من اليمن �إىل لندن ..رحلة عقدين من الفراق
لأ�سرة مينية يهودية جمعتها �إن�سانية الإمارات

�ص 03

بلدية �أبوظبي ت�ستخدم �أحدث تقنيات الأقمار
ال�صناعية ملراقبة وتطوير الزراعة التجميلية

•• �أبوظبي-وام:

بعد م�ضي عقدين ونيف من الفراق مل تهن�أ خاللها �أ�سرة مينية يهودية لوع ًة على
�شتات �أفرادها ما بني وطنهم اليمن و لندن لت�أتي �إن�سانية الإمارات وتن�سج �أمامهم
خيوط الأمل يف حياة �أ�سرية هانئة م�ستقرة مل�ؤها املحبة وال�سالم.
مثلت ا�ستجابة الإمارات ال�سريعة لطلب الأ�سرة اليمنية خالل  15يوما فقط طوق
جناة �أنهى معاناة حلظة طال انتظارها بعدد �أيام الفراق التي امتدت لأكرث من 21
عاما لتفتح �أمامهم �أبواب الأمل يف حياة كرمية لهم ولأطفالهم.
وبعد يومني م��ن مل �شمل الأ���س��رة اليمنية على �أر����ض الإم����ارات زارت وك��ال��ة �أنباء
الإم���ارات (وام) العائلة يف مقر �إقامتها للتعرف �إىل تفا�صيل ق�صة دام��ت ف�صولها
لأك�ثر من  21عاما من الفراق جمعتها قيم ال�سالم واملحبة والتعاي�ش والت�سامح
يف دار زايد.
يقول �سليمان حبيب البالغ من العمر  75عاما  ..كنا نعي�ش يف حمافظة �صعدة
باليمن يف راحة و�سط القبائل وامل�شايخ ن�شارك �أبناء املدينة �أفراحهم و�أحزانهم وكان
مواقــيت ال�صالة الفجر05:47 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

12:34
03:35
05:58
07:15

اخلميس  14يناير  2021م  -غرة جمادى اآلخرة  1442العدد 13138
Thursday 14 January 2021 - Issue No 13138

�ص 10

مقامرات �أردوغان املتهورة؟

�ص 17

���ص��وت جمل�س ال��ن��واب الأمريكي
حل��ث ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س م��اي��ك بن�س
على بدء تفعيل التعديل اخلام�س
وال��ع�����ش��ري��ن ل��ل��د���س��ت��ور الأمريكي
لإقالة الرئي�س دونالد ترامب من
من�صبه ،على الرغم من �أن نائب
الرئي�س قال بالفعل �إنه لن يفعل
ذلك.
ول���ت���ف���ع���ي���ل ال���ت���ع���دي���ل اخلام�س
والع�شرين� ،سيحتاج بن�س و�أغلبية
�أع�ضاء حكومة ترامب �إىل �إعالن
�أن ت���رام���ب غ�ي�ر ق�����ادر ع��ل��ى �أداء
واجباته .ورف�ض بن�س هذا امل�سار.
وم���ن امل��ت��وق��ع �أن ي�����ص��وت جمل�س
ال�����ن�����واب ع���ل���ى م�������س���اءل���ة ترامب
بتهمة التحري�ض على التمرد �ضد
احلكومة الأمريكية.
ه�����ذا و�أ�������ص������درت ه��ي��ئ��ة الأرك��������ان
امل�������ش�ت�رك���ة ل��ل��ج��ي�����ش الأم���ري���ك���ي،
ال��ت��ي ت�ضم ق���ادة الأف����رع املختلفة
للجي�ش يوم الثالثاء ر�سالة نادرة
لأف�����راد اجل��ي�����ش ي��ع��ل��ن��ون فيها �أن
�أعمال ال�شغب العنيفة التي وقعت
الأ�سبوع املا�ضي كانت هجوما على
العملية ال��د���س��ت��وري��ة الأمريكية
وانتهاكا للقانون.

الفجر الريا�ضي

احتاد الإمارات لكرة القدم يُكرم

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

العب العراق �أحمد �إبراهيم

 32صفحة -الثمن درهمان

النواب الأمريكي يطالب بن�س بتفعيل التعديل  25لعزل ترامب
•• وا�شنطن-رويرتز:

عربي ودويل

�أي خ�سائر تكبدتها تركيا ب�سبب

قادة ع�سكريون �أمريكيون كبار ينددون باقتحام الكوجنر�س

وقطعت الر�سالة امل�شرتكة �صمتا
دام �أ�سبوعا من ق��ادة اجلي�ش بعد
ه���ج���وم �أن�������ص���ار ال��رئ��ي�����س دونالد
ترامب على مبنى الكوجنر�س دفع
امل�شرعني �إىل االختباء و�أدى �إىل
مقتل خم�سة �أ�شخا�ص.
وب��ي��ن��م��ا ن����دد �أع�������ض���اء يف حكومة
ت���رام���ب م���ن ب��ي��ن��ه��م ك��ري�����س ميلر
ال���ق���ائ���م ب�����أع����م����ال وزي������ر ال���دف���اع
ب��ال��ه��ج��وم ،الذ ك��ب��ار ق���ادة اجلي�ش
الأم��ري��ك��ي وم���ن بينهم اجل�ن�رال
م��ارك ميلي ،رئي�س هيئة الأركان
امل�شرتكة ،بال�صمت �إىل الآن.
وقال اجل�نراالت ال�سبعة و�أمريال
يف م��ذك��رة داخلية للجنود �أعمال
ال�����ش��غ��ب ال��ع��ن��ي��ف��ة يف العا�صمة
الأم��ري��ك��ي��ة وا�شنطن يف ال�ساد�س
م��ن ي��ن��اي��ر  2021ك��ان��ت اعتداء
م��ب��ا���ش��را ع��ل��ى ال��ك��وجن��ر���س وعلى
م���ب���ن���ى ال����ك����اب����ي����ت����ول وعمليتنا
الد�ستورية و�أ���ض��اف��وا �أن اجلي�ش
ي��ظ��ل م��ل��ت��زم��ا ب��ح��م��اي��ة الد�ستور
والدفاع عنه .وجاء يف املذكرة التي
اط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ه��ا روي���ت��رز احلقوق
املتعلقة بحرية التعبري والتجمع
ال ت��ع��ط��ي �أح����دا احل���ق يف اللجوء
على العنف والفتنة والع�صيان.
وق����ال ق����ادة اجل��ي�����ش �إن الرئي�س

�أخبار الإمارات

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�أجرت  134,768فح�صا ك�شفت عن � 3,362إ�صابة

«ال�صحة» تعلن �شفاء  2,588حالة جديدة من كورونا

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  118,928جرعة خالل
ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها
حتى �أم�س  1,394,580جرعة ومعدل توزيع اللقاح  14.10جرعة لكل
� 100شخ�ص .ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد -
 19و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي
�ست�ساعد يف تقليل �أع��داد احل��االت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19
من جهة �أخرى ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع
وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد -19واملخالطني لهم وعزلهم،
�أعلنت ال���وزارة عن �إج��راء  134,768فح�صا جديدا خ�لال ال�ساعات الـ
 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات
(التفا�صيل �ص)2
الفح�ص الطبي.

الرتبية تعتمد اخلطة الدرا�سية للف�صل الثاين وفق خطة التعايف

زعيم الأغلبية يف جمل�س النواب يدخل مبنى الكابيتول بينما ينام عدد من احلر�س الوطني ،قبل الت�صويت لعزل ترامب (ا ف ب)
امل���ن���ت���خ���ب ج����و ب����اي����دن �سيجري وق����ال م�����س���ؤول��ون �أم��ري��ك��ي��ون �إن الأمريكية يوم الأربعاء.
التحقيقات االحت����ادي مل��ع��رف��ة ما
ت��ن�����ص��ي��ب��ه ي����وم  20ي��ن��اي��ر كانون رئ���ي�������س الأرك����������ان مل ي��ع��ل��ق على كان هناك �أي�ضا تركيز متجدد على �إذا ك��ان م��ن ب�ين املهاجمني �أفراد
الثاين و�سي�صبح قائدهم.
�أح��داث الأ�سبوع املا�ضي لأن��ه �أراد التطرف داخ��ل اجلي�ش الأمريكي حاليون يف اجلي�ش وملعرفة ما �إذا
و�أ���ض��اف��ت امل��ذك��رة ال��ق��ول �أي عمل �أن ين�أى بنف�سه عن ال�سيا�سة.
بعد اقتحام مبنى الكوجنر�س �إذ كانت هناك حاجة لتدقيق �إ�ضايف
لتعطيل العملية ال��د���س��ت��وري��ة ال وع��ب��ر ب��ع�����ض �أف��������راد اجل���ي�������ش يف �أن ق�سما كبريا من �أف��راد اجلي�ش يف ن��ح��و ع�����ش��رة �آالف م���ن �أف�����راد
ي��ت��ع��ار���ض م���ع ت��ق��ال��ي��دن��ا وقيمنا �أح���ادي���ث خ��ا���ص��ة ع���ن ق��ل��ق��ه��م لأن بي�ض وذكور.
اخل��دم��ة ال�سرية وق���وات احلر�س
وال��ي��م�ين فح�سب و�إمن���ا يتعار�ض كبار ال��ق��ادة مل يقدموا توجها يف وق��������ال اجل����ي���������ش ل������روي���ت��رز ي����وم ال��وط��ن��ي ال��ذي��ن �سيتولون مهمة
�أي�ضا مع القانون.
�أعقاب الهجوم على الدميقراطية ال���ث�ل�اث���اء �إن������ه ي��ع��م��ل م����ع مكتب ت�أمني حفل تن�صيب بايدن.

 30ح�صة �أ�سبوعيا للطلبة من الـ  9وحتى
الـ  12منها  27للتعلم املدر�سي و 3تعلم عن بعد

•• دبي – حم�سن را�شد

اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم اخلطة الدرا�سية ،للف�صل الدرا�سي
الثاين ،للعام الأك��ادمي��ي  ،2021-2020للطلبة يف جميع مراحل
التعليم� ،إذ مت حتديد  30ح�صة �أ�سبوعيا ،لطلبة املرحلة الثانوية
من التا�سع وحتى الثاين ع�شر ،بواقع  27ح�صة للتعلم املدر�سي ،و3
ح�ص�ص تعلم عن بعد تعلم ذكي املتزامن ،على �أال يزيد زمن احل�صة عن
(التفا�صيل �ص)3
 45دقيقة جلميع املواد.

�إ�صابات كورونا جتاوزت  91مليونا  ..والواليات املتحدة ت�سجل �أ�سو�أ يوم

ال�ساللة املتح ّورة انت�شرت يف  50بلدا ور�صد نوع جديد يف اليابان
•• وا�شنطن�-أ ف ب:

باتت ال�ساللة املتحوّرة لكورونا امل�ستجد التي مت اكت�شافها لأول
مرة يف بريطانيا منت�شرة الآن يف  50بلدا ،وف ًقا ملنظمة ال�صحة
العاملية ،فيما مت العثور على �ساللة مماثلة مت حتديدها يف
جنوب �إفريقيا يف  20بلدا.
و�أ�شارت املنظمة التابعة للأمم املتحدة � ً
أي�ضا �إىل �أ ّن نوعًا �آخر
ريا للقلق لفريو�س كورونا امل�ستج ّد ر�صد يف اليابان قد ي�ؤثر
مث ً
على اال�ستجابة املناعية ويحتاج �إىل مزيد من التحقيق.
و�أ�شارت املنظمة التابعة للأمم املتحدة � ً
أي�ضا �إىل �أ ّن نوعًا �آخر
ريا للقلق لفريو�س كورونا امل�ستج ّد ر�صد يف اليابان قد ي�ؤثر
مث ً
على اال�ستجابة املناعية ويحتاج �إىل مزيد من التحقيق.
و�أو�ضحت املنظمة كلما زاد انت�شار فريو�س �سار�س -كوف،-2
زادت فر�ص حتوّره .امل�ستويات العالية لالنتقال تعني �أننا يجب
�أن نتوقع ظهور مزيد من ال�سالالت.
اىل ذلك �سجّ لت الواليات امل ّتحدة �أ�سو�أ يوم من الوباء مع وفاة
ثالثة �أمريكيني كل دقيقة فيما اتخذت ال�صني خطوات حا�سمة
الأربعاء لوقف انت�شار طفيف لفريو�س كورونا امل�ستجد.
ارتفع عدد الإ�صابات يف العامل اىل �أكرث من  91مليونا فيما
ارغم االنت�شار ال�سريع للوباء حكومات يف خمتلف �أنحاء العامل
اىل اع���ادة فر�ض قيود مثل اج���راءات �إغ�ل�اق رغ��م تداعياتها
االقت�صادية مبا ي�شمل �أوروب���ا التي حت��ارب موجة ثانية من

الوباء .و�سجلت الواليات املتحدة� ،أك�ثر دول��ة ت�ضررا بالوباء
يف ال��ع��امل ،ح�صيلة قيا�سية بلغت  4470وف��اة يف � 24ساعة
الثالثاء فيما تواجه ارتفاعا يف احلاالت خالل ف�صل ال�شتاء ما
ادى اىل �ضغوط كربى على طاقات امل�ست�شفيات والعيادات رغم
بدء عمليات التلقيح.
وقالت ك��اري ماغواير وهي م�س�ؤولة طب العناية التلطيفية
يف م�ست�شفى �سانت م���اري يف �آب���ل ف���ايل ،ب��ل��دة ريفية �صغرية
يف كاليفورنيا" ،انها بالت�أكيد ال��ف�ترة الأك�ث�ر قتامة يف كل
م�سريتي املهنية".
و�أ���ض��اف��ت ل��ق��د ا���ض��ط��ررت ل���ر�ؤي���ة �أ���ش��خ��ا���ص �أع��رف��ه��م واهتم
المرهم ،يراقبون احبا�ؤهم يرحلون .كان الأمر �صعبا جدا.
ك��ان مر�ضى ال��ك��ورون��ا يتكد�سون يف امل��م��رات ويف ا���س��رة عناية
فائقة اعدت على عجل وحتى يف ق�سم طب الأطفال.
و�أ���ش��ارت اىل �أع��داد هائلة من الوفيات بكوفيد -19حيث ان
الواليات املتحدة ت�سجل حواىل خم�س عدد الوفيات االجمايل
يف العامل والبالغ مليوين وفاة.
�أعلنت ال�سلطات الثالثاء ان��ه اعتبارا من  26كانون الثاين
يناير ،ك��ل ال��واف��دي��ن ال��ذي��ن يدخلون ال��والي��ات املتحدة جوا
يجب �أن يحملوا فح�صا �سلبيا لكوفيد -19قبل ال�صعود اىل
الطائرة.
كما �أمرت كندا املجاورة ال�سكان يف اونتاريو ،املحرك االقت�صادي
للبالد واالكرث اكتظاظا بال�سكان ،بالبقاء يف منازلهم.

وح��ذر رئي�س وزراء اونتاريو دوغ فور من ان النظام ال�صحي
على و�شك االنهيار.
ح�صيلة ال��وف��ي��ات ال��ث�لاث��اء يف ال��والي��ات املتحدة اق�ترب��ت من
احل�صيلة االجمالية للوباء يف ال�صني التي ظهر فيها فريو�س
كورونا امل�ستجد للمرة االوىل يف �أواخر العام .2019
ومتكنت ال�صني ب�شكل كبري من ال�سيطرة على تف�شي فريو�س
كورونا امل�ستجد منذ ظهوره يف ووهان عرب اجراءات الإغالق
والفحو�صات املكثفة وتتبع املخالطني.
ل��ك��ن � ُ��س��ج��ل��ت يف الأ���س��اب��ي��ع الأخ��ي��رة �إ���ص��اب��ات قليلة م��ا دفع
بال�سلطات �إىل فر�ض تدابري حجر حملية ،وقيود فورية على
التنقل و�إج��راء حملة فحو�ص وا�سعة �شملت ع�شرات ماليني
الأ�شخا�ص للك�شف عن �إ�صابات.
ويخ�ضع �أكرث من  200مليون �شخ�ص حاليا لنوع من تدابري
الإغالق يف املناطق ال�شمالية.
والأربعاء �أعلنت حكومة �إقليم هيلونغجيانغ (�شمال ال�شرق)
البالغ عدد �سكانه  37,5مليون ن�سمة ،حالة طوارئ وطلبت
م��ن املواطنني ع��دم م��غ��ادرة الإقليم �إال لل�ضرورة الق�صوى،
و�إلغاء امل�ؤمترات والتجمعات.
وجاءت التدابري بعد ر�صد � 28إ�صابة بكوفيد -19الأربعاء،
بينها � 12إ�صابة من دون ع��وار���ض .و�سجلت ث�لاث �إ�صابات
يف هاربني عا�صمة الإقليم التي ت�ست�ضيف مهرجانا �شهريا
ملنحوتات الثلج يجتذب �أعدادا كبرية من ال�سياح.

املر�صد ال�سوري 40 :قتيال بغارات �إ�سرائيلية على �سوريا

•• بريوت-وكاالت

ووهان ...منبع الوباء

بعد �أكرث من عام على بدء الأزمة

�أي متوقع دويل لل�صني يف وباء كوفيد 19 -العاملي؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين

منذ �أكرث من عام ،ظهر فريو�س كورونا اجلديد لأول مرة يف منطقة
هوبي ال�صينية ،قبل �أن ينت�شر �إىل بقية العامل .ويبدو �أن ال�صني ،التي
تدعي �أنها قطعت مع الوباء رغم افتقارها لل�شفافية ،تريد ا�ستخدامه
ل�صاحلها على امل�سرح الدويل.
فيما يلي ترجمة لوجهة نظر حول الو�ضع يقدمها �إميانويل لينكوت،
الباحث امل�شارك يف معهد العالقات الدولية واال�سرتاتيجية ،والأ�ستاذ
بكلية الآداب يف املعهد الكاثوليكي بباري�س.
*ت ّتهم ال�صني ب�إخفاء �أ�سباب ال��وب��اء ،والدليل رف�ضها دخ��ول خرباء
منظمة ال�صحة العاملية �إىل �أرا�ضيها .فيما يتعلق مب�س�ألة الو�صول �إىل
املعلومة ،كيف ت�ضع ال�صني نف�سها على ال�ساحة الدولية؟
 قال �إميانويل ماكرون يف � 17أبريل  2020ل�صحيفة فاينن�شال تاميز:ال نعرف كل �شيء عما حدث فعال يف ووهان .كما �أن رف�ض ال�صني منح
وفد من منظمة ال�صحة العاملية فر�صة زيارة ال�صني للتحقيق يف �أ�صول
(التفا�صيل �ص)11
الفريو�س لن ي�ؤدي �إال �إىل زيادة ال�شكوك.

ارتفع عدد القتلى ج��راء الغارات
الإ�سرائيلية ،فجر الأربعاء ،على
م��ن��اط��ق يف ���ش��رق وج���ن���وب �شرق
�سوريا �إىل  40قتيال.
فقد �أف��اد مدير املر�صد ال�سوري
حل���ق���وق الإن���������س����ان ،رام������ي عبد
ال���رح���م���ن ،يف ت�����ص��ري��ح ل�سكاي
ن���ي���وز ع��رب��ي��ة ب������أن ع����دد القتلى
ب��ي�ن �أف����������راد اجل���ي�������ش ال�������س���وري
والف�صائل املوالية لإي���ران جراء
ال���غ���ارات اجل���وي���ة الإ�سرائيلية،
التي ا�ستهدفت م��واق��ع ع�سكرية
وخمازن �أ�سلحة يف �شرقي �سوريا،
ارت��ف��ع �إىل  40قتيال ،بينهم 9
ج��ن��ود ���س��وري�ين و�أك��ث��ر م���ن 30
جن�سيات �أجنبية.
و�أو������ض�����ح امل���ر����ص���د �أن الق�صف
الإ�سرائيلي الثاين من نوعه على
�سوريا منذ ب��داي��ة ال��ع��ام 2021
اجل��������اري �أدى �إىل م���ق���ت���ل 40
�شخ�صا بينهم  9جنود �سوريني،
والبقية م��ن عنا�صر امليلي�شيات
والف�صائل املوالية لإيران.
وك�����ان امل��ر���ص��د ال�������س���وري ق����ال يف
ت�صريحات �سابقة �إن  5ع�سكريني
����س���وري�ي�ن ع���ل���ى الأق�������ل ق���ت���ل���وا يف
ال����غ����ارات اجل���وي���ة الإ�سرائيلية

ال�صور يف خدمة التحقيق

غزوة مبنى الكابيتول:

هكذا �ساعدت االنرتنت يف حتديد مثريي ال�شغب!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

كان من املمكن �إخفاء ابت�ساماتهم حتت ك ّمامات واقية
من فريو�س كورونا ،اال ان �أن�صار دونالد ترامب لي�سوا
مغرمني بها ،وامل�شاغبون يف الكابيتول �أكرث ازدراء لها.
لذلك ،اختار العديد منهم ،ب�شكل علني ،زرع الفو�ضى
يف دوائر الربملان الأمريكي يف  6يناير.
بع�ضهم وقف بفخر ليلتقط �صورا جابت جميع �أنحاء
العامل� ،أقدامه على مكتب م�س�ؤول منتخب� ،أو ملوحا

بعلم الكونفدرالية .يف حني ن�شر �آخرون �ساعة جمدهم
ع��ل��ى في�سبوك �أو ان�����س��ت��غ��رام ،دون �أن يتخيلوا �أنهم
يع ّر�ضون �أنف�سهم لإجراءات قانونية.
ه��ذا التوثيق االفرتا�ضي هو نعمة للمحققني الهواة
املوجودين على ال�شبكات االجتماعية .فبم�ساعدة �صور
ال�صحفيني وم��ق��اط��ع الفيديو ال��ت��ي بثها امل�شاغبون
على ال��ه��واء مبا�شرة ،يحاول العديد من م�ستخدمي
الإنرتنت التعرف على امل�شاركني الذين اقتحموا �أروقة
مبنى الكابيتول( .التفا�صيل �ص)15

حتطم مروحية �سودانية
و�سط توترات مع �إثيوبيا

•• اخلرطوم-وكاالت:

مناورة �إ�سرائيلية يف اجلوالن املحتل (ا ف ب)
ب����الإ�����ض����اف����ة �إىل  11عن�صرا
ينتمون لف�صائل موالية لإيران،
مو�ضحا �أن الطائرات الإ�سرائيلية
ا�ستهدفت خمازن �أ�سلحة ومواقع
ع�سكرية �شرقي �سوريا.
و�أو�ضح املر�صد ،ال��ذي يتخذ من
بريطانيا مقرا له� ،أن الطائرات
الإ�سرائيلية �شنت �أك�ثر من 18
�ضربة ج��وي��ة يف املنطقة املمتدة
من مدينة دير الزور �إىل احلدود
ال�������س���وري���ة ال���ع���راق���ي���ة يف بادية
البوكمال.
و�أ���ض��اف املر�صد حتى الآن هناك
16قتيال 5 :م�����ن اجلي�ش
ال�������س���وري و 11م���ن ميلي�شيات

م���وال���ي���ة لإي��������ران ،الف���ت���ا �إىل �أن
ال�����غ�����ارات �أ�����س����ف����رت ع����ن تدمري
م�ستودعات �أ�سلحة.
و�أ���ش��ار �إىل �أن امل��واق��ع امل�ستهدفة
تتمركز فيها ميلي�شيات احلر�س
ال����ث����وري الإي���������راين وح������زب اهلل
ال��ل��ب��ن��اين وف��اط��م��ي��ون و�أن هذه
امليلي�شيات تتخذ من هذه املواقع
مراكز للتدريب و�إعداد املقاتلني،
بح�سب م��ا ذك���رت وك��ال��ة فران�س
بر�س .و�أكدت دم�شق وقوع غارات
على املنطقة من دون �أن تتطرق
�إىل اخل�سائر املادية ويف الأرواح،
بح�سب م��ا ن��ق��ل��ت وك��ال��ة الأنباء
ال�سورية (�سانا).

حتطمت مبطار (ود زايد) يف والية الق�ضارف� ،شرقي البالد ،نهار الأربعاء
طائرة مروحية ع�سكرية تابعة للجي�ش ال�سوداين بعد اقالعها من املطار
وجنا طاقمها املكون من � 3أفراد.
و�أكد م�صدر ع�سكري ملوقع �سكاي نيوز عربية �أن �سقوط املروحية الع�سكرية،
وهي رو�سية ال�صنع ،جنم عن عطل فني بالقرب من املطار ،م�شريا �إىل �أنها
كانت يف مهمة تدريبية يف �شرقي ال��ب�لاد ،حيث ت��دور م��ع��ارك ب�ين القوات
امل�سلحة ال�سودانية وجمموعات �إثيوبية م�سلحة ا�ستمر عدة �أ�سابيع.
ي�شار �إىل �أن احلدود ال�شرقية لل�سودان مع �إثيوبيا ت�شهد توترا منذ �أكرث من
�شهرين على �إثر هجمات نفذتها جمموعات �إثيوبية م�سلحة تقول �أدي�س �أبابا
�إنها ع�صابات خارج �سيطرتها.
ويف �أح��دث تطورات ذل��ك التوتر ،نفذت جمموعة �إثيوبية م�سلحة هجوما
االثنني ا�ستهدف حملية القري�شة ب�شرق ال�سودان ،وراح �ضحيته � 5سيدات
وط��ف��ل ،وف��ق��دان �سيدتني جميعهم ���س��ودان��ي��ون ك��ان��وا منهمكني يف عمليات
احل�صاد .وق��ال بيان �صادر عن وزارة اخلارجية ال�سودانية �إن احل��ادث وقع
بالتحديد بني قريتي ليّة وك��ويل الواقعتني مبنطقة الف�شقة على بعد 5
كيلومرتات من احلدود مع �إثيوبيا.
و�أدان البيان ال��ع��دوان ،م�ستنكرا ا�ستهداف املدنيني العزل ،ونا�شد املجتمع
الدويل واملنظمات االقليمية �إدانة هذه الأعمال واملطالبة ب�إيقافها فورا.
من جانبها اتهمت �أدي�س �أبابا القوات ال�سودانية بالتعمق داخل الأرا�ضي
الإثيوبية م�ستغلة التوترات الداخلية يف �إقليم تيغراي الإثيوبي.

�����ش����ارل دي����غ����ول ت��ع��ود
ً
قريبا �إىل ���ش��رق املتو�سط
•• باري�س�-أ ف ب:

�أعلنت باري�س �أنّ حاملة الطائرات
الفرن�سية ���ش��ارل دي��غ��ول �ستن ّفذ
خ�ل�ال ال��ن�����ص��ف الأول م���ن العام
اجل������اري م��ه�� ّم��ة يف ����ش���رق البحر
الأب���ي�������ض امل��ت��و���س��ط ويف املحيط
ال����ه����ن����دي ،يف �إط���������ار العمليات
الع�سكرية التي يقودها التحالف
ال������دويل ب���ق���ي���ادة وا���ش��ن��ط��ن �ض ّد
تنظيم داع�ش يف �سوريا والعراق.
وق��ال��ت وزي����رة ال���دف���اع فلوران�س
ب��اريل �أم��ام جلنة ال��دف��اع النيابية
�إنّ امله ّمة التالية حلاملة الطائرات
�شارل ديغول �ستكون تعزيز قواتنا
امل�شاركة يف عملية �شامال ،ال�شقّ
الفرن�سي من العملية الع�سكرية
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وده��ا الواليات
امل��� ّت���ح���دة ����ض��� ّد ت��ن��ظ��ي��م داع�������ش يف
العراق و�سوريا.
و�أ����ض���اف���ت �أنّ ح��ام��ل��ة الطائرات
�ستنت�شر بالتايل يف الن�صف الأول
من عام  2021يف البحر الأبي�ض
املتو�سط واملحيط الهندي.
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�أجرت  134,768فح�صا ك�شفت عن � 3,362إ�صابة

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

02

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع
وزي��ادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر
وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد-
 "19واملخالطني لهم وعزلهم� ،أعلنت ال��وزارة عن �إجراء
 134,768فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية
على ف��ئ��ات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�����ض��ل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.

و�ساهم تكثيف �إج���راءات التق�صي والفح�ص وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف ع��ن 3,362
حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات
خم��ت��ل��ف��ة ،وج��م��ي��ع��ه��ا ح����االت م�����س��ت��ق��رة وت��خ�����ض��ع للرعاية
ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ جمموع احل���االت امل�سجلة
 239,587حالة.
كما �أع��ل��ن��ت ال����وزارة ع��ن وف���اة  6م�صابني نتيجة تداعيات
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات
يف الدولة  723حالة.

و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص
تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل
جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات
ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي
�ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع  .و�أعلنت الوزارة عن �شفاء
 2,588حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد
"كوفيد "-19وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  213,149حالة.

جمموعة بريد الإمارات ت�ضيف دولة �إ�سرائيل �إىل �شبكة عملياتها
•• دبي -وام:

�أعلنت جمموعة بريد الإمارات عن تو�سيع نطاق عملياتها
الدولية ب�إ�ضافة دولة �إ�سرائيل �إىل �شبكة عملياتها حيث
ارتبطت ال�شركة مع نظريتها "بريد �إ�سرائيل" لت�سهيل
الو�صول �إىل املدن والوجهات يف جميع �أنحاء ا�سرائيل الأمر
الذي من �ش�أنه توفري قناة موثوقة لل�سوق اجلديد.
وق��ال �سعادة عبد اهلل حممد الأ���ش��رم الرئي�س التنفيذي
ل�شركة جمموعة بريد الإم�����ارات " ..حر�صت جمموعة
بريد الإم��ارات على تو�سيع نطاق �شبكة عملياتها العاملية
ب�إ�ضافة دولة �إ�سرائيل و�ست�سهم خدماتها ب�شكل كبري يف
دفع العالقات التجارية الواعدة بني دولة الإمارات ودولة

�إ�سرائيل وتعزيز الت�سامح والتوا�صل وال��ت��ب��ادل الثقايف
بينهما ب�شكل �أكرب وت�شكل جت�سيدا للر�ؤية التقدمية لكال
الدولتني كما �ستثمر ال�شراكة مع بريد �إ�سرائيل عن فتح
املجال لتبادل الأفكار وت�شجيع االبتكار والتعاون امل�شرتك
لتطوير القطاع" .وميكن ملتعاملني دولة الإمارات ا�ستخدام
اخلدمات الربيدية والدولية املتميزة �إىل �إ�سرائيل.
وتتوفر اخلدمات الربيدية حالياً للعديد من الدول مبا
يف ذل��ك اخل��دم��ات ال��دول��ي��ة امل��م��ي��زة �إىل �أك�ث�ر م��ن 190
وجهة ومع ا�ستمرار ت�أثري جائحة كوفيد 19على ال�سفر
وال��ع��م��ل��ي��ات ال��دول��ي��ة ي��وا���ص��ل ب��ري��د الإم�����ارات ال��ع��م��ل مع
�شركائه على ا�ستئناف اخلدمات الربيدية �إىل �أكرب عدد
ممكن من الوجهات.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل ممثلي الثالثي الأوروبي الفرن�سي  -الأملاين  -الربيطاين
اخلارجية الفرن�سية وال�سيد جان�س بلوترن املدير ال�سيا�سي ملكتب �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:
التابع ل���وزارة اخلارجية الأملانية و�سعادة باتريك م��ودي �سفري اململكة
ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون املتحدة لدى الدولة بالنيابة عن ال�سيد توما�س درو املدير العام ملنطقة
الدويل ممثلي الثالثي الأوروبي الفرن�سي  -الأملاين  -الربيطاين.
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا و�أفغان�ستان وباك�ستان يف وزارة اخلارجية
فقد ا�ستقبل �سموه  -يف دي��وان عام ال��وزارة يف �أبوظبي  -ال�سيد فيليب والكومنولث والتنمية الربيطانية.
�إي���ري���را امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل�����ش���ؤون ال�سيا�سية والأم��ن��ي��ة يف وزارة ال�ش�ؤون جرى خالل اللقاء بحث تطورات الأو�ضاع يف املنطقة وعدد من الق�ضايا

الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك و�سبل تعزيز العمل امل�شرتك
ب�ين دول��ة الإم����ارات والثالثي الأوروب����ي م��ن �أج��ل �صون ال�سلم والأمن
الدوليني.
كما �شهد اللقاء ا�ستعرا�ض ت��ط��ورات جائحة ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد
"كوفيد  "19والتعاون ال��دويل اجلماعي من �أجل �ضمان �إي�صال لقاح
املر�ض �إىل كافة دول العامل.

ورح��ب �سمو ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان ب��زي��ارة ممثلي الثالثي
الأوروبي  ..م�ؤكدا على العالقات املتميزة التي جتمع بني دولة الإمارات
وكل من فرن�سا و�أملانيا وبريطانيا.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن حتقيق اال�ستقرار والأمن الإقليمي والعاملي من �ش�أنه
�أن ي�سهم يف فتح �آف��اق جديدة للعالقات ويعزز التعاون بني ال��دول مبا
يلبي تطلعات �شعوبها يف التنمية واالزدهار والرخاء.

من اليمن �إىل لندن ..رحلة عقدين من الفراق لأ�سرة مينية يهودية جمعتها �إن�سانية الإمارات
•• �أبوظبي-وام:

بعد م�ضي عقدين ونيف من الفراق
مل تهن�أ خاللها �أ�سرة مينية يهودية
ل���وع��� ًة ع��ل��ى ���ش��ت��ات �أف����راده����ا م���ا بني
وطنهم اليمن و لندن لت�أتي �إن�سانية
الإمارات وتن�سج �أمامهم خيوط الأمل
يف حياة �أ�سرية هانئة م�ستقرة مل�ؤها
املحبة وال�سالم.
مثلت ا���س��ت��ج��اب��ة الإم������ارات ال�سريعة
ل��ط��ل��ب الأ����س���رة ال��ي��م��ن��ي��ة خ�ل�ال 15
ي��وم��ا فقط ط��وق جن��اة �أن��ه��ى معاناة
حل���ظ���ة ط�����ال ان���ت���ظ���اره���ا ب���ع���دد �أي�����ام
ال��ف��راق ال��ت��ي ام��ت��دت لأك�ث�ر م��ن 21
عاما لتفتح �أمامهم �أب���واب الأم���ل يف بالقلب ومل �أ�ستطع مع تقدم العمر وب����دم����وع �أج���رت���ه���ا ل���ي���ايل  21عاما
حياة كرمية لهم ولأطفالهم.
�أن �أوا����ص���ل ع�لاج��ه��ا خ��ا���ص��ة �أين مل م��ن ال���ف���راق ..ت��ق��ول �شمعة �سليمان
وب��ع��د ي��وم�ين م���ن مل ���ش��م��ل الأ�سرة �أ���س��ت��ط��ي��ع احل���رك���ة ب�����ش��ك��ل متوا�صل البالغة من العمر  73عاما ":نحمد
اليمنية ع��ل��ى �أر�����ض الإم������ارات زارت و�أي�ضا يف ظ��ل الو�ضع ال��راه��ن الذي هلل ال����ذي �أع���ط���اين ال��ف��ر���ص��ة لر�ؤية
وك��ال��ة �أن��ب��اء الإم����ارات "وام" العائلة تعي�شه اليمن مما زاد معاناتنا حزننا �أبنائي و�أحفادي بعد ف��راق طويل مل
يغيبوا �إال باجل�سد لكن روحهم كانت
يف مقر �إقامتها للتعرف �إىل تفا�صيل على و�ضعنا و�ضعفنا".
ق�صة دام��ت ف�صولها لأك�ثر من  21وي�صف حبيب جمع �شمل �أفراد �أ�سرته ت�سكن ق��ل��ب��ي ..مل �أ���ص��دق ح��ت��ى الآن
عاما من الفراق جمعتها قيم ال�سالم ق��ائ�لا " ارحت���ت راح���ة ك��ب�يرة بعد مل �أن��ن��ي م��ع �أ���س��رت��ي ف����الإم����ارات عملت
واملحبة والتعاي�ش والت�سامح يف "دار ���ش��ت��ات �أ����س���رت���ي ورج���ع���ت ال������روح �إىل ل��ن��ا خ��ي�را ك���ب�ي�را ون�����ش��ك��ره��ا جزيل
زايد" .ي��ق��ول �سليمان حبيب البالغ ج�سدي بعد فراق �أكرث من  21عاما ال�����ش��ك��ر واالم���ت���ن���ان ع��ل��ى مل �شملنا
م��ن العمر  75عاما  " ..كنا نعي�ش حيث مل �أر �أحفادي منذ �أن كان عمر وم�ساعدتنا".
يف حمافظة �صعدة باليمن يف راحة �أكربهم" �إ�سحاق" ��� 6س��ن��وات حتى وتقول "الأبنة" ل��وزة �سليمان حبيب
و�سط القبائل وامل�شايخ ن�شارك �أبناء ج����اءين ات�����ص��ال ب���أن��ن��ي ���س��وف التقي ال���ب���ال���غ���ة م����ن ال���ع���م���ر  58ع����ام����ا "
امل��دي��ن��ة �أف���راح���ه���م و�أح���زان���ه���م وكان �أف��راد عائلتي فكان ردي هذا "كذب" خرجت من اليمن قبل  21عاما مع
ل���دي م��ع��ر���ض للف�ضة ح��ت��ى تكاثرت ك��ون��ه م��ن امل�ستحيل يف ظ��ل الو�ضع زوجي و�أوالدي للإقامة يف لندن بعد
الظروف ال�سيئة وتردى الو�ضع العام الراهن حتى �أخذين ولدي �إىل املطار �صعوبة احلياة يف بلدنا نظرا لرتدي
ومل ت�ستطع �أ�سرتي العي�ش يف اليمن وو�صلنا �إىل دولة الإمارات ..بكيت من الأو���ض��اع ..كانت رحلة طويلة مليئة
م���ن اخل�����وف وال���ق���ل���ق وان���ت���ق���ل���وا �إىل فرحة لقاء �أبنائي و�أح��ف��ادي واليوم ب�أوجاع الفراق خا�صة و�أن �أب��ي و�أمي
الإق��ام��ة يف لندن ومل يتبق يف اليمن نحن ن�صلي ون�صوم ونحمد اهلل كثريا كبار يف العمر وال يقدرا على خدمة
�إال �أنا وزوجتي وابني".
على النعمة الكبرية التي حققتها لنا �أنف�سهم وه��و م��ا زاد م��ن معاناتنا..
ك��ن��ت �أت��وا���ص��ل تليفونيا لالطمئنان
وي�����ض��ي��ف ح��ب��ي��ب " زوج��ت��ي مري�ضة الإمارات "وطن الإن�سانية".

على الأو�ضاع خا�صة و�أن �أمي مري�ضة
بالقلب كانت ما بني امل��وت واحلياة..
"طول ال��ن��ه��ار و�أن���ا �أبكي"" ..طول
الليل و�أن��ا ر�أ�سي ما معي" ..ال يوجد
�أي �شخ�ص ميكن �أن يقدم لأمي و�أبي
حتى فنجانا من القهوة".
وت�ضيف لوزة " �أخربين ولدي �إ�سحاق
فايز ب�أننا �سنلتقي ب�أبي و�أمي و�أخي..
مل �أ�صدقه حتى بعد �سفرنا من لندن
�إىل الإم����ارات للم ال�شمل مل �أ�صدق
حتى الآن ..م��ا �صدقت حتى دخلت
املطار يف الإم���ارات ور�أيتهم �أمامي..
ط���ار ع��ق��ل��ي ب��ال��ب��ك��اء ..وق��ال��ت ":اهلل
ي��ب��ارك يف الإم�����ارات ال��ت��ي ق��دم��ت لنا
واجبا كبريا وا�ستقبلوا �أهلي وجمعوا
�شملنا بكل توا�ضع وحمبة ومودة".
ويروي "الأبن" يو�سف �سليمان حبيب
البالغ م��ن العمر  45عاما معاناته
قائال ":ع�شنا حياتنا يف �صعدة وكان
ل���دي حم���ل ف�����ض��ة ح��ي��ث ك��ن��ت �أ�صنع
ال�سيوف واخل���وامت امل��رج��ان والعقيق

وكل امل�شغوالت الف�ضية يدويا وكانت
حركة ال�سياحة كبرية توفر لنا حياة
كرمية حتى ب��د�أت الأو���ض��اع املعي�شية
يف ال�تردي تدريجيا و�سافرت معظم
�أ���س��رت��ي �إىل لندن وبقيت م��ع والدي
ووال��دت��ي ويف العام  2001تعر�ضت
لإط��ل��اق ال��ر���ص��ا���ص وت����أث���ر ج�سدي
و���س��اق��ي وك��ن��ت ع��ل��ى و���ش��ك �أن �أف���ارق
احلياة �إال �أن العناية الإلهية تدخلت
وانقذت حياتي" .وي�ضيف " �أخربت
وال����دي و�أم����ي �أن �إ���س��ح��اق �أب���ن �أختي
�أخربين ب�أننا �سنجتمع مع بع�ضنا يف
الإمارات مل ي�صدقوين حتى �أخذتهم
�إىل املطار وو�صلنا �إىل الإمارات و�إىل
الآن مل نعلم جميعا نحن يف حقيقة �أو
حلم 21 ..عاما مل جنتمع والآن ن�أكل
ون�ضحك جمعا ..مل نتوقع ما حدث
يف ح��ي��ات��ن��ا ..ون�����ش��ك��ر الإم�������ارات على
كل ما يقدمونه لنا وجزاهم اهلل كل
خري" .يقول �إ�سحاق فايز البالغ من
العمر  35عاما ":كنت دائم التوا�صل

م��ن ل��ن��دن م��ع ج��دي وج��دت��ي وخايل
ك��ل ي��وم�ين تقريبا لالطمئنان على
�أحوالهم كون جدتي مري�ضة وعمرها
كبري ومل ي�ستطيعوا خدمة �أنف�سهم
يف ظل الظروف الراهنة".
وي�ضيف �إ�سحاق " توا�صلت مع عدد من
الدول للم �شملنا ولكن كل املحاوالت
ب���اءت بالف�شل وم��ن ث��م توا�صلت مع
الإم����ارات فكانت اال�ستجابة �سريعة
خ�لال  15يوما متكنت خاللها من
جمع �شمل الأ�سرة من لندن واليمن
وق��دم��ت ال��دع��م ال�ل�ازم ل��ن��ا ..مل �أرى
يف حياتي �إن�سانية مثل م��ا ر�أي���ت يف
الإم������ارات ح��ي��ث ام��ت��زج��ت م�شاعري
بالبكاء والفرحة من االهتمام ب�صون
كرامة الإن�سان يف الإمارات".
ويقول �إ�سحاق " خرجنا من اليمن �أنا
و�أخي �إ�سرائيل يف عام  1999ونحن
يف ع��م��ر ال���ـ  10و��� 8س��ن��وات وكانت
ق��ل��وب��ن��ا يف ال��ي��م��ن م��ع ج���دي وجدتي
وخ������ايل ن���ظ���را ل�����ص��ع��وب��ة الأو�����ض����اع

والظروف.
وي�ضيف �إ���س��ح��اق ":ن�شكر الإم����ارات
على كرم ال�ضيافة واال�ستقبال وعلى
م��ب��ادرات��ه��ا الإن�����س��ان��ي��ة ال��ن��ب��ي��ل��ة التي
جت�سد ر�سوخ قيم والت�سامح وال�سالم
يف هذا الوطن العظيم".
وي���ق���ول �إ����س���رائ���ي���ل ف���اي���ز ال��ب��ال��غ من
ال��ع��م��ر  31عاما ":ن��ح��ن الآن يف
مدينة �أبوظبي للقاء ج��دي وجدتي
وليتمكن �أبنائي من ر�ؤية �أجدادهم..
لقد انتظرنا هذه اللحظة  21عاما
وه���ذه اللحظة ه��ي كاحللم بالن�سبة
يل  ..م�ضت � 3أي����ام ع��ل��ى و�صولهم
وحتى الآن �أ�ستيقظ كل يوما �صباحا
�أنظر �إليهم و�أ�شعر �أن قلبي يف �سعادة
كبرية .وي�ضيف �إ�سرائيل " �أبنائي ال
ت�سعهم الفرحة عندما ينظروا �إىل
�أج��داده��م يقومون بطرح الكثري من
الأ���س��ئ��ل��ة ال��ت��ي ال تنتهي لأن احلياة
التي عا�شها �أبنائي يف لندن واحلياة
التي عا�شها ج��دي وجدتي يف اليمن

خمتلفة متاما".
يقول �إ�سرائيل "�أود �أن �أ�شكر �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل ويل
ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى
ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة ع��ل��ى ه����ذه اللفتة
الكرمي و �أ�شكرهم على كل ما فعلوه
جل���دي وج��دت��ي ول��ك��ل اجل��ه��ود التي
بذلوها للم �شملنا جمددا بالن�سبة يل
ما حث كان كاحللم ومل �أتوقع حدوثه
�أبدا" .وي��و���ض��ح �إ���س��رائ��ي��ل " غ���ادرت
اليمن عندما كنت �صغريا ج��دا كان
عمري حينها � 7إىل � 8أع��وام ومنذ
ذاك الوقت مل �أقابلهم مرة �أخرى..
عندما غ��ادرن��ا اليمن كنت ا�ستيقظ
و�أرى ع�لام��ات احل���زن والأ����س���ى على
وجه �أمي كنت �أ�س�ألها� :أمي هل انتي
بخري؟ وجتيب :يا بني �أنا قلقة جدا
ع��ل��ى ج���دك وج���دت���ك� ..أ���ش��ك��ر جميع
من �ساهم يف مل �شملنا �أ�شكرهم من
�أعماق قلبي" .برباءة الطفولة ..عرب
الطفالن مايكل ونوهوراي فايز �أبناء
ال��ـ  11ربيعا ع��ن �سعادتهم الغامرة
بلقاء اجلدان "�سليمان و�شمعة" للمرة
الأوىل يف الإم������ارات ح��ي��ث �أ�صبحوا
قادرين على االطمئنان عليهم.
وي�صف الطفالن مل �شتات الأ�سرة":
مل ن��ك��ن ن��ت��خ��ي��ل ي��وم��ا �أن���ن���ا �سنقابل
جدنا وجدتنا ..عندما ر�أيناهم للمرة
الأوىل يف املطار كنا يف حالة �صدمة
وذهول من �شدة الفرح ..ن�شكر جميع
من �ساهم يف مل �شملنا ..ممتنني جدا
للإمارات ولكل �شخ�ص كانت له يد يف
ت�سهيل �سفر جدنا وجدتنا من اليمن
لنتمكن م��ن ل��ق��ائ��ه��م ..نحن يف حلم
�سعيد للغاية".

جرنال �إلكرتيك للرعاية و�أبوظبي الدولية للخدمات الطبية يوقعان �شراكة مع جمموعة التداوي للرعاية ال�صحية

مرفق �صحي جديد ي�ضاف �إىل منظومة دبي ال�صحية عالية الكفاءة خالل هذا العام
امل�ست�شفى يوفر �أرقى خدمات الرعاية الطبية وفق �أعلى املعايري العاملية جلميع �أفراد املجتمع

•• دبي -وام:

يف �إط���ار حر�ص دب��ي على التو�سع يف منظومتها ال�صحية وت��وف�ير �أرقى
خدمات الرعاية الطبية وفق �أعلى املعايري العاملية جلميع �أفراد املجتمع،
وب�أحدث التقنيات العاملية ..وقعت "جرنال �إلكرتيك للرعاية ال�صحية"
و�شريكها "�أبوظبي الدولية للخدمات الطبية" ،ال��ي��وم اتفاقية �شراكة
مع "جمموعة التداوي للرعاية ال�صحية" لتزويد �أول م�ست�شفى تعتزم
املجموعة افتتاحه يف منطقة "�أم رمول" بدبي خالل هذا العام ،ب�أحدث
م��ع��دات الت�صوير ب��امل��وج��ات ف��وق ال�صوتية والت�صوير الت�شخي�صي من
جرنال �إلكرتيك.
و���س��ي��وف��ر امل�����س��ت�����ش��ف��ى ال����ذي ي�����ض��م ��� 100س��ري��ر جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة من
التخ�ص�صات الطبية التي ت�شمل خمتلف التخ�ص�صات الطبية والعالجية
و�سي�ساهم بدعم جهود "هيئة ال�صحة بدبي" الرامية �إىل تطوير مرافق
الرعاية ال�صحية يف خمتلف �أنحاء الإمارة.
و�سيزود امل�ست�شفى ب�أحدث معدات الرعاية ال�صحية التخ�ص�صية للحاالت
احلرجة ومعدات الت�صوير باملوجات فوق ال�صوتية ح�صرياً من "جرنال
�إلكرتيك للرعاية ال�صحية" و�شركة "�أبوظبي الدولية للخدمات الطبية"
خالل الأ�شهر املقبلة.
و�ستعمل ال�شركتان على تو�سيع نطاق اخلربات يف امل�ست�شفى باالعتماد على
معدات الرعاية ال�صحية املتقدمة التي ي�ضمها وميكن ترقيتها ملنا�سبة

احتياجات امل�ست�شفى .و�ستقوم الفرق املتخ�ص�صة بال�صيانة والت�شغيل يف
"جرنال �إلكرتيك للرعاية ال�صحية" و"�شركة �أبوظبي الدولية للخدمات
الطبية" بتوفري الدعم الكامل لأطباء جمموعة التداوي على مدار ال�ساعة
وطيلة �أيام الأ�سبوع.
وقعت االتفاقية بح�ضور كل من مروان �إبراهيم حاجي نا�صر ،رئي�س جمل�س
الإدارة واملدير التنفيذي ملجموعة ال��ت��داوي للرعاية ال�صحية ،وكاثرين
�إ�سرتامب�س ،الرئي�س واملدير التنفيذي جلرنال �إلكرتيك للرعاية ال�صحية
يف �أوروبا وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،وو ّقع االتفاقية كل من الدكتور حيدر
الزبيدي ،الرئي�س الطبي ملجموعة التداوي للرعاية ال�صحية ،ونائل الدباغ،
مدير عام ج�نرال �إلكرتيك للرعاية ال�صحية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا وتركيا؛ وتامر عقل ،مدير عام �شركة "�أبوظبي الدولية
للخدمات الطبية".
وقال مروان �إبراهيم حاجي نا�صر " ين�صب تركيزنا يف جمموعة التداوي
للرعاية ال�صحية على دعم �صحة و�سالمة املجتمعات عرب �سعينا الدائم
للتميز يف ك��اف��ة �أع��م��ال��ن��ا .ف����إىل ج��ان��ب ف��رق عملنا ال��ت��ي ت�ضم نخبة من
خرباء الرعاية الطبية ونهجنا الذي ي�ضع املر�ضى يف املقام الأول ،ن�ؤمن
ب�أن التقنيات املتطورة التي توفرها ’جرنال �إلكرتيك للرعاية ال�صحية‘
�ست�شكل ع��ام ً
�لا �إ�ضافياً لتميز امل�ست�شفى الأول للمجموعة و�ستتيح لنا
حتقيق �أعلى م�ستويات الكفاءة والدقة يف عمليات الت�شخي�ص ،الأمر الذي
�سينعك�س �إيجاباً على النتائج العالجية للمر�ضى".

م��ن جانبه ق��ال ال��دك��ت��ور ح��ي��در ال��زب��ي��دي " ..ي�سرنا ال��ت��ع��اون م��ع جرنال
الكرتيك م��ن خ�لال ه��ذه االتفاقية التي تقدم من��وذج��اً ه��ام��اً لل�شراكات
البنّاءة ،ونثق ب�أن توفري التجهيزات الطبية املتطورة �سيكون داعما قوياً
مل�ساعي هيئة ال�صحة ال��رام��ي��ة �إىل تطوير املنظومة ال�صحية وحت�سني
النتائج املحققة للمر�ضى يف الدولة".
من جانبه قال نائل دباغ " متتلك جمموعة التداوي للرعاية ال�صحية ر�ؤية
وا�ضحة تن�ص على تطوير واحد من �أف�ضل امل�ست�شفيات يف املنطقة ومت�ضي
قدماً نحو حتقيق هذا الهدف .فقد �أ�س�ست فريقاً ي�ضم نخبة من خرباء
الرعاية ال�صحية و�أبرمت �شراكة ا�سرتاتيجية مع �أحد كبار مزودي الرعاية
ال�صحية يف �إ�سرائيل ،وا�ستثمرت يف �أحدث املعدات الطبية يف ال�سوق .ونحن
اليوم فخورون بالتعاون مع جمموعة التداوي ودعم ر�ؤيتها لتوفري �أعلى
معايري الرعاية ال�صحية املمكنة للمر�ضى".
من جانبه ،قال تامر عقل " ي�سعدنا التعاون مع جمموعة التداوي للرعاية
ال�صحية ودعمها يف م�شروع م�ست�شفاها الأول يف منطقة �أم رم��ول .فقد
حر�ص فريق خ�براء املجموعة على اختيار �أح���دث امل��ع��دات الطبية التي
تقدمها جرنال �إلكرتيك للرعاية ال�صحية ،وامل�صممة لتلبية الطلب املتزايد
على خدمات الرعاية ال�صحية عالية اجل��ودة يف التخ�ص�صات الرئي�سية
يف دب��ي وخارجها .ومم��ا ال �شك فيه� ،أن ه��ذه ال�شراكة �ست�سهم باالرتقاء
مبنظومة الرعاية ال�صحية يف الدولة وتزويد املواطنني واملقيمني يف دبي
ب���أرق��ى اخل��دم��ات الطبية" .وك��ان��ت جمموعة ال��ت��داوي للرعاية ال�صحية

�أعلنت يف �شهر دي�سمرب املا�ضي عن توقيع اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية مع
مركز �شيبا الطبي" الإ�سرائيلي ،وذل��ك يف �أول تعاون من نوعه يف املجال
الطبي بني �إ�سرائيل ودولة الإمارات .ومبوجب هذه ال�شراكة ،ي�صبح "مركز
�شيبا الطبي" �أول م�ست�شفى �إ�سرائيلي يقدم اخلدمات الطبية يف دبي ،حيث
�سيتعاون مع جمموعة التداوي لتقدمي العالجات واال�ست�شارات الطبية
للمر�ضى من خالل الأطباء الزائرين وكذلك عرب خدمات الرعاية الطبية
املقدمة عن بُعد .و�ستكون كافة املعدات والأجهزة الطبية التي �ستوفرها
ج�ن�رال �إل��ك�تري��ك للرعاية ال�صحية ملجموعة ال��ت��داوي م���زودة بتقنيات
االت�صال عن بعد ،الأم��ر ال��ذي �سي�ساعد جمموعة ال��ت��داوي ومركز �شيبا
الطبي على ت�سخري �أح��دث التقنيات وحت�سني املخرجات الطبية وتعزيز
ر�ضا املر�ضى والأط��ب��اء .وتركز جمموعة التداوي للرعاية ال�صحية على
توفري �أرقى خدمات الرعاية ال�صحية التخ�ص�صية يف �أحدث املرافق الطبية
جلميع �أفراد املجتمع ،باالعتماد على التقنيات عاملية امل�ستوى ،انطالقاً من
هدفها اال�سرتاتيجي ل�ضمان التميز عرب كافة خدمات الرعاية ال�صحية
وال��ت��ع��اون م��ع امل�ست�شفيات ال��ع��ام��ة واخل��ا���ص��ة الأخ����رى ل�لارت��ق��اء مبكانة
دب��ي كوجهة عاملية مرموقة خلدمات الرعاية ال�صحية .وتتمتع جرنال
�إلكرتيك للرعاية ال�صحية و�شركة "�أبوظبي الدولية للخدمات الطبية"
ب�سجل حافل ب��الإجن��ازات املتميزة يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة عرب
دعم م�ست�شفيات القطاعني العام واخلا�ص ب�أحدث املعدات الطبية وبرامج
التدريب املتخ�ص�صة.
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ال�صندوق الوطني للم�س�ؤولية املجتمعية يجمع خرباء اال�ستدامة يف القطاعني العام واخلا�ص
•• دبي-وام:

ا�ست�ضاف ال�صندوق الوطني للم�س�ؤولية املجتمعية خ�براء اال�ستدامة
وامل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات من جهات ريادية من القطاعني العام
واخلا�ص بالدولة لعقد اجلولة الأوىل من حمادثات امل�س�ؤولية املجتمعية
لل�شركات ،بهدف م�شاركة الأط���راف املعنية يف النقا�ش ح��ول املنهجية
املعتمدة لإطالق م�ؤ�شر يقي�س ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات
لدعم تناف�سية الدولة ،حيث �أقيمت اجلل�سة بالتعاون مع �شركة براي�س
ووتر هاو�س كوبرز "."PWC
ويع ّد ال�صندوق الوطني للم�س�ؤولية املجتمعية اجلهة املخولة بو�ضع �إطار
العمل واحلوكمة املتعلقة باال�ستدامة وامل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات يف
البالد.

و�سوف يطلق امل�ؤ�شر بو�صفه �أداة قيا�س �سنوي لأداء ممار�سات اال�ستدامة
وامل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات يف دولة الإم��ارات .وينبع ذلك من ر�ؤية
ال�صندوق الوطني للم�س�ؤولية املجتمعية التي تهدف �إىل "تر�سيخ مكانة
الإم���ارات العربية املتحدة بو�صفها دول��ة رائ��دة على م�ستوى العامل يف
جمال امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات".
وكانت اجلل�سة ج��زءاً من �سل�سلة متكررة بعنوان حم��ادث��ات امل�س�ؤولية
املجتمعية لل�شركات ،ومن املقرر �أن تنعقد ب�شكل منتظم على مدار العام
ومن املتوقع �أن ت�سهم هذه اجلل�سات يف م�ساعدة امل�ؤ�س�سات احلكومية
واخلا�صة على حتديد فر�ص التح�سني وحتفيز م�شاركة القطاع اخلا�ص
يف امل�س�ؤولية املجتمعية ودعم م�ساعي التعاون يف �سبيل حتقيق الأولويات
الوطنية.
ح�ضر لقاء املائدة امل�ستديرة ممثلون من مبادرة حممد بن را�شد لالزدهار

اخلطة الدرا�سية

العاملي ،وكلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية ،وجمموعة الإمارات ،املجتمعية لل�شركات يف دولة الإمارات.
وبنك " "HSBCال�شرق الأو�سط ،و" ،"PWCو" Sustainableوي�ساهم امل�ؤ�شر على جعل الدولة رائدة عاملياً من خالل �أر�شفة التقدّم
 ،"Squareو" ،"Asdaa BCWح��ي��ث ت���ب���ادل���وا املالحظات ال���ذي حت���رزه يف جم���ال اال���س��ت��دام��ة وامل�����س���ؤول��ي��ة املجتمعية لل�شركات
وت�سجيل تطورها.
والتو�صيات ب�ش�أن املنهجية واملقايي�س التابعة للم�ؤ�شر ال�سنوي.
ويف ظ ّل االلتزام بالتباعد االجتماعي والتعليمات ال�صحية ال�ضرورية ،ويوا�صل ال�صندوق الوطني للم�س�ؤولية املجتمعية ا�ست�ضافة حمادثات
�سعى احل��دث �إىل �إ���ش��راك القطاعني ال��ع��ام واخل��ا���ص يف نقا�شاتٍ حول امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات التي تهدف �إىل معرفة وج��ه��ات نظر
الفر�ص والتحديات املتعلقة بامل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات مع دعم وتو�صيات اخلرباء والعاملني بالقطاع بخ�صو�ص املبادرات املتعددة التي
دوره��ا يف م�ساعدة الدولة على حتقيق ر�ؤيتها وا�سرتاتيجيتها يف هذا يطلقها ال�صندوق.
ت� ّأ�س�س ال�صندوق الوطني للم�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات بهدف ت�شجيع
ال�سياق.
و�سي�ؤدي امل�ؤ�شر دوراً حمورياً يف و�ضع نقطة بداية على امل�ستوى املحلي قطاع الأعمال على امل�شاركة بفاعلية يف ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية
لتم ّيز اال�ستدامة وامل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات وتقييمها مع حتديد التي تقود �إىل �إحداث �أثر اقت�صادي واجتماعي وبيئي �إيجابي مبا يتما�شى
ال��ف��ر���ص يف �صنع ال�سيا�سات م��ن �أج���ل االرت���ق���اء مب�ستوى امل�س�ؤولية مع �أولويات دولة الإمارات و�أهدافها املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة.

العودة االمنة لطلبة املدار�س
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اخلط الزمني ال�ستئناف الدرا�سة

الرتبية تعتمد اخلطة الدرا�سية للف�صل الثاين وفق خطة التعايف

 30ح�صة �أ�سبوعيا للطلبة من الـ  9وحتى الـ  12منها  27للتعلم املدر�سي و 3تعلم عن بعد
•• دبي – حم�سن را�شد

اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم اخلطة الدرا�سية ،للف�صل الدرا�سي الثاين ،للعام
الأكادميي  ،2021-2020للطلبة يف جميع مراحل التعليم� ،إذ مت حتديد 30
ح�صة �أ�سبوعيا ،لطلبة املرحلة الثانوية من التا�سع وحتى الثاين ع�شر ،بواقع
 27ح�صة للتعلم املدر�سي ،و 3ح�ص�ص تعلم عن بعد "تعلم ذكي" املتزامن ،على
�أال يزيد زمن احل�صة عن  45دقيقة جلميع املواد  ،كما جاء باخلطة الدرا�سية
�أي�ضاً فيما يخ�ص طلبة الثاين ع�شر امل�سار العام ،خ�ص�صت  4ح�ص�ص ملادة اللغة
العربية ،وح�صتني للرتبية الإ�سالمية ،وح�صة واحدة للدرا�سات االجتماعية،
و 5ح�ص�ص للغة الإجنليزية  ،بواقع  4يف املدر�سة وواحدة تعليم ذكي متزامن،
و 5ح�ص�ص ملادة الريا�ضيات ،بواقع  5تعليم مدر�سي وواحده تعليم الكرتوين
متزامن ،مقابل ثالث ح�ص�ص ملادة الفيزياء ،ومثلها ملادة الكيمياء �أو االحياء،
وح�صتني للعلوم ال�صحية ،ومثلها مل��ادة الت�صميم الإب��داع��ي واالبتكار ،بواقع
واح���ده لكال م��ن "الواقعي وااللكرتوين" ،وح�صة واح���ده لكل م��ن الرتبية
البدنية وال�صحية والفنون.

وجاء اعتماد ال��وزارة للخطة الدرا�سية  ،لتحاكي م�سارات و�سيناريوهات خطة
التعايف والعودة الأمنة �إىل املدار�س املتعمدة م�ؤخراً ،وتفاوت توزيع احل�ص�ص
وفق كل مرحلة تعليمية  ،ووفقا ملا جاء باخلطة الدرا�سية ،فقد اختلف توزيع
احل�ص�ص ب�شكل ب�سيط فيما يخ�ص طلبة ال��ث��اين ع�شر امل�سار ال��ع��ام  -اللغة
الثالثة واللغة ال�صينية� ،إذ ح��ددت اخلطة �أ�سبوعيا ح�صتني للغة الثالثة �أو
اللغة ال�صينية ،بواقع واحده للتعليم املدر�سي و�أخرى للذكي ،و 5ح�ص�ص ملادة
الريا�ضيات جميعها "تعليم مدر�سي" ،مع البقاء على نف�س توزيع املواد الأخرى
امل�شار �إليها �سلفا ،ب��واق��ع  4ح�ص�ص لـ"لعربية" ،وح�صتني لـ"الإ�سالمية"،
وح�صة لـ"االجتماعية" ،و 5لـ" الإجنليزية" ،و 3لكل من الفيزياء و الكيمياء
�أو االحياء ،وح�صتني لكل من العلوم ال�صحية ،والت�صميم الإبداعي واالبتكار،
وح�صة للرتبية البدنية وال�صحية والفنون.
ويف وقفة مع اخلطة الدرا�سية لطلبة الثاين ع�شر امل�سار املتقدم ،جند �أنه مت
حتديد  4ح�ص�ص مل��ادة اللغة العربية ،وح�صتني للرتبية الإ�سالمية ،وح�صة
واحدة للدرا�سات االجتماعية ،و 4ح�ص�ص للغة الإجنليزية بواقع " 3مدر�سي"
وواحدة "ذكي متزامن" ،و 6ح�ص�ص ملادة الريا�ضيات ،بواقع  5تعليم مدر�سي

وواحده تعليم الكرتوين متزامن ،مقابل  4ح�ص�ص ملادة الفيزياء ،و 3للكيمياء،
وح�صتني للعلوم ال�صحية ،وح�صة واحده لكل من الت�صميم الإبداعي واالبتكار،
والرتبية البدنية وال�صحية والفنون.
و�شهدت اخلطة تغريا طفيفا على توزيع احل�ص�ص لطلبة امل�سار املتقدم – اللغة
الثالثة� ،إذ اعتمدت ح�صة واح��دة للغة الثالثة �أو اللغة ال�صينية ،و 5ح�ص�ص
للريا�ضيات ،مع البقاء على توزيع احل�ص�ص جلميع امل��واد املتبقية لطلبة هذا
امل�سار .وكان ن�صيب طلبة الثاين ع�شر م�سار النخبة يف مادة اللغة العربية 3
ح�ص�ص �أ�سبوعيا ،وح�صتني للرتبية الإ�سالمية ،وح�صة مل��واد االجتماعيات،
والرتبية البدنية وال�صحية ،و الت�صميم الإبداعي واالبتكار والفنون ،مقابل 3
ح�ص�ص للغة الإجنليزية بواقع " 2مدر�سي" ،وواحدة "تعلم ذكي" ،و 6ح�ص�ص
لكل من الريا�ضيات والفيزياء ،بواقع  5تعليم مدر�سي وواحده تعليم الكرتوين
متزامن ،لكال املادتني ،مقابل  3للكمياء ،ومثلها للأحياء �أو الإح�صاء.
وح��ددت احل�صة لطلبة الثاين ع�شر امل�سار التطبيقي 4 ،ح�ص�ص مل��ادة اللغة
ال��ع��رب��ي��ة ،وح�����ص��ت�ين ل��ل�ترب��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة ،م��ق��اب��ل ح�����ص��ة واح����دة للدرا�سات
االجتماعية ،و 5ح�ص�ص للغة الإجنليزية بواقع  4يف املدر�سة وواح��دة تعليم

ذكي متزامن ،وواحدة ملادتي الفنون والرتبية البدنية وال�صحية ،و 4ح�ص�ص
للريا�ضيات التطبيقية ،بواقع  4يف املدر�سة وواحدة تعليم ذكي متزامن ،ومثلها
للعلوم التطبيقية ،جميعها "مدر�سي" ،و 7ح�ص�ص للمهارات املتخ�ص�صة.
واعتمدت الوزارة خطة درا�سية موحده ،للأكادمييات ،حيث حددت لطلبة الثاين
ع�شر امل�سار العام 4 ،ح�ص�ص ملادة اللغة العربية ،وح�صتني للرتبية الإ�سالمية،
مقابل ح�صة واح���دة ل��ل��درا���س��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ،و 4ح�ص�ص للغة الإجنليزية
بواقع  3يف املدر�سة وواح���دة تعليم ذك��ي متزامن ،وواح���ده لكل من والرتبية
البدنية وال�صحية والت�صميم الإبداعي واالبتكار والعلوم ال�صحية ،و 6ح�ص�ص
للريا�ضيات ،و 3لكل من الفيزياء والكيمياء.
�أم��ا طلبة امل�سار املتقدم �ضمن اخلطة الدرا�سية املوحدة للأكادمييات ،حتدد
لهم 3ح�ص�ص للغة العربية ،مقابل  4للغة الإجنليزية ،بواقع " 3مدر�سي"
وواح��ده "ذكي متزامن" ،و 5للريا�ضيات ،و 4للفيزياء ،وح�صتني للكيمياء،
وواح��ده لكل من للعلوم ال�صحية والت�صميم الإب��داع��ي واالبتكار ،و 4ملهارات
العلوم التخ�ص�صية "االكادمييات" ،وح�صة واح��ده لالجتماعيات �أو الرتبية
الأخالقية.

�ساهمت يف �إ�ضافة  25.78كلم 2للم�ساحات اخل�ضراء يف  2020ب�أفكار �إبداعية

بلدية مدينة �أبوظبي ت�ستخدم �أحدث ابتكارات وتقنيات
الأقمار ال�صناعية ملراقبة وتطوير الزراعة التجميلية
•• �أبوظبي -الفجر:

ت�ضع بلدية مدينة �أب��وظ��ب��ي تطوير
ال��زراع��ة التجميلية وزي��ادة امل�ساحات
اخل�������ض���راء ���ض��م��ن �أه�����م �أولوياتها،
وت�ستخدم �أحدث االبتكارات والتقنيات
يف جم��ال الأق��م��ار ال�صناعية ملتابعة
وم���راق���ب���ة امل�����س��ط��ح��ات اخل�������ض���راء يف
كافة املناطق الواقعة �ضمن النطاق
اجل��غ��رايف التابع لها ،اللتقاط �صور
عالية ال��دق��ة تكون مبثابة البو�صلة
يف �إدارة وتطوير الأعمال وامل�ساحات
الزراعية حالياً وم�ستقب ً
ال.
وتهدف البلدية من خالل ا�ستخدام

هذه التقنيات �إىل احلفاظ على جودة
الأ�شجار والنباتات وتو�سعة وتطوير
امل�سطحات الزراعية بت�صاميم و�أفكار
�إبداعية ،وذل��ك لأهميتها يف حت�سني
امل���ظ���ه���ر احل�������ض���اري ال����ع����ام والبيئة
ال��ن��ظ��ي��ف��ة ،وت��ل��ط��ي��ف ح����رارة اجل���و يف
ف�صل ال�صيف ،الأم���ر ال���ذي ي�ساهم
يف تعزيز معايري جودة احلياة ملجتمع
�أكرث �صحة و�سعادة.
و�أو����ض���ح���ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أبوظبي
�أن ا���س��ت��خ��دام الأق���م���ار ال�صناعية يف
متابعة امل�سطحات اخل�ضراء �سي�ساهم
م�ستقب ً
ال يف زيادة امل�ساحات الزراعية
ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة ب�����ش��ك��ل م���ل���ح���وظ ،حيث

بلغت امل�ساحات اخل�ضراء الإ�ضافية
واجل����دي����دة يف ال���ع���ام  2019نحو
 136.70كلم ،2ل���ت�������ص���ل �إىل
 162.48كلم 2يف العام ،2020
ب���زي���ادة ج���دي���دة  25.78كلم 2يف
.2020
و�أ�ضافت البلدية �أن عمليات الر�صد
وامل��راق��ب��ة ور���س��م اخل��رائ��ط و�إ�صدار
ال���ت���ق���اري���ر ع����ن امل�������س���اح���ة اخل�ضراء
�سيتم ب�شكل ���س��ن��وي ،حيث مت البدء
با�ستخدام الأقمار ال�صناعية اللتقاط
ال�صور عالية الدقة خالل الفرتة من
� 10إىل  20نوفمرب  ،2019ثم
يف ال��ف�ترة م��ن � 10إىل  20نوفمرب

 ،2020م�شرية �إىل �أن هناك توجهاً
لإ����ص���دار ه���ذه الأن�����واع م��ن التقارير
ب�����ش��ك��ل ن�����ص��ف ����س���ن���وي ،وب�����ش��ك��ل ربع
�سنوي عند احلاجة لذلك ،وبنا ًء على
ت��وف��ر ���ص��ور الأق���م���ار ال�صناعية ذات
ال�صلة.
وت�ؤكد بلدية مدينة �أبوظبي �أن �صور
الأق��م��ار ال�صناعية تعترب واح��دة من
�أقوى الأدوات و�أكرثها ابتكاراً ملراقبة
امل�سطحات ال��زراع��ي��ة بطريقة �سهلة
وف��ع��ال��ة ،حيث ت�ستطيع م�ست�شعرات
ك��ام�يرات الأق��م��ار ال�صناعية التقاط
الإ�شعاع الكهرومغناطي�سي املنعك�س
من جميع املعامل املادية على الأر�ض

وت�سجيل ال��ت��وق��ي��ع��ات الطيفية على
�شكل �صور رقمية ،ومن خالل درا�سة
ه��ذه التوقيعات الطيفية يف ال�صور،
ميكن ب�سهولة قيا�س ور�سم خرائط
ومناطق الغطاء النباتي.
و�أ�شارت البلدية �إىل �أن �صور الأقمار
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ع��ال��ي��ة ال���دق���ة وال��ت��ردد
من �أق��وى و�أه��م الأدوات امل�ستخدمة
مل��راق��ب��ة و�إدارة وت��ط��وي��ر امل�ساحات
ال��زراع��ي��ة ،ح��ي��ث ي��ق��وم ف��ري��ق العمل
يف ق�سم اخلرائط والأر�شيف يف �إدارة
البيانات املكانية بالتن�سيق مع موفري
���ص��ور الأق���م���ار ال�صناعية املختلفني
للح�صول على �أح���دث �صور الأقمار

ال�صناعية وتقنيات اال�ست�شعار عن
بعد  ،ليقوم الفريق الفني يف الق�سم
بتحليل ال�صور ور�سم خرائط املعامل
ذات ال�صلة و�إن�شاء خرائط وتقارير
�إح�صائية ،الفتة �إىل �أن هذه الأنواع
م��ن ال��ت��ق��اري��ر تتيح للبلدية حتديد
�أول��وي��ات م��وارده��ا وميزانيتها لتلك
امل���ن���اط���ق ب���ه���دف ت���ط���وي���ر امل�ساحات

اخل�ضراء ومرافق ال��ري بها وما �إىل
ذلك.
جدير بالذكر �أنه من خالل التحليل
امل��ت��ك��رر ل�����ص��ور الأق����م����ار ال�صناعية
ميكن قيا�س ور�سم خرائط للظواهر
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،م��ث��ل م��ن��اط��ق امل�ساحات
ال���زراع���ي���ة وامل�����س��ط��ح��ات اخل�ضراء،
وامل��ن��اط��ق امل��ب��ن��ي��ة ،وت���ط���ورات البنية

التحتية ،ومناطق التعدين واملناطق
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ،وم��ن��اط��ق التخل�ص من
النفايات ،واملناطق ال�صحراوية ،ثم
حتديد التغيريات وامل�ستجدات التي
حتدث لها بدقة ،حيث �ست�ساعد هذه
التقنيات وتدعم عمليات التخطيط
والتنفيذ وامل��راق��ب��ة للمدن و�إدارتها
ب�شكل �أف�ضل.

مري�ضة تبلغ من العمر  36عا ًما ت�ستعيد قدرتها على امل�شي بعد معاناتها ثالثة �أ�شهر

ميديكلينيك م�ست�شفى فرع العني تنجح يف ا�ستئ�صال ورم يف عظام العمود الفقري
و�سيم عزيز  :جنحنا يف �إ�صالح العمود الفقري �أثناء اجلراحة با�ستخدام قف�ص ا�صطناعي من التيتانيوم مدعوم مب�سامري وق�ضبان بطريقة  360درجة
•• �أبوظبي  -الفجر

حملة لإزالة املباين القدمية وامل�شوهات مبنطقة الظفرة
توا�صل بلدية منطقة الظفرة حملة ه��دم و�إزال���ة املباين
ال��ق��دمي��ة وامل��ه��ج��ورة وال��ت��ي مت��ث��ل خ��ط��راً �أم��ن��ي��اً و�صحياً
وبيئياً على �سكان املنطقة ،و�إزال��ة امل�شوهات على م�ستوى
م���دن امل��ن��ط��ق��ة وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون والتن�سيق م��ع ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني ،للمحافظة على املظهر العام و�سالمة
البيئة .وبلغ عدد املباين املهجورة والقدمية التي مت هدمها
و�إزالتها خالل العام املا�ضي 180 ،مبنى ،بالإ�ضافة �إىل
�إزالة م�شوهات من  607موقعاً ،وت�ضمنت احلملة ترحيل
ع��دد  309مركبة مهملة ومهجورة �إىل �ساحات احلجز
املختلفة يف مدن املنطقة .كما قامت بلدية منطقة الظفرة
خ�لال احلملة ب��ردم  28ب��ئ��راً م��ن الآب���ار املهجورة وغري
امل�ستخدمة والتي متثل خطراً على �سالمة �أفراد املجتمع،
ومت ردم الآبار وفق متطلبات هيئة البيئة � -أبوظبي.

كما بلغ حجم املخلفات التي مت ترحيلها من املواقع املختلفة
�سواء الهدم �أو �إزال���ة امل�شوهات ح��وايل � 220أل��ف طن.
وبلغ حجم و�إزال��ة وتغليف وترحيل م��ادة (اال�سب�ستو�س)
من مواقع الهدم املختلفة  30طناً وفقاً ملتطلبات مركز
�أب��و ظبي لإدارة النفايات .وت��ه��دف احل��م�لات املتوا�صلة
�إىل حتفيز الرقابة الفعّالة على املظهر ال��ع��ام وال�صحة
العامة واملواقف وو�سائل النقل ومعاجلة النفايات بطرق
م�ستدامة ،ان��ط�لاق��اً م��ن ر�ؤي���ة ور���س��ال��ة دائ���رة البلديات
والنقل الرامية �إىل �أن تكون �أبوظبي �إم��ارة ذات تطوير
عمراين ونقل متكامل يعزز جودة احلياة وتنظيم وتطوير
و�إدارة النمو العمراين والنقل ب�شكل متكامل وم�ستدام من
خالل توفري بنية حتتية ومرافق وخدمات رائ��دة وذكية
لرفاهية و�سعادة املجتمع.

ح�ضرت مري�ضة تبلغ من العمر
 36ع����ا ًم����ا �إىل ميديكلينيك
م�ست�شفى ف���رع ال��ع�ين ت�شكو من
�آالم ح��ادة �أ�سفل الظهر و�صعوبة
يف احلركة مما دفعها لال�ستعانة
بكر�سي متحرك.
�أظهرت الفحو�صات ال�شاملة ،مبا
يف ذل���ك ���ص��ور الأ���ش��ع��ة ال�سينية
والت�صوير بالرنني املغناطي�سي،
عن وجود ك�سر يف الفقرة الثالثة
م����ن ال���ع���م���ود ال���ف���ق���ري القطني
ال�سفلي ،وذلك ب�سبب ورم ت�سبب يف
ت�آكل الفقرة و�أدى �إىل انهيارها.
وق��������د مت �إج��������������راء امل������زي������د من
الفحو�صات للت�أكد م��ن ا�ستبعاد
انت�شار اخل�لاي��ا ال�سرطانية �إىل
�أج����زاء �أخ���رى م��ن اجل�����س��م ،وبعد
ذل����ك مت حت���دي���د م���وع���د لعملية
جراحية ال�ستئ�صال الورم.
�أج��������رى ال����دك����ت����ور و����س���ي���م عزيز
ا����س���ت�������ش���اري ج����راح����ة الأع�������ص���اب

مب��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك م�����س��ت�����ش��ف��ى فرع
ال��ع�ين عملية ج��راح��ي��ة ا�ستمرت
�سبع �ساعات لإزالة الورم وا�ستعادة
وظيفة العمود الفقري.
وقال د .و�سيم عزيز" :مت تق�سيم
اجلراحة �إىل ق�سمني� ،أو ًال� ،إزالة
ال������ورم م���ن خ��ل�ال ج���راح���ة ظهر
�صغرية ،وث��ان�� ًي��ا ،ا�ستعادة وظيفة
العمود الفقري من خ�لال تقنية
ج����دي����دة حم�������دودة ال���ت���دخ���ل من
اجلانب الأي�سر من البطن .كما

مت��ت �إزال���ة ال���ورم بالكامل مب��ا يف
ذل��ك ال��ف��ق��رة امل�����ص��اب��ة ،ومت ف�صل
ال���ع���م���ود ال���ف���ق���ري �إىل ق�سمني.
جنحنا يف �إ�صالح العمود الفقري
�أث��ن��اء اجل��راح��ة با�ستخدام قف�ص
ا�صطناعي من التيتانيوم مدعوم
مب�سامري وق�ضبان بطريقة 360
درجة".

ت�����ن�����ط�����وي ه���������ذه الأن�����������������واع من
اجل���راح���ات ع��ل��ى خم��اط��ر كبرية
ح��ي��ث ي��ت��م �إج���را�ؤه���ا ب��ال��ق��رب من
اجل��ه��از الع�صبي مم��ا ق��د ي�سبب
تلفًا ع�صب ًيا مثل ال�شلل .ونظ ًرا
خل�ب�رة د .و���س��ي��م ع��زي��ز الوا�سعة
يف ه��ذا امل��ج��ال ،فقد در����س جميع
عوامل اخلطر بعناية وت�أكد من

�إدارت����ه����ا ب����أم���ان ط����وال اجلراحة
با�ستخدام �أحدث تقنيات املراقبة
الع�صبية.
اجلدير بالذكر �أن املري�ضة غادرت
امل�ست�شفى ب�صحة جيدة بعد �أربعة
�أي�������ام م����ن اجل����راح����ة وا�ستعادت
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى امل�����ش��ي وا�ست�أنفت
حياتها الطبيعية.
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�إك�سبو  2020دبي يفوز بجائزة �سيف ال�شرف من جمل�س ال�سالمة الربيطاين تقديرا اللتزامه ب�شروط ال�صحة وال�سالمة
•• دبي-وام:

04

ف��از �إك�سبو  2020دب��ي بجائزة "�سيف ال�شرف" م��ن جمل�س ال�سالمة
الربيطاين ،وذل��ك تقديرا اللتزام احل��دث ال��دويل املرتقب يف دبي ب�ضمان
�صحة �أفراد القوى العاملة لديه ،و�سالمتهم ،ولياقتهم.
و�أ�صبح �إك�سبو  2020بهذا واحدا من  66م�ؤ�س�سة من جميع �أنحاء العامل
ح�صدت اجلائزة املرموقة يف العام .2020
وجمل�س ال�سالمة الربيطاين واحد من هيئات ال�صحة وال�سالمة الرائدة يف
العامل� ،إذ تقدم املنظمة اخلريية الكائنة يف مدينة لندن دورات تدريبية يف
�أكرث من  50بلدا ،وميثل العام  2020العام الذي قدمت فيه جوائز "�سيف
ال�شرف" للتميز يف �إدارة ال�صحة وال�سالمة للمرة الـ 41على التوايل.
ولكي تت�أهل �أي م�ؤ�س�سة للح�صول على اجلائزة ،عليها ح�صد تقييم خم�س

جنوم يف خمطط جمل�س ال�سالمة الربيطاين للتدقيق يف جمال ال�صحة
وال�سالمة املعرتف به دوليا ،وهو ما ح�صل عليه بجدارة �إك�سبو دبي يف العام
 .2020وقال د .روب كولينغ ،رئي�س عمليات ال�صحة وال�سالمة يف �إك�سبو
�" .. 2020إن �صحة �أفراد القوى العاملة لدينا ،و�سالمتهم ،ورفاهيتهم
متثل �أولويتنا الق�صوى يف �إك�سبو  ،2020ون�شعر بفخر كبري حل�صول
جهودنا املتوا�صلة على تقدير جمل�س ال�سالمة الربيطاين املتمثل يف جائزة
’�سيف ال�شرف‘ املرموقة".
و�أ�ضاف " ن�أخذ م�س�ؤولياتنا جتاه عمالنا على حممل اجل��د ،ويلتزم فريق
العمل يف �إك�سبو  2020التزاما كامال باتباع ال�سيا�سات التي و�ضعناها
�ضمن ا�سرتاتيجيتنا  -معا �أف�ضل  -وميثل ذلك مقاربة �شاملة جتاه �صحة
�أفراد القوى العاملة ،و�سالمتهم ،ولياقتهم ،ت�سعى �إىل �إر�ساء القيم ،وتت�سم
بالإيجابية ،والأهم �أنها م�صممة لإر�ساء معايري �سالمة جديدة �أعلى على

م�ستوى القطاع ب�أكمله .ويق�ضي هدفنا النهائي ب�أن تف�ضي هذه ال�سيا�سات
�إىل توليد �إرث �سيوا�صل ر�سم مالمح قطاع البناء على امل��دى البعيد ،بعد
اختتام فعاليات �إك�سبو  ."2020من جانبه قال لورن�س ووترمان ،رئي�س
جمل�س �إدارة جمل�س ال�سالمة ال�بري��ط��اين " ..نيابة ع��ن جمل�س الأمناء
وطاقم العمل يف جمل�س ال�سالمة الربيطاين� ،أود تهنئة �إك�سبو  2020دبي
على حتقيقه �أرفع املعايري يف جمال �إدارة ال�صحة وال�سالمة .ويتطلب حتقيق
هذا التميز التزاما ودرج��ة احرتافية فعليني .وي�سرنا دعم �إك�سبو 2020
يف ه��ذا الإجن����از ،ال �سيما �أن���ه حتقق يف ع��ام مل ن�شهد مثله م��ن ذي قبل،
وحتديدا يف ظل انت�شار جائحة كوفيد ."-19وتغطي ال�سيا�سات التي و�ضعت
�ضمن ا�سرتاتيجية �إك�سبو " 2020معا �أف�ضل" جمال البناء ب�أكمله ،بدءا
مبرحلة الت�أهيل امل�سبق و�صوال �إىل اكتمال �أعمال البناء يف املوقع.
وطبق �إك�سبو � 2020أنظمة م�شرتيات ومراقبة وتدقيق عاملية الطراز،

للإ�شراف على املقاولني يف املوقع ،وا�ستقدم �أي�ضا عدة خرباء عامليي ال�شهرة،
�إىل جانب جمل�س ال�سالمة الربيطاين ،للإ�شراف على تطبيق هذه املعايري
ومراجعتها.
وت�شمل الئحة اخل�ب�راء ال�شركة اال�ست�شارية لتقييم املخاطر "كونرتول
ري�سك�س" ،و���ش��رك��ة التدقيق امل���ايل "بي داب��ل��ي��و �سي" ،والهيئة احلكومية
الربيطانية "�إدارة ال�صحة وال�سالمة".
وعلى مدى �أزمة كوفيد ،-19احتلت �صحة جميع العاملني يف �إك�سبو 2020
ال�صدارة �ضمن �أولويات امل�ؤ�س�سة .وبالنظر �إىل �ضرورة حماية ع�شرات الآالف
م��ن العمال م��ع موا�صلة العمل على �أك�بر م�شروع بناء يف دول��ة الإم���ارات
 ،طبق �إك�سبو  2020برناجما وا�سع النطاق من التدابري االح�ترازي��ة يف
جميع �أرج��اء املوقع ،بالتما�شي مع توجيهات وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
الإماراتية ،ومع املعطيات والن�صائح الأحدث من منظمة ال�صحة العاملية.

واكبت من خاللها الظروف العاملية امل�ستجدة

(حممد بن را�شد للمعرفة) ِّ
تعزز �سجل �إجنازاتها املعرفية الالفتة �ضمن عام ا�ستثنائي
•• دبي –الفجر:

ح َّققت م� َّؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل
مكتوم للمعرفة �إجنازات الفتة خالل
ال��ع��ام املن�صرم  ،2020وذل���ك على
الرغم من الظروف اال�ستثنائية التي
�شهدها العامل ،وا�ستطاعت امل� َّؤ�س�سة
�أن تع ِّزز �سجل �إجنازاتها وم�شاريعها
املعرفية ،التي طوَّعتها وفق متطلبات
وظ�����روف ال���ع���ام امل��ن�����ص��رم ،لت�ستم َّر
يف دع�����م ب���ن���اء جم��ت��م��ع��ات املعرفة،
وامل�ساهمة يف تطوير ق��درات ال�شباب
مبختلف دول العامل.
وت��ف�����ص��ي ً
�لا اخ��ت��ت��م��ت امل���ؤ� َّ��س�����س��ة عام
 2020ب���إط�لاق��ه��ا «م���ؤ���ش��ر املعرفة
ال��ع��امل��ي ل��ل��ع��ام  »2020بال�شراكة
مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
حيث ّ
غطى امل�ؤ�شر نتائج  138دولة
ً
با�ستخدام  199متغريا ،منهم 96
م��ت��غ�يراً �أ���ص��ل��ي��اً م���ن �أك��ث�ر م���ن 30
قاعدة بيانات وم�صدراً دول��ي��اً ،فيما
ط��وَّر خ�براء امل�ؤ�شر  103متغريات.
و�أظهر امل�ؤ�شر احتفاظ دولة الإمارات
َ
ع�شرين
مب��وق��عِ��ه��ا ���ض��م َ��ن �أف�������ض���لِ
َ
دول��� ًة ع��امل��ي��اً ،متقدم ًة
ث�لاث مراتبَ
لتحت َّل املرتب َة اخلام�س َة ع�شر َة ،مع
احتفاظِ ها باملرك ِز الثاين عاملياً على
م�ستوى االقت�صا ِد للعا ِم الرابع على
التوايل ،كما احت َّلت املرتب َة العا�شر َة
ع��امل��ي��اً ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي�� ِم قبلِ
اجلامعي ،واملرتب َة الأوىل عاملياً على
ِّ
م�ستوى  15م�ؤ�شراً قطاعياً وحموراً
وحموراً فرعياً ومتغرياً.
و�أ َّكد �سعادة جمال بن حويرب ،املدير
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م���ؤ� َّ��س�����س��ة� ،أ َّن �إجن����ازات
امل� َّؤ�س�سة التي ح َّققتها جاءت ترجمة
ل��ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة التي ت�ؤمن
ب����أ َّن امل��ع��رف��ة حجر الأ���س��ا���س الزدهار
وت���ق���دُّم الأمم ،وك���ذل���ك لتوجيهات
���س��م��و ال�����ش��ي��خ �أح���م���د ب���ن حم��م��د بن
را�شد �آل مكتوم ،رئي�س امل� َّؤ�س�سة ،ب�أن
ت���ؤدي امل�ؤ�س�سة دوراً فاع ً
ال يف تعزيز
جمتمع املعرفة ،ودعم قدرات ال�شباب

واال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ب��ن��ي��ة الأ�سا�سية
للمعرفة.
و�أ�ضاف �سعادته« :لقد ح َّققت م� َّؤ�س�سة
حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة،
على مدى �سنوات م�سريتها املعرفية،
جن�����اح�����ات الف����ت����ة ا����س���ت���ط���اع���ت من
خاللها �أن ت�صبح م�ؤثرة يف م�سارات
ن�شر و�إنتاج املعرفة ،لي�س فقط على
م�ستوى ال��دول��ة ب��ل وع��ل��ى م�ستوى
العامل .كما ا�ستطاعت تقدمي الدعم
لعدد كبري من ال�شباب العربي و�شباب
العامل وتطوير قدراتهم و�إمكاناتهم
املعرفية يف خمتلف املجاالت .و�ستعمل
خالل العام اجلاري بجهود م�ضاعفة
لو�ضع خطط مبتكرة ترثي ال�ساحة
امل��ع��رف��ي��ة وت�سهم يف خ��ط��ط التنمية
امل�ستدامة لدولتنا».
ملتقى حتدي الأمية
ويف ف�براي��ر م��ن ع��ام َّ 2020
نظمت
امل���ؤ� َّ��س�����س��ة «م��ل��ت��ق��ى حت����دي الأم���ي���ة»
ب����ه����دف ج���م���ع اخل����ب����راء واملعنيني
و�أ����ص���ح���اب ال���ت���ج���ارب مب���ج���ال حمو
الأمية والتعليم حتت مظلة واحدة،
ل��ت��ب��ادل الأف����ك����ار وال�������ر�ؤى وتوطيد
�أوا����ص���ر ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك لتقدمي
احللول الناجعة للق�ضاء على الأمية،

كما َّ
مت خالل احلدث تكرمي �أ�صحاب
الإجن���������ازات يف ه����ذا امل����ج����ال .وخ���رج
امللتقى ب��ـ «�إع��ل�ان دب��ي ملحو الأمية»
ال������ذي ����ش��� َّك���ل خ���ري���ط���ة ط���ري���ق نحو
حم��و الأم��ي��ة يف ال��ع��امل العربي ،و َّ
مت
�إق��راره من املنظمة العربية للثقافة
والعلوم.
وبالتزامن مع الإجراءات االحرتازية
ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا ال����دول����ة ل��ل��ح��د من
انت�شار ف�يرو���س كوفيد َّ ،19
نظمت
امل� َّؤ�س�سة خالل العام  2020جل�سات
«حوارات املعرفة» التي بلغ عددها15
جل�سة افرتا�ضية جمعت �أبرز العقول
واخلرباء املعنيني باملعرفة ،وح�ضرها
�آالف امل��ت��اب��ع�ين م���ن خم��ت��ل��ف �أنحاء
ال��ع��امل ،ب��ه��دف ت��ع��زي��ز م�����س��ارات نقل
ون�شر امل��ع��رف��ة ،والإ���س��ه��ام يف حتقيق
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������س���ت���دام���ة� ،إىل جانب
م���ع���اجل���ة �أه������� ِّم ال��ق�����ض��اي��ا املعرفية
الراهنة ،وا�ستعرا�ض �أف�ضل املمار�سات
والتجارب العاملية ،ف�ض ً
ال عن طرح
احل��ل��ول مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات لتقدم
الأمم وتنميتها امل�ستدامة ورفاهية
�شعوبها ،يف ظ��ل انت�شار وب��اء كوفيد
 ،19وال���ت���ح��� ُوّالت اجل��وه��ري��ة التي
طر�أت مع تف�شي هذه اجلائحة.
وم��ن جهة �أخ���رى �شهد ع��ام 2020

�إط��ل�اق امل���ؤ� َّ��س�����س��ة ل��ـ «م��رك��ز املعرفة
ال���رق���م���ي» ال����ذي ي�����س��ع��ى �إىل توفري
ي�سر التع ُّلم
من�صة �إلكرتونية �شاملة ُت ِّ
الذاتي ،و�إث��راء املحتوى العربي على
���ش��ب��ك��ة الإن��ت�رن����ت� ،إىل ج���ان���ب دعم
املحتوى الرقمي العربي من خالل
توفري من�صات عربية لإتاحته وتعزيز
ا�ستخدامه ،وتقدمي جرعة معرفية
مك َّثفة على نحو ممتع و�سريع يتنا�سب
مع متطلبات احلياة املعا�صرة .كما
و َّف����ر امل���رك���ز م��ك��ت��ب��ة ���ص��وت��ي��ة خا�صة
تت�ض َّمن جمموعة معرفية كبرية من
الكتب وامل�صادر واملحتوى لأ�صحاب
ال��ه��م��م ،ميكنهم ال��دخ��ول �إل��ي��ه��ا بكل
�سهولة واال�ستماع بها وحتميلها على
�أجهزتهم اخلا�صة.
فعاليات افرتا�ضية
وب��ال��ت��زام��ن م��ع ذل���ك �أط��ل��ق��ت حملة
«ا�ستثمر وق��ت��ك ب��امل��ع��رف��ة الرقمية»
التي هدفت من خاللها� ،إىل تعزيز
ا����س���ت���خ���دام م��ن�����ص��ة «م���رك���ز املعرفة
الرقمي» الكت�ساب املعرفة م��ن ِقبَل
ج��م��ي��ع �أف�������راد امل��ج��ت��م��ع والباحثني
وال��ط�لاب ،يف ظ�� ِّل �إج����راءات التباعد
االج��ت��م��اع��ي ،م���ن خ��ل�ال �أجهزتهم
ال��ذك��ي��ة وم��ن منازلهم دون احلاجة

�إىل ا�ستخدام الورق والتوا�صل املبا�شر
م���ع الآخ����ري����ن .و�أك��م��ل��ت امل� َّؤ�س�سة
خ��ل��ال ال����ع����ام  2020فعالياتها
االفرتا�ضية ،حيث َّ
نظمت ور�ش عمل
تدريبية �ضمن «برنامج دبي الدويل
للكتابة» ،والتي �شملت ور�شاً متعددة
يف جم���االت الق�صة الق�صرية و�أدب
الطفل و�أدب اليافعني ،وا�ستهدفت
 25م��ت��درب��اً م��ن خمتلف البلدان
العربية تد َّربوا خاللها على �أ�ساليب
الكتابة الإبداعية على �أي��دي �أف�ضل
خ�براء التدريب يف ال��وط��ن العربي.
وناق�شت الور�ش خمتلف مو�ضوعات
امل��ع��رف��ة وال��ك��ت��اب��ة الإب���داع���ي���ة .وقد
خ��� َّرج���ت ور������ش ال��ع��م��ل  9مبدعني
م��ن ال�����ش��ب��اب �أجن�����زوا  9جمموعات
ق�����ص�����ص��ي��ة حت��� َّق���ق���ت ف��ي��ه��ا املعايري
الأدبية ال�صحيحة ،كما �أجنز � 6أدباء
 6روايات لليافعني� ،إىل جانب �إجناز
ق�ص�ص موجَّ هة
� 10أدبا ِء �ش ّبان 10
ٍ
للأطفال .و�شهد �شهر دي�سمرب من
ذات ال��ع��ام ،تنظيم امل� َّؤ�س�سة لفعالية
«ب��ال��ع��رب��ي» ب��دورت��ه��ا ال��ث��ام��ن��ة حتت
�شعار «بالعربي ..ل�سان العامل» بهدف
تعزيز ثقافة التوا�صل باللغة العربية
ع�بر م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي،
وح ِّ
����ث ال��ن��ا���س ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف

ج��م��ي��ع ال����ق����ن����وات ،وب���ال���ت���زام���ن مع
االحتفال باليوم العاملي للغة العربية،
الذي حدَّدته الأمم املتحدة يف الثامن
ع�����ش��ر م���ن دي�����س��م�بر ك���� َّل ع����ام .حيث
�شهد احلدث تفاع ً
ال كبرياً من �أفراد
اجلمهور ومن خمتلف دول العامل.
ك���ذل���ك ن َّ
���ظ���م ب���ي���ت ال�������ش���ع���ر التابع
للم� َّؤ�س�سة � 15أم�سية �شعرية كانت
معظمها افرتا�ضية ،وت�ض َّمنت �أم�سية
���ش��اع��رات الإم�����ارات ،و�أم�سية �شعراء
ال�شلة وملتقى ���ش��ع��راء ال��وط��ن� ،إىل
ج��ان��ب �أم�����س��ي��ة ���ش��ع��راء م���ن الوطن
ال��ع��رب��ي ،و�أم�����س��ي��ة ���ش��ع��راء الكويت،
و�أم�����س��ي��ة ���ش��ع��راء عُ��م��ان� ،إ���ض��اف��ة �إىل
�أم�����س��ي��ة ���ش��ع��راء ال�����س��ع��ودي��ة ،و�أم�سية
جم�����د ال�����وط�����ن مب�������ش���ارك���ة �شعراء
ال��وط��ن ،و�أم�سية ي��وم العلم ل�شعراء
الإم��ارات ،ف�ض ً
ال عن �أم�سية املواهب
ال�����ش��ع��ري��ة ل��ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ات التقنية،
و�أم�����س��ي��ة امل���واه���ب ال�����ش��ع��ري��ة لطلبة
امل���دار����س ،و�أم�����س��ي��ة ���ش��اع��رات الوطن
ال����ع����رب����ي .واخ���ت���ت���م���ت الأم�������س���ي���ات
االفرتا�ضية ب�أكرب �أم�سيتني مبنا�سبة
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي الإم���ارات���ي يف �ساحة
برج بارك مقابل برج خليفة بح�ضور
ج����م����اه��ي�ري �����ض����خ����م ،م�����ع م����راع����اة
التدابري االحرتازية والتباعد.

هيئة النقل  -عجمان تدرب طالب مركز التعليم والتطوير املهني
•• عجمان-الفجر:

ا�ستقبلت هيئة ال��ن��ق��ل  -عجمان ع��دد م��ن طلبة مركز
التعليم والتطوير املهني �ضمن الربامج العمليه املقرره
بهدف رف��ع ال��وع��ي امل��ع��ريف واملهني لديهم وتنمية القيم
الإيجابيه للعمل يف اجلهات احلكوميه و�إعدادهم ل�سوق
العمل وذلك يف املركز الفني التابع للهيئة.
ت�����ض�� ّم��ن ال�برن��ام��ج ال����ذي ا���س��ت��م��ر مل���دة ا���س��ب��وع�ين دورات
تدريبية وور���ش ون��زول ميداين لالطالع والتعرف على
اق�سام املركز الفني وم��ن خ�لال ذل��ك تعرف الطلبة على
اخل��دم��ات التي يقدمها امل��رك��ز الفني وامل��ه��ارات املطلوبة
لت�أدية االن�شطة الفنية.
وب���د�أ ت��دري��ب الطلبه ب�شكل عملي على م��ب��ادئ امليكانيك
ل��ل��م��رك��ب��ات اخل��ف��ي��ف��ة وال��ث��ق��ي��ل��ة واال����ش�ت�راط���ات الفنيه

امل�صاحبه لها حيث وزعت املهام العمليه ب�شكل يومي على
الطالب ومت يف ه��ذه املرحله مراجعة م��ه��ارات املتدربون
وتقييم ادائهم النهائي.
من جانبها �أكدت ال�سيده ر�شا ال�شام�سي املدير التنفيذي
لقطاع تطوير امل�شاريع واخل��دم��ات امل�ساندة على حر�ص
الهيئة لعقد ال�شراكات اال�سرتاتيجيه مع املدار�س والكليات
واجل��ام��ع��ات ودع��م��ه��ا امل�ستمر ل��ت��دري��ب ال��ط�لاب و�إع����داد
جيل �شباب امل�ستقبل و�إر�شادهم مهنيا يف املراحل املبكرة،
وتعزيز روح امل�س�ؤولية و مفهوم ريادة الأعمال وحت�ضريهم
م�ستقبال لبيئة العمل .و�أ�شار ال�سيد را�شد عتيق الكواي
مدير �إدارة تطوير امل�شاريع على �أهمية الربامج التدريبيه
التي متنح الطلبه الفر�صة الكت�ساب اخلربات والكفاءات
و ت�ساعدهم يف ر���س��م م�لام��ح م�ستقبلهم وف��ق قدراتهم
وميولهم وما يتطلبه �سوق العمل

 94.6باملائة ن�سبة التوطني يف اقت�صادية ال�شارقة
•• ال�شارقة -وام:

�أك��دت دائ��رة التنمية االقت�صادية يف
ال�����ش��ارق��ة ح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى ا�ستقطاب
ال��ك��ف��اءات ال��وط��ن��ي��ة وذل���ك يف �إطار
�سعيها لتخطيط وق���ي���ادة التنمية
االقت�صادية ال�شاملة يف الإم��ارة من
خالل حت�سني وتطوير كفاءة املوارد
الب�شرية حيث بلغت ن�سبة التوطني
بالدائرة  94,6باملائة خ�لال العام
 2020ترجمة لتوجيهات القيادة
الر�شيدة لتوفري بيئة مثالية لدعم
امل���واط���ن�ي�ن وت��ط��وي��ر ق���ي���ادات �شابة
ق������ادرة ع��ل��ى ا���س��ت�����ش��راف امل�ستقبل
واب��ت��ك��ار الأدوات ال�لازم��ة للمرحلة
املقبلة ،وذلك ا�ستمرارا لنهج الدائرة
يف ال�����س��ع��ي ل��ت��وف�ير �أف�����ض��ل خدمة
مم��ك��ن��ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل�ين �إمي����ان����ا منها
ب���أه��م��ي��ة ال��ت��ط��وي��ر ب�����ش��ك��ل م�ستمر
للو�صول �إىل �أع��ل��ى درج���ات الر�ضا

عن اخلدمات التي تقدمها الدائرة
ملتعامليها.
و�أك�����د ���س��ع��ادة ���س��ل��ط��ان ع��ب��د اهلل بن
هده ال�سويدي رئي�س دائرة التنمية
االقت�صادية يف ال�شارقة �أن الدائرة
تويل كوادرها الوطنية �أهمية بالغة
�ضمن خطتها اال�سرتاتيجية وذلك

حتقيقا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن حممد
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����ض��و امل��ج��ل�����س الأعلى
حاكم ال�شارقة يف ه��ذا ال�ش�أن حيث
تعمل الدائرة على ا�ستقطاب الكوادر
ال��ب�����ش��ري��ة امل���واط���ن���ة يف الوظائف
وامل���ج���االت ك��اف��ة وف���ق خ��ط��ة يجري

تنفيذها وتطويرها ب�شكل م�ستمر
مع �صقل مهاراتهم من خالل دورات
وبرامج تدريبية متنوعة و�إعدادهم
وت�أهيلهم لتمكينهم من �أداء مهامهم
ب�أعلى امل�ستويات.
وق�����ال ���س��ع��ادت��ه �إن دائ������رة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة تعمل ب�شكل

دائ��م على توفري كافة االحتياجات
ال�ل�ازم���ة مل��وظ��ف��ي��ه��ا وذل����ك حتقيقا
لأعلى م�ستويات اجلودة والتميز.
م���ن ج��ان��ب��ه �أك����د ع��ب��د اهلل املحمود
م��دي��ر �إدارة اخل��دم��ات امل�����س��ان��دة �أن
ال���دائ���رة ت��وف��ر ب��ي��ئ��ة م��ث��ال��ي��ة لدعم
ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة وت��ط��وي��ر قيادات

�شابة قادرة على ا�ست�شراف امل�ستقبل
واب��ت��ك��ار الأدوات ال�لازم��ة للمرحلة
املقبلة ح��ي��ث بلغت ن�سبة التوطني
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ق���ي���ادات ال����دائ����رة يف
ال�صف الأول والثاين من فئة مدراء
الإدارات وال��ن��واب ور�ؤ���س��اء الأق�سام
وال���ن���واب  100ب���امل���ائ���ة ..مو�ضحاً
�أن ال�����دائ�����رة ن��ظ��م��ت  761دورة
تدريبية وور�شة خالل عام 2020
وتقدم الدائرة العديد من الربامج
التدريبية منها ال�برام��ج القيادية
ال���ت���ي ت���ه���دف �إىل ت��ط��وي��ر مهارات
وكفاءات وق��درات القيادات الإدارية
يف الدائرة واال�ستفادة من اخلربات
ال��ق��ي��ادي��ة ال��ت��ي ت��زخ��ر ب��ه��ا الدائرة
لنقل معارفهم وخ�برات��ه��م وتوفري
ال�سبل والو�سائل ال�لازم��ة لتحفيز
وت�شجيع الكوادر العاملة على تنمية
مهاراتها وزي���ادة خرباتها لتطوير
م�ستويات الأداء.

�شراكات �إقليمية
وع���ل���ى ال�����ص��ع��ي��د اخل����ارج����ي ،وقعت
امل� َّؤ�س�سة خالل العام  2020اتفاقية
�شراكة مع م� َّؤ�س�سة «ف��وداف��ون م�صر
ل��ت��ن��م��ي��ة امل���ج���ت���م���ع» ب����ه����دف ت���ب���ادل
اخل����ب���رات وامل����ح����ت����وى امل����ع����ريف بني
اجلانبني ،مبا ي�سهم يف تو�سيع نطاق
فعاليات امل� َّؤ�س�سة وامل�ستفيدين منها.
ك��م��ا و َّق���ع���ت ب���روت���وك���ول ت���ع���اون مع
«م� َّؤ�س�سة امل�صري اليوم»� ،سعياً نحو
توطيد �أوا�صر التعاون بني اجلهتني
مبجال ن�شر املعرفة يف �أو�ساط �شباب
املنطقة ،وم��ن خ�لال االع��ت��م��اد على
قدراتهم يف التوا�صل عرب كافة و�سائل
الن�شر املطبوعة والإلكرتونية.
ون�� َّف��ذت «ا���س�تراح��ة م��ع��رف��ة» التابعة
للم� َّؤ�س�سة بكافة جمموعاتها املحلية
وال��دول��ي��ة ،جمموعة م��ن الفعاليات
ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل���ع���رف���ي���ة ،ل��ت�����ش��م��ل 60
ج��ل�����س��ة ن��اق�����ش��ت خ�لال��ه��ا  87كتاباً،
كما �أقامت جل�سات بث مبا�شر َّ
غطت
م��وا���ض��ي��ع م��ث��ل :ال�����ش��ع��ر والرتجمة
و�إدارة املعرفة يف الأزم��ات والكوارث،
و�إدارة الوعي يف حتدي الأزمات.
ويف جم������ال ال������ن������دوات وامل���ن���ت���دي���ات
االف��ت�را�����ض����ي����ة ،ن َّ���ظ���م���ت امل� َّؤ�س�سة
بالتعاون م��ع برنامج الأمم املتحدة

الإمنائي ،املنتدى االفرتا�ضي «كوفيد
 :19ت�سريع اخل��ط��ى ن��ح��و جمتمع
امل���ع���رف���ة» ب���ه���دف م��ن��اق�����ش��ة خمتلف
الق�ضايا املعرفية وت�سريع اخلطى
نحو بناء جمتمعات املعرفة ،ا�ستناداً
�إىل ال��درو���س امل�ستفادة م��ن جائحة
ك��وف��ي��د  .19وت�����ض�� َّم��ن امل��ن��ت��دى 10
جل�سات قدَّمها  21خ��ب�يراً بح�ضور
�أك�ثر م��ن � 2800شخ�ص م��ن �أكرث
من  40جن�سية ،ناق�شوا �آلية ت�سريع
اخلطى نحو جمتمع املعرفة يف ظ ِّل
جائحة كورونا.
�إىل جانب ندوة «جائحة كورونا و�أثرها
يف جهود حمو الأم��ي��ة» بالتعاون مع
مكتب اليون�سكو الإقليمي وبرنامج
الأمم امل��ت��ح��دة الإمن���ائ���ي ،مبنا�سبة
ال���ي���وم ال�����دويل مل��ح��و الأم���ي���ة ،والتي
ناق�شت ق�ضية حم��و الأم��ي��ة وتعليم
ال���ك���ب���ار .وك���ذل���ك ن�����دوة «دور �إدارة
امل���ع���رف���ة يف حت��ق��ي��ق �أه��������داف الأمم
املتحدة للتنمية امل�ستدامة» بالتعاون
م��ع معهد امل��وا���ص��ف��ات الربيطانية،
وال��ت��ي ا�ستعر�ضت جت��رب��ة الإم����ارات
ال��رائ��دة يف معاجلة التحديات التي
�أفرزتها جائحة كوفيد .19
كما قدَّمت امل� َّؤ�س�سة يف العام 2020
«م��ن��ح��ة �أوك�����س��ف��ورد  -ال�شيخ حممد
ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم» مل��ج��م��وع��ة من
ال��ط�لاب ال�ستكمال درا�ستهم العليا
يف جامعة �أوك�سفورد ،ما م َّكنهم من
حتقيق �أحالمهم يف االلتحاق بواحدة
م��ن �أع����رق اجل��ام��ع��ات ع��ل��ى م�ستوى
ال���ع���امل .و���ش��ه��دت امل�����ص��ادر املعرفية
ملوقع امل� َّؤ�س�سة الإلكرتوين م�شاهدات
م���رت���ف���ع���ة خ���ل���ال ال�����ع�����ام امل����ا�����ض����ي،
ح��ي��ث و���ص��ل ع���دد م�����ش��اه��دات مركز
املعرفة الرقمي �إىل 2,234,060
م�������ش���اه���دة� ،أمّ�������ا م�������ش���اه���دات جملة
وم�����ض��ات فبلغت  ،23,821وكتاب
يف دق��ائ��ق  24,053م�شاهدة ،فيما
و�صلت م�شاهدات �صفحة املعرفة �إىل
 ،11,404وجملة فال�شز 2,719
م�شاهدة.

وزارة ال�صحة توفر �أف�ضل الإمكانات
والتجهيزات يف مراكز تلقي لقاح كوفيد 19 -
•• دبي  -وام:

توا�صل وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
ب��ن��ج��اح ت��ق��دمي ل��ق��اح "كوفيد"-19
لأف���راد املجتمع يف املن�ش�آت ال�صحية
احل���ك���وم���ي���ة واخل����ا�����ص����ة واملجال�س
بالتزامن مع �إعداد خطة لإ�ستحداث
وجتهيز مراكز جديدة يف ظل الإقبال
الكبري من �أفراد املجتمع الذي ت�شهده
املراكز احلالية للح�صول على اللقاح
حيث ي�ؤكد تخطي عدد مليون جرعة
لقاح خالل مدة زمنية ق�صرية الثقة
املجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات
ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا ح��ك��وم��ة الإم�������ارات
وي���ع���زز ال��ث��ق��ة ب��امل��ن��ظ��وم��ة ال�صحية
بالدولة بالإ�ضافة �إىل تر�سيخ ثقة
املجتمع يف قدرات دولة الإمارات على
حماية �صحته وتعزيز روح التفا�ؤل
وزي��������ادة ن�����س��ب��ة الإط���م���ئ���ن���ان بقرب
م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف .وح��ر���ص��ت ال����وزارة
م�سبقا ع��ل��ى �إمت����ام جت��ه��ي��ز وتزويد
مراكز احل�صول على لقاح "كوفيد-
 "19بالكوادر ال�صحية املتخ�ص�صة
وامل��درب��ة وت��وف�ير امل��ع��دات الطبية يف
�إط��ار احلملة الوطنية التي �أطلقتها
ع��ل��ى م�ستوى ال��دول��ة ب��ال��ت��ع��اون مع
اجل��ه��ات ال�صحية للتوعية ب�أهمية
تلقي لقاح "كوفيد "-19وت�ستهدف
من خاللها جميع فئات املجتمع من
امل��واط��ن�ين واملقيمني وبخا�صة كبار
ال�����س��ن و�أ���ص��ح��اب الأم���را����ض املزمنة
وذل���ك �ضمن ج��ه��ود دول���ة الإم����ارات
ال�����ش��ام��ل��ة وامل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ت��ع��زي��ز وقاية
�أف��راد املجتمع من جائحة "كوفيد-
 "19وت��وف�ير ك��اف��ة ال�سبل الآمنة
للحفاظ على �سالمتهم و�صحتهم.
و�أك�����د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح�����س�ين عبد
ال���رح���م���ن ال���رن���د ال���وك���ي���ل امل�ساعد
ل��ق��ط��اع امل��راك��ز وال��ع��ي��ادات ال�صحية

رئي�س اللجنة العليا للوائح ال�صحية
مل��ك��اف��ح��ة اجل���ائ���ح���ات� ..أن ال������وزارة
تعمل على زيادة الطاقة اال�ستيعابية
وال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة يف امل��ن�����ش���آت ال�صحية
احلكومية واخلا�صة و�إ�ضافة من�ش�آت
�أخ��رى ال�ستقبال وا�ستيعاب الأعداد
املتزايدة من �أفراد املجتمع للح�صول
ع��ل��ى ل��ق��اح "كوفيد "-19يف �إطار
توجيهات القيادة الر�شيدة وحر�صها
ع���ل���ى ����ص���ح���ة امل���ج���ت���م���ع باعتبارها
�أول���وي���ة وت��ع��م��ل دوم����اً ع��ل��ى ت�سخري
كافة الإمكانيات والقدرات لتح�صني
املجتمع .وق��ال �سعادته �إن احل�صول
ع��ل��ى ال��ل��ق��اح ال ي��ح��ت��اج �إىل مواعيد
م�سبقة حيث ميكن للراغبني يف �أخذ
ال��ل��ق��اح ال��ت��وج��ه مبا�شرة �إىل املراكز
وامل�ست�شفيات واملجال�س.
وت��ق��دم بال�شكر والإم��ت��ن��ان حلكومة
الإم�����ارات ال��ت��ي وف���رت ال��ل��ق��اح �ضمن
�أوائ���������ل دول ال����ع����امل ت�����أك����ي����دا على
�إ�ستثنائية الإم��ارات وحر�ص القيادة
ال��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى ح��م��اي��ة �صحة �أف���راد
امل���ج���ت���م���ع وت����وف��ي�ر ال���ل���ق���اح جم���ان���اً
للمواطنني وامل��ق��ي��م�ين ب��ع��د النتائج
الإيجابية التي �أك��دت فعالية اللقاح
وم�أمونيته بن�سبة عالية.
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�سلطان اجلابر :الإمارات ت�سري بخطى واثقة نحو مرحلة التعايف من جائحة كوفيد 19-
•• �أبوظبي -وام:

�أكد معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
�أن��ه بف�ضل توجيهات القيادة الر�شيدة ،ت�سري دول��ة الإم���ارات بخطى واثقة نحو
مرحلة التعايف من جائحة "كوفيد –  "19حيث �أثبتت جتربة الدولة يف �إدارتها
للأزمة ودخولها مرحلة التخطيط للتعايف ،كفاءة امل�ؤ�س�سات واجلهات الوطنية ،و�أن
الإم��ارات كعادتها تقدم منوذجاً عاملياً رائداً يحتذى به .و�أ�ضاف معاليه  -يف كلمة
مبنا�سبة �إط�لاق احلملة الوطنية للقاح "كوفيد " : - "-19كانت دولة الإمارات
من �أوائل الدول التي حر�صت على توفري اللقاح وتقدميه وذلك متا�شياً مع ر�ؤية
القيادة ب�أن �صحة الإن�سان و�سالمته هي �أولوية ق�صوى ،وقد با�شرت املرحلة الأوىل
بتقدمي اللقاح لأب��ط��ال خ��ط ال��دف��اع الأول تالها �إط�ل�اق احلملة الوطنية للقاح

"كوفيد  "-19من قبل وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع والهيئات ال�صحية املحلية
والتي ا�ستهدفت كبار ال�سن من املواطنني واملقيمني والأ�شخا�ص الأك�ثر عر�ضة
للمر�ض ،و�أ�صبح اللقاح الآن متوفراً جلميع �أفراد املجتمع بكافة فئاته و�شرائحه،
مما ي�ؤكد على نهج دولة الإم��ارات اال�ستباقي يف االهتمام ب�صحة و�سالمة كل فرد
من �أفراد املجتمع".
و�أو���ض��ح معاليه � " :أن ه��ذه احلملة تعك�س اجل��ه��ود الوطنية املتميزة والقدرات
املتطورة ملنظومة العمل الوطنية ،التي �أثبتت من خالل تعاملها ال�سريع يف مواجهة
اجلائحة قدرتها على حت�صني املجتمع و�ضمان �سالمته بت�ضافر جهود خمتلف
م�ؤ�س�سات الدولة من �أجل جتاوز هذا الظرف اال�ستثنائي وامل�ضي قدماً نحو مرحلة
التعايف بكل �إيجابية وثقة وتفا�ؤل".
و�أكد �أن دولة الإمارات كانت ومازالت متميزة و�سباقة يف حر�صها على توفري �أعلى

معايري ال�سالمة يف جميع مراحل التخطيط للتعايف ،ومن �أهمها اللقاح الذي مت
توفريه جماناً وب�شكل اختياري جلميع املواطنني واملقيمني ،وقد �أك��دت التجارب
والأبحاث والدرا�سات فعالية وم�أمونية اللقاح جلميع فئات املجتمع ومنهم كبار
ال�سن و�أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة .ونث ّمن عالياً جهود القطاع ال�صحي يف الدولة
وت�ضافر جهود كل اجلهات املعنية خ�لال الفرتة املا�ضية وه��و الأم��ر ال��ذي �أثبت
القدرة على التعامل مع "�أزمة كوفيد" بكفاءة عالية.
وحث معاليه جميع �أفراد املجتمع على �أخذ اللقاح  ..م�ؤكداً �أن �سالمة املجتمع تنبع
من �سالمة كل فرد من �أفراده ،و�أو�ضح �أنه �أخذ جرعتي اللقاح يف مرحلة مبكرة و�أنه
حري�ص على ت�شجيع اجلميع على حت�صني �أنف�سهم وحماية �صحتهم و�سالمتهم من
خالل �أخذ اللقاح لنتمكن جميعاً من جتاوز هذه املرحلة وامل�ضي قدماً نحو التعايف
ال�شامل يف كل القطاعات واملجاالت.

مهرجان ال�شيخ زايد  ..من�صة لتالقي احل�ضارات يف �ضيافة الإمارات
•• �أبوظبي-وام:

يحتفي مهرجان ال�شيخ زايد 2020
باحل�ضارات العربية وال��دول��ي��ة التي
جت�سد من خالل �أجنحتها امل�شاركة يف
احلدث تاريخها وح�ضارتها العظيمة
ومتنح زواره���ا من خمتلف الثقافات
واجل��ن�����س��ي��ات ف��ر���ص��ة ل��ل��ت��ع��رف على
موروثها الثقايف وفنونها التي تتميز
بها �إ�ضافة لإب��راز تقاليدها ال�شعبية
���س��واء كانت �أزي���اء �أوال��ط��ع��ام وغريها
من ال��ع��ادات والتقاليد من خ�لال ما
ت��ق��دم��ه م��ن ف��ع��ال��ي��ات ت��راث��ي��ة وور�ش
تفاعلية ثقافية وترفيهية وفنية.
وم����ن ال������دول ال��ع��رب��ي��ة امل�������ش���ارك���ة يف
امل����ه����رج����ان امل���م���ل���ك���ة امل���غ���رب���ي���ة حيث
يجتذب اجل��ن��اح امل��غ��رب��ي ع�بر بوابته
ال�����ش��ه�يرة "فا�س" ج��م��وع��ا غفرية

م��ن ال��زائ��ري��ن وي��رك��ز ع��ل��ى الرتويج
لل�صناعات التقليدية والإب��داع الفني
يف جميع املعرو�ضات ومنها الفخارية
والأدوات اخلا�صة بالطبخ املنقو�شة
ب�أ�شكال هند�سية متقنة بت�صاميمها
كما ي�ضم اجلناح ع��ددا من اجلل�سات
املغربية التي �أع��دت لتناول امل�أكوالت
واحللوى وتناول ال�شاي املغربي .وقال
القادري ح�سن من اجلناح املغربي  -يف
حديث مع وكالة �أنباء الإمارات "وام"
 �إن اجلناح ي�شهد �إقبال كبريا على ماي�ضمه من معرو�ضات وب�ضائع متنوعة
خا�صة امل�صنعة يدويا ومنها الأقم�شة
واملالب�س املغربية والأواين والأطباق
اخل��ا���ص��ة ب��ال��ط��ع��ام وامل�����ص��ن��وع��ة من
الفخار و�أطقم ال�شاي املغربي و�أدوات
الزينة والف�ضيات امل�صنوعة يدويا..
الف��ت��ا �إىل �أن����ه ي�����ش��ارك يف املهرجان

للمرة الأوىل .ومن الأجنحة امل�شاركة
اجل��ن��اح امل�����ص��ري ال���ذي ي�ضم العديد
من املنتجات منها املالب�س القطنية
امل�شهورة والأزي���اء امل�صرية الع�صرية
و التقليدية امل�صنعة يدويا واحلقائب
اجل��ل��دي��ة وال�����س��ج��اد والإك�س�سوارات
وال���ت���ح���ف ال����ت����ي جت�������س���د احل�������ض���ارة
امل�����ص��ري��ة ال���ق���دمي���ة ب��ج��ان��ب تقدمي
ع��رو���ض للفنون ال�شعبية امل�صرية.
وم���ن �أب����رز �أج��ن��ح��ة ال����دول امل�شاركة
جناح البو�سنة والهر�سك الذي ي�ضم
م���ع���رو����ض���ات وم�������ش���غ���والت نحا�سية
وجلدية يدوية ال�صنع و�أحجار كرمية
تربز املوروث الثقايف والفني وال�شعبي
وتقدمي رق�صات ومقطوعات غنائية
ف��ل��ك��ل��وري��ة ب���ج���ان���ب ع���ر����ض ب�ضائع
وم���ن���ت���ج���ات ت��ق��ل��ي��دي��ة مم���ي���زة منها
املنتجات الغذائية كالع�سل الطبيعي

ومنتجاته وال�شاي واحللوى والقهوة
البو�سنية .وقالت انا زفكوف�س �إحدى
امل�������ش���ارك���ات يف اجل���ن���اح ال��ب��و���س��ن��ي يف
حديث لـ " وام" ه��ذه امل��رة ال�ساد�سة
التي ن�شارك فيها يف مهرجان ال�شيخ
زاي�����د ل��ل��ت��ع��ري��ف مب���وروث���ن���ا الثقايف
والفني واملنتجات التي متيز بالدنا
ومنها املنتجات التجميلية امل�صنعة
من مواد طبيعية وع�ضوية� .أما جناح
جمهورية �أوزبك�ستان فقد عك�س من
خ�ل�ال دي���ك���وره ال��ت��ق��ل��ي��دي احل�ضارة
الأوزب�����ك�����ي�����ة امل���ت���م���ي���زة والب�ضائع
وامل���ن���ت���ج���ات وامل�������ش���غ���والت واحل�����رف
ال�����ش��ع��ب��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وق����د ا�ستمتع
اجلمهور ال��زائ��ر للجناح مب��ا تقدمه
ف���رق ال��ف��ن��ون ال�شعبية م��ن عرو�ض
ا�ستعرا�ضية وتراثية كما يقدم اجلناح
فعاليات تتنوع بني احلرف والأطعمة

ال�����ش��ع��ب��ي��ة .وع�ب�ر ك��م��ال ال���دي���ن عبد
اهلل من اجلناح الأوزبكي عن �سعادته
ب��ت��واج��ده يف م��ه��رج��ان ال�����ش��ي��خ زايد
ويتمنى امل�شاركة يف املرات القادمة ..
مو�ضحا �أن اجلناح ي�ضم جمموعة من
التحف وال�صناديق اخل�شبية املزخرفة
واملنقو�ش عليها �آيات قر�آنية وزخارف
�إ�سالمية وغريها من املنتجات التي
ن��ف��ذه��ا ف��ن��ان��ون وح���رف���ي���ون ج�سدوا
م��ن خ�لال��ه��ا احل��ي��اة يف �أوزبك�ستان.
ويعمل مهرجان ال�شيخ زايد 2020
 ال�����ذي ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه يف  29م���ن ال��ف��ن��ون ال�����ش��ع��ب��ي��ة وال�صناعاتنوفمرب املا�ضي وت�ستمر حتى الأول اليدوية والأزياء وامل�أكوالت ال�شعبية .
م��ن ف�براي��ر امل��ق��ب��ل مبنطقة الوثبة وي�����ض��م امل���ه���رج���ان  40ح���ي���اً �شعبياً
ب����أب���وظ���ب���ي  -ع��ل��ى ت��ر���س��ي��خ امل�����وروث عاملياً وم�����س��ارح وع��رو���ض فولكلورية
الإم���ارات���ي ال�شعبي حمليا و�إقليميا وي�����س��ت��ق��ط��ب �أك���ث���ر م����ن 17000
ودوليا من خالل الفعاليات الثقافية م�����ش��ارك وع���ار����ض م���ن ح���ول العامل
ال�شعبية املتمثلة بالعرو�ض التفاعلية وي��ق��ي��م �أك��ث��ر م���ن  3500فعالية

ثقافية عاملية و�أكرث من  500عر�ض
وف��ع��ال��ي��ة ج��م��اه�يري��ة ك�ب�رى �إ�ضافة
�إىل ت��ن��ظ��ي��م �أك��ث�ر م���ن  100ور�شة
عمل للأطفال ت�شجعهم على تنمية
م��ه��ارات��ه��م وا���س��ت��ك�����ش��اف مواهبهم.
وت�شهد ن�سخة هذا العام من مهرجان
ال�شيخ زاي���د وب��ال��ت��ع��اون م��ع اجلهات
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املعنية تطبيق ع���دد م��ن الإج�����راءات
االحرتازية للحد من انت�شار فريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد /كوفيد  /19منها
تركيب كامريات حرارية عند املداخل
الرئي�سية لعمل الفح�ص احل���راري
الإلزامي لكافة الأفراد من موظفني
وزائرين.

جمعية البيت متوحد و�صندوق الوطن تطلقان الن�سخة الرابعة من مبادرة (ج�سور)
•• �أبوظبي-وام:

�أط����ل����ق����ت ج���م���ع���ي���ة ال���ب���ي���ت متوحد
و���ص��ن��دوق ال��وط��ن ،م��ب��ادرة "ج�سور"
يف ن�سختها الرابعة ،التي �ستعمل على
تنمية ال�شباب الإماراتيني املوهوبني
وت��زوي��ده��م ب��امل��ه��ارات املتطلبة لبدء
م�سريتهم املهنية يف القطاع اخلا�ص.
وتهدف املبادرة �إىل تزويد امل�شاركني
باملعرفة النظرية واخل�ب�رة العملية
خ��ل�ال ث�ل�اث���ة �أ����ش���ه���ر م���ن التدريب
الأ�سا�سي املكثف على املهارات املطلوبة
ل��دخ��ول ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة يف القطاع
اخل��ا���ص وامل�ساهمة يف �إح���داث ت�أثري
ف��ع��ال ع��ل��ى االق��ت�����ص��اد امل��ح��ل��ي ،تليها

فرتة تدريب ملدة � 8أ�سابيع.
وب�����ع�����د ن����ه����اي����ة ع���م���ل���ي���ة ال����ت����ق����دمي
الإل������ك���ت��روين ،ي��خ�����ض��ع املتقدمون
ملرحلة �إختيار مكثفة ت�شمل املقابالت
التف�صيلية من قبل جلنة االختيار،
ب���ه���دف ان���ت���ق���اء امل���ت���ق���دم�ي�ن الأك��ث��ر
مالءمة للإنتقال �إىل املرحلة التالية
ومن ثم يتم تدريب وار�شاد امل�شاركني
الذين مت اختيارهم ،لإعدادهم ل�سوق
ال��ع��م��ل وت�سهيل تعيينهم يف �إحدى
�شركات القطاع اخل��ا���ص كمتدربني،
ح����ي����ث ����س���ي���ت���م م����ت����اب����ع����ة ت���ط���وره���م
با�ستمرار .وتت�ضمن املبادرة برناجما
�إر�����ش����ادي����ا  ،ح���ي���ث ي���ق���وم امل���ر����ش���دون
بتنمية �أخ�ل�اق���ي���ات ع��م��ل امل�شاركني

وتعزيز منوهم الفكري وكما تهدف
املبادرة �إىل دعم امل�شاركني و�إعدادهم
ل�����س��وق ال��ع��م��ل م���ن خ��ل�ال تدريبهم
على امل��ه��ارات ال�شخ�صية عرب من�صة
تعليمية �شاملة بالإ�ضافة ملر�شدين
ذي خربة وا�سعة يف القطاع اخلا�ص.
وق���ال �سعادة �سيف القبي�سي ،رئي�س
جمل�س �إدارة جمعية البيت متوحد..
" ت��ف��ت��خ��ر ج��م��ع��ي��ة ال���ب���ي���ت متوحد
ب���إط�لاق م��ب��ادرات ���ض��روري��ة ت�ستثمر
يف ت��ط��وي��ر ق����ادة ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف
امل�����س��ت��ق��ب��ل ،ح���ي���ث ال���ت���زم���ن���ا بتمكني
ودع���م �شبابنا ع�بر م��ب��ادرة "ج�سور"
من خالل �إعدادهم باملعرفة املطلوبة
وال�����ر�ؤى واخل��ب�رة العملية الالزمة

للتميز يف القطاع اخلا�ص".
و�أ������ض�����اف " ن���ح���ن ن���ه���دف �إىل دعم
وت��ط��وي��ر جمموعة امل��واه��ب الكبرية
لدينا من القوى الب�شرية وتزويدهم
ب��احل��ل��ول القائمة على امل��ع��رف��ة التي
ميكنهم تطبيقها يف القطاع اخلا�ص
ويف م��واج��ه��ة حت��دي��ات ال��ع��ام املا�ضي
اكت�سبنا العديد من الدرو�س� ،أهمها
�أن تنمية املوارد الب�شرية من بني �أهم
امل�����ص��ادر ال��ت��ي يجب اال�ستثمار فيها
ودعمها با�ستمرار".
و�أو���ض��ح �أن "مبادرة "ج�سور" توفر
ثروة من الفر�ص احلالية وامل�ستقبلية
ل�شركات القطاع اخلا�ص ال��رائ��دة يف
الدولة ،تتمثل يف اكت�ساب �سوق العمل

ب��ع�����ض �أف�����ض��ل امل���واه���ب الإم���ارات���ي���ة،
مم��ا ي�����ؤدي �إىل ���ش��رك��ات �أك�ث�ر تنوعا
وت��ن��اف�����س��ي��ة وال���ت���ي ب���إم��ك��ان��ه��ا حتقيق
نتائج عالية.
وق������ال " ن��ت��ط��ل��ع �إىل ر�ؤي�������ة �شباب
م����ب����ادرة ج�����س��ور ي��ك��ت�����س��ب��ون املعرفة
واملهارات لي�صبحوا اجليل القادم من
الإماراتيني الذين ي�ساهمون يف تعزيز
اقت�صاد الدولة ومنوه".
من جانبه ق��ال �سعادة �أحمد حممود
ف��ك��ري ،م��دي��ر ع���ام ���ص��ن��دوق الوطن
ب����الإن����اب����ة� " ..إن ال���ث��روة احلقيقة
للأوطان تقا�س بر�أ�س امل��ال الب�شري
ف��ي��ه��ا وق���درت���ه���م ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة يف
من���و االق���ت�������ص���اد ال���وط���ن���ي وبرنامج

ج�������س���ور ي���ه���دف �إىل دع�����م ال�شباب
الإم���ارات���ي ل��ل��ت��ق��دمي ع��ل��ى الوظائف
وخ���و����ض جت��ارب��ه��م ال��ع��م��ل��ي��ة والنمو
يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل يف ال��ق��ط��اع اخلا�ص
ومب�ساعدة �شركائنا يف جمعية البيت
متوحد ،نخطط لزيادة عدد ال�شباب
الإم��ارات��ي املتجهني للقطاع اخلا�ص
بعد تخرجهم ،وذل��ك ع�بر �إر�شادهم
وتعزيز مهاراتهم وفكرهم لتتالءم
م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات ���س��وق ال��ع��م��ل وثقافة
ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ص ،ح��ي��ث ن����ؤم���ن �أن
ال�����ش��ب��اب الإم����ارات����ي ث����روة ي��ج��ب �أن
ن�ستثمر فيها ،وهم قادرون على �إثبات
�أهميتها وقدراتهم التناف�سية للعمل
يف املنظمات املحلية والعاملية".

و�أ����ض���اف " �أع��ط��ت ق��ي��ادت��ن��ا الأولوية
دائ���م���ا ل���رع���اي���ة ���ش��ب��اب��ن��ا وتزويدهم
ب��ج��م��ي��ع الأدوات ال�ل�ازم���ة م���ن �أجل
ت���أم�ين م�ستقبل الأم����ة ،وم���ن خالل
م���ب���ادرات م��ث��ل ج�����س��ور ن��ح��ر���ص على
ان تتما�شى ر�ؤيتنا م��ع ر�ؤي���ة قيادتنا
الر�شيدة".

وي���ت���م ت�����ش��غ��ي��ل ال�ب�رن���ام���ج م����ن قبل
ال�شريك الت�شغيلي املا�سة اخلام�سة
للإ�ست�شارات الإ�سرتاتيجية والإدارية،
وال��ذي �سيتعاون مع �شركات القطاع
اخلا�ص الرائدة ،ف�ضال عن امل�ؤ�س�سات
التعليمية الدولية واملحلية املرموقة
لإطالق الربنامج.

توافق ًا مع ا�سرتاتيجية الإمارات جلودة احلياة

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تطلق برنامج جودة احلياة والرفاه النف�سي ملوظفيها
•• دبي-الفجر:

�أط���ل���ق���ت وزارة ال�������ص���ح���ة ووق���اي���ة
امل��ج��ت��م��ع ب���رن���ام���ج "جودة احلياة
والرفاه النف�سي" ملوظفيها بالتعاون
مع �شركة "جون�سون اند جون�سون"
ال�����ذي ي�����س��ت��م��ر مل����دة � 15أ�سبوعاً،
وي���أت��ي ه��ذا الربنامج �ضمن خطط
ال����وزارة ال��رام��ي��ة لرت�سيخ مفاهيم
ومم���ار����س���ات ج����ودة احل���ي���اة يف بيئة
ال��ع��م��ل ،م���ن خ��ل�ال من�����اذج لبع�ض
الطرق والأ�ساليب امل��ع��ززة لل�صحة
النف�سية وج��ودة احل��ي��اة ،مبا ي�سهم
بزيادة �إنتاجيتهم وبالتايل رفع ن�سبة
ر�ضا املر�ضى واملتعاملني و�إ�سعادهم.
ومت و����ض���ع خ���ط���ة ال��ب�رن����ام����ج بعد
ا���س��ت��خ�لا���ص ن��ت��ائ��ج ا���س��ت��ب��ي��ان جودة
احل��ي��اة مل��وظ��ف��ي ال������وزارة مب�شاركة
�أك�ثر م��ن  352موظفاً ،ويت�ضمن
الربنامج  5وح��دات تدريبية لعدة
حم�����اور وم��ن��ه��ا ال����ذك����اء العاطفي
والقدرة على التكيف ،وتعزيز اليقظة
وال���ت����أم���ل ال���واع���ي يف الأزم������ات من
خالل احلفاظ على التوازن الذهني،

�شاملة ومتكاملة مبعايري عاملية.

بالإ�ضافة �إىل حمور �أهمية الأ�سرة
كم�صدر للقوة الإيجابية ،والرتكيز
على اللياقة البدنية واتباع �أمناط
�صحية ل�ضمان ال�صحة والعافية
م��دى احل��ي��اة ،واحل��ر���ص على النوم
ال�صحي والعافية الغذائية.
املوظفني الرثوة الأ�سا�سية
و�أك��د �سعادة الدكتور يو�سف حممد
ال�سركال مدير عام م�ؤ�س�سة الإمارات
ل��ل��خ��دم��ات ال�����ص��ح��ي��ة �أن املحافظة
على ال�صحة النف�سية وتعزيز جودة
احل���ي���اة ل��ل��م��وظ��ف�ين م���ن �أول����وي����ات
ال��وزارة ،لالرتقاء مب�ستويات الأداء
والإن����ت����اج����ي����ة وحت�������س�ي�ن ال���ك���ف���اءة،
لأن ال���ك���وادر ال��ب�����ش��ري��ة ه��ي الرثوة
الأ���س��ا���س��ي��ة وال��ط��اق��ة احل��ي��وي��ة التي
ت���دع���م ت���ط���ور ال���ع���م���ل وت����ع����زز روح
ال��ف��ري��ق ال��واح��د وال����والء امل�ؤ�س�سي
واالندماج وامل�شاركة ،من خالل هذا
الربنامج الذي يوفر جمموعة من
الأدوات والتطبيقات العملية املبنية
ع��ل��ى �أ���س�����س علمية؛ لتحقيق �أعلى
م�ستويات جودة احلياة يف بيئة العمل،

والرتكيز على التوازن املطلوب بني
احلياة املهنية واالجتماعية .منوهاَ
�إىل حر�ص ال��وزارة على اتخاذ كافة
ال��ت��داب�ير ل��ت��ق��دمي ال��دع��م النف�سي
للموظفني وم��راج��ع��ة احتياجاتهم
و�إط���ل���اق م����ب����ادرات وب����رام����ج تعزز
ال����رف����اه ال��ن��ف�����س��ي وج�������ودة احلياة
مل�ساعدة ك���وادر ال����وزارة وخ��ا���ص��ة يف
اخل���ط الأم���ام���ي ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع
التحديات النف�سية ،يف �إط��ار الدعم
وامل�����س��ان��دة جل��ه��وده��م ال��ت��ي �صنعت
ال���ف���ارق يف ت��ق��دمي خ��دم��ات �صحية

جودة احلياة يف بيئة العمل
و�أ�شار �سعادة الدكتور ال�سركال �إىل
�أن ه��ذا ال�برن��ام��ج ي���أت��ي ت��واف��ق��اً مع
ا�سرتاتيجية الإمارات جلودة احلياة
يف بيئة ال��ع��م��ل ،ولت�سليط ال�ضوء
على حمور تعزيز ال�صحة واالعتناء
بال�صحة البدنية والنف�سية والذهنية
ون�شر ثقافة متكني امل��وظ��ف�ين من
حت��ق��ي��ق ال��ت��ط��ور ال��ف��ك��ري والبدين
والنف�سي ،من خالل تعزيز ال�صحة
النف�سية اجل���ي���دة ،وت��ب��ن��ي التفكري
الإي���ج���اب���ي ك��ق��ي��م��ة �أ���س��ا���س��ي��ة ،وبناء
م���ه���ارات احل���ي���اة .الف���ت���اً �إىل جهود
ال�����وزارة يف جم���ال ت��ط��وي��ر البحوث
ال��ع��ل��م��ي��ة وال����درا�����س����ات وال��ن�����ش��ر يف
املجالت العاملية املتخ�ص�صة بال�صحة
النف�سية ،ب��الإ���ض��اف��ة لتطوير نظم
امل���ع���ل���وم���ات يف ال�����ص��ح��ة النف�سية
و�إع�������داد ق���اع���دة ب��ي��ان��ات اح�صائية
وط��ن��ي��ة ���ش��ام��ل��ة ل��ل�����ص��ح��ة النف�سية
لدعم اال�ستمرارية وج��ودة الرعاية
ال�صحية لأفراد املجتمع.

مرونة الربنامج
و�أو���ض��ح��ت ال��دك��ت��ور م��ن��ى الكواري
م��دي��ر �إدارة ال��رع��اي��ة التخ�ص�صية
�أن ب��رن��ام��ج ج����ودة احل��ي��اة والرفاه
ال��ن��ف�����س��ي ي�سهم بتمكني املوظفني
وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم،
و�إت����اح����ة ال���ف���ر����ص ل��ه��م الكت�شاف
�إمكاناتهم وتنميتها ،لرت�سيخ جودة
احل����ي����اة يف ب��ي��ئ��ة ال���ع���م���ل .وي�شمل
ال��ب�رن����ام����ج ت����ق����دمي ع�����دة جل�سات
تبلغ مدتها �ساعة واح���دة بال�شكل
االفرتا�ضي لل�سماح ب�إدارة التدريب
ب��امل��رون��ة فيما يتعلق بالت�سجيل يف
ه��ذه ال���دورات التدريبية ،و�سيتمتع
امل�شاركون باملرونة يف اختيار الأيام
والأوق����ات وخ��ي��ارات اللغة املختلفة
ح�����س��ب م���ا ي��ن��ا���س��ب��ه��م .ع��ل��ى �أن يتم
ت�����ش��غ��ي��ل ك���ل وح�����دة مل����دة �أ�سبوعني
تليها فرتة راحة ملدة �أ�سبوع و�سيكون
ه��ن��اك  4جل�سات ك��ل �أ���س��ب��وع .حيث
ي��ن��ت��ه��ي ال�ب�رن���ام���ج ب���أك��م��ل��ه يف 15
�أ�سبوعًا و�ستتم تغطية كل وح��دة يف
� 3أ�سابيع.

�شرطة ال�شارقة تقدم ر�سالتها التوعوية ل�شريحة العمال عرب قنوات مركز توجيه
•• ال�شارقة-وام:

ت��ق��دم ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة مم��ث��ل��ة ب������إدارة
الإع��ل�ام وال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز توجيه
للخدمات بال�شارقة حملة توعية ت�ستهدف �شريحة العمال
واملراجعني للمركز مبا يعزز جهودها يف رفع ن�سبة ال�شعور
ب��الأم��ان ل��دى �أف��راد املجتمع بوجه ع��ام ويحقق ر�ؤيتها يف
تعزيز جودة احلياة ملجتمع الإمارة وذلك يف �إطار التعاون
وتعزيز ال�شراكات مع خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية والعامة
الرامية �إىل تعزيز الأمن املجتمعي.
ويتيح التعاون بني اجلانبني ن�شر التوعية بني فئة العمال
واملوظفني القادمني �إىل الدولة للمرة الأوىل وذل��ك من
خالل تقدمي ن�شرات توعوية على �شا�شات العر�ض املنت�شرة
داخ��ل قاعات املركز والتي يبلغ عددها " "7قاعات وذلك

بت�سليط ال�ضوء على احلمالت واملبادرات التي تقدمها �إدارة
الإعالم والعالقات العامة وتقدميها على �شكل مواد فلمية
بثالث لغات "العربية واالجنليزية واالوردو" لتعريف تلك
ال�شريحة مب�ضمون احلمالت و�أهدافها.
وقال العميد عارف بن هديب مدير �إدارة الإعالم والعالقات
العامة بالقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة �أن القيادة ال ت�ألو
جهداً يف �سبيل تعزيز التفاهم وايجاد ال�شراكات وفر�ص
التعاون الهادفة مع كل اجلهات احلكومية واخلا�صة يف
الإم���ارة من �أج��ل ن�شر التوعية بني كافة �شرائح املجتمع
مب��ا يحقق �أه��داف��ه��ا املن�سجمة م��ع ال��ه��دف اال�سرتاتيجي
ل��وزارة الداخلية بتعزيز الأم��ن والأم��ان .ورح��ب بالتعاون
مع مركز توجيه للخدمات بال�شارقة باعتباره �أحد النوافذ
التي حتقق �أه���داف القيادة يف �إي�صال ر�سالتها التوعوية
لأك�ب�ر فئة م��ن ف��ئ��ات املجتمع وه��ي فئة "العمال" حيث

يتيح التعاون مع املركز ال��ذي ي�ستقبل " "500متعامل
يومياً فر�صة لعر�ض م��واد التوعية التي تقدمها �إدارات
ال�شرطة املختلفة بال�شارقة عرب حمالتها التي ت�صب يف
حماية ووقاية �أف��راد املجتمع من ال�سلوكيات واملمار�سات
الدخيلة عليه وال��ت��ي تظهر م��ن وق��ت لآخ���ر .م��ن جانبه
�أ�شاد عبدالعزيز البلو�شي مدير مركز توجيه للخدمات
بال�شارقة بالتعاون القائم مع �شرطة ال�شارقة والتي جاءت
حر�صاً من املركز على القيام ب��دوره وواجبه املجتمعي يف
تعزيز فر�ص ن�شر التوعية على �أف���راد املجتمع لتحقيق
الأمن والأمان خا�صة و�سط فئة العمال من املتعاملني مع
املركز  ..مثنياً على اجلهود املميزة التي تقوم بها �شرطة
ال�شارقة يف ه��ذا امل��ج��ال حيث ي��ق��وم امل��رك��ز حالياً بعر�ض
املواد التوعوية ل�شرطة ال�شارقة على �شا�شة عر�ض كبرية
تتو�سط مدخل اال�ستقبال باملركز.

تثمين ًا جلهودهم يف خدمة �أفراد املجتمع

د .مبارك حمد العامري يك ّرم امل�شرفني
امليدانيني يف فريق (ال ت�شلون هم) التطوعي
•• �أبوظبي-الفجر:

ن��ظ��م ف��ري��ق "ال ت�شلون هم" ال��ت��ط��وع��ي ح��ف��ل تكرمي
للم�شرفني امليدانيني على الفريق التطوعي  ،والذي
ق��ام ب��دور ه��ام يف تبني وتنفيذ امل��ب��ادرات التي �أطلقها
الفريق م�ؤخراً.
وق���ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور م��ب��ارك ح��م��د ال��ع��ام��ري رئي�س
جمل�س �إدارة فريق " ال ت�شلون هم"� ":إننا نث ّمن اجلهود
التي قام بها امل�شرفني امليدانيني والتي كان لها االثر
الكبري يف �أجناح املبادرات التي رعاها الفريق وعمل على
تنفيذها� ،ضمن جهوده خلدمة �أفراد املجتمع ".
و�أ����ض���اف د .العامري� ":إن��ن��ا ع��ل��ى ث��ق��ة باالمكانيات
وال���ق���درات ال��ت��ي يتمتع بها امل�����ش��رف��ون وال��ت��ي ك��ان لها
عظيم الأث��ر يف اجناح �أعمالنا  ،وموا�صلة �أهدافنا من
خالل غر�س مفاهيم حب اخلري والعطاء ،امل�ساعدة يف
تنمية املجتمع ،بث روح التعاون يف املجتمع ،بناء جيل
من ال�شباب القادر على حتمل امل�س�ؤولية وخدمة الغري،
والتعبري عن م�شاعر الوالء واالنتماء للوطن من خالل
التطوع والعمل االن�ساين".
وي�ضم جمل�س �إدارة الفريق �سعادة الدكتور مبارك حمد
العامري رئي�س جمل�س �إدارة فريق " ال ت�شلون هم" و
ال�سيد عمر ذيب الأحبابي نائب رئي�س جمل�س الإدارة
لل�ش�ؤون الفنية ،وال�سيد حمدان مبارك حمد العامري
نائب رئي�س جمل�س الإدارة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية ،و
ال�سيد �شايع املن�صوري املدير التنفيذي� ،إىل جانب عدد
من القادة وامل�شرفات يف مناطق �إمارة �أبوظبي ،و ي�ضم
فريق" ال ت�شلون هم" �ضمن ع�ضويته  400متطوع
و متطوعة يغطون مدن �إم��ارة �أبوظبي و �أع��داده��م يف

ازدياد.
و ت��اب��ع �سعادة ال��دك��ت��ور م��ب��ارك حمد ال��ع��ام��ري رئي�س
جمل�س الإدارة� ":إن ر�ؤية فريق " ال ت�شلون هم" تدعم
فكرة التطوع باعتبارها عم ً
ال ان�سانياً وجزءاً ال يتجز�أ
من عطاء دولة االمارات العربية املتحدة الال حمدود،
ك��م��ا ي��ع��م��ل ال��ف��ري��ق ع��ل��ى ب��ث روح ال��ت��ط��وع ب�ين �أف����راد
املجتمع".
وق���د مت اق��ت��ب��ا���س وا���س��ت��ل��ه��ام ا���س��م ال��ف��ري��ق م��ن مقولة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وقد
مت ت�أ�سي�س هذا الفريق على يد �أ�شخا�ص يحبون وطنهم
االم���ارات ،وحتويل الفكرة �إىل واق��ع وجهد ملمو�س ،
وب�سبب تف�شي جائحة كوفيد -19امل�ستجد يف الدولة
والعامل  ،فقد �أدركوا ان هذا الوقت املنا�سب خلدمة هذا
الوطن املعطاء ،و�أن نرد ولو جز ًء من اجلميل الذي ال
يح�صى ،حيث ا�ستطاع الفريق بعون اهلل وجهود �أع�ضائه
الأوفياء من حتقيق اجنازات كثرية خالل �أ�شهر قليلة،
حيث ج��رى اط�لاق الفريق قبل � 10أ�شهر  ،وق��د بد�أ
فعلياً يف تقدمي خدماته منذ �شهر �إبريل .2020
و�أ�ضاف �سعادته ":تكمن ر�سالة فريق" ال ت�شلون هم"
التطوعي على جذب �أفراد املجتمع للتطوع ،وامل�شاركة
يف رحلة العطاء والعمل على تو�صيات قادتنا من خالل
التعريف ب�أهمية التطوع و العمل االن�ساين امل�ش ّرف يف
الدولة".
وتتعدد مبادرات الفريق من خالل رعاية الفعاليات يف
كل من مدينة ال�شيخ خليفة الطبية ،و بنك الدم ،بلدية
العني ،العني مول ،اجليمي مول ،بوابة ال�شرق مول ،و
جزيرة الرمي.
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خريية ال�شارقة تنجز  6979م�سجدا خارج الدولة بقيمة  332.5مليون درهم منذ عام 2015
•• ال�شارقة -وام:

06

�أجنزت جمعية ال�شارقة اخلريية خالل الفرتة من  2015حتى 2020
ب��ن��اء  6979م�سجدا �ضمن م�شاريعها اخل��ارج��ي��ة بتكلفة م��ال��ي��ة بلغت
 332.5مليون درهم وذلك �ضمن م�شروعها اخلريي "بناء امل�ساجد" املٌنفذ
يف عدد كبري من الدول والبلدان التي ت�شملها �أعمال اجلمعية حول العامل
بالتن�سيق مع هيئة الهالل االحمر و�سفارات الدولة وعرب مكاتبها الإقليمية
يف هذه البلدان .وقال ال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي رئي�س جمل�س �إدارة
جمعية ال�شارقة اخلريية �إن م�شروع "بناء امل�سجد" يعترب من �أعظم م�شاريع
اخل�ير التي تفتح الباب �أم��ام املح�سنني للم�شاركة وامل�ساهمة اجلزئية �أو
الكلية يف ت�شييد ب��ي��وت ٌي��ذك��ر فيها ا���س��م اهلل  ..م�شريا �إىل �أن اجلمعية
حتر�ص على اختيار املناطق النائية التي تفتقر �إىل املن�ش�آت اخلدمية حيث

ي�ستهدف امل�شروع تي�سري العبادة وال�شعائر لل�شعوب امل�سلمة يف هذه الأماكن
مبا يحافظ على هوية �سكانها وي�سهل عليهم �أداء ال�شعائر وعمارة بيوت
اهلل .و�أ�ضاف �أن امل�شروع ي�ؤكد على دور دولة الإم��ارات اخلريي من خالل
جمعية ال�شارقة اخلريية ويعك�س توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة التي تعزز
على �أهمية �إيجاد امل�شاريع امل�ستدامة التي ت�سهم يف تغيري حياة املجتمعات
وت�ساعدهم على النهو�ض والعمل من �أجل االعتماد على �أنف�سهم يف حتقيق
التنمية ملجتمعاتهم يف م�ستقبلهم القريب كما يعد امل�شروع بوابة ومنربا
عظيما لأه��ل اخلري خا�صة �أن ث��واب بناء امل�ساجد وعمارتها عظيم للغاية
وهي �صفة من �صفات �أهل اجلنة  .من جانبه �أو�ضح حممد حمدان الزري
مدير �إدارة امل�شاريع والكفاالت �أن اجلمعية تواجدت مب�شاريعها اخلريية
ك��اف��ة يف ع��دد كبري م��ن ال��ب��ل��دان يف ا�سيا و�أف��ري��ق��ي��ا و�أوروب����ا والأمريكتني

و�أن�����ش���أت  1287م�سجدا على م��دار ع��ام  2015بتكلفة  53.3ماليني
دره��م و 1106م�ساجد خ�لال ع��ام  2016بتكلفة  54.5ماليني درهم
ويف عام  2017مت بناء  1660م�سجدا بتكلفة  68.7مليون درهم فيما
مت االنتهاء من تنفيذ  1275م�سجدا بتكلفة  63.5مليون درهم خالل
عام  2018و مت بناء  1167م�سجدا بتكلفة  62.3مليون درهم خالل
عام  2019يف مقابل  484م�سجدا بتكلفة  30مليون دره��م خالل عام
 2020بعد توقف العمل بامل�شاريع اخلارجية �إثر جائحة كورونا .
و�أ�شار اىل �أن م�شروع " بناء امل�ساجد " يتم تعميمه على الغالبية الكربى من
البلدان امل�شمولة ب�أعمال وم�شاريع اجلمعية ويتم اختيار مواقع بناء امل�سجد
بعد �إج��راء درا�سات م�ستفي�ضة من قبل م�سئويل اجلمعية خالل الزيارات
امليدانية وتقارير اجلهات املخت�صة يف تلك البلدان بالتن�سيق والتعاون التام
مع �سفارات الدولة وعرب مكاتب اجلمعية يف �أ�سيا و�أفريقيا.

اخلط ال�ساخن  800700بوابة لزرع الأمل واال�ستقرار

�أكرث من � 21ألف مكاملة تلقاها مركز ات�صـال باجتماعية ال�شارقة خلدمة املجتمع
•• ال�شارقة-الفجر:

ويل عهد الفجرية يتلقى اجلرعة
الأوىل من لقاح كوفيد 19 -
•• الفجرية  -وام:

تل ّقى �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل
عهد الفجرية  ،اجلرعة الأوىل من اللقاح امل�ضاد لـ"كوفيد
  "19متا�شياً مع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمعودعما منه للربنامج الوطني ال�ستخدام لقاح "كورونا" يف
الدولة .و�أك��د �سموه حر�ص القيادة الر�شيدة على �ضمان
وتوفري �أق�صى درج��ات ال�سالمة والأم���ان جلميع �شرائح
املجتمع يف ال��دول��ة ..معرباً ع��ن �شكره وت��ق��دي��ره جلهود

القائمني على احل��م��ل��ة ،مب��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة يف الدولة.
و�أ���ش��اد �سمو ال�شيخ حممد ب��ن حمد ب��ن حممد ال�شرقي
بدور وعطاء الكادر الطبي يف الإمارات ،وجهود خط الدفاع
الأول ،الذين حققوا جناحا كبريا يف الت�صدي للجائحة،
ومتكنوا من احلد من انت�شار الفريو�س ..داعيا اجلميع
�إىل تلقي لقاح فريو�س "كوفيد  "19دعما جلهود الدولة
يف الو�صول �إىل الن�سبة امل�ستهدفة بتطعيم �أكرث من 50
يف امل��ائ��ة م��ن �سكان ال��دول��ة خ�لال ال��رب��ع الأول م��ن العام
اجلاري ومن �أجل العودة �إىل احلياة الطبيعية.

عزة النعيمي تطلع على اخلدمات الطبية
والعالجية يف م�ست�شفى �أمينة بعجمان
•• عجمان -وام:

زارت ال�شيخة ع��زة بنت عبداهلل النعيمي امل��دي��رة العامة
مل�ؤ�س�سة حميد بن را�شد النعيمي اخلريية ،م�ست�شفى �أمينة
لالطالع على اخلطة اال�سرتاتيجية ور�ؤيتها امل�ستقبلية يف
تقدمي اخلدمة العالجية املتميزة.
وتفقدت ال�شيخة عزة الأق�سام والعيادات واملرافق املختلفة
التابعة للم�ست�شفى ،واطلعت على �أ���س��ل��وب العمل و�أهم
املمار�سات والت�سهيالت التي يتم تقدميها للمر�ضى وعلى
�سرعة الأداء يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات الطبية والعالجية.
و�أك��دت ال�شيخة ع��زة بنت عبداهلل النعيمي �أن م�ست�شفى
�أمينة تعترب من��وذج��ا م�شرفا يحتذى ب��ه مل��ا تقدمه من
دور فعال للمجتمع ور�ؤيتها امل�ستقبلية يف التطوير وفتح
�آفاق جديدة للخدمات العالجية وتقدمي الدعم للطلبة
لت�أهيلهم عمليا ،كما ي�ستفيد منت�سبو م�ؤ�س�سة حميد
اخلريية من املبادرات الإن�سانية التى تتعهد بها امل�ست�شفى،
ف�ضال عن قدرتها على تخطي ال�صعاب ومزاولة �أعمالها
مبهارة واقتدار.
وا�ستعر�ض �سعادة حممد علي العمري املدير التنفيذي
مل��ج��م��وع��ة اجن���ل���و ارب���ي���ان ل��ل��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة الأه�����داف
اال�سرتاتيجية وخطة التطوير امل�ستقبلية للم�ست�شفى
وات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون ال��ت��ي اب���رم���ت م���ع ك��اف��ة امل�ؤ�س�سات

وال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ص��ة ب��ه��دف ت��ق��دمي اخلدمة
ال�صحية املتميزة و�أهم الربامج واملبادرات املجتمعية التي
مت تنفيذها �ضمن اجندة .. 2020م�شريا �إىل �أن زيارة
ال�شيخة ع��زة بنت عبد اهلل النعيمي للم�ست�شفى جاءت
لتوطيد العالقة الثنائية م��ع م�ؤ�س�سة حميد اخلريية
والتن�سيق املبدئي لتبادل اخل��دم��ات واب���رام اتفاقية من
�ش�أنها خدمة املجتمع وتقدمي كل الت�سهيالت ال�صحية
ملنت�سبي امل�ؤ�س�سة .و�أكد �أن دور م�ست�شفى �أمينة مل يقت�صر
فقط على تقدمي اخلدمات العالجية بل دور �إن�ساين امياناً
منا بالتفاعل املجتمعي و�سرعة الأداء وحماولة تخفيف
الأعباء عن كاهل املر�ضى حيث قامت امل�ست�شفى با�ستقطاب
اف�ضل ال��ك��وادر الب�شرية م��ن اطقم الأط��ب��اء والتمري�ض
لتقدمي اخلدمة املنا�سبة يف جميع التخ�ص�صات.
م��ن جانبه ق��ال ���س��ع��ادة ل����ؤي ال��ق��ادري امل��دي��ر الإداري يف
امل�ست�شفى �أن م�ست�شفى �أمينة ي�سعى ب��دوره �إىل مواكبة
التطورات ال�سريعة التى حتدث على م�ستوى العامل خا�صة
يف مثل ه��ذه ال��ظ��روف اال�ستثنائية منذ ظ��ه��ور فريو�س
كورونا وتتخذ امل�ست�شفى كل الإج���راءات االح�ترازي��ة من
تعقيم ب��ا���س��ت��م��رار وال��ك�����ش��ف ع��ل��ى ال����زوار وامل��ر���ض��ى اثناء
الزيارة �أو املراجعة ،كما تقوم ادارة امل�ست�شفى مبد ج�سر
من الثقة والتعاون امل�ستمر مع املجتمع لنتمكن من البقاء
يف ال�صدارة من خالل قيا�س معدالت ر�ضا املتعاملني.

تلقى مركز االت�صال التابع لدائرة
اخل��دم��ات االج��ت��م��اع��ي��ة بال�شارقة،
� 21ألف و 649مكاملة خالل عام
 ،2020ت��وزع��ت م��ا ب�ين مكاملات
وردت ل��ن��ج��دة وح���م���اي���ة ال��ط��ف��ل و
ال��رف��اه االج��ت��م��اع��ي وح��م��اي��ة امل���ر�أة
وال��رع��اي��ة امل��ن��زل��ي��ة واال�ستف�سارات
العامة ع��ن التطوع ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
املكاملات اخلا�صة باخلط الرئي�سي
لدائرة اخلدمات االجتماعية.
و�أك��دت مها من�صورال علي  ،مدير
�إدارة االت�صال احلكومي؛ �أن مركز
االت�صال يعد خطوة مهمة يف �إطار
ح��ر���ص ال���دائ���رة ع��ل��ى حتقيق ر�ضا
خمتلف فئات املجتمع من املتعاملني
وامل�����س��ت��ف��ي��دي��ن ،م��و���ض��ح��ة �أن مركز
االت�����ص��ال ك���ان يتلقى امل��ك��امل��ات عرب
خ���ط���وط جم���ان���ي���ة م���ت���ع���ددة؛ قبل
�أن ي���ت���م دجم���ه���ا م������ؤخ�����راً يف خط
���س��اخ��ن رئي�سي م��وح��د ع�بر الرقم
( )800700ل��ت��ل��ق��ي البالغات
وح���م���اي���ة ك���اف���ة ف����اق����دي الرعاية
االج���ت���م���اع���ي���ة م����ن خم��ت��ل��ف فئات
املجتمع املتمثلة يف الطفل �أو املر�أة
امل��ع��ن��ف��ة �أو امل��ر���ض��ى ال��ن��ف�����س��ي�ين �أو
ذوي الإعاقة �أو كبار ال�سن و من يف
حكمهم.
بوابة لنجدة الطفل..
وفيما يخ�ص حماية وجندة الطفل؛
ف�����إن امل���رك���ز ت��ل��ق��ى ن��ح��و � 10آالف
و 155مكاملة؛ ت�ضمنت مكاملات عامة
وا�ست�شارات وا�ستف�سارات وبالغات،
ح���ي���ث ب���ل���غ���ت اال�����س����ت���������ش����ارات نحو
 134ا�ست�شارة نف�سية واجتماعية
وق����ان����ون����ي����ة و����ص���ح���ي���ة؛ و3667
ا�ستف�ساراً ،فيما بلغت ع��دد بالغت
ل���ن���ج���دة ال���ط���ف���ل ح������وايل 1362
ب�ل�اغ���اً ،ب��واق��ع  95ب�لاغ��اً عاج ً
ال،
و 1267ب�لاغ��اً غ�ير ع��اج��ل ،حيث
مت ت�صنيف �أبرز تلك البالغات عن

رغ��م تعدد اخل��دم��ات وت��ن��وع الفئات
العمرية امل�ستفيدة.
و�أن الدائرة ت�سعى دائما اىل تقدمي
امل�ساندة والرعاية الكاملة ملختلف
فئات املجتمع ،وترجم ًة لهذا ال�سعي،
ف�إنه مت تطوير مركز االت�صال التابع
ل��ل��دائ��رة م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير �أح���دث
الأجهزة وتقنيات االت�صال املتطورة
يف ا����س���ت�ل�ام امل���ك���امل���ات وال���ب�ل�اغ���ات
وا���س��ت�لام ال�����ش��ك��اوى واالق�ت�راح���ات
واال�����س����ت���������ش����ارات ،ورف������ع التقارير
ال����دوري����ة �إىل امل��ع��ن��ي�ين وحتليلها
ودرا�ستها ،مما يحقق �أف�ضل النتائج
يف ت��ط��ب��ي��ق ر�ؤي�����ة ال���دائ���رة اخلا�ص
ب���االت�������ص���ال وال����ت����وا�����ص����ل ،ع��ل�اوة
ع��ل��ى م��واك��ب��ة م��ت��ط��ل��ب��ات امل�شاريع
ال��ت��ط��وي��ري��ة احل��دي��ث��ة ال���ت���ي تقوم
الدائرة ب�إجنازها وفق خططها.

الإ�ساءة ،والعنف ،والإيذاء اجل�سدي
والإه������م������ال ،وامل�������ش���اك���ل املدر�سية
وامل�����ش��ك�لات االق��ت�����ص��ادي��ة والت�شرد،
واال���س��ت��غ�لال ال��ت��ج��اري ،وامل�شكالت
ال�����ص��ح��ي��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة والعقلية،
وال��ت�����ص��دع الأ�����س����ري ،وغ�ي�ره���ا � ،إذ
حت��ر���ص ال��دائ��رة على التعامل مع
ه�����ذه ال���ب�ل�اغ���ات ب���ج���دي���ة لت�أمني
و���ض��م��ان ح��ق��وق الأط���ف���ال ودعمهم
ل���ت���ج���اوز خم��ت��ل��ف الأزم����������ات التي
يتعر�ضون لها.
تعزيز الرفاه االجتماعي..
ك��م��ا ت��ل��ق��ى امل���رك���ز م���ك���امل���ات تخ�ص
ال��رف��اه االج��ت��م��اع��ي مل�ساندة الأ�سر
املتعففة ،بلغت  877ات�صا ًال؛ منها
مكاملات لطلب امل�ساعدة� ،أو لطلب
ا�ست�شاراة �أو اال�ستف�سار �أو �إبالغ عن
�أ�سرة متعففة �أو بالغ دعم اجتماعي
بتوفري حجر طبي خ��ا���ص �أو بالغ
لإقناع احلالة لالنتقال الفوري �إىل
احل��ج��ر ال�صحي امل���ؤ���س�����س��ي� ،إذ يتم العامة وطلبات اخلا�صة بخدمات
عمل الالزم وفقاً لل�شروط والأحكام الزيارة املنزلية �أو تطعيم االنفلونزا
�أو طلبات فح�ص الكورونا املنزيل،
بالتعاون مع اجلهات املخت�صة.
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل الإب��ل��اغ ع��ن �إ�ساءة
كبري �سن �أو معاق �أو مري�ض نف�سي،
 975مكاملة حلماية املر�أة..
فيما ا�ستقبل امل��رك��ز  975مكاملة �أو ت�����س��ج��ي��ل ك���ب�ي�ر ����س���ن يف خدمة
حل���م���اي���ة امل���������ر�أة امل���ع���ن���ف���ة؛ �شملت التمري�ض امل��ن��زيل �أو حتويل طلب
اال�ست�شارات االجتماعية والنف�سية م��وع��د ع��ن بعد خل��دم��ات التطبيب
وال��ق��ان��ون��ي��ة �أو الإب��ل��اغ ع��ن �إ�ساءة �أوع�لاج طبيعي �أو ت�أهيل اجللي�س؛
ل��ل��م��ر�أة حلمايتها و�إي���ج���اد احللول �أو الت�سجيل يف �أندية الأ�صالة.
للم�شاكل الأ���س��ري��ة املتعلقة باملر�أة
ع���ل���ى �أي�������دي خم��ت�����ص�ين قانونيني  4759مكاملة للخط ال�ساخن
واج��ت��م��اع��ي�ين ون��ف�����س��ي�ين ل�ضمان الرئي�سي
وحفظ حق امل��ر�أة وكرامتها لتعي�ش فيما تلقى اخلط ال�ساخن الرئي�سي
عرب الرقم  ،800700بلغت نحو
العي�ش الكرمي.
 4759م��ك��ام��ل��ة؛ م��ن��ه��ا 4232
 4220ات�������ص���ا ًال خل���دم���ات مكاملات وا�ستف�سارات عامة ،و 208
الرعاية املنزلية لكبار ال�سن و ات�صال لطلب ا�ست�شارة ،بالإ�ضافة
�إىل  319ات�����ص��ال ح����ول احل����االت
املعاقني..
وبلغت املكاملات اخلا�صة مب�ستفيدي امل�صابة بفريو�س كورنا واملخالطة.
الرعاية املنزلية؛ نحو  4220مكاملة  633ات�صا ًال عن التطوع..
ت�ضمنت اال�ست�شارات واال�ستف�سارات �أم����ا امل���ك���امل���ات اخل��ا���ص��ة بالأن�شطة

والأع��م��ال التطوعية التابعة ملركز
ال�شارقة للتطوع؛ ف�إنها بلغت نحو
 663ات�صا ًال؛ و 208ا�ستف�سارات
خا�صة ب�إجرءات الأعمال التطوعية،
ف��ي��م��ا مت ت��ل��ق��ي  204ات�����ص��ا ًال عن
ال��ف��ر���ص التطوعية ،و 25ات�صا ًال
حول �إجرءات الت�سجيل كمتطوع.
حت��ق��ي��ق ر���ض��ا خم��ت��ل��ف فئات
املجتمع..
و�أ����ض���اف���ت م���دي���ر �إدارة االت�صال
احل���ك���وم���ي؛ �أن ال���ع���دد ال��ك��ب�ير من
امل��ك��امل��ات ال��ت��ي تلقاها امل��رك��ز يعك�س
م��دى ت��زاي��د �إق��ب��ال املتعاملني على
التوا�صل مع الدائرة ،يف ظل اجلهود
الكبرية ال��ت��ي يبذلها ف��ري��ق العمل
وا���س��ت��ج��اب��ت��ه ال�����س��ري��ع��ة الحتياجات
املتعاملني كافة يف زم��ن قيا�سي ،ال
�سيما �أن املركز ا�ستفادة من الفرتة
الع�صيبة خالل فرتة جائحة كورونا
مم���ا م��ك��ن ف���ري���ق ال��ع��م��ل مبهارات
م��ت��ع��ددة خ�ل�ال ف�ت�رة ال�ضغوطات

اال�ستعداد والت�أهب ..
وبدورها� ،أفادت �سكينة ح�سن رئي�س
مركز االت�����ص��ال؛ �أن امل��رك��ز يوا�صل
ا�ستقبال البالغات على م��دار 24
�ساعة؛ كما يقوم امل��رك��ز ب��ال��رد على
ا�ستف�سارات �أول��ي��اء الأم��ور وتقدمي
اال�ست�شارات النف�سية واالجتماعية
وال���ق���ان���ون���ي���ة وال�����ص��ح��ي��ة م���ن قبل
�أخ�����ص��ائ��ي�ين م����ؤه���ل�ي�ن يف خمتلف
امل��ج��االت املنوطة ب��امل��رك��ز ،مو�ضحاً
�أن مركز االت�صال يحر�ص على زرع
الأم����ل واال���س��ت��ق��رار يف ال��ع��دي��د من
احل���االت ال��ت��ي تقدمت ببالغات �أو
مكاملات.
و�أ���ش��ارت رئي�س مركز االت�صال �إىل
�أن فريق العمل على �أمت اال�ستعداد
وال��ت���أه��ب ال��دائ��م لتلقي البالغات
واملكاملات يف جميع الأوقات ،ملا ميثله
املركز ،كونه �إحدى القنوات الرئي�سة
التي خ�ص�صتها ال��دائ��رة للتوا�صل
مع متعامليها وجمهورها و البوابة
ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع���ل���ى م������دار ال�ساعة
مل�ساندة فاقدي الرعاية االجتماعية
و التعامل مع بالغاتهم.

�إ�صابة � 27شخ�ص ًا ب�إ�صابات متفاوتة يف حادث
ا�صطدام بني حافلة و�شاحنة
•• دبي-الفجر:

�أ�صيب � 27شخ�صاً ب�إ�صابات تفاوتت
ب��ي�ن ال��ب�����س��ي��ط��ة وامل���ت���و����س���ط���ة� ،إث����ر
حادث ت�صادم وقع بني حافلة ثقيلة
و���ش��اح��ن��ة يف م��ن��ط��ق��ة ت��ي��ك��ن��و ب���ارك
بجبل علي ال�صناعية.
وق�����ال ال��ع��م��ي��د ���س��ي��ف م��ه�ير �سعيد
امل�����زروع�����ي ،م���دي���ر الإدارة العامة
للمرور يف �شرطة دبي� ،إن �إدارة مركز
القيادة وال�سيطرة يف الإدارة العامة
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ت��ل��ق��ت ب�ل�اغ���اً يف حوايل
ال�����س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة وال��ن�����ص��ف �صباح
�أم�����س  ،يفيد ب��وق��وع ح���ادث ت�صادم
بني حافلة ثقيلة و�شاحنة يف منطقة
تيكنو بارك بجبل علي ال�صناعية.
و�أ�����ض����اف ال��ع��م��ي��د ���س��ي��ف امل���زروع���ي
�أن��ه ف��ور تلقي ال��ب�لاغ انتقل مناوبو
ق�����س��م خ���ب��راء امل���ع���اي���ن���ة م����ن �إدارة

ح�����وادث ال�����س�ير �إىل م��ك��ان احل���ادث
مل���ع���اي���ن���ت���ه ،وج����م����ع الأدل���������ة ملعرفة
الأ�سباب التي �أدت �إىل وقوعه ،فيما
ق��ام��ت ال���دوري���ات امل���روري���ة بتنظيم
حركة ال�سري وامل��رور ،وت�أمني مكان
احل�������ادث ،وت�����س��ه��ي��ل م��ه��م��ة و�صول
�سيارات الإ�سعاف والإنقاذ �إىل املكان

للقيام مبهامها ،كما مت على وجه
ال�سرعة �أخ���ذ االج�����راءات الالزمة،
ونقل امل�صابني �إىل م�ست�شفى را�شد
لتقدمي العالج الالزم لهم.
وح�����ول ت��ف��ا���ص��ي��ل احل�������ادث� ،أو�ضح
ال��ع��م��ي��د امل���زروع���ي �أن احل����ادث وقع
نتيجة عدم ترك م�سافة بني كافية
ب�ي�ن ال�����ش��اح��ن��ة واحل���اف���ل���ة ،م���ا �أدى
�إىل وق���وع اال���ص��ط��دام وه���ذا العدد
م��ن الإ���ص��اب��ات ،مبيناً �أن الإ�صابات
ت��راوح��ت بني ( )4ح��االت متو�سطة
و(� )23إ�صابة ب�سيطة.
ودعا العميد �سيف املزروعي قائدي
املركبات وم�ستخدمي الطريق �إىل
�أخ������ذ احل���ي���ط���ة واحل��������ذر ،والتقيد
ب��ال�����س��رع��ات املُ���ق���ررة ،وت���رك م�سافة
كافية ب�ين امل��رك��ب��ات ،بالإ�ضافة �إىل
م�����راع�����اة ظ�������روف ال���ط���ري���ق وع����دم
االن�شغال �أثناء قيادة املركبة.

قائد �شرطة عجمان يتفقد القاعات املجهزة
لتطعيم موظفي ال�شرطة بلقاح كوفيد 19
•• عجمان  -وام:

تفقد �سعادة ال��ل��واء ال�شيخ �سلطان بن عبد اهلل النعيمي
قائد عام �شرطة عجمان القاعات املجهزة يف مركز تدريب
ال�شرطة لتطعيم موظفي ال�شرطة بلقاح كوفيد ،19
بالتعاون مع وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ،وذلك �ضمن
جهود �شرطة عجمان يف مواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد
واحل��د من انت�شاره وال�سيطرة عليه عن طريق حت�صني
املجتمع و�أخ��ذ اللقاح ،ت�ضامناً مع احلملة املنظمة على
م�ستوى الدولة لتلقي اللقاح حتت �شعار " يداً بيد نتعافى
" ،وتلبية للتوجه احلكومي يف تلقي اللقاح والتحفيز

الختيار التطعيم.
و�أثنى �سعادة قائد عام �شرطة عجمان على جميع املوظفني
الذي ا�ستجابوا للحملة وح َّيا فيهم �شعورهم بامل�س�ؤولية
املجتمعية والذي بدوره يعزز جودة احلياة ويدعم حماية
الإن�سان ،م�ؤكداً �ضرورة دعم جهود املكافحة بتعزيز توعية
اجلمهور ب�أهمية �أخ��ذ اللقاح وذل��ك يف ظل ت�أكيد فعالية
اللقاح بن�سبة عالية.
ووجه �سعادته جميع املوظفني �إىل الإ�سراع يف �أخذ اللقاح،
وحث املوظفني وعوائلهم على دعم جهود الدولة يف �أخذ
اللقاح للو�صول �إىل جمتمع معافى وخ��ال من الأمرا�ض
املعدية والأوبئة ،للتعايف والعودة �إىل احلياة الطبيعية.
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املجل�س الوطني االحتادي يعقد جل�سته اخلام�سة الثالثاء القادم �سجايا ال�شارقة جتمع املبدعني الإماراتيني والعرب يف مواهب �شبابية

•• �أبوظبي -وام:

يعقد املجل�س الوطني االحتادي جل�سته اخلام�سة من دور االنعقاد العادي الثاين للف�صل الت�شريعي ال�سابع ع�شر،
يوم الثالثاء  19يناير احلايل يف مقر املجل�س ب�أبوظبي ،برئا�سة معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س.
ويناق�ش املجل�س خالل اجلل�سة م�شروع قانون احت��ادي يف �ش�أن تنظيم وحماية حقوق امللكية ال�صناعية ،ويوجه
خم�سة �أ�سئلة �إىل وزيري املوارد الب�شرية والتوطني واالقت�صاد.
وك��ان املجل�س قد �أح��ال يف جل�سته املنعقدة بتاريخ � -2019 -11 14إىل جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية
وال�صناعية م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تنظيم وحماية حقوق امللكية ال�صناعية ،لدرا�سته و�إعداد تقرير ب�ش�أنه،
ولهذا الغر�ض عقدت اللجنة �سبعة اجتماعات.
وح�سب جدول �أعمال اجلل�سة يطلع املجل�س على " "12اتفاقية ومعاهدة دولية �أبرمتها احلكومة مع عدد من
الدول ،وذلك وفق ما ن�صت عليه املادة " "91من د�ستور دولة الإمارات.
ومن املقرر �أن ي�صادق املجل�س على م�ضبطة اجلل�سة الرابعة املعقودة بتاريخ . -2021 5-1

•• ال�شارقة -وام:

�أعلنت �سجايا فتيات ال�شارقة  -التابعة مل�ؤ�س�سة ربع
ق��رن ل�صناعة القادة واملبتكرين  -فتح ب��اب الت�سجيل
يف مبادرتها "مواهب �شبابية" �أم���ام جميع اليافعني
وال�شباب املوهوبني من داخ��ل الدولة وخارجها وممن
ترتاوح �أعمارهم بني � 15إىل  35عاماً بهدف حتفيز
الطاقات ال�شبابية على �إظ��ه��ار مواهبهم و�إبداعاتهم
املختلفة وم�شاركتها مع غريهم.
ومي��ك��ن ل��ل��راغ��ب�ين ب��امل�����ش��ارك��ة الت�سجيل ع�بر الرابط

الإل���ك�ت�روين https://strategy697425.
typeform.com/to/CPTbTLDM
وم���ن ث��م �إر����س���ال ف��ي��دي��و ق�����ص�ير ي��ع��ر���ض م��واه��ب��ه��م يف
خم��ت��ل��ف ال��ف�����ض��اءات وامل���ج���االت امل��ع��رف��ي��ة والإبداعية
والفنية والريا�ضية والعلمية وغريها.
و�ستحظى �أف�ضل املواهب ال�شبابية التي �سيتم اختيارها
بفر�صة ل��ت��ق��دمي ور���ش��ة ع��م��ل �أو جل�سة ح��واري��ة عرب
من�صة التوا�صل االجتماعي التابعة ل�سجايا فتيات
ال�شارقة مل�شاركة مواهبهم وخرباتهم مع �أقرانهم من
خمتلف دول العامل و�إك�سابهم مهارات جديدة �إ�ضافة

�إىل ت�شجيعهم للعمل وت��ط��وي��ر مهاراتهم وقدراتهم
املختلفة.
وقالت ال�شيخة عائ�شة القا�سمي مدير �سجايا فتيات
ال�شارقة ي�أتي �إطالق مبادرة "مواهب �شبابية" �إنطالقاً
م��ن �إمي���ان �سجايا فتيات ال�شارقة باملواهب ال�شبابية
العربية و�ضرورة ت�شجيعها وت�سخري جميع الإمكانيات
والفر�ص لإظهارها وت�سليط ال�ضوء عليها  ..م�ضيفة
ن�سعى م��ن خ�لال امل��ب��ادرة لنكون من�صة لإظ��ه��ار هذه
املواهب وتكوين قاعدة بيانات �شبابية موهوبة ومبدعة،
وم�شاركتها مع العامل ب�أكمله.
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جلنة بالوطني االحتادي تناق�ش مو�ضوع التالحم الأ�سري والتنمية االجتماعية امل�ستدامة مع ممثلي وزارة تنمية املجتمع
•• دبي-وام:

وا�صلت جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل وال�سكان واملوارد الب�شرية
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت�������ادي،
خ��ل��ال اج���ت���م���اع ع���ق���دت���ه يف مقر
الأم��ان��ة العامة للمجل�س يف دبي
برئا�سة �سعادة �ضرار حميد بالهول
الفال�سي رئي�س اللجنة ،مناق�شة
م����و�����ض����وع "التالحم الأ������س�����ري
ودوره يف حتقيق �أه���داف التنمية
االجتماعية امل�ستدامة" ،بح�ضور
ممثلي وزارة تنمية املجتمع.
ح�ضر االج��ت��م��اع �أع�����ض��اء اللجنة
�سعادة كل من هند حميد العليلي
م���ق���ررة ال��ل��ج��ن��ة ،وحم��م��د عي�سى
ال��ك�����ش��ف ،ون��اع��م��ة ع��ب��د الرحمن
املن�صوري ،وحميد علي ال�شام�سي،
وخلفان را�شد ال�شام�سي ،وجميلـة
�أح�����م�����د امل�����ه��ي��ري .ف���ي���م���ا ح�ضر
االجتماع من جانب وزارة تنمية
املجتمع ���س��ع��ادة ن��ا���ص��ر �إ�سماعيل

ال��وك��ي��ل امل�����س��اع��د ل�������ش����ؤون قطاع
ال���رع���اي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،و�سعادة
ح�����ص��ة ت��ه��ل��ك ال���وك���ي���ل امل�ساعد
ل�ش�ؤون قطاع التنمية االجتماعية،
و�����س����ع����ادة م���ن���ى ع���ج���ي���ف الوكيل

امل�ساعد ل�����ش���ؤون ق��ط��اع اخلدمات
امل�������س���ان���دة .وق������ال ����س���ع���ادة �ضرار
حميد بالهول الفال�سي �إن اللجنة
وا�صلت مناق�شة املو�ضوع بح�ضور
مم��ث��ل��ي وزارة ت��ن��م��ي��ة املجتمع،

���ض��م��ن حم���وري���ن رئ��ي�����س��ي�ين هما
ا�سرتاتيجية وزارة تنمية املجتمع
يف حت���ق���ي���ق �أه����������داف ال�سيا�سة
الوطنية ل�ل�أ���س��رة يف ���ش���أن تعزيز
التالحم الأ�سري ،وجهود الوزارة

يف ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع اجل���ه���ات املعنية
لإع��داد الت�شريعات وال�سيا�سات يف
�ش�أن تعزيز التالحم الأ�سري.
و�أ�����ض����اف ���س��ع��ادت��ه �أن�����ه مت خالل
االج����ت����م����اع ت����ب����ادل الآراء ح���ول

امل��ل�اح����ظ����ات ال����ت����ي خ����رج����ت بها
اللجنة خالل مناق�شتها للمو�ضوع
يف اج��ت��م��اع��ات��ه��ا ال�����س��اب��ق��ة ،التي
ت�صب يف �إي��ج��اد ب��رام��ج ومبادرات
ل���ت���ع���زي���ز ال���ت�ل�اح���م الأ������س�����ري يف

املجتمع ،وتعزيز ال��ت��ع��اون القائم
ب�ي�ن اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة باملو�ضوع
ورف����ع م���ؤ���ش��ر ال��ت�لاح��م الأ�سري
والأم��ن املجتمع ،كما مت االطالع
ع���ل���ى ن���ت���ائ���ج اال����س���ت���ب���ي���ان ال����ذي

�أجرته اللجنة حول �أثر العالقات
الأ���س��ري��ة يف اال���س��ت��ق��رار الأ�سري،
و�سيتم مناق�شة النتائج مع ممثلي
وزارة تنمية املجتمع يف اجتماع
قادم.

جلنة املنافذ بال�شارقة تتابع �سري العمل يف النقاط احلدودية بدبا احل�صن
•• ال�شارقة -وام:

ناق�شت اللجنة التنظيمية للمنافذ
وال��ن��ق��اط احل���دودي���ة يف ال�شارقة
ال��ع��دي��د م��ن املوا�ضيع ال��ت��ي تتعلق
ب��ت��ط��وي��ر ���س�ير ال��ع��م��ل يف النقاط
احل����دودي����ة مب��دي��ن��ة دب����ا احل�صن
وت����ق����دمي ال���ت�������س���ه���ي�ل�ات ال��ل�ازم����ة
لدخول وخ��روج الأف��راد والب�ضائع
عرب النقاط احلدودية يف املدينة.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال اج��ت��م��اع اللجنة
الأول لعام  2021ال��ذي ا�ستهلته
م���ن م��دي��ن��ة دب����ا احل�����ص��ن ب��ع��د �أن
�أجرت جولة تفقدية �شملت النقاط
احلدودية يف املدينة لالطالع على
م����دى ج��ه��وزي��ت��ه��ا وك���ف���اءة البنية
ال��ت��ح��ت��ي��ة وو�����ض����ع ت�������ص���ور �شامل
للنهو�ض ب�أدائها �إىل جانب الت�أكد
م��ن ال��ت�����س��ه��ي�لات امل��ق��دم��ة لدخول
الب�ضائع والأف����راد ع�بر نقطة دبا
احل�������ص���ن احل�����دودي�����ة ال����ن����ادي مع
ال��ت��ق��ي��د ب����الإج����راءات االح�ت�رازي���ة
وال��وق��ائ��ي��ة ال�ل�ازم���ة ح��ي��ث �شملت
اجل���ول���ة خ��ي��م��ة ال��ف��ح�����ص الطبية
ال����ت����ي ت�����س��ت��ق��ب��ل 400 - 300
�شخ�ص يوميا وتتوفر من خاللها
جميع �أن��واع الفحو�صات احلرارية
والفح�ص بالليزر  DPIوفح�ص

م�سحة الأنف " . " PCR
ت����ر�أ�����س االج���ت���م���اع ال������ذي ع���ق���د يف
مركز �شرطة دب��ا احل�صن ال�شامل
���س��ع��ادة حم��م��د �إب��راه��ي��م الرئي�سي
م���دي���ر �����ش�����ؤون امل���ن���اف���ذ والنقاط
احلدودية رئي�س اللجنة التنظيمية
ل���ل���م���ن���اف���ذ وال����ن����ق����اط احل�����دودي�����ة
ب�����إم����ارة ال�����ش��ارق��ة ب��ح�����ض��ور يا�سر
علي ال�شحي مدير مكتب ال�ساحل
ال�����ش��رق��ي ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة لأم���ن

امل��ن��اف��ذ واحل�����دود وامل��ن��اط��ق احلرة
ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة و�أع�������ض���اء
اللجنة املقدم حمد �سيف املزروعي
مدير مركز مراقبة ج��وازات منفذ
خطم مالحة واملقدم وليد حممد
ال��ن��ه��م رئ��ي�����س ق�سم ���ش��رط��ة منافذ
املناطق اخلارجية ب�شرطة ال�شارقة
وال���رائ���د مع�ضد �سيف ال�شام�سي
ممثل ع��ن ق��ائ��د ال��ق��ط��اع ال�شمايل
من قيادة جمموعة حر�س احلدود

واملهند�س �إ�سماعيل ح�سني ممثل
وزارة ال���ت���غ�ي�ر امل���ن���اخ���ي والبيئة
وجمعة عبيد املرا�شدة ممثل دائرة
�ش�ؤون البلديات والزراعة والرثوة
احليوانية وعبد الرحمن عبد اهلل
الكندي من هيئة ال�شارقة للموانئ
واجل��م��ارك وامل��ن��اط��ق احل���رة مقرر
اللجنة �إىل جانب ممثل عن جهاز
�أمن الدولة.
ورف�����ع رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة والأع�ضاء

�أ���س��م��ى �آي���ات ال�شكر وال��ع��رف��ان �إىل
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح���اك���م ال�شارقة
و�سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن
�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب
ح���اك���م ال�������ش���ارق���ة رئ���ي�������س املجل�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ل��ى امل��ت��اب��ع��ة احلثيثة
ل�سري العمل للنهو�ض ب�أداء املنافذ
والنقاط احلدودية بالإمارة.

و�أكدوا �أن ما �أجنزته اللجنة خالل
ف�ت�رة وج��ي��زة م��ن��ذ ت�شكيلها يعود
ف�ضله �إىل دع��م ال��ق��ي��ادة الر�شيدة
وت���وج���ي���ه���ات���ه���ا ب���ت�������س���خ�ي�ر جميع
الإم��ك��ان��ي��ات ل�لارت��ق��اء باخلدمات
امل����ق����دم����ة ع��ب��ر م���ن���اف���ذ الإم����������ارة،
م�شيدين مبا قدمته طواقم العمل
يف امل���ن���اف���ذ احل����دودي����ة م���ن جهود
خ��ل��ال ج���ائ���ح���ة كوفيد -19عن
ط��ري��ق ت�سهيل دخ����ول امل�سافرين

والب�ضائع �إىل الدولة مع االلتزام
ال��ك��ام��ل بالتوجيهات والتعليمات
ال�صادرة من احلكومة حر�صا على
�صحة و�سالمة �أفراد املجتمع.
وق�������ال �����س����ع����ادة حم���م���د �إب����راه����ي����م
ال����رئ����ي���������س����ي  " :ان�����ط��ل��اق�����ا من
ال���ت���وج���ي���ه���ات ال�������س���ام���ي���ة للقيادة
الر�شيدة لإم��ارة ال�شارقة واملتابعة
امل�ستمرة ال��ت��ي حتظى بها اللجنة
م��ن قبل ال�شيخ خ��ال��د ب��ن عبداهلل

ب��ن �سلطان القا�سمي رئي�س هيئة
ال�������ش���ارق���ة ل���ل���م���وان���ئ واجل����م����ارك
وامل��ن��اط��ق احل����رة ف���إن��ن��ا حري�صون
على حتقيق الأهداف التي ت�أ�س�ست
من �أجلها اللجنة من خالل العمل
ال��دائ��م على رف��ع ك��ف��اءة وجاهزية
امل��ن��اف��ذ وامل��ن��اط��ق احل���دودي���ة على
م�ستوى الإم����ارة �إىل ج��ان��ب ر�صد
التحديات وو�ضع احللول املنا�سبة
ل��ه��ا وم��ت��اب��ع��ة ال��ت��و���ص��ي��ات املنبثقة
ع��ن ال��ل��ج��ن��ة ب��ه��دف ت��ط��وي��ر �آليات
ال����ع����م����ل واالرت�������ق�������اء ب����اخل����دم����ات
امل��ق��دم��ة ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق مع
اجلهات امل�شغلة للمنافذ والنقاط
احل���دودي���ة "  .و�أو����ض���ح الرئي�سي
�أن ال��ل��ج��ن��ة ن��اق�����ش��ت ال���ع���دي���د من
املوا�ضيع التي تتعلق بتطوير �سري
العمل يف النقاط احلدودية مبدينة
دب���ا احل�����ص��ن وت��ق��دمي الت�سهيالت
ال�لازم��ة ل��دخ��ول وخ����روج الأف����راد
والب�ضائع عرب النقاط احلدودية
يف املدينة ،كما مت و�ضع �آلية خا�صة
لبع�ض الفئات امل�شمولة بالدخول
وف��ق خ�صو�صية معينة وه��م فئات
ال��ط��ل��ب��ة ال��ع��م��ان��ي�ين ال���دار����س�ي�ن يف
م��دار���س وج��ام��ع��ات دول���ة الإم���ارات
و�أ����ص���ح���اب امل���واع���ي���د وامل���راج���ع���ات
الطبية يف م�ست�شفيات الدولة.

جامعة دبي تقرر تطبيق التعليم
الهجني خالل الف�صل الدرا�سي الثاين

•• دبي -وام:

ت�سجيل مر�صد ال�شارقة الفلكي �ضمن قائمة املرا�صد املوثوقة عامليا
•• ال�شارقة  -وام:

حقق مر�صد ال�شارقة الفلكي  -التابع لأكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا
الف�ضاء والفلك � -إجن���ازا عامليا ج��دي��دا بت�سجيله مر�صدا دول��ي��ا موثوقا
�ضمن قائمة املرا�صد املوثوقة على م�ستوى العامل حتت كود Sharjah
 .Observatory M47و�أعلن مركز الأج�سام ال�صغرية MPC
التابع ل�لاحت��اد الفلكي ال���دويل  IAUع��ن ذل��ك �أم�����س و�سيعمل مر�صد
ال�شارقة الفلكي على ر�صد الكويكبات وتتبعها واكت�شافها و�إر�سال التقارير
العلمية عن حركة هذه الكويكبات من خالل الر�صد والتحليل.
ي�أتي ذلك بف�ضل الدعم امل�ستمر من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع��ل��ى حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة
ال�شارقة الذي �أ�س�س �أكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء والفلك
ك�صرح علمي يهدف �إىل �إث��راء العلوم واملعرفة مب�ستجدات و�أهمية و�أثر
علوم وتكنولوجيا الف�ضاء والفلك ،ولتكون رائدة عامل ًيا يف الأبحاث العلمية
وتر�سيخ مكانة الدولة كمركز علمي على امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،ويف
�إطار تقدمها الرا�سخ يف امليادين العلمية العاملية.
وقال �سعادة الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة مدير عام
�أكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء والفلك رئي�س االحتاد العربي
لعلوم الف�ضاء والفلك  -بهذه املنا�سبة � -إن هذا الإجناز العاملي والت�سجيل
من قبل مركز الأج�سام ال�صغرية � MPCسيمكن مر�صد ال�شارقة الفلكي

من �إر�سال تقاريره لر�صد هذه الكويكبات بعد حتليلها بربجمية خا�صة
وبدقة عالية حتى يقبل الت�سجيل.
و�أ�ضاف �أن فريقا يف املر�صد ر�صد م�ؤخرا �سبعة كويكبات ذات �أقدار �ضوئية
منخف�ضة لعدة ليالٍ ومت حتليل حركتها يف ال�سماء و�إر�سال التقرير النهائي
ملركز الأجرام ال�صغرية  ،MPCوبعد �إطالعهم على ذلك متت املوافقة
على الأر�صاد واعتماد مر�صد ال�شارقة الفلكي لهذا النوع من الأر�صاد �ضمن
مرا�صد عاملية �أخرى موزعة حول العامل.
و�أك��د �سعادته �أن الأكادميية ،وبف�ضل الدعم الكرمي وامل�ستمر من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة ال�شارقة ومن خالل هذا الإجناز العظيم ت�ؤكد
�إمكانياتها يف حتقيق هذا اجلانب من دوره��ا العلمي والعملي ،م�شريا �إىل
�أن الأكادميية مت�ضي قدماً بخطى ثابتة يف �إثراء الوعي واملعرفة مبيادين
علوم وتكنولوجيا الف�ضاء والفلك من خالل امل�شاريع العلمية والبحثية.
و�أ���ض��اف �أن ه��ذا الإجن����از �سيمكن مر�صد ال�����ش��ارق��ة الفلكي م��ن امل�شاركة
ب�أر�صاده وتقاريره الر�سمية حول الكويكبات �أو الأج�سام ال�صغرية التي تعرب
قريبة من الأر���ض على امل�ستوى العاملي بوا�سطة مركز الأج��رام ال�صغرية،
وذلك بهدف امل�ساهمة يف حتديد مدارها و�إعادة ح�ساباتها بدقة كما �ستتمكن
�أكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء والفلك وجامعة ال�شارقة من
التعمق بر�صد الكويكبات هذه وحتديد مواقعها ومداراتها على �شكل �أبحاث
علمية ،و�سريافق ا�سم مر�صد ال�شارقة الفلكي الرمز اخلا�ص به يف جميع

املن�شورات العلمية والإعالمية .Sharjah Observatory M47
يذكر �أن مر�صد ال�شارقة الفلكي يلعب دوراً هاماً يف ن�شر املعلومة العلمية
ودع��م امل�شاريع البحثية املختلفة مثل ر�صد امل��ج��رات وال��ن��ج��وم الثنائية،
ودرا�سة النجوم املتغرية ،وحتديد عمر املجموعات النجمية ،كما �أن الطلبة
وهواة علوم الف�ضاء والفلك يرتددون على املر�صد ب�شكل دائم لتعلم املزيد
عن هذه املجاالت من خالل فعاليات املر�صد املتعددة واملتنوعة.
ويعد املر�صد من املرا�صد ال�صغرية املجهزة ب�أف�ضل و�أحدث الأجهزة التي
ميكنها الت�صوير الفلكي والر�صد العميق والدقيق لل�سماء وما ت�شتمل عليه
من �أجرام �سماوية ،ويحتوي على عدد من التل�سكوبات التي متكن الباحث
من درا�سة �أطياف النجوم ور�صد الكواكب اخلارجية /Exoplanets/
وال�شم�س وتغرياتها .ويف خدمة هذه امليادين العلمية والبحثية ،مت �إطالق
عدة برامج جديدة على م�ستوى الدرا�سات العليا منها برنامج ماج�ستري
العلوم يف علوم الف�ضاء والفلك ،وبرنامج ماج�ستري العلوم يف نظم املعلومات
اجلغرافية واال�ست�شعار عن بعد ،وبرنامج املاج�ستري يف القانون اجلوي
والف�ضائي ،والتي تطرحها اجلامعة بالتعاون مع �أكادميية ال�شارقة لعلوم
وتكنولوجيا الف�ضاء والفلك ،وتهدف �إىل تعزيز املعرفة الأكادميية واملهنية
للطلبة ،وتزويدهم باخلربة املطلوبة يف جمال علوم الف�ضاء والفلك من
خالل العمل على الأبحاث املخت�صة يف املوا�ضيع الفلكية املختلفة وتطوير
امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي ت��دع��م ق��ط��اع ال��ف�����ض��اء يف دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة
والعامل.

�أعلنت جامعة دب��ي �أنها �ستطبق نظام "التعليم الهجني" خ�لال الف�صل
الدرا�سي الثاين املقرر �أن يبد�أ يوم الأحد املقبل حيث �ستبد�أ الدرا�سة هذا
الف�صل عن بعد لربامج البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه با�ستثناء
بع�ض احل�ص�ص التطبيقية والعملية ب��الإ���ض��اف��ة �إىل االم��ت��ح��ان��ات التي
ت��ت��ط��ل��ب وج������ود ال��ط��ل��ب��ة يف احل����رم
اجلامعي.
و�أو���ض��ح��ت اجل��ام��ع��ة ان��ه��ا م�ستمرة
�أي�������ض���ا يف ت��ل��ق��ي ط��ل��ب��ات الت�سجيل
"اونالين" للف�صل الدرا�سي اجلديد
وعن ا�ستمرار تقدمي املنح الدرا�سية
الكاملة واجلزئية للطلبة املواطنني
واملقيمني لدرا�سة الهند�سة وتقنية
املعلومات و�إدارة الأع��م��ال والقانون
وذل���ك يف �إط����ار حر�صها ع��ل��ى جودة
التعليم وا�ستقطاب املتفوقني وتهيئة
ال��ب��ي��ئ��ة االك���ادمي���ي���ة امل��ن��ا���س��ب��ة لهم
واع���داده���م ل��ل��ح��ي��اة ال��ع��م��ل��ي��ة .و�أك���د
الدكتور عي�سى الب�ستكي رئي�س اجلامعة
�أن تطبيق هذا النظام ي�أتي وفق توجهات الدولة باال�ستعداد ملرحلة ما بعد
"كوفيد  "19 -ومتا�شيا مع خطط وزارة الرتبية والتعليم يف هذا املجال
والتي تركت للجامعات حرية وكيفية تطبيق "التعليم الهجني"� ،إ�ضافة
�إىل �أن اجلامعة وهي تطبق هذا النظام على ثقة من جناحه وتقدمي تعليم
متميز وب��ج��ودة عالية بعد جناحها يف تطبيقه يف الفرتة املا�ضية و�سط
�إجراءات احرتازية ووقائية دقيقة ومكثفة .ولفت �إىل �أنه مت اعطاء احلرية
لكل عميد كلية من كليات اجلامعة لكي يقرر وفق تخ�ص�صات ومناهج كليته
ماذا يحتاج من جماالت عن بعد و�أخرى تطبيقية .و�أ�شار �إىل �أن الكليات
نفذت بنجاح يف الف�صل الدرا�سي الأول نظام تعليمي "هجني" يجمع ما
بني التعليم يف اجلوانب التطبيقية داخل احلرم اجلامعي والتعلم عن بعد
مبا ي�سمح بتوفري تعليم متميز ومتكامل للطلبة.
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/باكد
مادني�س للحلويات رخ�صة رقمCN 2594555:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/الكرم الين لل�صيانة العامه
رخ�صة رقم CN 2385818:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /الكرم الين لل�صيانة العامه

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/امباكت للتجارة العامة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2889978:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نايف هيثم حممد �صالح املي�سرى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مطر حميد معيوف �سامل املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

ALKARAM LINE GENERAL MAINTENACE

�إىل /الكرم �ستار للعقارات وال�صيانة العامة
ALKARAM STAR REAL ESTATE AND GENERAL MAINTENANCE

�إعــــــــــالن
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/البحر االزرق لل�ستائر
رخ�صة رقم CN 1267803:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /البحر االزرق لل�ستائر
BLUE SEA CURTAINS

�إىل /فوييج مارين لتجارة قطع غيار ال�سفن والقوارب
VOYAGE MARINE SHIPS AND BOATS SPARE PARTS TRADING

تعديل عنوان UNIT TYPE/من  -اىل
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة قطع غيار ال�سفن والقوارب ومكوناتها 4659307
تعديل ن�شاط  /حذف ق�ص وتف�صيل ال�ستائر 9524002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ح�ضانة
امل�شرف رخ�صة رقمCN 1351827:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/تر�ست ادفان�س للتكنولوجيا
رخ�صة رقم CN 3805735:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير/ا�ضافة حممد بالل مهر خان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة مرمي عبداهلل خ�ضره مراد القبي�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد حممد �سامل الحج الكتبي
تعديل ن�شاط/ا�ضافة خدمات حقول ومن�ش�آت النفط والغاز الربية والبحرية 0910018
تعديل ن�شاط/ا�سترياد 4610008
تعديل ن�شاط/ت�صدير 4610009
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/دار الهند�سة والعمارة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1102422:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
ح�سن فاروق عبدال�سالم ابوعوف من  %10اىل %39
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عال عبدالعزيز ال�سيد ال�شريف
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/العربية الدولية لتجارة املواد الغذائية � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2014050:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�ضافة احمد بن عبدالرحمن بن احمد بن را�شد املعال %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�ضافة ال�شيخ حمدان بن خليفه بن حمدان بن حممد ال نهيان %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مبارك �سامل م�سلم بن حم العامري
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  3*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /العربية الدولية لتجارة املواد الغذائية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:سيتي نايت للهدايا ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح م  37ق  135خمزن  3وحدة املالك  -ال�شيخ
احمد بن حممد بن �سلطان بن �سرور/واخرون
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1236928 :

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/سكولز للن�شر والتوزيع

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/دار ربيكا للخياطة
رخ�صة رقم CN 1085122:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خالد وديع حممد يو�سف الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حميد علي مطر املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/01/7:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2155000400:تاريخ التعديل2021/01/13 :
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�ؤ�س�سة بي�سان للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1186406:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد �سامل �سليم خمي�س الكلباين من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /حممد �سامل �سليم خمي�س الكلباين من  %100اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�ضافة منى �سامل �سليم خمي�س الكلباين %50
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة بي�سان للمقاوالت العامة
BISSAN GENERAL CONTRACTING

�إىل /م�ؤ�س�سة بي�سان للمقاوالت العامة ذ.م.م

BISSAN GENERAL CONTRACTING LLC

�إعــــــــــالن

ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2165127:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /سكولز للن�شر والتوزيع ذ.م.م
SKOOLS PUBLISHING AND DISTRIBUTION LLC

�إىل �/أوركيديا للن�شر والتوزيع ذ.م.م
ORKEDIA PUBLISHING AND DISTRIBUTION LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

INTERNATIONAL ARABIAN FOODSTUFF TRADING THE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/ستوديو رتو�ش الديجيتل ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1076641:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /ستوديو رتو�ش الديجيتل ذ.م.م
ROTOOSH ALDEGETAL STUDIO LLC

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

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع اجهزة احلا�سب االيل ولوازمها  -بالتجزئة 4741003
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الهواتف املتحركة  -بالتجزئة 4741011
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�صالح اجهزة احلا�سب الآيل و�صيانتها 9511001
تعديل ن�شاط  /حذف الت�صوير الفوتوغرايف 7420003
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/شركة اخلليج لال�ست�شارات االقت�صادية والتجارة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1000950:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /غامن فار�س غامن املزروعي من �شريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء /غامن فار�س غامن املزروعي من  %90اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فار�س غامن فار�س غامن املزروعي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة اخلليج لال�ست�شارات االقت�صادية والتجارة ذ.م.م

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/صالون
العيون البارزة رخ�صة رقمCN 1186787:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

GULF ECONOMIC CONSULTANCY & TRADING COMPANY WLL

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي  -منطقة البطني (غ  - 35ق  - 2مكتب  )419املالك/
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك (�شارع بينونة) اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شرق 3-18
 202000916567 202000916567مبارك حممد جر�ش
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إىل /اخلليج لال�ست�شارات االقت�صادية والتجارة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
GULF ECONOMIC CONSULTANCY & TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/كافترييا �سي �سويل ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2159844:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�ضافة �سهيل عبيد علي ح�سن بنى املعال %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�ضافة وديع غ�سان الغريب %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف رنا �سعيد �صادق عبدالرحيم الق�صبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �ستيب اب ملتابعة املعامالت ملالكها علوي
�سقاف علوي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
TRANSACTIONS FOLLOW UP OWNED BY ALAWI SAGGAF ALAWI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:جنم الرثوات لتمثيل ال�شركات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شارع املرور  -بناية عو�ض �سعيد �سويلم
الكتبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1225119 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:جنم الرثوات للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شارع املرور  -ق  - 89الطابق  - 8مكتب
 - 801املالك ت�شني القاب�ضة ذ.م.م
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1184389 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:هنيكل بويل بت التجارية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:طابق  1املالك امل�ؤ�س�سة العليا للمناطق االقت�صادية
املتخ�ص�ص  b120ffمكتب  a1 -29م�صفح ايكاد  - 3م 41
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1166088 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/01/13:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105000279:
تاريخ التعديل2021/01/13 :
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/01/13:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2117000051:
تاريخ التعديل2021/01/13 :
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/زايد ت�شارترد اكاونتانت لتدقيق احل�سابات � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ2020/8/9:
وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى
كاتب العدل بالرقم 200042035054:تاريخ التعديل2021/01/12 :
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�ؤ�س�سة �سمارت كول
ل�صيانة املكيفات
رخ�صة رقم CN 1134784:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة لطيفه مبارك �شعفان رميدان العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد عبداملح�سن علي �سامل اليافعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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الزعيم الكوري ال�شمايل يتعهد بتعزيز تر�سانة بالده النووية
•• �سيول�-أ ف ب

تعهّد الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ�-أون بتعزيز الرت�سانة
النووية لبالده وذلك يف خطاب �ألقاه يف ختام �أعمال امل�ؤمتر العام
للحزب احلاكم كما �أظهر التلفزيون الر�سمي الأربعاء قبل �أيام من
تويل الرئي�س الأمريكي املنتخب جو بايدن مهامه.
يرى حمللون ان كيم جونغ �أون يريد جذب انتباه الإدارة الأمريكية
املقبلة يف وقت تعاين فيه كوريا ال�شمالية من عزلة �أكرث من �أي
وق��ت م�ضى بعدما �أغلقت ح��دوده��ا حلماية نف�سها م��ن جائحة
كوفيد.19-
وتوقفت املحادثات ب�ش�أن الرت�سانة النووية لكوريا ال�شمالية عندما
انهارت قمة هانوي بني ترامب وكيم يف �شباط/فرباير 2019

•• بني براك�-أ ف ب

على خلفية التفاو�ض ب�ش�أن مدى ا�ستعداد كوريا ال�شمالية للتخلي
عن تر�سانتها يف مقابل تخفيف العقوبات.
وقال كيم �أمام م�ؤمتر حزب العمال احلاكم “يجب ان نعزز ب�شكل
�إ�ضايف قوة ال��ردع النووية مع بذل كل ما يف و�سعنا من �أج��ل بناء
�أقوى جي�ش” كما �أورد التلفزيون الر�سمي.
ووق���ف �آالف امل��ن��دوب�ين واحل��ا���ض��ري��ن -ومل يكن �أي منهم ي�ضع
كمامة -ت��ك��رارا للت�صفيق للزعيم ال��ك��وري ال�شمايل �أث��ن��اء �إلقاء
خطابه.
وكان كيم �أعلن �سابقا خالل امل�ؤمتر الذي ا�ستمر ثمانية �أيام� ،أ ّن
الواليات امل ّتحدة هي “العد ّو الأكرب” لبالده و”العقبة الأ�سا�سية
�أمام تطور ثورتنا».
وق��ال �إن �سيا�ستها حيال كوريا ال�شمالية “لن تتغري �أب��دا بغ�ض

النظر من ي�صل اىل ال�سلطة” بدون �أن يذكر بايدن باال�سم.
و�أ ّك��د كيم خ�لال امل�ؤمتر �أ ّن ب�لاده �أكملت خططها لبناء غوا�صة
تعمل ب��ال��دف��ع ال��ن��ووي  -يف خ��ط��وة م��ن �ش�أنها �أن ت�ش ّكل تغيرياً
ا�سرتاتيجياً لقواعد اللعبة  -و�أ ّنها و�ضعت ن�صب عينيها تطوير
قائمة طويلة من الأ�سلحة ت�شمل �صواريخ مزوّدة بر�ؤو�س حربية
تفوق �سرعتها �سرعة ال�صوت ،و�أق��م��اراً ا�صطناعية لال�ستطالع
الع�سكري ،و�صواريخ عابرة للقارة تعمل بالوقود ال�صلب.
وح ّققت برامج اال�سلحة النووية تقدماً �سريعاً يف ظ ّل قيادة كيم،
ومن بينها تنفيذ �أكرب تفجري نووي لها على الإطالق حتى الآن،
و�صواريخ قادرة على الو�صول �إىل كافة �أنحاء الرب الأمريكي ،يف
مقابل عقوبات دولية كانت تزداد �صرامة.
وميثل تغيري الإدارة يف وا�شنطن حتدّياً لبيونغ يانغ التي و�صفت

�صناديق ال�صحة يف �إ�سرائيل تقود التطعيمات �ضد كورونا

ي��ج��ل�����س ال��ي��ه��ودي امل��ت�����ش��دد �سيخما
بارلو بعد تلقيه اجلرعة الأوىل من
ل��ق��اح ف�يرو���س ك���ورون���ا ،ع��ل��ى كر�سي
يف عيادة يف مدينة بني ب��راك ،بحذر �شديد ويقول �إن
اتخاذه قرار احل�صول على التطعيم مل يكن �صعبا.
وي�ضيف الباحث يف الكتاب املقد�س (ال��ت��وراة) (75
عاما) ،وهو يف �إحدى عيادات املدينة ذات الغالبية من
اليهود املت�شددين “طاملا احل��اخ��ام��ات (رج���ال الدين
اليهودي) وافقوا ،فلن �أطرح �أي �أ�سئلة على الإطالق».
وت�سري حمالت التطعيم الأول��ي��ة يف �إ�سرائيل بنجاح،
�إذ ح�صل نحو مليوين �شخ�ص على اجل��رع��ة الأوىل
من �أ�صل االثنتني املطلوبتني من لقاح �شركة فايزر/
بايونتيك ،ويعترب ه��ذا الرقم الأع��ل��ى يف العامل على
م�ستوى الأفراد.
ويعزى الأمر يف ذلك� ،إىل التدخل ال�شخ�صي من رئي�س
الوزراء بنيامني نتانياهو ،الذي يواجه مناف�سة �صعبة
لإع��ادة انتخابه يف االنتخابات الرابعة خالل �أق��ل من
عامني ،خا�صة و�أن��ه �أي�ضا على �أعتاب حماكمة تتعلق
بتهم ف�ساد ،و�ستعقد يف الأ�سابيع القليلة املقبلة.
وق���ال نتانياهو �إن امل��ح��ادث��ات م��ع امل���دراء التنفيذيني
ل�شركتي فايزر/بايونتيك وموديرنا� ،ضمنت ح�صول
�إ�سرائيل على كميات كافية لتطعيم �سكانها ممن تزيد
�أعمارهم عن  16عاما ،مع حلول �أواخر �آذار/مار�س.
وتفيد و�سائل �إعالم ب�أن �إ�سرائيل دفعت ل�شركة فايزر/
بايونتيك ،مبالغ �أعلى من �سعر ال�سوق ،لقاء �ضمان
الإمداد ال�سريع للقاح .لكن وزارة ال�صحة الإ�سرائيلية
رف�ضت التعليق على تلك التقارير.
ويقول اخل�براء �إن الف�ضل يف جن��اح عملية التطعيم،
يعود ب�شكل رئي�سي �إىل امل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملة يف
�إ�سرائيل.
وتعمل يف �إ�سرائيل �أرب���ع �صناديق �صحية للمر�ضى،
وبح�سب اخلرباء ف�إن هذه ال�صناديق حتتفظ ببيانات
دقيقة عن املر�ضى الذين ترعاهم ،وميكنها حتى تقدمي
م��ع��ل��وم��ات �صحية وم��ه��م��ة ل��ه��م ع��ن ط��ري��ق الر�سائل
الن�صية عند احلاجة.
ومت ت�صميم �آليات الرتويج للتطعيم يف �إ�سرائيل مبا
ينا�سب املجتمعات ،فاملهم بالن�سبة للمتدينني مثل

بارلو� ،إ�شراك كبار رجال الدين منذ البداية وبالتايل
�ضمان ت�شجيعهم لأتباعهم احل�صول على التطعيم
�ضد الفريو�س.
وين�سب الف�ضل يف �إن�����ش��اء ق��وائ��م املر�شحني �أ�صحاب
الأول���وي���ة يف احل�����ص��ول ع��ل��ى التطعيم ب�شكل �سريع،
�إىل �صناديق املر�ضى التي حر�ص العاملون فيها على
االت�صال مع املر�ضى من �أجل احل�ضور للح�صول على
التطعيم.
وي�������ش���دد اخل���ب��راء ع��ل��ى �أن جن����اح ع��م��ل��ي��ة التطعيم
يرتكز على قيادتها من قبل �صناديق املر�ضى ولي�س
احلكومة.
ي��ق��ول رئ��ي�����س ب��رن��ام��ج ال�����س��ي��ا���س��ة ال�����ص��ح��ي��ة يف مركز
“تاوب” لدرا�سة ال�سيا�سات االجتماعية يف �إ�سرائيل،
دوف ت�شرينيكوف�سكي “�أعتقد �أن احل��ك��وم��ة تعلمت
الدر�س وتركت �صناديق املر�ضى تفعل ما تعرف».
ويتهم ت�شرينيكوف�سكي احلكومة بتقوي�ض ا�ستجابتها

للوباء من خالل عدم االعتماد ب�شكل كاف على �صناديق
املر�ضى ،خا�صة فيما يتعلق بفحو�ص كورونا.
وي�����ص��ف رئ��ي�����س ب��رن��ام��ج ال�سيا�سة ال�صحية يف مركز
“تاوب” ،تهمي�ش ���ص��ن��ادي��ق امل��ر���ض��ى ب���أن��ه ك���ان �أمرا
“�سخيفا».
وي�ضيف “قررت ال��دول��ة يف ال��ب��داي��ة ع���دم ا�ستخدام
�صناديق امل��ر���ض��ى وك���ان ذل��ك خطا ف��ادح��ا �شخ�ص ما
�أعادهم �إىل ر�شدهم».
ت��ع��ت�بر ال��ع�����ض��وي��ة يف ���ص��ن��ادي��ق امل��ر���ض��ى يف �إ�سرائيل
�إل��زام��ي��ة جلميع امل��واط��ن�ين ،وميكن للأ�شخا�ص غري
الرا�ضني عن خدمات ال�صندوق املنت�سبني له ،تغيريه
مرتني يف العام.
وبعك�س �شركات الت�أمني ال�صحي التقليدية ف���إن تلك
ال�صناديق غري هادفة للربح� ،إذ �أنها تلعب دورا مبا�شرا
يف تقدمي اخلدمات الطبية من خالل الأطباء الذين
توظفهم و�إدارة ال��ع��ي��ادات وتغطية تكاليف الرعاية

ال�صحية .وبح�سب ت�شرينيكوف�سكي،
ف���إن من��وذج ت�شغيل �صناديق املر�ضى
ه����ذا ،و���ض��ع��ه ال��ي��ه��ود ال���ذي���ن كانوا
يعي�شون يف “فل�سطني” خالل عهد
الإمرباطورية العثمانية.
وي����ق����ول ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ص���ن���دوق املر�ضى
“مي�ؤحيدت”� ،سيغال ريغيف روزن�برغ� ،إن املعلومات
التف�صيلية امل��وج��ودة ع��ن املر�ضى �سمحت لل�صندوق
ال�صحي الذي يديره ب�إن�شاء قوائم التطعيم ب�سرعة.
وي�شرح روزن�برغ “�أن�ش�أنا ف��ورا نظاما للبيانات يحدد
الأول���وي���ة مل��ن يف احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ل��ق��اح ،وم���ن ميكنه
االنتظار ،الأمر ا�ستغرق ع�شر دقائق».
وعملت �صناديق املر�ضى مع رجال الدين البارزين يف
املجتمعات املتدينة “منذ بداية العملية” على حد قول
روزنربغ.
وي�شري الرئي�س التنفيذي ل�صندوق “مي�ؤحيدت”
�إىل احلاجة ملزيد من العمل ل�ضمان و�صول التطعيم
للعرب والإ�سرائيليني.
ويف ال��ق��د���س ال�����ش��رق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة ،ي��ق��ول ع�����ض��و وحدة
م��ك��اف��ح��ة ف�يرو���س ك���ورون���ا ال��ط��ب��ي��ب ع��ل��ي اجلربيني
لوكالة فران�س ب��ر���س “�إن �إق��ب��ال الفل�سطينيني كان
�ضعيفا يف البداية” .وي�����ض��ي��ف “لكن �أ���ص��ب��ح هناك
�صحوة ،بد�أت الأعداد باالزدياد».
ويلقي اجل�بري��ن��ي ب��ال��ل��وم على “املعلومات امل�ضللة”
التي يح�صل عليها الفل�سطينون عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي.
وع��ل��ى �صعيد مت�صل ،ت�صاعدت االن��ت��ق��ادات املوجهة
لإ�����س����رائ����ي����ل ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق مب���وق���ف���ه���ا م�����ن تطعيم
الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية املحتلة وغزة.
وا���س��ت�����ش��ه��دت ج��م��اع��ات ح��ق��وق��ي��ة م��ث��ل منظمة العفو
الدولية ،بالقانون الدويل للدفاع عن حق الفل�سطينيني
باحل�صول على اللقاح عن طريق �إ�سرائيل ب�صفتها قوة
ع�سكرية حمتلة.
ومل تطلب �أي���ا م��ن ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل
�أو حكومة حما�س يف ق��ط��اع غ��زة امل��ح��ا���ص��ر ،علنا من
�إ�سرائيل امل�ساعدة يف ت�أمني اللقاحات.
و�ضمن جهودها للح�صول على لقاح �أعلنت ال�سلطة
الفل�سطينية االث��ن�ين توقيع �أرب��ع��ة عقود م��ع �شركات
�إنتاج للقاحات بينها اللقاح الرو�سي �سبوتنيك-يف.

�إيرلندا وهولندا امل�ستفيدان الرئي�سيان من خطة الدعم لالحتاد الأوروبي
•• بروك�سل�-أ ف ب

ي���ف�ت�ر����ض �أن ت����ك����ون �إي����رل����ن����دا
وهولندا امل�ستفيدين الرئي�سيني
من اخلطة البالغة قيمتها حوايل
خ��م�����س��ة م����ل����ي����ارات ي������ورو والتي
و�ضعها االحت���اد الأوروب����ي لدعم
�أك��ث��ر ال���ق���ط���اع���ات االقت�صادية
ت���������ض����ررا م����ن ب���ري���ك�������س���ت ،وفقا

�سابقا بايدن ب�أنه “كلب م�سعور” ينبغي “�ضربه حتى املوت”،
بينما و�صف الرئي�س الأمريكي املنتخب الزعيم الكوري ال�شمايل
ب�أنه “بلطجي» .وكانت عالقة كيم وترامب متقلبة فقد خا�ضا
حربا كالمية تبادال خاللها االهانات قبل �أن يلتقيا.
ور�أى هونغ مني من املعهد الكوري للوحدة الوطنية يف �سيول �أن
ت�صريحات كيم تتما�شى مع لهجته التي اعتمدها يف امل�ؤمتر لكنه
ترك الباب مفتوحا امام احلوار.
وق��ال لوكالة فران�س بر�س “�إنها ر�سالة للواليات املتحدة بانها
�ستوا�صل ب��ن��اء تر�سانتها اال�سرتاتيجية �إال اذا ق��ام��ت الواليات
املتحدة بتغيري نهجها يف �سيا�ستها املتعلقة بكوريا ال�شمالية».
و�أ�ضاف “�إذا عاملتها وا�شنطن بلطف ،ف�ستت�صرف ب�شكل جيد لكن
اذا كانت املعاملة قا�سية ،ف�ستت�صرف بق�سوة �أي�ضا».

الق�ت�راح ك�شفته �أم�����س الأربعاء
املفو�ضية الأوروبية.
وتلي هذان البلدان �أملانيا وفرن�سا
وب��ل��ج��ي��ك��ا ،وف��ق��ا جل����دول يو�ضح
بالتف�صيل توزيع امل�ساعدات بني
ال��دول ال�سبع والع�شرين ن�شرته
ع��ل��ى ت��وي�تر امل��ف��و���ض��ة الأوروبية
ل�ش�ؤون التما�سك واال�صالح �إلي�سا
فرييرا.
����س���ي���ت���م دف������ع ح��������واىل 4,245

مليارات ي��ورو بالأ�سعار اجلارية
( 4م��ل��ي��ارات ب��الأ���س��ع��ار الثابتة)
ال���ع���ام  ،2021ث���م  1,1مليار
(م��ل��ي��ار ب��الأ���س��ع��ار ال��ث��اب��ت��ة) العام
.2024
يف املرحلة الأوىل ،من املتوقع �أن
تتلقى �إي��رل��ن��دا  1,052مليار
ي���ورو وه��ول��ن��دا  757,4مليونا
و�أملانيا  455,4مليونا وفرن�سا
 420,8مليونا وبلجيكا 324,1

مليونا .ومل تتم املوافقة بعد على
ه�����ذا ال���ت���وزي���ع م����ن ق���ب���ل ال�����دول
الأع�ضاء والربملان الأوروبي.
وه��ذه اخلطة مدرجة يف برنامج
اجتماع ممثلي ال��دول الـ 27يوم
الأربعاء يف بروك�سل.
وقالت املفو�ضية يف اقرتاح قدمته
يوم  25كانون الأول/دي�سمرب �إن
تخ�صي�ص ه��ذه الأم����وال يراعي
“�أهمية ال���ت���ج���ارة م����ع اململكة

املتحدة و�أهمية ال�صيد يف املنطقة
االقت�صادية احل�صرية للمملكة
املتحدة».
وي�سمح االتفاق التجاري ملرحلة
م��ا بعد بريك�ست ال��ذي �أب���رم بني
االحتاد الأوروبي واململكة املتحدة
ودخ��ل حيز التنفيذ يف الأول من
كانون الثاين/يناير ،للجانبني،
مب���وا����ص���ل���ة ال����ت����ج����ارة م�����ن دون
ح�ص�ص �أو ر�سوم جمركية.

ل����ك����ن����ه ال ي����ج���� ّن����ب ال���������ش����رك����ات
الأوروبية التي تتعامل مع اململكة
املتحدة تكاليف ج��دي��دة والقيام
بالإجراءات الإدارية.
كذلك ين�ص االتفاق على خف�ض
ب��ن�����س��ب��ة  25يف امل����ئ����ة يف كمية
الأ�سماك التي �سيتمكن ال�صيادون
الأوروب��ي��ون من �صيدها يف املياه
ال�بري��ط��ان��ي��ة يف غ�����ض��ون خم�س
�سنوات.

من احلوثيني �إىل القاعدة�...إدارة ترامب توا�صل ف�ضح �إيران
•• عوا�صم-وكاالت
قالت تقارير �إخبارية �إن امل�شروع الإيراين �سقط بعد �إدراج
وا�شنطن مليلي�شيا احل��وث��ي على ق��وائ��م الإره����اب ،يف حني
�ضيقت وا�شنطن اخلناق قبل رحيل �إدارة الرئي�س دونالد
ت��رام��ب ،بك�شف تفا�صيل ال��ع�لاق��ة ال�سرية ب�ين طهران،
وتنظيم القاعدة.
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة �أم�س الأربعاء ،تعمل الواليات
املتحدة بك�شفها تورط �إيران يف �إرهاب القاعدة ،على قطع
ال��ط��ري��ق �أم���ام الإدارة الأم��ري��ك��ي��ة اجل��دي��دة ،ومنعها من
ال�سعي �إىل تبيي�ض جرائم ط��ه��ران ،ورف��ع العقوبات على
نظام املاليل.
�أذن��اب �إي��ران  ..ويف ال�سعودية قالت �صحيفة الريا�ض
يف افتتاحيتها “باتت الطائفية املحرك الأ�سا�س للنظام
الإي���راين لن�شر م�شروعه الإقليمي منـذ ا�ستيالء ماليل
ط��ه��ران ع��ل��ى احل��ك��م ع���ام  ،1979ح��ي��ث ا�ستثمر موارد
الدولة فـي �إن�شاء �أذرع �أيديولوجية له فـي عديد مـن الدول
ت���أمت��ر ب���أم��ره ب��ع��ي��داً عـن والءات��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة ،م�ستخدمة
�شعارات ف�ضفا�ضة تر�سخ م�شـروعية ل�سيدها يف التدخل يف
ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى وب�شكل �صريح».
و�أو�ضحت �أن النظام الإي��راين جعل من امليلي�شيا احلوثية
املذهبية �أداته الر�سمية يف اليمن ،بتهديد وحدته و�سيادته.
و�أ�ضافت �أن “امل�شروع الإيراين الزائف �سقط بامتياز ،بعد
�أن تك�شفت �أهدافه وم�آربه لل�شعب اليمني الذي عانى كثرياً
ب�سبب �أذن��اب �إي��ران املتمثلني يف امليلي�شيات احلوثية ،التي
تهاوت وان��ه��ارت قواها يف اجلبهات بعد �أن �ضاق احل�صار
عليها من قوات ال�شرعية والتحالف العربي».
و�أ�شارت �إىل �أن �إدراج اخلارجية الأمريكية مليلي�شيا احلوثي
الإيرانية على قوائم الإره���اب ،ول��و مت�أخراً� ،سي�ؤدي �إىل
تعزيز ع��زل��ه��ا ،بعد �أن �أدرك ال��ع��امل �أن اخل��ط��ر الإي���راين
ت��ع��دّى ح����دود ال�����ش��رق الأو����س���ط �إىل دول غ��رب��ي��ة �شهدت
�أرا�ضيها تفجريات واغتياالت واعتداءات �إيرانية.
���ض��رب �أذرع �إي���ران  ..ويف ���ص��ح��ي��ف��ة �أخ���ب���ار اخلليج
البحرينية ،قالت فوزية ر�شيد �إن قرار الإدارة الأمريكية
بت�صنيف جماعة احلوثي منظمة �إرهابية ،وو�ضع قياداتها

على قائمة الإره���اب ،خطوة ط��ال انتظارها لأ�سباب ،على
ر�أ���س��ه��ا االن��ت��ه��اك��ات اخل��ط�يرة م��ن اجل��م��اع��ة ���ض��د ال�شعب
اليمني ،خا�صة بعد االنقالب على ال�شرعية اليمنية ،الذي
�أدخل البالد يف م�أزق كبري وخطري منذ � 4أعوام.
وق��ال��ت �إن “جماعة احل��وث��ي�ين م��ن��ذ ن�ش�أتهم و�صالتهم
ب��امل��ر���ش��د الأع��ل��ى الإي�����راين وتبنيهم الأج���ن���دة الإيرانية،
حت��ول��وا �إىل املنهج املتطرف والإره���اب���ي لال�ستيالء على
ال�سلطة يف اليمن ،ليكونوا �شوكة لي�س يف خا�صرة ال�سعودية
وحدها ،و�إمنا اخلليج كله».
ولفتت �إىل �أن ت�صنيف جماعة احلوثي منظمة �إرهابية �إذا
مل متاطل �إدارة بايدن يف تنفيذه� ،سيكون خطوة مهمة،
وهو الت�صنيف الطبيعي لهذه اجلماعة.
و�أَ�ضافت� ،أن “مكافحة الإره��اب الإي��راين ال بد �أن تتوجه
�إىل كل الأذرع وامليلي�شيات التابعة لإيران يف املنطقة ،لأنها
�أدوات التنفيذ بيد نظام املاليل ،و�أدوات الهيمنة والتو�سع

وفر�ض �سلطة امليلي�شيات كما حدث يف لبنان والعراق ثم
اليمن ،فيما هي يف جوهرها وحقيقتها منظمات �إرهابية
تخلخل �أم���ن املنطقة وا���س��ت��ق��راره��ا وت��ع��م��ل ع��ل��ى تر�سيخ
ال��ن��ف��وذ الإي�����راين وهيمنته ،وت��ع��م��ل ع��ل��ى ف��ر���ض امل�شروع
الإيراين التو�سعي ك�أمر واقع وب�أ�ساليب الإرهاب».
�أفغان�ستان اجلديدة  ..وبدوره ،تطرق موقع “�إندبندنت
عربية” �إىل كلمة وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو،
ال��ذي �أك���د تقريراً ل�صحيفة نيويورك تاميز يف نوفمرب
(ت�شرين ال��ث��اين) امل��ا���ض��ي ،ع��ن ال��رج��ل ال��ث��اين يف تنظيم
القاعدة �أبو حممد امل�صري ،يف طهران يف �أغ�سط�س(�آب).
وقال بومبيو يف كلمة �ألقاها يف نادي ال�صحافة الوطني:
“تنظيم القاعدة لديه مقر جديد� ،إن��ه جمهورية �إيران
الإ�سالمية” ،و�أ�ضاف “�أود �أن �أق��ول �أن �إي��ران هي بالفعل
�أفغان�ستان اجلديدة ،مركز جغرايف رئي�سي للقاعدة ،لكنها
يف الواقع �أ�سو�أ».

و�أو���ض��ح “على عك�س �أف��غ��ان�����س��ت��ان ،عندما ك��ان��ت القاعدة
خمتبئة يف اجلبال ،ف�إن القاعدة اليوم تعمل حتت حماية
ال��ن��ظ��ام الإيراين” ،م�����ش�يراً �إىل �أن �إي�����ران يف ال�سنوات
الأخ�يرة �أعطت القاعدة م�ساحة �أكرب من احلرية ،مبا يف
ذل��ك �إ���ص��دار وثائق �سفر ،و�أن للتنظيم قيادة مركزية يف
طهران.
ول��ف��ت �إىل �أن ط��ه��ران �سمحت ل��ل��ق��اع��دة بجمع الأم����وال
وال��ت��وا���ص��ل م��ع �أع�����ض��اء �آخ��ري��ن يف �أن��ح��اء ال��ع��امل ،وتنفيذ
العديد من املهمات الأخرى التي كانت توجه يف ال�سابق من
�أفغان�ستان وباك�ستان.
وت���أت��ي ت�صريحات بومبيو يف �إط���ار حت��رك��ه يف اللحظات
الأخ��ي��رة ���ض��د �إي�����ران ق��ب��ل ت�سليم ال�سلطة �إىل الرئي�س
املنتخب جو بايدن ،فيما يعتقد م�ست�شارو الرئي�س املنتخب
�أن �إدارة ترامب حتاول منعه من �إع��ادة التعامل مع �إيران
والعودة �إىل االتفاق ال�سابق على برناجمها النووي.
نظام �إره��اب��ي ..ويف “ال�شرق الأو�سط” ق��ال م�شاري
ال���ذاي���دي �إن “حديث وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي مايك
بومبيو �أم�س الأول الثالثاء عن عالقة النظام الإيراين
بتنظيم ال��ق��اع��دة ،و�أ ّن��ه��ا عالقة ع�ضوية كاملة ،يجب �أن
يكون له �آثار �سيا�سية وقانونية و�إعالمية� ،إن بقي يف عامل
ال�سيا�سة وال��ق��ان��ون ال����دويل ،بقية م��ن عقل وق��ط��رة من
االحرتام للذات واحلقيقة».
و�أ�ضاف “قلة منا ومنهم الغرب يعرفون بالأدلة الدامغة،
التخادم القدمي بني �شبكة القاعدة وقادتها� ،أ�سامة بن الدن
و�أوالده ،والزرقاوي ،و�سيف العدل ،و�أبي حف�ص املوريتاين،
و�صالح القرعاوي ،و�أبي حممد امل�صري� ...إلخ من طرف،
وجهاز احلر�س الثوري وخمابراته من طرف».
وت��اب��ع ق��ائ ً
�لا“ :بومبيو يف م���ؤمت��ر �صحايف ب�ين �أ ّن �إيران
�سمحت لعنا�صر ال��ق��اع��دة بحرية ال��ت��وا���ص��ل م��ع اخلارج،
وح��ري��ة احل��رك��ة يف ال���داخ���ل ،وا���ص��ف��اً �إي����ران ب�أفغان�ستان
اجلديدة للقاعدة».
و�أو���ض��ح �أن���ه �إذا ك��ان��ت �إي����ران م��رك��ز دع��م و�إ���س��ن��اد لتنظيم
القاعدة ،ف�إن على العامل معاملة النظام الإيراين ب�صفته
نظاماً �إرهابياً خارج القانون ،ولي�س التهافت على احلوار
معه وتطبيع و�ضعه العاملي.
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عوا�صم
باري�س
قال كبري امل�ست�شارين العلميني للحكومة الفرن�سية �أم�س الأربعاء
�إنه ال دا ٍع لإغالق املدار�س يف البالد لكن يتعني اتخاذ تدابري جديدة
م�شددة لإبطاء انت�شار فريو�س كورونا خا�صة ال�ساللة الربيطانية
منه .وق��ال جان-فران�سوا ديلفري�سي لراديو فران�س �إنفو “نعتقد
�أن البيانات الإجنليزية اخلا�صة بال�ساللة لي�ست حا�سمة مبا يكفي
لتدفعنا للتو�صية ب�إغالق املدار�س يف فرن�سا».
و�أ���ض��اف �أن امل�صابني بال�ساللة الربيطانية ميثلون نحو واحد
باملئة من الإ�صابات اجلديدة بكوفيد 19-يف فرن�سا .وتابع قائال
“التحدي احل��ايل لي�س الق�ضاء عليها و�إمن��ا �إبطاء انت�شارها عرب
اتخاذ ع��دد من التدابري التقييدية» .ويجتمع الرئي�س �إميانويل
ماكرون مع كبار الوزراء لبحث احتمال ت�شديد الإجراءات .وذكرت
و�سائل �إع�لام فرن�سية �أن من املحتمل زي��ادة �ساعات حظر التجول
املفرو�ض على م�ستوى البالد لي�صبح من ال�ساد�سة م�ساء بدال من
الثامنة ،وهو ما حدث بالفعل يف بع�ض املناطق ب�شرق وجنوب �شرق
البالد.
جاكرتا

�أطلقت �إندوني�سيا واحدة من �أكرب حمالت التطعيم �ضد كوفيد-
 19يف ال��ع��امل �أم�����س الأرب��ع��اء وتلقى الرئي�س جوكو وي���دودو �أول
جرعة من لقاح �صيني يف حني تواجه بالده واحدة من �أ�سو�أ موجات
تف�شي الفريو�س يف �آ�سيا .وت�ستهدف احلملة تطعيم  181.5مليون
�شخ�ص ومن �سيتلقون التطعيم �أوال �سيح�صلون على لقاح كورونافاك
من �إنتاج �شركة �سينوفاك بيوتيك ال�صينية الذي �صرحت �إندوني�سيا
به ال�ستخدامات ال��ط��وارئ ي��وم االث��ن�ين .وق��ال الرئي�س بعد تلقيه
اجلرعة “التطعيم مهم لك�سر �سل�سلة انت�شار كوفيد 19-وتوفري
احلماية لنا وال�سالمة جلميع الإندوني�سيني وامل�ساعدة يف حتفيز
االنتعا�ش االقت�صادي» .وقال وزير ال�صحة بودي جونادي �صادقني
�إن  1.5مليون من العاملني بقطاع ال�صحة �سيتلقون اجلرعات
بحلول فرباير �شباط يليهم العاملون باحلكومة والقطاع العام ثم
بقية ال�شعب يف غ�ضون � 15شهرا .وعلى عك�س العديد من الدول،
تعتزم �إندوني�سيا تطعيم قوة العمل �أوال ولي�س كبار ال�سن فيما يرجع
جزئيا �إىل عدم ح�صولها على بيانات كافية من نتائج التجارب عن
مدى فاعلية لقاح كورونافاك على كبار ال�سن.
وا�شنطن
قال ال�سيناتور ميت�ش ماكونيل ،زعيم الأغلبية اجلمهورية مبجل�س
ال�شيوخ ،مل�ساعديه �إن��ه يعتقد �أن الرئي�س املنتهية والي��ت��ه دونالد
ترامب ارتكب جرائم ت�ستوجب عزله .ونقلت �صحيفة نيويورك
تاميز عن م�صادر مطلعة مل تك�شفها �أن ماكونيل �أعرب عن �سعادته
لأن الدميقراطيني يتجهون لعزل ترامب ،معتقدا �أن ذلك “�سي�سهل
�إزاح��ت��ه م��ن احل���زب» .وع��ر���ض الدميقراطيون يف جمل�س النواب،
�أم�س الأول الثالثاء ،م�شروع قرار اتهام ترامب بالتق�صري و�إقالته،
واتهموه بت�أجيج العنف �ضد احلكومة الأمريكية بعد �أن اقتحم ح�شد
م��ن �أن�����ص��اره ،ال��ذي��ن ث���اروا ب�سبب مزاعمه ع��ن ت��زوي��ر االنتخابات،
واقتحموا الكابيتول .وت�شري م��ادة اتهامه بالتق�صري �إىل �أن��ه كرر
م��زاع��م ك��اذب��ة ع��ن ف��وزه يف انتخابات نوفمرب (ت�شرين ال��ث��اين) يف
جتمع حا�شد قبل حلظات من اقتحام الكابيتول ،الذي �أوقف م�ؤقتا
جل�سة م�شرتكة للكونغر�س للم�صادقة على فوز الرئي�س املنتخب جو
بايدن يف االنتخابات ،و�أجرب النواب على االختباء .وو�صف ترامب
حماولة عزله بـ “�سخيفة للغاية” وقال �إنها “تثري غ�ضبا هائال”
يف البالد.

الأردن يطلق حملة تلقيح �ضد كوفيد19-

•• عمان�-أ ف ب

با�شر الأردن �أم�س الأربعاء حملة تلقيح �ضد فريو�س كورونا امل�ستجد ت�ستهدف يف
مرحلتها الأوىل الكوادر ال�صحية ومن يعانون من �أمرا�ض مزمنة ومن جتاوزت
�أع��م��اره��م ال�ستني .وب���د�أت �صباح �أم�����س الأرب��ع��اء عمليات التلقيح يف ع��دد من
امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية ،بعد و�صول �أوىل كميات لقاح �سينوفارم (ال�صيني
الإماراتي) ولقاح فايزر/بايونتيك” �إىل الأردن مطلع هذا الأ�سبوع ،على ما �أفاد
م�صورو وكالة فران�س بر�س .وحددت وزارة ال�صحة  29مركزا للتطعيم منت�شرة
يف عموم حمافظات اململكة منها �سبعة يف عمان.
وقالت الطبيبة اعتماد اخلواجا ،التي تلقت اللقاح يف م�ست�شفى الأم�ير حمزة
احلكومي يف عمان ،لوكالة فران�س بر�س “ان�صح اجلميع ب�أخذ املطعوم لأن هذا
هو احلل الوحيد واملوثوق للق�ضاء على فريو�س كورونا».
و�أو�ضحت �أن “الظروف ال�صحية يف البلد لن تتح�سن �إال ب�أخذ املطعوم” ،داعية
اجلميع لت�سجيل �أ�سمائهم بغية احل�صول على اللقاح.
من جهته� ،أكد وزير ال�صحة نذير عبيدات �إن “عملية التلقيح جتري ب�سال�سة
وهي ت�ستهدف يف املرحلة االوىل كبار ال�سن و�أ�صحاب االمرا�ض املزمنة والكوادر
ال�صحية ،لكن هدفنا الأكرب هو الو�صول وتلقيح �أكرب ن�سبة من املواطنني».
وا�ضاف يف ت�صريحات لقناة “اململكة” الر�سمية�“ ،آمل �أن يبادر اجلميع بالت�سجيل
فاملطاعيم مهمة يف الق�ضاء على الأوبئة ،يجب ان نحمي �أنف�سنا و�أ�سرنا” ،م�شريا
اىل �أن “اللقاح هو بداية الق�ضاء على الوباء».
من جهته ،قال الأمني العام لوزارة ال�صحة ل�ش�ؤون الأوبئة ،م�س�ؤول ملف كورونا
الطبيب وائل الهياجنة قوله �إن “املطاعيم ذات فعالية و�آمنة»
وت�ستهدف احلملة بداية  20اىل  25يف املئة من �سكان اململكة البالغ عددهم نحو
 10,5ماليني ن�سمة .واللقاحات جمانية للأردنيني واملقيمني يف اململكة.
وكانت وزارة ال�صحة �أطلقت نهاية ال�شهر املا�ضي موقعا الكرتونيا لت�سجيل
�أ�سماء الراغبني ب�أخذ اللقاح �شرط �أن يكونوا من الكوادر ال�صحية �أو يعانون من
�أمرا�ض مزمنة �أو ممن جتاوزت �أعمارهم ال�ستني .وبلغ عدد امل�سجلني الراغبني
بتلقي اللقاح نحو � 200ألف �شخ�ص.
و�سجلت يف الأردن حتى الآن � 310ألف �إ�صابة م�ؤكدة بالفريو�س و�أكرث من �أربعة
�آالف وفاة .كذلك �سجلت خم�س �إ�صابات بفريو�س كورونا املتحوّر الذي ر�صد يف
الفرتة الأخرية يف بريطانيا.
وو�صلت الدفعات الأوىل للقاحي فايزر/بايونتيك و�سينوفارم ال�صيني �إىل اململكة
يومي ال�سبت والإثنني بعدما رخ�صت لهما م�ؤ�س�سة الغذاء والدواء الأردنية.
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تعر�ض �أك�ث�ر م��ن  340مليون م�سيحي “لال�ضطهاد ال�شديد” يف
�أنحاء العامل العام  ،2020وهي ظاهرة تتزايد با�ستمرار ويفاقمها
الوباء ،وفقا لتقرير �صادر عن منظمة “�أوبن دورز” “�أبواب مفتوحة”
غري احلكومية �أم�س الأربعاء.
وكتبت املنظمة الربوت�ستانتية غ�ير احلكومية يف تقريرها ال�سنوي
الذي ي�شمل  50بلدا ي�ستهدف فيه امل�سيحيون ب�شكل كبري “ا�ضطرت
الأقليات امل�سيحية امل�ضطهدة ملواجهة عنف غري م�سبوق ومتييز �أكرب.
وق��د �أدى وب��اء كوفيد� 19-إىل تفاقم ه��ذه التوجهات التي ن�شهدنها
منذ �سنوات» .ويف املجموع ،تعر�ض  340مليون م�سيحي من كاثوليك
و�أرث��وذك�����س وبروت�ستانت ومعمدانيني و�إجن��ي��ل��ي�ين“ ...لال�ضطهاد
ال�شديد” يف مقابل  260مليونا العام  ،2019كما �أو�ضحت املنظمة
غري احلكومية التي ذك��رت كل �أن��واع اال�ضطهاد من “القمع اليومي

 340مليون م�سيحي تعر�ضوا لال�ضطهاد يف العامل

امل�سترت” �إىل “�أق�صى درج��ات العنف» .و�أو�ضح باتريك فيكتور مدير
املنظمة يف فرن�سا �أن “هذا ميثل  1من كل  6م�سيحيني يف �إفريقيا ،و2
من كل  5يف �آ�سيا” ،م�ؤكدا �أن هذه الأرقام “�أقل من الواقع».
وهي تظهر ارتفاع امل�ستويات يف بلدان اال�ضطهاد فيها �شديد جدا من
�إفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى �إىل جنوب �آ�سيا عرب ال�شرق الأو�سط
مع حمركان هما “القومية الدينية” يف �آ�سيا ،و”التطرف الإ�سالمي
الآخذ يف االنت�شار” يف �إفريقيا.
وازداد عدد القتلى امل�سيحيني ب�شكل كبري ( 60+يف املئة ،من 2983
�إىل  .)4761وق���ال فيكتور “�أكرث م��ن  90يف امل��ئ��ة منهم ك��ان��وا يف
�إفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى».
ولل�سنة ال�ساد�سة على التوايل ،ت�أتي نيجرييا “متقدمة على البلدان

تدخل فرن�سي يف امليزان

•• الفجر -خرية ال�شيباين
لأول م��رة� ،أظ��ه��ر ا�ستطالع ل��ل��ر�أي� ،أن ن�صف
ال��ف��رن�����س��ي�ين ال ي��واف��ق��ون ع��ل��ى وج����ود اجل��ن��و د
الفرن�سيني يف منطقة ال�ساحل .و ُيظهر ا�ستطالع
�إيفوب * احل�صري هذا لـ “لو بوان” ،والذي ن�شرته
بعد ثماين �سنوات عن بدء عملية �سريفال يف 11
يناير � ،2013أن �“ % 51أي الن�صف بهام�ش
اخلط�أ” م��ن امل�ستطلعني “ال ي�ؤيدون” التدخل
الع�سكري الفرن�سي يف م��ايل ،وم��ن بينهم % 19
“غري م�ؤيدين على الإطالق».
ي��ت��ع��ل��ق ال�������س����ؤال امل���ط���روح على
امل�����س��ت��ج��وب�ين مب����ايل ف��ق��ط ،وهي
واح��دة من دول ال�ساحل اخلم�س
امل�����ش��م��ول��ة ب��ع��م��ل��ي��ة ب���رخ���ان ،التي
خ��ل��ف��ت ����س�ي�رف���ال ع�����ام ،2014
ومت��ت��د �أي���ً��ض��ا �إىل ت�شاد والنيجر
وبوركينا فا�سو وموريتانيا .لكن
“ميكننا ا�ستقراء هذه النتيجة لكل
برخان” ،بح�سب جريوم فوركيه،
مدير ق�سم الآراء يف �إي��ف��وب ،لأن
“الفرن�سيني ال مي���ي���زون حقًا،
ومعظم املعارك واخل�سائر حتدث
يف مايل «.
برخان�“ :سيكون املزيد
من التربيرات �صعب ًا»
مت �إج����راء اال���س��ت��ط�لاع يف �أوائل

ي���ن���اي���ر ،ب���ع���د ه���ج���وم�ي�ن مميتني
�أ���س��ف��را ع���ن م��ق��ت��ل خ��م�����س��ة جنود
فرن�سيني يف غ�ضون �أيام قليلة� .إن
ما ي�سمى ب�ضربة بونتي اجلوية،
والتي �أثارت جد ًال حادًا (اجليو�ش
الفرن�سية متهمة بارتكاب خط�أ،
وه������و م�����ا ت���ن���ف���ي���ه ب���������ش����دة) ،ك���ان
معرو ًفا لعامة النا�س “يف الغالب
ب��ع��د التحقيق” ،وف��قً��ا ل��ـ جريوم
فوركيه.
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل�ل�إل��ي��زي��ه واجلي�ش
الفرن�سي ،ال��ل��ذان �سبق �أن �أ�شارا
ع����ام  2020اىل خ��ف�����ض القوة
ال��ع��ام��ل��ة يف ع��م��ل��ي��ة ب���رخ���ان عام
 ،2021يُظهر ه��ذا اال�ستطالع
���ض���ح���ا يف ت��ب��ن��ي هذه
ت����ده����و ًرا وا� ً
العملية اخلارجية .و�صلت الآراء

فرن�سا �ستبقى طاملا كان ذلك �ضروريا

ثماين �سنوات على بدء عملية �سريفال

ال�ساحل :ن�صف الفرن�سيني يعار�ضون الوجود الفرن�سي!...
املقربون من فرن�سا �إىل الأمام ي�ؤيدون العملية ب�أغلبية �ساحقة
الي�سار الفرن�سي يدعم العملية الع�سكرية
واخل�ضــر ينا�صـرونهـــا �أكثــر مـن اليمني
الإيجابية �إىل  73%يف ،2013
ب���ع���د ي�����وم م����ن حت���ري���ر متبكتو،
وظ��ل��ت ع��ن��د  59%يف ،2019
يف ا�ستطالع �أُج���ري مبا�شرة بعد
مقتل  13جند ًيا فرن�س ًيا يف حادث
حتطم طائرتني مروحيتني.
�ستبقى فرن�سا “طاملا
كان ذلك �ضروريا»
«�إذا وا�صلنا ه��ذه الديناميكية،
ف�ستزداد �صعوبة تربير العملية
لل�سلطة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف الأ�شهر
املقبلة” ،يحذر ج�يروم فوركيه.
على �سبيل امل��ق��ارن��ة ،ب���د�أ التدخل
يف �أف��غ��ان�����س��ت��ان ب��ع��د � 11سبتمرب
 2001بن�سبة  55%من الآراء
الإيجابية ،لينخف�ض �إىل 24%

عام  ،2011قبل ان�سحاب القوات
الفرن�سية.
«ل��ي�����س ل��دي��ن��ا ت��وج��ه ل��ل��ب��ق��اء يف
م��ايل �إىل الأب���د ونعلم �أن���ه وجود
مكلف و�صعب”� ،أو�ضحت وزيرة
الدفاع فلورن�س ب��اريل ،يف مقابلة
م��ع فران�س ان�تر ي��وم  10يناير.
وكررت “لقد حققنا نتائج يف هذه
املعركة �ضد اجلماعات الإرهابية
امل�سلحة” ،م�����ؤك����دة �أن فرن�سا
�ستبقى “طاملا ك��ان ذل��ك �ضروريا
لل�سماح للجيو�ش املحلية ب�ضمان
الأمن».
اخل�ضر �أكرث انت�صارا
للحرب من اليمني
ت���وف���ر ت��ف��ا���ص��ي��ل ال�������ردود على

اال����س���ت���ب���ي���ان �أي����� ً����ض����ا ال���ك���ث�ي�ر من
الدرو�س.
�إذا ك��ان��ت الآراء مت�شابهة ب�شكل
م��ل��ح��وظ ب�ي�ن ال���ف���ئ���ات العمرية
املختلفة ،ف�إنها تختلف وفقًا للآراء
ال�سيا�سية .وه��ك��ذا ،ف���إن املقربني
م��ن ف��رن�����س��ا �إىل الأم�����ام ي�ؤيدون
العملية ب�أغلبية �ساحقة ،66%
بينما ي�ساند امل�ؤيدون للجمهوريني
بن�سبة  48%فقط “وهي ن�سبة
تقل عند الذين �صوتوا لفران�سوا
فيون ع��ام  ، 2017فقط 41%
موافقون”� .أما يف جانب التجمع
ال���وط���ن���ي ف��ه��م ي��ل��ت��زم��ون بن�سبة
 38%فقط.
يدعم الي�سار على نطاق وا�سع
ال���ع���م���ل���ي���ة ال���ع�������س���ك���ري���ة ،مبعدل

الأيديولوجية االنعزالية واملناه�ضة للماكرونية
تف�ســــر انخفـــا�ض نتيجـــة اليمـني املتطــــرف
م���واف���ق���ة  61%للمتعاطفني
م��ع احل���زب اال���ش�تراك��ي ،و43%
ل���ـ ف��رن�����س��ا امل��ت��م��ردة و 51% ...
للخ�ضر� ،أي  13نقطة �أك�ثر من
التجمع الوطني ،و 10نقاط �أكرث
من ناخبي فران�سوا فيون.
املر�أة حذرة �أكرث من الرجل
«�إن ن���اخ���ب���ي احل������زب احلاكم
يدعمون التدخل ب�شكل ميكانيكي
�أك���ث���ر م����ن الآخرين” ،يحلل
ج��ي�روم ف��ورك��ي��ه ،ال����ذي ي���رى �أن
“انخفا�ض نتيجة �أق�صى اليمني
ف�سر ب�أيديولوجية لي�ست م�ساملة
ُت ّ
�أو معادية للع�سكرية ،بل انعزالية
ومناه�ضة للماكرونية ،نقطتان
ي�صطف وراءهما ناخبو فران�سوا

ف��ي��ل��ون �إىل ح���د ما” .وي�ضيف
��ي�را م����ن ه������ؤالء
�أن “ق�س ًما ك����ب ً
الناخبني يعتربون �أن على الدولة
�أن ت���رك���ز ج��ه��وده��ا ع��ل��ى تفكيك
الإ�سالموية يف فرن�سا ،وحماربة
االن���ح���راف وجت�����ارة امل���خ���درات يف
امل��ن��اط��ق امل��ع��ت�برة مهملة م��ن قبل
اجلمهورية».
ت��خ��ت��ل��ف ال�����ردود �أي ً
ريا
�����ض��ا كث ً
اع���ت���م���ادًا ع��ل��ى ال��ن�����ش��اط :يوافق
الكوادر ( )57%بينما املتقاعدون
ريا،
هم الأكرث مللاً (� .)44%أخ ً
الن�ساء (� )46%أك�ثر ح��ذرا من
ال��رج��ال ( )53%م��ن العملية.
و”ميكن � ً
أي�ضا ر�ؤية ن�صف الكوب
املمتلئ” ،يقول ج�يروم فوركيه،
ل��ي��خ��ل�����ص �إىل �أن�����ه “بعد ثماين

�صحف فرن�سية :العراق هدف الرئي�س الرتكي القادم

•• عوا�صم-وكاالت

ب��ع��د ت���ق���رب ال��رئ��ي�����س ال�ت�رك���ي رجب
ط��ي��ب �أردوغ������ان م��ن رو���س��ي��ا ،خ�سرت
ب�ل�اده الكثري على م�ستوى الفر�ص
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالق���ت�������ص���ادي���ة وحتى
الدفاعية ،ومع ذلك ،يرف�ض �أردوغان
اال�ستفادة من الدرو�س .هذا ما تناوله
ال�صحايف الرتكي البارز بوراك بكديل
يف “مركز بيغن ال�����س��ادات للدرا�سات
اال�سرتاتيجية” ،حيث �أ���ش��ار �إىل �أنه
ومبجرد �أن تنف�س �أردوغ��ان ال�صعداء
بعد ت�أجيل الأوروبيني فر�ض عقوبات
ك��ب�يرة عليه ،تلقى �صفعة العقوبات
الأمريكية الثقيلة.
من �أوروبا �إىل كات�سا  ..يف قمة 10
و 11دي�سمرب(كانون الأول) املا�ضي،
واف���ق ال��ق��ادة الأوروب���ي���ون على فر�ض
عقوبات خفيفة على عدد غري حمدد
م���ن امل�����س���ؤول�ين وال��ك��ي��ان��ات الرتكية
املتورطة يف التنقيب عن الغاز يف املياه
املتنازع عليها �شرقي البحر املتو�سط.
و�أج��ل��وا اتخاذ �إج���راءات �أك�ثر ت�أديبية
م��ث��ل ف��ر���ض ال��ر���س��وم ،وح��ظ��ر توريد
الأ�سلحة �إىل ما بعد الت�شاور مع �إدارة
ب��اي��دن .لكن يف  14دي�سمرب (كانون
الأول)� ،أعلنت ال��والي��ات املتحدة �أنها
�ستفر�ض عقوبات على تركيا مبوجب
قانون مواجهة �أعداء �أمريكا من خالل
العقوبات “كات�سا” ل�شرائها منظومة
�أ�س 400-ال�����ص��اروخ��ي��ة الرو�سية.
وق��ال وزي��ر اخل��ارج��ي��ة مايك بومبيو
�إن ب�ل�اده �ستحظر جميع تراخي�ص
و�أذون���ات الت�صدير لوكالة امل�شرتيات
ال��دف��اع��ي��ة ال�ترك��ي��ة “�أ�س �أ�����س بي”،
وو�ضعت ق��ي��وداً على �أ���ص��ول وت�أ�شرية
دخ��ول رئي�س الوكالة �إ�سماعيل دمري

التي يقتل فيها امل�سيحيون ب�سبب دينهم” وب��ف��ارق كبري ()3530
متقدمة على جمهورية الكونغو الدميوقراطية ( )460وباك�ستان
(.)307
يف نيجرييا ،ت���ؤك��د املنظمة �أن “اجلماعات ال��ت��ي تهاجم امل�سيحيني
“جماعة بوكو ح��رام وتنظيم داع�ش وم�سلحو الفوالين الإرهابيون”
ا�ستغلت القيود ال�صحية لتو�سيع نفوذها».
من ناحية �أخ��رى ،تالحظ املنظمة انخفا�ضا كبريا يف ع��دد الكنائ�س
امل�ستهدفة �إىل الن�صف تقريبا ( 4488العام  2020يف مقابل 9488
يف .)2019
وتعترب ال�صني �إىل حد كبري البلد ال��ذي ا�ستهدف فيه �أك�بر عدد من
الكنائ�س ( 3088يف مقابل  5576العام  )2019قبل نيجرييا.

وق���ال فيكتور “يف ال�صني كما يف ال��ه��ن��د ،ي��ك��ون ا�ضطهاد امل�سيحيني
منهجيا».
كذلك ،انخف�ض عدد امل�سيحيني املحتجزين لأ�سباب تتعلق بدينهم �إىل
 4277مقابل  3711يف العام  .2019وح��وايل الن�صف تقريبا يف
�إريرتيا ( )1030وال�صني (.)1010
وتبقى كوريا ال�شمالية حيث يعترب “الإميان باهلل جرمية �ضد النظام”
وفق املنظمة غري احلكومية ،على ر�أ���س هذا الرتتيب ال�سنوي ،تليها
�أفغان�ستان وال�صومال وليبيا وباك�ستان و�إريرتيا.
وخل�صت املنظمة �إىل �أنه “ال توجد دوافع دينية بحتة وراء اال�ضطهاد
فح�سب بل ميكن �أي�ضا ربطها بالقومية الدينية كما هي احلال يف الهند
وتركيا �أو ب�سيطرة الدولة كما يف ال�صني� ،أو حتى باجلرمية املنظمة
والكارتالت كما يف كولومبيا ويف املك�سيك».
و�أ�س�ست “�أبواب مفتوحة” �أو “�أوبن دورز” وهي �شريكة ملنظمة “�أوبن
دورز �إنرتنا�شونال” ،يف باري�س العام .1976

�أي خ�سائر تكبدتها تركيا ب�سبب مقامرات �أردوغان املتهورة؟
وم�س�ؤولني �أتراك �آخرين يف ال�صناعة
ال��دف��اع��ي��ة .ل��ك��ن ه���ذا ال��ث��م��ن مل يكن
الوحيد الذي دفعته �أنقرة.
م���ل���ي���ارات ع��ل��ى ����س�ل�اح م�صريه
التو�ضيب  ..كتب بكديل �أن تركيا
دف���ع���ت  2.5م��ل��ي��ار دوالر ملنظومة
دف��اع��ي��ة ،ل��ن ت�ستخدمها �أب�����داً ،على
الأرج���ح .ويف ال�صيف املا�ضي� ،ش ّغلت
تركيا منظومة �أ�س 400-ثم �أعادت
تو�ضيبها جم���دداً .وه��ذا جهاز باهظ
ال��ث��م��ن لإع������ادة و���ض��ع��ه يف امل�ستودع.
ع�ل�اوة على ذل���ك ،كلفت ح��ي��ازة �أ���س-
 400تركيا �شراكتها م��ع الربنامج
الدويل الذي تقوده وا�شنطن لت�صنيع
اجليل التايل من مقاتالت �أف،35-
اليتنينغ .2-و�ستتكبد تركيا ب�سبب
ط���رده���ا م���ن امل�������ش���روع 10 ،مليارات
دوالر يف عقد من الزمن .كما �أن ف�صل
�أن���ق���رة م��ن امل�����ش��روع �سيكلف القوات
اجلوية الرتكية �أ�صو ًال ا�سرتاتيجية
ب����ارزة .وم��ا ي��زي��د ال��ط�ين بلة �أن هذه
املقاتالت احلديثة �ستذهب �إىل خ�صم
�أن��ق��رة� ،أثينا .وال ي��زال هنالك املزيد
من اخل�سائر.
قتلتها وا�شنطن ب�شكل ر�سمي ..
ي�شمل قانون “كات�سا” جميع �أذونات
الت�صدير ما يعني �أن تركيا لن تكون
ق��ادرة على ت�صدير �أ�سلحة �إىل طرف
ث��ال��ث ،ط��امل��ا ت�ضمنت ه���ذه الأ�سلحة
مكونات �أمريكية ال�صنع .واملروحية
القتالية الرتكية تي 129-خري مثل

على ذل���ك .يف  ،2018وق��ع��ت �شركة
تاي الرتكية عقداً بـ  1.5مليار دوالر
لبيع  30مروحية هجومية من طراز
تي� 129-إىل باك�ستان .تعمل تلك
امل��روح��ي��ات مبحركي تي� 4-800أي
توربو ،ت�ص ّنع يف �إطار برنامج م�شرتك
بني �شركة هانيويل الأمريكية ،ورولز
روي�����س الربيطانية ،وب��ال��ت��ايل ،قتلت
العقوبات الأمريكية العقد بني تركيا
وباك�ستان ب�شكل ر�سمي .ومل تتوقف
اخل�سائر عند هذا احلد.
حم��ادث��ات مكثفة للتعوي�ض...
بال ج��دوى  ..ت��ري��د ت��رك��ي��ا ت�صنيع
�أول دب����اب����ة حم��ل��ي��ة و ُت����ع����رف با�سم
�أل��ت��اي� .أم��ك��ن دب��اب��ة اجليل ال��ت��ايل �أن
ت����ت����زود مب���ح���رك وناقل
ح����رك����ة �أمل����ان����ي��ي�ن ل�����و مل
ت��واج��ه �أن��ق��رة ح��ظ��راً من
ب���رل�ي�ن .وف�����ش��ل ع���دد بال
ح�صر م��ن امل��ح��ادث��ات مع
م�صنعني غربيني �آخرين
للتعوي�ض .و�أخرياً توجه
امل�������س����ؤول���ون يف القطاع
ال����دف����اع����ي ال��ت�رك����ي �إىل
ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة لإنقاذ
ب���رن���ام���ج �أل�����ت�����اي .ووق����ع
ه�����ذا ال�ب�رن���ام���ج �أ�سا�ساً
حت����ت ث���ق���ل ال���ع���دي���د من
الت�أخريات البارزة .ودفع
القطاع الع�سكري الرتكي
املزيد من الأثمان ب�سبب

�سيا�سات �أردوغان وفقاً لبكديل.
مل�سياتها؟  ..يف وقت �سابق
وداع ًا رّ
م��ن ال�سنة امل��ا���ض��ي��ة ،علقت احلكومة
الكندية ���ص��ادرات �أج���زاء �أ�سا�سية من
الطائرات الرتكية دون طيار ،وتنتج
�شركة �أل 3هاري�س و�سكام يف �أونتاريو
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اال����س���ت���ه���داف و�أج����ه����زة
ا�ست�شعار ع��ال��ي��ة التقنية وت��دخ��ل يف
ت�صنيع طائرات بريقدار الرتكية تي
بي 2دون ط��ي��ار .وا���س��ت��خ��دم اجلي�ش
ال�ت�رك���ي ه����ذه ال���ط���ائ���رات يف احلرب
ع��ل��ى الأك�������راد يف ت���رك���ي���ا ،ويف �شمال
العراق ،و�سوريا .وا�ستخدمها �أي�ضاً يف
احلرب الليبية ،ويف احلرب الأخرية يف
ناغورنو قره باخ .لكن �أردوغان يرف�ض

االع�تراف ب�أخطائه ،و�إخفاقاته وفقاً
للكاتب.
رو�سيا تتح ّكم يف تركيا  ..يف مايو
(�أي��������ار)  ،2019ح�ي�ن ك����ان تهديد
ال��ع��ق��وب��ات الأم��ري��ك��ي��ة وا���ض��ح��اً ،قال
ال��رئ��ي�����س ال�ترك��ي �إن ب��ل�اده ورو�سيا
�ستنتجان ب�شكل م�شرتك �أ�س،500-
وه����ي ن�����س��خ��ة م���ط���ورة م���ن املنظومة
احلالية .ويف �أغ�سط�س (�آب) ،2020
و ّقعت رو�سيا وتركيا عقد ت�سليم دفعة
ث��ان��ي��ة م���ن �أ�س .400-ل��ق��د در����س
ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ف�لادمي�ير بوتني
من البداية كيفية اق�تراب تركيا من
ف�����ض��اء ن��ف��وذه��ا خ�����ص��و���ص��اً يف املجال
الدفاعي ،بعد العقوبات .و�سيمهّد ذلك

الطريق جلهود ا�ستك�شافية لر�ؤية �أي
�أن��ظ��م��ة مي��ك��ن رو���س��ي��ا ت��ق��دمي��ه��ا �إىل
تركيا والتفكري �إىل �أي درجة حمدودة
���س��ت�����س��م��ح م��و���س��ك��و مب��وج��ب��ه��ا بنقل
التكنولوجيا �إىل �أنقرة.
ال���ع���راق  ..ق����ال����ت ���ص��ح��ي��ف��ة “لو
فيغارو”� ،إ ّن الرئي�س ال�ترك��ي رجب
طيّب �أردوغ���ان� ،سيوا�صل خمططاته
العدوانية التو�سعية ،مُعتربة �أ ّن العام
 2021ه���و ع���ام ال��ت��و���س��ع الإقليمي
للرئي�س الذي �أ�سكرته تدخالت بالده
الع�سكرية يف  2020يف ك ّل من �سوريا
ول��ي��ب��ي��ا وال���ق���وق���از ،وي��ت��ج��ه ن��ح��و فتح
جبهة جديدة يف ال�شرق الأو�سط.
وح������ ّذرت ال�����ص��ح��ي��ف��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة من
�أ ّن �أردوغ�������ان بات
يتطلع الآن نحو
العراق� ،إذ مل يعد
ه���ن���اك م���ا يُوقفه
بالن�سبة ل��ه ،ولن
ي��ك��ت��ف��ي بالغارات
ال��ت��رك�����ي�����ة ال���ت���ي
ب����ات����ت اعتيادية
ع������ل������ى امل�����ن�����اط�����ق
الكردية يف �شمال
ال������ع������راق ،وي���ع���ود
ت�����اري�����خ�����ه�����ا �إىل
ثمانينيات القرن
امل����ا�����ض����ي عندما
ّ
�شن ح��زب العمال
الكرد�ستاين حرب

الع�صابات االنف�صالية� .إال �أ ّن اجلديد
هذه امل ّرة بالن�سبة لـ ِ “لو فيغارو” هو
�أ ّن العمليات الع�سكرية الرتكية قد
تكثفت بقوة ال��ع��ام املا�ضي مبُ�سمّيات
خمتلفة ،وهو ما يُوحي بعملية �أكرب يف
أرا�ض عراقية
الأ�شهر املقبلة واحتالل � ٍ
و�إقامة قواعد ع�سكرية دائمة بحجة
تطهري املنطقة احل��دودي��ة بني تركيا
والعراق من �أيّ وجود ملُقاتلي منظمة
ح�����زب ال���ع���م���ال ال���ك���رد����س���ت���اين ،التي
ُت�ص ّنفها �أن��ق��رة “�إرهابية» .باملقابل،
ي��رى م��راق��ب��ون يف ب��غ��داد �أ ّن الرئي�س
ال�ت�رك���ي ي�����س��ع��ى ل��ب��ن��اء حت��ال��ف وثيق
غري مُكلف مع رئي�س الوزراء العراقي
م�صطفى الكاظمي ،وال���ذي ي���أم��ل يف
التو�صل حل ّل ملمو�س لأزمة مياه نهر
دجلة امل�صريية ،بينما توا�صل �أنقرة
تقدمي الوعود و�إط�لاق الت�صريحات
ال���و ّدي���ة ال��ت��ي يُقابلها ان��ت��ه��اك �سيادة
العراق على �أر�ض الواقع.
الت�ساهل م��ع �أردوغ�����ان مل يعد
مُمكن ًا  ..من جهتها ،تناولت “اللو
موند” خالفات باري�س مع �أنقرة حول
�سوريا وليبيا و�شرق املتو�سط و�إقليم
ن��اغ��ورين ق��ره ب��ارغ املُ��ت��ن��ازع عليه بني
�أرمينيا و�أذربيجان ،مُ�ستبعدة تطبيع
ال��ع�لاق��ات الفرن�سية ال�ترك��ي��ة وفقاً
مل�ساعي حكومة �أردوغ��ان التي توا�صل
ا�ستفزازاتها لالحتاد الأوروب��ي ،ودعم
الإ���س�لام ال�سيا�سي يف فرن�سا وقيادة
حملة كراهية وحتري�ض �ض ّد الرئي�س

�شخ�صا
���س��ن��وات ،وم���ع وف����اة 50
ً
يف ال�����ع�����داد ،ال ي������زال 49%من
ال��ف��رن�����س��ي�ين ي�����ؤي����دون العملية،
لي�س الأم��ر بهذا ال�سوء” .تفكري
ي��ردد �صدى الأرق���ام اجليدة لثقة
الفرن�سيني يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية:
 74%بح�سب ا�ستطالع اوبينيون
واي عام  2019لـ “�سيفيبوف».
-----------------* مت �إجراء اال�ستطالع على
عينة من � 1004أ�شخا�ص،
ميثلون ال�سكان الفرن�سيني الذين
تبلغ �أعمارهم  18عا ًما ف�أكرث.
ومت �إجراء املقابالت عن طريق
ا�ستبيان عرب الإنرتنت من � 5إىل
 6يناير .2021

عن لوبوان

�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون .ور�أت ال�صحيفة
�أ ّن �أردوغ��ان يتخوف جدّياً من فر�ض
ب��روك�����س��ل م��زي��داً م��ن ال��ع��ق��وب��ات على
�أن���ق���رة يف م��ار���س ال���ق���ادم ،خ��ا���ص��ة مع
توليّ باري�س م�ؤخراً الرئا�سة الدورية
ل�ل�احت���اد الأوروب��������ي ال�����ذي يتع ّر�ض
الب���ت���زاز م��ت��وا���ص��ل م��ن ق��ب��ل الرئي�س
ال��ت��رك�����ي يف ق�������ض���ي���ة ال����ه����ج����رة غري
ال�شرعية .وعدّدت اليومية الفرن�سية،
تدخالت �أردوغ��ان غري امل�شروعة منذ
 ،2016حيث يُهاجم الأك���راد حلفاء
ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل املُ��ن��اه�����ض لتنظيم
داع�ش الإرهابي ،و ُيغيرّ ميزان القوى
يف ليبيا عرب دع��م ميلي�شيات حكومة
الوفاق يف طرابل�س� ،أما يف �شرق البحر
املتو�سط فيدو�س على �سيادة اليونان
وقرب�ص ،فيما يُر�سل مُرتزقته للقتال
�إىل ج��ان��ب �أذرب��ي��ج��ان ���ض�� ّد �أرمينيا.
ّ
لكن “اللو موند” باملقابل ،اعتربت
م���ن ج��ه��ت��ه��ا �أ ّن  2021ه���و ع���ام كل
امل��خ��اط��ر ع��ل��ى �أردوغ��������ان يف الداخل
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن حم��اول��ت��ه الظهور
ك��ق��ائ��د ع�����س��ك��ري ج���ريء خ���ارج حدود
ب��ل��اده� ،إذ �أدّى ال���رك���ود االقت�صادي
والأزمة املعي�شية للأتراك و�سوء �إدارة
�أزم����ة ف�يرو���س ك��ورون��ا ال�صحية �إىل
تقوي�ض �شعبية الرئي�س ال�ترك��ي يف
ب�ل�اده على ن��ح�� ٍو غ�ير م�سبوق ،بينما
ت��زداد عزلته ال�سيا�سية على ال�صعيد
ال��دويل ،مُ�ستبعدة جناحه يف ا�ستعادة
ث��ق��ة ال��ن��اخ��ب�ين املُ��ح��ب��ط�ين واحللفاء
التقليديني� ،إذ مل يعد الت�ساهل مع
�أردوغ������ان يف حم�� ّل��ه ،ع��ل��ى ح��� ّد تعبري
ال�����ص��ح��اف��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ال��ت��ي ر�أت �أ ّن
“�صرب احللفاء يف نهايته” والت�سوية
م���ع زع���ي���م ح����زب ال���ع���دال���ة والتنمية
الإ�سالمي يف تركيا ،مل تعد ممُ كنة.
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عربي ودويل

رئي�س الوزراء :متمردون يهاجمون عا�صمة �أفريقيا
•• باجني-رويرتز

ق����ال ف�يرم�ين جن���ري���ب���ادا رئ��ي�����س وزراء جمهورية
�أف��ري��ق��ي��ا الو�سطى �إن ق���وات الأم���ن ���ص��دت هجوما
���ش��ن��ت��ه ج��م��اع��ات م�سلحة ت�����س��ع��ى ل�لا���س��ت��ي�لاء على
العا�صمة باجني يف ال�س ــاعات الأوىل من �صباح �أم�س
الأربعاء.
وي�����ش��ك��ل ال���ه���ج���وم ت�����ص��ع��ي��دا ك���ب�ي�را يف ال���ق���ت���ال مع
اجل��م��اع��ات امل��ت��م��ردة ال���ذي ان��دل��ع ب�سبب انتخابات
متنازع عليها �أجريت يف  27دي�سمرب كانون الأول.
وهاجمت اجلماعات بلدات قريبة من باجني ال�شهر

امل��ا���ض��ي ،لكنها مل ت�صل �إىل ال��ع��ا���ص��م��ة ك��م��ا كانت
ت�ستهدف.
و�سمع �شاهد من رويرتز يف باجني �أ�صوات انفجارات،
و�شاهد الحقا طائرات هليكوبرت حتلق فوق املدينة.
وق��ال جنريبادا على في�سبوك “مت �صد املهاجمني
الذين جاءوا ب�أعداد كبرية لال�ستيالء على باجني”.
وحث املواطنني على التزام الهدوء.
ومتوج الدولة ،البالغ عدد �سكانها  4.7مليون ن�سمة
والغنية بالذهب والأملا�س ،بالعنف منذ �أن �أطاح مترد
بالرئي�س ال�سابق فران�سوا بوزيزي يف عام .2013
و ُقتل الآالف ونزح �أكرث من مليون عن ديارهم.
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روما تريد �إعادة فتح املتاحف ومتديد حالة الطوارئ
•• روما�-أ ف ب

�أعلن وزي��ر ال�صحة الإيطايل روبرتو �سبريانزا �أم�س الأول رغبة
احلكومة يف �إع��ادة فتح املتاحف يف املناطق الأق��ل ت�ضررا من وباء
كوفيد 19-ولكن �أي�ضا يف متديد حالة الطوارئ حتى  30ني�سان/
�أبريل .وقال الوزير �أمام النواب عار�ضا الإجراءات اجلديدة ملكافحة
وباء كوفيد 19-الذي �أودى بحياة ما يقرب من � 80ألف �شخ�ص يف
البالد “املتاحف ،وهي �أماكن ترمز لثقافة البالد� ،سيعاد فتحها يف
“املناطق ال�صفراء” .و�ستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا
من  16كانون الثاين/يناير.
وتتوزع املناطق الع�شرون يف �إيطاليا حاليا على ثالث فئات� ،صفراء

وبرتقالية وحمراء ا�ستنادا �إىل �شدة الو�ضع الوبائي فيها ،وتراجع
جلنة علمية تقييم الو�ضع �أ�سبوعيا .كذلك� ،أعلن �سبريانزا رغبة
احلكومة يف متديد حالة الطوارئ ب�سبب الوباء حتى 30ني�سان/
�أب��ري��ل .و�أو���ض��ح ال��وزي��ر “هذا الأ���س��ب��وع� ،شهدنا ت��ده��ورا للو�ضع
الوبائي يف �إيطاليا وعدد املر�ضى يف العناية املركزة �آخذ يف االزدياد
( )...يجب �أال نخدع انف�سنا ،الوباء ينت�شر جمددا».
و�أ�شار �إىل �أن “هناك  12منطقة عالية اخلطورة” يجب ت�صنيفها
“منطقة برتقالية» .وين�ص املر�سوم اجلديد الذي ت�ستعد احلكومة
لإقرار ،على الإبقاء على احلظر املفرو�ض على التنقل بني منطقتني
ح��ت��ى ل��و ك��ان��ت��ا م�صنفتني “منطقة �صفراء” ،با�ستثناء �أ�سباب
مرتبطة بالعمل �أو اال�ست�شفاء.
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•• الفجر –خرية ال�شيباين
منذ �أكرث من عام،
ظهر فريو�س كورونا
اجل��دي��د لأول مرة
يف م��ن��ط��ق��ة ه��وب��ي
ال�صينية ،قبل �أن
ينت�شر �إىل بقية
ال��ع��امل .وي��ب��دو �أن
ال�صني ،التي تدعي
�أنها حققت مع الوباء
رغ������م اف��ت��ق��اره��الل�شفافية -جناح ًا
ت��ري��د ا�ستخدامه
ل�صاحلها على امل�سرح
الدويل.
فيما يلي ترجمة لوجهة نظر
ح��ول الو�ضع يقدمها �إميانويل
ل����ي����ن����ك����وت ،ال����ب����اح����ث امل���������ش����ارك
يف م��ع��ه��د ال����ع��ل�اق����ات الدولية
واال�سرتاتيجية ،والأ�ستاذ بكلية
الآداب يف امل��ع��ه��د الكاثوليكي
بباري�س.
*تتّهم ال�صني ب���إخ��ف��اء �أ�سباب
ال��وب��اء ،وال��دل��ي��ل رف�ضها دخول
خ�ب�راء منظمة ال�صحة العاملية
�إىل �أرا�ضيها .فيما يتعلق مب�س�ألة
الو�صول �إىل املعلومة ،كيف ت�ضع
ال�������ص�ي�ن ن��ف�����س��ه��ا ع���ل���ى ال�ساحة
الدولية؟
 ق���ال �إمي���ان���وي���ل م���اك���رون يف� 17أب���ري���ل  2020ل�صحيفة
فاينن�شال ت��امي��ز :ال ن��ع��رف كل
�شيء عما حدث فعال يف ووهان.
كما �أن رف�ض ال�صني منح وفد من
منظمة ال�صحة العاملية فر�صة
زي��ارة ال�صني للتحقيق يف �أ�صول
الفريو�س لن ي�ؤدي �إال �إىل زيادة
ال�����ش��ك��وك .ه��ل ال���وب���اء م��ن �أ�صل
حيواين فقط؟ هل ه��ذا مرتبط
بخط�أ يف التعامل قد يكون حدث
يف املخترب الذي �سلمته فرن�سا؟
ح��ق��ي��ق��ة م��زع��ج��ة �أخ�������رى :مل
يتمكن �أي فريق علمي فرن�سي ،يف
حتد للربوتوكوالت التي قررتها
احلكومتان الفرن�سية وال�صينية،
م����ن زي�������ارة ه�����ذا امل���خ���ت�ب�ر .م����اذا
ُي�صنع ه��ن��اك؟ ويف �أي ظروف؟
ل��ي�����س��ت ل��دي��ن��ا �أج���وب���ة ع��ل��ى هذه
الأ�����س����ئ����ل����ة .ل���ن���ذ ّك���ر بت�سل�سل
ال��وق��ائ��ع :مت اكت�شاف الفريو�س
يف ن��ه��اي��ة ن��وف��م�بر  .2019يف
دي�سمرب  ،2019ت�ساءل الأطباء
يف ووهان عن عدة حاالت لق�صور
اجلهاز التنف�سي ،راغبني يف تنبيه
ال�سلطات ال��ت��ي �أم��رت��ه��م بالتزام
ال�����ص��م��ت حت���ت ط��ائ��ل��ة عقوبات
قا�سية.
نعرف البقية ،واحلياة اليومية
ل�����س��ك��ان ه�����ذا ال���ت���ج���م���ع ،البالغ
ع���دده���م  11م��ل��ي��ون ن�����س��م��ة ،مت
و���ص��ف��ه��ا ي��وم�� ًي��ا وب�����ش��ج��اع��ة من
قبل امل��دون��ة والكاتبة فانغ فانغ

االرقام ال�صينية م�شكوك فيها

انت�شار عاملي للوباء

بعد �أكرث من عام على بدء الأزمة

�أي متوقع دويل لل�صني يف وباء كوفيد 19-العاملي...؟

�سي�ساعد الفريو�س يف �إحياء فكرة ال�سيادة لأنه زاد من الوعي بال�ضعف ال�شديد الذي ّتولده العوملة

“ :”1ت��ردد ال�سلطات يف تعليق
احتفاالت ر�أ���س ال�سنة ال�صينية،
ث�����م جت�������اوز الأق�����������س�����ام الطبية
لطاقتها ،واالنفجار ال�صاروخي
للفريو�س.
تفاعلت ال�سلطة املركزية -بكني
ب����إ����ص���دار �أم�����ر ي��ف��ر���ض حجرا�صحيا على املدينة ،لكنها �سعت
�إىل �أن تكون مطمئنة من خالل
�إخفاء خطورة الع ّلة عن �سلطات
منظمة ال�صحة العاملية .تفاعلت
ه����ذه الأخ���ي���رة ب�����ش��ك��ل �ضعيف،
و�سنعلم الحقا �أن مدير منظمة
ال�صحة العاملية ،وهو �إثيوبي ،كان
مقربا لبكني.
�أب�����دت احل���ك���وم���ات الأوروب����ي����ة
ب�������س���ذاج���ة ث��ق��ت��ه��ا يف حتليالت
منظمة ال�صحة العاملية ،وقررت
ات��ب��اع تو�صياتها :ت��ظ��ل احلدود
وامل���ط���ارات مفتوحة .ه��ذا الأمر
�أك�ث�ر �إث���ارة للده�شة حيث كانت
ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة الفرن�سية
على دراية بالغة بخطورة الو�ضع.
يف ال���واق���ع ،ف��رن�����س��ا ه���ي الدولة
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي �أب��ق��ت قن�صليتها
يف ووهان مفتوحة .باخت�صار ،مل
يتم عمل �أي �شيء لوقف املوجة
ال��ق��ادم��ة .مت ت���أخ�ير م��ا ال مفر
منه ،ثم علمنا �أن فرن�سا قدمت
ب�سخاء �آخر خمزون من كماماتها
� ...إىل ال�صني.

حتى كتابة هذه ال�سطور “�أوائل
يناير � ،”2021أج���رت ال�صني
�أكرث من  4ماليني لقاح .ن�سب ًيا
“من ب�ين م��ل��ي��ار و 400مليون
ريا.
ن�سمة” ،لي�س كث ً
*ب��ع��د �أك��ث�ر م��ن ع���ام ع��ل��ى بدء
�أزمة فريو�س كورونا� ،أين ال�صني
من حيث و�ضعها ال�صحي؟
 ر�سم ًيا ،تقف ال�صني عند عددال��ق��ت��ل��ى ال��ب��ال��غ  ،4634لكنها

منظمة
ال�صحة
العاملية
بداية
تفاعل
متعرثة

�أق����رت ق��ب��ل ف�ت�رة وج��ي��زة �إعطاء
منظمة ال�صحة العاملية �إمكانية
ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ال�����ص�ين يف �أ�صول
ال���وب���اء وه����ذا ق��د يك�شف ارقاما
�أك���ب��ر .منطقيا ،وع��ل��ى نطاق
ق�����ارة -دول������ة م��ث��ل ال�������ص�ي�ن ،من
امل�ستحيل �أن يكون عدد الوفيات
يف ال�صني �أقل من �إيطاليا ،على
�سبيل امل��ث��ال .وق��د ت��راف��ق��ت هذه
الأك���اذي���ب ح��ول ال��ع��دد احلقيقي

ل�ضحايا كوفيد 19-يف ووهان،
م���ع �إع������ادة ك��ت��اب��ة ال���ت���اري���خ فيما
يتعلق بالوباء من خالل حماولة
�إظهار �أن الفريو�س كان من �أ�صل
�أمريكي.
ظ��ه��رت ب�����ؤرة ج��دي��دة للوباء
قبل �أيام قليلة يف �شيجيات�شوانغ،
ج���ن���وب ب���ك�ي�ن .وه����ي حم����ور هام
لل�سكك احلديدية ،وقد مت اتخاذ
ت���داب�ي�ر ح��ج��ر وف��ح�����ص �صارمة

ه��ن��اك� .إذن ،ال ي����زال الفريو�س
م���ن���ت�������ش��� ًرا ح���ت���ى ي���وم���ن���ا ه�����ذا يف
ال�������ص�ي�ن ،وم������ع �إغ����ل���اق ال���ب�ل�اد
وتكميم �أف��واه ال�صحافة ،ي�صعب
علينا م��ع��رف��ة م��ا �إذا ك��ان��ت هذه
الب�ؤرة الوحيدة للوباء �أم �أن هناك
ب�����ؤراً �أخ������رى .يف ك��ل الأح����وال،
�ستظهر �أوب��ئ��ة خطرية �أخ��رى يف
ه���ذا ال��ب��ل��د ،لأن ال��رب��ط العنيف
ب�ين الو�سط احل�ضري والريفي

م��ن ن��اح��ي��ة ،وزي����ادة ن���زوح النا�س
من ناحية �أخ��رى ،مر�شحان لأن
يتطورا �أك�ث�ر ...وه��ذه الظواهر
ت�������س���هّ���ل ان���ت�������ش���ار ال���ف�ي�رو����س���ات
وحت ّولها ب�شكل كبري.
*رغ��م �أنها “�أ�صل” هذا الوباء
ال��ع��امل��ي ،ي��ب��دو �أن ال�صني عرفت
كيف تنجح على ال�صعيد الدويل
من خالل توفري املعدات ومتويل
منظمة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة� ،إل���خ.
كيف نف�سر هذا الو�ضع املتناق�ض
ظاهر ًيا على امل�ستوى الإقليمي
والعاملي؟
 ع��ل��ي��ن��ا �أن ن���ح���ذر املظاهر:ال�����ص��ادرات املدفوعة م��ن املعدات
الطبية م��ن قبل ال�صني ،والتي
غ����ال���� ًب����ا م����ا ت���ت�������ض���رر ،ه����ي على
العك�س م��ن ذل���ك ع��ان��ت �إخفا ًقا
على امل�ستوى ال��دويل .يف غ�ضون
�أ����س���اب���ي���ع ق���ل���ي���ل���ة ،ف���ت���ح ال���غ���رب،
وك��ذل��ك ع���ددًا م��ن دول اجلنوب،
أخ�����ي�����را ع���ل���ى خ���ط���ورة
�أع����ي����ن����ه �
ً
القوة ال�صينية وع��دم م�س�ؤولية
قادتها .لقد دم��ر �شي جني بينغ
يف وقت ق�صري جدًا ر�صيد الثقة
وعقودًا من اجلهود التي بذلتها
الدبلوما�سية ال�صينية لإ�صالح
�صورة البالد.
و�����س����م����ح����ت االخ�������ت���ل���االت يف
الإدارة ال�صينية ،خالل الأ�سابيع
الأوىل من الأزم��ة ،لـ “�شي جني

منطقيا ،وعلى نطاق قارة -دولة مثل ال�صني ،من امل�ستحيل �أن يكون عدد الوفيات يف ال�صني �أقل من �إيطاليا
دمرت بكني يف وقت ق�صري ر�صيد الثقة ً
وعقودا من اجلهود بذلتها الدبلوما�سية ال�صينية لإ�صالح �صورة البالد

ظهور ب�ؤرة جديدة للوباء يف �شيجيات�شوانغ

ووهان منبع الوباء

بينغ” بتعزيز قب�ضته على جهاز
احلزب من خالل ت�سريع عمليات
ال���ت���ط���ه�ي�ر وت��ب�ري����ر ا�ستخدام
القر�صنة الإلكرتونية املتطفلة
وامل���ب���ي���دة ل��ل��ح��ري��ات .م���ن وجهة
النظر هذه� ،أظهرت هذه الأزمة
�أن ال���دمي���ق���راط���ي���ات الآ�سيوية
مثل ت��اي��وان �أو ك��وري��ا اجلنوبية
ق���د �أدارت الأزم�����ة ب��ك��ف��اءة �أكرب
ب��ك��ث�ير ،دون ال��ت��خ��ل��ي ع��ن القيم
الأ���س��ا���س��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف اح��ت�رام
النا�س وحقوقهم.
ميكن �أي���ً��ض��ا مالحظة تطرف
ال��ن��ظ��ام ال�����ص��ي��ن��ي ع��ل��ى امل�ستوى
ال���دويل .ت�ضاعفت اال�ستفزازات
ال��ع�����س��ك��ري��ة ���ض��د ت���اي���وان والهند
(يف م���ن���ط���ق���ة الداخ) �أو �ضد
ال�سفن الأمريكية يف بحر ال�صني
اجلنوبي بف�ضل هذا الوباء الذي،
ال نن�سى� ،أن��ه ه�� ّز �أي���ً��ض��ا املجتمع
ال�صيني.
�إن ع������دم ال���ث���ق���ة يف النظام
ال���ذي مي��ر ب���أزم��ة ثقة خطرية–مع اخل�����وف احل��ق��ي��ق��ي ال���ذي
تثريه مالحقة كبار ال�صناعيني
“اختفاء جاك ما من عوار�ضها”
وارتفاع معدل البطالة “يف بلد ال
توجد فيه منح”  ،ت�شكل ح�صيلة
العام املا�ضي.
مل يقت�صر الأم��ر على ت�سريع
ال����ف��ي�رو�����س ل��ل�اجت����اه����ات التي
كانت ُتالحظ حتى قبل ظهوره،
ول��ك��ن��ه ب�ل�ا ���ش��ك ���س��اع��د ولفرتة
طويلة يف �إح��ي��اء ف��ك��رة ال�سيادة،
يف فرن�سا على وج��ه اخل�صو�ص،
لأن ال���ف�ي�رو����س زاد م���ن الوعي
بال�ضعف ال�شديد ال���ذي تو ّلده
ال��ع��ومل��ة .ل��ق��د ح���ان ال���وق���ت الآن
لفك االرتباط ال�صناعي ،و�إعادة
�أكرث قطاعات الن�شاط ح�سا�سية
�إىل الوطن .وميكن القول �إن هذا
خ�بر ج��ي��د ل��ل��غ��رب ...ل��ك��ن��ه خرب
�سيئ لل�صني.
--------------« »1فانغ فانغ ،ووهان ،مدينة
مغلقة ،باري�س� ،ستوك2020 ،
عن موقع معهد العالقات
الدولية واال�سرتاتيجية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138
EAT 55384

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم153057 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي ،
 ، 08933الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 153057 :بتاريخ2011/12/04 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/02/13 :
وحتى تاريخ2031/02/13 :

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14

�إعــــــــــالن

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14

�إعــــــــــالن

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/وايب اند �شاين لغ�سيل
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 2895654:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة غامن حارب حممد بالفار املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شوق عي�سى عتيق مو�سى املهريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ور�شة االيجابية
لل�سيارات رخ�صة رقم CN 2290575:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
طلحه احمد حممد فريد العولقي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء
طلحه احمد حممد فريد العولقي من  %100اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل نا�صر علي اجل�سارى %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ور�شة الغد لل�سيارات
رخ�صة رقم CN 1410397:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد عبداهلل عمر حممد بافرج %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك حممد �سعيد احلديلى املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138

اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138

اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138

اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138

اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138

اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138

اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138

اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138

اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138

اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138

اخلميس  14يناير  2021م  -العـدد 13138

عربي ودويل

Thursday 14 January 2021 - Issue No 13138

نافالني يتعهد بالعودة �إىل الديار رغم التهديد بعقوبة ال�سجن
•• مو�سكو�-أ ف ب

�أعلن املعار�ض الرو�سي �أليك�سي نافالني ال��ذي يتعافى حاليا يف
�أملانيا من عملية ت�سميم مفرت�ضة� ،أم�س الأربعاء �أنه �سيعود �إىل
رو�سيا يوم الأحد  17كانون الثاين/يناير رغم التهديد بعقوبة
ال�سجن.
وكتب زعيم املعار�ضة على ح�سابه على �إن�ستغرام “لقد جنوت.
والآن (الرئي�س الرو�سي ف�لادمي�ير) بوتني ال��ذي �أ���ص��در الأمر
ب��ق��ت��ل��ي  ...ي��ط��ل��ب م���ن م��وظ��ف��ي��ه �أن ي��ف��ع��ل��وا ك���ل ���ش��يء ح��ت��ى ال
�أعود” م�ضيفا �أن��ه حجز رحلة على ط�يران “بوبيدا” للعودة
يف  17كانون الثاين/يناير �إىل رو�سيا .و�أ�ضاف “مل يكن هناك
�أي �شك بخ�صو�ص العودة �أو عدم العودة بالن�سبة �إيل .بب�ساطة

لأنني مل �أغ��ادر .انتهى بي املطاف يف �أملانيا ...ل�سبب واحد :لقد
حاولوا قتلي» .ونافالني موجود يف �أملانيا منذ �أواخر �آب�/أغ�سط�س
بعدما �أ�صيب ب�إعياء �شديد خالل رحلة من �سيبرييا �إىل مو�سكو
للقيام بحملة انتخابية و�أدخل امل�ست�شفى يف مدينة �أوم�سك حيث
بقي � 48ساعة ثم نقل �إىل برلني يف غيبوبة .وخرج نافالني من
امل�ست�شفى يف �أوائ���ل �أيلول�/سبتمرب وخل�صت ث�لاث��ة خمتربات
�أوروبية �إىل �أنه �س ّمم مبادة نوفيت�شوك التي مت تطويرها خالل
احلقبة ال�سوفياتية من �أجل �أغرا�ض ع�سكرية .وهذا اال�ستنتاج
�أكدته منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية رغم نفي مو�سكو املتكرر.
ويف مقطع فيديو �أرفقه باملن�شور على �إن�ستغرام قال نافالني “هذا
ال�صباح ،قمت بتماريني االعتيادية التي كنت �أقوم بها كل يوم على
مدار الأ�شهر القليلة املا�ضية ،وقلت لنف�سي �إنني �شفيت عمليا”.

لذلك ،راجعت رح�لات �شركة بوبيدا وا�شرتيت تذكرة للعودة.
الأحد  17كانون الثاين/يناير �أعود �إىل مو�سكو» .ون�شر نا�شط
من �صندوق مكافحة الف�ساد التابع لنافالني غيورغي �ألبوروف
على ت��وي�تر ���ص��ورة لتفا�صيل ال��رح��ل��ة ال��ت��ي �سيكون على متنها
املعار�ض والتي �ستهبط يف ال�ساعة  16,20( 19,20ت غ) مرفقة
بتعليق “�شيء ما يخربين ب�أن مطار فنوكوفو �سيكون ممتلئا يوم
الأح��د» .منذ خروجه من الغيبوبة ،يتهم �أليك�سي نافالني وكالة
اال�ستخبارات الرو�سية ب�أنها تقف وراء حماولة قتله بناء على
طلب فالدميري بوتني ،وهو ما يرف�ضه الكرملني ب�شكل قاطع.
و�أثارت هذه الق�ضية �أزمة دبلوما�سية جديدة بني مو�سكو والدول
الغربية بعدما منع االحت���اد الأوروب�����ي ال��ع��دي��د م��ن امل�س�ؤولني
الرو�س من البقاء على �أرا�ضيه ،من بينهم رئي�س اال�ستخبارات

اقتحام الكابيتول  2021يذكر باحتالل �سفارة وا�شنطن يف طهران 1979
•• وا�شنطن-وكاالت

���ش�� ّب��ه ال�����ض��اب��ط الأم��ري��ك��ي جون
ليمربت اق��ت��ح��ام الكابيتول من
قبل �أن�����ص��ار الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب باحتالل ال�سفارة
الأمريكية يف طهران يف .1979
وق��ال ليمربت ،ال��ذي كان واحداً
من �آخ��ر امل�س�ؤولني الأمريكيني
ال���ذي���ن ع��م��ل��وا يف �إي������ران و�أح����د
ال���ره���ائ���ن ال���ذي���ن اح��� ُت���ج���زوا يف
ال�سفارة الأمريكية بطهران ،يف
م��ق��ال ب�صحيفة “لو�س اجنل�س
تاميز”� ،إن “امل�شهد املُخجل
ي��وم الأرب��ع��اء يف مقر الكونغر�س
�أع���اد �إح��ي��اء ذك��ري��ات تق�شعر لها
الأب��دان ،منذ  41عاماً وبالذات
يف  4نوفمرب (ت�شرين الثاين)
 ،1979حني واج��ه وزم�لاءه يف
ال�����س��ف��ارة الأم��ري��ك��ي��ة يف طهران
غزو مجُ ّمع ُيفرت�ض �أنه حمرم،
وتغ ّلبت احل�شود على قوات الأمن
غري امل�ؤهلة ،بت�شجيع من القائد
الأعلى للبالد».

ويف ذل��ك ال��وق��ت� ،سمح التدريب
الرائع وان�ضباط حرا�س الأمن
بحماية �أرواح موظفي ال�سفارة.

ت�شابه مخُ يف
و�أو���������ض��������ح �أن ال����ت���������ش����اب����ه بني
احل���ادث�ي�ن ُم��ث�ير ل��ل��خ��وف .ففي
�صيف  ،1979ح��ر���ض م�ؤ�س�س
اجلمهورية الإ�سالمية اخلميني
�أت��ب��اع��ه ع��ل��ى ال���والي���ات املتحدة،
وح��م��ل الأم��ري��ك��ي�ين م�س�ؤولية
امل�شاكل التي ُتعاين منها �إيران.
وزاد ن���ق���ده ال���ل���اذع ب���ع���د ق����رار
الرئي�س جيمي ك��ارت��ر بال�سماح
ل�������ش���اه �إي��������ران امل����ع����زول بدخول
الواليات املتحدة للعالج.
ورغ�����م امل��خ��اط��ر ال���وا����ض���ح���ة ،مل
ي��ك��ن ل���دى ال�����س��ف��ارة الأمريكية
احل�����د الأدن��������ى ملُ���واج���ه���ة هجوم
ال��غ��وغ��ائ��ي�ين ال���ذي���ن امتدحهم
اخلميني بو�صفهم وكالء “ثورة
ثانية �أكرب من الأوىل” ،يف �إ�شارة
للثورة الإ�سالمية التي �أطاحت
ب�شاه �إيران قبل ت�سعة �أ�شهر من
احتالل ال�سفارة الأمريكية.

ف�شل يف الدعم
وق����ال ل��ي��م�برت“ :يوم الأربعاء
�شاهدت م��رة ثانية الغوغائيني،
وه��م يقتحمون ب��واب��ات مبنى ال
يمُ كن انتهاك حرمته .و�شاهدت
الف�شل يف توفري ال��دع��م املبا�شر
يف ال���وق���ت املُنا�سب” ،م�ضيفاً
“عندما ���س��م��ع��ت ت�صريحات
ُم��ف��اده��ا �أن احل��ر���س ال��وط��ن��ي يف
طريقه �إىل الكونغر�س و�شرطة
م�ي�ري�ل�ان���د وف��رج��ي��ن��ي��ا قادمة،
مل �أ�ستطع �إال �أن �أتذكر الوعود
ال���ف���ارغ���ة ال���ت���ي ���س��م��ع��ن��اه��ا من
ال�سلطات الإيرانية عن امل�ساعدة
التي �ست�صل قريباً».
«و�صل الدعم �إىل مبنى الكابيتول
ولكن بعد �سقوط �ضحايا ،وبعد
فوات الأوان ملنع الغوغائيني من
�أن يعيثوا الف�ساد يف بيت ال�شعب
املحبوب ،والتقاط ال�صور جلو�ساً
ع��ل��ى ك��ر���س��ي ن���ائ���ب ال��رئ��ي�����س يف

الفدرالية �ألك�سندر بورتنيكوف .وردا على ذل��ك� ،أعلنت مو�سكو
ف��ر���ض ع��ق��وب��ات م�����ض��ادة وح��ظ��رت ب��ق��اء ال��ع��دي��د م��ن ممثلي دول
االحت���اد الأوروب����ي يف رو���س��ي��ا ،وه��و �إج���راء ط��ال خ�صو�صا فرن�سا
و�أملانيا وال�سويد ،وهي الدول التي �أعلنت خمترباتها وجود مادة
نوفيت�شوك يف ج�سم نافالني .ويتهم نافالني وحلفا�ؤه الكرملني
مبحاولة منع عودة املعار�ض �إىل رو�سيا بتهديده بال�سجن .ويوم
الثالثاء ،قدمت �أوراق �إىل حمكمة يف مو�سكو تطلب حتويل حكم
بال�سجن مع وقف التنفيذ �صدر يف العام � 2014ضد نافالني بعد
حماكمة ندد بها ق�ضاة �أوروبيون باعتبارها� ،إىل عقوبة بال�سجن.
يدعي نافالني �أن ال�شكوى مت تقدميها من قبل م�صلحة ال�سجون
الرو�سية لإدانة تعود �إىل كانون االول/دي�سمرب  .2014وقال يف
مقطع الفيديو “�إنهم يفعلون كل �شيء لتخويفي».
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نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

عزل ترامب؟ اختبار كبري للجمهوريني!...
•• بيري مارتن

جمل�س ال�شيوخ.
ويف ط��ه��ران ،مل ت�صل املُ�ساعدة
امل������وع������ودة .وب���ع���د �أرب����ع����ة ع�شر
�شهراً من احتجازنا ،كنا ال نزال
ننتظرها” ،قال ليمربت.
و�أ�������ض������اف ال����ك����ات����ب �أن��������ه �سمع
االن���ت���ق���ادات ذات���ه���ا ،ع��ن��دم��ا كان
ره��ي��ن��ة يف ال�����س��ف��ارة الأمريكية
“كان علينا �أن نعرف” ،و”كنا
ننتظر ح��دوث هذا” ،و”ملاذا مل
ي��ت��وق��ع �أح���د م��ث��ل ه���ذا التهديد
الوا�ضح؟” ،و”ملاذا مل ن�ستع ّد
له؟».
�أحداث نادرة
وق����ال ل��ي��م�برت“ :يف احلالتني،
ل���ع���ب ع�����ام��ل��ان دوراً يف ه���ذه
الإخفاقات وهما ،فظاعة الهجوم،
ون��درة الأح���داث املماثلة .وكانت
ال�������س���ف���ارة يف ط����ه����ران تعر�ضت
ل��ه��ج��وم م���ن جم��م��وع��ة م�سلحة
يف فرباير (�شباط) � ،1979أي
قبل احتاللها بت�سعة �أ�شهر ،لكن
ال�سلطات الإيرانية بادرت �سريعاً
و�أجلت املُ�سلحني من املكان .ومل

ت�����ش��ه��د ط���ه���ران ح���ادث���اً ُم�شابهاً
م���ن���ذ  ،1829ع���ن���دم���ا اقتحم
ال��غ��وغ��ائ��ي��ون ال�����س��ف��ارة الرو�سية
وقتلوا معظم طاقمها مبن فيهم
ال�سفري .كما �أن �آخر هجوم على
مبنى الكابيتول الأمريكي كان يف
 ،1814عندما احتلت القوات
الربيطانية وا�شنطن و�أحرقتها
يف حرب .»1812
�أمور �شنيعة
يف طهران ،اعتاد طاقم ال�سفارة
ع���ل���ى ال����ت����ظ����اه����رات ال�صاخبة
املُعادية لأمريكا .ويف وا�شنطن،
ك��ان��ت ال�����ش��رط��ة ت��ت��وق��ع تظاهرة
���ص��اخ��ب��ة م����ؤي���دة ل�ت�رام���ب قرب
ال��ك��اب��ي��ت��ول ،ال اق��ت��ح��ام��ه� ،إذ مل
ت�شهد وا�شنطن حادثة ُم�شابهة
ليوم الأربعاء منذ � 207أعوام.
ويف ط����ه����ران مل ي����ت����و ّق����ع �أح����د
ُم��واف��ق��ة اخلميني على احتالل
�سفارة �أجنبية .ومل حتدث �أمور
�شنيعة مماثلة ���س��اب��ق��اً ،حتى �أن
ال�����س��ل��ط��ات الإي����ران����ي����ة �شجبت
ال��ه��ج��وم ال��دم��وي على ال�سفارة

الرو�سية يف .1829
ويف ط��ه��ران ووا�شنطن ،مل تكن
ال�سلطة ال��ت��ي ت��وق��ع��ت الهجوم،
ه���ي ال��ت��ي م��ن��ع��ت��ه .م���ن الوا�ضح
�أن ت��رام��ب وق��وات��ه ك��ان��وا ُيغذّون
�أت��ب��اع��ه��م ب���أك��اذي��ب��ه��م امل�ستمرة
ع���ن ت���زوي���ر االن��ت��خ��اب��ات .ورغم
ه��ذه الإ����ش���ارات ال��ت��ح��ذي��ري��ة� ،إال
�أن ح�����ش��ود وا���ش��ن��ط��ن �سيطرت
وب�سهولة على ق��وات الأم��ن غري
امل�����س��ت��ع��دة يف امل��ب��ن��ى .ومل ُتثنهم
ح��ت��ى ���ص��رخ��ة ت���رام���ب اجلوفاء
“عودوا لبيوتكم ،نحن نحبكم”
عن موا�صلة �شغبهم.
وخ���ت���م ل���ي���م�ب�رت ق����ائ ً
��ل�ا �إن������ه يف
اق��ت��ح��ام ال�����س��ف��ارة الأم��ري��ك��ي��ة يف
ط��ه��ران م��ن��ذ  40ع��ام��اً “تو ّقع
ك���ارت���ر ب��ن��ف�����س��ه ع���واق���ب �سماحه
با�ستقبال ال�شاه املري�ض .ووفقاً
ملذكرات هاملتون جوردان ،رئي�س
هيئة �أرك��ان كارتر� ،س�أل الرئي�س
م�ست�شاريه ،م���اذا �ستقولون يل
عندما تقتحم �سفارتنا ،وي�ؤخذ
�سجل
�أب����ن����ا�ؤن����ا ره�����ائ�����ن؟ .مل ُي ّ
التاريخ �أي ر ّد على ال�س�ؤال!».

مت��ث��ل امل��ح��اك��م��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ع��زل دون���ال���د ترامب،
التي ال مفر منها الآن ،مع�ضلة مفجعة للحزب
اجلمهوري.
يف �أع��ق��اب التمرد امل���أ���س��اوي ي��وم الأرب��ع��اء املا�ضي
يف مبنى الكابيتول هيل ،وال��ذي تت�ضخم ابعاده،
تتزايد الدعوات لرحيل دونالد ترامب �أو طرده.
ومبا ان ترامب م�ص ّمم على الت�صرف وك�أن �شي ًئا
مل يحدث ،ورف�ض نائبه ال�شروع يف عملية ترحيل
مب��وج��ب ال��ت��ع��دي��ل اخل��ام�����س وال��ع�����ش��ري��ن� ،أ�صبح
م�صريه يف �أيدي الكونغر�س.
احلقائق ت�ؤيد العزل ،لكن الأمر كله يتوقف على
احل�سابات ال�سيا�سية للجمهوريني.
عزل م�ستحق
ملاذا تبد�أ �إج��راءات العزل يف نهاية املدة؟ الأ�سباب
كثرية.
�أو ًال ،ل��ي�����س ه��ن��اك م��ن ي��ن��ك��ر �أن ت��رام��ب ح ّر�ض
و�ضوحا
القطيع على غزو الكابيتول هيل .وال يقل
ً
�أنه �سعى �إىل �إقناع م�س�ؤويل االنتخابات يف جورجيا
بالتالعب بنتائج االنتخابات ب�شكل مزور.
�إن ت���رك ه���ذه اجل��رائ��م دون ع��ق��اب �سيكون غري
م��ق��ب��ول .وح��ت��ى ل��و ج���اءت �إج�����راءات الإق��ال��ة بعد
الت�سليم يف  20يناير ،ف�إنها �ستحرم ترامب من
بع�ض امتيازات الرئي�س ال�سابق ،وقد متنعه من
الرت�شح لإعادة انتخابه عام .2024
ل��ن ي�تردد الدميقراطيون يف دع��م االق��ال��ة ،لكن
ماذا �سيفعل اجلمهوريون؟
ح�سابات حزبية
بالن�سبة للدميقراطيني ،تطرح “امل�ساءلة” الثانية
م�شاكل �أقل من الأوىل .فبينما يرى البع�ض ب�أن
ع��ل��ى ال��دمي��ق��راط��ي�ين االم���ت���ن���اع ع���ن الت�صويت
با�سم امل�صاحلة الوطنية ،ف���إن ه���ؤالء ي��ردون ب�أن

امل�صاحلة �ستكون وهمية بدون حما�سبة.
�أما بالن�سبة للجمهوريني ،فان احلوافز خمتلطة.
من الناحية املجردة ،قد يكون من الأف�ضل لهم
ر�ؤي���ة دون��ال��د ت��رام��ب م�ستبعدًا ب�شكل دائ��م حتى
يتمكن احلزب من الن�أي بنف�سه عن �إرثه امللوث.
و�إذا �أ���ص��ب��ح ت��رام��ب ب��ع��ي��دًا ع��ن الأف���ق ال�سيا�سي،
ميكن للجمهوريني الإ�صالح دون التنازل كثريا
للرتامبيني.
وم��ع ذل��ك ،ف���إن ه��ذه امل�صلحة اجلماعية مقيدة
بامل�صلحة ال��ف��ردي��ة للم�شرعني ال��ذي��ن يخ�شون
ات��خ��اذ اخل��ط��وة الأوىل� .سيواجه دون��ال��د ترامب
ع��ار الئحة ات��ه��ام ر�سمية ثانية م��ن قبل جمل�س
ال��ن��واب ،وتبقى الإدان���ة من قبل جمل�س ال�شيوخ
ممكنة ،لكنها غري مرجحة.
ال خمرج من الفخ
�ست�ستمر امل�شكلة طاملا ي�ؤمن ع�شرات املاليني من
الأمريكيني ب�أكاذيب دونالد ترامب ،ويعتقدون �أن
انتخاب جو بايدن غري �شرعي.
و ُتظهر ا�ستطالعات ال���ر�أي �أن الت�أييد للرئي�س
ب�ين اجل��م��ه��وري�ين ال ي���زال م��رت��ف��ع��اً ،وع��ل��ى غرار
“الأكاذيب الكبرية” ال���ت���ي �أدت �إىل �صعود
احل��رك��ات الفا�شية يف املا�ضي ،ف���إن كذبة ترامب
ب�ش�أن االنتخابات �ست�ستمر يف دفع جزء كبري من
جمهور الناخبني اىل التطرف.
وبدون �شجاعة امل�شرعني اجلمهوريني امل�ستعدين
ملخاطرة �سيا�سية ق�صرية امل��دى ل�صالح حزبهم
وب���ل���ده���م��� ،س��ت�����س��ت��م��ر ه�����ذه ال���ك���ذب���ة يف �إ�صابة
عقول النا�س ،وق��د ت����ؤدي �إىل انق�سام يف احلزب
اجلمهوري� ،أو جتعل ه��ذا احل��زب ال ينف�صل عن
�شبح دونالد ترامب .ويف غياب �إظهار مثل هذه
ال�شجاعة م��ن ج��ان��ب امل�����س���ؤول�ين املنتخبني ،لن
يخرج احل��زب اجلمهوري قري ًبا م��ن الفخ الذي
ج��ره دون��ال��د ت��رام��ب �إل��ي��ه  ...وال الدميقراطية
ترجمة خرية ال�شيباين
الأمريكية.

*�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية  /مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية
املعرفة حول الرهانات الدولية

هكذا ميكن لبايدن منع ترامب من �ضرب �إيران و�إ�شعال حرب
•• وا�شنطن-وكاالت

اليابان تتجه لتو�سيع حالة الطوارىء
•• طوكيو-رويرتز

قالت احلكومة اليابانية �أم�س الأربعاء �إنها �ستو�سع
ن��ط��اق ح��ال��ة ال���ط���وارىء ال��ت��ي �أع��ل��ن��ت��ه��ا يف منطقة
طوكيو الأ�سبوع املا�ضي لت�شمل �سبعة مناطق �أخرى
يف ح�ين تتال�شى �آم���ال امل��واط��ن�ين يف دورة الألعاب
الأوملبية ال�صيفية مع ا�ستمرار ال��زي��ادة يف �إ�صابات
كوفيد.19-
ج��اءت اخلطوة بعد �أن طالب حكام �أو�ساكا وكيوتو
ومناطق مت�ضررة ب�شدة م��ن ال��ف�يرو���س ،احلكومة
ب�إعالن حالة الطواريء مما يعطي ال�سلطات املحلية
الأ�سا�س القانوين لفر�ض قيود على تنقالت ال�سكان
و�أعمالهم.
ويخ�شى رئي�س الوزراء يو�شيهيدي �سوجا من اتخاذ
�إجراءات تعرقل الن�شاط االقت�صادي يف الوقت الذي
ي��واج��ه ب��ق��وة ال��ت��ح��دي��ات امل��ت��زاي��دة ال�ست�ضافة دورة
الألعاب الأوملبية امل�ؤجلة يف طوكيو هذا العام.
وطبقا لهيئة الإذاع���ة والتلفزيون اليابانية �سجلت
البالد نحو � 298ألف حالة �إ�صابة بفريو�س كورونا

و  4192وف����اة ح��ت��ى الآن .وم���ع و���ص��ول �إ�صابات
ك��ورون��ا �إىل م�ستويات قيا�سية يف موجة ثالثة من
الوباء� ،أظهرت ا�ستطالعات الر�أي ت�صاعد املعار�ضة
ال�شعبية لإق��ام��ة دورة الأل��ع��اب الأوملبية ه��ذا العام،
وتزايد الإحباط �أي�ضا جتاه رئي�س الوزراء.
ويف ا���س��ت��ط�لاع �أج���رت���ه ه��ي��ئ��ة الإذاع������ة والتلفزيون
ال��ي��اب��ان��ي��ة م���ؤخ��را ق���ال  16يف امل��ئ��ة ف��ق��ط �إن���ه البد
م��ن امل�ضي ق��دم��ا يف �إقام ـ ــة الألعـ ـ ــاب الأوملبي ـ ــة،
بانخفا�ض  11نقطة عن ا�س ـ ــتطالع مماثل جرى
ال�شهر املا�ضي يف حني قال  77يف املئة �إنها البد �أن
تلغى �أو ت�ؤجل.
ومن جانبه ،قال كبري �أمناء جمل�س الوزراء الياباين
كات�سونوبو كاتو �أم�س الأربعاء �إن احلكومة اليابانية
توا�صل اال�ستعداد لإق��ام��ة �أوملبياد طوكيو ال�صيف
القادم كما هو خمطط بعد ت�أجيلها ب�سبب جائحة
فريو�س كورونا.
ومن املقرر �أن ُتقام دورة الألعاب الأوملبية يف الفرتة
من  23يوليو متوز �إىل الثامن من �أغ�سط�س �آب.
وكان من املقرر �أ�صال �إقامة الدورة يف عام .2020

عقب الع�صيان الذي �شهده مبنى
الكابيتول الأ�سبوع املا�ضي ،اكت�سبت
اجلهود لعزل الرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ترامب زخ��م��اً .فمع خطر
�إث��ارت��ه مزيداً من العنف ،يُخ�شى
�أن ي�ستغل ال��وق��ت ال���ذي ب��ق��ي له
يف البيت الأبي�ض ،ل�شن هجوم يف
اللحظة الأخرية على �إيران.
يقول الباحث جوناثان تربمان يف
مقال مبجلة “فورين بولي�سي”
�إن ال��ف��ك��رة غ�ي�ر م�����س��ت��ب��ع��دة .وال
ت����زال الإدارة الأم��ري��ك��ي��ة� ،أو ما
ت��ب��ق��ى م��ن��ه��ا ،م��ت��خ��م��ة بال�صقور
امل���ع���ار����ض�ي�ن لإي��������ران ،ع��ل��ى غ���رار
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة م��اي��ك بومبيو.
وح��ت��ى �أن ت���رام���ب ن��ف�����س��ه تطرق
�إىل فكرة مهاجمة �إي���ران ،ووردت
تقارير ع��ن طلبه م��ن م�ساعديه،
بعد خ�سارته االنتخابات ،تقدمي
خيارات ل�ضرب من�ش�آتها النووية.
وم��ن��ذ ن��وف��م�بر (ت�����ش��ري��ن الثاين)
املا�ضي� ،أر�سلت ال��والي��ات املتحدة
ق��اذف��ات “بي � ”52إىل املنطقة
�أرب��ع م��رات .ويعتقد �أن وا�شنطن
�ساهمت يف اغتيال العامل النووي
الإي��راين يف  27نوفمرب(ت�شرين
الثاين) ،قبل �شهرين من الذكرى
ال�����س��ن��وي��ة الغ���ت���ي���ال ق���ائ���د فيلق
ال��ق��د���س ق��ا���س��م ���س��ل��ي��م��اين .ويف 3
يناير (كانون الثاين)� ،أمر ترامب
�شخ�صياً ب�إر�سال حاملة الطائرات
“نيميتز” �إىل امل��ن��ط��ق��ة ،ب��ع��د �أن
طلب وزير الدفاع بالإنابة كري�س
ميلر عودتها اىل وا�شنطن.
ومع ذلك ،يقول الباحث �إن �أياً من
هذه اخلطوات ال يعني �أن ترامب

�سيهاجم �إي��ران يف الأي��ام الثمانية
الباقية له يف البيت الأبي�ض.
وم����ع ذل�����ك ،ال مي��ك��ن ال�سيطرة
ع��ل��ى الأخ���ط���ار .ل��ذل��ك ،ف����إن هذا
الغمو�ض يف�سر �سبب اتخاذ زعماء
مثل رئي�سة جمل�س النواب نان�سي
بيلو�سي ه���ذا الأم����ر ع��ل��ى حممل
اجل���د .ف�����إذا ك��ان��ت ث��م��ة ���ش��ك��وك يف
المباالة ترامب مب�صالح �أمريكا،
ف�����إن ت�شجيعه ل��ل��ع�����ص��ي��ان امل�سلح
الأ�سبوع املا�ضي ،قد بددها.

مناورات ع�سكرية �إيرانية
وي�����ض��ي��ف �أن ال ع��ج��ب �أن �إي����ران
تتحرك حلماية نف�سها ب�سل�سلة
م���ن امل����ن����اورات ال��ع�����س��ك��ري��ة .ففي
 7يناير (ك��ان��ون ال��ث��اين) ،نفذت
م����ن����اورة ب���ح���ري���ة ك��ب��رى �شاركت

فيها نحو � 700سفينة .و�أعقبت
ذل������ك ت����دري����ب����ات ك����ب��ي�رة مبئات
ال���ط���ائ���رات دون ط���ي���ار ،ب��ي��ن��ه��ا ما
ي�����س��م��ى ال����ط����ائ����رات االنتحارية
امل�صممة حلمل متفجرات مبا�شرة
�إىل الهدف .ويف ر�أي الباحث ف�إن
�إي�����ران �ستفعل ك���ل م���ا يف و�سعها
لتجنب حرب مع الواليات املتحدة
�ستخ�سرها بالت�أكيد.
وي����ع����رف زع����م����اءه����ا ذل�������ك ،وه���م
حذرون يف �إعطاء ترامب �أي ذريعة
ل�����ض��رب��ة ،با�ستثناء ق���رار معاودة
تخ�صيب ال��ي��وران��ي��وم �إىل 20%
يف ،يف ان��ت��ه��اك ل�لات��ف��اق النووي
املوقع يف .2015

رفع م�ستوى اخلطر
ول��ك��ن جم���رد تفكري �إي����ران يف �أن

ال��والي��ات املتحدة قد تهاجمها يف
�أي حل��ظ��ة ،ه��و �أم���ر خ��ط�ير جداً،
لأن���ه ي��زي��د خطر �إ���س��اءة البلدين
ف���ه���م ب��ع�����ض��ه��م��ا ورف������ع م�ستوى
اخل���ط���ر ،م���ا ي���دف���ع اخل�����ص��م �إىل
ال����رد� ،أو ال��ت��ح��رك يف م��ا يعتربه
دفاعاً عن النف�س ،وبالتايل اندالع
حرب وا�سعة.
خطوتان لتجنب احلرب
بالن�سبة �إىل ال��ك��ات��ب ،ي��ث�ير هذا
الو�ضع ���س���ؤا ًال عما ميكن الإدارة
املقبلة �أن تفعله مل�ساعدة الواليات
امل���ت���ح���دة ع���ل���ى جت���ن���ب م���ث���ل هذه
احلرب.
الأج��وب��ة �صعبة يف ر�أي���ه ،ذل��ك �أنه
ال ميكن الرئي�س املنتخب وفريقه
مب��وج��ب ال���ق���ان���ون ،ال��ت��ح��دث �إىل
�إي�������ران ق��ب��ل ت�����س��ل��م م��ن�����ص��ب��ه وال

�إىل �أي دول��ة �أجنبية .لذلك ف�إن
املقاربة املبا�شرة غري واردة.
ف���ه���ل ه�����ذا ي���ع���ن���ي �أن اخل����ي����ارات
الوحيدة لبايدن تكمن يف انتهاك
القانون �أو املخاطرة برتك ترامب
ي��ج��ر ال��ب�لاد �إىل م�ستنقع دموي
تتخبط فيه الإدارة اجلديدة؟
لي�س متاماً ،يقول الباحث ،وعلى
بايدن وم�ساعديه املبادرة ب�أمرين
فوراً للم�ساعدة يف جتنب نزاع.
�أو ًال ،ع����ل����ى �أع�����������ض�����اء ال���ف���ري���ق
االن���ت���ق���ايل ل������وزارة ال����دف����اع ،مبن
فيهم وزي���ر ال��دف��اع امل��ر���ش��ح لويد
�أو�����س��ت�ن ،ا���س��ت��غ�لال اجتماعاهم
مع امل�س�ؤولني املنتهية والياتهم،
وخ�����ص��و���ص��اً ال��ع�����س��ك��ري�ين منهم،
لتحذيرهم من �أي �أعمال قد تثري
مواجهة.
ول��ك��ن ع��ل��ى م�������س����ؤويل ب���اي���دن �أن
ي��ك��ون��وا ح��ذري��ن ع��ن��د ت��وج��ي��ه �أي
�أوامر مبا�شرة ،مع تو�ضيح وجهات
نظرهم.
فال�ضباط لن يرغبوا يف الت�صرف
ب��ط��ري��ق��ة ت��غ�����ض��ب ال���رج���ل الذين
����س���ي���ك���ون رئ��ي�����س��ه��م ب���ع���د �أ�سبوع
تقريباً .وثانياً ،على بايدن ووزير
اخلارجية املر�شح ط��وين بلينكن،
�أو �أحد م�ست�شاريه الأمنيني الكبار
�أن ي��دل��وا بخطاب يف �أ���س��رع وقت،
ي�ؤكدون فيه �أن الواليات املتحدة
تريد جتنب حرب �أخرى يف ال�شرق
الأو�سط .وعليهم اختيار عباراتهم
بدقة� ،إذ ال ميكن لبايدن �أن يرفع
خيار التهديد بعمل ع�سكري �ضد
�إي��ران عن الطاولة متاماً ،ما دام
يدرك �أن تهديداً مماث ً
ال هو الذي
دفع �إيران �إىل توقيع خطة العمل
ال�شاملة امل�شرتكة يف .2015
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غزوة مبنى الكابيتول:

هكذا �ساعدت االنرتنت يف حتديد مثريي ال�شغب!...

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ك��ان من املمكن �إخ��ف��اء ابت�ساماتهم حتت ك ّمامات
واقية من فريو�س كورونا� ،إال �أن �أن�صار دونالد ترامب
لي�سوا مغرمني بها ،وامل�شاغبون يف الكابيتول �أكرث
ازدراء لها .لذلك ،اختار العديد منهم ،ب�شكل علني،

زرع الفو�ضى يف دوائر الربملان الأمريكي يف  6يناير.
بع�ضهم وقف بفخر ليلتقط �صورا جابت جميع �أنحاء
العامل� ،أقدامه على مكتب م�س�ؤول منتخب� ،أو ملوحا
بعلم الكونفدرالية .يف حني ن�شر �آخ���رون �ساعة
جمدهم على في�سبوك �أو ان�ستغرام ،دون �أن يتخيلوا
يعر�ضون �أنف�سهم لإجراءات قانونية.
�أنهم ّ

هذا التوثيق االفرتا�ضي هو نعمة للمحققني الهواة
املوجودين على ال�شبكات االجتماعية .فبم�ساعدة
�صور ال�صحفيني ومقاطع الفيديو التي بثها امل�شاغبون
على الهواء مبا�شرة ،يحاول العديد من م�ستخدمي
الإن�ترن��ت التعرف على امل�شاركني الذين اقتحموا
�أروقة مبنى الكابيتول.

« كما لو �أنهم مدفوعون بزخم يوحدهم” ،تالحظ
رينا �ستامبوليي�سكا ،اخل��ب�يرة يف �إدارة املخاطر
والأزم��ات “ .لقد متت مهاجمة عظمة البالد ،مما
اث��ار حفيظة النا�س� ،إنهم ي�شعرون ب ��أن واجبهم
امل��دين� ،أي االنتخابات الرئا�سية ،قد مت الدو�س
عليه �أكرث من مرة.

15
19
19

مواجهات اثارت اال�ستياء
م��ن ه��ن��ا ه���ذه ال�����ش��را���س��ة ،وهذه
ال�سرعة ،يف حماولة للعثور على
اجل���ن���اة ،ت�لاح��ظ م���ؤل��ف��ة كتاب
“الوجه اخل���ف���ي للإنرتنت”
(من�شورات الرو�س.)2017 ،
ف�صل املتظاهرين عن العمل
ل���ق���د دف�����ع امل���ت���ظ���اه���رون الثمن
فعال ،حتى دون املرور عرب مركز
لل�شرطة .وهكذا مت ف�صل رجل
مت ت�صويره يف مبنى الكابيتول
ب��ع��د ��� 24س��اع��ة م���ن الأح�����داث.
تعرف م�ستخدمو الإنرتنت على
ا�سم �شركته ،نافي�ستار ،املدرج على
���ش��ارة العمل ال��ت��ي ك��ان يرتديها
ح������ول رق����ب����ت����ه���� .ص���اح���ب عمله
ال�����س��اب��ق ،م��ت��ج��ر دون�����ات� ،أعطى
ا�سمه يف من�شور على في�سبوك
انت�شر كالنار يف اله�شيم ،لتنتهي
نافي�ستار ب�إعالن �أنها �أنهت عقد
موظفها .وق��ال��ت �شركة �أخرى،
ت�أمينات ر�أ�س االوزة� ،إنها طردت
�أح�����د م��وظ��ف��ي��ه��ا ق��ب��ع��ة ،لنجعل
�أمريكا عظيمة مرة �أخ��رى ،على
ر�أ�سه ،قام حمامي �شركة الت�أمني
ه����ذه ،وم��ق��ره��ا ت��ك�����س��ا���س ،بن�شر
مقطع فيديو على ان�ستغرام يف
عز املظاهرة �أمام مبنى الكابيتول،
و�أعلن “�سندخله لوقف” عملية
امل�صادقة على نتائج االنتخابات
ال���رئ���ا����س���ي���ة .ث����م ت����ع���� ّرف عليه
م�ستخدمو الإن�ت�رن���ت ،وا�شاروا
اىل ح�ساب م�شغّله.
ونق ً
ال عن �صحيفة وول �سرتيت
ج��ورن��ال ،زعمت �شركة ت�أمينات
ر�أ��������س االوزة� ،أن����ه����ا “فوجئت
وج��زع��ت ع��ن��دم��ا علمت �أن �أحد
موظفيها ،دون علمها �أو بدون
دع��م��ه��ا ،ق���د ����ش���ارك يف مظاهرة
عنيفة يف العا�صمة «.
نف�س النتيجة ل��وك��ي��ل��ة عقارات
يف ���ش��ي��ك��اغ��و ،ب��ع��د �أن تعر�ضت

القتحام مبنى الكابيتول ما بعده

بد�أ م�ستخدمو الإنرتنت �سباقا للتعرف
كان التوثيق االفرتا�ضي نعمة للمحققني
الهواة املوجودين على ال�شبكات االجتماعية على �أكرب عدد ممكن من مقتحمي الكابتول
�شركتها “لهر�سلة �شديدة” من
قبل م�ستخدمي الإنرتنت الذين
تعرفوا عليها بال�صور“ :نحن ال
نت�سامح مع العنف �أو التدمري �أو
الأن�شطة غري القانونية” ،برر
�صاحب العمل.
«مل �أك��ن هناك لأح��دث امل�شاكل،
لقد كنت هناك لدعم رئي�سي”،
ردت اخل��م�����س��ي��ن��ي��ة ،م����ؤك���دة �أنها
�صعدت درج��ات مبنى الكابيتول
دون �أن ت�����ص��ط��دم بال�شرطة،
و�أن���ه���ا ن�����ش��رت ����ص���و ًرا ذات��ي��ة على
ان�����س��ت��غ��رام ،و�أن���ه���ا غ��ن��ت الن�شيد
الوطني ثم غادرت .هذا “اال�سم
والعار”��� ،س��ه��ل ع��ل��ى ال�شبكات

ت��ل��ق��ى مكتب
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات
ال���ف���ي���درايل
�أك�ث�ر م��ن 40
�أل��ف معلومة،
م��ن��ه��ا ���ص��ور
ومقاطع فيديو

االجتماعية“ .ال�صور التي ُتظهر
الوجوه املك�شوفة كثرية للغاية،
وال�سكان مذهولون مبا حدث ،اال
ان الكثري م��ن ال��ن��ا���س يخلطون
ب��ي�ن ‘انا �أ�ستطيع’ و’يجب
علي’ ،تقول رينا �ستامبوليي�سكا،
ملجرد �أنني �أ�ستطيع العثور على
علي،
�أ�شخا�ص ال يعني �أنه يجب ّ
�أن �أ�شهّر بهم جمي ًعا .لي�س من
حق �أحد ان ينت�صب حاكما .يجب
�إر�سال املعطيات �إىل ال�سلطات».
مكتب التحقيقات
الفدرايل يطلب امل�ساعدة
على دراية جيدة بتقنيات حتديد

�شخ�ص م��ا على الإن�ترن��ت ،ف�إن
امل��ح��ق��ق�ين االف�ترا���ض��ي�ين باتوا
�أك�ثر حتفيزًا حيث طلب مكتب
التحقيقات ال��ف��ي��درايل و�شرطة
وا����ش���ن���ط���ن ال���ع���ا����ص���م���ة ر�سم ًيا
م�������س���اع���دة اجل���م���ه���ور .ح���ت���ى �أن
الوكالة الفيدرالية الأمريكية،
�أن�����ش���أت �صفحة جل��م��ع الوثائق
التي من �ش�أنها �أن ت�سمح بالعثور
على مثريي ال�شغب.
«م��ن �أج���ل �إن�����ش��اء م��ل��ف� ،سيتعني
على ال�شرطة التحقق من �صحة
���ص��ورة �أو مقطع فيديو كدليل،
لتت�أكد من �أن��ه لي�س مزيفًا .ثم
يعود الأم��ر �إىل املحاكم لتقرير

م��ا �إذا ك��ان��ت ال��ع��ن��ا���ص��ر املقدمة
ك����اف����ي����ة لإث������ب������ات اجلرمية”،
تذ ّكر اخلبرية يف �إدارة املخاطر
والأزمات.
مت ا������س�����ت�����خ�����دام ح���������س����اب على
ان�ستغرام ،الإرهابيون املحليون،
ب�����س��رع��ة جل���م���ع �أي معلومات
ت�سمح بو�ضع ا�سم على وجه .مت
حذف احل�ساب بوا�سطة ال�شبكة
االجتماعية ،ولكن مت ا�ستبداله
ب�سرعة .وقد �سجل ما يقرب من
 22500م�شرتك يوم االثنني.
جتمع من�صة املناق�شة رديت �أكرث
م��ن  12جيغابايت م��ن ال�صور
املتعلقة بـ  6يناير .ويريد املوقع

�إريك جافليك مون�شيل

تفادي الك�شف عن الأ�سماء .عام
 ،2013كان عليه �أن يعتذر بعد
اتهامه زورا لأب��ري��اء ،عندما مت
�إط�ل�اق م��ط��اردة رقمية للتعرف
ع��ل��ى م��ن��ف��ذي ت��ف��ج�ير ماراثون
بو�سطن.
���ش��ب��ك��ة ب��ي��ل��ن��غ��ك��ات -جمموعة
دول��ي��ة م��ن الباحثني واملحققني
وال�����ص��ح��ف��ي�ين امل���واط���ن�ي�ن -من
جانبها ،جتمع جميع امل�ستندات
ال��ت��ي تتلقاها يف ج���داول بيانات
غوغل.
برنامج التعرف على الوجوه
وم�����ع ذل������ك ،ف�������إن ال���ت���ع���اون مع

ال�سلطات قد �أث��م��ر� .أدى ح�ساب
تويرت ،املتابع على نطاق وا�سع،
جل��ون �سكوت راي��ل��ت��ون ،الباحث
يف �سيتزن الب ،وه���ي جمموعة
يف جامعة تورنتو (كندا) تراقب
الأم���ن ال�����س��ي�براين� ،إىل اعتقال
���ش��خ�����ص�ين ع���ل���ى الأق��������ل .يقول
ال��ب��اح��ث �إن���ه ي��رك��ز ع��ل��ى حتديد
الن�شطاء ال��ذي��ن ب���دوا عنيفني.
“كان ه��ن��اك ب��ال��ت���أك��ي��د �سائحو
�إن�����س��ت��غ��رام �أرادوا ال���دخ���ول ومل
ي����ك����ن ل����دي����ه����م خ����ط����ط حم�����ددة
ه��ن��اك .وي��ب��دو �أن رج���اال �آخرين
ك��ان��وا ي���رت���دون ازي����اء للقتال”،
ق����ال ل�����ص��ح��ي��ف��ة ت���ورن���ت���و �ستار.

دفع املتظاهرون
ال��ث��م��ن دون
امل�������رور ع�بر
مركز ال�شرطة
ح������ي������ث مت
ف�صل بع�ضهم
ع����ن ال��ع��م��ل

“�س�ألت نف�سي :ملاذا كانوا هناك؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال ،كانت
اخل��ط��وة الأوىل ه��ي معرفة من
هم« .
ي�ستخدم ج���ون ���س��ك��وت رايلتون
تقنيات حت�سني ال�صور وبرامج
ال���ت���ع���رف ع��ل��ى ال����وج����وه .و ّل����دت
طلباته للم�ساعدة �آالف الردود.
وم�ساء  7يناير ،متكن الباحث
م��ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى رج���ل حا�ضر
يف جمل�س ال�شيوخ ،يرتدي خوذة
ع�سكرية و�أ���ص��ف��اد بال�ستيكية.
انه التك�سان الري ريندل بروك،
�����ض����اب����ط االح�����ت�����ي�����اط اجل������وى
املتقاعد ،واعتقلته ال�سلطات يوم
االحد.
كانت عملية حتديد الهوية �أكرث
�صعوبة بالن�سبة ل�شخ�ص �آخر
ي��رت��دي م��ع��دات �شبه ع�سكرية،
وال��ذي اخفى وجهه بقناع �أ�سود
وقبعة .بعد عدة �أيام من البحث
ال����دق����ي����ق� ،أخ���ب���ر ج�����ون �سكوت
راي����ل����ت����ون م���ك���ت���ب التحقيقات
الفيدرايل بالنتيجة التي تو�صل
�إل���ي���ه���ا .ال����رج����ل امل���ع���ن���ي� ،إري�����ك
ج��اف��ل��ي��ك م��ون�����ش��ي��ل ،م���ن والي���ة
تيني�سي ،اعتقل ي��وم الأح���د من
قبل ال�سلطات الفيدرالية.
يف امل��ج��م��وع ،مت اع��ت��ق��ال ع�شرات
الأ���ش��خ��ا���ص منذ �أع��م��ال ال�شغب
م��ن��ه��م ج��ي��ك �أجن���ي���ل���ي ،م���ن كيو
ان����ون ب��غ��ط��اء ر�أ������س اجلامو�س،
�أو �آدم ج��ون�����س��ون ،ل�����ص مكتب
ن��ان�����س��ي ب��ي��ل��و���س��ي .وم���ن املتوقع
اعتقاالت �أخرى .و�أفادت �صحيفة
نيويورك تاميز االثنني �أن مكتب
التحقيقات الفيدرايل تلقى �أكرث
من � 40ألف معلومة ،منها �صور
ومقاطع فيديو .وه��ذا الرقم ال
ي�����ش��م��ل امل��ع��ل��وم��ات امل��ق��دم��ة عرب
الهاتف.
عن لو باري�سيان

الري ريندل بروك

ال�صور يف خدمة التحقيق
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Thursday 14 January 2021 - Issue No 13138

احتاد الإمارات لكرة القدم ُيكرم
العب العراق �أحمد �إبراهيم
ج���اء ذل���ك ع��ل��ى ه��ام�����ش امل���ب���اراة ال��دول��ي��ة ال���ودي���ة التي
•• دبي –الفجر:
جمعت منتخبنا الوطني وال��ع��راق �أم�س الأول با�ستاد
�أه���دى احت���اد الإم����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم ال�لاع��ب العراقي زعبيل بنادي الو�صل والتي انتهت بالتعادل ال�سلبي دون
�أح��م��د �إب���راه���ي���م قمي�ص امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي مبنا�سبة �أه���داف  .وق��ام حممد ع��ب��داهلل ه��زام الظاهري الأمني
خو�ضه  100مباراة مع �أ�سود الرافدين .
ال��ع��ام الحت���اد ال��ك��رة وبح�ضور حممد ف��رح��ان الأمني

العام لالحتاد العراقي بت�سليم الالعب قمي�ص الأبي�ض
يحمل توقيع ال�شيخ را���ش��د ب��ن حميد النعيمي رئي�س
االحتاد .
و�أع���رب ال�لاع��ب ع��ن �شكره وتقديره الحت��اد الإم���ارات
لكرة القدم على هذه املبادرة الرائعة .
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«غنتوت» يعلن عن انطالق الن�سخة الأوىل من ك�أ�س �سلطان بن زايد للبولو
•• �أبوظبي –الفجر:

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���س��م��و ال�شيخ
ف�لاح ب��ن زاي���د �آل نهيان  -رئي�س
جمل�س �إدارة ن��ادي غنتوت ل�سباق
اخليل والبولو ،يطلق نادي غنتوت
ل�����س��ب��اق اخل��ي��ل وال���ب���ول���و ،بطولة
ك�أ�س �سلطان بن زايد للبولو ،التي
�ستقام على مالعب ال��ن��ادي "دون
جمهور" ،وذل���ك اع��ت��ب��اراً م��ن يوم
الثالثاء املوافق 19يناير ،وت�ستمر
حتى  1فرباير القادم .بالتعاون مع
ك ً
ال من ال�شريك احلكومي جمل�س
�أبوظبي الريا�ضي واال�سرتاتيجي
املتمثل يف جمعية الإمارات للبولو.
وج�����اء ذل����ك خ��ل�ال م��را���س��م حفل
القرعة ال��ت��ي �أقيمت �صباح �أم�س
الأول مبقر ال��ن��ادي ل�ل�إع�لان عن

البطولة وال��ف��رق امل�����ش��ارك��ة ،وبعد
�إق��ام��ة احتفالية خا�صة بانطالق
ال��ن�����س��خ��ة الأوىل ل��ل��ب��ط��ول��ة التي
ت�����ش��ك��ل ال���ك���ث�ي�ر م����ن ق���ي���م ال���وف���اء
وال���ت���ق���دي���ر ل��ل��م��غ��ف��ور ل����ه ال�شيخ
�سلطان بن زايد �آل نهيان طيب اهلل
ث���راه ،ال���ذي ق��دم الكثري لريا�ضة
الإم�����ارات ب�شكل ع���ام وللفرو�سية
وتخليداً لذكراه العطرة ،وعرفاناً
ب����دوره وم�ساهمته يف دع���م تراث
الإمارات يف خمتلف املجاالت.
وح�ضر مرا�سم القرعة � ،سعادة:
زاي��������د خ���ل���ي���ف���ة ال����زع����اب����ي امل���دي���ر
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ن���ادي غ��ن��ت��وت رئي�س
ال����ل����ج����ن����ة امل����ن����ظ����م����ة ل���ل���ب���ط���ول���ة،
وال��ك��اب�تن ن��ا���ص��ر ال�شام�سي قائد
ف��ري��ق غ��ن��ت��وت ل��ل��ب��ول��و  ،وممثلي و���ص��ن��ف��ت ال��ب��ط��ول��ة مب�����س��ت��وى  4واح����دة م��ن �أه����م ب��ط��والت البولو
الأن����دي����ة امل��ت��ن��اف�����س��ة بالبطولة .اىل 6ه��ان��دي ك���اب ،وال��ت��ي متثل يف الإم��ارات ،والتي ت�شهد م�شاركة

العديد من الوجوه ال�شابة ونخبة
من الالعبني املواطنني املتميزين

املتناف�سة على الك�أ�س وهي ( فريق
غنتوت (�أ)  ,فريق �أبوظبي بولو,
فريق را-ن��ون بولو ,فريق غنتوت
ب��ول��و (ب) ,ف��ري��ق ب��ن دراي بولو,
فريق ان��ك��ورا ,فريق �ساري�سا -مو
بولو) .و�ستبد�أ مناف�سات مباريات
�أول ي��وم م��ن البطولة بافتتاحية
بني فريق �أن��ك��ورا بولو �ضد فريق
���س��اري�����س��ا-م��و ب��ول��و ,و �سيحت�ضن
ملعب �سلطان بن زايد ثاين مباراة
ب�ين فريقي غنتوت (�أ) و غنتوت
(ب) ,ويختتم اليوم الأول مبباراة
بني فريقي �أبوظبي للبولو �ضد بن
دراي للبولو .و�ست�ستمر املناف�سات
ال����ت����ي �����س����وف حت�������دد الفريقني
املناف�سني على اللقب و�شرف نيل
وامل��ق��ي��م�ين امل��ح�ترف�ين .و�أجريت الك�أ�س .واجلدير بالذكر �أن املباراة
القرعة بال�سحب على ال�سبعة فرق النهائية ���س��وف تنقل ع�بر قنوات

�أب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي��ة  ،بالإ�ضافة
�إىل ن���ق���ل ج��م��ي��ع امل����ب����اري����ات عرب
ق��ن��اة ال��ي��وت��ي��وب الر�سمية واملوقع
االل�����ك��ت��روين ل���ل���ن���ادي www.
 ، grpc.aeجتاوباً مع الإجراءات
االح�ترازي��ة التي اتخذها النادي
منذ ان��ط�لاق��ة مو�سمه الريا�ضي
امل���ج���ت���م���ع���ي احل�������ايل بتوجيهات
م���ن ال���ق���ي���ادة ال��ع��ل��ي��ا ،وتعليمات
جم���ل�������س �أب����وظ����ب����ي ال����ري����ا�����ض����ي ،
ووفقاً للربتوكول ال�صحي يف ظل
الظروف اال�ستثنائية التي يعي�شها
ال���ع���امل ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة فايرو�س
 ك���ورون���ا  - Covid-19مباي�ضمن ال�سالمة جلميع امل�شاركني
وال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ي احل���دث بالنادي
م��ن��ذ ان���ط�ل�اق���ة م��و���س��م��ه احل���ايل
اال�ستثنائي.

رابطة املحرتفني تعلن الفائزين بجوائز الأف�ضل يف «دي�سمرب»
•• �أبوظبي –الفجر:

�أعلنت راب��ط��ة املحرتفني الإم��ارات��ي��ة �أ���س��م��اء الفائزين بجوائز الأف�ضل
ال�شهرية يف دوري اخلليج العربي ل�شهر دي�سمرب ،والتي تنظمها الرابطة
ب��رع��اي��ة ات�����ص��االت "الراعي ال��ر���س��م��ي ل����دوري اخل��ل��ي��ج العربي" ،بنهاية
الت�صويت ع�بر امل��وق��ع الر�سمي وتطبيق الرابطة على الهواتف الذكية
والأج��ه��زة اللوحية وال��ذي انطلق ظهر الأح��د  10يناير وا�ستمر لـ48
�ساعة.
وتوج عبداهلل رم�ضان العب و�سط اجلزيرة بجائزة �أف�ضل العب يف دوري
اخلليج العربي ل�شهر دي�سمرب ،كما ح�صد مدربه الهولندي مار�سيل كايزر
مدرب اجلزيرة على جائزة �أف�ضل م��درب ،ليكرر الثنائي تفوقهما بعدما
فازا بهذه اجلائزة يف �شهر نوفمرب �أي�ضاً.
فيما نال فهد الظنحاين حار�س مرمى بني يا�س ،على جائزة �أف�ضل حار�س
خالل �شهر دي�سمرب.
وتفوق عبداهلل رم�ضان الع��ب "فخر �أبوظبي" على �أرب��ع��ة مناف�سني يف

جائزة �أف�ضل العب يف ال��دوري خالل �شهر دي�سمرب ،بعدما �ضمت قائمة
املر�شحني ،كل م��ن :الأوزب��ك��ي �أوتابيك �شوكورف الع��ب ال�شارقة ،وريان
مينديز العب الن�صر ،ورامون لوبيز العب خورفكان وبول جو�س �أمبوكو
العب الوحدة.
فيما تفوق كايزر على عبد العزيز العنربي م��درب ال�شارقة ،والروماين
دانيال �إي�سايال مدرب بني يا�س ،وتفوق فهد الظنحاين الذي ا�ستقبل هد ًفا
واح��دًا خالل �شهر دي�سمرب على جمال عبداهلل حار�س احتاد كلباء وعلي
خ�صيف حار�س اجل��زي��رة .و�ستقوم رابطة املحرتفني الإم��ارات��ي��ة بت�سليم
الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم خالل مناف�سات اجلولة
الثالثة ع�شر من دوري اخلليج العربي التي �ستنطلق م�ساء غدٍ اجلمعة
 15يناير اجلاري .ويجري اختيار قائمة املر�شحني لكل �شهر عن طريق
الإح�صائيات املقدمة من �شركة "�أوبتا" العاملية املتخ�ص�صة يف الإح�صائيات
الريا�ضية ،وتقت�صر الإح�صائيات على الأداء يف دوري اخلليج العربي فقط،
فيما تتاح الفر�صة للجمهور للت�صويت على قائمة املر�شحني عرب موقع
وتطبيق الرابطة قبل �إعالن الفائزين.

ال�سلوفيني فودي�سيك ي�ستمتع ب�أجمل �شتاء

بطولة دبي  -كايت �سريف جتتذب جنوم العامل
القمزي :احلدث بات هدفا لأبرز جنوم هذه الريا�ضة

م���وا����س���م ن��خ��ب��ة االب����ط����ال ونحن
�سعداء ان تكون الن�سخة الرابعة
بهذا احل�ضور خا�صة وان نعي�ش يف
فرتة �أجمل �شتاء بالعامل.

•• دبي –الفجر:

اج��ت��ذب��ت م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة دبي
املفتوحة لألواح التزحلق على املياه
باملظالت "كايت �سريف" عددا من
جنوم هذه الريا�ضة العامليني ويف
مقدمتهم ال��ب��ط��ل ال��ع��امل��ي يف فئة
ه��اي��دروف��وي��ل ال�����س��ل��وف��ي��ن��ي توين
فودي�سيك.
و���ش��ارك فودي�سيك للمرة الأوىل
يف املناف�سات من خ�لال مناف�سات
اجل����ول����ة الأوىل م����ن البطولة
وال��ت��ي نظمها ن���ادي دب���ي الدويل
ل��ل��ري��ا���ض��ات ال��ب��ح��ري��ة بالتعاون
مع جلنة االم��ارات للكايت �سريف
وال��ت��ج��دي��ف وال��ت��زح��ل��ق ع��ل��ى املاء
ي��وم��ي اجلمعة وال�سبت املا�ضيني
بنجاح ومب�شاركة زادت عن 100
مت�سابق ومت�سابقة مي��ث��ل��ون 30
دول�����ة ح����ول ال���ع���امل �إ����ض���اف���ة �إىل
�أبطال الإمارات.
ويعترب ال�سلوفيني توين فودي�سيك
�أحد �أبرز النجوم ال�صاعدة يف هذه
الريا�ضة العاملية وال��ت��ي �ستطرق
�أب��واب ال��دورات الأوملبية ال�صيفية
يف ال��ن�����س��خ��ة ال��ث��ال��ث��ة والثالثون
(ب��اري�����س  )2024بعد اعتماد يف
دورة الأل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة ال�صيفية
لل�شباب التي �أقيمت عام  2018يف
الأرجنتني وحقق خالل فودي�سيك
امليدالية الذهبية.
ومي��ل��ك امل��ت�����س��اب��ق ال�����س��ل��وف��ي��ن��ي يف
ر�صيده ثالث انت�صارات كربى عام
 2019حيث حقق املركز الأول

غدا  ..انطالق �أوىل جوالت بطولة
الزوارق الال�سلكية يف �أبوظبي

ث��ل�اث م�����رات يف ج�����والت بطولة
ال���ع���امل ه���اي���دروف���وي���ل الأوىل يف
مدينة وبيفانغ (ال�صني) والثانية
يف م���دي���ن���ة غ���ي���زي���را (�إي���ط���ال���ي���ا)
وال���ث���ال���ث���ة يف م���دي���ن���ة بينغاتان
(ال�����ص�ين) وان��ه��ى امل��و���س��م حمتال
املركز التا�سع يف الت�صنيف العاملي.
وجنح ال�سلوفيني توين فودي�سيك
الذي �شارك بالرقم  1يف بطولة دبي
من انتزاع �صدارة فئة هايدروفويل
ب��ع��د ��� 7س��ب��اق��ات م�����س��ج�لا اف�ضل
م���ع���دل ل��ي��ع��ت��ل��ي امل��ن�����ص��ة حم����رزا
املركز الأول ومتقدما على جميع
امل�شاركني يف هذه الفئة ومن بينهم
املت�سابق رقم  11البلغاري هافدار
ال��ك�����س��ن��دروف ال����ذي اح��ت��ل املركز
الثاين واملت�سابق رقم  95اجلنوب

اف��ري��ق��ي �سليفي بار�سون�س الذي
احتل املركز الثالث.
و�أبدى ال�سلوفيني توين فودي�سيك
���س��ع��ادت��ه ال��ك��ب�يرة ب��احل�����ض��ور من
�سلوفينيا وامل�شاركة يف بطولة دبي
امل��ف��ت��وح��ة م�����ش�يرا اىل ان��ه��ا متثل
حمطة مهمة ال�ستعادة لياقته بعد
توقف معظم البطوالت العاملية يف
ع���ام  2020ب�سبب ق��ي��ود ال�سفر
وال��ت��ن��ق��ل واحل��ظ��ر ب�سبب انت�شار
جائحة كورونا.
وق��ال ال�سلوفيني توين فودي�سيك
مل �أت������ردد حل��ظ��ة يف ال���ق���دوم �إىل
الإم���ارات برفقة والدتي من �أجل
امل�شاركة و�أي�ضا اال�ستمتاع ب�أجواء
�أج���م���ل ���ش��ت��اء يف ال���ع���امل م�شيدا
ب���امل�������س���ت���وى ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي املتميز

ت�أجيل
م����ن ج���ان���ب �آخ������ر ق������ررت اللجنة
امل���ن���ظ���م���ة يف ن������ادي دب�����ي ال�����دويل
ل��ل��ري��ا���ض��ات ال��ب��ح��ري��ة بالتن�سيق
مع جلنة الإم��ارات للكايت �سريف
وال��ت��ج��دي��ف وال��ت��زح��ل��ق ع��ل��ى املاء
ت�أجيل مناف�سات اجل��ول��ة الثانية
من بطولة دبي املفتوحة 2021
ملوعد الحق يحدد فيما بعد ح�سب
احلالة اجلوية
ووج��ه��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ال�شكر
اجلزيل لل�شركاء الداعمني و كل
املت�سابقني واملت�سابقات على جناح
اجلولة الأوىل � ..آملني �أن يتجدد
امل��وع��د ق��ري��ب��ا يف اجل��ول��ة الثانية
متى ما تهي�أت الظروف

وااله���ت���م���ام ال��ك��ب�ير ال����ذي حتظى
به الريا�ضات البحرية ب�شكل عام
وريا�ضة �أل��واح التزحلق على املياه
ب���امل���ظ�ل�ات (ك���اي���ت ����س�ي�رف) التي
ت�ضم فئة هايدروفويل .
حممد
���زمي
م��ن ج��ان��ب��ه ح��ر���ص ه
�إجنازات:
ال�سباقات
إدارة
ال��ق��م��زي م��دي��ر �
امل����رك����ز الأول ال��������دورة الأوملبية
يف ن���ادي دب���ي ال����دويل للريا�ضات لل�شباب  2018بوين�س ايري�س
البحرية على الرتحيب مب�شاركة "الأرجنتني"
ال����ب����ط����ل ال����ع����امل����ي ال�سلوفيني امل�����رك�����ز الأول ب����ط����ول����ة ال����ع����امل
فودي�سيك وك��ل االبطال العامليني ه���اي���دروف���وي���ل  2019وبيفانغ
يف ريا�ضة ك��اي��ت ���س�يرف مبينا ان "ال�صني"
بطولة دبي املفتوحة وبعد ال�سمعة املركز الأول ك�أ�س العامل الذهبي
وال�صيت الذي حققته باتت هدفا ه���اي���دروف���وي���ل  2019غيزيرا
ل��ك��ل جن����وم ه����ذه ال��ري��ا���ض��ة حيث "�إيطاليا" امل��رك��ز الأول بطولة
جتمع ومنذ ظهورها يف روزنامة ال�����ع�����امل ه����اي����درف����وي����ل 2019
ال���ن���ادي ب��احل��ل��ة اجل���دي���دة ق��ب��ل  3بينغاتان "ال�صني"

•• �أبوظبي-وام:

تنطلق غ���دا " اجل��م��ع��ة " مناف�سات اجل��ول��ة الأوىل من
بطولة الإم���ارات للقوارب الال�سلكية التي ينظمها نادي
�أبوظبي ال���دويل للريا�ضات البحرية ،حت��ت رع��اي��ة �سمو
ال�شيخ ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن خليفة �آل ن��ه��ي��ان م�ست�شار
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س جمل�س �إدارة النادي،
ومتابعة ال�شيخ حممد ب��ن �سلطان ب��ن خليفة �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س �إدارة ال��ن��ادي� ،ضمن حملة " �أجمل
�شتاء يف العامل " لدعم ال�سياحة يف الدولة .
وي��ع��د ه��ذا الن�شاط ب��داي��ة مو�سم ب��ح��ري لأك�ث�ر م��ن 30
فعالية وبطولة و�سباقا بحريا �ستنطلق ابتداء من �شهر
يناير اجل���اري ،وت�ستمر حتى دي�سمرب املقبل ،حيث كان
من املفرت�ض �أن يقام الن�شاط الأول الأ�سبوع املا�ضي مع
اجلولة الأوىل من بطولة الإم��ارات للتزلج على املاء لكن
مت ت�أجيله ب�سبب الأحوال اجلوية غري املالئمة.
وت�ضم املناف�سة يف جولتها الأوىل فئتني هما فئة حمركات
� 4سل ،وفئة حمركات � 3سل ،مب�شاركة ما يقرب من 25
مت�سابقا ،حيث �سينطلق ال�سباق على ت�صفيات خمتلفة
تبد�أ من ال�ساعة الواحدة ظهرا وتنتهي يف الرابعة ع�صرا

 .وي���أت��ي الن�شاط ال��ب��ح��ري ك��ي ين�ضم لأج��ن��دة فعاليات
"�شتاء �أب��وظ��ب��ي الأج��م��ل يف العامل" خا�صة �أن��ه يعترب
واج��ه��ة �سياحية ل�ل��إم���ارة م��ن خ�ل�ال امل�����ش��ارك��ة املتوقعة
للمتابعني واحل�ضور .و�شهد املوقع الر�سمي للنادي ارتفاع
عدد امل�شاركني واملت�سابقني الذين ي�ستفيدون من خدمة
الت�سجيل الإل���ك�ت�روين امل�سبق يف �أي مناف�سة ،وي�سعى
النادي �إىل �أن تكون هذه البطولة ثابتة يف �أجندته الأعوام
املقبلة ،كي ي�سهم يف تو�سيع قاعدة ممار�سيها.
و�أكد �سامل الرميثي مدير عام النادي �أن املو�سم اجلديد
للنادي البحري �سيكون مزيجا من التحديات والبطوالت
املحلية والعاملية والإقليمية ،م�شريا �إىل �أن الأرقام املتوقع
ت�سجيلها يف هذا املو�سم على �صعيد املت�سابقني وامل�شاركني،
وعدد املناف�سات �ستكون قيا�سية مقارنة بال�سنوات املا�ضية.
وعن الزوارق الال�سلكية لفت �إىل �أن امل�شروعات الريا�ضية
اجلديدة يف �إ�سرتاتيجية نادي �أبوظبي تبد�أ دوما ب�أفكار
يتم تطبيقها على �أر����ض ال��واق��ع ،و�أن م�سابقة ال���زوارق
الال�سلكية هي �إح��دى ه��ذه الأف��ك��ار التي متتلك ح�ضورا
وت���أث�يرا �إي��ج��اب��ي��ا على جمهور ال�����ش��ب��اب ،خا�صة �أن هذه
الريا�ضة �ستكت�سب �صيتا و�شهرة �أعلى مع م��رور الوقت،
و�ستجد �إقباال ورغبة من ال�شباب يف احل�ضور وامل�شاركة.
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احتاد الإمارات لكرة القدم يوقع
اتفاقية تعاون مع احتاد التفيا
•• دبي –الفجر:

18

وقع احتاد الإم��ارات لكرة القدم �أم�س اتفاقية تعاون مع نظريه احتاد التفيا لكرة
القدم وذلك يف �إطار تعزيز العالقات مع االحتادات الوطنية وتبادل اخلربات الفنية
والإدارية مبا يخدم لعبة كرة القدم  .وقع االتفاقية ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي
رئي�س احتاد الإمارات لكرة القدم وال�سيد فادمي�س ال�سينكو رئي�س احتاد التفيا لكرة
القدم  .ح�ضر مرا�سم توقيع االتفاقية حممد عبداهلل هزام الظاهري الأمني العام
الحتاد الكرة  ،والوفد املرافق لرئي�س احتاد التفيا.

غوارديوال يطالب العبيه برك�ض �أقل وانت�صارات �أكرث
قال مدرب مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي ،بيب غوارديوال،
�إن ارت��ف��اع م�ستوى فريقه يف الفرتة الأخ�ي�رة يعود �إىل
جناح الالعبني يف ال�سيطرة على املباريات دون احلاجة
�إىل "الرك�ض املبالغ فيه".
ومل يكن �سيتي يلعب بثبات يف امل�ستوى يف بداية املو�سم
ل��ك��ن��ه حت�����س��ن ك���ث�ي�راً وح��ق��ق  6ان��ت�����ص��ارات م��ت��ت��ال��ي��ة يف
ك��ل امل�����س��اب��ق��ات وه���ي �أجن���ح ف�ت�رة للفريق خ�ل�ال املو�سم
اجلاري.
و�إذا ف��از �سيتي على برايتون �آن��د ه��وف �ألبيون يف �إ�ستاد

االحتاد ف�إنه �سي�صبح على بُعد �أربع نقاط من مان�ش�سرت
ي��ون��اي��ت��د امل��ت�����ص��در و�سيتبقى ل��ف��ري��ق امل����درب غوارديوال
مباراة واحدة م�ؤجلة.
وقال غوارديوال" :الفارق الوحيد �أننا �أ�صبحنا نرك�ض
�أقل ،كنا نرك�ض ب�شكل مبالغ فيه ،عندما تلعب كرة القدم
يجب �أن مت�شي �أو ترك�ض �أق���ل ،عندما ال متلك الكرة
يجب �أن ترك�ض ،لكن عندما ت�ستحوذ على الكرة ت�ستطيع
البقاء يف مركزك وتدع الكرة تتحرك ولي�س �أن��ت ،ولقد
تطور م�ستوانا يف هذه املباريات لهذا ال�سبب".

بطولة منتجع احلبتور للبولو يناير 2021

«بهان�سايل دبي» ميطر �شباك
«البا�شا» بثمانية �أهداف
•• دبي-الفجر

حقق فريق "بهان�سايل دب��ي " ف��وزا م�ستحقا وكبريا على فريق البا�شا
وبثمانية �أهداف مقابل ثالثة �أهداف ون�صف وهي �صورة كربونية من
خ�سارة البا�شا يف مباراته االفتتاحية لبطولة �شهر يناير لنادي ومنتجع
احلبتور للبولو والفرو�سية �أمام مناف�سه فريق "هي�سكث ا�ستيت�ش�س ." 9
جاءت املباراة بني متو�سطة امل�ستوى وتباين الأداء تارة ب�إيقاع �سريع للعب
وتارة �أخرى ب�إيقاع هادىء ن�سبيا حيث بدا وا�ضحا �أن فارق الهانديكاب
بني الفريقني �سيمنح الغلبة لفريق بهان�سايل دبي وقد كان حيث لعب
الفريق ي�ضم كل من علي البلو�شي وري�شي بهان�سايل و�سبا�ستيان ماك�س

وماالكالزا ويحمل الفريق هانيكاب  5ج��ول بينما لعب فريق البا�شا
وهو ي�ضم كل من يا�سني �سان�شال وه��اين جاب�ش واليجاندرو وخو�سيه
كوينتووهو يحمل هانديكاب  3جول .
وبهذه اخل�سارة ابتعد فريق البا�شا عن دائرة املناف�سة بينما يدخل منح
الفوز فريق "بهان�سايل دبي" فر�صة املزاحمة على القمة ومن ثم فر�صة
اللعب يف املباراة النهائية .
ه��ذا وت��ق��ام ال��ي��وم اخلمي�س م��ب��اراة ه��ام��ة جتمع ب�ين فريقي "هي�سكث
ا�ستيت�ش�س  " 9وف��ري��ق ف��ارجن��ت��ون وال��ت��ي �ستحدد ه��وي��ة ط���ريف لقاء
ختام البطولة ظهر ي��وم غ��د اجلمعة ب��ن��ادي ومنتجع احلبتور للبولو
والفرو�سية .

افتتاح بطولة ال�شرطة للياقة والتحدي يف �ضيافة �شرطة ر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

حتت رعاية الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء ،وزير الداخلية ،انطلقت بطولة ال�شرطة للياقة والتحدي يف ن�سختها
ال�����س��اب��ع��ة ع��ل��ى م�ستوى ال��ق��ي��ادات ،ال��ت��ي ينظمها احت���اد ال�����ش��رط��ة الريا�ضي،
وت�ست�ضيفها القيادة العامة ل�شرطة ر�أ���س اخليمة ،خ�لال الفرتة ال�صباحية

وامل�سائية ليومي  13 – 12من ال�شهر اجلاري و�سط �إج��راءات وقائية ووفق
التدابري االحرتازية للحفاظ على �سالمة املت�سابقني ل�ضمان ال�سالمة ال�صحية
للجميع.
حيث تت�ضمن البطولة جمموعة م��ن التحديات التي تخترب ال��ق��وة البدنية
والذهنية واختبار مهارات اللياقة البدنية للم�شاركني من خالل ( احلواجز
واملوانع – حتدي ال�صحراء – حتدي ال�سرعة – اللياقة والتحدي ) .

و�أو�ضح اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة ر�أ���س اخليمة
�أن���ه ي��ويل اهتماماً ك��ب�يراً لتقدمي ك��اف��ة ال��دع��م حيث حت��ر���ص ال��ق��ي��ادة العامة
ل�شرطة ر�أ���س اخليمة ،على �إقامة املناف�سات وا�ست�ضافة العديد من الفعاليات
وامل�سابقات الريا�ضية التي ت�سهم يف رفع ال��روح املعنوية لدى اجلميع ،وت�سهم
يف خلق التناف�س الريا�ضي .و�أكد بن علوان على �أهمية و�ضرورة �إجناح البطولة
عرب ت�شكيل جلنة داخلية وفريق عمل للوقوف على كافة االحتياجات وت�أمينها

وذلك ل�ضمان ظهور البطولة ب�شكل مميز يليق ب�سمعة القيادة ب�صفة خا�صة
والإمارة ب�صفة عامة متمنياً للجميع التوفيق  .ومن جانبهم ،ثمن املتناف�سون،
جهود �سمو وزي��ر الداخلية ،واحت��اد ال�شرطة الريا�ضي الفعالة وامللمو�سة من
خ�لال �إقامة ه��ذه الفعاليات الريا�ضية املتميزة على م�ستوى ال��دول��ة ،حر�صاً
على تنمية القدرات واملهارات الريا�ضية و�شكروا كذلك �شرطة ر�أ�س اخليمة على
اال�ست�ضافة وتوفري الأجواء التي ت�ساعد على املناف�سة .

«احتاد اجلودو» يعلن �شروط و�أوزان امل�شاركني
يف «دوري �أبطال الإمارات لل�شباب»
•• �أبوظبي-وام:

ي�ست�أنف احتاد الإمارات للم�صارعة واجلودو برنامج م�سابقاته ملو�سم – 2020
 2021ب�إقامة دوري �أبطال الإمارات للجودو لفئة ال�شباب يوم اجلمعة املوافق
 22يناير اجلاري ب�صالة نادي احتاد كلباء ،بعد النجاح الكبري الذي حققته
بطولة اليوم الوطني للرجال التي �أقيمت �شهر نوفمرب املا�ضي.
وي��ح��ر���ص االحت���اد على ت��دوي��ر ب��ط��والت��ه على م��دن ال��دول��ة لتعريف ال�شباب
والأجيال اجلديدة مبعامل الدولة ومدنها ،ولتقوية �أوا�صر التعاون بني االحتاد
و�أنديته .وت�شرتط الالئحة الفنية والتنظيمية لتلك البطولة �إر�سال �أ�سماء
الأندية واملراكز امل�شاركة قبل ال�ساعة اخلام�سة من م�ساء يوم الأربعاء املقبل
امل��واف��ق  20يناير مع الت�أكيد على �إب���راز الأوراق الثبوتية وبطاقة الالعب،
و�شهادة اللياقة الطبية وفح�ص كورونا حديث ،عند �صعود امليزان الذي تقرر
موعده م�ساء يوم اخلمي�س املوافق  21يناير يف نادي احتاد كلباء ،ويجوز لكل
فريق �أن ي�سجل  3العبني يف كل وزن منهم مواطنان اثنان ومقيم.

وح��ددت الالئحة الفنية للم�سابقة باالحتاد خالل بيان �أ�صدرته اليوم فئات
ال�شباب حت��ت � / 20-19-18 /سنة ،ومواليد ،2003 ،2002 ،2001
والتي ت�شمل �أوزان حتت  55و  60و  66و  73كجم وتقام بطريقة الدوري من
دور واحد مع الت�أكيد على تقيد الأندية ب�أعمار الالعبني املحددة لكل فئة مما
يوفر فر�صة التكاف�ؤ بني الالعبني ال�صاعدين .و�أكد �سعادة حممد بن ثعلوب
الدرعي رئي�س االحتاد �ضرورة اتباع الإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية
التي �صدرت عند ا�ستئناف الن�شاط مبختلف املرافق اخلدمية والرتفيهية يف
فرتة جائحة كورونا ،وعلى جميع الأندية االلتزام ب�إجراء فح�ص خمربي /
 /PCRلكل املعنيني من الالعبني والإداري�ين واحلكام والأجهزة الإدارية
والعاملني والت�أكد من �سلبية النتيجة ،حفاظا على �سالمة اجلميع .وتوجه
الدرعي بال�شكر �إىل م�س�ؤويل نادي احتاد كلباء على ا�ست�ضافة تلك اجلولة من
دوري �أبطال الإم��ارات للجودو ،متمنيا �أن تخرج املناف�سات ب�أف�ضل �صورة كما
خطط لها ،بهدف اكت�شاف مواهب جديدة ت�شكل دعما للمنتخبات الوطنية،
م�شريا �إىل �أن اجلولة النهائية �ستقام يوم  22فرباير املقبل.

البيالرو�سية �سابالينكا تفوز بلقب بطولة �أبوظبي املفتوحة لتن�س ال�سيدات املحرتفات
•• �أبوظبي  -وام:

توجت البيالرو�سية �أري��ن��ا �سابالينكا بلقب بطولة �أبوظبي
امل��ف��ت��وح��ة ل��ت��ن�����س ال�����س��ي��دات امل���ح�ت�رف���ات ف��ئ��ة  500نقطة،
ال��ت��ي اختتمت �أم�����س يف جممع التن�س ال���دويل مبدينة زايد
الريا�ضية ،وذلك بعد � 8أيام من املناف�سات املحتدمة يف خمتلف
�أدوار البطولة ،التي �أقيمت حتت �إ�شراف احتاد العبات التن�س
امل��ح�ترف��ات ،وبتنظيم جمل�س �أب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي ،بالتعاون
مع مبادلة ومدينة زايد الريا�ضية وهيلث بوينت ،ومبجموع
جوائز � 565,530ألف دوالر �أمريكي.
ووا�صلت �سابالينكا التي �أ�صبحت يف املركز ال�سابع يف الت�صنيف
العاملي اجل��دي��د ،عرو�ضها القوية بتحقيقها الفوز اخلام�س
ع�شر على التوايل ،واللقب الثالث على التوايل �أي�ضا ،والتا�سع

يف م�سريتها االحرتافية ،حيث ف��ازت يف اللقاء النهائي على
الرو�سية كودير ميتوفا مبجموعتني دون رد " "2-6و"،"2-6
لتح�صد على جائزة مالية قيمتها �أك�ثر من � 68أل��ف دوالر
�أمريكي و 470نقطة ،فيما نالت كوديرميتوفا على جائزة
مالية �أكرث من � 50ألف دوالر �أمريكي.
وعربت �سابالينكا عن �سعادتها وفخرها بتحقيق لقب البطولة
الأوىل خ�لال ال��ع��ام احل���ايل ،وت��ط��ور م�ستواها الفني خالل
امل��ب��اري��ات ،مبينة �صعوبة الفرتة ال�سابقة التي كانت تتدرب
فيها يف �أماكن مغلقة� ،إال �أن الرتكيز منذ املباراة الأوىل و�صو ًال
للنهائي هو �أحد �أهم �أ�سباب التتويج باللقب.
وق��ال��ت ال��ب��ي�لارو���س��ي��ة " ت��ف��وق��ت ع��ل��ى ك��ودي��رم��ي��ت��وف��ا بف�ضل
االر���س��االت ال�ساحقة يف �أغلب الأح��ي��ان ،ما �أفقدها الرتكيز،
لتتواىل النقاط مل�صلحتي وحتقيق الفوز يف النهائي" .و�أ�شارت

�إىل �أن��ه��ا �ستح�صل على ف�ترة ا�سرتاحة ق�صرية ،قبل البدء
باال�ستعداد لبطولة ا�سرتاليا املفتوحة ،و�أن عليها ان تطور
من م�ستواها الفني يف بع�ض النقاط الفنية ،لك�سب املزيد من
املباريات وحتقيق �ألقاب �أخ��رى .من جانبها عربت الرو�سية
كوديرميتوفا عن �سعادتها على الرغم من اخل�سارة بالو�صول
�إىل �أول ن��ه��ائ��ي ل��ه��ا يف م�����س�يرت��ه��ا االح�ت�راف���ي���ة ،واحتاللها
للمركز الثاين يف �أول بطولة حمرتفة للتن�س يف العام اجلديد
 .2021وق��ال��ت و�صيفة بطولة �أب��وظ��ب��ي املفتوحة لتن�س
ال�سيدات امل��ح�ترف��ات " ..مع امل��رور بالدورين الأول والثاين
من البطولة بد�أت �أ�شعر بالت�أقلم خالل املباريات ،ويف النهائي
املباراة كانت �صعبة للغاية حيث مل متنحني �سابالينكا الفر�صة
لفر�ض ايقاعي خالل املواجهة ،لكنني بجميع الأح��وال �أ�شعر
الآن �أنني �أكرث جاهزية لبطولة ا�سرتاليا املفتوحة املقبلة".
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«حماربي الإمارات» الـ  15يف ذكرى عبد املناب نورحممدوف
ف�ؤاد دروي�ش :ن�سعى مل�ضاعفة عدد البطوالت عن العام املا�ضي ون�سبة اجلماهري تتخطى الـ  % 40لكل بطولة

•• �أبوظبي – رم�ضان عطا

�أعلن ف�ؤاد دروي�ش رئي�س اللجنة املنظمة لبطوالت حماربي الإمارات خالل
امل���ؤمت��ر ال�صحفي االف�ترا���ض��ي ال��ذي عقد �صباح �أم�����س الأول ع��ن اكتمال
اال���س��ت��ع��دادات النهائية الن��ط�لاق الن�سخة  15م��ن ب��ط��والت فنون القتال
املختلطة "حماربي الإمارات" يف ذك��رى الراحل عبد املناب نورحممدوف
وال��د بطل العامل يف وزن اخلفيف "حبيب نورحممدوف" م�ساء اجلمعة
 15يناير اجلاري .يتم تنفيذ هذه الن�سخة بالتعاون بني حماربي الإمارات
وبطوالت "�إيغل اف �سي" التي ميتلكها نورحممدوف.
اكتمال التح�ضريات
ويف كلمته خالل امل�ؤمتر ال�صحفي� ،أفاد دروي�ش �أن هذه الن�سخة ت�أتي �إحيا ًء

لذكرى الراحل عبد املناف نورحممدوف الذي يعد من �أهم مدربي فنون
القتال املختلطة على م�ستوى ال��ع��امل بعد النجاح ال�ساحق ال���ذي حققه
مع ابنه – حبيب – تاركاً ب�صم ًة و�إرث��اً خالداً هو م�صدر �إلهام لكثري من
الريا�ضيني لي�س فقط على ال�ساحة الرو�سية و�إمن��ا لغريهم الكثري من
خمتلف بلدان العامل.
ت�ضم هذه الن�سخة  15نزا ًال بني  30مقاتل من  9جن�سية عربية و�آ�سيوية
و�أوروب��ي��ة و�أمريكية ،على ر�أ�سها يف النزال الرئي�سي يدافع البطل احلايل
لوزن اخلفيف الربازيلي برونو مات�شادو ( )14-9عن لقبه �ضد الفرن�سي
ميكايل لوبو ( .)20-10ويف ال��ن��زال الرئي�سي امل�شرتك يلتقي "الأ�سد
الداغ�ستاين" �شاميل زاف���وروف (� )38-6ضد الربازيلي ريناتو جوميز
( ،)26-12كما يعود اجلزائري "املبت�سم" �إليا�س بودقزام ( )16-6بعد
م�شاركة مميزة يف الن�سخة  10ليواجه الكندي جي�سي �آرنيت (.)17-6

االن�سجام وا�ستقرار املنظومة الدفاعية �أهم مكا�سب
الأبي�ض من جتمع يناير والتجربة العراقية
•• �أبوظبي-وام:

برغم نتيجة التعادل ال�سلبي التي خرجت بها مباراة منتخبي الإمارات
والعراق الودية م�ساء �أم�س الأول الثالثاء ،يف �إطار ا�ستعداداتهما ال�ستئناف
الت�صفيات الآ�سيوية امل�شرتكة امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س العامل  ،2022و�أمم
�آ�سيا � ،2023إال �أن مع�سكر يناير يف دبي والتجربة العراقية حققا الكثري
من املكا�سب بالن�سبة للأبي�ض الإماراتي ،ويف مقدمتها التجان�س واالن�سجام
وتقارب اخلطوط بني الالعبني على مدار ال�شوطني ،وخ�صو�صا يف ال�شوط
الثاين ال��ذي �أه��در فيه منتخبنا  3فر�ص �سهلة للتهديف �أب��رزه��ا لعلي
مبخوت ،وخليل �إبراهيم.
و�أظ��ه��رت التجربة الودية مع املنتخب العراقي �أن امل��درب الهولندي فان
مارفيك حري�ص على حتقيق اال�ستقرار يف املنظومة الدفاعية للفريق،
وامل��ك��ون��ة م��ن رب��اع��ي ال��دف��اع ول��ي��د عبا�س ،و�شاهني عبد ال��رح��م��ن ،وبندر
الأح��ب��اب��ي ،وحم��م��ود خمي�س ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل الع��ب��ي ارت��ك��از ال��و���س��ط علي
�ساملني وع��ب��داهلل رم�����ض��ان ،لأن���ه مل ي��ج��ري عليها �أي تغيريات على مدار
ال�شوطني ،وذلك يف حماولة لإك�سابهم اخلربة وحتقيق االن�سجام بينهم،
وال �سيما �أن املنظومة الدفاعية كانت م�صدر امل�شاكل والقلق للمنتخب يف
الفرتة ال�سابقة ،ومن �إيجابيات اال�ستقرار الذي حققه مارفيك يف املنظومة
الدفاعية �أن املنتخب ظهر متما�سكا ،ومل ي�ستقبل �أي �أه���داف ،بل �أن��ه مل
ي�سمح للمنتخب العراقي بتهديد مرمى علي خ�صيف �إال فيما ندر.
وم��ن املكا�سب �أي�ضا التي حتققت من مع�سكر يناير وظهرت يف التجربة
العراقية التزام العبي الو�سط والهجوم بالواجبات الدفاعية ،مبن فيهم
علي مبخوت ،وفابيو دي ليما ،وخلفان مبارك ،وقدرتهم على تبادل املراكز،

لت�أدية بع�ض اجلمل "التكتيكية" ،وقد ت�سبب ذلك يف حتقيق التوازن الذي
كان مفقودا يف �أداء املنتخب ،وظهور الفريق ب�شكل متقارب يف اخلطوط،
وخطري يف املحاوالت ،وقادر على تطبيق التحول ال�سريع ،وال ينق�صه فقط
�سوى اللم�سة الأخرية لتحقيق الهدف والفوز بالنتيجة ،بدليل �أن احلار�س
العراقي ج�لال ح�سن ك��ان �أف�ضل العبي فريقه ،وت�صدى لأك�ثر من كرة
خطرية.
وي�ضاف �إىل كل ما �سبق من املكا�سب مك�سب �آخر مهم هو الدفع بعدد كبري
من الوجوه اجلديدة ،ومنحها الثقة التي ت�ستحقها ،على �أمل االعتماد عليهم
�أو على عدد منهم يف املواجهات الر�سمية املقبلة ،يف حال قدرتها على تطبيق
الأدوار املكلفني بها من املدرب  .ومن خالل الدفع بالعنا�صر اجلديدة �أ�صبح
املنتخب ي�ضم � 3أجيال هم جيل ال�شباب بعدد حمدود ،وجيل الو�سط بالعدد
الأكرب ،وجيل اخلربة بعدد ال يتجاوز  6العبني ،وهو الت�شكيل النموذجي
لأي منتخب كروي يف العامل ،ي�ضمن القدرة على العطاء وا�ستدامة النجاح
لأطول فرتة ممكنة .ومن خالل ت�صريحات العبي الأبي�ض الإماراتي بعد
مباراة العراق فقد اتفقوا جميعا �أن االن�سجام والتجان�س يعد �أهم املكا�سب
يف جتمع يناير ،و�أن معرفة امل��درب بقدرات الالعبني ،وخربته يف حتقيق
تكامل الأدوار م�ستغال مهاراتهم جميعا �سوف ت�صنع الفارق يف امل�ستقبل
خالل مع�سكري فرباير ومار�س ،وعربوا عن ر�ضاهم الكامل عن التفاهم
الكبري وروح التعاون املوجودة بني كافة عنا�صر املنظومة يف اجلهاز الفني
والإداري والالعبني ،و�أب���دوا جميعا تفا�ؤلهم بالقدرة على تغيري امل�شهد
وحت�سني ال�صورة يف جدول ترتيب الت�صفيات القارية للعودة �إىل ال�صدارة،
خ�صو�صا �أن  3مباريات من املواجهات الأربع املتبقية للمنتخب �ستقام على
مالعب الإمارات.

مدرب �إ�شبيلية :ال يوجد مناف�س
لأتلتيكو يف الدفاع والهجوم
وجه م��درب �إ�شبيلية جولني لوبتيغي مديحاً حمل بع�ض ال�سخرية لأتلتيكو
مدريد بعد خ�سارة فريقه � 2-0أم��ام مت�صدر دوري الدرجة الأوىل الإ�سباين
لكرة القدم قائ ً
ال �إن فريق امل��درب دييغو �سيميوين جيد يف الدفاع و�أي�ضاً يف
اال�ستفادة من الفر�ص القليلة التي تتاح له.
و�أحرز �أتلتيكو هدفاً يف كل �شوط عن طريق �أنخيل كوريا و�سا�ؤول نيغيز ليح�صد
النقاط الثالث بعد �أن �سدد خم�س كرات فقط على املرمى مقابل  13لإ�شبيلية،
وامتدح لوبتيغي مناف�سه على م�ض�ض.
و�أبلغ لوبتيغي ال�صحافيني" :جئنا �إىل هنا من �أجل الفوز و�أعتقد �أننا لعبنا
مباراة جيدة لكن �أتلتيكو هو �أف�ضل فريق يف العامل عندما يتعلق الأمر بالتعامل
جيداً مع الدفاع والهجوم" .وتابع" :ينجح �أتلتيكو يف �إقناع العبيه ،وهم من
بني الأف�ضل يف العامل ،بق�ضاء �أوق��ات طويلة يف منطقة جزائهم للدفاع وهم
جيدون للغاية �أي�ضاً يف منطقة جزاء املناف�س" .و�أ�ضاف�" :أتيحت لنا العديد
من الفر�ص �أكرث منهم لكننا مل ن�ستفد من �أغلبها وهم فعلوا ذلك ،مبجرد �أن

يتقدموا للهجوم ت�صبح الأمور �صعبة".
كما قال لوبتيغي �إن العبيه �شعروا بالإرهاق بعد ح�صولهم على راحة ب�سيطة
عقب الفوز  2-3على ريال �سو�سيداد يوم ال�سبت ،بينما كان �أتلتيكو �أكرث انتعا�شاً
بعد ت�أجيل مباراته �ضد �أتلتيك بلباو ب�سبب عا�صفة ثلجية.
و�أ���ض��اف م���درب �إ�شبيلية�" :أنا ح��زي��ن لأن الع��ب��ي فريقي ب��ذل��وا الكثري من
اجلهد لكننا كنا نواجه فريقاً ح�صل على راحة جيدة وهذا ي�صنع فارقاً كبرياً،
�أتيحت لنا فر�صاً �أكرث وح�صلنا على عدد �أكرب من الركالت الركنية وو�صلنا
�إىل منطقة جزائهم �أكرث لكن يف النهاية الأهداف هي كل ما يهم ومل نكن يف
غاية الفعالية" .ومل يكن �سيميوين مدرب �أتلتيكو مهتماً بالدخول يف حرب
كالمية مع نظريه يف �إ�شبيلية .وقال" :ن�ستعد للمباريات بالطريقة التي نراها
منا�سبة ،والفريق نزل امللعب وهو يعرف بالتحديد ما يحتاج �إىل فعله".
وتابع" :واجهنا العديد من ال�صعوبات اليوم وللأ�سف ال يوجد جماهري يف
اال�ستاد الليلة لأنهم كانوا �سي�سعدون بهذه النتيجة �أمام مناف�س كبري".

ويف �سابق ٍة �أخرى هي الأوىل من نوعها يف تاريخ البطولة� ،أعلن ف�ؤاد دروي�ش
عن اكتمال التح�ضريات لتنفيذ ن�سخ ٍة �أخ��رى من البطولة خالل ال�شهر
نف�سه بعد � 7أيام فقط من الن�سخة  15وهي الن�سخة العربية من حماربي
الإم��ارات (الن�سخة  ،)16والتي �ستطلقها البطولة من منطلق امل�س�ؤولية
التي حملتها البطولة على عاتقها منذ اقرتان ا�سمها با�سم �إماراتنا احلبيبة
يف اكت�شاف واحت�ضان و�صقل املقاتلني من خمتلف اجلن�سيات العربية يف
كافة بقاع الأر�ض ،ممن يتمتعون مبواهب مميزة يف فنون القتال املختلطة
ومنحهم من�صة بارزة لإظهار كفاءتهم ومواهبهم.
وقال دروي�ش �إن برغم جميع التحديات التي واجهتنا ب�سبب كورونا و�صلنا
اىل اهدافنا الطموحة التي جعلت ملحاربي االمارات مكانة خا�صة
وعن اال�ستعدادات للبطولة الـ  15قال دروي�ش �إن اال�ستعدادات متت بنجاح
و�سوف تطبق جميع الإجراءات االحرتازية للبطولة ون�شكر جلنة الطوارئ

واالزمات التي �ساهمت معنا يف ا�ستقطاب املقاتلني من بلدان اخري وت�سهيل
االجراءات لنجاح البطوالت
وعن احل�ضور اجلماهريي �أ�ضاف دروي�ش �أن هناك ن�سبة كبرية تتخطى الـ
 40%حل�ضور اجلماهري لهذه البطولة ب�شرط اخد لقاح كورونا م�سبقا
وردا على �س�ؤال جريدة الفجر قال ف�ؤاد دروي�ش �إن عام � 2021سوف يحقق
جناحات قوية وتكون البطوالت �أك�ثر �إب��ه��اراً و�سوف ن�سعى مل�ضاعفة عدد
البطوالت عن العام املا�ضي وخ�صو�صا بعد �إ�ضافة البطولة العربية اجلديدة
كليا يف هذا العام .لن�صل �إىل الرقم ع�شرة يف عام واحد.
وتقام فعاليات الن�سخة  15يف �صالة جوجيت�سو �أرينا مبدينة زايد الريا�ضية
ي��وم اجلمعة  15يناير يف مت��ام ال�ساد�سة م�سا ًء وال��دع��وة مفتوحة لعموم
اجلماهري حل�ضور الفعاليات �شرط �إب���راز م��ا يثبت ح�صولهم على لقاح
كوفيد.-19

غرناطة ي�ستعيد نغمة االنت�صارات

�أتلتيكو مدريد يبتعد يف
�صدارة دوري �إ�سبانيا

ابتعد �أتلتيكو م��دري��د  4نقاط يف ال�����ص��دارة ب��ف��وزه على �ضيفه ا�شبيلية
�2صفر على ملعب "مرتوبوليتانو" يف مدريد يف قمة م�ؤجلة من املرحلةالأوىل من الدوري الإ�سباين يف كرة القدم.
ويدين �أتلتيكو مدريد بفوزه �إىل مهاجمه الأرجنتيني �أنخل كوريا والبديل
العب الو�سط �ساوول نيغوي�س اللذين �سجال هديف الفوز يف الدقيقتني 17
و .76
و�أكد فريق املدرب االرجنتيني دييغو �سيميوين �سعيه اىل التتويج باللقب
للمرة احل��ادي��ة ع�شرة يف تاريخه واالوىل منذ مو�سم ،2014-2013
بتحقيقه الفوز اخلام�س على التوايل والثالث ع�شر هذا املو�سم
رافعا ر�صيده اىل  41نقطة مع مباراتني م�ؤجلتني �أخريني
ميكنه رفع الفارق يف حال ك�سبهما اىل  10نقاط عن غرميه
وجاره القطب االول يف العا�صمة ريال مدريد.
وخ�سر �أتلتيكو مدريد مرة واحدة حتى االن وكانت �أمام ريال
مدريد بالذات �صفر -2يف املرحلة الثالثة ع�شرة يف  12كانون
االول/دي�سمرب املا�ضي� ،أتبعها بخم�سة انت�صارات متتالية �أكد
بها ت�شبثه باملركز الأول.
كما بات اتلتيكو مدريد �صاحب ثاين اف�ضل خط هجوم
يف ال��ل��ي��غ��ا ب��ر���ص��ي��د  31ه��دف��ا ب��ف��ارق هدف
واحد امام ريال مدريد وبفارق �ستة
اه��داف خلف بر�شلونة ،علما بانه
ميلك �أف�ضل خط دفاع يف الدوري
حيث ا�ستقبلت �شباكه �ستة �أهداف
فقط وهو الفريق الوحيد الذي
اهتزت �شباك اقل من  10مرات
هذا املو�سم.
يف امل���ق���اب���ل ،م���ن���ي ا�شبيلية
ب��خ�����س��ارت��ه اخل��ام�����س��ة هذا
امل��و���س��م ف��ت��ج��م��د ر�صيده
عند  30نقطة يف املركز
ال�ساد�س م��ع مباراة
م�ؤجلة.
و�أب����ق����ى �سيميوين
ع��ل��ى جن��م��ه الربتغايل
ج�������واو ف��ي��ل��ي��ك�����س على
م���ق���اع���د ال����ب����دالء مف�ضال
ال��دف��ع ب��ك��وري��ا ال���ذي مل يت�أخر
يف رد التحية ملدربه عندما افتتح
الت�سجيل خالل ا�ستغالله كرة داخل

املنطقة من امل��داف��ع االنكليزي ك�يران تريبيري ،العائد بعد ف�ترة ايقاف
لع�شرة ا�سابيع من قبل االحتاد االنكليزي ب�سبب خرقه قواعد املراهنات،
فهي�أها لنف�سه بيمناه وا�ستدار و�سددها بي�سراه زاحفة على ي�سار احلار�س
املغربي يا�سني بونو (.)17
وك��اد االرجنتيني م��ارك��و���س اكونيا ي��درك ال��ت��ع��ادل بت�سديدة م��ن م�سافة
قريبة اثر كرة مرتدة من احلار�س ال�سلوفيني العمالق يان اوبالك بعد
ابعادها من امام الدويل املغربي يو�سف الن�صريي لكنها مرت بجوار القائم
االي�سر (.)22
وحاول �سواريز خداع بونو بت�سديدة من خارج املنطقة فطن
لها االخ�ير وت�صدى لها ( ،)31ث��م ح��رم بونو املهاجم
ال����دويل االوروغ���وي���اين م��ن ه���دف حم��ق��ق ع��ن��دم��ا ابعد
بقدمه الي�سرى ت�سديدته "على الطاير" م��ن م�سافة
قريبة (.)34
وط���م����أن ال��ب��دي��ل ن��ي��غ��وي�����س ج��م��اه�ير ف��ري��ق العا�صمة
بت�سجيله الهدف الثاين من ت�سديدة قوية بي�سراه من
حافة اتلمنطقة اث��ر متريرة من الع��ب الو�سط ماركو�س
يورنتي ا�سكنها على ي�سار احلار�س بونو (.)76
وق��ال ���س��اوول ال��ذي دخ��ل مع فيليك�س يف
الدقيقة  66مكان الفرن�سي توما�س
ليمار وكوريا على التوايل "انا �سعيد
جدا مل�ساعدتي الفريق بهذا الهدف
ال���ذي �سجلته وه���و ال��ه��دف االول
ال��ذي ميكنني اه���دا�ؤه اىل زوجتي
وابنتي .ما يهم هو العمل اليومي
ويف النهاية يعطي الثمار".
ويف مباراة م�ؤجلة من املرحلة
ال���راب���ع���ة ،ا���س��ت��ع��اد غرناطة
نغمة االن��ت�����ص��ارات وزاد
حمن �ضيفه �أو�سا�سونا
ع����ن����دم����ا ت����غ����ل����ب عليه
�2صفرو���س��ج��ل ال��ك��ول��وم��ب��ي لوي�س
����س���واري���ز ( )22و�سريخيو
هرييرا ( 1+45خط�أ يف مرمى
فريقه) الهدفني .وهو الفوز الثامن
لغرناطة هذا املو�سم والأول بعد خ�سارتني
متتاليتني ،فعزز موقعه يف املركز ال�سابع
بر�صيد  27نقطة.

معمرة � 110أعوام تك�شف عن �أ�سرار طول العمر

اخلميس  14يناير  2021م  -العـدد 13138

بانوراما

Thursday 14 January 2021 - Issue No 13138

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

ك�شفت امر�أة كندية معمرة تبلغ من العمر � 110سنوات عن �أهم الأ�شياء التي ت�ساهم يف طول العمر.
احتفلت جاميما وي�ستكوت بعيد ميالدها الـ  110يوم الأحد ،مما جعلها �أكرب مقيمة على قيد احلياة يف مانيتوبا،
وهي الآن من بني �أولئك املدرجني يف قائمة النخبة من كبار ال�سن يف كندا .ولدت وي�ستكوت يف عام  1911يف بلدة
لودر وهي جمتمع زراعي �صغري يف جنوب غرب والية مانيتوبا ،على بعد حوايل  75كيلوم ً
رتا جنوب غرب براندون.
كانت الطفلة ال�ساد�سة من بني  11طف ً
ال يف عائلتها .وقالت وي�ستكوت� ،إنها ترعرت يف منزل ريفي كبري يحتوي على
حظرية والكثري من املا�شية ومزروعات عديدة �أهمها التوت الربي وم�ساحات كبرية من احلدائق ،وهذا هي�أ لها جواً
نقياً خالياً من التلوث ،و�ساهم يف عدم �إ�صابتها بالأمرا�ض اخلطرية.
�أ�سلوب حياة �صحي
تقول وي�ستكوت �إنها بذلك جهدها ط��وال حياتها التباع �أ�سلوب حياة �صحي ،يخلو من امل�أكوالت اال�صطناعية،
والعادات ال�سلبية مثل التدخني والإفراط يف تناول الكحول .و�أكدت على �أن التنوع الغذائي �أمر �ضروري للتمتع
ب�صحة جيدة .عا�شت اثنتان من �شقيقات وي�ستكوت � ً
أي�ضا �أكرث من  100عام حيث بلغت �أعمارهما  105و 107
عامًا .قال وي�ستكوت" :لقد ن�ش�أنا ك�أنا�س ب�سطاء ،وكنا نتناول طعاماً عادياً .اعتدنا على العي�ش بب�ساطة ومل نكن
نطمح لأكرث من ذلك"
االبتعاد عن التوتر
بح�سب و�ستكوت ،ف�إن حياتها كانت مريحة �إىل درجة �أنها ال تتذكر ب�أنها �شعرت بالتوتر ال�شديد طوال حياتها ،وهذا
ما �ساهم يف عدم �إ�صابتها ب�أمرا�ض تتعلق بالتوتر والقلق.
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جتر �صديقها مربوطا يف ال�شارع

حالة نادرة حتول الكربوهيدرات �إىل كحول يف ج�سمه

عوقب رج��ل وام���ر�أة يف مقاطعة كيبيك الكندية بغرامة
ت��ق��رب م��ن  1200دوالر لكل منهما نتيجة حماولتهما
"اختبار" رد فعل ال�شرطة على خرقهما حظر جتول
�صارماً بعد بدء �سريانه ال�سبت املا�ضي �إذ قاد الأول �سيارته
خمموراً يف �شريبروك ،فيما ا�صطحبت الثانية �صديقاً
يف ن��زه��ة م��رب��وط��اً...ب��ر���س��ن .وك���ان ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول ،وهو
الأول يف مقاطعة كندية منذ قرن ،دخل حيز التنفيذ يف
الثامنة من م�ساء ال�سبت "حتى اخلام�سة من �صباح اليوم
التايل" ،ويهدف �إىل اح��ت��واء املوجة الثانية من جائحة
كوفيد -19بعد االرتفاع الكبري لعدد الإ�صابات يف كيبيك.
ومن املقرر �أن ي�ستمر حظر التجول �شهراً ،وا�س ُتثني منه
العاملون يف مهن �ضرورية والأ�شخا�ص الذين ين ّزهون
كالبهم .و�أو�ضحت الناطقة با�سم �شرطة املدينة �إيزابيل
جندرون لوكالة فران�س بر�س �أن دورية لل�شرطة �ضبطت
يف العا�شرة والن�صف م�ساء ال�سبت �سيارة خمالفة حلظر
التجول يقودها رجل و�إىل جانبه ابنه .ونقلت جندرون
عن جنل ال�سائق قوله "�أردنا �أن نرى ما يح�صل عندما
تكون يف اخلارج �أثناء حظر التجول" .لكن اختبار الكحول
يف الدم �أظهر �أن ال�سائق جتاوز الكمية امل�سموح بها قانونياً
بثالثة ا�ضعاف .ت�سقط العقوبة :وو ّق��ع��ت عليه غر امة
ق��دره��ا  1500دوالر ك��ن��دي ( 1176دوالرا �أمريكيا)
خلرقه حظر التجول� ،إ�ضافة �إىل تعليق رخ�صة ال�سوق
اخلا�صة به مل��دة  90يوماً وم�صادرة �سيارته ومالحقته
ق�ضائياً ب�سبب قيادته ال�سيارة حتت ت�أثري الكحول.

يعاين �ستيني بريطاين من حالة �صحية نادرة جتعل الكربوهيدرات
تتحول �إىل كحول داخل ج�سمه ،لدرجة �أن تناول قطعة من الكعك
ميكن �أن يرتكه يف حالة ثمالة تفقده وعيه.
و�شخّ �ص الأط��ب��اء �إ���ص��اب��ة نيك ك��ار���س��ون " 62عاماً" مبتالزمة
�صناعة اجلعة الآلية ،حيث يخمر ج�سمه الكربوهيدرات ويحولها
�إىل كحول يف �أمعائه ،مما يرتكه يف حالة ُ�سكر خطرية دون �أن
ي�شرب الكحول.
وتطورت هذه احلالة لدي كار�سون وهو �صاحب �شركة تنظيف ،بعد
تعر�ضه ملواد كيميائية قوية يف العمل منذ ما يقرب من  20عامًا،
لكن الأمر ا�ستغرق �سنوات حتى مت ت�شخي�ص حالته الغريبة.
وقال ال�سيد كار�سون "لقد �أ�صبحت مدم ًنا على الكحول ب�شكل ال
�إرادي لأن هذه احلالة جتعلك مدمنا �سواء كنت تريد �أن تكون �أم
ال ،وميكن �أن يجعلني تناول القليل من ال�سكر �أو الكربوهيدرات يف
حالة ُ�سكر ب�سرعة� .أحاول االلتزام بنظام غذائي قائم على حمية
الكيتو ولكن ذلك �صعب لأن هناك كربوهيدرات يف جميع �أنواع
الأطعمة".
و�أ�ضاف كار�سون "ميكنني االنتقال من حالة اليقظة �إىل الثمالة
يف غ�ضون دقائق ،وهذا �أمر خميف للغاية".
والح���ظ ك��ار���س��ون �أع��را���ض ه��ذا امل��ر���ض لأول م��رة يف ع��ام 2003
خالل العمل ،وع��اد �إىل املنزل وهو ي�شعر بوعكة �صحية �شديدة
قبل �أن يفقد وعيه ،و�سرعان ما بد�أت �أعر�ض املر�ض تزداد �سوءاً
مع مرور الوقت.
ويحاول ال�سيد كار�سون جتنب جميع حمفزات حالته الغريبة،
ولكن حتى �أ�صغر ق�ضمة من الطعام ميكن �أن جتعله ي�شعر وك�أنه
قد تناول م�شروب كحويل ،مما يعني �أنه يتعني عليه حمل جهاز
فح�ص النف�س با�ستمرار للت�أكد من �أنه لي�س خممورا.
ويعمل كار�سون حالياً على تكوين بكترييا جيدة يف ج�سمه من
خالل تناول �أطعمة معينة ،ويحاول اتباع نظام الكيتو الغذائي مع
الكثري من اخل�ضار والربوتني ،وبد�أ ي�شعر بتح�سن كبري مع هذه
احلمية ،بح�سب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

العثور على متهم داخل حقيبة �سيارة
ع�ثرت ال�شرطة الأمل��ان��ي��ة االحت��ادي��ة على رج��ل مطلوب
ل��ل��ع��دال��ة ب���أم��ر اع��ت��ق��ال �أوروب�����ي بتهمة ارت��ك��اب جرائم
جن�سية خمتبئاً داخ��ل حقيبة �سيارة نقل �صغرية خالل
تفتي�ش ال�سيارة عند �إحدى نقاط املرور يف والية بافاريا
الأمل��ان��ي��ة .و�أعلنت ال�شرطة �أم�����س الأول االث��ن�ين �أن��ه مت
�إيقاف ال�سيارة التي حتمل لوحة ترخي�ص من رومانيا
على �أحد الطرق ال�سريعة بالقرب من بلدة فايدهاو�س
املتاخمة للحدود الت�شيكية .وبح�سب بيانات ال�شرطة،
كان هناك ع�شرة �أ�شخا�ص يف مق�صورة الركاب .وعرثت
ال�شرطة ال�سبت املا�ضي على رجلني �آخرين يف حقيبة
ال�سيارة بني �إطارات و�صناديق وحقائب �سفر ،وات�ضح �أن
�أحدهما هارب من ُحكم بال�سجن يف رومانيا ملدة عامني.
وبح�سب بيانات ال�شرطة ،ف���إن ال�شاب املطلوب للعدالة
" 20عاماً" قد اعتدى جن�سياً على عدة قا�صرين .وقامت
ال�سلطات الأملانية بت�سليمه �إىل ال�سلطات الرومانية.

ليزا� ..أول �إعدام المر�أة ب�أمريكا منذ  7عقود

ق��ال ممثل و�سائل �إع�لام �إن احلكومة الأمريكية �أع��دم��ت �صباح
�أم�س الأربعاء ،ليزا مونتغمري ،املدانة بالقتل ،وهي املر�أة الوحيد
التي كانت تنتظر تنفيذ حكم بالإعدام �أ�صدرته حمكمة احتادية،
بعد �أن �أزاحت املحكمة العليا �آخر عقبة �أمام التنفيذ.
وميثل �إع��دام مونتغمري امل��رة الأوىل التي تنفذ فيها احلكومة
الأمريكية حكما بالإعدام بحق �سجينة منذ عام  ،1953ح�سبما
ذك���رت "رويرتز" .وو���ص��ف��ت كيلي ه�ن�ري حم��ام��ي��ة مونتغمري
الإعدام يف ت�صريحات حادة ب�أنه "ا�ستعمال وح�شي وغري قانوين
وغري �ضروري ل�سلطة ا�ستبدادية" .و�أ�ضافت يف بيان" :ال �أحد
ميكن �أن ي��ج��ادل ب�صدق يف االع��ت�لال العقلي ال�شديد لل�سيدة
مونتغمري ،فقد مت ت�شخي�ص مر�ضها وتلقيها العالج لأول مرة
على �أيدي �أطباء مكتب ال�سجون".
وكانت املر�أة الوحيدة املحكوم عليها بالإعدام الفيدرايل يف الواليات
املتحدة ،قد منحت �أم�س الأول الثالثاء وقفا لتنفيذ الإعدام ملدة
� 24ساعة للتحقق مما �إذا كانت م�ؤهلة للإعدام لأ�سباب تتعلق
بال�صحة العقلية .وخنقت مونتغومري� ،أم��ا كانت حامال ،قبل
�أن تنتزع جنينها من رحمها ،وذلك بعد �أن قادت �سيارتها م�سافة
 170ميال من منزلها يف كان�سا�س �إىل بيت بوبي جو �ستينيت23 ،
عاما ،يف �سكيدمور بوالية مي�سوري ،وذلك بحجة �شراء جرو ،من
عندها ،يف دي�سمرب .2004

طرود كوكايني حتمل �صورة �أ�شهر املهربني

بطة �سماري تطري فوق بحرية تاوداها يف �ضواحي كامتاندو  ،نيبال .ا ف ب

من بعيد جدا ..م�سبار ير�صد �إ�شارة غام�ضة

بريانكا �شوبرا ت�صدم
متابعيها ب�صورة
���ص��دم��ت النجمة ب��ري��ان��ك��ا �شوبرا
متابعيها ع�بر �صفحتها اخلا�صة
على موقع التوا�صل االجتماعي،
بن�شرها ���ص��ورة لها وه��ي يف عمر
الـ 17عاماً ،وظهرت فيها مرتدية
بدلة لونها "�أ�سود" ،وتبدو عليها
النحافة ال�شديدة ،م�ستعيدة من
خاللها ذكريات مرحلة املراهقة،
قبل تتويجها بلقب ملكة جمال
ال��ع��امل يف ع��ام  .2000م��ن ناحية
�أخ����رى ال تخفي ب��ري��ان��ك��ا �شغفها
بالعائلة ورغبتها ب�إجناب العديد
م��ن الأط��ف��ال ،كما �أن��ه��ا تعترب �أن
م���رح���ل���ة احل���ج���ر امل����ن����زيل خالل
الإق���ف���ال ال���ت���ام��� ،س��اه��م��ت بتمتني
ع�لاق��ت��ه��ا ب���زوج���ه���ا ال���ن���ج���م نيك
ج��ون��ا���س .وو���ض��ع��ت ب��ري��ان��ك��ا حداً
ملو�ضوع ف��ارق ال�سن والإختالفات
الثقافية بينها وبني زوجها ،وقالت
يف ح��دي��ث لـ"�سانداي تاميز" �إن
"فارق ال�سن وحتى االختالفات
ال��ث��ق��اف��ي��ة مل ت���ك���ن ع���ائ���ق���اً �أم�����ام
عالقتهما الرومان�سية".

ر�صد امل�سبار جونو الذي يدور حول كوكب امل�شرتي� ،إ�شارة راديو "�إف �إم"،
م�صدرها القمر التابع للكوكب "غانيميد".
وكان "جونو" يدور حول املنطقة القطبية للم�شرتي ،حيث تت�صل خطوط
املجال املغناطي�سي بـ"غانيميد" ،عندما ر�صدت الإ�شارة.
ونفى خرباء يف علم الفلك �أن يكون م�صدر هذه الإ�شارة كائنات ف�ضائية،
و�أرج��ع��وا الظاهرة �إىل �أن الإل��ك�ترون��ات هي من ت ّولد الإ���ش��ارات ،وت�صدر
الإ�شارة عندما تتذبذب تلك الإلكرتونات مبعدل �أقل من معدل دورانها.
وي�ؤدي هذا �إىل ت�ضخيم الإلكرتونات ملوجات الراديو ب�سرعة كبرية ،ح�سبما
ذكر موقع "�سي بي �إ�س ."4
كذلك ميكن للإلكرتونات التي ت�� ّول��د �إ���ش��ارة ال��رادي��و �أن حت��دث ظاهرة
"ال�شفق القطبي" ،التي ر�صدت من جانب "جونو" �أي�ضا.
وا�ستغرقت �إ�شارة الراديو التي ر�صدت  5ثوان فقط ،علما �أن "جونو" كان
يتحرك وقتها ب�سرعة  50كيلومرتا يف الثانية.
وكانت "نا�سا" �أكدت يف يوليو � ،2016أنها ا�ستقبلت �إ�شارة ت�ؤكد �أن امل�سبار
"جونو" ب��د�أ يف ال��دوران حول امل�شرتي بنجاح ،لتكون بذلك امل��رة الأوىل
التي ينجح فيها الب�شر بالو�صول بهذا ال�شكل �إىل الكوكب الغام�ض هائل
احلجم .ويعد امل�شرتي �أكرب كوكب يف نظامنا ال�شم�سي ،وهو عبارة عن كرة
�ضخمة من الغاز حجمها �ضعف الأر�ض  11مرة.

تفكك �أو�سع موقع �إلكرتوين لبيع املخدرات

�أعلنت النيابة العامة يف كوبلنت�س بغرب �أملانيا تفكيك �أو�سع موقع �إلكرتوين
يف العامل لبيع املخدرات والأوراق والعملة املزورة على "الإنرتنت املظلم"
(دارك وي��ب) .و�أ�ضافت النيابة العامة يف بيان �أن��ه مت �إلقاء القب�ض على
م�ش ّغل املوقع الذي عرف عنه املحققون ب�أنه "�أو�سع" موقع للبيع يف العامل،
وهو �أ�سرتايل عمره  34عاما ،على احلدود الأملانية الدمناركية.
وو�ضع قيد االعتقال االحتياطي .وتابعت النيابة �أن "�أكرث من ع�شرين
خادما يف مولدافيا و�أوكرانيا �ضبطت �أي�ضا" .و�أج��رت النيابة حتقيقاتها
على مدى "�أ�شهر" مع �شرطيني من جهاز التحقيقات اجلنائية املركزي
يف اول��دن�برغ .و�ساهم يف التحقيقات �أي�ضا �شرطيون م��ن ع��دة دول مثل
الواليات املتحدة وبريطانيا والدمنارك ومولدافيا واوكرانيا.
بح�سب نيابة كوبلنت�س فان املن�صة فككت االثنني بعد توقيف اخلوادم.
بالن�سبة للمحققني فان موقع "دارك ماركت" كان "بدون �أي �شك �أكرب
�سوق يف العامل على دارك ويب مع حواىل � 500ألف م�ستخدم و�أكرث من
 2400بائع" .وتابعت النيابة ان "� 320ألف �صفقة متت فيه على الأقل"
عرب العمالت الرقمية بتكوين ومونريو بقيمة �إجمالية ميكن �أن ت�صل
اىل  140مليون ي��ورو .وكانت ه��ذه املن�صة "ت�ستخدم ب�شكل خا�ص لبيع

ابن �شاروخان يلفت الأنظار بو�سامته
�ضجت مواقع التوا�صل االجتماعي ب�صورة
عائلية للنجم الهندي �شاروخا ن ظهر فيها
برفقة زوجته وابنه ال�شاب.
وتفاعل املتابعون مع ال�صورة ب�شكل كبري� ،إذ
ركزت التعليقات على ابن �شاروخان ،والتي
�أكدت على و�سامته و�شبهه لوالده.
وم����ن ن��اح��ي��ة �أخ������رى ،ك����ان ق����ام �شاروخان
مب��ب��ادرة خ�ّي�رّ ة جت���اه م��واط��ن��ي��ه ب����أن قامت
�إح����دى امل��ن��ظ��م��ات اخل�يري��ة ال��ت��ي ميتلكها
بتقدمي ه��دي��ة مل�صابي ف�يرو���س ك��ورون��ا يف
الهند وهي عبارة عن  500جرعة من عقار
رميدي�سيفري لعالج امل�صابني بكوفيد،-19
على م��ا �أف����ادت �صحيفة ت��امي��ز �أوف �إنديا
الأحد املا�ضي.
وق��دم وزي��ر ال�صحة يف نيودلهي �ساتيندار
ال�����ش��ك��ر ل�����ش��اروخ��ان ع��ل��ى ه���ذا ال��ع��م��ل وفق
ال�صحيفة نف�سها ،وقال �شاروخان�" :سوف
نتغلب على هذه الأزمة �إذا وا�صلنا احلفاظ
على جبهتنا موحدة� ،أنا وفريقي م�ستعدون
للم�ساعدة يف امل�ستقبل �أي�ضا".

�صادرت �سلطات هندورا�س طروداً حتوي مادة الكوكايني
املخدرة عليها �صورة طبق الأ�صل من بطاقة هوية �أ�شهر
مهربي املخدرات الكولومبيني بابلو �إ�سكوبار الذي تويف
قبل  28عاماً .وبلغت كمية امل�ضبوطات  25كيلوغراماً
من املخدرات على منت قارب جنح على �ساحل مو�سكيتيا
(مقاطعة غرا�سيا�س �أ ديو�س) ب�شرق هندورا�س بعدما
طارده زورق تابع للبحرية الهندورا�سية.
وق��ال الناطق با�سم القوات امل�سلحة اللفتنانت خو�سيه
كويلو �إن امله ّربني متكنوا من الفرار.

بعد خ�سائر  ..2020ماذا ينتظر ال�سينما امل�صرية؟

حتديات باجلملة واجهت �صناعة ال�سينما يف م�صر
طيلة العقد امل��ا���ض��ي ،وق��د ج���اءت جائحة كورونا
لتعمق �أزم��ات��ه��ا خ�لال  ،2020فهل ي�شكل العام
اجلديد واقعا خمتلفا تنجح معه ال�سينما يف جتاوز
حمطة العام املا�ضي ال�صعبة؟
الإج�����اب�����ة ه����ي "ال" م����ن وج���ه���ة ن���ظ���ر ع�����دد من
املخت�صني ،الذين ال يرون يف الأفق بوادر انفراجة
يف ظل توا�صل تداعيات اجلائحة ،وذلك على رغم
ا�ستقبال دور العر�ض امل�صرية ع��ددا م��ن الأفالم
اجل��دي��دة� ،ضمن مو�سمي ر�أ����س ال�سنة ومنت�صف
العام ،والتي يراهن �صناعها عليها من �أج��ل ك�سر
حالة اجلمود الراهنة ،ويف الوقت الذي تت�أهب فيه
دور العر�ض ال�ستقبال املزيد من الأفالم ،من بينها
فيلم "وقفة رجالة" الذي من املقرر طرحه يف 14
يناير اجلاري.
ال تعتقد الناقدة الفنية امل�صرية ،حنان �شومان،
ب�أن ال�سينما امل�صرية قادرة على تعوي�ض خ�سائرها
التي منيت بها يف  ،2020يف العام اجلديد ،2021
وذل��ك ب�سبب ال��ظ��روف امل�صاحبة جلائحة كورونا

وت�أثرياتها ال�شديدة .وتقول �شومان ،يف ت�صريحات
خ��ا���ص��ة مل��وق��ع "�سكاي ن��ي��وز عربية"� ،إن "الأمر
مرتبط مب�سار احلالة ال�صحية والأزمة االقت�صادية
امل�صاحبة لتلك احلالة على م�ستوى العامل �أجمع،
ولي�س يف م�صر فقط ،وبالتايل ف�أنا ال �أعتقد ب�أن
العام اجلديد �سيكون خمتلفا على �صعيد ال�سينما
عن العام ال�سابق ،ملا ن�شاهده الآن من تطورات".
وتلفت الناقدة الفنية امل�صرية يف ال�سياق ذاته �إىل
�أن��ه "قد يحدث تغري ما �صحيا واقت�صاديا خالل
العام ،لكنه لن ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على ال�سينما،
على اع��ت��ب��ار �أن��ه��ا لي�ست �صناعة �آنية" ،مو�ضحة
�أن �صناع ال�سينما حول العامل ب��د�ؤوا يبحثون عن
و�سائل عر�ض بديلة من خالل املن�صات املختلفة،
ملجابهة اخل�سائر الناجمة عن اجلائحة.
لكنها ت�شري يف الوقت ذاته �إىل �أن الو�ضع يف م�صر
خمتلف؛ لأن ال�سينما يف الأ�سا�س كانت تعاين يف
العقد الأخ�ير ب�شكل خا�ص ،وج��اءت اجلائحة وما
�صاحبها من تداعيات لتعمق الأزم��ة ،معتربة �أنها
حتتاج بع�ض الوقت للتعايف.

ريبيل ويل�سون تك�شف
عن اختطافها يف �أفريقيا
روت املمثلة الإ�سرتالية ريبيل ويل�سونعن اختطافها من قبل جماعة
م�سلحة يف �إفريقيا لليلة كاملة قبل �سنوات وك�شفت عن تفا�صيل ما حدث
معها .يف التفا�صيل قالت يف برنامج � Straight Talkingأنها كانت
ت�سافر مع جمموعة من الن�ساء �إىل ريف موزمبيق ،عندما مت توقيف
ال�سيارة التي كن فيها ومت اختطافهم من قبل رج��ال م�سلحني" :كنا
يف �شاحنة موا�شي وجاء ه�ؤالء الرجال يف �شاحنة �أخرى ومعهم الكثري
من البنادق .توقفوا �إىل جانبنا مع بنادقهم الكبرية وك��ان��وا يقولون،
"نعم ،عليك النزول من �شاحنتك" .و�أ�ضافت�" :أخذونا �إىل منزل يف
مكان جمهول� ،شعرت �أين تعاملت جيدًا يف هذه الأزمة ،كنت مثل قائدة
للفريق ".

ترامب يفقد �أحد �أكرب
داعميه ..وفاة ملك القمار
ت������ويف م���ل���ك ال����ق����م����ار الأم��ي�رك����ي
���ش��ي��ل��دون �أدي���ل�������س���ون� ،أح�����د �أك�ب�ر
امل�����ؤي����دي����ن ل��ل��رئ��ي�����س الأم��ي�رك����ي
امل��ن��ت��ه��ي��ة والي��ت��ه دون���ال���د ترامب،
ورئ���ي�������س ال����������وزراء الإ�سرائيلي
بنيامني نتانياهو ،عن عمر ناهز
� 87سنة.
وق����ال����ت ����ش���رك���ة "ال�س فيغا�س
�ساندز" ،وهي �أكرب �شركة للنوادي
ال��ل��ي��ل��ي��ة وال���ق���م���ار يف ال���ع���امل كان
ميلكها �شيلدون �أديل�سون� ،إنه تويف
الليلة املا�ضية مت�أثرا مب�ضاعفات
�إ�صابته مبر�ض ال�سرطان.
و�أ���س�����س �أدي��ل�����س��ون ،ال����ذي ن�����ش���أ يف
�أ���س��رة ي��ه��ودي��ة ف��ق�يرة م��ه��اج��رة يف
بو�سطن ،فنادق ون���وادي ليلية يف
ال���س فيغا�س وم��ك��او و�سنغافورة.
وحولته ثروته �إىل �شخ�صية ذات
ثقل كبري يف ال�سيا�سة الأمريكية.
وح�����ارب ال���رج���ل الدميقراطيني
وم���� ّول اجل��م��ه��وري�ين ،م��ن بينهم
رجل الأعمال الذي �أ�صبح رئي�سا،
دون����ال����د ت����رام����ب .ك���م���ا ك�����ان من
الداعمني البارزين لإ�سرائيل.
وب��ع��د �أن بلغ ���ص��ايف ث��روت��ه 33.9
م��ل��ي��ار دوالر يف م���ار����س ،2019
احتل املرتبة  24على قائمة �أثرياء
ال����ع����امل ع���ل���ى م����ؤ����ش���ر بلومبريغ
لأ�صحاب املليارات.
وقال الرئي�س ال�سابق جورج دبليو
بو�ش يف ب��ي��ان� ،إن �أديل�سون "كان
وط��ن��ي��ا �أم�يرك��ي��ا وم��ت�برع��ا �سخيا
ل�ل�أع��م��ال اخل�يري��ة ،وداع��م��ا قويا
لإ�سرائيل" ،وف��ق ما ذك��رت وكالة
رويرتز.

