـــم 
املــتــابــعــة احلثيثة  عــلــى  الــتــنــفــيــذي 
املنافذ  باأداء  للنهو�س  العمل  ل�صري 

والنقاط احلدودية باالإمارة.

املــنــافــذ واحلـــــدود واملــنــاطــق احلرة 
ـــاء  نـــائـــب رئـــيـــ�ـــس الـــلـــجـــنـــة واأعـــ�ـــص
املزروعي  �صيف  املقدم حمد  اللجنة 
مدير مركز مراقبة جــوازات منفذ 
حممد  وليد  واملقدم  مالحة  خطم 
منافذ  �ــصــرطــة  ق�صم  رئــيــ�ــس  الــنــهــم 
املناطق اخلارجية ب�صرطة ال�صارقة 
ال�صام�صي  �صيف  مع�صد  والـــرائـــد 
ال�صمايل  الــقــطــاع  قــائــد  عــن  ممثل 
من قيادة جمموعة حر�س احلدود 

االلتزام  مع  الدولة  اإىل  والب�صائع 
والتعليمات  بالتوجيهات  الــكــامــل 
ال�صادرة من احلكومة حر�صا على 

�صحة و�صالمة اأفراد املجتمع.
وقـــــــال �ــــصــــعــــادة حمـــمـــد اإبــــراهــــيــــم 
من  انـــــطـــــالقـــــا   "  : الــــرئــــيــــ�ــــصــــي 
للقيادة  الـــ�ـــصـــامـــيـــة  الـــتـــوجـــيـــهـــات 
واملتابعة  ال�صارقة  الإمــارة  الر�صيدة 
اللجنة  بها  حتظى  الــتــي  امل�صتمرة 
عبداهلل  بــن  خــالــد  ال�صيخ  قبل  مــن 

. " PCR " م�صحة االأنف
تــــراأ�ــــس االجـــتـــمـــاع الــــــذي عـــقـــد يف 
ال�صامل  احل�صن  دبــا  �صرطة  مركز 
الرئي�صي  اإبــراهــيــم  حمــمــد  �ــصــعــادة 
والنقاط  املـــنـــافـــذ  ــــوؤون  �ــــص مـــديـــر 
احلدودية رئي�س اللجنة التنظيمية 
لـــلـــمـــنـــافـــذ والــــنــــقــــاط احلـــــدوديـــــة 
يا�صر  بــحــ�ــصــور  ــارقــة  الــ�ــص بــــاإمــــارة 
ال�صاحل  مكتب  مدير  ال�صحي  علي 
الــ�ــصــرقــي بــالــهــيــئــة الـــعـــامـــة الأمـــن 

واأكدوا اأن ما اأجنزته اللجنة خالل 
يعود  ت�صكيلها  مــنــذ  وجــيــزة  فـــرتة 
الر�صيدة  الــقــيــادة  دعــم  اإىل  ف�صله 
جميع  بـــتـــ�ـــصـــخـــري  وتـــوجـــيـــهـــاتـــهـــا 
باخلدمات  لــالرتــقــاء  االإمــكــانــيــات 
املــــقــــدمــــة عـــــرب مـــنـــافـــذ االإمــــــــــارة, 
م�صيدين مبا قدمته طواقم العمل 
مـــن جهود  احلــــدوديــــة  املـــنـــافـــذ  يف 
عن  كوفيد19-  جـــائـــحـــة  خـــــالل 
امل�صافرين  دخــــول  ت�صهيل  طــريــق 

ممثل  ح�صني  اإ�صماعيل  واملهند�س 
والبيئة  املـــنـــاخـــي  الـــتـــغـــري  وزارة 
دائرة  املرا�صدة ممثل  وجمعة عبيد 
والرثوة  والزراعة  البلديات  �صوؤون 
اهلل  عبد  الرحمن  وعبد  احليوانية 
الكندي من هيئة ال�صارقة للموانئ 
واجلــمــارك واملــنــاطــق احلـــرة مقرر 
اإىل جانب ممثل عن جهاز  اللجنة 

اأمن الدولة.
واالأع�صاء  الــلــجــنــة  رئــيــ�ــس  ورفـــــع 

•• دبي-وام: 

وا�صلت جلنة ال�صوؤون االجتماعية 
الب�صرية  والعمل وال�صكان واملوارد 
لــلــمــجــلــ�ــس الـــوطـــنـــي االحتـــــــادي, 
عـــقـــدتـــه يف مقر  اجـــتـــمـــاع  خـــــالل 
دبي  يف  للمجل�س  العامة  االأمــانــة 
برئا�صة �صعادة �صرار حميد بالهول 
مناق�صة  اللجنة,  رئي�س  الفال�صي 
االأ�ـــــصـــــري  "التالحم  مــــو�ــــصــــوع 
التنمية  اأهـــداف  حتقيق  يف  ودوره 
بح�صور  امل�صتدامة",  االجتماعية 

ممثلي وزارة تنمية املجتمع.
اللجنة  اأعــ�ــصــاء  االجــتــمــاع  ح�صر 
�صعادة كل من هند حميد العليلي 
الــلــجــنــة, وحمــمــد عي�صى  مـــقـــررة 
الرحمن  عــبــد  ونــاعــمــة  الــكــ�ــصــف, 
املن�صوري, وحميد علي ال�صام�صي, 
ال�صام�صي, وجميلـة  وخلفان را�صد 
ح�صر  فـــيـــمـــا  املـــــهـــــريي.  اأحـــــمـــــد 
تنمية  وزارة  جانب  من  االجتماع 
اإ�صماعيل  نــا�ــصــر  �ــصــعــادة  املجتمع 

•• ال�شارقة -وام: 

للمنافذ  التنظيمية  اللجنة  ناق�صت 
ال�صارقة  يف  احلـــدوديـــة  والــنــقــاط 
تتعلق  الــتــي  املوا�صيع  مــن  الــعــديــد 
النقاط  يف  الــعــمــل  �ــصــري  بــتــطــويــر 
احل�صن  دبــــا  احلــــدوديــــة مبــديــنــة 
وتــــقــــدمي الـــتـــ�ـــصـــهـــيـــالت الــــالزمــــة 
والب�صائع  االأفــراد  لدخول وخــروج 

عرب النقاط احلدودية يف املدينة.
جـــاء ذلـــك خـــالل اجــتــمــاع اللجنة 
ا�صتهلته  الــذي   2021 لعام  االأول 
مـــن مــديــنــة دبــــا احلــ�ــصــن بــعــد اأن 
اأجرت جولة تفقدية �صملت النقاط 
احلدودية يف املدينة لالطالع على 
البنية  وكـــفـــاءة  جــهــوزيــتــهــا  مــــدى 
�صامل  تـــ�ـــصـــور  وو�ــــصــــع  الــتــحــتــيــة 
التاأكد  جانب  اإىل  باأدائها  للنهو�س 
املــقــدمــة لدخول  الــتــ�ــصــهــيــالت  مــن 
دبا  نقطة  عــرب  واالأفــــراد  الب�صائع 
احلـــ�ـــصـــن احلـــــدوديـــــة الــــنــــادي مع 
الــتــقــيــد بــــاالإجــــراءات االحـــرتازيـــة 
الـــالزمـــة حــيــث �صملت  والــوقــائــيــة 
الطبية  الــفــحــ�ــس  خــيــمــة  اجلـــولـــة 
 400  -  300 ــتــقــبــل  تــ�ــص الــــتــــي 
خاللها  من  وتتوفر  يوميا  �صخ�س 
احلرارية  الفحو�صات  اأنــواع  جميع 
وفح�س   DPI بالليزر  والفح�س 

هيئة  رئي�س  القا�صمي  �صلطان  بــن 
ـــارقـــة لـــلـــمـــوانـــئ واجلــــمــــارك  ـــص ـــ� ال
فــاإنــنــا حري�صون  احلــــرة  واملــنــاطــق 
على حتقيق االأهداف التي تاأ�ص�صت 
من اأجلها اللجنة من خالل العمل 
كــفــاءة وجاهزية  رفــع  على  الــدائــم 
املــنــافــذ واملــنــاطــق احلـــدوديـــة على 
ر�صد  جــانــب  اإىل  االإمــــارة  م�صتوى 
املنا�صبة  احللول  وو�صع  التحديات 
املنبثقة  الــتــو�ــصــيــات  ومــتــابــعــة  لــهــا 
عــن الــلــجــنــة بــهــدف تــطــويــر اآليات 
الــــعــــمــــل واالرتـــــــقـــــــاء بــــاخلــــدمــــات 
املــقــدمــة بــالــتــعــاون والــتــنــ�ــصــيــق مع 
والنقاط  للمنافذ  امل�صغلة  اجلهات 
الرئي�صي  واأو�ـــصـــح   .  " احلـــدوديـــة 
الـــعـــديـــد من  نــاقــ�ــصــت  الــلــجــنــة  اأن 
�صري  بتطوير  تتعلق  التي  املوا�صيع 
العمل يف النقاط احلدودية مبدينة 
الت�صهيالت  وتــقــدمي  احلــ�ــصــن  دبـــا 
الــالزمــة لــدخــول وخــــروج االأفــــراد 
احلدودية  النقاط  عرب  والب�صائع 
يف املدينة, كما مت و�صع اآلية خا�صة 
بالدخول  امل�صمولة  الفئات  لبع�س 
فئات  وهــم  معينة  خ�صو�صية  وفــق 
الــطــلــبــة الــعــمــانــيــني الـــدار�ـــصـــني يف 
مــدار�ــس وجــامــعــات دولـــة االإمـــارات 
واأ�ـــصـــحـــاب املـــواعـــيـــد واملـــراجـــعـــات 

الطبية يف م�صت�صفيات الدولة.

املعنية  اجلـــهـــات  مـــع  الــتــنــ�ــصــيــق  يف 
وال�صيا�صات يف  الت�صريعات  الإعــداد 

�صاأن تعزيز التالحم االأ�صري.
اأنـــــه مت خالل  �ــصــعــادتــه  واأ�ــــصــــاف 
حـــول  االآراء  تــــبــــادل  االجــــتــــمــــاع 

اخلدمات  قــطــاع  لــ�ــصــوؤون  امل�صاعد 
�صرار  �ـــصـــعـــادة  وقــــــال  املـــ�ـــصـــانـــدة. 
حميد بالهول الفال�صي اإن اللجنة 
املو�صوع بح�صور  مناق�صة  وا�صلت 
املجتمع,  تــنــمــيــة  وزارة  ممــثــلــي 

القائم  الــتــعــاون  وتعزيز  املجتمع, 
باملو�صوع  املــعــنــيــة  اجلـــهـــات  بـــني 
االأ�صري  الــتــالحــم  مــوؤ�ــصــر  ورفــــع 
االطالع  كما مت  املجتمع,  واالأمــن 
عـــلـــى نـــتـــائـــج اال�ـــصـــتـــبـــيـــان الــــذي 

لـــ�ـــصـــوؤون قطاع  الــوكــيــل املــ�ــصــاعــد 
و�صعادة  االجــتــمــاعــيــة,  الـــرعـــايـــة 
امل�صاعد  الـــوكـــيـــل  تــهــلــك  حــ�ــصــة 
ل�صوؤون قطاع التنمية االجتماعية, 
الوكيل  عـــجـــيـــف  مـــنـــى  و�ــــصــــعــــادة 

الــــتــــي خــــرجــــت بها  املــــالحــــظــــات 
اللجنة خالل مناق�صتها للمو�صوع 
التي  الــ�ــصــابــقــة,  اجــتــمــاعــاتــهــا  يف 
ومبادرات  بــرامــج  اإيــجــاد  يف  ت�صب 
لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــالحـــم االأ�ـــــصـــــري يف 

�ــصــمــن حمـــوريـــن رئــيــ�ــصــيــني هما 
املجتمع  تنمية  وزارة  ا�صرتاتيجية 
ال�صيا�صة  اأهــــــــــداف  حتـــقـــيـــق  يف 
تعزيز  �ــصــاأن  يف  لــالأ�ــصــرة  الوطنية 
الوزارة  وجهود  االأ�صري,  التالحم 

اأثر العالقات  اأجرته اللجنة حول 
االأ�صري,  اال�ــصــتــقــرار  يف  االأ�ــصــريــة 
و�صيتم مناق�صة النتائج مع ممثلي 
اجتماع  يف  املجتمع  تنمية  وزارة 

قادم.

ت�شجيل مر�شد ال�شارقة الفلكي �شمن قائمة املرا�شد املوثوقة عامليا
•• ال�شارقة - وام:

حقق مر�صد ال�صارقة الفلكي - التابع الأكادميية ال�صارقة لعلوم وتكنولوجيا 
موثوقا  دولــيــا  مر�صدا  بت�صجيله  جــديــدا  عامليا  اإجنـــازا   - والفلك  الف�صاء 
 Sharjah العامل حتت كود  املوثوقة على م�صتوى  املرا�صد  �صمن قائمة 
 MPC ال�صغرية  االأج�صام  مركز  واأعلن   .Observatory M47
مر�صد  و�صيعمل  اأمــ�ــس  ذلــك  عــن   IAU الـــدويل  الفلكي  لــالحتــاد  التابع 
ال�صارقة الفلكي على ر�صد الكويكبات وتتبعها واكت�صافها واإر�صال التقارير 

العلمية عن حركة هذه الكويكبات من خالل الر�صد والتحليل.
ياأتي ذلك بف�صل الدعم امل�صتمر من �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
جامعة  رئي�س  ال�صارقة  حاكم  االأعــلــى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بــن 
ال�صارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�صاء والفلك  اأكادميية  اأ�ص�س  ال�صارقة الذي 
واأثر  واأهمية  مب�صتجدات  واملعرفة  العلوم  اإثــراء  اإىل  يهدف  علمي  ك�صرح 
علوم وتكنولوجيا الف�صاء والفلك, ولتكون رائدة عاملًيا يف االأبحاث العلمية 
وتر�صيخ مكانة الدولة كمركز علمي على امل�صتويني االإقليمي والعاملي, ويف 

اإطار تقدمها الرا�صخ يف امليادين العلمية العاملية.
وقال �صعادة الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�صارقة مدير عام 
اأكادميية ال�صارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�صاء والفلك رئي�س االحتاد العربي 
لعلوم الف�صاء والفلك - بهذه املنا�صبة - اإن هذا االإجناز العاملي والت�صجيل 
من قبل مركز االأج�صام ال�صغرية MPC �صيمكن مر�صد ال�صارقة الفلكي 

خا�صة  بربجمية  حتليلها  بعد  الكويكبات  هذه  لر�صد  تقاريره  اإر�صال  من 
وبدقة عالية حتى يقبل الت�صجيل.

واأ�صاف اأن فريقا يف املر�صد ر�صد موؤخرا �صبعة كويكبات ذات اأقدار �صوئية 
منخف�صة لعدة لياٍل ومت حتليل حركتها يف ال�صماء واإر�صال التقرير النهائي 
املوافقة  متت  ذلك  على  اإطالعهم  وبعد   ,MPC ملركز االأجرام ال�صغرية
على االأر�صاد واعتماد مر�صد ال�صارقة الفلكي لهذا النوع من االأر�صاد �صمن 

مرا�صد عاملية اأخرى موزعة حول العامل.
وامل�صتمر من �صاحب  الكرمي  الدعم  وبف�صل  االأكادميية,  اأن  �صعادته  واأكــد 
االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
حاكم ال�صارقة رئي�س جامعة ال�صارقة ومن خالل هذا االإجناز العظيم توؤكد 
اإىل  العلمي والعملي, م�صريا  اإمكانياتها يف حتقيق هذا اجلانب من دورهــا 
اأن االأكادميية مت�صي قدماً بخطى ثابتة يف اإثراء الوعي واملعرفة مبيادين 

علوم وتكنولوجيا الف�صاء والفلك من خالل امل�صاريع العلمية والبحثية.
امل�صاركة  مــن  الفلكي  الــ�ــصــارقــة  مر�صد  �صيمكن  االإجنــــاز  هــذا  اأن  واأ�ــصــاف 
باأر�صاده وتقاريره الر�صمية حول الكويكبات اأو االأج�صام ال�صغرية التي تعرب 
قريبة من االأر�ــس على امل�صتوى العاملي بوا�صطة مركز االأجــرام ال�صغرية, 
وذلك بهدف امل�صاهمة يف حتديد مدارها واإعادة ح�صاباتها بدقة كما �صتتمكن 
اأكادميية ال�صارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�صاء والفلك وجامعة ال�صارقة من 
التعمق بر�صد الكويكبات هذه وحتديد مواقعها ومداراتها على �صكل اأبحاث 
ال�صارقة الفلكي الرمز اخلا�س به يف جميع  ا�صم مر�صد  علمية, و�صريافق 

.Sharjah Observatory M47 املن�صورات العلمية واالإعالمية
اأن مر�صد ال�صارقة الفلكي يلعب دوراً هاماً يف ن�صر املعلومة العلمية  يذكر 
الثنائية,  والــنــجــوم  املــجــرات  ر�صد  مثل  املختلفة  البحثية  امل�صاريع  ودعــم 
ودرا�صة النجوم املتغرية, وحتديد عمر املجموعات النجمية, كما اأن الطلبة 
وهواة علوم الف�صاء والفلك يرتددون على املر�صد ب�صكل دائم لتعلم املزيد 

عن هذه املجاالت من خالل فعاليات املر�صد املتعددة واملتنوعة.
ويعد املر�صد من املرا�صد ال�صغرية املجهزة باأف�صل واأحدث االأجهزة التي 
ميكنها الت�صوير الفلكي والر�صد العميق والدقيق لل�صماء وما ت�صتمل عليه 
من اأجرام �صماوية, ويحتوي على عدد من التل�صكوبات التي متكن الباحث 
 /Exoplanets/ اأطياف النجوم ور�صد الكواكب اخلارجية من درا�صة 
وال�صم�س وتغرياتها. ويف خدمة هذه امليادين العلمية والبحثية, مت اإطالق 
ماج�صتري  برنامج  منها  العليا  الدرا�صات  م�صتوى  على  جديدة  برامج  عدة 
العلوم يف علوم الف�صاء والفلك, وبرنامج ماج�صتري العلوم يف نظم املعلومات 
اجلوي  القانون  يف  املاج�صتري  وبرنامج  بعد,  عن  واال�صت�صعار  اجلغرافية 
اأكادميية ال�صارقة لعلوم  والف�صائي, والتي تطرحها اجلامعة بالتعاون مع 
وتكنولوجيا الف�صاء والفلك, وتهدف اإىل تعزيز املعرفة االأكادميية واملهنية 
من  والفلك  الف�صاء  علوم  جمال  يف  املطلوبة  باخلربة  وتزويدهم  للطلبة, 
خالل العمل على االأبحاث املخت�صة يف املوا�صيع الفلكية املختلفة وتطوير 
املــ�ــصــاريــع الــتــي تــدعــم قــطــاع الــفــ�ــصــاء يف دولـــة االإمـــــارات الــعــربــيــة املتحدة 

والعامل.

جامعة دبي تقرر تطبيق التعليم 
الهجني خالل الف�شل الدرا�شي الثاين

•• دبي -وام:

الف�صل  الهجني" خــالل  "التعليم  نظام  �صتطبق  اأنها  دبــي  جامعة  اأعلنت 
الدرا�صي الثاين املقرر اأن يبداأ يوم االأحد املقبل حيث �صتبداأ الدرا�صة هذا 
با�صتثناء  والدكتوراه  واملاج�صتري  البكالوريو�س  لربامج  بعد  عن  الف�صل 
التي  االمــتــحــانــات  اإىل  بــاالإ�ــصــافــة  والعملية  التطبيقية  احل�ص�س  بع�س 

تــتــطــلــب وجــــــود الــطــلــبــة يف احلــــرم 
اجلامعي.

م�صتمرة  انــهــا  اجلــامــعــة  واأو�ــصــحــت 
الت�صجيل  طــلــبــات  تــلــقــي  يف  اأيـــ�ـــصـــا 
"اونالين" للف�صل الدرا�صي اجلديد 
الدرا�صية  املنح  ا�صتمرار تقدمي  وعن 
املواطنني  للطلبة  واجلزئية  الكاملة 
وتقنية  الهند�صة  لدرا�صة  واملقيمني 
والقانون  االأعــمــال  واإدارة  املعلومات 
عــلــى جودة  اإطــــار حر�صها  يف  وذلـــك 
التعليم وا�صتقطاب املتفوقني وتهيئة 
الــبــيــئــة االكـــادميـــيـــة املــنــا�ــصــبــة لهم 
واعـــدادهـــم لــلــحــيــاة الــعــمــلــيــة. واأكـــد 

الدكتور عي�صى الب�صتكي رئي�س اجلامعة 
اأن تطبيق هذا النظام ياأتي وفق توجهات الدولة باال�صتعداد ملرحلة ما بعد 
19" ومتا�صيا مع خطط وزارة الرتبية والتعليم يف هذا املجال   - "كوفيد 
اإ�صافة  الهجني",  "التعليم  تطبيق  وكيفية  للجامعات حرية  تركت  والتي 
اإىل اأن اجلامعة وهي تطبق هذا النظام على ثقة من جناحه وتقدمي تعليم 
و�صط  املا�صية  الفرتة  يف  تطبيقه  يف  جناحها  بعد  عالية  وبــجــودة  متميز 
اإجراءات احرتازية ووقائية دقيقة ومكثفة. ولفت اإىل اأنه مت اعطاء احلرية 
لكل عميد كلية من كليات اجلامعة لكي يقرر وفق تخ�ص�صات ومناهج كليته 
ماذا يحتاج من جماالت عن بعد واأخرى تطبيقية. واأ�صار اإىل اأن الكليات 
"هجني" يجمع ما  تعليمي  االأول نظام  الدرا�صي  الف�صل  نفذت بنجاح يف 
بني التعليم يف اجلوانب التطبيقية داخل احلرم اجلامعي والتعلم عن بعد 

مبا ي�صمح بتوفري تعليم متميز ومتكامل للطلبة.
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العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/امباكت للتجارة العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:2889978 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة نايف هيثم حممد �صالح املي�صرى %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف مطر حميد معيوف �صامل املن�صوري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/دار الهند�صة والعمارة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�صة رقم:1102422 
تعديل ن�صب ال�صركاء

ح�صن فاروق عبدال�صالم ابوعوف من 10% اىل %39
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عال عبدالعزيز ال�صيد ال�صريف
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/دار ربيكا للخياطة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1085122 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خالد وديع حممد يو�صف الظاهري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل حميد علي مطر املزروعي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
للتكنولوجيا   ادفان�س  ال�صـــــادة/تر�صت  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3805735 
تعديل مدير/ا�صافة حممد بالل مهر خان

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة مرمي عبداهلل خ�صره مراد القبي�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صعيد حممد �صامل الحج الكتبي
تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات حقول ومن�صاآت النفط والغاز الربية والبحرية 0910018

تعديل ن�صاط/ا�صترياد 4610008
تعديل ن�صاط/ت�صدير 4610009

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/العربية الدولية لتجارة املواد الغذائية - �صركة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�صخ�س الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم:2014050 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة احمد بن عبدالرحمن بن احمد بن را�صد املعال %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة ال�صيخ حمدان بن خليفه بن حمدان بن حممد ال نهيان %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مبارك �صامل م�صلم بن حم العامري

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ العربية الدولية لتجارة املواد الغذائية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 
INTERNATIONAL ARABIAN FOODSTUFF TRADING THE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC 

اإىل /العربية الدولية لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
INTERNATIONAL ARABIAN FOODSTUFF TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/كافترييا �صي �صويل ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2159844 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة �صهيل عبيد علي ح�صن بنى املعال %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة وديع غ�صان الغريب %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف رنا �صعيد �صادق عبدالرحيم الق�صبي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صتيب اب ملتابعة املعامالت ملالكها علوي 
�صقاف علوي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 

TRANSACTIONS FOLLOW UP OWNED BY ALAWI SAGGAF ALAWI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC 

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/البحر االزرق لل�صتائر

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1267803 

تعديل اإ�صم جتاري من/ البحر االزرق لل�صتائر 

BLUE SEA CURTAINS 

اإىل /فوييج مارين لتجارة قطع غيار ال�صفن والقوارب

VOYAGE MARINE SHIPS AND BOATS SPARE PARTS TRADING

تعديل عنوان/UNIT TYPE من - اىل

تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة قطع غيار ال�صفن والقوارب ومكوناتها 4659307

تعديل ن�صاط / حذف ق�س وتف�صيل ال�صتائر  9524002

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/�صتوديو رتو�س الديجيتل ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1076641 
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صتوديو رتو�س الديجيتل ذ.م.م 

ROTOOSH ALDEGETAL STUDIO LLC 

اإىل /مايكرو ديجيتال للكمبيوتر والهواتف ذ.م.م
MICRO DIGITAL COMPUTER & MOBILE LLC

تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع اجهزة احلا�صب االيل ولوازمها - بالتجزئة 4741003
تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة 4741011

تعديل ن�صاط / اإ�صافة ا�صالح اجهزة احلا�صب االآيل و�صيانتها 9511001
تعديل ن�صاط / حذف الت�صوير الفوتوغرايف  7420003

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
والتوزيع  للن�صر  ال�صـــــادة/�صكولز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�صة رقم:2165127 

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صكولز للن�صر والتوزيع ذ.م.م 

SKOOLS PUBLISHING AND DISTRIBUTION LLC 

اإىل /اأوركيديا للن�صر والتوزيع ذ.م.م

ORKEDIA PUBLISHING AND DISTRIBUTION LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/الكرم الين لل�صيانة العامه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2385818 
تعديل اإ�صم جتاري من/ الكرم الين لل�صيانة العامه 

ALKARAM LINE GENERAL MAINTENACE 

اإىل /الكرم �صتار للعقارات وال�صيانة العامة
ALKARAM STAR REAL ESTATE AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
ال�صـــــادة/باكد  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 2594555:مادني�س للحلويات  رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/ح�صانة 

CN 1351827:امل�صرف  رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/�صالون 

CN 1186787:العيون البارزة  رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
اال�صم التجاري:�صيتي نايت للهدايا ذ.م.م

3 وحدة املالك - ال�صيخ  135 خمزن  37 ق  عنوان ال�صركة:م�صفح م 
احمد بن حممد بن �صلطان بن �صرور/واخرون

CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1236928 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

واال�صت�صارات  لتدقيق احل�صابات  ال�صادة/مريال عبداحلبيب  تعيني   -  2
االدارية , كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/01/7 وذلك بناء على 
العدل  املوثق لدى كاتب  العادية  العمومية غري  قرار حم�صر اجلمعية 

بالرقم:2155000400 تاريخ التعديل: 2021/01/13
امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/�صركة اخلليج لال�صت�صارات االقت�صادية والتجارة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:1000950 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / غامن فار�س غامن املزروعي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ غامن فار�س غامن املزروعي من 90% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف فار�س غامن فار�س غامن املزروعي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة اخلليج لال�صت�صارات االقت�صادية والتجارة ذ.م.م 
  GULF ECONOMIC CONSULTANCY & TRADING COMPANY WLL 

اإىل /اخلليج لال�صت�صارات االقت�صادية والتجارة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
GULF ECONOMIC CONSULTANCY & TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/موؤ�ص�صة بي�صان للمقاوالت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1186406 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد �صامل �صليم خمي�س الكلباين من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد �صامل �صليم خمي�س الكلباين من 100% اىل %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة منى �صامل �صليم خمي�س الكلباين %50
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة بي�صان للمقاوالت العامة 
  BISSAN GENERAL CONTRACTING 

اإىل /موؤ�ص�صة بي�صان للمقاوالت العامة ذ.م.م
BISSAN GENERAL CONTRACTING LLC

املالك/  )419 مكتب   -  2 ق   -  35 )غ  البطني  منطقة   - ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
 3-18 �صرق  ابوظبي  جزيرة  ابوظبي  اىل  بينونة(  )�صارع  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو 

202000916567 202000916567 مبارك حممد جر�س
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
�صمارت كول  ال�صـــــادة/موؤ�ص�صة  بان  التنمية االقت�صادية  دائـــرة  تعلن 

ل�صيانة املكيفات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1134784 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة لطيفه مبارك �صعفان رميدان العامري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خالد عبداملح�صن علي �صامل اليافعي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:هنيكل بويل بت التجارية ذ.م.م
االقت�صادية  للمناطق  العليا  املوؤ�ص�صة  املالك   1 ال�صركة:طابق  عنوان 

املتخ�ص�س b120ff مكتب a1 -29 م�صفح ايكاد 3 - م 41
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1166088 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

�صركة   - احل�صابات  لتدقيق  اكاونتانت  ت�صارترد  ال�صادة/زايد  تعيني   -  2
بتاريخ:2020/8/9  لل�صركة  قانوين  كم�صفي  ذ.م.م  الواحد  ال�صخ�س 
وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
كاتب العدل بالرقم:200042035054 تاريخ التعديل: 2021/01/12

امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:جنم الرثوات للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي �صارع املرور - ق 89 - الطابق 8 - مكتب 

ذ.م.م القاب�صة  ت�صني  املالك   -  801
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1184389 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

قانوين  كم�صفي   , احل�صابات  لتدقيق  دلتا  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
لل�صركة بتاريخ:2021/01/13 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2117000051 

تاريخ التعديل: 2021/01/13
امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:جنم الرثوات لتمثيل ال�صركات ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي �صارع املرور - بناية عو�س �صعيد �صويلم 

الكتبي
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1225119 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

قانوين  كم�صفي   , احل�صابات  لتدقيق  دلتا  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
لل�صركة بتاريخ:2021/01/13 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105000279 

تاريخ التعديل: 2021/01/13
امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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قال كبري امل�صت�صارين العلميني للحكومة الفرن�صية  اأم�س االأربعاء 
اإنه ال داٍع الإغالق املدار�س يف البالد لكن يتعني اتخاذ تدابري جديدة 
م�صددة الإبطاء انت�صار فريو�س كورونا خا�صة ال�صاللة الربيطانية 
“نعتقد  اإنفو  فران�س  لراديو  ديلفري�صي  جان-فران�صوا  وقــال  منه. 
اأن البيانات االإجنليزية اخلا�صة بال�صاللة لي�صت حا�صمة مبا يكفي 

لتدفعنا للتو�صية باإغالق املدار�س يف فرن�صا«.
واحد  نحو  ميثلون  الربيطانية  بال�صاللة  امل�صابني  اأن  واأ�ــصــاف 
قائال  وتابع  فرن�صا.  يف  بكوفيد-19  اجلديدة  االإ�صابات  من  باملئة 
عرب  انت�صارها  اإبطاء  واإمنــا  عليها  الق�صاء  لي�س  احلــايل  “التحدي 
اإميانويل  الرئي�س  ويجتمع  التقييدية«.  التدابري  من  عــدد  اتخاذ 
ماكرون مع كبار الوزراء لبحث احتمال ت�صديد االإجراءات. وذكرت 
التجول  �صاعات حظر  زيــادة  املحتمل  اأن من  اإعــالم فرن�صية  و�صائل 
املفرو�س على م�صتوى البالد لي�صبح من ال�صاد�صة م�صاء بدال من 
الثامنة, وهو ما حدث بالفعل يف بع�س املناطق ب�صرق وجنوب �صرق 

البالد.

التطعيم �صد كوفيد- اأكرب حمالت  اإندوني�صيا واحدة من  اأطلقت   
اأول  الرئي�س جوكو ويـــدودو  االأربــعــاء وتلقى  اأمــ�ــس  الــعــامل   19 يف 
جرعة من لقاح �صيني يف حني تواجه بالده واحدة من اأ�صواأ موجات 
تف�صي الفريو�س يف اآ�صيا. وت�صتهدف احلملة تطعيم 181.5 مليون 
�صخ�س ومن �صيتلقون التطعيم اأوال �صيح�صلون على لقاح كورونافاك 
من اإنتاج �صركة �صينوفاك بيوتيك ال�صينية الذي �صرحت اإندوني�صيا 
تلقيه  بعد  الرئي�س  وقــال  االثــنــني.  يــوم  الــطــوارئ  به ال�صتخدامات 
وتوفري  كوفيد-19  انت�صار  �صل�صلة  لك�صر  مهم  “التطعيم  اجلرعة 
حتفيز  يف  وامل�صاعدة  االإندوني�صيني  جلميع  وال�صالمة  لنا  احلماية 
االنتعا�س االقت�صادي«. وقال وزير ال�صحة بودي جونادي �صادقني 
اجلرعات  �صيتلقون  ال�صحة  بقطاع  العاملني  من  مليون   1.5 اإن 
بحلول فرباير �صباط يليهم العاملون باحلكومة والقطاع العام ثم 
بقية ال�صعب يف غ�صون 15 �صهرا. وعلى عك�س العديد من الدول, 
تعتزم اإندوني�صيا تطعيم قوة العمل اأوال ولي�س كبار ال�صن فيما يرجع 
جزئيا اإىل عدم ح�صولها على بيانات كافية من نتائج التجارب عن 

مدى فاعلية لقاح كورونافاك على كبار ال�صن.

قال ال�صيناتور ميت�س ماكونيل, زعيم االأغلبية اجلمهورية مبجل�س 
دونالد  واليــتــه  املنتهية  الرئي�س  اأن  يعتقد  اإنــه  مل�صاعديه  ال�صيوخ, 
نيويورك  �صحيفة  ونقلت  عزله.  ت�صتوجب  جرائم  ارتكب  ترامب 
تاميز عن م�صادر مطلعة مل تك�صفها اأن ماكونيل اأعرب عن �صعادته 
الأن الدميقراطيني يتجهون لعزل ترامب, معتقدا اأن ذلك “�صي�صهل 
النواب,  جمل�س  يف  الدميقراطيون  وعــر�ــس  احلـــزب«.  مــن  اإزاحــتــه 
اأم�س االأول الثالثاء, م�صروع قرار اتهام ترامب بالتق�صري واإقالته, 
واتهموه بتاأجيج العنف �صد احلكومة االأمريكية بعد اأن اقتحم ح�صد 
تــزويــر االنتخابات,  ثـــاروا ب�صبب مزاعمه عــن  الــذيــن  اأنــ�ــصــاره,  مــن 
كرر  اأنــه  اإىل  بالتق�صري  اتهامه  مــادة  وت�صري  الكابيتول.  واقتحموا 
الــثــاين( يف  انتخابات نوفمرب )ت�صرين  كــاذبــة عــن فــوزه يف  مــزاعــم 
جتمع حا�صد قبل حلظات من اقتحام الكابيتول, الذي اأوقف موؤقتا 
جل�صة م�صرتكة للكونغر�س للم�صادقة على فوز الرئي�س املنتخب جو 
بايدن يف االنتخابات, واأجرب النواب على االختباء.   وو�صف ترامب 
حماولة عزله بـ “�صخيفة للغاية” وقال اإنها “تثري غ�صبا هائال” 

يف البالد.

عوا�شم

باري�ص

جاكرتا

وا�سنطن

الأردن يطلق حملة تلقيح �شد كوفيد-19 
•• عمان-اأ ف ب

با�صر االأردن  اأم�س االأربعاء حملة تلقيح �صد فريو�س كورونا امل�صتجد ت�صتهدف يف 
مرحلتها االأوىل الكوادر ال�صحية ومن يعانون من اأمرا�س مزمنة ومن جتاوزت 
عــدد من  التلقيح يف  عمليات  االأربــعــاء  اأمــ�ــس  �صباح   ـــداأت  وب ال�صتني.  اأعــمــارهــم 
امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية, بعد و�صول اأوىل كميات لقاح �صينوفارم )ال�صيني 
االإماراتي( ولقاح فايزر/بايونتيك” اإىل االأردن مطلع هذا االأ�صبوع, على ما اأفاد 
م�صورو وكالة فران�س بر�س. وحددت وزارة ال�صحة 29 مركزا للتطعيم منت�صرة 

يف عموم حمافظات اململكة منها �صبعة يف عمان.
حمزة  االأمــري  م�صت�صفى  يف  اللقاح  تلقت  التي  اخلواجا,  اعتماد  الطبيبة  وقالت 
احلكومي يف عمان, لوكالة فران�س بر�س “ان�صح اجلميع باأخذ املطعوم الأن هذا 

هو احلل الوحيد واملوثوق للق�صاء على فريو�س كورونا«.
داعية  واأو�صحت اأن “الظروف ال�صحية يف البلد لن تتح�صن اإال باأخذ املطعوم”, 

اجلميع لت�صجيل اأ�صمائهم بغية احل�صول على اللقاح.
التلقيح جتري ب�صال�صة  “عملية  اإن  ال�صحة نذير عبيدات  اأكد وزير  من جهته, 
وهي ت�صتهدف يف املرحلة االوىل كبار ال�صن واأ�صحاب االمرا�س املزمنة والكوادر 

ال�صحية, لكن هدفنا االأكرب هو الو�صول وتلقيح اأكرب ن�صبة من املواطنني«.
وا�صاف يف ت�صريحات لقناة “اململكة” الر�صمية, “اآمل اأن يبادر اجلميع بالت�صجيل 
فاملطاعيم مهمة يف الق�صاء على االأوبئة, يجب ان نحمي اأنف�صنا واأ�صرنا”, م�صريا 

اىل اأن “اللقاح هو بداية الق�صاء على الوباء«.
من جهته, قال االأمني العام لوزارة ال�صحة ل�صوؤون االأوبئة, م�صوؤول ملف كورونا 

الطبيب وائل الهياجنة قوله اإن “املطاعيم ذات فعالية واآمنة«
وت�صتهدف احلملة بداية 20 اىل 25 يف املئة من �صكان اململكة البالغ عددهم نحو 

10,5 ماليني ن�صمة. واللقاحات جمانية لالأردنيني واملقيمني يف اململكة.
لت�صجيل  الكرتونيا  موقعا  املا�صي  ال�صهر  نهاية  اأطلقت  ال�صحة  وزارة  وكانت 
اأ�صماء الراغبني باأخذ اللقاح �صرط اأن يكونوا من الكوادر ال�صحية اأو يعانون من 
اأمرا�س مزمنة اأو ممن جتاوزت اأعمارهم ال�صتني. وبلغ عدد امل�صجلني الراغبني 

بتلقي اللقاح نحو 200 األف �صخ�س.
و�صجلت يف االأردن حتى االآن 310 األف اإ�صابة موؤكدة بالفريو�س واأكرث من اأربعة 
اآالف وفاة. كذلك �صجلت خم�س اإ�صابات بفريو�س كورونا املتحّور الذي ر�صد يف 

الفرتة االأخرية يف بريطانيا.
وو�صلت الدفعات االأوىل للقاحي فايزر/بايونتيك و�صينوفارم ال�صيني اإىل اململكة 

يومي ال�صبت واالإثنني بعدما رخ�صت لهما موؤ�ص�صة الغذاء والدواء االأردنية.

�شناديق ال�شحة يف اإ�شرائيل تقود التطعيمات �شد كورونا 

من احلوثيني اإىل القاعدة...اإدارة ترامب توا�شل ف�شح اإيران

الزعيم الكوري ال�شمايل يتعهد بتعزيز تر�شانة بالده النووية

اإيرلندا وهولندا امل�شتفيدان الرئي�شيان من خطة الدعم لالحتاد الأوروبي 

النظر من ي�صل اىل ال�صلطة” بدون اأن يذكر بايدن باال�صم.
لبناء غوا�صة  اأكملت خططها  بــالده  اأّن  املوؤمتر  كيم خــالل  ــد  واأّك
تغيرياً  ت�صّكل  اأن  �صاأنها  مــن  خــطــوة  يف   - الــنــووي  بــالــدفــع  تعمل 
تطوير  عينيها  ن�صب  و�صعت  واأّنها   - اللعبة  لقواعد  ا�صرتاتيجياً 
قائمة طويلة من االأ�صلحة ت�صمل �صواريخ مزّودة بروؤو�س حربية 
لال�صتطالع  ا�صطناعية  واأقــمــاراً  ال�صوت,  �صرعة  �صرعتها  تفوق 

الع�صكري, و�صواريخ عابرة للقارة تعمل بالوقود ال�صلب.
وحّققت برامج اال�صلحة النووية تقدماً �صريعاً يف ظّل قيادة كيم, 
ومن بينها تنفيذ اأكرب تفجري نووي لها على االإطالق حتى االآن, 
اأنحاء الرب االأمريكي, يف  و�صواريخ قادرة على الو�صول اإىل كافة 

مقابل عقوبات دولية كانت تزداد �صرامة.
وميثل تغيري االإدارة يف وا�صنطن حتّدياً لبيونغ يانغ التي و�صفت 

على خلفية التفاو�س ب�صاأن مدى ا�صتعداد كوريا ال�صمالية للتخلي 
عن تر�صانتها يف مقابل تخفيف العقوبات.

وقال كيم اأمام موؤمتر حزب العمال احلاكم “يجب ان نعزز ب�صكل 
اأجــل بناء  الــردع النووية مع بذل كل ما يف و�صعنا من  اإ�صايف قوة 

اأقوى جي�س” كما اأورد التلفزيون الر�صمي.
ي�صع  منهم  اأي  يكن  ومل  واحلــا�ــصــريــن-  املــنــدوبــني  اآالف  ووقـــف 
اإلقاء  اأثــنــاء  ال�صمايل  الــكــوري  للزعيم  للت�صفيق  تــكــرارا  كمامة- 

خطابه.
اأّن  اأيام,  اأعلن �صابقا خالل املوؤمتر الذي ا�صتمر ثمانية  وكان كيم 
الواليات املّتحدة هي “العدّو االأكرب” لبالده و”العقبة االأ�صا�صية 

اأمام تطور ثورتنا«.
بغ�س  اأبــدا  تتغري  “لن  ال�صمالية  كوريا  حيال  �صيا�صتها  اإن  وقــال 

املوت”,  حتى  “�صربه  ينبغي  م�صعور”  “كلب  باأنه  بايدن  �صابقا 
بينما و�صف الرئي�س االأمريكي املنتخب الزعيم الكوري ال�صمايل 
خا�صا  فقد  متقلبة  وترامب  كيم  عالقة  وكانت  “بلطجي«.  باأنه 

حربا كالمية تبادال خاللها االهانات قبل اأن يلتقيا.
وراأى هونغ مني من املعهد الكوري للوحدة الوطنية يف �صيول اأن 
ت�صريحات كيم تتما�صى مع لهجته التي اعتمدها يف املوؤمتر لكنه 

ترك الباب مفتوحا امام احلوار.
بانها  املتحدة  للواليات  ر�صالة  “اإنها  بر�س  فران�س  لوكالة  وقــال 
الواليات  قــامــت  اذا  اإال  اال�صرتاتيجية  تر�صانتها  بــنــاء  �صتوا�صل 

املتحدة بتغيري نهجها يف �صيا�صتها املتعلقة بكوريا ال�صمالية«.
واأ�صاف “اإذا عاملتها وا�صنطن بلطف, ف�صتت�صرف ب�صكل جيد لكن 

اذا كانت املعاملة قا�صية, ف�صتت�صرف بق�صوة اأي�صا«.

•• �شيول-اأ ف ب

الرت�صانة  بتعزيز  جونغ-اأون  كيم  ال�صمايل  الكوري  الزعيم  تعّهد 
النووية لبالده وذلك يف خطاب األقاه يف ختام اأعمال املوؤمتر العام 
للحزب احلاكم كما اأظهر التلفزيون الر�صمي االأربعاء قبل اأيام من 

تويل الرئي�س االأمريكي املنتخب جو بايدن مهامه.
يرى حمللون ان كيم جونغ اأون يريد جذب انتباه االإدارة االأمريكية 
اأي  املقبلة يف وقت تعاين فيه كوريا ال�صمالية من عزلة اأكرث من 
جائحة  مــن  نف�صها  حلماية  حــدودهــا  اأغلقت  بعدما  م�صى  وقــت 

كوفيد-19.
وتوقفت املحادثات ب�صاأن الرت�صانة النووية لكوريا ال�صمالية عندما 
 2019 �صباط/فرباير  يف  وكيم  ترامب  بني  هانوي  قمة  انهارت 

املتحدة واأهمية ال�صيد يف املنطقة 
للمملكة  احل�صرية  االقت�صادية 

املتحدة«.
ملرحلة  التجاري  االتفاق  وي�صمح 
اأبـــرم بني  الــذي  مــا بعد بريك�صت 
االحتاد االأوروبي واململكة املتحدة 
االأول من  التنفيذ يف  ودخــل حيز 
للجانبني,  الثاين/يناير,  كانون 
الــــتــــجــــارة مـــــن دون  ـــلـــة  مبـــوا�ـــص

ح�ص�س اأو ر�صوم جمركية.

•• بروك�شل-اأ ف ب

اإيــــرلــــنــــدا  تــــكــــون  اأن  يـــفـــرت�ـــس 

الرئي�صيني  امل�صتفيدين  وهولندا 
من اخلطة البالغة قيمتها حوايل 
والتي  يــــــورو  مــــلــــيــــارات  خــمــ�ــصــة 
لدعم  االأوروبــــي  االحتـــاد  و�صعها 
االقت�صادية  الـــقـــطـــاعـــات  اأكـــــرث 
وفقا  بـــريـــكـــ�ـــصـــت,  مــــن  تــــ�ــــصــــررا 

مليونا. ومل تتم املوافقة بعد على 
هـــــذا الـــتـــوزيـــع مــــن قـــبـــل الـــــدول 

االأع�صاء والربملان االأوروبي.
برنامج  وهــذه اخلطة مدرجة يف 
يوم  الـ27  الــدول  اجتماع ممثلي 

االأربعاء يف بروك�صل.
وقالت املفو�صية يف اقرتاح قدمته 
يوم 25 كانون االأول/دي�صمرب اإن 
يراعي  االأمــــوال  هــذه  تخ�صي�س 
اململكة  مــــع  الـــتـــجـــارة  “اأهمية 

االأربعاء  اأمــ�ــس  ك�صفته   القـــرتاح 
املفو�صية االأوروبية.

وتلي هذان البلدان اأملانيا وفرن�صا 
وبــلــجــيــكــا, وفــقــا جلــــدول يو�صح 
بني  امل�صاعدات  توزيع  بالتف�صيل 
ن�صرته  والع�صرين  ال�صبع  الــدول 
االأوروبية  املــفــو�ــصــة  تــويــرت  عــلــى 
ل�صوؤون التما�صك واال�صالح اإلي�صا 

فرييرا.
 4,245 حــــــــواىل  دفــــــع  �ـــصـــيـــتـــم 

اجلارية  باالأ�صعار  يــورو  مليارات 
الثابتة(  بــاالأ�ــصــعــار  مــلــيــارات   4(
مليار   1,1 ثـــم   ,2021 الـــعـــام 
)مــلــيــار بــاالأ�ــصــعــار الــثــابــتــة( العام 

.2024
اأن  املتوقع  االأوىل, من  املرحلة  يف 
مليار   1,052 اإيــرلــنــدا  تتلقى 
مليونا   757,4 وهــولــنــدا  يـــورو 
وفرن�صا  مليونا   455,4 واأملانيا 
420,8 مليونا وبلجيكا 324,1 

الــــ�ــــصــــركــــات  يــــجــــّنــــب  ال  لــــكــــنــــه 
االأوروبية التي تتعامل مع اململكة 
والقيام  جــديــدة  تكاليف  املتحدة 

باالإجراءات االإدارية.
االتفاق على خف�س  ين�س  كذلك 
كمية  يف  املــــئــــة  يف   25 بــنــ�ــصــبــة 
االأ�صماك التي �صيتمكن ال�صيادون 
املياه  يف  �صيدها  من  االأوروبــيــون 
خم�س  غــ�ــصــون  يف  الــربيــطــانــيــة 

�صنوات.

 •• بني براك-اأ ف ب

�صيخما  املــتــ�ــصــدد  الــيــهــودي  يــجــلــ�ــس 
بارلو بعد تلقيه اجلرعة االأوىل من 
لــقــاح فــريو�ــس كـــورونـــا, عــلــى كر�صي 

اإن  بــراك, بحذر �صديد ويقول  يف عيادة يف مدينة بني 
اتخاذه قرار احل�صول على التطعيم مل يكن �صعبا.

 75( )الــتــوراة(  املقد�س  الكتاب  يف  الباحث  وي�صيف 
عاما(, وهو يف اإحدى عيادات املدينة ذات الغالبية من 
الدين  )رجـــال  احلــاخــامــات  “طاملا  املت�صددين  اليهود 
اليهودي( وافقوا, فلن اأطرح اأي اأ�صئلة على االإطالق«.

بنجاح,  اإ�صرائيل  يف  االأولــيــة  التطعيم  حمالت  وت�صري 
االأوىل  اجلــرعــة  على  �صخ�س  مليوين  نحو  ح�صل  اإذ 
املطلوبتني من لقاح �صركة فايزر/ اأ�صل االثنتني  من 
على  العامل  يف  االأعــلــى  الرقم  هــذا  ويعترب  بايونتيك, 

م�صتوى االأفراد.
ويعزى االأمر يف ذلك, اإىل التدخل ال�صخ�صي من رئي�س 
الوزراء بنيامني نتانياهو, الذي يواجه مناف�صة �صعبة 
اأقــل من  الرابعة خالل  االنتخابات  انتخابه يف  الإعــادة 
تتعلق  اأعتاب حماكمة  على  اأي�صا  واأنــه  عامني, خا�صة 

بتهم ف�صاد, و�صتعقد يف االأ�صابيع القليلة املقبلة.
التنفيذيني  املـــدراء  مــع  املــحــادثــات  اإن  نتانياهو  وقـــال 
ح�صول  �صمنت  وموديرنا,  فايزر/بايونتيك  ل�صركتي 
اإ�صرائيل على كميات كافية لتطعيم �صكانها ممن تزيد 

اأعمارهم عن 16 عاما, مع حلول اأواخر اآذار/مار�س.
وتفيد و�صائل اإعالم باأن اإ�صرائيل دفعت ل�صركة فايزر/
�صمان  لقاء  ال�صوق,  �صعر  من  اأعلى  مبالغ  بايونتيك, 
االإمداد ال�صريع للقاح. لكن وزارة ال�صحة االإ�صرائيلية 

رف�صت التعليق على تلك التقارير.
التطعيم,  عملية  الف�صل يف جنــاح  اإن  اخلــرباء  ويقول 
العاملة يف  املوؤ�ص�صات ال�صحية  اإىل  يعود ب�صكل رئي�صي 

اإ�صرائيل.
للمر�صى,  �صحية  �صناديق  اأربـــع  اإ�صرائيل  يف  وتعمل 
وبح�صب اخلرباء فاإن هذه ال�صناديق حتتفظ ببيانات 
دقيقة عن املر�صى الذين ترعاهم, وميكنها حتى تقدمي 
الر�صائل  طــريــق  عــن  لــهــم  ومــهــمــة  مــعــلــومــات �صحية 

الن�صية عند احلاجة.
مبا  اإ�صرائيل  يف  للتطعيم  الرتويج  اآليات  ت�صميم  ومت 
مثل  للمتدينني  بالن�صبة  فاملهم  املجتمعات,  ينا�صب 

•• عوا�صم-وكاالت

قالت تقارير اإخبارية اإن امل�صروع االإيراين �صقط بعد اإدراج 
حني  يف  االإرهــــاب,  قــوائــم  على  احلــوثــي  مليلي�صيا  وا�صنطن 
دونالد  الرئي�س  اإدارة  رحيل  قبل  اخلناق  وا�صنطن  �صيقت 
طهران,  بــني  ال�صرية  الــعــالقــة  تفا�صيل  بك�صف  تــرامــب, 

وتنظيم القاعدة.
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة اأم�س االأربعاء, تعمل الواليات 
املتحدة بك�صفها تورط اإيران يف اإرهاب القاعدة, على قطع 
من  ومنعها  اجلــديــدة,  االأمــريــكــيــة  االإدارة  اأمـــام  الــطــريــق 
على  العقوبات  ورفــع  طــهــران,  جرائم  تبيي�س  اإىل  ال�صعي 

نظام املاليل.
الريا�س  �صحيفة  قالت  ال�صعودية  ويف   .. �إي��ر�ن  �أذن��اب 
للنظام  االأ�صا�س  املحرك  الطائفية  “باتت  افتتاحيتها  يف 
ماليل  ا�صتيالء  منـذ  االإقليمي  م�صروعه  لن�صر  االإيـــراين 
موارد  ا�صتثمر  حــيــث   ,1979 عـــام  احلــكــم  عــلــى  طــهــران 
الدولة فـي اإن�صاء اأذرع اأيديولوجية له فـي عديد مـن الدول 
الــوطــنــيــة, م�صتخدمة  بــعــيــداً عـن والءاتــهــا  بــاأمــره  تــاأمتــر 
�صعارات ف�صفا�صة تر�صخ م�صـروعية ل�صيدها يف التدخل يف 

ال�صوؤون الداخلية للدول االأخرى وب�صكل �صريح«.
واأو�صحت اأن النظام االإيــراين جعل من امليلي�صيا احلوثية 
املذهبية اأداته الر�صمية يف اليمن, بتهديد وحدته و�صيادته. 
واأ�صافت اأن “امل�صروع االإيراين الزائف �صقط بامتياز, بعد 
اأن تك�صفت اأهدافه وماآربه لل�صعب اليمني الذي عانى كثرياً 
التي  امليلي�صيات احلوثية,  املتمثلني يف  اإيــران  اأذنــاب  ب�صبب 
احل�صار  �صاق  اأن  بعد  اجلبهات  يف  قواها  وانــهــارت  تهاوت 

عليها من قوات ال�صرعية والتحالف العربي«.
واأ�صارت اإىل اأن اإدراج اخلارجية االأمريكية مليلي�صيا احلوثي 
اإىل  �صيوؤدي  متاأخراً,  ولــو  االإرهـــاب,  قوائم  على  االإيرانية 
االإيـــراين  اخلــطــر  اأن  الــعــامل  اأدرك  اأن  بعد  عــزلــهــا,  تعزيز 
�صهدت  غــربــيــة  دول  اإىل  االأو�ـــصـــط  الــ�ــصــرق  حــــدود  تــعــّدى 

اأرا�صيها تفجريات واغتياالت واعتداءات اإيرانية.
اخلليج  اأخـــبـــار  �ــصــحــيــفــة  ويف    .. �إي���ر�ن  �أذرع  ���ص��رب 
االأمريكية  االإدارة  قرار  اإن  ر�صيد  فوزية  قالت  البحرينية, 
بت�صنيف جماعة احلوثي منظمة اإرهابية, وو�صع قياداتها 

للوباء من خالل عدم االعتماد ب�صكل كاف على �صناديق 
املر�صى, خا�صة فيما يتعلق بفحو�س كورونا.

مركز  يف  ال�صحية  ال�صيا�صة  بــرنــامــج  رئــيــ�ــس  ويــ�ــصــف 
اأمرا  كـــان  بــاأنــه  املــر�ــصــى  �ــصــنــاديــق  تهمي�س  “تاوب”, 

“�صخيفا«.
ا�صتخدام  عـــدم  الــبــدايــة  يف  الــدولــة  “قررت  وي�صيف 
ما  �صخ�س  فــادحــا  ذلــك خطا  وكـــان  املــر�ــصــى  �صناديق 

اأعادهم اإىل ر�صدهم«.
اإ�صرائيل  يف  املــر�ــصــى  �ــصــنــاديــق  يف  الــعــ�ــصــويــة  تــعــتــرب 
غري  لالأ�صخا�س  وميكن  املــواطــنــني,  جلميع  اإلــزامــيــة 
املنت�صبني له, تغيريه  الرا�صني عن خدمات ال�صندوق 

مرتني يف العام.
تلك  فــاإن  التقليدية  ال�صحي  التاأمني  �صركات  وبعك�س 
ال�صناديق غري هادفة للربح, اإذ اأنها تلعب دورا مبا�صرا 
يف تقدمي اخلدمات الطبية من خالل االأطباء الذين 
الرعاية  تكاليف  وتغطية  الــعــيــادات  واإدارة  توظفهم 

بارلو, اإ�صراك كبار رجال الدين منذ البداية وبالتايل 
التطعيم  على  احل�صول  الأتباعهم  ت�صجيعهم  �صمان 

�صد الفريو�س.
اأ�صحاب  املر�صحني  قــوائــم  اإنــ�ــصــاء  يف  الف�صل  وين�صب 
�صريع,  ب�صكل  التطعيم  عــلــى  احلــ�ــصــول  يف  االأولـــويـــة 
فيها على  العاملون  التي حر�س  املر�صى  اإىل �صناديق 
االت�صال مع املر�صى من اأجل احل�صور للح�صول على 

التطعيم.
التطعيم  عــمــلــيــة  جنــــاح  اأن  عــلــى  اخلــــــرباء  ويـــ�ـــصـــدد 
ولي�س  املر�صى  �صناديق  قبل  من  قيادتها  على  يرتكز 

احلكومة.
يــقــول رئــيــ�ــس بــرنــامــج الــ�ــصــيــا�ــصــة الــ�ــصــحــيــة يف مركز 
اإ�صرائيل,  يف  االجتماعية  ال�صيا�صات  لدرا�صة  “تاوب” 
تعلمت  احلــكــومــة  اأن  “اأعتقد  ت�صرينيكوف�صكي  دوف 

الدر�س وتركت �صناديق املر�صى تفعل ما تعرف«.
ويتهم ت�صرينيكوف�صكي احلكومة بتقوي�س ا�صتجابتها 

ثم  والعراق  لبنان  كما حدث يف  امليلي�صيات  �صلطة  وفر�س 
اإرهابية  منظمات  وحقيقتها  جوهرها  يف  هي  فيما  اليمن, 
تر�صيخ  عــلــى  وتــعــمــل  وا�ــصــتــقــرارهــا  املنطقة  اأمـــن  تخلخل 
امل�صروع  فــر�ــس  عــلــى  وتــعــمــل  وهيمنته,  االإيـــــراين  الــنــفــوذ 

االإيراين التو�صعي كاأمر واقع وباأ�صاليب االإرهاب«.
 �أفغان�صتان �جلديدة ..  وبدوره, تطرق موقع “اإندبندنت 
عربية” اإىل كلمة وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو, 
نوفمرب  يف  تاميز  نيويورك  ل�صحيفة  تقريراً  اأكـــد   الــذي 
الــثــاين يف تنظيم  الــرجــل  املــا�ــصــي, عــن  الــثــاين(  )ت�صرين 

القاعدة اأبو حممد امل�صري, يف طهران يف اأغ�صط�س)اآب(.
الوطني:  ال�صحافة  نادي  األقاها يف  كلمة  بومبيو يف  وقال 
اإيران  جمهورية  اإنــه  جديد,  مقر  لديه  القاعدة  “تنظيم 
اإيــران هي بالفعل  اأن  اأقــول  اأن  “اأود  واأ�صاف  االإ�صالمية”, 
اأفغان�صتان اجلديدة, مركز جغرايف رئي�صي للقاعدة, لكنها 

يف الواقع اأ�صواأ«.

على  الأ�صباب,  انتظارها  طــال  خطوة  االإرهـــاب,  قائمة  على 
راأ�ــصــهــا االنــتــهــاكــات اخلــطــرية مــن اجلــمــاعــة �ــصــد ال�صعب 
اليمني, خا�صة بعد االنقالب على ال�صرعية اليمنية, الذي 

اأدخل البالد يف ماأزق كبري وخطري منذ 4 اأعوام.
و�صالتهم  ن�صاأتهم  مــنــذ  احلــوثــيــني  “جماعة  اإن  وقــالــت 
االإيرانية,  االأجـــنـــدة  وتبنيهم  االإيـــــراين  االأعــلــى  بــاملــر�ــصــد 
على  لال�صتيالء  واالإرهـــابـــي  املتطرف  املنهج  اإىل  حتــولــوا 
ال�صلطة يف اليمن, ليكونوا �صوكة لي�س يف خا�صرة ال�صعودية 

وحدها, واإمنا اخلليج كله«.
ولفتت اإىل اأن ت�صنيف جماعة احلوثي منظمة اإرهابية اإذا 
مهمة,  خطوة  �صيكون  تنفيذه,  يف  بايدن  اإدارة  متاطل  مل 

وهو الت�صنيف الطبيعي لهذه اجلماعة.
“مكافحة االإرهــاب االإيــراين ال بد اأن تتوجه  اأن  واأَ�صافت, 
اإىل كل االأذرع وامليلي�صيات التابعة الإيران يف املنطقة, الأنها 
اأدوات التنفيذ بيد نظام املاليل, واأدوات الهيمنة والتو�صع 

ال�صحية. وبح�صب ت�صرينيكوف�صكي, 
املر�صى  ت�صغيل �صناديق  فــاإن منــوذج 
هــــذا, و�ــصــعــه الــيــهــود الـــذيـــن كانوا 
خالل عهد  “فل�صطني”  يعي�صون يف 

االإمرباطورية العثمانية.
املر�صى  لـــ�ـــصـــنـــدوق  الـــتـــنـــفـــيـــذي  الـــرئـــيـــ�ـــس  ويــــقــــول 
املعلومات  اإن  روزنــربغ,  ريغيف  �صيغال  “ميوؤحيدت”, 
لل�صندوق  �صمحت  املر�صى  عــن  املــوجــودة  التف�صيلية 

ال�صحي الذي يديره باإن�صاء قوائم التطعيم ب�صرعة.
يحدد  للبيانات  نظاما  فــورا  “اأن�صاأنا  روزنــربغ  وي�صرح 
االأولـــويـــة ملــن يف احلــ�ــصــول عــلــى الــلــقــاح, ومـــن ميكنه 

االنتظار, االأمر ا�صتغرق ع�صر دقائق«.
البارزين يف  وعملت �صناديق املر�صى مع رجال الدين 
املجتمعات املتدينة “منذ بداية العملية” على حد قول 

روزنربغ.
“ميوؤحيدت”  ل�صندوق  التنفيذي  الرئي�س  وي�صري 
اإىل احلاجة ملزيد من العمل ل�صمان و�صول التطعيم 

للعرب واالإ�صرائيليني.
ويف الــقــد�ــس الــ�ــصــرقــيــة املــحــتــلــة, يــقــول عــ�ــصــو وحدة 
مــكــافــحــة فــريو�ــس كـــورونـــا الــطــبــيــب عــلــي اجلربيني 
كان  الفل�صطينيني  اإقــبــال  “اإن  بــر�ــس  فران�س  لوكالة 
هناك  اأ�ــصــبــح  “لكن  ويــ�ــصــيــف  البداية”.  يف  �صعيفا 

�صحوة, بداأت االأعداد باالزدياد«.
امل�صللة”  “املعلومات  على  بــالــلــوم  اجلــربيــنــي  ويلقي 
التي يح�صل عليها الفل�صطينون عرب و�صائل التوا�صل 

االجتماعي.
املوجهة  االنــتــقــادات  ت�صاعدت  مت�صل,  �صعيد  وعــلــى 
مـــــن تطعيم  يـــتـــعـــلـــق مبـــوقـــفـــهـــا  فـــيـــمـــا  الإ�ــــصــــرائــــيــــل 

الفل�صطينيني يف ال�صفة الغربية املحتلة وغزة.
العفو  مــثــل منظمة  حــقــوقــيــة  جــمــاعــات  وا�ــصــتــ�ــصــهــدت 
الدولية, بالقانون الدويل للدفاع عن حق الفل�صطينيني 
باحل�صول على اللقاح عن طريق اإ�صرائيل ب�صفتها قوة 

ع�صكرية حمتلة.
اهلل  رام  يف  الفل�صطينية  ال�صلطة  مــن  اأيـــا  تطلب  ومل 
من  علنا  املــحــا�ــصــر,  غــزة  قــطــاع  يف  حما�س  حكومة  اأو 

اإ�صرائيل امل�صاعدة يف تاأمني اللقاحات.
ال�صلطة  اأعلنت  لقاح  على  للح�صول  جهودها  و�صمن 
�صركات  مــع  عقود  اأربــعــة  توقيع  االثــنــني  الفل�صطينية 

اإنتاج للقاحات بينها اللقاح الرو�صي �صبوتنيك-يف.

القاعدة  كــانــت  عندما  اأفــغــانــ�ــصــتــان,  عك�س  “على  واأو�ــصــح 
اليوم تعمل حتت حماية  القاعدة  خمتبئة يف اجلبال, فاإن 
ال�صنوات  يف  اإيـــــران  اأن  اإىل  مــ�ــصــرياً  االإيراين”,  الــنــظــام 
اأكرب من احلرية, مبا يف  اأعطت القاعدة م�صاحة  االأخــرية 
يف  مركزية  قيادة  للتنظيم  واأن  �صفر,  وثائق  اإ�ــصــدار  ذلــك 

طهران.
االأمــــوال  بجمع  لــلــقــاعــدة  �صمحت  طــهــران  اأن  اإىل  ولــفــت 
والــتــوا�ــصــل مــع اأعــ�ــصــاء اآخــريــن يف اأنــحــاء الــعــامل, وتنفيذ 
العديد من املهمات االأخرى التي كانت توجه يف ال�صابق من 

اأفغان�صتان وباك�صتان.
اللحظات  يف  حتــركــه  اإطـــار  يف  بومبيو  ت�صريحات  وتــاأتــي 
الرئي�س  اإىل  ال�صلطة  ت�صليم  قــبــل  اإيـــــران  �ــصــد  االأخـــــرية 
املنتخب جو بايدن, فيما يعتقد م�صت�صارو الرئي�س املنتخب 
اإيران  اإعــادة التعامل مع  اإدارة ترامب حتاول منعه من  اأن 

والعودة اإىل االتفاق ال�صابق على برناجمها النووي.
م�صاري  قــال  االأو�صط”  “ال�صرق  ويف  �إره��اب��ي..   نظام   
االأمــريــكــي مايك  اخلــارجــيــة  وزيـــر  “حديث  اإن  الـــذايـــدي 
االإيراين  النظام  عالقة  عن  الثالثاء  االأول  اأم�س  بومبيو 
اأن  يجب  كاملة,  ع�صوية  عالقة  واأّنــهــا  الــقــاعــدة,  بتنظيم 
يكون له اآثار �صيا�صية وقانونية واإعالمية, اإن بقي يف عامل 
من  وقــطــرة  عقل  مــن  بقية  الــــدويل,  والــقــانــون  ال�صيا�صة 

االحرتام للذات واحلقيقة«.
واأ�صاف “قلة منا ومنهم الغرب يعرفون باالأدلة الدامغة, 
التخادم القدمي بني �صبكة القاعدة وقادتها, اأ�صامة بن الدن 
واأوالده, والزرقاوي, و�صيف العدل, واأبي حف�س املوريتاين, 
و�صالح القرعاوي, واأبي حممد امل�صري... اإلخ من طرف, 

وجهاز احلر�س الثوري وخمابراته من طرف«.
اإيران  اأّن  بــني  مــوؤمتــر �صحايف  “بومبيو يف  قــائــاًل:  وتــابــع 
اخلارج,  مــع  الــتــوا�ــصــل  بحرية  الــقــاعــدة  لعنا�صر  �صمحت 
باأفغان�صتان  اإيــــران  وا�ــصــفــاً  الـــداخـــل,  احلــركــة يف  وحــريــة 

اجلديدة للقاعدة«.
واأو�ــصــح اأنـــه اإذا كــانــت اإيــــران مــركــز دعــم واإ�ــصــنــاد لتنظيم 
القاعدة, فاإن على العامل معاملة النظام االإيراين ب�صفته 
احلوار  على  التهافت  ولي�س  القانون,  خارج  اإرهابياً  نظاماً 

معه وتطبيع و�صعه العاملي.
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عربي ودويل

فيكتور مدير  باتريك  واأو�صح  العنف«.  درجــات  “اأق�صى  اإىل  امل�صترت” 
املنظمة يف فرن�صا اأن “هذا ميثل 1 من كل 6 م�صيحيني يف اإفريقيا, و2 

موؤكدا اأن هذه االأرقام “اأقل من الواقع«. من كل 5 يف اآ�صيا”, 
وهي تظهر ارتفاع امل�صتويات يف بلدان اال�صطهاد فيها �صديد جدا من 
اإفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى اإىل جنوب اآ�صيا عرب ال�صرق االأو�صط 
اآ�صيا, و”التطرف االإ�صالمي  يف  “القومية الدينية”  مع حمركان هما 

االآخذ يف االنت�صار” يف اإفريقيا.
 2983 وازداد عدد القتلى امل�صيحيني ب�صكل كبري )+60 يف املئة, من 
يف  كــانــوا  منهم  املــئــة  يف   90 مــن  “اأكرث  فيكتور  وقـــال   .)4761 اإىل 

اإفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى«.
البلدان  على  “متقدمة  نيجرييا  تاأتي  التوايل,  على  ال�صاد�صة  ولل�صنة 

امل�صيحيني  ا�صطهاد  يــكــون  الــهــنــد,  يف  كما  ال�صني  “يف  فيكتور  وقـــال 
منهجيا«.

كذلك, انخف�س عدد امل�صيحيني املحتجزين الأ�صباب تتعلق بدينهم اإىل 
تقريبا يف  الن�صف  وحــوايل   .2019 العام  3711 يف  مقابل   4277

اإريرتيا )1030( وال�صني )1010(.
وتبقى كوريا ال�صمالية حيث يعترب “االإميان باهلل جرمية �صد النظام” 
تليها  ال�صنوي,  الرتتيب  هذا  راأ�ــس  على  احلكومية,  غري  املنظمة  وفق 

اأفغان�صتان وال�صومال وليبيا وباك�صتان واإريرتيا.
وخل�صت املنظمة اإىل اأنه “ال توجد دوافع دينية بحتة وراء اال�صطهاد 
فح�صب بل ميكن اأي�صا ربطها بالقومية الدينية كما هي احلال يف الهند 
املنظمة  باجلرمية  اأو حتى  ال�صني,  كما يف  الدولة  ب�صيطرة  اأو  وتركيا 

والكارتالت كما يف كولومبيا ويف املك�صيك«.
واأ�ص�صت “اأبواب مفتوحة” اأو “اأوبن دورز” وهي �صريكة ملنظمة “اأوبن 

يف باري�س العام 1976. دورز اإنرتنا�صونال”, 

•• باري�س-اأ ف ب

يف  ال�صديد”  “لال�صطهاد  م�صيحي  مليون   340 مــن  اأكـــرث  تعر�س 
ويفاقمها  با�صتمرار  تتزايد  ظاهرة  وهي   ,2020 العام  العامل  اأنحاء 
الوباء, وفقا لتقرير �صادر عن منظمة “اأوبن دورز” “اأبواب مفتوحة” 

غري احلكومية  اأم�س االأربعاء.
ال�صنوي  تقريرها  يف  احلكومية  غــري  الربوت�صتانتية  املنظمة  وكتبت 
الذي ي�صمل 50 بلدا ي�صتهدف فيه امل�صيحيون ب�صكل كبري “ا�صطرت 
االأقليات امل�صيحية امل�صطهدة ملواجهة عنف غري م�صبوق ومتييز اأكرب. 
ن�صهدنها  التي  التوجهات  هــذه  تفاقم  اإىل  كوفيد-19  وبــاء  اأدى  وقــد 
منذ �صنوات«. ويف املجموع, تعر�س 340 مليون م�صيحي من كاثوليك 
“لال�صطهاد  واإجنــيــلــيــني...  ومعمدانيني  وبروت�صتانت  واأرثــوذكــ�ــس 
ال�صديد” يف مقابل 260 مليونا العام 2019, كما اأو�صحت املنظمة 
اليومي  “القمع  من  اال�صطهاد  اأنــواع  كل  ذكــرت  التي  احلكومية  غري 

 )3530( كبري  وبــفــارق  دينهم”  ب�صبب  امل�صيحيون  فيها  يقتل  التي 
وباك�صتان   )460( الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  على  متقدمة 

.)307(
امل�صيحيني  تهاجم  الــتــي  “اجلماعات  اأن  املنظمة  تــوؤكــد  نيجرييا,  يف 
االإرهابيون”  الفوالين  وم�صلحو  داع�س  وتنظيم  حــرام  بوكو  “جماعة 

ا�صتغلت القيود ال�صحية لتو�صيع نفوذها«.
الكنائ�س  عــدد  يف  كبريا  انخفا�صا  املنظمة  تالحظ  اأخــرى,  ناحية  من 
امل�صتهدفة اإىل الن�صف تقريبا )4488 العام 2020 يف مقابل 9488 

يف 2019(.
اأكــرب عدد من  الــذي ا�صتهدف فيه  اإىل حد كبري البلد  وتعترب ال�صني 

الكنائ�س )3088 يف مقابل 5576 العام 2019( قبل نيجرييا.

مليون م�شيحي تعر�شوا لال�شطهاد يف العامل   340

•• عوا�شم-وكاالت

بــعــد تـــقـــرب الــرئــيــ�ــس الـــرتكـــي رجب 
طــيــب اأردوغــــــان مــن رو�ــصــيــا, خ�صرت 
الفر�س  م�صتوى  على  الكثري  بـــالده 
وحتى  واالقـــتـــ�ـــصـــاديـــة  الــ�ــصــيــا�ــصــيــة 
الدفاعية, ومع ذلك, يرف�س اأردوغان 
اال�صتفادة من الدرو�س. هذا ما تناوله 
ال�صحايف الرتكي البارز بوراك بكديل 
للدرا�صات  الــ�ــصــادات  بيغن  “مركز  يف 
اأنه  اإىل  اأ�ــصــار  حيث  اال�صرتاتيجية”, 
ال�صعداء  اأردوغــان  تنف�س  اأن  ومبجرد 
بعد تاأجيل االأوروبيني فر�س عقوبات 
العقوبات  �صفعة  تلقى  عليه,  كــبــرية 

االأمريكية الثقيلة.
من �أوروبا �إىل كات�صا .. يف قمة 10 
املا�صي,  االأول(  دي�صمرب)كانون  و11 
وافـــق الــقــادة االأوروبـــيـــون على فر�س 
عقوبات خفيفة على عدد غري حمدد 
الرتكية  والــكــيــانــات  املــ�ــصــوؤولــني  مـــن 
املتورطة يف التنقيب عن الغاز يف املياه 
املتو�صط.  البحر  �صرقي  املتنازع عليها 
اأكــرث تاأديبية  اإجـــراءات  واأجــلــوا اتخاذ 
مــثــل فــر�ــس الــر�ــصــوم, وحــظــر توريد 
االأ�صلحة اإىل ما بعد الت�صاور مع اإدارة 
)كانون  دي�صمرب   14 يف  لكن  بــايــدن. 
اأنها  املتحدة  الــواليــات  اأعلنت  االأول(, 
�صتفر�س عقوبات على تركيا مبوجب 
قانون مواجهة اأعداء اأمريكا من خالل 
العقوبات “كات�صا” ل�صرائها منظومة 
الرو�صية.  الــ�ــصــاروخــيــة  اأ�س-400 
وقــال وزيــر اخلــارجــيــة مايك بومبيو 
تراخي�س  جميع  �صتحظر  بـــالده  اإن 
امل�صرتيات  لوكالة  الت�صدير  واأذونـــات 
بي”,  اأ�ــــس  “اأ�س  الــرتكــيــة  الــدفــاعــيــة 
وتاأ�صرية  اأ�ــصــول  على  قــيــوداً  وو�صعت 
دمري  اإ�صماعيل  الوكالة  رئي�س  دخــول 

   يــتــعــلــق الـــ�ـــصـــوؤال املـــطـــروح على 
املــ�ــصــتــجــوبــني مبــــايل فــقــط, وهي 
اخلم�س  ال�صاحل  دول  من  واحــدة 
املــ�ــصــمــولــة بــعــمــلــيــة بـــرخـــان, التي 
 ,2014 عـــــام  �ـــصـــريفـــال  خــلــفــت 
والنيجر  ت�صاد  اإىل  ــا  اأيــ�ــصً ومتــتــد 
لكن  وموريتانيا.  فا�صو  وبوركينا 
“ميكننا ا�صتقراء هذه النتيجة لكل 
بح�صب جريوم فوركيه,  برخان”, 
الأن  اإيــفــوب,  يف  االآراء  ق�صم  مدير 
حًقا,  ميـــيـــزون  ال  “الفرن�صيني 
حتدث  واخل�صائر  املعارك  ومعظم 

يف مايل ».

برخان: “�صيكون �ملزيد
 من �لتربير�ت �صعبًا« 

اأوائل  اإجــــراء اال�ــصــتــطــالع يف    مت 

هـــجـــومـــني مميتني  بـــعـــد  يـــنـــايـــر, 
اأ�ــصــفــرا عـــن مــقــتــل خــمــ�ــصــة جنود 
فرن�صيني يف غ�صون اأيام قليلة. اإن 
اجلوية,  بونتي  ب�صربة  ي�صمى  ما 
والتي اأثارت جداًل حاًدا )اجليو�س 
خطاأ,  بارتكاب  متهمة  الفرن�صية 
وهــــــو مـــــا تـــنـــفـــيـــه بــــ�ــــصــــدة(, كـــان 
الغالب  “يف  النا�س  لعامة  معروًفا 
جريوم  لـــ  وفــًقــا  التحقيق”,  بــعــد 

فوركيه.
واجلي�س  لــالإلــيــزيــه  بــالــنــ�ــصــبــة     
اأ�صارا  اأن  �صبق  الــلــذان  الفرن�صي, 
القوة  خــفــ�ــس  اىل   2020 عــــام 
بـــرخـــان عام  الــعــامــلــة يف عــمــلــيــة 
اال�صتطالع  هــذا  ُيظهر   ,2021
تــبــنــي هذه  تــــدهــــوًرا وا�ـــصـــًحـــا يف 
االآراء  و�صلت  اخلارجية.  العملية 

وي�صيف  ما”.  حـــد  اإىل  فــيــلــون 
هـــــوؤالء  مــــن  كــــبــــرًيا  “ق�صًما  اأن 
الناخبني يعتربون اأن على الدولة 
تفكيك  عــلــى  جــهــودهــا  تـــركـــز  اأن 
وحماربة  فرن�صا,  يف  االإ�صالموية 
االنـــحـــراف وجتـــــارة املـــخـــدرات يف 
املــعــتــربة مهملة مــن قبل  املــنــاطــق 

اجلمهورية«.  
ــا كثرًيا  اأيــ�ــصً الـــــردود      تــخــتــلــف 
يوافق  الــنــ�ــصــاط:  عــلــى  اعـــتـــمـــاًدا 
الكوادر )%57( بينما املتقاعدون 
هم االأكرث ملاًل )%44(. اأخرًيا, 
من  حــذرا  اأكــرث   )46%( الن�صاء 
العملية.  مــن   )53%( الــرجــال 
الكوب  ن�صف  روؤية  ا  اأي�صً و”ميكن 
فوركيه,  جــريوم  يقول  املمتلئ”, 
ثماين  “بعد  اأنـــــه  اإىل  لــيــخــلــ�ــس 

%73 يف 2013,  االإيجابية اإىل 
متبكتو,  حتـــريـــر  مــــن  يـــــوم  بـــعـــد 
 ,2019 يف   59% عــنــد  وظــلــت 
بعد  مبا�صرة  اأُجـــري  ا�صتطالع  يف 
مقتل 13 جندًيا فرن�صًيا يف حادث 

حتطم طائرتني مروحيتني.

�صتبقى فرن�صا “طاملا 
كان ذلك �صروريا«

الديناميكية,  هــذه  وا�صلنا  »اإذا     
العملية  تربير  �صعوبة  ف�صتزداد 
االأ�صهر  يف  الــتــنــفــيــذيــة  لل�صلطة 
فوركيه.  جــريوم  يحذر  املقبلة”, 
التدخل  بـــداأ  املــقــارنــة,  �صبيل  على 
�صبتمرب   11 بــعــد  اأفــغــانــ�ــصــتــان  يف 
االآراء  من   55% بن�صبة   2001
 24% اإىل  لينخف�س  االإيجابية, 

للمتعاطفني   61% مـــوافـــقـــة 
مــع احلـــزب اال�ــصــرتاكــي, و43% 
 51%  ... و  املــتــمــردة  فــرنــ�ــصــا  لــــ 
اأكــرث من  نقطة   13 اأي  للخ�صر, 
التجمع الوطني, و10 نقاط اأكرث 

من ناخبي فران�صوا فيون.

�ملر�أة حذرة �أكرث من �لرجل
احلاكم  احلــــــزب  نـــاخـــبـــي  »اإن     
يدعمون التدخل ب�صكل ميكانيكي 
يحلل  االآخرين”,  مــــن  اأكـــــــرث 
جــــريوم فــوركــيــه, الــــذي يـــرى اأن 
اليمني  اأق�صى  نتيجة  “انخفا�س 
ُتف�ّصر باأيديولوجية لي�صت م�صاملة 
انعزالية  بل  للع�صكرية,  اأو معادية 
نقطتان  للماكرونية,  ومناه�صة 
فران�صوا  ناخبو  وراءهما  ي�صطف 

عام 2011, قبل ان�صحاب القوات 
الفرن�صية.

   »لــيــ�ــس لــديــنــا تــوجــه لــلــبــقــاء يف 
اأنـــه وجود  ونعلم  االأبـــد  اإىل  مــايل 
وزيرة  اأو�صحت  و�صعب”,  مكلف 
بــاريل, يف مقابلة  فلورن�س  الدفاع 
يناير.   10 يــوم  انــرت  فران�س  مــع 
وكررت “لقد حققنا نتائج يف هذه 
االإرهابية  اجلماعات  �صد  املعركة 
فرن�صا  اأن  مــــوؤكــــدة  امل�صلحة”, 
�صروريا  ذلــك  كــان  “طاملا  �صتبقى 
ب�صمان  املحلية  للجيو�س  لل�صماح 

االأمن«.

�خل�صر �أكرث �نت�صار�
 للحرب من �ليمني

الـــــــردود على  تـــوفـــر تــفــا�ــصــيــل     

ــــا الـــكـــثـــري من  اال�ـــصـــتـــبـــيـــان اأيــــ�ــــصً
الدرو�س.

ب�صكل  مت�صابهة  االآراء  كــانــت  اإذا   
العمرية  الـــفـــئـــات  بـــني  مــلــحــوظ 
املختلفة, فاإنها تختلف وفًقا لالآراء 
املقربني  فــاإن  وهــكــذا,  ال�صيا�صية. 
يوؤيدون  االأمـــــام  اإىل  فــرنــ�ــصــا  مــن 
 ,66% �صاحقة  باأغلبية  العملية 
بينما ي�صاند املوؤيدون للجمهوريني 
ن�صبة  “وهي  فقط   48% بن�صبة 
لفران�صوا  الذين �صوتوا  تقل عند 
 41% , فقط   2017 فيون عــام 
اأما يف جانب التجمع  موافقون”. 
بن�صبة  يــلــتــزمــون  فــهــم  الـــوطـــنـــي 

%38 فقط.
وا�صع  نطاق  على  الي�صار  يدعم     
مبعدل  الـــعـــ�ـــصـــكـــريـــة,  الـــعـــمـــلـــيـــة 

وم�صوؤولني اأتراك اآخرين يف ال�صناعة 
الــدفــاعــيــة. لــكــن هـــذا الــثــمــن مل يكن 

الوحيد الذي دفعته اأنقرة.
م�صريه  ����ص���الح  ع��ل��ى  م���ل���ي���ار�ت 
تركيا  اأن  بكديل  كتب   .. �لتو�صيب 
ملنظومة  دوالر  مــلــيــار   2.5 دفـــعـــت 
على  اأبـــــداً,  ت�صتخدمها  لــن  دفــاعــيــة, 
�صّغلت  املا�صي,  ال�صيف  ويف   االأرجـــح. 
اأعادت  ثم  اأ�س-400  منظومة  تركيا 
باهظ  جهاز  وهــذا  جمـــدداً.  تو�صيبها 
امل�صتودع.  يف  و�ــصــعــه  الإعــــــادة  الــثــمــن 
اأ�ــس- عـــالوة على ذلـــك, كلفت حــيــازة 
الربنامج  مــع  �صراكتها  تركيا   400
الدويل الذي تقوده وا�صنطن لت�صنيع 
اأف-35,  مقاتالت  من  التايل  اجليل 
ب�صبب  تركيا  و�صتتكبد  اليتنينغ-2. 
مليارات   10 املـــ�ـــصـــروع,  مـــن  طـــردهـــا 
دوالر يف عقد من الزمن. كما اأن ف�صل 
القوات  �صيكلف  املــ�ــصــروع  مــن  اأنـــقـــرة 
ا�صرتاتيجية  اأ�صواًل  الرتكية  اجلوية 
بــــارزة. ومــا يــزيــد الــطــني بلة اأن هذه 
املقاتالت احلديثة �صتذهب اإىل خ�صم 
املزيد  هنالك  يــزال  وال  اأثينا.  اأنــقــرة, 

من اخل�صائر.
  .. ر�صمي  ب�صكل  و��صنطن  قتلتها 
اأذونات  جميع  “كات�صا”  قانون  ي�صمل 
اأن تركيا لن تكون  الت�صدير ما يعني 
اإىل طرف  اأ�صلحة  قــادرة على ت�صدير 
االأ�صلحة  هـــذه  ت�صمنت  طــاملــا  ثــالــث, 
واملروحية  ال�صنع.  اأمريكية  مكونات 
القتالية الرتكية تي-129 خري مثل 

الع�صابات االنف�صالية. اإال اأّن اجلديد 
“لو فيغارو” هو  هذه املّرة بالن�صبة لـِ 
قد  الرتكية  الع�صكرية  العمليات  اأّن 
مُب�صّميات  املا�صي  الــعــام  بقوة  تكثفت 
خمتلفة, وهو ما ُيوحي بعملية اأكرب يف 
االأ�صهر املقبلة واحتالل اأرا�ٍس عراقية 
بحجة  دائمة  ع�صكرية  قواعد  واإقامة 
تركيا  بني  احلــدوديــة  املنطقة  تطهري 
والعراق من اأّي وجود ملُقاتلي منظمة 
التي  الـــكـــرد�ـــصـــتـــاين,  الـــعـــمـــال  حـــــزب 
باملقابل,  “اإرهابية«.  اأنــقــرة  ُت�صّنفها 
الرئي�س  اأّن  بــغــداد  مــراقــبــون يف  يــرى 
الـــرتكـــي يــ�ــصــعــى لــبــنــاء حتــالــف وثيق 
غري ُمكلف مع رئي�س الوزراء العراقي 
يف  يــاأمــل  والـــذي  الكاظمي,  م�صطفى 
التو�صل حلّل ملمو�س الأزمة مياه نهر 
اأنقرة  توا�صل  بينما  امل�صريية,  دجلة 
الت�صريحات  واإطــالق  الوعود  تقدمي 
�صيادة  انــتــهــاك  ُيقابلها  الــتــي  الـــوّديـــة 

العراق على اأر�س الواقع.
يعد  مل  �أردوغ�����ان  م��ع  �لت�صاهل 
“اللو  تناولت  جهتها,  من   .. كنًا  ممُ
موند” خالفات باري�س مع اأنقرة حول 
واإقليم  املتو�صط  و�صرق  وليبيا  �صوريا 
نــاغــورين قــره بــارغ املـُـتــنــازع عليه بني 
تطبيع  ُم�صتبعدة  واأذربيجان,  اأرمينيا 
وفقاً  الــرتكــيــة  الفرن�صية  الــعــالقــات 
اأردوغــان التي توا�صل  مل�صاعي حكومة 
ا�صتفزازاتها لالحتاد االأوروبــي, ودعم 
وقيادة  فرن�صا  يف  ال�صيا�صي  االإ�ــصــالم 
حملة كراهية وحتري�س �صّد الرئي�س 

�صركة  وقــعــت   ,2018 يف  ذلـــك.  على 
تاي الرتكية عقداً بـ 1.5 مليار دوالر 
لبيع 30 مروحية هجومية من طراز 
تلك  تعمل  باك�صتان.  اإىل  تي-129 
اأي  تي4-800  مبحركي  املــروحــيــات 
توربو, ت�صّنع يف اإطار برنامج م�صرتك 
بني �صركة هانيويل االأمريكية, ورولز 
قتلت  وبــالــتــايل,  الربيطانية,  رويــ�ــس 
العقد بني تركيا  العقوبات االأمريكية 
تتوقف  ومل  ر�صمي.  ب�صكل  وباك�صتان 

اخل�صائر عند هذا احلد.
للتعوي�س...  مكثفة  حم��ادث��ات 
ت�صنيع  تــركــيــا  تــريــد   .. بال ج��دوى 
با�صم  وُتــــعــــرف  ــيــة  حمــل دبــــابــــة  اأول 
األــتــاي. اأمــكــن دبــابــة اجليل الــتــايل اأن 

وناقل  مبـــحـــرك  تــــتــــزود 
حــــركــــة اأملــــانــــيــــني لـــــو مل 
تــواجــه اأنــقــرة حــظــراً من 
بـــرلـــني. وفــ�ــصــل عـــدد بال 
ح�صر مــن املــحــادثــات مع 
اآخرين  م�صنعني غربيني 
توجه  واأخرياً  للتعوي�س. 
القطاع  يف  املـــ�ـــصـــوؤولـــون 
اإىل  الــــرتكــــي  الــــدفــــاعــــي 
الإنقاذ  اجلــنــوبــيــة  كـــوريـــا 
بـــرنـــامـــج األـــــتـــــاي. ووقــــع 
اأ�صا�صاً  الـــربنـــامـــج  هـــــذا 
حتــــت ثـــقـــل الـــعـــديـــد من 
ودفع  البارزة.  التاأخريات 
القطاع الع�صكري الرتكي 
ب�صبب  االأثمان  املزيد من 

اأي  الطريق جلهود ا�صتك�صافية لروؤية 
ــيــا تــقــدميــهــا اإىل  اأنــظــمــة ميــكــن رو�ــص
تركيا والتفكري اإىل اأي درجة حمدودة 
بنقل  مــو�ــصــكــو مبــوجــبــهــا  �ــصــتــ�ــصــمــح 

التكنولوجيا اإىل اأنقرة.
“لو  �ــصــحــيــفــة  قــــالــــت   .. �ل���ع���ر�ق 
رجب  الــرتكــي  الرئي�س  اإّن  فيغارو”, 
خمططاته  �صيوا�صل  اأردوغـــان,  طّيب 
اأّن العام  العدوانية التو�صعية, ُمعتربة 
االإقليمي  الــتــو�ــصــع  عـــام  هـــو   2021
للرئي�س الذي اأ�صكرته تدخالت بالده 
الع�صكرية يف 2020 يف كّل من �صوريا 
ولــيــبــيــا والـــقـــوقـــاز, ويــتــجــه نــحــو فتح 

جبهة جديدة يف ال�صرق االأو�صط.
وحــــــّذرت الــ�ــصــحــيــفــة الــفــرنــ�ــصــيــة من 
بات  اأردوغـــــــان  اأّن 
نحو  االآن  يتطلع 
اإذ مل يعد  العراق, 
ُيوقفه  مـــا  هـــنـــاك 
ولن  لــه,  بالن�صبة 
بالغارات  يــكــتــفــي 
الـــــرتكـــــيـــــة الـــتـــي 
اعتيادية  بــــاتــــت 
عــــــلــــــى املـــــنـــــاطـــــق 
�صمال  يف  الكردية 
الــــــعــــــراق, ويـــعـــود 
اإىل  تـــــاريـــــخـــــهـــــا 
القرن  ثمانينيات 
عندما  املــــا�ــــصــــي 
العمال  حــزب  �صّن 
الكرد�صتاين حرب 

�صيا�صات اأردوغان وفقاً لبكديل.
�صابق  يف وقت    .. �تها؟  مل�صريرّ ود�عًا 
احلكومة  علقت  املــا�ــصــيــة,  ال�صنة  مــن 
من  اأ�صا�صية  اأجـــزاء  �ــصــادرات  الكندية 
وتنتج  طيار,  دون  الرتكية  الطائرات 
�صركة األ3 هاري�س و�صكام يف اأونتاريو 
ـــتـــهـــداف واأجــــهــــزة  تــكــنــولــوجــيــا اال�ـــص
يف  وتــدخــل  التقنية  عــالــيــة  ا�صت�صعار 
تي  الرتكية  بريقدار  طائرات  ت�صنيع 
اجلي�س  وا�ــصــتــخــدم  طــيــار.  دون  بي2 
الـــطـــائـــرات يف احلرب  هــــذه  الـــرتكـــي 
�صمال  ويف  تـــركـــيـــا,  يف  االأكـــــــراد  عــلــى 
العراق, و�صوريا. وا�صتخدمها اأي�صاً يف 
احلرب الليبية, ويف احلرب االأخرية يف 
ناغورنو قره باخ. لكن اأردوغان يرف�س 

وفقاً  واإخفاقاته  باأخطائه,  االعــرتاف 
للكاتب.

م يف تركيا .. يف مايو  رو�صيا تتحكرّ
تهديد  كــــان  حـــني   ,2019 )اأيــــــــار( 
الــعــقــوبــات االأمــريــكــيــة وا�ــصــحــاً, قال 
ورو�صيا  بــــالده  اإن  الــرتكــي  الــرئــيــ�ــس 
اأ�س-500,  م�صرتك  ب�صكل  �صتنتجان 
املنظومة  مـــن  مـــطـــورة  نــ�ــصــخــة  وهــــي 
احلالية. ويف اأغ�صط�س )اآب( 2020, 
وّقعت رو�صيا وتركيا عقد ت�صليم دفعة 
در�ـــس  لــقــد  اأ�س-400.  مـــن  ثــانــيــة 
الــرئــيــ�ــس الــرو�ــصــي فــالدميــري بوتني 
اقــرتاب تركيا من  البداية كيفية  من 
املجال  يف  نــفــوذهــا خــ�ــصــو�ــصــاً  فــ�ــصــاء 
الدفاعي, بعد العقوبات. و�صيمّهد ذلك 

ا  �صخ�صً  50 وفــــاة  ومـــع  �ــصــنــوات, 
%49من  يــــــزال  ال  الـــــعـــــداد,  يف 
العملية,  يــــوؤيــــدون  الــفــرنــ�ــصــيــني 
تفكري  ال�صوء”.  بهذا  االأمــر  لي�س 
يــردد �صدى االأرقـــام اجليدة لثقة 
الفرن�صيني يف املوؤ�ص�صة الع�صكرية: 
%74 بح�صب ا�صتطالع اوبينيون 

واي عام 2019 لـ “�صيفيبوف«.
------------------

* مت �إجر�ء �ال�صتطالع على 
عينة من 1004 �أ�صخا�س, 

ميثلون �ل�صكان �لفرن�صيني �لذين 
تبلغ �أعمارهم 18 عاًما فاأكرث. 
ومت �إجر�ء �ملقابالت عن طريق 
��صتبيان عرب �الإنرتنت من 5 �إىل 

6 يناير 2021.
عن لوبو�ن

ال�صحيفة  وراأت  مــاكــرون.  اإميــانــويــل 
اأردوغــان يتخوف جّدياً من فر�س  اأّن 
بــروكــ�ــصــل مــزيــداً مــن الــعــقــوبــات على 
اأنـــقـــرة يف مــار�ــس الـــقـــادم, خــا�ــصــة مع 
تويّل باري�س موؤخراً الرئا�صة الدورية 
يتعّر�س  الـــــذي  ــــــــي  االأوروب لـــالحتـــاد 
البـــتـــزاز مــتــوا�ــصــل مــن قــبــل الرئي�س 
الــــهــــجــــرة غري  قـــ�ـــصـــيـــة  الـــــرتكـــــي يف 
ال�صرعية. وعّددت اليومية الفرن�صية, 
تدخالت اأردوغــان غري امل�صروعة منذ 
حلفاء  االأكـــراد  ُيهاجم  حيث   ,2016
املـُـنــاهــ�ــس لتنظيم  الــــدويل  الــتــحــالــف 
داع�س االإرهابي, وُيغرّي ميزان القوى 
حكومة  ميلي�صيات  دعــم  عرب  ليبيا  يف 
الوفاق يف طرابل�س, اأما يف �صرق البحر 
اليونان  �صيادة  على  فيدو�س  املتو�صط 
وقرب�س, فيما ُير�صل ُمرتزقته للقتال 
اأرمينيا.  �ــصــّد  اأذربــيــجــان  جــانــب  اإىل 
اعتربت  باملقابل,  موند”  “اللو  لكّن 
كل  عـــام  هـــو   2021 اأّن  جــهــتــهــا  مـــن 
الداخل  يف  اأردوغــــــــان  عــلــى  املــخــاطــر 
الظهور  الـــرغـــم مـــن حمــاولــتــه  عــلــى 
كــقــائــد عــ�ــصــكــري جـــريء خـــارج حدود 
االقت�صادي  الـــركـــود  اأّدى  اإذ  بـــــالده, 
واالأزمة املعي�صية لالأتراك و�صوء اإدارة 
اإىل  ال�صحية  كــورونــا  فــريو�ــس  اأزمــــة 
يف  الــرتكــي  الرئي�س  �صعبية  تقوي�س 
بينما  م�صبوق,  غــري  نــحــٍو  على  بـــالده 
ال�صعيد  على  ال�صيا�صية  عزلته  تــزداد 
ا�صتعادة  ُم�صتبعدة جناحه يف  الــدويل, 
واحللفاء  املـُـحــبــطــني  الــنــاخــبــني  ثــقــة 
مع  الت�صاهل  يعد  مل  اإذ  التقليديني, 
اأردوغــــــان يف حمــّلــه, عــلــى حـــّد تعبري 
اأّن  راأت  الــتــي  الــفــرنــ�ــصــيــة  الــ�ــصــحــافــة 
“�صرب احللفاء يف نهايته” والت�صوية 
والتنمية  الـــعـــدالـــة  حــــزب  زعـــيـــم  مـــع 

االإ�صالمي يف تركيا, مل تعد مُمكنة.

ثماين �صنو�ت على بدء عملية �صريفال

ال�شاحل: ن�شف الفرن�شيني يعار�شون الوجود الفرن�شي...!
�ملقربون من فرن�صا �إىل �الأمام يوؤيدون �لعملية باأغلبية �صاحقة 

•• الفجر -خرية ال�شيباين
ن�صف  �أن  ل��ل��ر�أي,  ��صتطالع  �أظ��ه��ر  م��رة,  الأول      
�ل��ف��رن�����ص��ي��ني ال ي��و�ف��ق��ون ع��ل��ى وج����ود �جل��ن��و د 
��صتطالع  ظهر  ويمُ �ل�صاحل.  منطقة  يف  �لفرن�صيني 
�إيفوب * �حل�صري هذ� ل� “لو بو�ن”, و�لذي ن�صرته 
 11 يف  �صريفال  عملية  بدء  عن  �صنو�ت  ثماين  بعد 
بهام�س  �لن�صف  “�أي   %  51 �أن   ,2013 يناير 
�لتدخل  يوؤيدون”  “ال  �مل�صتطلعني  م��ن  �خلطاأ” 
 %  19 بينهم  وم��ن  م��ايل,  يف  �لفرن�صي  �لع�صكري 

“غري موؤيدين على �الإطالق«.

الي�شار الفرن�شي يدعم العملية الع�شكرية 
واخل�شــر ينا�شـرونهـــا اأكثــر مـن اليمني

 الأيديولوجية النعزالية واملناه�شة للماكرونية 
تف�شــــر انخفـــا�س نتيجـــة اليمـني املتطــــرف

�صحف فرن�صية: �لعر�ق هدف �لرئي�س �لرتكي �لقادم

اأي خ�شائر تكبدتها تركيا ب�شبب مقامرات اأردوغان املتهورة؟

فرن�صا �صتبقى طاملا كان ذلك �صروريا تدخل فرن�صي يف امليزان
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�أكرث من عام,     منذ 
كورونا  فريو�س  ظهر 
مرة  الأول  �جل��دي��د 
ه��وب��ي  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�أن  قبل  �ل�صينية, 
بقية  �إىل  ينت�صر 
�أن  �ل��ع��امل. وي��ب��دو 
تدعي  �لتي  �ل�صني, 
�أنها حققت مع �لوباء 
-رغ������م �ف��ت��ق��اره��ا 
جناحًا  لل�صفافية- 
��صتخد�مه  ت��ري��د 
ل�صاحلها على �مل�صرح 

�لدويل.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

دمرت بكني يف وقت ق�شري ر�شيد الثقة وعقوًدا من اجلهود بذلتها الدبلوما�شية ال�شينية لإ�شالح �شورة البالد
منطقيا, وعلى نطاق قارة -دولة مثل ال�شني, من امل�شتحيل اأن يكون عدد الوفيات يف ال�شني اأقل من اإيطاليا

يلي ترجمة لوجهة نظر     فيما 
اإميانويل  يقدمها  الو�صع  حــول 
لــــيــــنــــكــــوت, الــــبــــاحــــث املــــ�ــــصــــارك 
الدولية  الــــعــــالقــــات  مــعــهــد  يف 
بكلية  واالأ�صتاذ  واال�صرتاتيجية, 
الكاثوليكي  املــعــهــد  يف  االآداب 

بباري�س.
اأ�صباب  بــاإخــفــاء  ال�صني  *تّتهم     
دخول  رف�صها  والــدلــيــل  الــوبــاء, 
العاملية  ال�صحة  منظمة  خـــرباء 
اإىل اأرا�صيها. فيما يتعلق مب�صاألة 
الو�صول اإىل املعلومة, كيف ت�صع 
ال�صاحة  عـــلـــى  نــفــ�ــصــهــا  الـــ�ـــصـــني 

الدولية؟
   - قـــال اإميـــانـــويـــل مـــاكـــرون يف 
ل�صحيفة   2020 اأبـــريـــل   17
كل  نــعــرف  ال  تــاميــز:  فاينن�صال 
ووهان.  �صيء عما حدث فعال يف 
كما اأن رف�س ال�صني منح وفد من 
فر�صة  العاملية  ال�صحة  منظمة 
اأ�صول  للتحقيق يف  ال�صني  زيــارة 
اإال اإىل زيادة  الفريو�س لن يوؤدي 
الــ�ــصــكــوك. هــل الـــوبـــاء مــن اأ�صل 
مرتبط  هــذا  هل  فقط؟  حيواين 
بخطاأ يف التعامل قد يكون حدث 

يف املخترب الذي �صلمته فرن�صا؟ 
   حــقــيــقــة مــزعــجــة اأخـــــــرى: مل 
يتمكن اأي فريق علمي فرن�صي, يف 
قررتها  التي  للربوتوكوالت  حتد 
الفرن�صية وال�صينية,  احلكومتان 
مــــن زيـــــــارة هـــــذا املـــخـــتـــرب. مــــاذا 
ظروف؟  اأي  ويف  هــنــاك؟  ُي�صنع 
لــيــ�ــصــت لــديــنــا اأجـــوبـــة عــلــى هذه 
بت�صل�صل  لـــنـــذّكـــر  االأ�ــــصــــئــــلــــة.     
الفريو�س  اكت�صاف  مت  الــوقــائــع: 
يف   .2019 نــوفــمــرب  نــهــايــة  يف 
دي�صمرب 2019, ت�صاءل االأطباء 
يف ووهان عن عدة حاالت لق�صور 
اجلهاز التنف�صي, راغبني يف تنبيه 
بالتزام  اأمــرتــهــم  الــتــي  ال�صلطات 
عقوبات  طــائــلــة  حتـــت  الــ�ــصــمــت 

قا�صية.
   نعرف البقية, واحلياة اليومية 
البالغ  الـــتـــجـــمـــع,  هـــــذا  لــ�ــصــكــان 
عـــددهـــم 11 مــلــيــون نــ�ــصــمــة, مت 
و�ــصــفــهــا يــومــًيــا وبــ�ــصــجــاعــة من 
فانغ  فانغ  والكاتبة  املــدونــة  قبل 

تعليق  يف  ال�صلطات  تــردد   :”1“
ال�صينية,  ال�صنة  راأ�ــس  احتفاالت 
الطبية  االأقـــــ�ـــــصـــــام  جتـــــــاوز  ثـــــم 
ال�صاروخي  واالنفجار  لطاقتها, 

للفريو�س.
   تفاعلت ال�صلطة املركزية -بكني 
يــفــر�ــس حجرا  اأمـــــر  -بـــاإ�ـــصـــدار 
�صعت  لكنها  املدينة,  على  �صحيا 
اأن تكون مطمئنة من خالل  اإىل 
�صلطات  العّلة عن  اإخفاء خطورة 
العاملية. تفاعلت  ال�صحة  منظمة 
�صعيف,  بــ�ــصــكــل  االأخـــــــرية  هــــذه 
منظمة  مدير  اأن  الحقا  و�صنعلم 
ال�صحة العاملية, وهو اإثيوبي, كان 

مقربا لبكني. 
   اأبـــــدت احلـــكـــومـــات االأوروبــــيــــة 
حتليالت  يف  ثــقــتــهــا  بـــ�ـــصـــذاجـــة 
وقررت  العاملية,  ال�صحة  منظمة 
احلدود  تــظــل  تو�صياتها:  اتــبــاع 
االأمر  هــذا  مفتوحة.  واملـــطـــارات 
كانت  حيث  للده�صة  اإثـــارة  اأكـــرث 
الفرن�صية  الــتــنــفــيــذيــة  الــ�ــصــلــطــة 
على دراية بالغة بخطورة الو�صع. 
الدولة  هـــي  فــرنــ�ــصــا  الـــواقـــع,  يف 
قن�صليتها  اأبــقــت  الــتــي  الــوحــيــدة 
يف ووهان مفتوحة. باخت�صار, مل 
املوجة  لوقف  �صيء  اأي  عمل  يتم 
الــقــادمــة. مت تــاأخــري مــا ال مفر 
قدمت  فرن�صا  اأن  علمنا  ثم  منه, 
ب�صخاء اآخر خمزون من كماماتها 

... اإىل ال�صني.

مــن نــاحــيــة, وزيــــادة نـــزوح النا�س 
اأخــرى, مر�صحان الأن  ناحية  من 
الظواهر  وهــذه  اأكـــرث...  يتطورا 
ـــات  ـــار الـــفـــريو�ـــص ـــ�ـــص ـــت تـــ�ـــصـــّهـــل ان

وحتّولها ب�صكل كبري.
هذا الوباء  “اأ�صل”  اأنها    *رغــم 
عرفت  ال�صني  اأن  يــبــدو  الــعــاملــي, 
كيف تنجح على ال�صعيد الدويل 
من خالل توفري املعدات ومتويل 
اإلـــخ.  الــعــاملــيــة,  الــ�ــصــحــة  منظمة 
كيف نف�صر هذا الو�صع املتناق�س 
االإقليمي  امل�صتوى  على  ظاهرًيا 

والعاملي؟
املظاهر:  نـــحـــذر  اأن  عــلــيــنــا   -    
املعدات  مــن  املدفوعة  الــ�ــصــادرات 
والتي  ال�صني,  قبل  مــن  الطبية 
غــــالــــًبــــا مــــا تـــتـــ�ـــصـــرر, هــــي على 
اإخفاًقا  عــانــت  ذلـــك   مــن  العك�س 
على امل�صتوى الــدويل. يف غ�صون 
ـــابـــيـــع قـــلـــيـــلـــة, فـــتـــح الـــغـــرب,  اأ�ـــص
وكــذلــك عـــدًدا مــن دول اجلنوب, 
اأعــــيــــنــــه اأخـــــــــــرًيا عـــلـــى خـــطـــورة 
م�صوؤولية  وعــدم  ال�صينية  القوة 
بينغ  جني  �صي  دمــر  لقد  قادتها. 
يف وقت ق�صري جًدا ر�صيد الثقة 
بذلتها  التي  اجلهود  من  وعقوًدا 
الإ�صالح  ال�صينية  الدبلوما�صية 

�صورة البالد.
االخـــــــتـــــــالالت يف  و�ــــصــــمــــحــــت     
االأ�صابيع  ال�صينية, خالل  االإدارة 
“�صي جني  االأوىل من االأزمــة, لـ 

   حتى كتابة هذه ال�صطور “اأوائل 
ال�صني  اأجـــرت   ,”2021 يناير 
اأكرث من 4 ماليني لقاح. ن�صبًيا 
مليون  و400  مــلــيــار  بــني  “من 

لي�س كثرًيا.  ن�صمة”, 
  *بــعــد اأكــــرث مــن عـــام عــلــى بدء 
اأزمة فريو�س كورونا, اأين ال�صني 

من حيث و�صعها ال�صحي؟
  - ر�صمًيا, تقف ال�صني عند عدد 
لكنها   ,4634 الــبــالــغ  الــقــتــلــى 

الفريو�س  يــــزال  ال  اإذن,  هــنــاك. 
مـــنـــتـــ�ـــصـــًرا حـــتـــى يـــومـــنـــا هـــــذا يف 
الـــ�ـــصـــني, ومــــــع اإغــــــــالق الـــبـــالد 
ي�صعب  ال�صحافة,  اأفــواه  وتكميم 
هذه  كــانــت  اإذا  مــا  مــعــرفــة  علينا 
البوؤرة الوحيدة للوباء اأم اأن هناك 
بــــوؤراً اأخــــــرى.    يف كــل االأحــــوال, 
اأخــرى يف  اأوبــئــة خطرية  �صتظهر 
العنيف  الــربــط  الأن  الــبــلــد,  هـــذا 
والريفي  احل�صري  الو�صط  بــني 

اأقــــرت قــبــل فـــرتة وجــيــزة اإعطاء 
اإمكانية  العاملية  ال�صحة  منظمة 
اأ�صول  يف  الــ�ــصــني  يف  الــتــحــقــيــق 
ارقاما  يك�صف  قــد  وهــــذا  الـــوبـــاء 
اأكــــــرب.     منطقيا, وعــلــى نطاق 
قـــــارة -دولــــــة مــثــل الـــ�ـــصـــني, من 
الوفيات  عدد  يكون  اأن  امل�صتحيل 
اإيطاليا, على  اأقل من  ال�صني  يف 
تــرافــقــت هذه  املــثــال. وقــد  �صبيل 
االأكـــاذيـــب حــول الــعــدد احلقيقي 

ووهان,  يف  كوفيد-19  ل�صحايا 
مـــع اإعــــــادة كــتــابــة الـــتـــاريـــخ فيما 
يتعلق بالوباء من خالل حماولة 
اإظهار اأن الفريو�س كان من اأ�صل 

اأمريكي.
بــــوؤرة جــديــدة للوباء      ظــهــرت 
قبل اأيام قليلة يف �صيجيات�صوانغ, 
جـــنـــوب بـــكـــني. وهــــي حمــــور هام 
لل�صكك احلديدية, وقد مت اتخاذ 
�صارمة  وفــحــ�ــس  حــجــر  تـــدابـــري 

بينغ” بتعزيز قب�صته على جهاز 
احلزب من خالل ت�صريع عمليات 
ا�صتخدام  وتــــربيــــر  الـــتـــطـــهـــري 
املتطفلة  االإلكرتونية  القر�صنة 
واملـــبـــيـــدة لــلــحــريــات. مـــن وجهة 
االأزمة  هذه  اأظهرت  هذه,  النظر 
االآ�صيوية  الـــدميـــقـــراطـــيـــات  اأن 
اجلنوبية  كــوريــا  اأو  تــايــوان  مثل 
اأكرب  بــكــفــاءة  االأزمـــــة  اأدارت  قـــد 
القيم  عــن  الــتــخــلــي  دون  بــكــثــري, 
ــيــة املــتــمــثــلــة يف احــــرتام  ــا�ــص االأ�ــص

النا�س وحقوقهم.
ــا مالحظة تطرف  اأيــ�ــصً    ميكن 
امل�صتوى  عــلــى  الــ�ــصــيــنــي  الــنــظــام 
اال�صتفزازات  ت�صاعفت  الـــدويل. 
تـــايـــوان والهند  �ــصــد  الــعــ�ــصــكــريــة 
�صد  اأو  الداخ(  مـــنـــطـــقـــة  )يف 
ال�صفن االأمريكية يف بحر ال�صني 
اجلنوبي بف�صل هذا الوباء الذي, 
املجتمع  ــا  اأيــ�ــصً هــّز  اأنــه  نن�صى,  ال 

ال�صيني.
النظام  يف  الـــثـــقـــة  عــــــدم  اإن     
بــاأزمــة ثقة خطرية  -الـــذي ميــر 
الـــذي  احلــقــيــقــي  اخلـــــوف  –مع 
ال�صناعيني  كبار  مالحقة  تثريه 
“اختفاء جاك ما من عوار�صها” 
وارتفاع معدل البطالة “يف بلد ال 
ت�صكل ح�صيلة  توجد فيه منح” , 

العام املا�صي.
االأمــر على ت�صريع     مل يقت�صر 
التي  لــــالجتــــاهــــات  الــــفــــريو�ــــس 
قبل ظهوره,  ُتالحظ حتى  كانت 
ولــكــنــه بـــال �ــصــك �ــصــاعــد ولفرتة 
ال�صيادة,  فــكــرة  اإحــيــاء  يف  طويلة 
اخل�صو�س,  وجــه  على  فرن�صا  يف 
الوعي  مـــن  زاد  الـــفـــريو�ـــس  الأن 
توّلده  الـــذي  ال�صديد  بال�صعف 
الــعــوملــة. لــقــد حـــان الـــوقـــت االآن 
واإعادة  ال�صناعي,  االرتباط  لفك 
ح�صا�صية  الن�صاط  قطاعات  اأكرث 
اإىل الوطن. وميكن القول اإن هذا 
خــرب جــيــد لــلــغــرب... لــكــنــه خرب 

�صيئ لل�صني.
---------------

»1« فانغ فانغ, ووهان, مدينة 
مغلقة, باري�س, �صتوك, 2020

عن موقع معهد �لعالقات 
�لدولية و�ال�صرت�تيجية

بعد �أكرث من عام على بدء �الأزمة

اأي متوقع دويل لل�شني يف وباء كوفيد-19 العاملي...؟
�صي�صاعد �لفريو�س يف �إحياء فكرة �ل�صيادة الأنه ز�د من �لوعي بال�صعف �ل�صديد �لذي تولرّده �لعوملة

االرقام ال�صينية م�صكوك فيهاانت�صار عاملي للوباء

ووهان منبع الوباءظهور بوؤرة جديدة للوباء يف �صيجيات�صوانغ

روما تريد اإعادة فتح املتاحف ومتديد حالة الطوارئ رئي�س الوزراء: متمردون يهاجمون عا�شمة اأفريقيا 
•• باجني-رويرتز

جمهورية  وزراء  رئــيــ�ــس  جنـــريـــبـــادا  فــريمــني  قــــال 
هجوما  �ــصــدت  االأمـــن  قـــوات  اإن  الو�صطى  اأفــريــقــيــا 
على  لــال�ــصــتــيــالء  تــ�ــصــعــى  م�صلحة  جــمــاعــات  �ــصــنــتــه 
العا�صمة باجني يف ال�صـــاعات االأوىل من �صباح  اأم�س 

االأربعاء.
ويــ�ــصــكــل الـــهـــجـــوم تــ�ــصــعــيــدا كـــبـــريا يف الـــقـــتـــال مع 
انتخابات  ب�صبب  انــدلــع  الـــذي  املــتــمــردة  اجلــمــاعــات 
27 دي�صمرب كانون االأول.  اأجريت يف  متنازع عليها 
وهاجمت اجلماعات بلدات قريبة من باجني ال�صهر 

كانت  كــمــا  الــعــا�ــصــمــة  اإىل  ت�صل  مل  لكنها  املــا�ــصــي, 
ت�صتهدف.

و�صمع �صاهد من رويرتز يف باجني اأ�صوات انفجارات, 
و�صاهد الحقا طائرات هليكوبرت حتلق فوق املدينة.

املهاجمني  �صد  “مت  في�صبوك  على  جنريبادا  وقــال 
الذين جاءوا باأعداد كبرية لال�صتيالء على باجني”. 

وحث املواطنني على التزام الهدوء.
ومتوج الدولة, البالغ عدد �صكانها 4.7 مليون ن�صمة 
والغنية بالذهب واالأملا�س, بالعنف منذ اأن اأطاح مترد 
 .2013 عام  بوزيزي يف  فران�صوا  ال�صابق  بالرئي�س 

وُقتل االآالف ونزح اأكرث من مليون عن ديارهم.

•• روما-اأ ف ب

رغبة  االأول  اأم�س  �صبريانزا  روبرتو  االإيطايل  ال�صحة  وزيــر  اأعلن 
وباء  ت�صررا من  االأقــل  املناطق  املتاحف يف  فتح  اإعــادة  احلكومة يف 
كوفيد-19 ولكن اأي�صا يف متديد حالة الطوارئ حتى 30 ني�صان/
اأبريل. وقال الوزير اأمام النواب عار�صا االإجراءات اجلديدة ملكافحة 
وباء كوفيد-19 الذي اأودى بحياة ما يقرب من 80 األف �صخ�س يف 
البالد “املتاحف, وهي اأماكن ترمز لثقافة البالد, �صيعاد فتحها يف 
“املناطق ال�صفراء”. و�صتدخل هذه االإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا 

من 16 كانون الثاين/يناير.
وتتوزع املناطق الع�صرون يف اإيطاليا حاليا على ثالث فئات, �صفراء 

وبرتقالية وحمراء ا�صتنادا اإىل �صدة الو�صع الوبائي فيها, وتراجع 
رغبة  �صبريانزا  اأعلن  اأ�صبوعيا. كذلك,  الو�صع  تقييم  علمية  جلنة 
30ني�صان/ الوباء حتى  ب�صبب  الطوارئ  احلكومة يف متديد حالة 

للو�صع  تــدهــورا  �صهدنا  االأ�ــصــبــوع,  “هذا  الــوزيــر  واأو�ــصــح  اأبــريــل. 
الوبائي يف اإيطاليا وعدد املر�صى يف العناية املركزة اآخذ يف االزدياد 

)...( يجب اأال نخدع انف�صنا, الوباء ينت�صر جمددا«.
واأ�صار اإىل اأن “هناك 12 منطقة عالية اخلطورة” يجب ت�صنيفها 
“منطقة برتقالية«. وين�س املر�صوم اجلديد الذي ت�صتعد احلكومة 
الإقرار, على االإبقاء على احلظر املفرو�س على التنقل بني منطقتني 
اأ�صباب  با�صتثناء  �صفراء”,  “منطقة  م�صنفتني  كــانــتــا  لــو  حــتــى 

مرتبطة بالعمل اأو اال�صت�صفاء.

منظمة 
ال�صحة 
العاملية 
بداية 
تفاعل 
متعرثة
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العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/ور�صة الغد لل�صيارات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1410397 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد عبداهلل عمر حممد بافرج %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف مبارك حممد �صعيد احلديلى املن�صوري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/وايب اند �صاين لغ�صيل 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صيارات رخ�صة رقم:2895654 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة غامن حارب حممد بالفار املن�صوري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صوق عي�صى عتيق مو�صى املهريي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13138 بتاريخ 2021/1/14 

�إع����������الن
االيجابية  ال�صـــــادة/ور�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�صيارات رخ�صة رقم:2290575 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

طلحه احمد حممد فريد العولقي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�صب ال�صركاء

طلحه احمد حممد فريد العولقي من 100% اىل %0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل نا�صر علي اجل�صارى %100
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 153057
 باإ�صم : جون�صـون اأند جون�صـون 

وعنوانه: وان جون�صون اأند جون�صون  بالزا , نيو برنزويك , نيوجري�صي ,
  08933 ,  الواليات املتحدة  االأمريكية.    

بتاريخ: 2011/12/04  وامل�صجلة حتت الرقم: 153057 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
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عربي ودويل

اأملانيا... ل�صبب واحد: لقد  اأغــادر. انتهى بي املطاف يف  الأنني مل 
حاولوا قتلي«. ونافالني موجود يف اأملانيا منذ اأواخر اآب/اأغ�صط�س 
بعدما اأ�صيب باإعياء �صديد خالل رحلة من �صيبرييا اإىل مو�صكو 
للقيام بحملة انتخابية واأدخل امل�صت�صفى يف مدينة اأوم�صك حيث 
بقي 48 �صاعة ثم نقل اإىل برلني يف غيبوبة. وخرج نافالني من 
خمتربات  ثــالثــة  وخل�صت  اأيلول/�صبتمرب  اأوائـــل  يف  امل�صت�صفى 
اأنه �صّمم مبادة نوفيت�صوك التي مت تطويرها خالل  اإىل  اأوروبية 
اال�صتنتاج  وهذا  ع�صكرية.  اأغرا�س  اأجل  من  ال�صوفياتية  احلقبة 
اأكدته منظمة حظر االأ�صلحة الكيميائية رغم نفي مو�صكو املتكرر. 
ويف مقطع فيديو اأرفقه باملن�صور على اإن�صتغرام قال نافالني “هذا 
ال�صباح, قمت بتماريني االعتيادية التي كنت اأقوم بها كل يوم على 
مدار االأ�صهر القليلة املا�صية, وقلت لنف�صي اإنني �صفيت عمليا”. 

•• مو�شكو-اأ ف ب

يف  حاليا  يتعافى  الــذي  نافالني  األيك�صي  الرو�صي  املعار�س  اأعلن 
اأملانيا من عملية ت�صميم مفرت�صة,  اأم�س االأربعاء اأنه �صيعود اإىل 
التهديد بعقوبة  الثاين/يناير رغم  17 كانون  رو�صيا يوم االأحد 

ال�صجن.
جنوت.  “لقد  اإن�صتغرام  على  ح�صابه  على  املعار�صة  زعيم  وكتب 
االأمر  اأ�ــصــدر  الــذي  بوتني  فــالدميــري(  الرو�صي  )الرئي�س  واالآن 
بــقــتــلــي ... يــطــلــب مـــن مــوظــفــيــه اأن يــفــعــلــوا كـــل �ــصــيء حــتــى ال 
للعودة  “بوبيدا”  طــريان  على  رحلة  حجز  اأنــه  م�صيفا  اأعود” 
يكن هناك  “مل  واأ�صاف  رو�صيا.  اإىل  الثاين/يناير  كانون   17 يف 
بب�صاطة  اإيل.  بالن�صبة  العودة  عدم  اأو  العودة  بخ�صو�س  �صك  اأي 

للعودة.  تذكرة  وا�صرتيت  بوبيدا  �صركة  رحــالت  راجعت  لذلك, 
نا�صط  ون�صر  اإىل مو�صكو«.  اأعود  الثاين/يناير  كانون   17 االأحد 
األبوروف  غيورغي  لنافالني  التابع  الف�صاد  مكافحة  �صندوق  من 
متنها  على  �صيكون  الــتــي  الــرحــلــة  لتفا�صيل  �ــصــورة  تــويــرت  على 
املعار�س والتي �صتهبط يف ال�صاعة 19,20 )16,20 ت غ( مرفقة 
بتعليق “�صيء ما يخربين باأن مطار فنوكوفو �صيكون ممتلئا يوم 
األيك�صي نافالني وكالة  االأحــد«. منذ خروجه من الغيبوبة, يتهم 
على  بناء  قتله  حماولة  وراء  تقف  باأنها  الرو�صية  اال�صتخبارات 
قاطع.  ب�صكل  الكرملني  يرف�صه  ما  وهو  بوتني,  طلب فالدميري 
واأثارت هذه الق�صية اأزمة دبلوما�صية جديدة بني مو�صكو والدول 
امل�صوؤولني  مــن  الــعــديــد  االأوروبـــــي  االحتـــاد  منع  بعدما  الغربية 
اال�صتخبارات  رئي�س  بينهم  من  اأرا�صيه,  على  البقاء  من  الرو�س 

مو�صكو  اأعلنت  ذلــك,  على  وردا  بورتنيكوف.  األك�صندر  الفدرالية 
فــر�ــس عــقــوبــات مــ�ــصــادة وحــظــرت بــقــاء الــعــديــد مــن ممثلي دول 
االحتـــاد االأوروبــــي يف رو�ــصــيــا, وهــو اإجـــراء طــال خ�صو�صا فرن�صا 
اأعلنت خمترباتها وجود مادة  واأملانيا وال�صويد, وهي الدول التي 
الكرملني  نافالني وحلفاوؤه  ويتهم  نافالني.  نوفيت�صوك يف ج�صم 
اإىل رو�صيا بتهديده بال�صجن. ويوم  مبحاولة منع عودة املعار�س 
الثالثاء, قدمت اأوراق اإىل حمكمة يف مو�صكو تطلب حتويل حكم 
بال�صجن مع وقف التنفيذ �صدر يف العام 2014 �صد نافالني بعد 
حماكمة ندد بها ق�صاة اأوروبيون باعتبارها, اإىل عقوبة بال�صجن. 
يدعي نافالني اأن ال�صكوى مت تقدميها من قبل م�صلحة ال�صجون 
الرو�صية الإدانة تعود اإىل كانون االول/دي�صمرب 2014. وقال يف 

مقطع الفيديو “اإنهم يفعلون كل �صيء لتخويفي«. 

نافالني يتعهد بالعودة اإىل الديار رغم التهديد بعقوبة ال�شجن 

اإيــران يف االأيــام الثمانية  �صيهاجم 
الباقية له يف البيت االأبي�س.

ال�صيطرة  ميــكــن  ال  ـــــك,  ذل ومــــع 
عــلــى االأخـــطـــار. لــذلــك, فـــاإن هذا 
الغمو�س يف�صر �صبب اتخاذ زعماء 
مثل رئي�صة جمل�س النواب نان�صي 
حممل  عــلــى  االأمــــر  هـــذا  بيلو�صي 
اجلـــد. فــــاإذا كــانــت ثــمــة �ــصــكــوك يف 
اأمريكا,  مب�صالح  ترامب  المباالة 
امل�صلح  لــلــعــ�ــصــيــان  ت�صجيعه  فــــاإن 

االأ�صبوع املا�صي, قد بددها.

مناور�ت ع�صكرية �إير�نية
اإيــــران  اأن  عــجــب  ال  اأن  ويــ�ــصــيــف 
ب�صل�صلة  نف�صها  حلماية  تتحرك 
مـــن املــــنــــاورات الــعــ�ــصــكــريــة. ففي 
نفذت  الــثــاين(,  )كــانــون  يناير   7
�صاركت  كـــــربى  بـــحـــريـــة  مــــنــــاورة 

واأعقبت  �صفينة.   700 نحو  فيها 
مبئات  كــــبــــرية  تــــدريــــبــــات  ذلــــــك 
بــيــنــهــا ما  الـــطـــائـــرات دون طـــيـــار, 
االنتحارية  الــــطــــائــــرات  يــ�ــصــمــى 
امل�صممة حلمل متفجرات مبا�صرة 
فاإن  الباحث  راأي  الهدف. ويف  اإىل 
و�صعها  يف  مـــا  كـــل  �صتفعل  اإيـــــران 
لتجنب حرب مع الواليات املتحدة 

�صتخ�صرها بالتاأكيد.
ويــــعــــرف زعــــمــــاءهــــا ذلـــــــك, وهـــم 
حذرون يف اإعطاء ترامب اأي ذريعة 
معاودة  قـــرار  با�صتثناء  لــ�ــصــربــة, 
 20% اإىل  الــيــورانــيــوم  تخ�صيب 
النووي  لــالتــفــاق  انــتــهــاك  يف  يف, 

املوقع يف 2015.

رفع م�صتوى �خلطر
اأن  اإيــــران يف  ولــكــن جمـــرد تفكري 

يف  تهاجمها  قد  املتحدة  الــواليــات 
اأمـــر خــطــري جداً,  اأي حلــظــة, هــو 
البلدين  اإ�ــصــاءة  يــزيــد خطر  الأنـــه 
م�صتوى  ورفــــــع  بــعــ�ــصــهــمــا  فـــهـــم  
اخلـــطـــر, مـــا يـــدفـــع اخلــ�ــصــم اإىل 
يعتربه  مــا  يف  الــتــحــرك  اأو  الــــرد, 
دفاعاً عن النف�س, وبالتايل اندالع 

حرب وا�صعة.
خطوتان لتجنب احلرب

هذا  يــثــري  الــكــاتــب,  اإىل  بالن�صبة 
االإدارة  ميكن  عما  �ــصــوؤااًل  الو�صع 
اأن تفعله مل�صاعدة الواليات  املقبلة 
املـــتـــحـــدة عـــلـــى جتـــنـــب مـــثـــل هذه 

احلرب.
االأجــوبــة �صعبة يف راأيـــه, ذلــك اأنه 
ال ميكن الرئي�س املنتخب وفريقه 
مبــوجــب الـــقـــانـــون, الــتــحــدث اإىل 
اإيـــــــران قــبــل تــ�ــصــلــم مــنــ�ــصــبــه وال 

فاإن  لذلك  اأجنبية.  دولــة  اأي  اإىل 
املقاربة املبا�صرة غري واردة.

اخلــــيــــارات  اأن  يـــعـــنـــي  هـــــذا  فـــهـــل 
انتهاك  يف  تكمن  لبايدن  الوحيدة 
القانون اأو املخاطرة برتك ترامب 
دموي  م�صتنقع  اإىل  الــبــالد  يــجــر 

تتخبط فيه االإدارة اجلديدة؟
وعلى  الباحث,  يقول  متاماً,  لي�س 
باأمرين  املبادرة  بايدن وم�صاعديه 

فوراً للم�صاعدة يف جتنب نزاع.
الـــفـــريـــق  اأعـــــ�ـــــصـــــاء  عــــلــــى  اأواًل, 
االنـــتـــقـــايل لــــــوزارة الــــدفــــاع, مبن 
املــر�ــصــح لويد  الــدفــاع  فيهم وزيـــر 
اجتماعاهم  ا�ــصــتــغــالل  اأو�ــــصــــن, 
والياتهم,  املنتهية  امل�صوؤولني  مع 
منهم,  الــعــ�ــصــكــريــني  وخــ�ــصــو�ــصــاً 
لتحذيرهم من اأي اأعمال قد تثري 

مواجهة.
ولــكــن عــلــى مـــ�ـــصـــوؤويل بـــايـــدن اأن 
يــكــونــوا حــذريــن عــنــد تــوجــيــه اأي 
اأوامر مبا�صرة, مع تو�صيح وجهات 

نظرهم.
فال�صباط لن يرغبوا يف الت�صرف 
الـــرجـــل الذين  تــغــ�ــصــب  بــطــريــقــة 
اأ�صبوع  بـــعـــد  رئــيــ�ــصــهــم  �ـــصـــيـــكـــون 
بايدن ووزير  وثانياً, على  تقريباً. 
بلينكن,  طــوين  املر�صح  اخلارجية 
اأو اأحد م�صت�صاريه االأمنيني الكبار 
اأ�ــصــرع وقت,  يــدلــوا بخطاب يف  اأن 
املتحدة  الواليات  اأن  فيه  يوؤكدون 
تريد جتنب حرب اأخرى يف ال�صرق 
االأو�صط. وعليهم اختيار عباراتهم 
بدقة, اإذ ال ميكن لبايدن اأن يرفع 
بعمل ع�صكري �صد  التهديد  خيار 
دام  ما  متاماً,  الطاولة  عن  اإيــران 
يدرك اأن تهديداً مماثاًل هو الذي 
دفع اإيران اإىل توقيع خطة العمل 

ال�صاملة امل�صرتكة يف 2015.

•• طوكيو-رويرتز

قالت احلكومة اليابانية  اأم�س االأربعاء اإنها �صتو�صع 
نــطــاق حــالــة الـــطـــوارىء الــتــي اأعــلــنــتــهــا يف منطقة 
طوكيو االأ�صبوع املا�صي لت�صمل �صبعة مناطق اأخرى 
االألعاب  دورة  يف  املــواطــنــني  اآمـــال  تتال�صى  حــني  يف 
اإ�صابات  يف  الــزيــادة  ا�صتمرار  مع  ال�صيفية  االأوملبية 

كوفيد-19.
وكيوتو  اأو�صاكا  حكام  طالب  اأن  بعد  اخلطوة  جــاءت 
احلكومة  الــفــريو�ــس,  مــن  ب�صدة  مت�صررة  ومناطق 
باإعالن حالة الطواريء مما يعطي ال�صلطات املحلية 
االأ�صا�س القانوين لفر�س قيود على تنقالت ال�صكان 

واأعمالهم.
ويخ�صى رئي�س الوزراء يو�صيهيدي �صوجا من اتخاذ 
اإجراءات تعرقل الن�صاط االقت�صادي يف الوقت الذي 
دورة  املــتــزايــدة ال�صت�صافة  الــتــحــديــات  بــقــوة  يــواجــه 

االألعاب االأوملبية املوؤجلة يف طوكيو هذا العام.
�صجلت  اليابانية  والتلفزيون  االإذاعـــة  لهيئة  وطبقا 
البالد نحو 298 األف حالة اإ�صابة بفريو�س كورونا 

اإ�صابات  و�ــصــول  ومـــع  االآن.  حــتــى  وفــــاة   4192 و 
من  ثالثة  موجة  يف  قيا�صية  م�صتويات  اإىل  كــورونــا 
الوباء, اأظهرت ا�صتطالعات الراأي ت�صاعد املعار�صة 
العام,  هــذا  االأوملبية  االألــعــاب  دورة  الإقــامــة  ال�صعبية 

وتزايد االإحباط اأي�صا جتاه رئي�س الوزراء.
والتلفزيون  االإذاعــــــة  هــيــئــة  اأجـــرتـــه  ا�ــصــتــطــالع  ويف 
الــيــابــانــيــة مــوؤخــرا قـــال 16 يف املــئــة فــقــط اإنـــه البد 
االأوملبيـــــة,  االألعــــــاب  اإقامـــــة  يف  قــدمــا  امل�صي  مــن 
جرى  مماثل  ا�صـــــتطالع  عن  نقطة   11 بانخفا�س 
اإنها البد اأن  77 يف املئة  ال�صهر املا�صي يف حني قال 

تلغى اأو توؤجل.
ومن جانبه, قال كبري اأمناء جمل�س الوزراء الياباين 
كات�صونوبو كاتو اأم�س االأربعاء اإن احلكومة اليابانية 
ال�صيف  طوكيو  اأوملبياد  الإقــامــة  اال�صتعداد  توا�صل 
جائحة  ب�صبب  تاأجيلها  بعد  خمطط  هو  كما  القادم 

فريو�س كورونا.
ومن املقرر اأن ُتقام دورة االألعاب االأوملبية يف الفرتة 
اآب.  اأغ�صط�س  من  الثامن  اإىل  متوز  يوليو   23 من 

وكان من املقرر اأ�صال اإقامة الدورة يف عام 2020.

 هكذا ميكن لبايدن منع ترامب من �شرب اإيران واإ�شعال حرب

اليابان تتجه لتو�شيع حالة الطوارىء 

•• وا�شنطن-وكاالت

�صهده مبنى  الذي  الع�صيان  عقب 
الكابيتول االأ�صبوع املا�صي, اكت�صبت 
االأمريكي  الرئي�س  لعزل  اجلهود 
دونــالــد ترامب زخــمــاً. فمع خطر 
ُيخ�صى  العنف,  من  مزيداً  اإثــارتــه 
له  بــقــي  الـــذي  الــوقــت  ي�صتغل  اأن 
ل�صن هجوم يف  االأبي�س,  البيت  يف 

اللحظة االأخرية على اإيران.
يقول الباحث جوناثان تربمان يف 
بولي�صي”  “فورين  مبجلة  مقال 
مــ�ــصــتــبــعــدة. وال  الــفــكــرة غـــري  اإن 
ما  اأو  االأمــريــكــيــة,  االإدارة  تــــزال 
بال�صقور  مــتــخــمــة  مــنــهــا,  تــبــقــى 
املـــعـــار�ـــصـــني الإيــــــــران, عــلــى غـــرار 
بومبيو.  مــايــك  اخلــارجــيــة  وزيــــر 
تطرق  نــفــ�ــصــه  تـــرامـــب  اأن  وحــتــى 
ووردت  اإيـــران,  مهاجمة  فكرة  اإىل 
م�صاعديه,  مــن  طلبه  عــن  تقارير 
تقدمي  االنتخابات,  خ�صارته  بعد 
النووية.  خيارات ل�صرب من�صاآتها 
ومــنــذ نــوفــمــرب )تــ�ــصــريــن الثاين( 
املتحدة  الــواليــات  اأر�صلت  املا�صي, 
املنطقة  اإىل   ”52 “بي  قــاذفــات 
وا�صنطن  اأن  ويعتقد  مــرات.  اأربــع 
النووي  العامل  اغتيال  يف  �صاهمت 
27 نوفمرب)ت�صرين  االإيــراين يف 
الثاين(, قبل �صهرين من الذكرى 
قـــائـــد فيلق  الــ�ــصــنــويــة الغـــتـــيـــال 
الــقــد�ــس قــا�ــصــم �ــصــلــيــمــاين. ويف 3 
يناير )كانون الثاين(, اأمر ترامب 
باإر�صال حاملة الطائرات  �صخ�صياً 
اأن  بــعــد  املــنــطــقــة,  اإىل  “نيميتز” 
الدفاع باالإنابة كري�س  طلب وزير 

ميلر عودتها اىل وا�صنطن.
ومع ذلك, يقول الباحث اإن اأياً من 
اأن ترامب  هذه اخلطوات ال يعني 

•• وا�شنطن-وكاالت

�ــصــّبــه الــ�ــصــابــط االأمــريــكــي جون 
من  الكابيتول  اقــتــحــام  ليمربت 
االأمريكي  الرئي�س  اأنــ�ــصــار  قبل 
ال�صفارة  دونالد ترامب باحتالل 
االأمريكية يف طهران يف 1979.

الــذي كان واحداً  وقــال ليمربت, 
االأمريكيني  امل�صوؤولني  اآخــر  من 
ــــــران واأحــــد  الـــذيـــن عــمــلــوا يف اإي
ـــجـــزوا يف  الـــرهـــائـــن الـــذيـــن احـــُت
يف  بطهران,  االأمريكية  ال�صفارة 
اجنل�س  “لو�س  ب�صحيفة  مــقــال 
املُخجل  “امل�صهد  اإن  تاميز”, 
الكونغر�س  االأربــعــاء يف مقر  يــوم 
اإحــيــاء ذكــريــات تق�صعر لها  اأعـــاد 
وبالذات  41 عاماً  االأبــدان, منذ 
الثاين(  )ت�صرين  نوفمرب   4 يف 
1979, حني واجــه وزمــالءه يف 
االأمــريــكــيــة يف طهران  الــ�ــصــفــارة 
اأنه حمرم,  ُيفرت�س  غزو جُمّمع 
وتغّلبت احل�صود على قوات االأمن 
غري املوؤهلة, بت�صجيع من القائد 

االأعلى للبالد«.

يف ت�صابه خممُ
بني  الــــتــــ�ــــصــــابــــه  اأن  واأو�ــــــــصــــــــح 
احلـــادثـــني ُمــثــري لــلــخــوف. ففي 
موؤ�ص�س  حــر�ــس   ,1979 �صيف 
اخلميني  االإ�صالمية  اجلمهورية 
املتحدة,  الـــواليـــات  عــلــى  اأتــبــاعــه 
م�صوؤولية  االأمــريــكــيــني  وحــمــل 

امل�صاكل التي ُتعاين منها اإيران.
قــــرار  بـــعـــد  الـــــــالذع  نـــقـــده  وزاد 
بال�صماح  كــارتــر  جيمي  الرئي�س 
بدخول  املــــعــــزول  اإيــــــــران  لـــ�ـــصـــاه 

الواليات املتحدة للعالج.
ورغـــــم املــخــاطــر الـــوا�ـــصـــحـــة, مل 
االأمريكية  الــ�ــصــفــارة  لـــدى  يــكــن 
ملُـــواجـــهـــة هجوم  االأدنــــــــى  احلـــــد 
امتدحهم  الـــذيـــن  الــغــوغــائــيــني 
“ثورة  اخلميني بو�صفهم وكالء 
ثانية اأكرب من االأوىل”, يف اإ�صارة 
اأطاحت  التي  االإ�صالمية  للثورة 
اأ�صهر من  اإيران قبل ت�صعة  ب�صاه 

احتالل ال�صفارة االأمريكية.

التدريب  �صمح  الــوقــت,  ذلــك  ويف 
االأمن  حرا�س  وان�صباط  الرائع 

بحماية اأرواح موظفي ال�صفارة.

ف�صل يف �لدعم
االأربعاء  “يوم  لــيــمــربت:  وقــــال 
الغوغائيني,  ثانية  مــرة  �صاهدت 
ال  مبنى  بــوابــات  يقتحمون  وهــم 
و�صاهدت  حرمته.  انتهاك  مُيكن 
املبا�صر  الــدعــم  توفري  يف  الف�صل 
م�صيفاً  املُنا�صب”,  الـــوقـــت  يف 
ت�صريحات  �ــصــمــعــت  “عندما 
ُمــفــادهــا اأن احلــر�ــس الــوطــنــي يف 
و�صرطة  الكونغر�س  اإىل  طريقه 
قادمة,  وفــرجــيــنــيــا  مـــرييـــالنـــد 
الوعود  اأتذكر  اأن  اإال  اأ�صتطع  مل 
الـــفـــارغـــة الـــتـــي �ــصــمــعــنــاهــا من 
ال�صلطات االإيرانية عن امل�صاعدة 

التي �صت�صل قريباً«.
»و�صل الدعم اإىل مبنى الكابيتول 
وبعد  �صحايا,  �صقوط  بعد  ولكن 
فوات االأوان ملنع الغوغائيني من 
اأن يعيثوا الف�صاد يف بيت ال�صعب 
املحبوب, والتقاط ال�صور جلو�صاً 
عــلــى كــر�ــصــي نـــائـــب الــرئــيــ�ــس يف 

جمل�س ال�صيوخ.
املُ�صاعدة  ت�صل  مل  طــهــران,  ويف 
اأربــــعــــة ع�صر  وبـــعـــد  املــــــوعــــــودة. 
نزال  �صهراً من احتجازنا, كنا ال 

قال ليمربت. ننتظرها”, 
�صمع  اأنــــــــه  الــــكــــاتــــب  واأ�ــــــصــــــاف 
االنـــتـــقـــادات ذاتـــهـــا, عــنــدمــا كان 
االأمريكية  الــ�ــصــفــارة  يف  رهــيــنــة 
و”كنا  نعرف”,  اأن  علينا  “كان 
مل  و”ملاذا  هذا”,  حــدوث  ننتظر 
اأحـــد مــثــل هـــذا التهديد  يــتــوقــع 
ن�صتعّد  مل  و”ملاذا  الوا�صح؟”, 

له؟«.

�أحد�ث نادرة
احلالتني,  “يف  لــيــمــربت:  وقــــال 
هـــذه  يف  دوراً  عـــــامـــــالن  لـــعـــب 
االإخفاقات وهما, فظاعة الهجوم, 
وكانت  املماثلة.  االأحـــداث  ونــدرة 
تعر�صت  طــــهــــران  يف  الـــ�ـــصـــفـــارة 
م�صلحة  مـــن جمــمــوعــة  لــهــجــوم 
اأي   ,1979 يف فرباير )�صباط( 
قبل احتاللها بت�صعة اأ�صهر, لكن 
ال�صلطات االإيرانية بادرت �صريعاً 
واأجلت املُ�صلحني من املكان. ومل 

ُم�صابهاً  حـــادثـــاً  طـــهـــران  تــ�ــصــهــد 
اقتحم  عـــنـــدمـــا   ,1829 مـــنـــذ 
الرو�صية  الــ�ــصــفــارة  الــغــوغــائــيــون 
وقتلوا معظم طاقمها مبن فيهم 
اآخر هجوم على  اأن  ال�صفري. كما 
مبنى الكابيتول االأمريكي كان يف 
القوات  احتلت  عندما   ,1814
واأحرقتها  وا�صنطن  الربيطانية 

يف حرب 1812«.

�أمور �صنيعة
ال�صفارة  طاقم  اعتاد  طهران,  يف 
ال�صاخبة  الــــتــــظــــاهــــرات  عـــلـــى 
وا�صنطن,  ويف  الأمريكا.  املُعادية 
تــتــوقــع تظاهرة  الــ�ــصــرطــة  كــانــت 
�ــصــاخــبــة مـــوؤيـــدة لـــرتامـــب قرب 
اإذ مل  اقــتــحــامــه,  الــكــابــيــتــول, ال 
ُم�صابهة  حادثة  وا�صنطن  ت�صهد 

ليوم االأربعاء منذ 207 اأعوام.
اأحــــد  يــــتــــوّقــــع  مل  طــــهــــران  ويف 
احتالل  على  اخلميني  ُمــوافــقــة 
اأمور  اأجنبية. ومل حتدث  �صفارة 
اأن  حتى  �ــصــابــقــاً,  مماثلة  �صنيعة 
�صجبت  االإيــــرانــــيــــة  الــ�ــصــلــطــات 
ال�صفارة  على  الــدمــوي  الــهــجــوم 

الرو�صية يف 1829.
تكن  مل  ووا�صنطن,  طــهــران  ويف 
الهجوم,  تــوقــعــت  الــتــي  ال�صلطة 
الوا�صح  مـــن  مــنــعــتــه.  الــتــي  هـــي 
اأن تــرامــب وقــواتــه كــانــوا ُيغّذون 
امل�صتمرة  بــاأكــاذيــبــهــم  اأتــبــاعــهــم 
عـــن تـــزويـــر االنــتــخــابــات. ورغم 
هــذه االإ�ـــصـــارات الــتــحــذيــريــة, اإال 
�صيطرت  وا�ــصــنــطــن  حــ�ــصــود  اأن 
وب�صهولة على قــوات االأمــن غري 
ُتثنهم  ومل  املــبــنــى.  يف  املــ�ــصــتــعــدة 
اجلوفاء  تـــرامـــب  �ــصــرخــة  حــتــى 
نحبكم”  نحن  لبيوتكم,  “عودوا 

عن موا�صلة �صغبهم.
وخـــتـــم لـــيـــمـــربت قــــائــــاًل اإنــــــه يف 
اقــتــحــام الــ�ــصــفــارة االأمــريــكــيــة يف 
“توّقع  عــامــاً   40 مــنــذ  طــهــران 
�صماحه  عـــواقـــب  بــنــفــ�ــصــه  كـــارتـــر 
ووفقاً  املري�س.  ال�صاه  با�صتقبال 
ملذكرات هاملتون جوردان, رئي�س 
�صاأل الرئي�س  اأركــان كارتر,  هيئة 
يل  �صتقولون  مـــاذا  م�صت�صاريه, 
ويوؤخذ  �صفارتنا,  تقتحم  عندما 
ُي�صّجل  مل  رهـــــائـــــن؟.  اأبــــنــــاوؤنــــا 

التاريخ اأي رّد على ال�صوؤال!«.

نافذة اقتحام الكابيتول 2021 يذكر باحتالل �شفارة وا�شنطن يف طهران 1979
م�صرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �الآخر

•• بيري مارتن

متــثــل املــحــاكــمــة الــثــانــيــة لــعــزل دونـــالـــد ترامب, 
للحزب  مفجعة  مع�صلة  االآن,  منها  مفر  ال  التي 

اجلمهوري.
يــوم االأربــعــاء املا�صي  املــاأ�ــصــاوي  اأعــقــاب التمرد  يف 
ابعاده,  تت�صخم  والــذي  هيل,  الكابيتول  مبنى  يف 

تتزايد الدعوات لرحيل دونالد ترامب اأو طرده.
ومبا ان ترامب م�صّمم على الت�صرف وكاأن �صيًئا 
مل يحدث, ورف�س نائبه ال�صروع يف عملية ترحيل 
مبــوجــب الــتــعــديــل اخلــامــ�ــس والــعــ�ــصــريــن, اأ�صبح 

م�صريه يف اأيدي الكونغر�س.
احلقائق توؤيد العزل, لكن االأمر كله يتوقف على 

احل�صابات ال�صيا�صية للجمهوريني.

عزل م�صتحق
ملاذا تبداأ اإجــراءات العزل يف نهاية املدة؟ االأ�صباب 

كثرية.
حّر�س  تــرامــب  اأن  يــنــكــر  مــن  هــنــاك  لــيــ�ــس  اأواًل, 
القطيع على غزو الكابيتول هيل. وال يقل و�صوًحا 
اأنه �صعى اإىل اإقناع م�صوؤويل االنتخابات يف جورجيا 

بالتالعب بنتائج االنتخابات ب�صكل مزور.
�صيكون غري  عــقــاب  دون  اجلــرائــم  هـــذه  تـــرك  اإن 
مــقــبــول. وحــتــى لــو جـــاءت اإجـــــراءات االإقــالــة بعد 
ترامب من  �صتحرم  فاإنها  يناير,   20 الت�صليم يف 
من  متنعه  وقد  ال�صابق,  الرئي�س  امتيازات  بع�س 

الرت�صح الإعادة انتخابه عام 2024.
االقــالــة, لكن  الدميقراطيون يف دعــم  يــرتدد  لــن 

ماذا �صيفعل اجلمهوريون؟

ح�صابات حزبية
بالن�صبة للدميقراطيني, تطرح “امل�صاءلة” الثانية 
م�صاكل اأقل من االأوىل. فبينما يرى البع�س باأن 
الت�صويت  عـــن  االمـــتـــنـــاع  الــدميــقــراطــيــني  عــلــى 
باأن  يــردون  هــوؤالء  فــاإن  الوطنية,  امل�صاحلة  با�صم 

امل�صاحلة �صتكون وهمية بدون حما�صبة.
اأما بالن�صبة للجمهوريني, فان احلوافز خمتلطة. 
لهم  االأف�صل  من  يكون  قد  املجردة,  الناحية  من 
دائــم حتى  ب�صكل  تــرامــب م�صتبعًدا  دونــالــد  روؤيـــة 

يتمكن احلزب من الناأي بنف�صه عن اإرثه امللوث.
ال�صيا�صي,  االأفـــق  عــن  بــعــيــًدا  تــرامــب  اأ�ــصــبــح  واإذا 
كثريا  التنازل  دون  االإ�صالح  للجمهوريني  ميكن 

للرتامبيني.
مقيدة  اجلماعية  امل�صلحة  هــذه  فــاإن  ذلــك,  ومــع 
يخ�صون  الــذيــن  للم�صرعني  الــفــرديــة  بامل�صلحة 
ترامب  دونــالــد  �صيواجه  االأوىل.  اخلــطــوة  اتــخــاذ 
جمل�س  قبل  مــن  ثانية  ر�صمية  اتــهــام  الئحة  عــار 
ال�صيوخ  جمل�س  قبل  من  االإدانـــة  وتبقى  الــنــواب, 

ممكنة, لكنها غري مرجحة.

ال خمرج من �لفخ
�صت�صتمر امل�صكلة طاملا يوؤمن ع�صرات املاليني من 
االأمريكيني باأكاذيب دونالد ترامب, ويعتقدون اأن 

انتخاب جو بايدن غري �صرعي.
للرئي�س  التاأييد  اأن  الـــراأي  ا�صتطالعات  وُتظهر 
بــني اجلــمــهــوريــني ال يـــزال مــرتــفــعــاً, وعــلــى غرار 
�صعود  اإىل  اأدت  الـــتـــي  الكبرية”  “االأكاذيب 
ترامب  كذبة  فــاإن  املا�صي,  يف  الفا�صية  احلــركــات 
ب�صاأن االنتخابات �صت�صتمر يف دفع جزء كبري من 

جمهور الناخبني اىل التطرف.
وبدون �صجاعة امل�صرعني اجلمهوريني امل�صتعدين 
حزبهم  ل�صالح  املــدى  ق�صرية  �صيا�صية  ملخاطرة 
اإ�صابة  يف  الـــكـــذبـــة  هـــــذه  �ــصــتــ�ــصــتــمــر  وبـــلـــدهـــم, 
احلزب  يف  انق�صام  اإىل  تـــوؤدي  وقــد  النا�س,  عقول 
اأو جتعل هــذا احلــزب ال ينف�صل عن  اجلمهوري, 
هذه  مثل  اإظهار  غياب  ويف  ترامب.  دونالد  �صبح 
لن  املنتخبني,  املــ�ــصــوؤولــني  جــانــب  مــن  ال�صجاعة 
الذي  الفخ  مــن  قريًبا  اجلمهوري  احلــزب  يخرج 
الدميقراطية  ... وال  اإلــيــه  تــرامــب  دونــالــد  جــره 
االأمريكية.              ترجمة خرية ال�صيباين

عزل ترامب؟ اختبار كبري للجمهوريني...!

*اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية / مركز الدرا�صات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية 
املعرفة حول الرهانات الدولية
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عربي ودويل

مكتب  تــلــقــى 
الــتــحــقــيــقــات 
الـــفـــيـــدرايل 
اأكـــرث مــن 40 
معلومة,  ــف  األ
ــور  ــش ــا � ــه ــن م
فيديو ومقاطع 

دفع املتظاهرون 
دون  ــن  ــم ــث ال
ـــــــرور عــرب امل
ال�شرطة  مركز   
ــــــث مت  ــــــي ح
بع�شهم  ف�شل 
ــل ــم ــع ــــن ال ع

كان �لتوثيق �الفرت��صي نعمة للمحققني 
�لهو�ة �ملوجودين على �ل�صبكات �الجتماعية

 بد�أ م�صتخدمو �الإنرتنت �صباقا للتعرف 
على �أكرب عدد مكن من مقتحمي �لكابتول

القتحام مبنى الكابيتول ما بعده

اإريك جافليك مون�صيل

مواجهات اثارت اال�صتياء
مــن هــنــا هـــذه الــ�ــصــرا�ــصــة, وهذه 
ال�صرعة, يف حماولة للعثور على 
اجلـــنـــاة, تــالحــظ مــوؤلــفــة كتاب 
لالإنرتنت”  اخلـــفـــي  “الوجه 

)من�صورات الرو�س, 2017(.

ف�صل �ملتظاهرين عن �لعمل
الثمن  املـــتـــظـــاهـــرون  دفـــــع  لـــقـــد 
فعال, حتى دون املرور عرب مركز 
رجل  ف�صل  مت  وهكذا  لل�صرطة. 
الكابيتول  مبنى  يف  ت�صويره  مت 
بــعــد 24 �ــصــاعــة مـــن االأحـــــداث. 
تعرف م�صتخدمو االإنرتنت على 
ا�صم �صركته, نافي�صتار, املدرج على 
يرتديها  كــان  الــتــي  العمل  �ــصــارة 
عمله  �ـــصـــاحـــب  رقــــبــــتــــه.  حــــــول 
اأعطى  ـــــات,  الــ�ــصــابــق, مــتــجــر دون
في�صبوك  على  من�صور  يف  ا�صمه 
انت�صر كالنار يف اله�صيم, لتنتهي 
اأنهت عقد  اأنها  نافي�صتار باإعالن 
اأخرى,  �صركة  وقــالــت  موظفها. 
اإنها طردت  تاأمينات راأ�س االوزة, 
لنجعل  قــبــعــة,  مــوظــفــيــهــا  اأحـــــد 
اأخــرى, على  اأمريكا عظيمة مرة 
راأ�صه, قام حمامي �صركة التاأمني 
تــكــ�ــصــا�ــس, بن�صر  هــــذه, ومــقــرهــا 
يف  ان�صتغرام  على  فيديو  مقطع 
عز املظاهرة اأمام مبنى الكابيتول, 
واأعلن “�صندخله لوقف” عملية 
االنتخابات  نتائج  على  امل�صادقة 
عليه  ــــعــــّرف  ت ثــــم  ـــيـــة.  الـــرئـــا�ـــص
وا�صاروا  االإنـــرتنـــت,  م�صتخدمو 

اىل ح�صاب م�صّغله.
ونقاًل عن �صحيفة وول �صرتيت 
تاأمينات  �صركة  زعمت  جــورنــال, 
“فوجئت  اأنــــهــــا  االوزة,  راأ�ـــــــس 
اأحد  اأن  علمت  عــنــدمــا  وجــزعــت 
بدون  اأو  علمها  دون  موظفيها, 
�ـــصـــارك يف مظاهرة  قـــد  دعــمــهــا, 

عنيفة يف العا�صمة ».
عقارات  لــوكــيــلــة  النتيجة  نف�س 
تعر�صت  اأن  بــعــد  �ــصــيــكــاغــو,  يف 

من  �صديدة”  “لهر�صلة  �صركتها 
قبل م�صتخدمي االإنرتنت الذين 
تعرفوا عليها بال�صور: “نحن ال 
نت�صامح مع العنف اأو التدمري اأو 
برر  القانونية”,  غري  االأن�صطة 

�صاحب العمل.
امل�صاكل,  اأكــن هناك الأحــدث  »مل 
رئي�صي”,  لدعم  هناك  كنت  لقد 
اأنها  مـــوؤكـــدة  اخلــمــ�ــصــيــنــيــة,  ردت 
الكابيتول  مبنى  درجــات  �صعدت 
بال�صرطة,  تــ�ــصــطــدم  اأن  دون 
واأنـــهـــا نــ�ــصــرت �ـــصـــوًرا ذاتــيــة على 
الن�صيد  غــنــت  واأنـــهـــا  انــ�ــصــتــغــرام, 
“اال�صم  الوطني ثم غادرت. هذا 
ال�صبكات  عــلــى  �ــصــهــل  والعار”, 

االجتماعية. “ال�صور التي ُتظهر 
للغاية,  كثرية  املك�صوفة  الوجوه 
وال�صكان مذهولون مبا حدث, اال 
يخلطون  الــنــا�ــس  مــن  الكثري  ان 
و’يجب  اأ�صتطيع’  ‘انا  بــــني 
تقول رينا �صتامبوليي�صكا,  علي’, 
على  العثور  اأ�صتطيع  اأنني  ملجرد 
اأ�صخا�س ال يعني اأنه يجب علّي, 
من  لي�س  جميًعا.  بهم  اأ�صّهر  اأن 
حق اأحد ان ينت�صب حاكما. يجب 

اإر�صال املعطيات اإىل ال�صلطات«.

مكتب �لتحقيقات
 �لفدر�يل يطلب �مل�صاعدة

على دراية جيدة بتقنيات حتديد 

فاإن  االإنــرتنــت,  على  مــا  �صخ�س 
باتوا  االفــرتا�ــصــيــني  املــحــقــقــني 
مكتب  طلب  حيث  حتفيًزا  اأكــرث 
و�صرطة  الــفــيــدرايل  التحقيقات 
ر�صمًيا  الـــعـــا�ـــصـــمـــة  وا�ـــصـــنـــطـــن 
مـــ�ـــصـــاعـــدة اجلـــمـــهـــور. حـــتـــى اأن 
االأمريكية,  الفيدرالية  الوكالة 
الوثائق  جلــمــع  �صفحة  اأنــ�ــصــاأت 
التي من �صاأنها اأن ت�صمح بالعثور 

على مثريي ال�صغب.
»مــن اأجـــل اإنــ�ــصــاء مــلــف, �صيتعني 
على ال�صرطة التحقق من �صحة 
كدليل,  فيديو  مقطع  اأو  �ــصــورة 
ثم  مزيًفا.  لي�س  اأنــه  من  لتتاأكد 
لتقرير  املحاكم  اإىل  االأمــر  يعود 

املقدمة  الــعــنــا�ــصــر  كــانــت  اإذا  مــا 
اجلرمية”,  الإثــــــبــــــات  كــــافــــيــــة 
املخاطر  اإدارة  يف  اخلبرية  تذّكر 

واالأزمات.
على  ــــاب  حــــ�ــــص ا�ـــــصـــــتـــــخـــــدام  مت 
املحليون,  االإرهابيون  ان�صتغرام, 
معلومات  اأي  جلـــمـــع  بــ�ــصــرعــة 
ا�صم على وجه. مت  ت�صمح بو�صع 
ال�صبكة  بوا�صطة  احل�صاب  حذف 
ا�صتبداله  مت  ولكن  االجتماعية, 
ب�صرعة. وقد �صجل ما يقرب من 
22500 م�صرتك يوم االثنني. 
جتمع من�صة املناق�صة رديت اأكرث 
ال�صور  مــن  جيغابايت   12 مــن 
املتعلقة بـ 6 يناير. ويريد املوقع 

عام  االأ�صماء.  الك�صف عن  تفادي 
2013, كان عليه اأن يعتذر بعد 
مت  عندما  الأبــريــاء,  زورا  اتهامه 
للتعرف  رقمية  مــطــاردة  اإطـــالق 
ماراثون  تــفــجــري  مــنــفــذي  عــلــى 

بو�صطن.
-جمموعة  بــيــلــنــغــكــات  �ــصــبــكــة 
واملحققني  الباحثني  مــن  دولــيــة 
املـــواطـــنـــني -من  والــ�ــصــحــفــيــني 
امل�صتندات  جميع  جتمع  جانبها, 
بيانات  جـــداول  يف  تتلقاها  الــتــي 

غوغل.

برنامج �لتعرف على �لوجوه
ومـــــع ذلــــــك, فــــــاإن الـــتـــعـــاون مع 

ح�صاب  اأدى  اأثــمــر.  قد  ال�صلطات 
وا�صع,  نطاق  على  املتابع  تويرت, 
الباحث  رايــلــتــون,  �صكوت  جلــون 
جمموعة  وهـــي  الب,  �صيتزن  يف 
يف جامعة تورنتو )كندا( تراقب 
اعتقال  اإىل  الــ�ــصــيــرباين,  االأمـــن 
يقول  االأقــــــــل.  عـــلـــى  �ــصــخــ�ــصــني 
الــبــاحــث اإنـــه يــركــز عــلــى حتديد 
عنيفني.  بـــدوا  الــذيــن  الن�صطاء 
�صائحو  بــالــتــاأكــيــد  هــنــاك  “كان 
ومل  الـــدخـــول  اأرادوا  اإنــ�ــصــتــغــرام 
يــــكــــن لــــديــــهــــم خــــطــــط حمـــــددة 
اآخرين  اأن رجـــاال  هــنــاك. ويــبــدو 
للقتال”,  ازيــــاء  يـــرتـــدون  كــانــوا 
�صتار.  تـــورنـــتـــو  لــ�ــصــحــيــفــة  قــــال 

“�صاألت نف�صي: ملاذا كانوا هناك؟ 
ولالإجابة على هذا ال�صوؤال, كانت 
هــي معرفة من  االأوىل  اخلــطــوة 

هم. »
رايلتون  �ــصــكــوت  جـــون  ي�صتخدم 
وبرامج  ال�صور  حت�صني  تقنيات 
الـــتـــعـــرف عــلــى الــــوجــــوه. وّلــــدت 
الردود.  اآالف  للم�صاعدة  طلباته 
الباحث  متكن  يناير,   7 وم�صاء 
مــن الــتــعــرف عــلــى رجـــل حا�صر 
يف جمل�س ال�صيوخ, يرتدي خوذة 
بال�صتيكية.  واأ�ــصــفــاد  ع�صكرية 
بروك,  ريندل  التك�صان الري  انه 
ــــابــــط االحـــــتـــــيـــــاط اجلــــــوى  �ــــص
املتقاعد, واعتقلته ال�صلطات يوم 

االحد.
كانت عملية حتديد الهوية اأكرث 
اآخر  ل�صخ�س  بالن�صبة  �صعوبة 
ع�صكرية,  �صبه  مــعــدات  يــرتــدي 
اأ�صود  بقناع  وجهه  اخفى  والــذي 
وقبعة. بعد عدة اأيام من البحث 
�صكوت  جـــــون  اأخـــــــرب  الــــدقــــيــــق, 
التحقيقات  مـــكـــتـــب  رايــــلــــتــــون 
الفيدرايل بالنتيجة التي تو�صل 
اإلـــيـــهـــا. الــــرجــــل املـــعـــنـــي, اإريـــــك 
جــافــلــيــك مــونــ�ــصــيــل, مـــن واليـــة 
من  االأحـــد  يــوم  اعتقل  تيني�صي, 

قبل ال�صلطات الفيدرالية.
اعــتــقــال ع�صرات  املــجــمــوع, مت  يف 
ال�صغب  اأعــمــال  منذ  االأ�ــصــخــا�ــس 
مــنــهــم جــيــك اأجنـــيـــلـــي, مـــن كيو 
اجلامو�س,  راأ�ـــــس  بــغــطــاء  انــــون 
مكتب  لــ�ــس  جــونــ�ــصــون,  اآدم  اأو 
املتوقع  ومـــن  بــيــلــو�ــصــي.  نــانــ�ــصــي 
اعتقاالت اأخرى. واأفادت �صحيفة 
نيويورك تاميز االثنني اأن مكتب 
التحقيقات الفيدرايل تلقى اأكرث 
من 40 األف معلومة, منها �صور 
ال  الرقم  وهــذا  فيديو.  ومقاطع 
يــ�ــصــمــل املــعــلــومــات املــقــدمــة عرب 

الهاتف.
عن لو باري�صيان

غزوة مبنى �لكابيتول:

هكذا �شاعدت النرتنت يف حتديد مثريي ال�شغب...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

امات  كمرّ حتت  �بت�صاماتهم  �إخ��ف��اء  �ملمكن  من  ك��ان 
و�قية من فريو�س كورونا, �إال �أن �أن�صار دونالد تر�مب 
�أكرث  �لكابيتول  يف  و�مل�صاغبون  بها,  مغرمني  لي�صو� 
�زدر�ء لها. لذلك, �ختار �لعديد منهم, ب�صكل علني, 

زرع �لفو�صى يف دو�ئر �لربملان �الأمريكي يف 6 يناير.
بع�صهم وقف بفخر ليلتقط �صور� جابت جميع �أنحاء 
�لعامل, �أقد�مه على مكتب م�صوؤول منتخب, �أو ملوحا 
�صاعة  �آخ���رون  ن�صر  حني  يف  �لكونفدر�لية.  بعلم 
جمدهم على في�صبوك �أو �ن�صتغر�م, دون �أن يتخيلو� 

�صون �أنف�صهم الإجر�ء�ت قانونية. �أنهم يعررّ

�لهو�ة  للمحققني  نعمة  �لتوثيق �الفرت��صي هو  هذ� 
فبم�صاعدة  �الجتماعية.  �ل�صبكات  على  �ملوجودين 
�صور �ل�صحفيني ومقاطع �لفيديو �لتي بثها �مل�صاغبون 
م�صتخدمي  من  �لعديد  يحاول  مبا�صرة,  �لهو�ء  على 
�قتحمو�  �لذين  �مل�صاركني  على  �لتعرف  �الإن��رتن��ت 

�أروقة مبنى �لكابيتول.

تالحظ  يوحدهم”,  بزخم  مدفوعون  �أنهم  لو  كما   «
�ملخاطر  �إد�رة  يف  �خل��ب��رية  �صتامبوليي�صكا,  رينا 
ما  �لبالد,  عظمة  مهاجمة  متت  “ لقد  و�الأزم��ات. 
و�جبهم  ب��اأن  ي�صعرون  �إنهم  �لنا�س,  حفيظة  �ث��ار 
�لدو�س  مت  قد  �لرئا�صية,  �النتخابات  �أي  �مل��دين, 

عليه �أكرث من مرة. 

الري ريندل بروك

ال�صور يف خدمة التحقيق
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

 اجــتــذبــت مــنــافــ�ــصــات بــطــولــة دبي 
املفتوحة الألواح التزحلق على املياه 
باملظالت "كايت �صريف" عددا من 
ويف  العامليني  الريا�صة  هذه  جنوم 
فئة  يف  الــعــاملــي  الــبــطــل  مقدمتهم 
هــايــدروفــويــل الــ�ــصــلــوفــيــنــي توين 

فودي�صيك.
االأوىل  للمرة  فودي�صيك  و�ــصــارك 
مناف�صات  خــالل  من  املناف�صات  يف 
البطولة  مــــن  االأوىل  ــــة  اجلــــول
الدويل  دبـــي  نـــادي  نظمها  والــتــي 
بالتعاون  الــبــحــريــة   لــلــريــا�ــصــات 
مع جلنة االمــارات للكايت �صريف 
والــتــجــديــف والــتــزحــلــق عــلــى املاء 
املا�صيني  وال�صبت  اجلمعة  يــومــي 
 100 عن  زادت  ومب�صاركة  بنجاح 
 30 ميــثــلــون  ومت�صابقة  مت�صابق 
ـــــة حــــول الـــعـــامل اإ�ـــصـــافـــة اإىل  دول

اأبطال االإمارات.
ويعترب ال�صلوفيني توين فودي�صيك 
اأحد اأبرز النجوم ال�صاعدة يف هذه 
�صتطرق  والــتــي  العاملية  الريا�صة 
ال�صيفية  االأوملبية  الــدورات  اأبــواب 
والثالثون  الــثــالــثــة  الــنــ�ــصــخــة  يف 
يف  اعتماد  بعد   )2024 )بــاريــ�ــس 
ال�صيفية  االأوملــبــيــة  االألــعــاب  دورة 
لل�صباب التي اأقيمت عام 2018 يف 
االأرجنتني وحقق خالل فودي�صيك 

امليدالية الذهبية.
وميــلــك املــتــ�ــصــابــق الــ�ــصــلــوفــيــنــي يف 
ر�صيده ثالث انت�صارات كربى عام 
االأول  املركز  حقق  حيث   2019

بطولة  جـــــوالت  يف  مـــــرات  ثــــالث 
يف  االأوىل  هـــايـــدروفـــويـــل  الـــعـــامل 
والثانية  )ال�صني(  وبيفانغ  مدينة 
يف مـــديـــنـــة غـــيـــزيـــرا )اإيـــطـــالـــيـــا( 
بينغاتان  مـــديـــنـــة  يف  والـــثـــالـــثـــة 
)الــ�ــصــني( وانــهــى املــو�ــصــم حمتال 
املركز التا�صع يف الت�صنيف العاملي.

وجنح ال�صلوفيني توين فودي�صيك 
الذي �صارك بالرقم 1 يف بطولة دبي 
من انتزاع �صدارة فئة هايدروفويل 
اف�صل  مــ�ــصــجــال  �ــصــبــاقــات   7 بــعــد 
مـــعـــدل لــيــعــتــلــي املــنــ�ــصــة حمــــرزا 
جميع  على  ومتقدما  االأول  املركز 
امل�صاركني يف هذه الفئة ومن بينهم 
املت�صابق رقم 11 البلغاري هافدار 
الــــذي احــتــل املركز  الــكــ�ــصــنــدروف 
الثاين واملت�صابق رقم 95 اجلنوب 

الذي  بار�صون�س  �صليفي  افــريــقــي 
احتل املركز الثالث.

واأبدى ال�صلوفيني توين فودي�صيك 
�ــصــعــادتــه الــكــبــرية بــاحلــ�ــصــور من 
�صلوفينيا وامل�صاركة يف بطولة دبي 
انــهــا متثل  املــفــتــوحــة مــ�ــصــريا اىل 
حمطة مهمة ال�صتعادة لياقته بعد 
توقف معظم البطوالت العاملية يف 
ال�صفر  قــيــود  ب�صبب   2020 عـــام 
انت�صار  ب�صبب  واحلــظــر  والــتــنــقــل 

جائحة كورونا.
فودي�صيك  توين  ال�صلوفيني  وقــال 
اإىل  الـــقـــدوم  اأتــــــردد حلــظــة يف  مل 
اأجل  من  والدتي  برفقة  االإمـــارات 
باأجواء  اال�صتمتاع  واأي�صا  امل�صاركة 
م�صيدا  الـــعـــامل  يف  �ــصــتــاء  اأجـــمـــل 
املتميز  الــتــنــظــيــمــي  بـــاملـــ�ـــصـــتـــوى 

واالهـــتـــمـــام الــكــبــري الــــذي حتظى 
عام  ب�صكل  البحرية  الريا�صات  به 
املياه  على  التزحلق  األــواح  وريا�صة 
�ـــصـــريف( التي  بـــاملـــظـــالت )كـــايـــت 

ت�صم فئة هايدروفويل .
مــن جــانــبــه حــر�ــس هـــزمي حممد 
ال�صباقات  اإدارة  مــديــر  الــقــمــزي 
للريا�صات  الــــدويل  دبـــي  نـــادي  يف 
مب�صاركة  الرتحيب  على  البحرية 
ال�صلوفيني  الــــعــــاملــــي  الــــبــــطــــل 
العامليني  االبطال  وكــل  فودي�صيك 
ان  مبينا  �ــصــريف  كــايــت  ريا�صة  يف 
بطولة دبي املفتوحة وبعد ال�صمعة 
هدفا  باتت  حققته  الذي  وال�صيت 
لــكــل جنــــوم هــــذه الــريــا�ــصــة حيث 
روزنامة  يف  ظهورها  ومنذ  جتمع 
الـــنـــادي بــاحلــلــة اجلـــديـــدة قــبــل 3 

ــــطــــال ونحن  االب نــخــبــة  مـــوا�ـــصـــم 
الرابعة  الن�صخة  تكون  ان  �صعداء 
بهذا احل�صور خا�صة وان نعي�س يف 

فرتة اأجمل �صتاء بالعامل.

تاأجيل
اللجنة  قــــــررت  اآخــــــر  جـــانـــب  مــــن 
املـــنـــظـــمـــة يف نــــــادي دبـــــي الـــــدويل 
بالتن�صيق  الــبــحــريــة  لــلــريــا�ــصــات 
مع جلنة االإمــارات للكايت �صريف 
والــتــجــديــف والــتــزحــلــق عــلــى املاء 
الثانية  اجلــولــة  مناف�صات  تاأجيل 
 2021 املفتوحة  دبي  بطولة  من 
ملوعد الحق يحدد فيما بعد ح�صب 

احلالة اجلوية
ال�صكر  املــنــظــمــة  الــلــجــنــة  ووجــهــت 
كل  و  الداعمني  لل�صركاء  اجلزيل 
جناح  على  واملت�صابقات  املت�صابقني 
اجلولة االأوىل .. اآملني اأن يتجدد 
الثانية  اجلــولــة  قــريــبــا يف  املــوعــد 

متى ما تهياأت الظروف 

�إجناز�ت:
االأوملبية  الــــــــدورة  االأول  املــــركــــز 
ايري�س  بوين�س   2018 لل�صباب 

"االأرجنتني"
الــــعــــامل  بــــطــــولــــة  االأول  املـــــركـــــز 
وبيفانغ   2019 هـــايـــدروفـــويـــل 

"ال�صني"
الذهبي  العامل  كاأ�س  االأول  املركز 
غيزيرا   2019 هـــايـــدروفـــويـــل 
بطولة  االأول  املــركــز  "اإيطاليا" 
 2019 هــــايــــدرفــــويــــل  الـــــعـــــامل 

بينغاتان "ال�صني"

•• اأبوظبي –الفجر:

بــرعــايــة كــرميــة مــن �ــصــمــو ال�صيخ 
رئي�س   - نهيان  اآل  زايـــد  بــن  فــالح 
ل�صباق  غنتوت  نــادي  اإدارة  جمل�س 
اخليل والبولو, يطلق نادي غنتوت 
والـــبـــولـــو, بطولة  لــ�ــصــبــاق اخلــيــل 
كاأ�س �صلطان بن زايد للبولو, التي 
"دون  الــنــادي  مالعب  على  �صتقام 
يوم  مــن  اعــتــبــاراً  وذلـــك  جمهور", 
الثالثاء املوافق 19يناير, وت�صتمر 
حتى 1 فرباير القادم. بالتعاون مع 
كاًل من ال�صريك احلكومي جمل�س 
واال�صرتاتيجي  الريا�صي  اأبوظبي 
املتمثل يف جمعية االإمارات للبولو.

وجـــــاء ذلــــك خــــالل مــرا�ــصــم حفل 
اأم�س   �صباح  اأقيمت  الــتــي  القرعة 
لــالإعــالن عن  الــنــادي  االأول مبقر 

وبعد  املــ�ــصــاركــة,  والــفــرق  البطولة 
بانطالق  خا�صة  احتفالية  اإقــامــة 
التي  لــلــبــطــولــة  االأوىل  الــنــ�ــصــخــة 
تــ�ــصــكــل الـــكـــثـــري مــــن قـــيـــم الـــوفـــاء 
ال�صيخ  لــــه  لــلــمــغــفــور  والـــتـــقـــديـــر 
�صلطان بن زايد اآل نهيان طيب اهلل 
لريا�صة  الكثري  قــدم  الـــذي  ثـــراه, 
وللفرو�صية  عـــام  ب�صكل  االإمـــــارات 
العطرة, وعرفاناً  لذكراه  وتخليداً 
تراث  دعـــم  يف  وم�صاهمته  بــــدوره 

االإمارات يف خمتلف املجاالت.
�صعادة:   , القرعة  مرا�صم  وح�صر 
زايــــــــد خـــلـــيـــفـــة الــــزعــــابــــي املـــديـــر 
لـــنـــادي غــنــتــوت رئي�س  الــتــنــفــيــذي 
الــــلــــجــــنــــة املــــنــــظــــمــــة لـــلـــبـــطـــولـــة, 
قائد  ال�صام�صي  نــا�ــصــر  والــكــابــن 
, وممثلي  لــلــبــولــو  غــنــتــوت  فــريــق 
بالبطولة.  املــتــنــافــ�ــصــة  االأنــــديــــة 

و�ــصــنــفــت الــبــطــولــة مبــ�ــصــتــوى 4 
اىل6  هــانــدي كـــاب, والــتــي متثل 

اأهــــم بــطــوالت البولو  واحــــدة مــن 
يف االإمــارات, والتي ت�صهد م�صاركة 

العديد من الوجوه ال�صابة ونخبة 
املتميزين  املواطنني  الالعبني  من 

واأجريت  املــحــرتفــني.  واملــقــيــمــني 
القرعة بال�صحب على ال�صبعة فرق 

املتناف�صة على الكاأ�س وهي ) فريق 
بولو,  اأبوظبي  فريق   , )اأ(  غنتوت 
غنتوت  فريق  بولو,  را-نــون  فريق 
بولو,  دراي  بــن  فــريــق  )ب(,  بــولــو 
-مو  �صاري�صا  فريق  انــكــورا,  فريق 
مباريات  مناف�صات  و�صتبداأ  بولو(. 
بافتتاحية  البطولة  مــن  يــوم  اأول 
فريق  �صد  بولو  اأنــكــورا  فريق  بني 
�صيحت�صن  و  بــولــو,  �ــصــاريــ�ــصــا-مــو 
ملعب �صلطان بن زايد ثاين مباراة 
غنتوت  و  )اأ(  غنتوت  فريقي  بــني 
االأول مبباراة  اليوم  ويختتم  )ب(, 
بني فريقي اأبوظبي للبولو �صد بن 
املناف�صات  و�صت�صتمر  للبولو.  دراي 
الفريقني  حتـــــــدد  ــــوف  �ــــص الــــتــــي 
نيل  و�صرف  اللقب  على  املناف�صني 
الكاأ�س. واجلدير بالذكر اأن املباراة 
قنوات  عــرب  تنقل  �ــصــوف  النهائية 

باالإ�صافة   , الــريــا�ــصــيــة  اأبــوظــبــي 
عرب  املــــبــــاريــــات  جــمــيــع  نـــقـــل  اإىل 
واملوقع  الر�صمية  الــيــوتــيــوب  قــنــاة 
www. لـــلـــنـــادي  االلـــــكـــــرتوين 

grpc.ae  , جتاوباً مع االإجراءات 
النادي  اتخذها  التي  االحــرتازيــة 
الريا�صي  مو�صمه  انــطــالقــة  منذ 
بتوجيهات  احلـــــــايل  املـــجـــتـــمـــعـــي 
,وتعليمات  الــعــلــيــا  الـــقـــيـــادة  مـــن 
جمـــلـــ�ـــس اأبــــوظــــبــــي الــــريــــا�ــــصــــي , 
ال�صحي يف ظل  للربتوكول  ووفقاً 
الظروف اال�صتثنائية التي يعي�صها 
فايرو�س  جــائــحــة  بــ�ــصــبــب  الـــعـــامل 
مبا   -  Covid-19 كـــورونـــا   -
ي�صمن ال�صالمة جلميع امل�صاركني 
بالنادي  احلـــدث  عــلــي  والــقــائــمــني 
مــنــذ انـــطـــالقـــة مــو�ــصــمــه احلـــايل 

اال�صتثنائي.

•• اأبوظبي –الفجر:

االأف�صل  بجوائز  الفائزين  اأ�ــصــمــاء  االإمــاراتــيــة  املحرتفني  رابــطــة  اأعلنت 
ال�صهرية يف دوري اخلليج العربي ل�صهر دي�صمرب, والتي تنظمها الرابطة 
بنهاية  العربي",  اخلــلــيــج  لــــدوري  الــر�ــصــمــي  "الراعي  اتــ�ــصــاالت  بــرعــايــة 
الذكية  الهواتف  على  الرابطة  وتطبيق  الر�صمي  املــوقــع  عــرب  الت�صويت 
لـ48  وا�صتمر  يناير   10 االأحــد  ظهر  انطلق  والــذي  اللوحية  واالأجــهــزة 

�صاعة.
وتوج عبداهلل رم�صان العب و�صط اجلزيرة بجائزة اأف�صل العب يف دوري 
اخلليج العربي ل�صهر دي�صمرب, كما ح�صد مدربه الهولندي مار�صيل كايزر 
الثنائي تفوقهما بعدما  ليكرر  اأف�صل مــدرب,  مدرب اجلزيرة على جائزة 

فازا بهذه اجلائزة يف �صهر نوفمرب اأي�صاً.
فيما نال فهد الظنحاين حار�س مرمى بني يا�س, على جائزة اأف�صل حار�س 

خالل �صهر دي�صمرب.
يف  مناف�صني  اأربــعــة  اأبوظبي" على  "فخر  العــب  رم�صان  عبداهلل  وتفوق   

الــدوري خالل �صهر دي�صمرب, بعدما �صمت قائمة  اأف�صل العب يف  جائزة 
وريان  ال�صارقة,  العــب  �صوكورف  اأوتابيك  االأوزبــكــي  مــن:  كل  املر�صحني, 
مينديز العب الن�صر, ورامون لوبيز العب خورفكان وبول جو�س اأمبوكو 

العب الوحدة.
والروماين  ال�صارقة,  مــدرب  العنربي  العزيز  عبد  على  كايزر  تفوق  فيما 
دانيال اإي�صايال مدرب بني يا�س, وتفوق فهد الظنحاين الذي ا�صتقبل هدًفا 
واحــًدا خالل �صهر دي�صمرب على جمال عبداهلل حار�س احتاد كلباء وعلي 
بت�صليم  االإمــاراتــيــة  املحرتفني  رابطة  و�صتقوم  اجلــزيــرة.  حار�س  خ�صيف 
اجلولة  مناف�صات  خالل  فرقهم  مباريات  بداية  قبل  جوائزهم  الفائزين 
اجلمعة  غٍد  م�صاء  �صتنطلق  التي  العربي  اخلليج  دوري  من  ع�صر  الثالثة 
ويجري اختيار قائمة املر�صحني لكل �صهر عن طريق  اجلاري.   يناير   15
االإح�صائيات املقدمة من �صركة "اأوبتا" العاملية املتخ�ص�صة يف االإح�صائيات 
الريا�صية, وتقت�صر االإح�صائيات على االأداء يف دوري اخلليج العربي فقط, 
املر�صحني عرب موقع  قائمة  للت�صويت على  للجمهور  الفر�صة  تتاح  فيما 

وتطبيق الرابطة قبل اإعالن الفائزين.

»غنتوت« يعلن عن انطالق الن�شخة الأوىل من كاأ�س �شلطان بن زايد للبولو

رابطة املحرتفني تعلن الفائزين بجوائز الأف�شل يف »دي�شمرب«

�ل�صلوفيني فودي�صيك ي�صتمتع باأجمل �صتاء

بطولة دبي - كايت �شريف جتتذب جنوم العامل
�لقمزي: �حلدث بات هدفا الأبرز جنوم هذه �لريا�صة

•• دبي –الفجر:

 اأهـــدى احتـــاد االإمــــارات لــكــرة الــقــدم الــالعــب العراقي 
مبنا�صبة  الــوطــنــي  املــنــتــخــب  قمي�س  اإبـــراهـــيـــم   اأحــمــد 

خو�صه 100 مباراة مع اأ�صود الرافدين .

جـــاء ذلـــك عــلــى هــامــ�ــس املـــبـــاراة الــدولــيــة الـــوديـــة التي 
با�صتاد  االأول  اأم�س  والــعــراق  الوطني  منتخبنا  جمعت 
زعبيل بنادي الو�صل والتي انتهت بالتعادل ال�صلبي دون 
اأهـــداف . وقــام حممد عــبــداهلل هــزام الظاهري االأمني 
االأمني  فــرحــان  حممد  وبح�صور  الــكــرة  الحتـــاد  الــعــام 

العام لالحتاد العراقي  بت�صليم الالعب قمي�س االأبي�س 
رئي�س  النعيمي  حميد  بــن  را�ــصــد  ال�صيخ  توقيع  يحمل 

االحتاد .
واأعـــرب الــالعــب عــن �صكره وتقديره الحتــاد االإمـــارات 

لكرة القدم على هذه املبادرة الرائعة .

احتاد الإمارات لكرة القدم ُيكرم 
لعب العراق اأحمد اإبراهيم 

•• اأبوظبي-وام:

من  االأوىل  اجلــولــة  " مناف�صات  " اجلــمــعــة  غـــدا  تنطلق 
نادي  ينظمها  التي  الال�صلكية  للقوارب  االإمـــارات  بطولة 
�صمو  رعــايــة  حتــت  البحرية,  للريا�صات  الـــدويل  اأبوظبي 
م�صت�صار  نــهــيــان  اآل  خليفة  بــن  �صلطان  الــدكــتــور  ال�صيخ 
النادي,  اإدارة  ال�صمو رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  �صاحب 
نهيان  اآل  خليفة  بــن  �صلطان  بــن  حممد  ال�صيخ  ومتابعة 
اأجمل   " حملة  �صمن  الــنــادي,  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 

�صتاء يف العامل " لدعم ال�صياحة يف الدولة .
 30 ويــعــد هــذا الن�صاط بــدايــة مو�صم بــحــري الأكـــرث مــن 
�صهر  من  ابتداء  �صتنطلق  بحريا  و�صباقا  وبطولة  فعالية 
كان  حيث  املقبل,  دي�صمرب  حتى  وت�صتمر  اجلـــاري,  يناير 
املا�صي مع  االأ�صبوع  االأول  الن�صاط  يقام  اأن  املفرت�س  من 
اجلولة االأوىل من بطولة االإمــارات للتزلج على املاء لكن 

مت تاأجيله ب�صبب االأحوال اجلوية غري املالئمة.
وت�صم املناف�صة يف جولتها االأوىل فئتني هما فئة حمركات 
4 �صل, وفئة حمركات 3 �صل, مب�صاركة ما يقرب من 25 
خمتلفة  ت�صفيات  على  ال�صباق  �صينطلق  حيث  مت�صابقا, 
تبداأ من ال�صاعة الواحدة ظهرا وتنتهي يف الرابعة ع�صرا 

فعاليات  الأجــنــدة  ين�صم  كــي  الــبــحــري  الن�صاط  ويــاأتــي   .
يعترب  اأنــه  خا�صة  العامل"  يف  االأجــمــل  اأبــوظــبــي  "�صتاء 
املتوقعة  املــ�ــصــاركــة  خـــالل  مــن  لـــالإمـــارة  �صياحية  واجــهــة 
للمتابعني واحل�صور. و�صهد املوقع الر�صمي للنادي ارتفاع 
خدمة  من  ي�صتفيدون  الذين  واملت�صابقني  امل�صاركني  عدد 
وي�صعى  مناف�صة,  اأي  يف  امل�صبق  االإلـــكـــرتوين  الت�صجيل 
النادي اإىل اأن تكون هذه البطولة ثابتة يف اأجندته االأعوام 

املقبلة, كي ي�صهم يف تو�صيع قاعدة ممار�صيها.
املو�صم اجلديد  اأن  النادي  الرميثي مدير عام  �صامل  واأكد 
للنادي البحري �صيكون مزيجا من التحديات والبطوالت 
املحلية والعاملية واالإقليمية, م�صريا اإىل اأن االأرقام املتوقع 
ت�صجيلها يف هذا املو�صم على �صعيد املت�صابقني وامل�صاركني, 
وعدد املناف�صات �صتكون قيا�صية مقارنة بال�صنوات املا�صية.

وعن الزوارق الال�صلكية لفت اإىل اأن امل�صروعات الريا�صية 
باأفكار  دوما  تبداأ  اأبوظبي  نادي  اإ�صرتاتيجية  يف  اجلديدة 
الـــزوارق  م�صابقة  واأن  الــواقــع,  اأر�ـــس  على  تطبيقها  يتم 
التي متتلك ح�صورا  االأفــكــار  هــذه  اإحــدى  الال�صلكية هي 
هذه  اأن  خا�صة  الــ�ــصــبــاب,  جمهور  على  اإيــجــابــيــا  وتــاأثــريا 
الوقت,  مــرور  مع  اأعلى  و�صهرة  �صيتا  �صتكت�صب  الريا�صة 

و�صتجد اإقباال ورغبة من ال�صباب يف احل�صور وامل�صاركة.

غدا .. انطالق اأوىل جولت بطولة 
الزوارق الال�شلكية يف اأبوظبي 
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•• دبي-الفجر

" فــوزا م�صتحقا وكبريا على فريق البا�صا  "بهان�صايل دبــي   حقق فريق 
اأهداف ون�صف وهي �صورة كربونية من  اأهداف مقابل ثالثة  وبثمانية 
خ�صارة البا�صا يف مباراته االفتتاحية لبطولة �صهر يناير لنادي ومنتجع 
احلبتور للبولو والفرو�صية اأمام مناف�صه فريق "هي�صكث ا�صتيت�ص�س 9 ". 
جاءت املباراة  بني متو�صطة امل�صتوى وتباين االأداء تارة باإيقاع �صريع للعب 
وتارة اأخرى باإيقاع  هادىء ن�صبيا حيث بدا وا�صحا اأن فارق الهانديكاب 
بني الفريقني �صيمنح الغلبة لفريق بهان�صايل دبي وقد كان حيث لعب 
الفريق ي�صم  كل من علي البلو�صي وري�صي بهان�صايل و�صبا�صتيان ماك�س 

البا�صا  فريق  لعب  بينما  جــول   5 هانيكاب   الفريق  ويحمل  وماالكالزا 
واليجاندرو وخو�صيه  وهــاين جاب�س  �صان�صال  يا�صني  كل من  ي�صم  وهو 

كوينتووهو يحمل هانديكاب  3 جول   .
وبهذه اخل�صارة ابتعد فريق البا�صا عن دائرة املناف�صة بينما يدخل منح 
الفوز فريق "بهان�صايل دبي" فر�صة املزاحمة على القمة ومن ثم فر�صة 

اللعب يف املباراة النهائية .   
"هي�صكث  بــني فريقي  هــامــة جتمع  مــبــاراة  الــيــوم اخلمي�س  وتــقــام  هــذا 
لقاء  طـــريف  هــويــة  �صتحدد  والــتــي  فــارجنــتــون  " وفــريــق   9 ا�صتيت�ص�س 
للبولو  احلبتور  ومنتجع  بــنــادي  اجلمعة  غــد  يــوم  ظهر  البطولة  ختام 

والفرو�صية .

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايــد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  رعاية  حتت 
الــوزراء, وزير الداخلية, انطلقت بطولة ال�صرطة للياقة والتحدي يف ن�صختها 
الريا�صي,   الــ�ــصــرطــة  احتـــاد  ينظمها  الــتــي  الــقــيــادات,  م�صتوى  عــلــى  الــ�ــصــابــعــة 
ال�صباحية  الفرتة  خــالل  اخليمة,  راأ�ــس  ل�صرطة  العامة  القيادة  وت�صت�صيفها 

وامل�صائية ليومي 12 – 13  من ال�صهر اجلاري و�صط اإجــراءات وقائية ووفق 
التدابري االحرتازية للحفاظ على �صالمة املت�صابقني ل�صمان ال�صالمة ال�صحية 

للجميع.
البدنية  الــقــوة  تخترب  التي  التحديات  مــن  جمموعة  البطولة  تت�صمن  حيث 
احلواجز   ( خالل  من  للم�صاركني  البدنية  اللياقة  مهارات  واختبار  والذهنية 

واملوانع – حتدي ال�صحراء – حتدي ال�صرعة – اللياقة والتحدي ( .

راأ�ــس اخليمة  النعيمي قائد عام �صرطة  اللواء علي عبد اهلل بن علوان  واأو�صح 
العامة  الــقــيــادة  الــدعــم حيث حتــر�ــس  كــافــة  لتقدمي  كــبــرياً  يــويل اهتماماً  اأنـــه 
الفعاليات  العديد من  وا�صت�صافة  املناف�صات  اإقامة  على  اخليمة,  راأ�ــس  ل�صرطة 
وت�صهم  املعنوية لدى اجلميع,  الــروح  ت�صهم يف رفع  التي  الريا�صية  وامل�صابقات 
يف خلق التناف�س الريا�صي. واأكد بن علوان على اأهمية و�صرورة اإجناح البطولة 
عرب ت�صكيل جلنة داخلية وفريق عمل للوقوف على كافة االحتياجات وتاأمينها 

خا�صة  ب�صفة  القيادة  ب�صمعة  يليق  مميز  ب�صكل  البطولة  ظهور  ل�صمان  وذلك 
واالإمارة ب�صفة عامة متمنياً للجميع التوفيق . ومن جانبهم, ثمن املتناف�صون, 
من  وامللمو�صة  الفعالة  الريا�صي  ال�صرطة  واحتــاد  الداخلية,  وزيــر  �صمو  جهود 
حر�صاً  الــدولــة,  م�صتوى  على  املتميزة  الريا�صية  الفعاليات  هــذه  اإقامة  خــالل 
على تنمية القدرات واملهارات الريا�صية و�صكروا كذلك �صرطة راأ�س اخليمة على 

اال�صت�صافة وتوفري االأجواء التي ت�صاعد على املناف�صة .

•• اأبوظبي-وام: 

ي�صتاأنف احتاد االإمارات للم�صارعة واجلودو برنامج م�صابقاته ملو�صم 2020 – 
اأبطال االإمارات للجودو لفئة ال�صباب يوم اجلمعة املوافق  2021 باإقامة دوري 
ب�صالة نادي احتاد كلباء, بعد النجاح الكبري الذي حققته  اجلاري  يناير   22

بطولة اليوم الوطني للرجال التي اأقيمت �صهر نوفمرب املا�صي.
ال�صباب  لتعريف  الــدولــة  بــطــوالتــه على مــدن  تــدويــر  ويــحــر�ــس االحتـــاد على 
واالأجيال اجلديدة مبعامل الدولة ومدنها, ولتقوية اأوا�صر التعاون بني االحتاد 
اأ�صماء  اإر�صال  البطولة  لتلك  والتنظيمية  الفنية  الالئحة  وت�صرتط  واأنديته. 
املقبل  االأربعاء  يوم  م�صاء  اخلام�صة من  ال�صاعة  قبل  امل�صاركة  واملراكز  االأندية 
الالعب,  وبطاقة  الثبوتية  االأوراق  اإبـــراز  على  التاأكيد  مع  يناير   20 املــوافــق 
و�صهادة اللياقة الطبية وفح�س كورونا حديث, عند �صعود امليزان الذي تقرر 
موعده م�صاء يوم اخلمي�س املوافق 21 يناير يف نادي احتاد كلباء, ويجوز لكل 

فريق اأن ي�صجل 3 العبني يف كل وزن منهم مواطنان اثنان ومقيم.

فئات  اليوم  اأ�صدرته  بيان  خالل  باالحتاد  للم�صابقة  الفنية  الالئحة  وحــددت 
 ,2003  ,2002  ,2001 ومواليد  �صنة,   /  20-19-18  / حتــت  ال�صباب 
والتي ت�صمل اأوزان حتت 55 و 60 و 66 و 73 كجم وتقام بطريقة الدوري من 
دور واحد مع التاأكيد على تقيد االأندية باأعمار الالعبني املحددة لكل فئة مما 
يوفر فر�صة التكافوؤ بني الالعبني ال�صاعدين. واأكد �صعادة حممد بن ثعلوب 
الدرعي رئي�س االحتاد �صرورة اتباع االإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية 
املرافق اخلدمية والرتفيهية يف  الن�صاط مبختلف  ا�صتئناف  التي �صدرت عند 
/ باإجراء فح�س خمربي  االلتزام  االأندية  وعلى جميع  كورونا,  فرتة جائحة 
االإدارية  واالأجهزة  واحلكام  واالإداريــني  الالعبني  من  املعنيني  لكل   /PCR
وتوجه  اجلميع.  �صالمة  على  حفاظا  النتيجة,  �صلبية  من  والتاأكد  والعاملني 
الدرعي بال�صكر اإىل م�صوؤويل نادي احتاد كلباء على ا�صت�صافة تلك اجلولة من 
باأف�صل �صورة كما  املناف�صات  اأن تخرج  االإمــارات للجودو, متمنيا  اأبطال  دوري 
الوطنية,  للمنتخبات  دعما  ت�صكل  جديدة  مواهب  اكت�صاف  بهدف  لها,  خطط 

م�صريا اإىل اأن اجلولة النهائية �صتقام يوم 22 فرباير املقبل.

بطولة منتجع �حلبتور للبولو يناير 2021

»بهان�شايل دبي« ميطر �شباك 
»البا�شا« بثمانية اأهداف 

افتتاح بطولة ال�شرطة للياقة والتحدي يف �شيافة �شرطة راأ�س اخليمة

»احتاد اجلودو« يعلن �شروط واأوزان امل�شاركني 
يف »دوري اأبطال الإمارات لل�شباب«

•• اأبوظبي - وام: 

اأبوظبي  بطولة  بلقب  �صابالينكا  اأريــنــا  البيالرو�صية  توجت 
500 نقطة,  فــئــة  املـــحـــرتفـــات  ــيــدات  الــ�ــص لــتــنــ�ــس  املــفــتــوحــة 
زايد  مبدينة  الـــدويل  التن�س  جممع  يف  اأمــ�ــس  اختتمت  الــتــي 
الريا�صية, وذلك بعد 8 اأيام من املناف�صات املحتدمة يف خمتلف 
اأدوار البطولة, التي اأقيمت حتت اإ�صراف احتاد العبات التن�س 
بالتعاون  الــريــا�ــصــي,  اأبــوظــبــي  جمل�س  وبتنظيم  املــحــرتفــات, 
بوينت, ومبجموع  الريا�صية وهيلث  زايد  مع مبادلة ومدينة 

جوائز 565,530 األف دوالر اأمريكي.
ووا�صلت �صابالينكا التي اأ�صبحت يف املركز ال�صابع يف الت�صنيف 
اخلام�س  الفوز  بتحقيقها  القوية  عرو�صها  اجلــديــد,  العاملي 
ع�صر على التوايل, واللقب الثالث على التوايل اأي�صا, والتا�صع 

على  النهائي  اللقاء  يف  فــازت  حيث  االحرتافية,  م�صريتها  يف 
الرو�صية كودير ميتوفا مبجموعتني دون رد "6-2" و"2-6", 
دوالر  األــف   68 من  اأكــرث  قيمتها  مالية  جائزة  على  لتح�صد 
جائزة  على  كوديرميتوفا  نالت  فيما  نقطة,  و470  اأمريكي 

مالية اأكرث من 50 األف دوالر اأمريكي.
وعربت �صابالينكا عن �صعادتها وفخرها بتحقيق لقب البطولة 
خالل  الفني  م�صتواها  وتــطــور  احلـــايل,  الــعــام  خــالل  االأوىل 
تتدرب  كانت  التي  ال�صابقة  الفرتة  �صعوبة  مبينة  املــبــاريــات, 
فيها يف اأماكن مغلقة, اإال اأن الرتكيز منذ املباراة االأوىل و�صواًل 

للنهائي هو اأحد اأهم اأ�صباب التتويج باللقب.
وقــالــت الــبــيــالرو�ــصــيــة " تــفــوقــت عــلــى كــوديــرمــيــتــوفــا بف�صل 
الرتكيز,  اأفقدها  ما  االأحــيــان,  اأغلب  يف  ال�صاحقة  االر�ــصــاالت 
لتتواىل النقاط مل�صلحتي وحتقيق الفوز يف النهائي". واأ�صارت 

البدء  قبل  ق�صرية,  ا�صرتاحة  فــرتة  على  �صتح�صل  اأنــهــا  اإىل 
تطور  ان  عليها  واأن  املفتوحة,  ا�صرتاليا  لبطولة  باال�صتعداد 
من م�صتواها الفني يف بع�س النقاط الفنية, لك�صب املزيد من 
الرو�صية  عربت  جانبها  من  اأخــرى.  األقاب  وحتقيق  املباريات 
كوديرميتوفا عن �صعادتها على الرغم من اخل�صارة بالو�صول 
واحتاللها  االحـــرتافـــيـــة,  مــ�ــصــريتــهــا  يف  لــهــا  نــهــائــي  اأول  اإىل 
للمركز الثاين يف اأول بطولة حمرتفة للتن�س يف العام اجلديد 
لتن�س  املفتوحة  اأبــوظــبــي  بطولة  و�صيفة  وقــالــت   .2021
والثاين  االأول  بالدورين  املــرور  " مع  املــحــرتفــات..  ال�صيدات 
من البطولة بداأت اأ�صعر بالتاأقلم خالل املباريات, ويف النهائي 
املباراة كانت �صعبة للغاية حيث مل متنحني �صابالينكا الفر�صة 
اأ�صعر  لفر�س ايقاعي خالل املواجهة, لكنني بجميع االأحــوال 

االآن اأنني اأكرث جاهزية لبطولة ا�صرتاليا املفتوحة املقبلة".

البيالرو�شية �شابالينكا تفوز بلقب بطولة اأبوظبي املفتوحة لتن�س ال�شيدات املحرتفات

قال مدرب مان�ص�صرت �صيتي االإجنليزي, بيب غوارديوال, 
اإىل  يعود  االأخـــرية  الفرتة  يف  فريقه  م�صتوى  ارتــفــاع  اإن 
احلاجة  دون  املباريات  على  ال�صيطرة  الالعبني يف  جناح 

اإىل "الرك�س املبالغ فيه".
املو�صم  امل�صتوى يف بداية  ومل يكن �صيتي يلعب بثبات يف 
لــكــنــه حتــ�ــصــن كـــثـــرياً وحــقــق 6 انــتــ�ــصــارات مــتــتــالــيــة يف 
اأجنـــح فـــرتة للفريق خـــالل املو�صم  املــ�ــصــابــقــات وهـــي  كــل 

اجلاري.
اإ�صتاد  األبيون يف  هــوف  اآنــد  برايتون  �صيتي على  فــاز  واإذا 

االحتاد فاإنه �صي�صبح على ُبعد اأربع نقاط من مان�ص�صرت 
غوارديوال  املــــدرب  لــفــريــق  و�صيتبقى  املــتــ�ــصــدر  يــونــايــتــد 

مباراة واحدة موؤجلة.
نرك�س  اأ�صبحنا  اأننا  الوحيد  "الفارق  غوارديوال:  وقال 
اأقل, كنا نرك�س ب�صكل مبالغ فيه, عندما تلعب كرة القدم 
الكرة  متلك  ال  عندما  اأقـــل,  ترك�س  اأو  مت�صي  اأن  يجب 
يجب اأن ترك�س, لكن عندما ت�صتحوذ على الكرة ت�صتطيع 
اأنــت, ولقد  البقاء يف مركزك وتدع الكرة تتحرك ولي�س 

تطور م�صتوانا يف هذه املباريات لهذا ال�صبب".

احتاد الإمارات لكرة القدم يوقع 
اتفاقية تعاون مع احتاد لتفيا

•• دبي –الفجر:

 وقع احتاد االإمــارات لكرة القدم اأم�س اتفاقية تعاون مع نظريه احتاد التفيا لكرة 
القدم وذلك يف اإطار تعزيز العالقات مع االحتادات الوطنية وتبادل اخلربات الفنية 
واالإدارية مبا يخدم لعبة كرة القدم . وقع االتفاقية ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي 
رئي�س احتاد االإمارات لكرة القدم وال�صيد فادمي�س ال�صينكو رئي�س احتاد التفيا لكرة 
القدم . ح�صر مرا�صم توقيع االتفاقية حممد عبداهلل هزام الظاهري االأمني العام 

الحتاد الكرة , والوفد املرافق لرئي�س احتاد التفيا.

غوارديول يطالب لعبيه برك�س اأقل وانت�شارات اأكرث
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي – رم�شان عطا

اأعلن فوؤاد دروي�س رئي�س اللجنة املنظمة لبطوالت حماربي االإمارات خالل 
اكتمال  عــن  االأول  اأمــ�ــس  �صباح  الــذي عقد  االفــرتا�ــصــي  ال�صحفي  املــوؤمتــر 
القتال  فنون  بــطــوالت  مــن   15 الن�صخة  النــطــالق  النهائية  اال�ــصــتــعــدادات 
نورحممدوف  املناب  عبد  الراحل  ذكــرى  االإمارات" يف  "حماربي  املختلطة 
اجلمعة  م�صاء  نورحممدوف"  "حبيب  اخلفيف  وزن  يف  العامل  بطل  والــد 
15 يناير اجلاري. يتم تنفيذ هذه الن�صخة بالتعاون بني حماربي االإمارات 

وبطوالت "اإيغل اف �صي" التي ميتلكها نورحممدوف.

�كتمال �لتح�صري�ت 
ويف كلمته خالل املوؤمتر ال�صحفي, اأفاد دروي�س اأن هذه الن�صخة تاأتي اإحياًء 

اأهم مدربي فنون  لذكرى الراحل عبد املناف نورحممدوف الذي يعد من 
حققه  الـــذي  ال�صاحق  النجاح  بعد  الــعــامل  م�صتوى  على  املختلطة  القتال 
اإلهام لكثري من  – تاركاً ب�صمًة واإرثــاً خالداً هو م�صدر  – حبيب  مع ابنه 
من  الكثري  لغريهم  واإمنــا  الرو�صية  ال�صاحة  على  فقط  لي�س  الريا�صيني 

خمتلف بلدان العامل. 
ت�صم هذه الن�صخة 15 نزااًل بني 30 مقاتل من 9 جن�صية عربية واآ�صيوية 
احلايل  البطل  يدافع  الرئي�صي  النزال  يف  راأ�صها  على  واأمريكية,  واأوروبــيــة 
لوزن اخلفيف الربازيلي برونو مات�صادو )9-14( عن لقبه �صد الفرن�صي 
"االأ�صد  يلتقي  امل�صرتك  الرئي�صي  الــنــزال  ويف   .)20-10( لوبو  ميكايل 
جوميز  ريناتو  الربازيلي  �صد   )38-6( زافـــوروف  �صاميل  الداغ�صتاين" 
بعد  بودقزام )16-6(  "املبت�صم" اإليا�س  يعود اجلزائري  كما   ,)26-12(

م�صاركة مميزة يف الن�صخة 10 ليواجه الكندي جي�صي اآرنيت )17-6(. 

ويف �صابقٍة اأخرى هي االأوىل من نوعها يف تاريخ البطولة, اأعلن فوؤاد دروي�س 
ال�صهر  خالل  البطولة  من  اأخــرى  ن�صخٍة  لتنفيذ  التح�صريات  اكتمال  عن 
نف�صه بعد 7 اأيام فقط من الن�صخة 15 وهي الن�صخة العربية من حماربي 
امل�صوؤولية  البطولة من منطلق  �صتطلقها  والتي   ,)16 )الن�صخة  االإمــارات 
التي حملتها البطولة على عاتقها منذ اقرتان ا�صمها با�صم اإماراتنا احلبيبة 
يف  العربية  اجلن�صيات  خمتلف  من  املقاتلني  و�صقل  واحت�صان  اكت�صاف  يف 
كافة بقاع االأر�س, ممن يتمتعون مبواهب مميزة يف فنون القتال املختلطة 

ومنحهم من�صة بارزة الإظهار كفاءتهم ومواهبهم.
وقال دروي�س اإن برغم جميع التحديات التي واجهتنا ب�صبب كورونا و�صلنا 

اىل اهدافنا الطموحة التي جعلت ملحاربي االمارات مكانة خا�صة 
وعن اال�صتعدادات للبطولة الـ 15 قال دروي�س اإن اال�صتعدادات متت بنجاح 
و�صوف تطبق جميع االإجراءات االحرتازية للبطولة ون�صكر جلنة الطوارئ 

واالزمات التي �صاهمت معنا يف ا�صتقطاب املقاتلني من بلدان اخري وت�صهيل 
االجراءات لنجاح البطوالت 

وعن احل�صور اجلماهريي اأ�صاف دروي�س اأن هناك ن�صبة كبرية تتخطى الـ 
%40 حل�صور اجلماهري لهذه البطولة ب�صرط اخد لقاح كورونا م�صبقا
وردا على �صوؤال جريدة الفجر قال فوؤاد دروي�س اإن عام 2021 �صوف يحقق 
عدد  مل�صاعفة  ن�صعى  و�صوف  اإبــهــاراً  اأكــرث  البطوالت  وتكون  قوية  جناحات 
البطوالت عن العام املا�صي وخ�صو�صا بعد اإ�صافة البطولة العربية اجلديدة 

كليا يف هذا العام. لن�صل اإىل الرقم ع�صرة يف عام واحد.
وتقام فعاليات الن�صخة 15 يف �صالة جوجيت�صو اأرينا مبدينة زايد الريا�صية 
لعموم  مفتوحة  والــدعــوة  م�صاًء  ال�صاد�صة  متــام  يف  يناير   15 اجلمعة  يــوم 
لقاح  على  ح�صولهم  يثبت  مــا  اإبـــراز  �صرط  الفعاليات  حل�صور  اجلماهري 

كوفيد19-.

ا�صبيلية  �صيفه  على  بــفــوزه  الــ�ــصــدارة  يف  نقاط   4 مــدريــد  اأتلتيكو  ابتعد 
-2�صفر على ملعب "مرتوبوليتانو" يف مدريد يف قمة موؤجلة من املرحلة 

االأوىل من الدوري االإ�صباين يف كرة القدم.
ويدين اأتلتيكو مدريد بفوزه اإىل مهاجمه االأرجنتيني اأنخل كوريا والبديل 
العب الو�صط �صاوول نيغوي�س اللذين �صجال هديف الفوز يف الدقيقتني 17 

و 76.
واأكد فريق املدرب االرجنتيني دييغو �صيميوين �صعيه اىل التتويج باللقب 
 ,2014-2013 مو�صم  منذ  واالوىل  تاريخه  يف  ع�صرة  احلــاديــة  للمرة 

بتحقيقه الفوز اخلام�س على التوايل والثالث ع�صر هذا املو�صم 
اأخريني  41 نقطة مع مباراتني موؤجلتني  اىل  رافعا ر�صيده 
ميكنه رفع الفارق يف حال ك�صبهما اىل 10 نقاط عن غرميه 

وجاره القطب االول يف العا�صمة ريال مدريد.
وخ�صر اأتلتيكو مدريد مرة واحدة حتى االن وكانت اأمام ريال 
مدريد بالذات �صفر2- يف املرحلة الثالثة ع�صرة يف 12 كانون 
اأكد  انت�صارات متتالية  اأتبعها بخم�صة  املا�صي,  االول/دي�صمرب 

بها ت�صبثه باملركز االأول.
كما بات اتلتيكو مدريد �صاحب ثاين اف�صل خط هجوم 

يف الــلــيــغــا بــر�ــصــيــد 31 هــدفــا بــفــارق هدف 
واحد امام ريال مدريد وبفارق �صتة 

بانه  علما  بر�صلونة,  خلف  اهــداف 
ميلك اأف�صل خط دفاع يف الدوري 

حيث ا�صتقبلت �صباكه �صتة اأهداف 
الذي  الوحيد  الفريق  فقط وهو 
اهتزت �صباك اقل من 10 مرات 

هذا املو�صم.
ا�صبيلية  مـــنـــي  املـــقـــابـــل,  يف 

بــخــ�ــصــارتــه اخلــامــ�ــصــة هذا 
ر�صيده  فــتــجــمــد  املــو�ــصــم 
املركز  يف  نقطة   30 عند 

مباراة  مــع  ال�صاد�س 
موؤجلة.

�صيميوين  واأبــــقــــى 
الربتغايل  جنــمــه  عــلــى 

على  فــيــلــيــكــ�ــس  جـــــــواو 
مف�صال  الــــبــــدالء  مـــقـــاعـــد 

الـــذي مل يتاأخر  بــكــوريــا  الــدفــع 
افتتح  عندما  ملدربه  التحية  رد  يف 

الت�صجيل خالل ا�صتغالله كرة داخل 

ايقاف  فــرتة  بعد  العائد  تريبيري,  كــريان  االنكليزي  املــدافــع  من  املنطقة 
املراهنات,  ا�صابيع من قبل االحتاد االنكليزي ب�صبب خرقه قواعد  لع�صرة 
فهياأها لنف�صه بيمناه وا�صتدار و�صددها بي�صراه زاحفة على ي�صار احلار�س 

املغربي يا�صني بونو )17(.
م�صافة  مــن  بت�صديدة  الــتــعــادل  يــدرك  اكونيا  مــاركــو�ــس  االرجنتيني  وكــاد 
ال�صلوفيني العمالق يان اوبالك بعد  اثر كرة مرتدة من احلار�س  قريبة 
ابعادها من امام الدويل املغربي يو�صف الن�صريي لكنها مرت بجوار القائم 

االي�صر )22(.
وحاول �صواريز خداع بونو بت�صديدة من خارج املنطقة فطن 
املهاجم  بونو  حــرم  ثــم   ,)31( لها  وت�صدى  االخــري  لها 
الــــدويل االوروغـــويـــاين مــن هـــدف حمــقــق عــنــدمــا ابعد 
م�صافة  مــن  الطاير"  "على  ت�صديدته  الي�صرى  بقدمه 

قريبة )34(.
العا�صمة  فــريــق  نــيــغــويــ�ــس جــمــاهــري  الــبــديــل  وطـــمـــاأن 
بي�صراه من  قوية  ت�صديدة  الثاين من  الهدف  بت�صجيله 
ماركو�س  الو�صط  العــب  من  متريرة  اثــر  اتلمنطقة  حافة 

يورنتي ا�صكنها على ي�صار احلار�س بونو )76(.
وقــال �ــصــاوول الــذي دخــل مع فيليك�س يف 
توما�س  الفرن�صي  مكان   66 الدقيقة 
ليمار وكوريا على التوايل "انا �صعيد 
الهدف  بهذا  الفريق  مل�صاعدتي  جدا 
االول  الــهــدف  وهـــو  �صجلته  الـــذي 
الــذي ميكنني اهـــداوؤه اىل زوجتي 
وابنتي. ما يهم هو العمل اليومي 

ويف النهاية يعطي الثمار".
ويف مباراة موؤجلة من املرحلة 
غرناطة  ا�ــصــتــعــاد  الـــرابـــعـــة, 
وزاد  االنــتــ�ــصــارات  نغمة 
اأو�صا�صونا  �صيفه  حمن 
عليه  تــــغــــلــــب  عــــنــــدمــــا 

-2�صفر
لوي�س  الــكــولــومــبــي  و�ــصــجــل 
و�صريخيو   )22( ـــواريـــز  �ـــص
هرييرا )45+1 خطاأ يف مرمى 
فريقه( الهدفني. وهو الفوز الثامن 
لغرناطة هذا املو�صم واالأول بعد خ�صارتني 
ال�صابع  املركز  يف  موقعه  فعزز  متتاليتني, 

بر�صيد 27 نقطة.

•• اأبوظبي-وام:

االإمارات  منتخبي  مباراة  بها  خرجت  التي  ال�صلبي  التعادل  نتيجة  برغم 
والعراق الودية م�صاء اأم�س االأول الثالثاء, يف اإطار ا�صتعداداتهما ال�صتئناف 
الت�صفيات االآ�صيوية امل�صرتكة املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل 2022, واأمم 
اآ�صيا 2023, اإال اأن مع�صكر يناير يف دبي والتجربة العراقية حققا الكثري 
من املكا�صب بالن�صبة لالأبي�س االإماراتي, ويف مقدمتها التجان�س واالن�صجام 
وتقارب اخلطوط بني الالعبني على مدار ال�صوطني, وخ�صو�صا يف ال�صوط 
لعلي  اأبــرزهــا  للتهديف  �صهلة  فر�س   3 فيه منتخبنا  اأهــدر  الــذي  الثاين 

مبخوت, وخليل اإبراهيم.
فان  الهولندي  املــدرب  اأن  العراقي  املنتخب  مع  الودية  التجربة  واأظــهــرت 
للفريق,  الدفاعية  املنظومة  يف  اال�صتقرار  حتقيق  على  حري�س  مارفيك 
الــرحــمــن, وبندر  ولــيــد عبا�س, و�صاهني عبد  الــدفــاع  ربــاعــي  واملــكــونــة مــن 
االأحــبــابــي, وحمــمــود خمي�س, بــاالإ�ــصــافــة اإىل العــبــي ارتــكــاز الــو�ــصــط علي 
مدار  على  تغيريات  اأي  عليها  يــجــري  مل  الأنـــه  رمــ�ــصــان,  وعــبــداهلل  �صاملني 
بينهم,  االن�صجام  وحتقيق  اخلربة  الإك�صابهم  حماولة  يف  وذلك  ال�صوطني, 
امل�صاكل والقلق للمنتخب يف  اأن املنظومة الدفاعية كانت م�صدر  وال �صيما 
الفرتة ال�صابقة, ومن اإيجابيات اال�صتقرار الذي حققه مارفيك يف املنظومة 
اأنــه مل  بل  اأهـــداف,  اأي  ي�صتقبل  متما�صكا, ومل  املنتخب ظهر  اأن  الدفاعية 

ي�صمح للمنتخب العراقي بتهديد مرمى علي خ�صيف اإال فيما ندر.
التجربة  يف  وظهرت  يناير  مع�صكر  من  حتققت  التي  اأي�صا  املكا�صب  ومــن 
فيهم  مبن  الدفاعية,  بالواجبات  والهجوم  الو�صط  العبي  التزام  العراقية 
علي مبخوت, وفابيو دي ليما, وخلفان مبارك, وقدرتهم على تبادل املراكز, 

لتاأدية بع�س اجلمل "التكتيكية", وقد ت�صبب ذلك يف حتقيق التوازن الذي 
متقارب يف اخلطوط,  ب�صكل  الفريق  املنتخب, وظهور  اأداء  يف  كان مفقودا 
وخطري يف املحاوالت, وقادر على تطبيق التحول ال�صريع, وال ينق�صه فقط 
�صوى اللم�صة االأخرية لتحقيق الهدف والفوز بالنتيجة, بدليل اأن احلار�س 
كرة  الأكــرث من  وت�صدى  فريقه,  اأف�صل العبي  كــان  العراقي جــالل ح�صن 

خطرية.
وي�صاف اإىل كل ما �صبق من املكا�صب مك�صب اآخر مهم هو الدفع بعدد كبري 
من الوجوه اجلديدة, ومنحها الثقة التي ت�صتحقها, على اأمل االعتماد عليهم 
اأو على عدد منهم يف املواجهات الر�صمية املقبلة, يف حال قدرتها على تطبيق 
االأدوار املكلفني بها من املدرب . ومن خالل الدفع بالعنا�صر اجلديدة اأ�صبح 
املنتخب ي�صم 3 اأجيال هم جيل ال�صباب بعدد حمدود, وجيل الو�صط بالعدد 
االأكرب, وجيل اخلربة بعدد ال يتجاوز 6 العبني, وهو الت�صكيل النموذجي 
الأي منتخب كروي يف العامل, ي�صمن القدرة على العطاء وا�صتدامة النجاح 
الأطول فرتة ممكنة. ومن خالل ت�صريحات العبي االأبي�س االإماراتي بعد 
مباراة العراق فقد اتفقوا جميعا اأن االن�صجام والتجان�س يعد اأهم املكا�صب 
الالعبني, وخربته يف حتقيق  بقدرات  املــدرب  واأن معرفة  يناير,  يف جتمع 
امل�صتقبل  يف  الفارق  ت�صنع  �صوف  جميعا  مهاراتهم  م�صتغال  االأدوار  تكامل 
التفاهم  الكامل عن  خالل مع�صكري فرباير ومار�س, وعربوا عن ر�صاهم 
الكبري وروح التعاون املوجودة بني كافة عنا�صر املنظومة يف اجلهاز الفني 
امل�صهد  تغيري  على  بالقدرة  تفاوؤلهم  جميعا  واأبـــدوا  والالعبني,  واالإداري 
وحت�صني ال�صورة يف جدول ترتيب الت�صفيات القارية للعودة اإىل ال�صدارة, 
خ�صو�صا اأن 3 مباريات من املواجهات االأربع املتبقية للمنتخب �صتقام على 

مالعب االإمارات.

تفتتح 2021 بن�صختني ميزتني

نورحممدوف املناب  عبد  ذكرى  يف  »حماربي الإمارات« الـ 15 
فوؤ�د دروي�س: ن�صعى مل�صاعفة عدد �لبطوالت عن �لعام �ملا�صي ون�صبة �جلماهري تتخطى �ل� 40 % لكل بطولة

غرناطة ي�صتعيد نغمة �النت�صار�ت 

اأتلتيكو مدريد يبتعد يف 
�شدارة دوري اإ�شبانيا 

الن�شجام وا�شتقرار املنظومة الدفاعية اأهم مكا�شب 
الأبي�س من جتمع يناير والتجربة العراقية

مدرب اإ�شبيلية: ل يوجد مناف�س 
لأتلتيكو يف الدفاع والهجوم

الأتلتيكو  ال�صخرية  بع�س  حمل  مديحاً  لوبتيغي  جولني  اإ�صبيلية  مــدرب  وجه 
االإ�صباين  االأوىل  الدرجة  اأمــام مت�صدر دوري   2-0 مدريد بعد خ�صارة فريقه 
يف  واأي�صاً  الدفاع  يف  جيد  �صيميوين  دييغو  املــدرب  فريق  اإن  قائاًل  القدم  لكرة 

اال�صتفادة من الفر�س القليلة التي تتاح له.
واأحرز اأتلتيكو هدفاً يف كل �صوط عن طريق اأنخيل كوريا و�صاوؤول نيغيز ليح�صد 
النقاط الثالث بعد اأن �صدد خم�س كرات فقط على املرمى مقابل 13 الإ�صبيلية, 

وامتدح لوبتيغي مناف�صه على م�ص�س.
لعبنا  اأننا  واأعتقد  الفوز  اأجل  هنا من  اإىل  "جئنا  ال�صحافيني:  لوبتيغي  واأبلغ 
مباراة جيدة لكن اأتلتيكو هو اأف�صل فريق يف العامل عندما يتعلق االأمر بالتعامل 
اإقناع العبيه, وهم من  اأتلتيكو يف  "ينجح  الدفاع والهجوم". وتابع:  مع  جيداً 
للدفاع وهم  اأوقــات طويلة يف منطقة جزائهم  العامل, بق�صاء  االأف�صل يف  بني 
العديد  لنا  "اأتيحت  واأ�صاف:  جيدون للغاية اأي�صاً يف منطقة جزاء املناف�س". 
من الفر�س اأكرث منهم لكننا مل ن�صتفد من اأغلبها وهم فعلوا ذلك, مبجرد اأن 

يتقدموا للهجوم ت�صبح االأمور �صعبة".
كما قال لوبتيغي اإن العبيه �صعروا باالإرهاق بعد ح�صولهم على راحة ب�صيطة 
عقب الفوز 3-2 على ريال �صو�صيداد يوم ال�صبت, بينما كان اأتلتيكو اأكرث انتعا�صاً 

بعد تاأجيل مباراته �صد اأتلتيك بلباو ب�صبب عا�صفة ثلجية.
من  الكثري  بــذلــوا  فريقي  العــبــي  الأن  حــزيــن  "اأنا  اإ�صبيلية:  مـــدرب  واأ�ــصــاف 
اجلهد لكننا كنا نواجه فريقاً ح�صل على راحة جيدة وهذا ي�صنع فارقاً كبرياً, 
الركنية وو�صلنا  الركالت  اأكرب من  اأكرث وح�صلنا على عدد  لنا فر�صاً  اأتيحت 
اإىل منطقة جزائهم اأكرث لكن يف النهاية االأهداف هي كل ما يهم ومل نكن يف 
حرب  يف  بالدخول  مهتماً  اأتلتيكو  مدرب  �صيميوين  يكن  ومل  غاية الفعالية". 
كالمية مع نظريه يف اإ�صبيلية. وقال: "ن�صتعد للمباريات بالطريقة التي نراها 

منا�صبة, والفريق نزل امللعب وهو يعرف بالتحديد ما يحتاج اإىل فعله".
يف  جماهري  يوجد  ال  ولالأ�صف  اليوم  ال�صعوبات  من  العديد  "واجهنا  وتابع: 

اال�صتاد الليلة الأنهم كانوا �صي�صعدون بهذه النتيجة اأمام مناف�س كبري".



 
حالة نادرة حتول الكربوهيدرات اإىل كحول يف ج�شمه

يعاين �صتيني بريطاين من حالة �صحية نادرة جتعل الكربوهيدرات 
تتحول اإىل كحول داخل ج�صمه, لدرجة اأن تناول قطعة من الكعك 

ميكن اأن يرتكه يف حالة ثمالة تفقده وعيه.
مبتالزمة  عاماً"   62" كــار�ــصــون  نيك  اإ�ــصــابــة  االأطــبــاء  و�صّخ�س 
�صناعة اجلعة االآلية, حيث يخمر ج�صمه الكربوهيدرات ويحولها 
اأن  دون  خطرية  �ُصكر  حالة  يف  يرتكه  مما  اأمعائه,  يف  كحول  اإىل 

ي�صرب الكحول.
وتطورت هذه احلالة لدي كار�صون وهو �صاحب �صركة تنظيف, بعد 
تعر�صه ملواد كيميائية قوية يف العمل منذ ما يقرب من 20 عاًما, 

لكن االأمر ا�صتغرق �صنوات حتى مت ت�صخي�س حالته الغريبة.
وقال ال�صيد كار�صون "لقد اأ�صبحت مدمًنا على الكحول ب�صكل ال 
اإرادي الأن هذه احلالة جتعلك مدمنا �صواء كنت تريد اأن تكون اأم 
ال, وميكن اأن يجعلني تناول القليل من ال�صكر اأو الكربوهيدرات يف 
حالة �ُصكر ب�صرعة. اأحاول االلتزام بنظام غذائي قائم على حمية 
اأنواع  جميع  يف  كربوهيدرات  هناك  الأن  �صعب  ذلك  ولكن  الكيتو 

االأطعمة".
واأ�صاف كار�صون "ميكنني االنتقال من حالة اليقظة اإىل الثمالة 

يف غ�صون دقائق, وهذا اأمر خميف للغاية".
والحـــظ كــار�ــصــون اأعــرا�ــس هــذا املــر�ــس الأول مــرة يف عــام 2003 
�صديدة  �صحية  بوعكة  ي�صعر  وهو  املنزل  اإىل  وعــاد  العمل,  خالل 
اأعر�س املر�س تزداد �صوءاً  اأن يفقد وعيه, و�صرعان ما بداأت  قبل 

مع مرور الوقت.
الغريبة,  حالته  حمفزات  جميع  جتنب  كار�صون  ال�صيد  ويحاول 
ولكن حتى اأ�صغر ق�صمة من الطعام ميكن اأن جتعله ي�صعر وكاأنه 
قد تناول م�صروب كحويل, مما يعني اأنه يتعني عليه حمل جهاز 

فح�س النف�س با�صتمرار للتاأكد من اأنه لي�س خممورا.
من  ج�صمه  يف  جيدة  بكترييا  تكوين  على  حالياً  كار�صون  ويعمل 
خالل تناول اأطعمة معينة, ويحاول اتباع نظام الكيتو الغذائي مع 
الكثري من اخل�صار والربوتني, وبداأ ي�صعر بتح�صن كبري مع هذه 

احلمية, بح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

ليزا.. اأول اإعدام لمراأة باأمريكا منذ 7 عقود
�صباح  اأعــدمــت  االأمريكية  احلكومة  اإن  اإعــالم  و�صائل  ممثل  قــال 
اأم�س االأربعاء, ليزا مونتغمري, املدانة بالقتل, وهي املراأة الوحيد 
التي كانت تنتظر تنفيذ حكم باالإعدام اأ�صدرته حمكمة احتادية, 

بعد اأن اأزاحت املحكمة العليا اآخر عقبة اأمام التنفيذ.
احلكومة  فيها  تنفذ  التي  االأوىل  املــرة  مونتغمري  اإعــدام  وميثل 
1953, ح�صبما  �صجينة منذ عام  باالإعدام بحق  االأمريكية حكما 
مونتغمري  حمــامــيــة  هـــري  كيلي  وو�ــصــفــت  "رويرتز".  ذكـــرت 
"ا�صتعمال وح�صي وغري قانوين  االإعدام يف ت�صريحات حادة باأنه 
اأحد  "ال  بيان:  يف  واأ�صافت  ا�صتبدادية".  ل�صلطة  �صروري  وغري 
لل�صيدة  ال�صديد  العقلي  االعــتــالل  يف  ب�صدق  يــجــادل  اأن  ميكن 
مونتغمري, فقد مت ت�صخي�س مر�صها وتلقيها العالج الأول مرة 

على اأيدي اأطباء مكتب ال�صجون".
وكانت املراأة الوحيدة املحكوم عليها باالإعدام الفيدرايل يف الواليات 
املتحدة, قد منحت اأم�س االأول الثالثاء وقفا لتنفيذ االإعدام ملدة 
تتعلق  الأ�صباب  لالإعدام  موؤهلة  كانت  اإذا  مما  للتحقق  �صاعة   24
قبل  حامال,  كانت  اأمــا  مونتغومري,  وخنقت  العقلية.  بال�صحة 
اأن تنتزع جنينها من رحمها, وذلك بعد اأن قادت �صيارتها م�صافة 
170 ميال من منزلها يف كان�صا�س اإىل بيت بوبي جو �صتينيت, 23 
عاما, يف �صكيدمور بوالية مي�صوري, وذلك بحجة �صراء جرو, من 

عندها, يف دي�صمرب 2004.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

معمرة 110 اأعوام تك�شف عن اأ�شرار طول العمر
ك�صفت امراأة كندية معمرة تبلغ من العمر 110 �صنوات عن اأهم االأ�صياء التي ت�صاهم يف طول العمر.

احتفلت جاميما وي�صتكوت بعيد ميالدها الـ 110 يوم االأحد, مما جعلها اأكرب مقيمة على قيد احلياة يف مانيتوبا, 
وهي االآن من بني اأولئك املدرجني يف قائمة النخبة من كبار ال�صن يف كندا. ولدت وي�صتكوت يف عام 1911 يف بلدة 
لودر وهي جمتمع زراعي �صغري يف جنوب غرب والية مانيتوبا, على بعد حوايل 75 كيلومرًتا جنوب غرب براندون. 
كانت الطفلة ال�صاد�صة من بني 11 طفاًل يف عائلتها. وقالت وي�صتكوت, اإنها ترعرت يف منزل ريفي كبري يحتوي على 
حظرية والكثري من املا�صية ومزروعات عديدة اأهمها التوت الربي وم�صاحات كبرية من احلدائق, وهذا هياأ لها جواً 

نقياً خالياً من التلوث, و�صاهم يف عدم اإ�صابتها باالأمرا�س اخلطرية.
�أ�صلوب حياة �صحي

اال�صطناعية,  املاأكوالت  من  يخلو  �صحي,  حياة  اأ�صلوب  التباع  حياتها  طــوال  جهدها  بذلك  اإنها  وي�صتكوت  تقول 
والعادات ال�صلبية مثل التدخني واالإفراط يف تناول الكحول. واأكدت على اأن التنوع الغذائي اأمر �صروري للتمتع 
 107 105 و  اأعمارهما  100 عام حيث بلغت  اأكرث من  ا  اأي�صً ب�صحة جيدة. عا�صت اثنتان من �صقيقات وي�صتكوت 
عاًما. قال وي�صتكوت: "لقد ن�صاأنا كاأنا�س ب�صطاء, وكنا نتناول طعاماً عادياً. اعتدنا على العي�س بب�صاطة ومل نكن 

نطمح الأكرث من ذلك"
�البتعاد عن �لتوتر

بح�صب و�صتكوت, فاإن حياتها كانت مريحة اإىل درجة اأنها ال تتذكر باأنها �صعرت بالتوتر ال�صديد طوال حياتها, وهذا 
ما �صاهم يف عدم اإ�صابتها باأمرا�س تتعلق بالتوتر والقلق.
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من بعيد جدا.. م�شبار ير�شد اإ�شارة غام�شة
ر�صد امل�صبار جونو الذي يدور حول كوكب امل�صرتي, اإ�صارة راديو "اإف اإم", 

م�صدرها القمر التابع للكوكب "غانيميد".
وكان "جونو" يدور حول املنطقة القطبية للم�صرتي, حيث تت�صل خطوط 

املجال املغناطي�صي بـ"غانيميد", عندما ر�صدت االإ�صارة.
ونفى خرباء يف علم الفلك اأن يكون م�صدر هذه االإ�صارة كائنات ف�صائية, 
االإ�ــصــارات, وت�صدر  تّولد  االإلــكــرتونــات هي من  اأن  اإىل  الظاهرة  واأرجــعــوا 

االإ�صارة عندما تتذبذب تلك االإلكرتونات مبعدل اأقل من معدل دورانها.
ويوؤدي هذا اإىل ت�صخيم االإلكرتونات ملوجات الراديو ب�صرعة كبرية, ح�صبما 

ذكر موقع "�صي بي اإ�س 4".
ظاهرة  حتــدث  اأن  الــراديــو  اإ�ــصــارة  تــّولــد  التي  لالإلكرتونات  ميكن  كذلك 

القطبي", التي ر�صدت من جانب "جونو" اأي�صا. "ال�صفق 
وا�صتغرقت اإ�صارة الراديو التي ر�صدت 5 ثوان فقط, علما اأن "جونو" كان 

يتحرك وقتها ب�صرعة 50 كيلومرتا يف الثانية.
وكانت "نا�صا" اأكدت يف يوليو 2016, اأنها ا�صتقبلت اإ�صارة توؤكد اأن امل�صبار 
املــرة االأوىل  الــدوران حول امل�صرتي بنجاح, لتكون بذلك  بــداأ يف  "جونو" 
التي ينجح فيها الب�صر بالو�صول بهذا ال�صكل اإىل الكوكب الغام�س هائل 
احلجم. ويعد امل�صرتي اأكرب كوكب يف نظامنا ال�صم�صي, وهو عبارة عن كرة 

مرة. �صخمة من الغاز حجمها �صعف االأر�س 11 

تفكك اأو�شع موقع اإلكرتوين لبيع املخدرات
اأعلنت النيابة العامة يف كوبلنت�س بغرب اأملانيا تفكيك اأو�صع موقع اإلكرتوين 
يف العامل لبيع املخدرات واالأوراق والعملة املزورة على "االإنرتنت املظلم" 
القب�س على  اإلقاء  اأنــه مت  بيان  العامة يف  النيابة  واأ�صافت  ويــب(.  )دارك 
م�صّغل املوقع الذي عرف عنه املحققون باأنه "اأو�صع" موقع للبيع يف العامل, 

وهو اأ�صرتايل عمره 34 عاما, على احلدود االأملانية الدمناركية.
ع�صرين  من  "اأكرث  اأن  النيابة  وتابعت  االحتياطي.  االعتقال  قيد  وو�صع 
النيابة حتقيقاتها  واأجــرت  اأي�صا".  واأوكرانيا �صبطت  خادما يف مولدافيا 
املركزي  التحقيقات اجلنائية  �صرطيني من جهاز  "اأ�صهر" مع  على مدى 
مثل  دول  عــدة  مــن  �صرطيون  اأي�صا  التحقيقات  يف  و�صاهم  اولــدنــربغ.  يف 

الواليات املتحدة وبريطانيا والدمنارك ومولدافيا واوكرانيا.
بح�صب نيابة كوبلنت�س فان املن�صة فككت االثنني بعد توقيف اخلوادم.

اأكرب  �صك  اأي  "بدون  ماركت" كان  "دارك  موقع  فان  للمحققني  بالن�صبة 
500 األف م�صتخدم واأكرث من  �صوق يف العامل على دارك ويب مع حواىل 
2400 بائع". وتابعت النيابة ان "320 األف �صفقة متت فيه على االأقل" 
ت�صل  اأن  ميكن  اإجمالية  بقيمة  ومونريو  بتكوين  الرقمية  العمالت  عرب 
لبيع  خا�س  ب�صكل  "ت�صتخدم  املن�صة  هــذه  وكانت  يــورو.  مليون   140 اىل 

بريانكا �شوبرا ت�شدم 
متابعيها ب�شورة 

�صوبرا   بــريــانــكــا  النجمة  �ــصــدمــت 
اخلا�صة  �صفحتها  عــرب  متابعيها 
االجتماعي,  التوا�صل  موقع  على 
عمر  يف  وهــي  لها  �ــصــورة  بن�صرها 
الـ17 عاماً, وظهرت فيها مرتدية 
عليها  وتبدو  "اأ�صود",  لونها  بدلة 
من  م�صتعيدة  ال�صديدة,  النحافة 
املراهقة,  مرحلة  ذكريات  خاللها 
جمال  ملكة  بلقب  تتويجها  قبل 
2000. مــن ناحية  الــعــامل يف عــام 
�صغفها  بــريــانــكــا  تخفي  ال  اأخــــرى 
العديد  باإجناب  ورغبتها  بالعائلة 
اأن  اأنــهــا تعترب  مــن االأطــفــال, كما 
مـــرحـــلـــة احلـــجـــر املــــنــــزيل خالل 
�ــصــاهــمــت بتمتني  الـــتـــام,  االإقـــفـــال 
عــالقــتــهــا بـــزوجـــهـــا الـــنـــجـــم نيك 
جــونــا�ــس. وو�ــصــعــت بــريــانــكــا حداً 
واالإختالفات  ال�صن  فــارق  ملو�صوع 
الثقافية بينها وبني زوجها, وقالت 
اإن  تاميز"  لـ"�صانداي  حــديــث  يف 
االختالفات  وحتى  ال�صن  "فارق 
الــثــقــافــيــة مل تـــكـــن عـــائـــقـــاً اأمـــــام 

عالقتهما الرومان�صية".

ترامب يفقد اأحد اأكرب 
داعميه.. وفاة ملك القمار

تــــــويف مـــلـــك الــــقــــمــــار االأمــــريكــــي 
ــيــلــدون اأديـــلـــ�ـــصـــون, اأحـــــد اأكـــرب  �ــص
املــــوؤيــــديــــن لــلــرئــيــ�ــس االأمــــريكــــي 
دونـــالـــد ترامب,  املــنــتــهــيــة واليــتــه 
االإ�صرائيلي  الــــــــــوزراء  ورئـــيـــ�ـــس 
ناهز  عمر  عن  نتانياهو,  بنيامني 

87 �صنة.
فيغا�س  "ال�س  �ـــصـــركـــة  وقــــالــــت 
�صاندز", وهي اأكرب �صركة للنوادي 
الــلــيــلــيــة والـــقـــمـــار يف الـــعـــامل كان 
ميلكها �صيلدون اأديل�صون, اإنه تويف 
متاأثرا مب�صاعفات  املا�صية  الليلة 

اإ�صابته مبر�س ال�صرطان.
واأ�ــصــ�ــس اأديــلــ�ــصــون, الــــذي نــ�ــصــاأ يف 
اأ�ــصــرة يــهــوديــة فــقــرية مــهــاجــرة يف 
يف  ليلية  ونـــوادي  فنادق  بو�صطن, 
و�صنغافورة.  ومــكــاو  فيغا�س  ال�ــس 
ذات  �صخ�صية  اإىل  ثروته  وحولته 
ثقل كبري يف ال�صيا�صة االأمريكية.

الدميقراطيني  الـــرجـــل  وحـــــارب 
ومــــّول اجلــمــهــوريــني, مــن بينهم 
رئي�صا,  اأ�صبح  الذي  االأعمال  رجل 
دونــــالــــد تــــرامــــب. كـــمـــا كـــــان من 

الداعمني البارزين الإ�صرائيل.
 33.9 ثــروتــه  �ــصــايف  بلغ  اأن  وبــعــد 
 ,2019 مـــار�ـــس  يف  دوالر  ــيــار  مــل
احتل املرتبة 24 على قائمة اأثرياء 
بلومبريغ  مـــوؤ�ـــصـــر  عـــلـــى  الــــعــــامل 

الأ�صحاب املليارات.
وقال الرئي�س ال�صابق جورج دبليو 
"كان  اأديل�صون  اإن  بــيــان,  يف  بو�س 
اأمــريكــيــا ومــتــربعــا �صخيا  وطــنــيــا 
لــالأعــمــال اخلــرييــة, وداعــمــا قويا 
وكالة  ذكــرت  ما  وفــق  الإ�صرائيل", 

رويرتز.

ابن �شاروخان يلفت الأنظار بو�شامته 
التوا�صل االجتماعي ب�صورة  �صجت مواقع 
عائلية للنجم الهندي  �صاروخان  ظهر فيها 

برفقة زوجته وابنه ال�صاب.
وتفاعل املتابعون مع ال�صورة ب�صكل كبري, اإذ 
والتي  �صاروخان,  ابن  التعليقات على  ركزت 

اأكدت على و�صامته و�صبهه لوالده.
�صاروخان  قــــام  كــــان  اأخــــــرى,  نــاحــيــة  ومــــن 
مبــبــادرة خـــرّية جتـــاه مــواطــنــيــه بـــاأن قامت 
الــتــي ميتلكها  املــنــظــمــات اخلــرييــة  اإحــــدى 
كــورونــا يف  فــريو�ــس  مل�صابي  هــديــة  بتقدمي 
الهند وهي عبارة عن 500 جرعة من عقار 
بكوفيد19-,  امل�صابني  لعالج  رميدي�صيفري 
اإنديا  اأوف  تــاميــز  �صحيفة  اأفــــادت  مــا  على 

االأحد املا�صي.
�صاتيندار  نيودلهي  يف  ال�صحة  وزيــر  وقــدم 
الــ�ــصــكــر لــ�ــصــاروخــان عــلــى هـــذا الــعــمــل وفق 
"�صوف  �صاروخان:  وقال  نف�صها,  ال�صحيفة 
نتغلب على هذه االأزمة اإذا وا�صلنا احلفاظ 
على جبهتنا موحدة, اأنا وفريقي م�صتعدون 

للم�صاعدة يف امل�صتقبل اأي�صا".

جتر �شديقها مربوطا يف ال�شارع 
بغرامة  الكندية  كيبيك  مقاطعة  يف  وامـــراأة  رجــل  عوقب 
حماولتهما  نتيجة  منهما  لكل  دوالر   1200 مــن  تــقــرب 
جتول  حظر  خرقهما  على  ال�صرطة  فعل  رد  "اختبار" 
�صارماً بعد بدء �صريانه ال�صبت املا�صي اإذ قاد االأول �صيارته 
�صديقاً  الثانية  ا�صطحبت  فيما  �صريبروك,  يف  خمموراً 
يف نــزهــة مــربــوطــاً...بــر�ــصــن. وكـــان حــظــر الــتــجــول, وهو 
التنفيذ يف  االأول يف مقاطعة كندية منذ قرن, دخل حيز 
الثامنة من م�صاء ال�صبت "حتى اخلام�صة من �صباح اليوم 
جائحة  من  الثانية  املوجة  احــتــواء  اإىل  ويهدف  التايل", 
كوفيد19- بعد االرتفاع الكبري لعدد االإ�صابات يف كيبيك. 
ومن املقرر اأن ي�صتمر حظر التجول �صهراً, وا�صُتثني منه 
ينّزهون  الذين  واالأ�صخا�س  �صرورية  مهن  يف  العاملون 
اإيزابيل  املدينة  �صرطة  با�صم  الناطقة  واأو�صحت  كالبهم. 
جندرون لوكالة فران�س بر�س اأن دورية لل�صرطة �صبطت 
�صيارة خمالفة حلظر  ال�صبت  العا�صرة والن�صف م�صاء  يف 
جندرون  ونقلت  ابنه.  جانبه  واإىل  رجل  يقودها  التجول 
ما يح�صل عندما  نرى  اأن  "اأردنا  قوله  ال�صائق  عن جنل 
تكون يف اخلارج اأثناء حظر التجول". لكن اختبار الكحول 
يف الدم اأظهر اأن ال�صائق جتاوز الكمية امل�صموح بها قانونياً 
امة  غر  عليه  ووّقــعــت  العقوبة:  ت�صقط  ا�صعاف.  بثالثة 
اأمريكيا(  دوالرا   1176( كــنــدي  دوالر   1500 قــدرهــا 
ال�صوق  رخ�صة  تعليق  اإىل  اإ�صافة  التجول,  حظر  خلرقه 
ومالحقته  �صيارته  وم�صادرة  يوماً   90 ملــدة  به  اخلا�صة 

ق�صائياً ب�صبب قيادته ال�صيارة حتت تاأثري الكحول.

العثور على متهم داخل حقيبة �شيارة
االأملــانــيــة االحتــاديــة على رجــل مطلوب  ال�صرطة  عــرثت 
ارتــكــاب جرائم  اأوروبـــــي بتهمة  اعــتــقــال  بــاأمــر  لــلــعــدالــة 
نقل �صغرية خالل  �صيارة  داخــل حقيبة  جن�صية خمتبئاً 
تفتي�س ال�صيارة عند اإحدى نقاط املرور يف والية بافاريا 
اأنــه مت  االثــنــني  االأول  اأمــ�ــس  ال�صرطة  واأعلنت  االأملــانــيــة. 
رومانيا  من  ترخي�س  لوحة  حتمل  التي  ال�صيارة  اإيقاف 
ال�صريعة بالقرب من بلدة فايدهاو�س  اأحد الطرق  على 
ال�صرطة,  بيانات  وبح�صب  الت�صيكية.  للحدود  املتاخمة 
اأ�صخا�س يف مق�صورة الركاب. وعرثت  كان هناك ع�صرة 
حقيبة  يف  اآخرين  رجلني  على  املا�صي  ال�صبت   ال�صرطة 
ال�صيارة بني اإطارات و�صناديق وحقائب �صفر, وات�صح اأن 
اأحدهما هارب من ُحكم بال�صجن يف رومانيا ملدة عامني. 
للعدالة  املطلوب  ال�صاب  فــاإن  ال�صرطة,  بيانات  وبح�صب 
"20 عاماً" قد اعتدى جن�صياً على عدة قا�صرين. وقامت 

ال�صلطات االأملانية بت�صليمه اإىل ال�صلطات الرومانية.

طرود كوكايني حتمل �شورة اأ�شهر املهربني 
�صادرت �صلطات هندورا�س طروداً حتوي مادة الكوكايني 
املخدرة عليها �صورة طبق االأ�صل من بطاقة هوية اأ�صهر 
مهربي املخدرات الكولومبيني بابلو اإ�صكوبار الذي تويف 
كيلوغراماً   25 امل�صبوطات  كمية  وبلغت  عاماً.   28 قبل 
من املخدرات على من قارب جنح على �صاحل مو�صكيتيا 
بعدما  هندورا�س  ب�صرق  ديو�س(  اأ  غرا�صيا�س  )مقاطعة 

طارده زورق تابع للبحرية الهندورا�صية.
خو�صيه  اللفتنانت  امل�صلحة  القوات  با�صم  الناطق  وقــال 

كويلو اإن املهّربني متكنوا من الفرار.

بعد خ�شائر 2020.. ماذا ينتظر ال�شينما امل�شرية؟
حتديات باجلملة واجهت �صناعة ال�صينما يف م�صر 
كورونا  جائحة  جـــاءت  وقــد  املــا�ــصــي,  العقد  طيلة 
العام  ي�صكل  فهل   ,2020 خــالل  اأزمــاتــهــا  لتعمق 
اجلديد واقعا خمتلفا تنجح معه ال�صينما يف جتاوز 

حمطة العام املا�صي ال�صعبة؟
"ال" مــــن وجـــهـــة نـــظـــر عـــــدد من  االإجـــــابـــــة هــــي 
املخت�صني, الذين ال يرون يف االأفق بوادر انفراجة 
يف ظل توا�صل تداعيات اجلائحة, وذلك على رغم 
االأفالم  مــن  عــددا  امل�صرية  العر�س  دور  ا�صتقبال 
ومنت�صف  ال�صنة  راأ�ـــس  مو�صمي  �صمن  اجلــديــدة, 
ك�صر  اأجــل  يراهن �صناعها عليها من  والتي  العام, 
حالة اجلمود الراهنة, ويف الوقت الذي تتاأهب فيه 
دور العر�س ال�صتقبال املزيد من االأفالم, من بينها 
فيلم "وقفة رجالة" الذي من املقرر طرحه يف 14 

يناير اجلاري.
�صومان,  حنان  امل�صرية,  الفنية  الناقدة  تعتقد  ال 
باأن ال�صينما امل�صرية قادرة على تعوي�س خ�صائرها 
التي منيت بها يف 2020, يف العام اجلديد 2021, 
كورونا  جلائحة  امل�صاحبة  الــظــروف  ب�صبب  وذلــك 

وتاأثرياتها ال�صديدة. وتقول �صومان, يف ت�صريحات 
"االأمر  اإن  عربية",  نــيــوز  "�صكاي  ملــوقــع  خــا�ــصــة 
مرتبط مب�صار احلالة ال�صحية واالأزمة االقت�صادية 
امل�صاحبة لتلك احلالة على م�صتوى العامل اأجمع, 
باأن  اأعتقد  ال  فاأنا  وبالتايل  ولي�س يف م�صر فقط, 
العام اجلديد �صيكون خمتلفا على �صعيد ال�صينما 
تطورات".  من  االآن  ن�صاهده  ملا  ال�صابق,  العام  عن 
وتلفت الناقدة الفنية امل�صرية يف ال�صياق ذاته اإىل 
واقت�صاديا خالل  ما �صحيا  تغري  "قد يحدث  اأنــه 
ال�صينما,  على  مبا�صر  ب�صكل  يوؤثر  لن  لكنه  العام, 
مو�صحة  اآنية",  �صناعة  لي�صت  اأنــهــا  اعــتــبــار  على 
بــدوؤوا يبحثون عن  العامل  ال�صينما حول  اأن �صناع 
املختلفة,  املن�صات  خالل  من  بديلة  عر�س  و�صائل 

ملجابهة اخل�صائر الناجمة عن اجلائحة.
لكنها ت�صري يف الوقت ذاته اإىل اأن الو�صع يف م�صر 
يف  تعاين  كانت  االأ�صا�س  يف  ال�صينما  الأن  خمتلف؛ 
العقد االأخــري ب�صكل خا�س, وجــاءت اجلائحة وما 
اأنها  �صاحبها من تداعيات لتعمق االأزمــة, معتربة 

حتتاج بع�س الوقت للتعايف.

ريبيل ويل�شون تك�شف 
عن اختطافها يف اأفريقيا

جماعة  قبل  من  اختطافها  ويل�صون عن  االإ�صرتالية  ريبيل  املمثلة  روت 
م�صلحة يف اإفريقيا لليلة كاملة قبل �صنوات وك�صفت عن تفا�صيل ما حدث 
كانت  اأنها   Straight Talking برنامج  يف  قالت  التفا�صيل  يف  معها. 
توقيف  مت  عندما  موزمبيق,  ريف  اإىل  الن�صاء  من  جمموعة  مع  ت�صافر 
"كنا  م�صلحني:  رجــال  قبل  من  اختطافهم  ومت  فيها  كن  التي  ال�صيارة 
اأخرى ومعهم الكثري  يف �صاحنة موا�صي وجاء هوؤالء الرجال يف �صاحنة 
يقولون,  وكــانــوا  الكبرية  بنادقهم  مع  جانبنا  اإىل  توقفوا  البنادق.  من 
يف  منزل  اإىل  "اأخذونا  واأ�صافت:  �صاحنتك".  من  النزول  عليك  "نعم, 
مكان جمهول, �صعرت اأين تعاملت جيًدا يف هذه االأزمة, كنت مثل قائدة 

للفريق ".

بطة �صماري تطري فوق بحرية تاود�ها يف �صو�حي كامتاندو , نيبال.  � ف ب


