
   

�أجرت 174,172 فح�صا ك�صف عن 3,566 �إ�صابة 
»ال�شحة« تعلن �شفاء 4,051 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع عن تقدمي 87,720 جرعة خالل 
ال�صاعات الـ 24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها 
حتى اأم�س 2,426,793 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 24.54 جرعة 
لقاح  لتوفري  الـــوزارة  ذلــك متا�صيا مع خطة  ياأتي  �صخ�س.   100 لكل 
كوفيد19- و�صعيا اإىل الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم 
والتي �صت�صاعد يف تقليل اأعداد احلاالت وال�صيطرة على فريو�س كوفيد-

املجتمع لتو�صيع وزيادة  ووقاية  ال�صحة  وزارة  خطة  مع  و متا�صيا   .19
احلاالت  وح�صر  املبكر  االكت�صاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�صات  نطاق 
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد كوفيد - 19 واملخالطني لهم وعزلهم 
174,172 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات  اإجراء  ..اأعلنت الوزارة عن 
الـ 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 
تقنيات الفح�س الطبي.  و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�س يف 
الك�صف عن  الدولة يف  الفحو�صات على م�صتوى  الدولة وتو�صيع نطاق 
جن�صيات  من  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�صابة  حالة   3,566
خمتلفة, وجميعها حاالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة, 

وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�صجلة 274,376 حالة.
 كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 7 حاالت م�صابة وذلك من تداعيات االإ�صابة 
 783 الدولة  يف  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  امل�صتجد,  كورونا  بفريو�س 
حالة.  واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن اأ�صفها وخال�س تعازيها 
وموا�صاتها لذوي املتوفني, ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني, 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
بفريو�س  مل�صابني  جديدة  حالة   كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 4,051 
كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى, وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�صفاء 247,318 حالة.

بايدن يوقع اأوامر تنفيذية لالإغاثة االقت�صادية للعائالت وال�صركات املت�صررة من كورونا   )ا ف ب(

تظاهرة حا�صدة دعت اليها اأطراف �صيا�صية يف العا�صمة تون�س   )ا ف ب(

بتوجيهات رئي�س �لدولة ودعم حممد بن ز�يد

الإمارات تفتتح مركزا لغ�شيل الكلى يف هرجي�شا باأر�ض ال�شومال
•• هرجي�سا -وام:

بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ودعم �صاحب 
عهد  ويل  نــهــيــان  اآل  زايـــد  بــن  حمــمــد  ال�صيخ  ال�صمو 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة ومبتابعة 
نهيان  اآل  زايــد  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  من  مبا�صرة 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة رئي�س 
موؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�صانية 
..افــتــتــح وفـــد مــن املــوؤ�ــصــ�ــصــة مــركــزا لغ�صيل الــكــلــى يف 

ليقدم  ال�صومال  اأر�ـــس  بجمهورية  هرجي�صا  مدينة 
خدماته الأكرث من 30 مري�صا يف اليوم الواحد.

االإن�صانية  املبادرات  اإطار  الكلى يف  افتتاح مركز  وياأتي 
جمهورية  يف  لالأ�صقاء  تقدمها  التي  االإمـــارات  لدولة 
اآل  زايد  بن  وتنفذها موؤ�ص�صة خليفة  ال�صومال  اأر�ــس 
نهيان لالأعمال االإن�صانية بتوجيهات القيادة الر�صيدة 
يعانيه  ما  �صيما  ال  االإن�صانية  املعاناة  وطــاأة  لتخفيف 
�صعوبات,  مــن  الــ�ــصــومــال  اأر�ـــس  يف  ال�صحي  الــقــطــاع 
وذلك من خالل تبني املبادرات ال�صحية النوعية التي 

حتقق ا�صتدامة العطاء.    )التفا�صيل �س2(

�لإ�صابات حول �لعامل تتجاوز 97.96 مليون حالة

منظمةال�شحة العاملية: من املبكر 
جدا التاأكد من م�شدر كورونا

•• عوا�سم-وكاالت:

على  امل�صتجد  كــورونــا  بــفــريو�ــس  امل�صابني  عــدد  بلغ 
م�صتوى العامل اأكرث من 97.96 مليون �صخ�س, يف 
اإىل  الوباء  الناجتة عن  الوفيات  اإجمايل  و�صل  حني 

مليونني و105 اآالف و603 حاالت وفاة.
 210 اأكـــرث مــن  بــالــفــريو�ــس يف  و�صجلت االإ�ــصــابــات 
دول ومناطق منذ اكت�صاف اأوىل احلاالت بال�صني يف 

دي�صمرب 2019 , بح�صب اإح�صاء لـرويرتز.
من جهة اأخرى اأعلنت منّظمة ال�صّحة العاملّية اأّن من 
بعمل  تتعّلق  ا�صتنتاجات  اأّي  اإىل  ل  التو�صّ جــّداً  املبكر 
اإذا كانت جائحة كوفيد19-  اإىل ووهــان وما  بعثتها 

قد بداأت يف ال�صني.
وكــان فريق من خــرباء املنّظمة و�صل اإىل ووهــان يف 
بعد  كــورونــا,  فريو�س  من�صاأ  يف  للتحقيق  يناير   14
املدينة  يف  االإ�صابات  اأوىل  على ظهور  عــام  اأكــرث من 

بو�صط ال�صني. 
وتــرتّقــب الــ�ــصــني تــدقــيــق فــريــق اخلــــرباء العاملني 
التي  العنا�صر  ومــا  الــعــاملــّيــة  ال�صّحة  منّظمة  لــدى 
بالفريو�س,  املــتــعــّلــقــة  روايـــتـــهـــا  اإىل  �ــصــُيــ�ــصــيــفــونــهــا 
خ�صو�صاً اأّنها رّوجت �صيئاً ف�صيئاً لفكرة اأّن الوباء بداأ 

خارج حدودها.
وقال مايكل رايان, مدير برنامج الطوارئ يف منّظمة 
الطاولة.  على  الفر�صّيات مطروحة  كّل  اإّن  ال�صّحة, 
ل يف �صكل دقيق  ومن املوؤّكد اأّن من املبكر جّداً التو�صّ

�صواء  الفريو�س,  ا�صتنتاج حول مكان ظهور هذا  اإىل 
اأم خــارجــهــا. واأ�ـــصـــاف خـــالل موؤمتر  داخـــل الــ�ــصــني 
�صحايف يف جنيف هناك مالحظات علمّية خمتلفة يف 
مناطق خمتلفة من العامل )...( وجميعها على قدر 

كبري من االأهّمية الأّنها ت�صّكل ال�صورة املتكاملة.
كبرية  مقّطعة  �صور  تركيب  لعبة  اإىل  الو�صع  و�صّبه 
)بــازل(, بحيث ال ميكنك معرفة ال�صورة من خالل 

النظر اإىل قطعة واحدة من بني ع�صرة اآالف قطعة.
�صخ�س  مليوين  مــن  اأكــرث  بحياة  الــفــريو�ــس  واأودى 
حّتى االآن, واأ�صاب ع�صرات املاليني واأ�صّر باالقت�صاد 

العاملي.
م�صار  حتــديــد  اأّن  الــعــاملــّيــة  ال�صّحة  منّظمة  وتعترب 
انــتــقــال الــفــريو�ــس مــن احلـــيـــوان اإىل االإنــ�ــصــان اأمر 
واأّن  امل�صتقبل,  يف  م�صابهة  اأوبئة  تف�ّصي  ملنع  �صروري 
فيه  اكُت�صفت  الــذي  املكان  يف  يبداأ  اأن  التحقيق  على 

اأوىل االإ�صابات.
االأدّلة  ولنتتّبع  الـــوراء  اإىل  خطوة  ِلَنعد  رايــان  وقــال 
والعلم. فريقنا موجود على االأر�س ويخو�س جتربة 
جّيدة يف العمل مع زمالئنا ال�صينّيني, م�صرياً اإىل اأّن 

العمل االآن جار الإعداد "البيانات.
تكون  اأن  يجب  حيُث  اإىل  �صتقودنا  البيانات  واأ�ــصــاف 

اخلطوة التالية للنظر يف من�صاأ الفريو�س.
لكّننا  ا�صتنتاج,  اأّي  اإىل  ــل  الــتــو�ــصّ جـــّداً  مبكر  وخــتــم 
ن�صتمّر  اأن  وناأمل يف  التقّدم  بع�س  نحّقق  اأّننا  نعتقد 

بذلك من اأجل م�صلحة ال�صّحة العامة يف امل�صتقبل.

بايدن ير�شم �شورة قامتة للأزمة القت�شادية وال�شحية يف اأمريكا 
•• وا�سنطن-وكاالت:

اجلديد  االأمــريــكــي  الرئي�س  ر�صم 
جــو بــايــدن �ــصــورة قــامتــة لالأزمة 
املتفاقمة  وال�صّحية  االقت�صادّية 
يف الــواليــات املــّتــحــدة, ووّقـــع اأوىل 

االأوامر التنفيذّية.
الــواليــات املتحدة  اإّن  بــايــدن  وقــال 
الدميوقراطّيني  حــا�ــصــاً  ُتـــعـــاين, 
التحّرك  عـــلـــى  واجلــــمــــهــــورّيــــني 
االأمريكي  الرئي�س  وتوّقع  �صريعاً, 
اأكرث  عــن  كوفيد19-  ُيــ�ــصــفــر  اأن 
الواليات  األـــف وفـــاة يف   600 مــن 
االأكــرث ت�صّرراً يف  الدولة  املتحدة, 

العامل ب�صبب اجلائحة.
مـــوؤمتـــر �صحايف  خــــالل  واأ�ــــصــــاف 
انــتــ�ــصــار الــفــريو�ــس يــتــفــاقــم, عدد 
وُيتوّقع  األــف   400 االآن  الوفيات 
معطياً  األـــــف,   600 يــتــجــاوز  اأن 
متوّقعة  وفـــيـــات  حــ�ــصــيــلــة  اأعـــلـــى 
جّراء تف�ّصي الفريو�س يف الواليات 
املــتــحــدة. وتــابــع الــعــائــالت ُتعاين 
اجلــــوع, الــنــا�ــس مــعــّر�ــصــون خلطر 
الوظائف  خ�صارة  منازلهم,  اإخالء 
التحّرك,  علينا  جمـــــّدداً,  تــرتــفــع 
ت�صتهدف  قـــــرارات  �صل�صلة  ووّقــــع 

االأول  مر�صومني,  الدميوقراطي 
يهدف اإىل زيادة امل�صاعدة الغذائية 
اأ�صواأ  اإحـــــدى  ملــواجــهــة  الـــبـــالد  يف 
احلديث,  تــاريــخــهــا  يف  االأزمــــــــات 
احلقوق  تعزيز  ي�صتهدف  والثاين 
وكاالت  يف  للعاملني  االجتماعية 

فدرالية.
وبعد يومني على تن�صيبه, يوا�صل 
اأولوياته  اإبــراز  االأمريكي  الرئي�س 
عــرب قــــرارات رئــا�ــصــيــة, ويف االأيـــام 
اتخذ  لـــواليـــتـــه,  االأوىل  الــثــالثــة 
�صريعاً  امل�صي  على  امل�صمم  بايدن 

يف العمل, نحو 30 قراراً.
اأحد  اأمــ�ــس  ال�صيوخ  جمل�س  وثبت 
اأع�صاء حكومته وزير الدفاع  اأبرز 
يح�صل  اأن  عــلــى  اأو�ــــصــــن,  لـــويـــد 
تعيني  على  للم�صادقة  الت�صويت 
بلينكن  اأنتوين  اخلارجية  وزيــري 
واالقــتــ�ــصــاد جــانــيــت يــلــني يف وقت 

الحق.
املجل�س  ديــز, مدير  بــرايــن  واأ�ــصــار 
البيت  يف  الـــوطـــنـــي  االقـــتـــ�ـــصـــادي 
االأبــيــ�ــس خـــالل مــوؤمتــر �صحايف, 
اأمريكي  مليون   30 نحو  اأن  اإىل 
يكفي  مــا  امتالكهم  عــدم  يــعــانــون 

من الطعام.

ــة التي  مــكــافــحــة االأزمـــــة الــغــذائــّي
تطال ماليني االأمريكّيني.

وجاء كالم بايدن يف وقت جتاوزت 
 410 الــفــريو�ــس  ب�صبب  الــوفــيــات 
اإ�صافة  املتحدة,  الواليات  يف  اآالف 
موؤّكدة  اإ�صابة  مليون   24.6 اإىل 

منذ بدء اجلائحة.

وطــــرح الــرئــيــ�ــس االأمــريــكــي �صبل 
اأبــرز جتليات االأزمة  اأحــد  معاجلة 
االقــتــ�ــصــاديــة الــنــاجــمــة عـــن وباء 
كوفيد19-, وهي االأزمة الغذائية 
الــتــعــهــد مبــ�ــصــاعــدات فورية  عـــرب 
العاطلني من  ملاليني االأمريكيني 
العمل وغري القادرين على تاأمني 

بهم  تكتظ  والــذيــن  العي�س,  لقمة 
بنوك الطعام.

الكونغر�س  تــ�ــصــويــت  وبـــانـــتـــظـــار 
الهائلة  ـــاعـــدة  ـــص ـــ� امل خـــطـــة  عـــلـــى 
 1900 قيمتها  البالغة  الطارئة 
عنها  كــ�ــصــف  والــتــي  دوالر,  مــلــيــار 
املا�صي, �صي�صدر الرئي�س  االأ�صبوع 

الأمن التون�شي يطوق م�شرية احتجاجية يف �شارع بورقيبة

�لأمن �لعر�قي ي�صتنفر.. وتنفيذ 3 عمليات �أمنية �صد د�ع�س

�شقوط اأربعة �شواريخ كاتيو�شا قرب مطار بغداد
•• بغداد-وكاالت:

بغداد  مطار  تعر�س  عراقية  �صحفية  م�صادر  اأكــدت 
الدفاع  منظومة  اأن  اإىل  م�صرية  �ــصــاروخــي  لهجوم 
االأمريكي  للجي�س  التابعة  فكتوري  بقاعدة  اجلــوي 

قامت بالت�صدي لها.
اأحد ال�صواريخ على  وبح�صب �صهود عيان فقد �صقط 
مناطق �صكنية. كما مل ترد اأي تفا�صيل حول �صقوط 
على  ال�صاروخي  الق�صف  جــراء  اإ�ــصــابــات  اأو  �صحايا 

حميط مطار بغداد.
نهاية  االأمــريكــيــة  فكتوري  قــاعــدة  د�صنت  قــد  وكــانــت 
  C-RAM  العام املا�صي منظومة دفاع جوية من نوع
بالتزامن مع اإجراءات اأمنية م�صددة مبحيط املنطقة 
اخل�صراء واملطار, خ�صية �صن ف�صائل م�صلحة موالية 
على  عــام  مــرور  مبنا�صبة  انتقامية  هجمات  الإيـــران, 

مقتل اجلرنال االإيراين قا�صم �صليماين.
وبــعــدمــا �ــصــدد رئــيــ�ــس الــــــوزراء الـــعـــراقـــي, م�صطفى 
ومالحقة  االأمني,  اال�صتنفار  �صرورة  على  الكاظمي, 
املتورطني يف املجزرة الدامية التي هزت بغداد, اأعلن 

جهاز مكافحة االإرهاب يف العراق, ال�صبت, عن تنفيذ 
مناطق خمتلفة من البالد. يف  اأمنية  عمليات   3

وقال الناطق با�صم القائد العام للقوات امل�صلحة يحيى 
يوا�صل  االإرهــــاب  اإن جــهــاز مكافحة  بــيــان,  ر�ــصــول يف 
عمليات ثاأر ال�ُصهداء التي انطلقت فجر اجلمعة. كما 
اأو�صح اأن العملية االأوىل يف منطقة الر�صوانية غرب 
والثانية  لداع�س  ينتمي  اإرهــابــي  اعتقال  ومت  بــغــداد 
والــثــالــثــة يف الــفــلــوجــة والــكــرمــة ومت الــقــبــ�ــس على 

عن�صرين.
�صعبية  �صوق  يف  نف�صيهما  فجرا  انتحاريني  اأن  يذكر 
العراقية اخلمي�س,  العا�صمة  و�صط  الطريان  ب�صاحة 
 110 مـــن  اأكــــرث  واإ�ـــصـــابـــة   32 مــقــتــل  اإىل  اأدى  مـــا 

اأ�صخا�س بجروح.
بدوره, اأو�صح املتحدث با�صم قيادة العمليات امل�صرتكة, 
اللواء حت�صني اخلفاجي اأن عملية اأمنية وا�صعة جارية 
�صد ال�صالح املتفلت واجلرمية املنظمة وداع�س اأي�صا.

اأن هناك جهدا  العربية على  ات�صال مع  �صدد يف  كما 
منفذي  عــن  املــعــلــومــات  مكثفا جلــمــع  ا�ــصــتــخــبــاراتــيــا 

الهجمات ال�صاروخية.

•• تون�س-وكاالت:

انـــدلـــعـــت ا�ـــصـــتـــبـــاكـــات بــــني االأمـــــن 
�صارع  يف  وحمـــتـــجـــني  الـــتـــونـــ�ـــصـــي, 
بالعا�صمة,  بـــورقـــيـــبـــة  احلـــبـــيـــب 
م�صرية  انــــطــــالق  عـــقـــب  الـــ�ـــصـــبـــت, 
احتجاجية, دعت اإليها عدة اأطراف 
�صراح  بــاإطــالق  للمطالبة  �صيا�صية 
وتطالب  االحــتــجــاجــات,  مـــوقـــويف 

بالعمل واإ�صقاط النظام.
االأمن  اأن  العربية,  مرا�صل  واأفـــاد 
املنافذ  كل  واأغلق  املحتجني,  طــوق 
تعزيزات  ونــ�ــصــر  لــلــ�ــصــارع,  املـــوؤديـــة 

اأمنية مكثفة يف املنطقة.
عــــــدد من  املـــ�ـــصـــرية  ويــــ�ــــصــــارك يف 
ومكونات  الــ�ــصــيــا�ــصــيــة  االأحـــــــــزاب 
اعتقال  عــلــى  رداً  املــــدين,  املجتمع 
االأجــهــزة االأمــنــيــة ملــئــات املحتجني 
املا�صية  االأيــام  خــالل  نزلوا  الذين 
اإىل ال�صوارع احتجاجاً على االأو�صاع 

االقت�صادية يف البالد.
واجلمعيات  االأحــــــــزاب  دعــــت  كــمــا 
امل�صاركة بامل�صرية يف بيان لها اليوم 
بـحمالت  و�ــصــفــتــهــا  ملـــا  لــلــتــ�ــصــدي 
واملالحقات  واالعـــتـــقـــاالت  الــقــمــع 
يـــتـــعـــر�ـــس لها  الــــتــــي  الـــقـــ�ـــصـــائـــيـــة 

هدفا  يدمر  العربي  التحالف 
الريا�ض باجتاه  اأطلق  حوثيا 

•• الريا�س-وكاالت:

الـــعـــربـــي لدعم  الـــتـــحـــالـــف  اأعــــلــــن 
ال�صبت,  الـــيـــمـــن,  يف  الـــ�ـــصـــرعـــيـــة 
اعــــرتا�ــــس وتــــدمــــري هـــــدف جوي 
احلوثي  ميلي�صيات  اأطلقته  معادي 

باجتاه مدينة الريا�س.
وكـــان الــتــحــالــف الــعــربــي قــد اأعلن 
اإحباط عمليتني اإرهابيتني حاولت 
تنفيذها �صباح  ميلي�صيات احلوثي 
عن  التحالف  اأعــلــن  كما  اجلــمــعــة. 
مفخخ  زورق  وتـــدمـــري  اعـــرتا�ـــس 

جنوبي البحر االأحمر.
اإىل تدمري طائرة  التحالف  واأ�صار 
اأطلقتها  مــفــخــخــة,  طـــيـــار  بـــــدون 
الإيران  املوالية  احلوثي  ميلي�صيات 

باجتاه ال�صعودية.
قد  كان  العربي  التحالف  اأن  يذكر 
 3 ودمــر  املا�صي  االأ�صبوع  اعرت�س 
اأطلقتها  طائرات م�صرية مفخخة, 
ميلي�صيات احلوثي باجتاه االأرا�صي 

ال�صعودية.
قال  يناير,  مــن  ع�صر  احلـــادي  ويف 
االأمــريكــي, مايك  وزيــر اخلارجية 
ت�صنيف  قــررت  بــالده  اإن  بومبيو, 
مــيــلــيــ�ــصــيــات احلـــوثـــي املـــتـــمـــردة يف 

اليمن جماعة اإرهابية.

اأ�صارت جهات حقوقية اإىل اأن اأعداد 
املعتقلني قد جتاوز االألف, مو�صحة 
اأن احلمالت االأمنية كانت تتعامل 

بق�صوة مع املحتجني.
واأم�س االول, جتددت االحتجاجات 
مـــع تــظــاهــر عــــدد مـــن �ــصــكــان حي 
الذين  �صو�صة,  مبحافظة  العوينة 
اأقـــــدمـــــوا عـــلـــى اإحــــــــراق اإطــــــــارات, 
واإغـــــالق الــطــريــق الــرئــيــ�ــصــي, كما 

طالبوا باإخراج موقوف تويف والده 
اخلمي�س املا�صي.

حمـــافـــظـــة  �ــــصــــهــــدت  ذاك,  اإىل 
اأخرى  احتجاجية  وقفة  �صفاق�س, 
الــثــورة م�صتمرة,  اإليها حــراك  دعــا 
للمطالبة باإخالء �صبيل املوقوفني, 
وللتعبري عن غ�صبهم من االأو�صاع 
املتدهورة  واالقت�صادية  ال�صيا�صية 

التي و�صلت اإليها البالد.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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الإمارات .. قالع �شاخمة 
ت�رسد تاريخ الأجداد

اأخبار الإمارات

العراق يواجه حتديات 
الإرهاب وتدخالت اإيران

عربي ودويل

بوغبا ينه�ص يف الوقت 
املنا�شب مع مان�ش�شرت يونايتد 

الفجر الريا�شي

يف يوم التعليم.. الإمارات 
تن�شر نور العلم حول العامل

•• اأبوظبي -وام:

ال�صعيد  على  واملعرفة  التعليم  لن�صر  الداعمة  الــدول  مقدمة  يف  االإمـــارات  تقف 
الدويل من خالل العديد من املبادرات والربامج التي ت�صتهدف حت�صني العملية 
ر�صالتها احل�صارية  انطالقا من  وال�صديقة, وذلك  ال�صقيقة  الدول  التعليمية يف 

واالإن�صانية التي توؤمن اأن التعليم اأ�صا�س نه�صة ال�صعوب وتطورها.
وحتر�س االإمارات يف م�صاعداتها اخلارجية على اإعطاء االأولوية حلماية التعليم 
حيث اأكدت خالل املناق�صة املفتوحة ملجل�س االأمن حول االأطفال والنزاع امل�صلح التي 
عقدت يف �صبتمرب املا�صي اأن اإجمايل تربعاتها لدعم م�صاريع التعليم حول العامل 
بلغ 1.55 مليار دوالر, مبا يف ذلك التربع مببلغ 284.4 مليون دوالر للمناطق 
املتاأثرة باالأزمات, حيث تتعاون دولة االإمــارات مع منظمة »اليوني�صف« وال�صركاء 

االآخرين منذ عام 2017 من اأجل دعم تعليم 20 مليون طفل يف 59 دولة.
)التفا�صيل �س2(

مرتزقة ليبيا باقون مع انتهاء مهلة خروجهم
•• طرابل�س-وكاالت:

انتهت اأم�س ال�صبت مهلة الـ90 يوماً التي حددها اتفاق 
الــنــزاع الليبي الإخـــراج القوات  املــوقــع بــني طــريف  جنيف 
االأجنبية واملرتزقة من االأرا�صي الليبية, دون تنفيذ هذه 
اخلطوة, ما اأثار ت�صاوؤالت و�صكوكا حول جدّية االأطراف 

الليبية يف تنفيذ اتفاق وقف اإطالق النار.
الــذي مت  اتفاق جنيف  بنود  الثانية من  النقطة  ت  ون�صّ
توقيعه يف 23 اأكتوبر املا�صي على اإخالء جميع خطوط 
امل�صلحة  واملجموعات  الع�صكرية  الــوحــدات  من  التما�س 
جميع  خـــروج  مــع  بــالــتــزامــن  مع�صكراتها  اإىل  بــاإعــادتــهــا 
برا  الليبية,  االأرا�ــصــي  من  االأجــانــب  واملقاتلني  املرتزقة 

وبحرا وجوا, يف مدة اأق�صاها 3 اأ�صهر من تاريخ التوقيع 
باالتفاقيات  العمل  وجتميد  الــنــار,  اإطـــالق  وقــف  على 
الع�صكرية اخلا�صة بالتدريب يف الداخل الليبي, وخروج 

اأطقم التدريب اإىل حني االتفاق.
وتعليقا على تلك امل�صاألة, قال مدير اإدارة التوجيه املعنوي 
لـ )العربية.نت(,  اللواء خالد املحجوب  الليبي  باجلي�س 
البند  هــذا  تنفيذ  دون  حالت  التي  العراقيل  بع�س  عن 
من االتفاق يف االآجال املحددة, وقال اإن ا�صتمرار التدخل 
اأو  ليبيا  اإىل  واالأ�صلحة  املرتزقة  باإر�صال  �صواء  الرتكي 
باإبرام اتفاقيات التدريب وكذلك م�صادقة الربملان على 
التي حالت  االأ�صباب  اأحــد  ليبيا  متديد وجــود قواتها يف 

دون تنفيذ اأحد اأهم بنود اتفاق جنيف,.

ثالث ��صرت�تيجيات على خط �لنطالق:
الطاحمون لكر�شي ما بعد 
ترامب بني اجلمهوريني!

•• الفجر –خرية ال�سيباين

هــل �صيتمكن دونــالــد تــرامــب من 
2024؟  عــام  للرئا�صة  الــرت�ــصــح 
مــنــذ غــــزو مــبــنــى الــكــابــيــتــول يف 
الــثــانــيــة يف  وحمــاكــمــتــه  يــنــايــر   6
من  حالة  تخّيم  الــنــواب,  جمل�س 
ال�صيا�صي  امل�صتقبل  ب�صاأن  ال�صك 
لــلــرئــيــ�ــس املــنــتــهــيــة واليـــتـــه. ومع 
بدعم  املــلــيــارديــر  يحتفظ  ذلــــك, 

كبري من قاعدته.
ووفــــق مــوؤ�ــصــ�ــصــة غـــالـــوب, ح�صل 
 88 بن�صبة  موافقة  على  تــرامــب 
باملائة بني اجلمهوريني على مدار 

ورئي�س  بــاأكــمــلــهــا.  واليـــتـــه  فـــرتة 
ا�صتطاع حتقيق  اآخــر فقط  واحــد 
ما  �ــصــنــوات  منذ  املنجز  هــذا  مثل 
اأيزنهاور.  دوايـــــت  احلـــــرب:  بــعــد 
الكوجنر�س,  على  الهجوم  ومــنــذ 
اأظـــــهـــــرت ا�ـــصـــتـــطـــالعـــات الـــــــراأي 
املتعاطفني  غــالــبــيــة  اأن  ـــا  اأيـــ�ـــصً

يحّملونه  ال  اجلـــمـــهـــوريـــني  مـــع 
مــ�ــصــوؤولــيــة االأحـــــــداث, حــتــى وان 
كانت �صعبيته تتاآكل اإىل الهام�س.

الرئي�س  قــبــ�ــصــة  �ــصــتــظــل  لـــذلـــك 
املنتهية واليته على احلزب كبرية, 

على االأقل يف املدى الق�صري. 
)التفا�صيل �س11(

من من اال�صرة �صيجروؤ؟

حقوقهم  اأجـــــــل  مــــن  املـــحـــتـــجـــون 
دعمها  اأكــــــــدت  كـــمـــا  املــــ�ــــصــــروعــــة, 
التي  لــالحــتــجــاجــات االجــتــمــاعــيــة 

�صهدتها خمتلف اأنحاء تون�س.
اأن اعتقلت االأجهزة  ياأتي ذلك بعد 
نحو  املا�صية  االأيــام  خالل  االأمنية 
اأغلبهم من الق�صر,  �صخ�س   800
ليلية  احـــتـــجـــاجـــات  مــــوجــــة  اإثـــــــر 
فيما  ونهب,  �صغب  اأعمال  تخللتها 
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اأخبـار الإمـارات
اأ�شغال ال�شارقة تنجز الت�شوية الرتابية لـ 464 قطعة اأر�ض مبنطقة ال�شاف بتكلفة 8 مليني درهم

•• ال�سارقة-وام: 

الت�صوية  اأعمال  بال�صارقة  العامة  االأ�صغال  دائــرة  اأجنــزت 
اأر�س يف منطقة ال�صاف مبدينة  464 قطعة  لـ  الرتابية 
بالبنية  لــالرتــقــاء  االإ�ــصــكــان  دائــــرة  اإىل  و�ــصــّلــمــتــه  كــلــبــاء 
الــتــحــتــيــة وحتــويــلــهــا اإىل مــنــطــقــة مــتــكــامــلــة تــوفــر كافة 
اخلدمات , و ذلك تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى 
حاكم ال�صارقة بتوفري احلياة الكرمية واهتمامه ب�صوؤون 

املواطنني.
م�صاريع  من  ت�صمه  مبا  كلباء  مدينة  اأن  الدائرة  واأكــدت 
حتّولت  التخطيط  قيد  واأخــــرى  االإجنــــاز  وقــيــد  منجزة 

اإىل جانب كونها مدينة  اإىل مدينة ت�صم كافة اخلدمات 
�صياحية ترجمة لتوجيهات �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة 
التنموية  يندرج �صمن اخلطة  امل�صروع  ان  اىل  .. م�صرية 
للدائرة ا�صتجابة الحتياجات االأهايل واملجل�س البلدي يف 
ملن�صوب  واحد  م�صتوى  اإيجاد  اإىل  امل�صروع  ويهدف  كلباء. 
امل�صتقبلية  املــنــطــقــة  خ�صو�صية  يــراعــي  ب�صكل  االأر�ـــــس 
ويعزز من الطفرة العمرانية التي ت�صهدها طبيعة موقع 
املنطقة حيث يتم قطع اأجزاء من التالل الرملية القائمة 
توفري  يت�صنى  حتى  هيكلتها  واإعـــادة  وت�صويتها  باملنطقة 

اأرا�س �صهلية منب�صطة.
دائرة  مــديــر  احلو�صني  اإبــراهــيــم  املهند�س  �ــصــعــادة  قــال  و 
اأكرث من منوذجاً  وفر  الربنامج  اإن  ال�صارقة  االإ�صكان يف 

درا�صة  عــلــى  ت�صميمها  قــبــل  الــربنــامــج  حــر�ــس  �ــصــكــنــيــاً 
بعني  االأخـــذ  مــع  املواطنة  االأ�ــصــرة  واحتياجات  متطلبات 
االعــتــبــار مــعــايــري اال�ــصــتــدامــة واال�ـــصـــرتاطـــات البيئية و 
قد  التي  املختلفة  والتغريات  االأ�ــصــرة  حجم  مع  تنا�صبها 

تطراأ عليها.
على  القيادة  حر�س  يوؤكد  امل�صروع  اأن  احلو�صني  واأو�ــصــح 
وحتقيق  عائلة   400 مــن  لـاأكرث  املــالئــم  امل�صكن  توفري 
�صكنية  م�صروعات  خــالل  من  املواطنني  و�صعادة  رفاهية 
اأ�ــصــا�ــصــهــا اال�ـــصـــتـــقـــرار والـــتـــالحـــم املــجــتــمــعــي مـــع االأخــــذ 
املـــرافـــق اخلــدمــيــة واحلياة  يف االعــتــبــار الــرتكــيــز عــلــى 
ال�صكنية  املجمعات  يف  اال�صتدامة  ومعايري  االجتماعية 

التي ينفذها.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�ض 
جمهورية افريقيا الو�شطى مبنا�شبة اإعادة انتخابه

•• اأبوظبي -وام:

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة فاو�صتني  بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اأركاجن تواديرا رئي�س جمهورية اأفريقيا الو�صطى وذلك مبنا�صبة اعادة انتخابة لفرتة رئا�صية جديدة.

 كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س فاو�صتني اأركاجن تواديرا.

بتوجيهات رئي�ض الدولة ودعم حممد بن زايد .. الإمارات تفتتح مركزا لغ�شيل الكلى يف هرجي�شا باأر�ض ال�شومال

يف يوم التعليم.. الإمارات تن�شر نور العلم حول العامل

•• هرجي�سا -وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
الدولة "حفظه اهلل" ودعم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
مبا�صرة  ومبتابعة  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
من �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�صوؤون الرئا�صة رئي�س موؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�صانية 
..افتتح وفد من املوؤ�ص�صة مركزا لغ�صيل الكلى يف مدينة هرجي�صا بجمهورية 

اأر�س ال�صومال ليقدم خدماته الأكرث من 30 مري�صا يف اليوم الواحد.
وياأتي افتتاح مركز الكلى يف اإطار املبادرات االإن�صانية لدولة االإمــارات التي 
تقدمها لالأ�صقاء يف جمهورية اأر�س ال�صومال وتنفذها موؤ�ص�صة خليفة بن 
لتخفيف  الر�صيدة  القيادة  بتوجيهات  االإن�صانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زايــد 
وطاأة املعاناة االإن�صانية ال �صيما ما يعانيه القطاع ال�صحي يف اأر�س ال�صومال 
من �صعوبات, وذلك من خالل تبني املبادرات ال�صحية النوعية التي حتقق 
العامل  بها  مير  التي  ال�صحية  الظروف  ظل  يف  خ�صو�صاً  العطاء  ا�صتدامة 

التنمية  الوقت نف�صه  اآثار جائحة فريو�س كوفيد19-, وحتقق يف  ملواجهة 
ال�صاملة. افتتح مركز الكلى اجلديد يف مدينة هرجي�صا معايل عبدالرحمن 
�صعادة  بح�صور  ال�صومال  اأر�ـــس  جمهورية  رئي�س  نائب  الزيلعي  عــبــداهلل 
عبداهلل النقبي مدير املكتب التجاري للدولة يف هرجي�صا واملهند�س �صلطان 
لالأعمال  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة  موؤ�ص�صة  وفــد  رئي�س  اخلفيلي  ح�صن 
االإن�صانية ومعايل علي عمر عبداهلل وزير ال�صحة يف اأر�س ال�صومال اإ�صافة 

اإىل عدد من امل�صوؤولني.
اأر�س  جمهورية  رئي�س  نائب  الزيلعي  عــبــداهلل  عبدالرحمن  معايل  وقــال 
ال�صومال اإن امل�صاريع االإن�صانية والتنموية لدولة االإمارات ت�صهم يف تعزيز 
اأر�س  �صعب  حياة  حت�صني  على  اإيجابا  وتنعك�س  ال�صاملة  التنمية  م�صرية 
ال�صومال ال �صيما يف القطاع ال�صحي يف ظل الظروف اال�صتثنائية التي مير 

بها العامل جراء انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد.
االإن�صانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  موؤ�ص�صة  اإىل  بال�صكر  وتوجه 
على مبادراتها االإن�صانية والتنموية يف اأر�س ال�صومال ..موؤكدا اأن اجلهود 
االإن�صانية لالإمارات جت�صد عالقات االأخوة املتميزة بني البلدين ال�صقيقني.

املبنى  820 مرتا مربعا حيث يتكون  الكلى على م�صاحة  اإن�صاء مركز  ومت 
اإجمالية  مب�صاحة  معا  مت�صلتني  ال�صكل  م�صتطيلتي  كتلتني  من  الرئي�صي 
302 مرت مربع بحيث ت�صم الكتلة االأوىل كبرية امل�صاحة 10 غرف خا�صة 
اإىل غــرفــة عـــزل واحــــدة مــع خــدمــات خم�ص�صة  بــاالإ�ــصــافــة  الــكــلــى  بغ�صيل 
للمر�صى واأخرى خا�صة باملعدات الطبية بينما حتتوي الكتلة الثانية على 

بنك دم وا�صرتاحة لالأطباء وغرفة ت�صخي�س مر�صى.
اأجـــهـــزة م�صنعة مـــن قــبــل �صركة  الــكــلــى اجلـــديـــدة  وتــ�ــصــم وحــــدة غــ�ــصــيــل 
اأجهزة  واأحــدث  اأف�صل  من  تعد  والتي  االأملانية  كري  ميديكل  فري�صينيو�س 

الغ�صيل الكلوي.
الف�صل  ال�صحية ملر�صى  االعتبار احلالة  امل�صنعة بعني  ال�صركة  اأخــذت  وقد 
دم  تنقية  ن�صبة  وح�صاب  الــدم  �صغط  قيا�س  اأجــهــزة  اأ�ــصــافــت  حيث  الكلوي 

املري�س خالل عملية الغ�صيل اإ�صافة اإىل اأجهزة حقن مميعات الدم.
ومت جتهيز املركز باأجهزة الكلى ووحدة معاجلة املياه وتزويده بكرا�س خا�صة 

لعملية الغ�صيل الكلوي.
وي�صم املركز اجلديد وحدة معاجلة من اأحدث وحدات معاجلة املياه الأق�صام 

و�صولها  قبل  عــدة مراحل  املــاء يف  فلرتة  عملية  تدخل  الكلى حيث  غ�صيل 
الأجهزة غ�صيل الكلى فيما مت تركيب جميع اأجهزة التنقية والفلرتة ح�صب 
اخلا�صة  املياه  من  نوعية  اأف�صل  على  للح�صول  امل�صنعة  ال�صركة  تو�صيات 
درجة  ل�صمان  املــاء  وحــدات تربيد  تركيب  الكلي ف�صال عن  ملر�صى غ�صيل 
حرارة منا�صبة للمياه. كما تتم عملية تنقية املياه من خالل وحدة معاجلة 
والبكترييا  االأمـــالح  مــن  املــيــاه  تنقية  ل�صمان  التنقية  ثنائية  طبية  مياه 

ال�صارة بن�صبة 99% .
وتقدم وحدة غ�صيل الكلى اجلديدة خدماتها ملر�صى الف�صل الكلوي ب�صورة 
م�صتمرة حيث من املتوقع اأن ي�صل عدد جل�صات الغ�صيل الكلوي املتوقعة يف 
ال�صهر الواحد اإىل 780 جل�صة لي�صل عدد اجلل�صات يف العام اإىل 9350 

جل�صة.
وروعي يف ت�صميم مركز غ�صيل الكلى توزيع الفراغات املعمارية بحيث ت�صمح 
مراعاة  اإىل  باالإ�صافة  �صحيح  ب�صكل  والتهوية  الطبيعية  االإنـــارة  بدخول 
ا�صتخدام اأ�صحاب الهمم و�صهولة حركتهم يف املبنى من خالل توفري وحدات 

�صحية مهياأة لذلك.

•• اأبوظبي -وام:

واملــعــرفــة على  التعليم  لن�صر  الــداعــمــة  الــــدول  االإمـــــارات يف مــقــدمــة  تــقــف 
ت�صتهدف  التي  والربامج  املبادرات  العديد من  الــدويل من خالل  ال�صعيد 
حت�صني العملية التعليمية يف الدول ال�صقيقة وال�صديقة, وذلك انطالقا من 
ر�صالتها احل�صارية واالإن�صانية التي توؤمن اأن التعليم اأ�صا�س نه�صة ال�صعوب 

وتطورها.
حلماية  االأولوية  اإعطاء  على  اخلارجية  م�صاعداتها  يف  االإمــارات  وحتر�س 
"االأطفال  االأمن حول  املفتوحة ملجل�س  املناق�صة  اأكدت خالل  التعليم حيث 
اأن اإجمايل تربعاتها لدعم  والنزاع امل�صلح" التي عقدت يف �صبتمرب املا�صي 
التربع  ذلــك  دوالر, مبا يف  مليار   1.55 بلغ  العامل  حــول  التعليم  م�صاريع 
مببلغ 284.4 مليون دوالر للمناطق املتاأثرة باالأزمات, حيث تتعاون دولة 
االإمارات مع منظمة »اليوني�صف« وال�صركاء االآخرين منذ عام 2017 من 

اأجل دعم تعليم 20 مليون طفل يف 59 دولة.
�صعار  اليوم حتت  العامل  به  للتعليم" الــذي يحتفل  الــدويل  "اليوم  وي�صكل 
التعليمية وتن�صيطها للجيل الذي عاي�س جائحة كوفيد  العملية  "ا�صتعادة 
– 19" منا�صبة لت�صليط ال�صوء على اجلهود التي تبذلها االإمارات من اأجل 
بالدرجة  م�صتهدفة  والــدويل  العربي  امل�صتوى  على  واملعرفة  التعليم  ن�صر 
االأوىل الفئات التي حالت ظروفها املعي�صية دون ح�صولها على القدر الكايف 
من التعليم. وتعترب االإمارات من اأوىل الدول التي �صعت لت�صخري تكنولوجيا 

و�صائل االت�صال احلديثة من اأجل التغلب على جميع الظروف الطارئة التي 
تعيق عملية ن�صر التعليم واملعرفة على امل�صتوى العربي والــدويل, ويف هذا 
اآل مكتوم نائب رئي�س  اأطلق �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد  االإطار 
املا�صي  نوفمرب  "رعاه اهلل" , يف  دبــي  الـــوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
اآل  را�صد  بن  حممد  مبادرات  موؤ�ص�صة  م�صاريع  اأحد  الرقمية",  "املدر�صة 
مكتوم العاملية, واأول مدر�صة رقمية عربية متكاملة ومعتمدة, توفر التعليم 

عن بعد بطريقة ذكية ومرنة للطالب من اأي بلد يف العامل.
و�صتقدم املدر�صة الرقمية, التي ت�صتهدف اأكرث من مليون طالب يف ال�صنوات 
اخلم�س االأوىل, منهاجا تعليميا ع�صريا, ي�صتند اإىل اأحدث تقنيات االبتكار 
الذاتي  التعلم  على  الــطــالب  قـــدرات  مــن  يعزز  مبــا  اال�صطناعي,  والــذكــاء 

واكت�صاب املعارف واملهارات يف خمتلف املجاالت.
كافة  ح�صد  اأجــل  من  الرقمي"  التعلم  م�صتقبل  "حتالف  �صموه  د�صن  كما 
اخلربات التخ�ص�صية, يف قطاع التعليم والتكنولوجيا, لدعم وتطوير التعلم 

الرقمي واالإ�صراف على تاأ�صي�س وتطوير املدر�صة الرقمية.
اإن�صاء  وت�صهم االإمــارات يف ن�صر التعليم يف على امل�صتوى الدويل من خالل 
ت�صاعد  التي  والتمويالت  املنح  تقدمي  خــالل  من  اأو  واجلــامــعــات,  املــدار�ــس 
ذلك  على  ال�صواهد  ابــرز  من  ولعل  الفئات,  ملختلف  جلميع  التعليم  توفري 
م�صاهمة مبادرات ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم يف بناء اكرث من 2126 

مدر�صة حول العامل حتى عام 2019, وتدريب 400 األف معلم ومعلمة.
ويف ال�صياق ذاته ك�صفت االإح�صائيات والبيانات التي ت�صمنها التقرير ال�صادر 

لـ  ال�صندوق  2019, عن متويل  عام  للتنمية مطلع  اأبوظبي  عن �صندوق 
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مليار درهم, ا�صتفادت منها 14 دولة نامية.
وكــانــت االإمــــارات قــد اأعــلــنــت االإمــــارات يف فــربايــر مــن الــعــام 2018 , عن 
مليون   100« درهــم  مليون   367 بقيمة  مالية  م�صاهمة  تقدمي  التزامها 
دوالر اأمريكي«, لربنامج »ال�صراكة العاملية من اأجل التعليم«؛ بهدف حت�صني 
نتائج التعُلّم لنحو 870 مليون طفل و�صاب يف 89 بلداً نامياً, لتكون بذلك 
العاملية  لل�صراكة  الدعم  تقدم  واالإقليمي,  العربي  امل�صتويني  دولة على  اأول 

من اأجل التعليم.
ويعترب الالجئون يف العامل الفئة االأكرث معاناة على �صعيد احلرمان من 
فر�س التعليم, حيث يوجد اأكرث من 7.1 مليون طفل الجئ يف العامل ممن 
اأكرث من الن�صف"  "اأي  3.7 مليون طفل  هم يف �صن الدرا�صة, منهم نحو 
ال يرتادون املدر�صة, وذلك ووفقا لبيانات املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة 

ل�صوؤون الالجئني عام 2020.
وتبذل االإمارات اأمام هذا الواقع املرير جهودا حثيثة بالتعاون مع �صركائها 
حول  لالجئني  املنا�صب  التعليم  تــوفــري  اأجـــل  مــن  والــدولــيــني  االإقليميني 
العامل وامل�صاهمة يف تنمية املهارات التي يحتاجون اإليها ل�صمان م�صتقبلهم 

على املدى الطويل.
االمارات  دولــة  تقدمها  التي  والعينية  املادية  وامل�صاعدات  املــبــادرات  وت�صهم 
يف  لــالجــئــني  امل�صتقبلة  الــــدول  وحلــكــومــات  املــعــنــيــة  الــدولــيــة  للمنظمات 

التخفيف من حدة اأزمة حرمان الالجئني من فر�س التعليم, وعلى �صبيل 
املثال بلغت قيمة امل�صاعدات التي قدمتها يف قطاع التعليم, ا�صتجابة لالأزمة 
 ,2019 يناير  اإىل   2012 من  الفرتة  خالل  منها  واملت�صررين  ال�صورية 

نحو 190.1 مليون درهم "51.8 مليون دوالر".
وت�صكل ا�صتجابة االإمــارات ل�صمان ح�صول الالجئني ال�صوريني يف كل من 
التعليم  الها�صمية ولبنان, وغريها من الدول, على فر�س  اململكة االأردنية 
املنا�صبة, جتربة فريدة ت�صتحق التوقف عندها مطوال ال�صتخال�س الدرو�س 
اآثارها  حــدة  مــن  والتخفيف  االإنــ�ــصــانــيــة,  االأزمــــات  اإدارة  كيفية  يف  والــعــرب 
ال�صلبية. وتعد االإمارات من اأهم الدول امل�صاندة للجهود التي تقوم بها وكالة 
االأدنى  ال�صرق  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم 
والطالبات  للطالب  التعليمية  براجمها  تنفيذ  على  الإعانتها  "االأونروا" 
و�صمان ح�صولهم على حقوقهم من التعليم.. ووفقا " لالأونروا" ا�صتحوذ 
التعليم على اأكرث من 80 يف املائة من قيمة الدعم االإماراتي للوكالة خالل 
مليون   164 على  يزيد  ما  بلغت  والتي   2019 اإىل   2014 من  الفرتة 
موؤمتر  خالل"  االإمــــارات  دولــة  عنه  اأعلنت  الــذي  للتعهد  وتنفيذا  دوالر. 
قدمت   ,2017 عــام  عقد  "الذي  الالجئني  ب�صاأن  اأوغــنــدا  مــع  الت�صامن 
تنموية  م�صاريع  لتنفيذ  دوالر  مــاليــني   5 نحو  بقيمة  متــويــال  االإمــــارات 
من  وغريها  املعلمني,  قــدرات  وبناء  املدار�س  اإن�صاء  على  ت�صتمل  اأوغندا  يف 
املهارات املهنية, مما يعود بالنفع على نحو 600 األف �صخ�س من الالجئني 

من جنوب ال�صودان, باالإ�صافة اإىل املجتمع امل�صيف يف �صمال البالد.

ق�شاء اأبوظبي تبحث تطوير منظومة حماية الطفل مع هيئة الطفولة املبكرةجمل�ض الوزراء يعتمد تعيني الدكتور خالد حممد اخلزرجي مديرا جلامعة زايد
•• اأبوظبي-وام: 

ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  الــوزراء  جمل�س  اعتمد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
خــالــد حممد  الـــدكـــتـــور  بــتــعــيــني  قــــــراراً  اهلل", 

اخلزرجي مديراً جلامعة زايد.
املنا�صب  من  الدكتور خالد عدداً  �صعادة  و�صغل 
وله خربة ممتدة يف اإدارة االأعمال يف القطاعني 
مديرا  �صابقاً  عمل  حيث  واخلــا�ــس,  احلكومي 
الب�صرية   املــــوارد  وتــوظــيــف  تنمية  لهيئة  عــامــا 
الب�صرية  املــــــــوارد  لــــــــوزارة  ووكــــيــــاًل   , تــنــمــيــة 
االجتماعية  وال�صوؤون  العمل  وزارة  والتوطني 
, كما �صغل عددا من املنا�صب يف القطاع  �صابقاً 
املجل�س  واالأكادميي, حيث كان ع�صو  التعليمي 
االإدارة  كلية  ووكيل  االإمـــارات,  جلامعة  االأعلى 
واالقــتــ�ــصــاد بــجــامــعــة االإمـــــــارات وعــ�ــصــو هيئة 

التدري�س فيها.
واأ�صرف الدكتور اخلزرجي على عدد من امل�صاريع 
واللوائح والقوانني والقرارات يف قطاع االأعمال 
التفاو�صي  الفريق  يف  ع�صواً  وكـــان  والتعليم, 
التــفــاقــيــة الــتــجــارة احلـــرة بــني دولـــة االإمــــارات 
والـــواليـــات املــتــحــدة االأمــريــكــيــة, و�ــصــغــل �صابقاً 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  منها  منا�صب  عــدة 
�صركة ماجد الفطيم التجارية, وع�صو جمل�س 
دبي, وع�صو جمل�س  الكندية يف  اجلامعة  اإدارة 
والتاأمينات  للمعا�صات  الــعــامــة  الــهــيــئــة  اإدارة 
من  عــدد  ع�صوية  حالياً  ..وي�صغل  االجتماعية 

جمال�س االإدارة منها جمل�س اأمناء كلية حممد 
جمل�س  وع�صو  احلكومية,  لــــالإدارة  را�ــصــد  بــن 
واأنــهــى اخلــزرجــي درا�صاته  اأمــنــاء جامعة دبــي. 
�صهادة  ويحمل  االأمريكية,  املتحدة  الواليات  يف 
املعلومات  ونــظــم  االأعــمــال  اإدارة  يف  الــدكــتــوراه 
يف  املاج�صتري  و�صهادة  املي�صي�صيبي,  جامعة  من 

اإدارة االأعمال من جامعة لويوال, وبكالوريو�س 
وميلك  ميامي.  جامعة  مــن  االأعــمــال  اإدارة  يف 
االإ�صهامات  مـــن  حـــافـــاًل  ر�ـــصـــيـــداً  اخلــــزرجــــي 
تقييم  و�صاهم يف  العلمية,  والبحوث  املجتمعية 
واالقت�صادية,  االجتماعية  اجلــوائــز  مــن  عــدد 

ون�صر العديد من الكتب واملقاالت واالأبحاث.

•• اأبوظبي -وام:

من  وفــداً  اأبوظبي,  يف  الق�صاء  دائــرة  ا�صتقبلت 
اإطار  يف  وذلك  املبكرة,  للطفولة  اأبوظبي  هيئة 
تــعــزيــز �ــصــبــل الــتــعــاون املــ�ــصــرتك لــدعــم جهود 
حماية حقوق الطفل, وتطوير منظومة تنمية 
ومتينة  را�صخة  اأ�ص�س  وفق  وحمايتهم  االأطفال 

تدعم احلفاظ على ا�صتقرار املجتمع.
واأكد �صعادة امل�صت�صار يو�صف �صعيد العربي, وكيل 
دائرة الق�صاء يف اأبوظبي, حر�س دائرة الق�صاء 
انطالقا من توجيهات �صمو ال�صيخ من�صور بن 
الـــوزراء,  جمل�س  رئي�س  نــائــب  نهيان,  اآل  زايـــد 
وزيـــر �ــصــوؤون الــرئــا�ــصــة, رئــيــ�ــس دائــــرة الق�صاء 
الــبــنــاء مــع ال�صركاء  الــعــمــل  اأبــوظــبــي, عــلــى  يف 
اال�صرتاتيجيني يف هذا امللف احليوي, من اأجل 
توفري جميع املقومات الداعمة حلماية الطفل 
منظومة  وفــق  االأ�ــصــر  ا�صتقرار  على  واحلــفــاظ 
لتطور  حمفزة  بيئة  تهيئة  يف  ت�صهم  متكاملة 

ومنو الطفل.
الفاعل  الــدور  العربي,  يو�صف  امل�صت�صار  وثمن 
ل�صمو ال�صيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان, 
هيئة  رئي�س  اأبــوظــبــي,  عهد  ويل  ديـــوان  رئي�س 
اأبوظبي للطفولة املبكرة, يف دعم برامج رعاية 
الطفولة, اإىل جانب االهتمام الذي توليه �صمو 
نهيان,  اآل  زايــد  بن  بنت حممد  ال�صيخة مرمي 
ع�صو جمل�س االأمناء ورئي�صة اللجنة العليا يف 
بن  حممد  بنت  �صم�صة  ال�صيخة  و�صمو  الهيئة, 
زايد اآل نهيان, ع�صو جمل�س االأمناء, لالرتقاء 

مبنظومة تنمية الطفل.
هام�س  على  عقد  الـــذي  االجــتــمــاع  وا�صتعر�س 
حممد  علي  امل�صت�صار  �صعادة  بح�صور  الــزيــارة, 
و�صناء  اأبوظبي,  الإمــارة  العام  النائب  البلو�صي, 
التاأ�صي�س  مكتب  فــريــق  رئي�س  �صهيل,  حممد 
عن  وممثلني  املبكرة,  للطفولة  اأبوظبي  بهيئة 
الطفولة  ا�صرتاتيجية  والهيئة,  الق�صاء  دائــرة 
املــبــكــرة وخمـــرجـــات مــ�ــصــروع حــمــايــة الطفل, 
تــوؤديــه دائـــرة الق�صاء يف  الــذي  والـــدور الفاعل 
لدعم  الهيئة  ا�صرتاتيجية  م�صتهدفات  حتقيق 

م�صرية التنمية ال�صاملة لالأطفال.
اال�صرتاتيجية  الغايات  اأحد  االجتماع,  وناق�س 
"اأن يعي�س جميع االأطفال يف  املهمة املتمثلة يف 
بيئة م�صتقرة اآمنة, واأن يكونوا يف ماأمن من اأي 

اأذى اأو خطر", مع الرتكيز على بيان دور دائرة 
املبكرة  الطفولة  هيئة  مــع  بال�صراكة  الق�صاء 
امل�صرتك  االخت�صا�س  ذات  احلكومية  واجلهات 

يف حتقيق هذه الغاية.
القانونية  التوعية  جهود  االجتماع  تناول  كما 
عــلــى مــ�ــصــتــوى اأولـــيـــاء االأمـــــور والـــطـــالب, من 
املتنوعة,  الــقــانــونــيــة  الــثــقــافــة  خـــالل حــمــالت 
االإمارة  الق�صاء يف مدار�س  دائــرة  نفذتها  التي 
التوا�صل  االإعالم ومن�صات  واأي�صاً عرب و�صائل 
الدوائر  ا�ــصــتــحــداث  عــن  فــ�ــصــال  االجــتــمــاعــي, 
حمكمة  مثل  املتخ�ص�صة  والنيابات  الق�صائية 
االأ�ــصــرة ونــيــابــة االأ�ــصــرة والــطــفــل, والــتــي تاأتي 
احلفاظ  يدعم  مبــا  الت�صريعي,  للتطور  تلبية 

على ا�صتقرار املجتمع واالأ�صرة االإماراتية.
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اأخبـار الإمـارات

حتت رعاية حمد�ن بن ز�يد 

ا�شتعدادات مكثفة للدورة الـ »18« من معر�ض اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية

بني ال�صركات, بحيث يكون باإمكانهم 
حــــجــــز االجـــــتـــــمـــــاعـــــات مــــبــــا�ــــصــــرًة, 
باالإ�صافة اإىل تلقي طلبات االجتماع 
امل�صاركني  مــــع  الــ�ــصــفــقــات  وعـــقـــد 

االآخرين.
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  واأكـــد 
مـــــاجـــــد علي  مـــــعـــــايل  لـــلـــمـــعـــر�ـــس 
لنادي  الــــعــــام  االأمـــــــني  املـــنـــ�ـــصـــوري 
املعر�س  اأّن  االإمـــــــــــارات,  �ـــصـــقـــاري 
ُيعترب  والفرو�صية  لل�صيد  الـــدويل 
اأحد اأهم املحطات العاملية التي ُتعنى 
املُ�صتدام,  وال�صيد  الثقايف  بالرتاث 
الر�صيدة  الـــقـــيـــادة  حــر�ــس  ـــل  ومُيـــّث
االآباء واالأجداد  على �صون ريا�صات 
وتر�صيخ مفاهيم االأ�صالة االإماراتية 
واالعتزاز بالهوية الوطنية واملوروث 
اأبوظبي  مــكــانــة  وتــعــزيــز  الــ�ــصــعــبــي, 
كمركز اقت�صادي له مكانته املرموقة 

على اخلارطة الدولية.
واأعــرب عن اعتزازه وفخره بتزامن 

اأ�صعار  تفا�صيل  كافة  يت�صمن  الذي 
حجز م�صاحات امل�صاركة يف املعر�س, 
ومزاياها  الــرعــايــة  لــبــاقــات  اإ�ــصــافــة 
الدعم  املُـــتـــعـــّددة, واحلــ�ــصــول عــلــى 

الت�صويقي.
واأطـــلـــق نـــــادي �ــصــقــاري االإمـــــــارات, 
االإلـــكـــرتوين للمعر�س  املــوقــع  عــرب 
ُكتّيباً   ,  ADIHEX.COM
العار�صة  لل�صركات  تفاعلياً  رقمياً 
باأّنه  �صواء, ميتاز  والــرعــاة على حــّد 
ُيتيح ملن يرغب باملُ�صاركة يف الدورة 
للمعر�س,  تفاعلية  خارطة  القادمة 
اختيار  الــعــار�ــصــني  بـــاإمـــكـــان  حــيــث 
املــوقــع الــ�ــصــاغــر الــــذي يــرغــبــون به 
بــ�ــصــكــل مــبــا�ــصــر, وا�ــصــتــكــمــال كافة 
ــعــد, ف�صاًل  اإجــــــراءات احلــجــز عــن ُب
االإ�صافية  اخلـــدمـــات  اخــتــيــار  عـــن 
التي يرغبون بها كتنظيم االأن�صطة 

والفعاليات املُ�صاحبة للمعر�س.
التفاعلي  الرقمي  النموذج  ويــدعــم 

العامل من حيث عدد الزوار, ويلعب 
ال�صياح  ا�ــصــتــقــطــاب  يف  هـــامـــاً  دوراً 
التعاون  جمــلــ�ــس  دول  منطقة  مــن 
زاره  اإذ  عــمــومــاً,  والــعــامل  اخلليجي 
يـــزيـــد عن  مـــا   2003 الـــعـــام  مــنــذ 
زائــر. وتت�صمن  األف  مليون و600 
اخلطة التو�صعية ال�صاملة للمعر�س, 
تــطــويــر حمــتــوى احلـــدث بخدمات 
ُمبتكرة  وفعاليات  واأن�صطة  وتقنيات 
بـــروؤيـــة ُمـــتـــجـــّددة, واحلـــر�ـــس على 
تفعيل دوره يف �صون الرتاث الوطني 

وحتقيق ال�صيد املُ�صتدام.
وقد مّت اعتماد ثيمة احلدث للدورة 
بروٍح  وتــــراث..  "ا�صتدامة  الــقــادمــة 
اأبوظبي  جلهود  انعكا�صاً  ُمتجّددة", 
البيئة  ا�صتدامة  تعزيز  يف  والــعــامل 
الرتاثية  ـــات  والـــريـــا�ـــص والـــ�ـــصـــيـــد 
ال�صلة,  ذات  الــتــجــاريــة  واالأعــــمــــال 
وبلورة ا�صرتاتيجية �صاملة لتطوير 
احلدث وابتكار املزيد من الفعاليات 

www. االإلــكــرتوين  عــرب موقعه 
ات و�صائل  adihex.com ومن�صّ
الــتــوا�ــصــل االجــتــمــاعــي الــتــابــعــة له, 
حيث باالإمكان تعبئة منوذج الطلب 
عرب  وتوقيعه  بــاملـُـ�ــصــاركــني  اخلــا�ــس 

االإنرتنت.
كـــمـــا ُتـــتـــيـــح مـــنـــطـــقـــة الـــعـــار�ـــصـــني 
املوقع  يف   Exhibitor Zone
لـــلـــُمـــ�ـــصـــاركـــني حجز  االإلــــــكــــــرتوين 
خـــدمـــات مــتــنــوعــة ومــتــابــعــة جميع 
مكان  يف  الــهــامــة  احلـــدث  معلومات 
واحــــــــد عـــــرب حـــ�ـــصـــاب خــــا�ــــس يتم 
القيام  ذلـــك  بـــه, مبـــا يف  تــزويــدهــم 
ال�صركة,  تــعــريــف  مــلــف  بــتــحــديــث 
حول  والــ�ــصــور  املعلومات  وم�صاركة 
مواد  وحتميل  واخلدمات,  املنتجات 
تـــرويـــجـــيـــة, واحلـــ�ـــصـــول عــلــى اآخـــر 
ال�صركة والبيانات ال�صحفية,  اأخبار 
دليل  اإىل  الــــو�ــــصــــول  عــــن  فـــ�ـــصـــاًل 
املبيعات  ُكتيب  وحتميل  العار�صني 

الــــــدورة الــقــادمــة مـــن املــعــر�ــس مع 
العربية  االإمـــــــــارات  دولـــــة  احـــتـــفـــاء 
املــتــحــدة مبـــرور خم�صني عــامــاً على 
تــاأ�ــصــيــ�ــصــهــا, مبــا ُيــعــطــي ثــقــة كبرية 
�صل�صلة  مبــوا�ــصــلــة  املــنــظــمــة  للجنة 
النجاحات التي حققها احلدث منذ 
الدعم  بف�صل  وذلــك  االأوىل,  دورتــه 
الكبري الذي يحظى به املعر�س من 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  قبل 
الدولة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل  زايــــد  بــن 
ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل,  حفظه 
اآل نهيان ويل عهد  زايــد  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
قبل  من  الدائمة  واملتابعة  امل�صلحة, 
حمدان  ال�صيخ  �صمو  املعر�س  راعــي 
نهيان ممثل احلاكم يف  اآل  زايــد  بن 
منطقة الظفرة رئي�س نادي �صقاري 

االإمارات.
يف  ُمتقّدمة  مكانة  املعر�س  ويــتــبــواأ 
طليعة معار�س ال�صيد على م�صتوى 

العربية  الــلــغــتــني  "املبيعات"  لــــــِ 
العار�صني  وبــاإمــكــان  واالإنــكــلــيــزيــة, 
والــرعــاة مــن خــاللــه اخــتــيــار باقات 
ت�صويقية متنوعة تالئم متطلباتهم 
عالماتهم  ت�صويق  يف  واحتياجاتهم 
التجارية وتو�صيع نطاق انت�صارها يف 
خمتلف دول العامل, وتت�صمن بع�س 
هذه الباقات م�صاحات جمانية ومزايا 
ي�صتطيع  وكــذلــك  قــّيــمــة.  ت�صويقية 
من  اال�صتفادة  والــرعــاة  العار�صون 
اإمكانية التوا�صل مع كافة ال�صركات 
الراعية  العار�صة االأخرى واجلهات 
ورّواد االأعمال, و�صائر املعنيني حول 
وخدماتهم  ومنتجاتهم  اأن�صطهم 
ممكن  قـــدر  اأقــ�ــصــى  عــلــى  للح�صول 
مــــن فـــر�ـــس الـــعـــمـــل والـــ�ـــصـــراكـــات. 
و�صوف يتمكن كافة امل�صاركني الذين 
 ADIHEX يف  ت�صجيلهم  اأكــدوا 
اإىل  املبا�صر  الو�صول  من   2021
املبا�صرة  لــالأعــمــال   B2B ــة  مــنــ�ــصّ

•• اأبوظبي-الفجر:

حتـــت رعـــايـــة �ــصــمــو الــ�ــصــيــخ حمدان 
اآل نهيان, ممثل احلاكم يف  بن زايد 
منطقة الظفرة رئي�س نادي �صقاري 
من  االإمارات, ُتقام الدورة الـ )18( 
والفرو�صية  لل�صيد  الدويل  املعر�س 
خالل  وذلـــك   ,"2021 "اأبوظبي 
 3 ولغاية  �صبتمرب   27 من  الفرتة 
اأبوظبي  مركز  يف  القادمني  اأكتوبر 
الــوطــنــي لــلــمــعــار�ــس, بــتــنــظــيــم من 

نادي �صقاري االإمارات.
وبـــــنـــــاًء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات الـــقـــيـــادة 
ُيقام  �صوف  املعر�س  فـــاإّن  الر�صيدة, 
ــــام,  اأّي  7 مـــدى  عــلــى  االأوىل  لــلــمــّرة 
الزوار  مــن  كــّل  لرغبة  تلبية  وذلــك 
ال�صركات  اأ�صادت  حيث  والعار�صني, 
بهذه  والدولية  واالإقليمية  املحلية 
ا�صرتاتيجية  �صمن  النوعية  النقلة 
تــطــويــر املــعــر�ــس عــلــى مـــدى خم�س 
مبا   ,)2025-2021( �ــصــنــوات 
يعك�س االإقبال اجلماهريي املُتزايد, 
ال�صقارة  عــ�ــّصــاق  طــمــوحــات  وُيــلــّبــي 
والــ�ــصــيــد والــفــرو�ــصــيــة والـــــرتاث يف 

خمتلف اأنحاء العامل.
وفيما بلغت ن�صبة حجوزات ال�صركات 
عن  يزيد  مــا  الــيــوم  لغاية  العار�صة 
%70 من م�صاحة املعر�س يف دورته 
القادمة, من املتوقع ا�صتقطاب املزيد 
من العار�صني اجلدد هذا العام من 
خمتلف القارات للُم�صاركة يف احلدث 
االأكرب من نوعه يف ال�صرق االأو�صط 
واإفــريــقــيــا, حيث تــواجــد يف الـــدورة 
عالمة   670 عن  يزيد  ما  املا�صية 
جتارية مرموقة من 41 دولة, على 

م�صاحة 45000 م2.
التي  لــلــ�ــصــركــات  املـــعـــر�ـــس  وُيـــتـــيـــح 
املعلومات  كــافــة  بــاملــ�ــصــاركــة  تــرغــب 

واالأن�صطة التي ترتكز على جناحات 
ُمتجّددة  بــــروح  املــا�ــصــيــة  الــــــدورات 

ُمبدعة.
باإقامته  وّجــه  الــذي  املعر�س  ُيعترب 
بــــاإذن اهلل تــعــاىل ال�صيخ  املــغــفــور لــه 
زايد بن �صلطان اآل نهيان, باأبوظبي 
جنـــاح  قـــ�ـــصـــة   ,2003 الـــــعـــــام  يف 
وال�صيد  البيئة  �صون  يف  متوا�صلة 
الــــرتاث وتعزيز  املـُـ�ــصــتــدام وتــقــدمي 
بالتقاليد  واالأجـــيـــال  ال�صباب  وعــي 
االأ�صيلة,  االإمــــاراتــــيــــة  والـــثـــقـــافـــة 
التي  الــكــربى  للفعاليات  ومنــوذجــاً 
اأ�صبحت ُتنظمها دولة االإمارات على 
ويتجّلى  الــالحــقــة.  ال�صنوات  مــدى 
االأق�صام  و�صموليته يف  املعر�س  غنى 
الـ 11 املُتنوعة التي ي�صّمها, وهي: 
الفنون واحلرف اليدوية, الفرو�صية, 
ال�صقارة, رحالت ال�صيد وال�صفاري, 
اأ�صلحة  والتخييم,  ال�صيد  ُمــعــّدات 
الـــ�ـــصـــيـــد, مـــ�ـــصـــاريـــع احلــــفــــاظ على 
والرتويج  الثقايف  والـــرتاث  البيئة 
لــهــا, مــركــبــات وُمـــعـــّدات الــرتفــيــه يف 
واخلدمات  املنتجات  الطلق,  الهواء 
االأ�صماك  �صيد  ُمــعــّدات  البيطرية, 
وو�صائل  الـــبـــحـــريـــة,  والـــريـــا�ـــصـــات 

ة. االإعالم املُخت�صّ

بهدف �لرتقاء بجودة حياة �ل�صكان ومو�جهة ظاهرة �لتكد�س �ل�صكاين �لع�صو�ئي

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية ب�شاأن قانون اإ�شغال الوحدات ال�شكنية يف مدينة �شخبوط
•• اأبوظبي -الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي, من خالل مركز بلدية مدينة زايد, و بالتعاون 
الوحدات  اإ�صغال  قانون  ب�صاأن  توعوية  حملة  اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  مع 
ال�صكنية, وذلك يف مدينة �صخبوط, حيث ت�صمنت احلملة زيارات ميدانية, 
اإ�صغال  قانون  تطبيق  بخ�صو�س  واإر�صادية  توعوية  ن�صية  ر�صائل  واإر�ــصــال 
تطبيق  خــالل  مــن  وتوعيتهم  ال�صكان  مــع  والتوا�صل  ال�صكنية,  الــوحــدات 
لدعم  املتطوعون  قدمها  التي  واالأعــمــال  املهام  اإىل  باالإ�صافة  )فريجنا(, 

احلملة واإجناحها, 

وت�صتمر احلملة من 17 اإىل 28 يناير من العام اجلاري 2021.
وا�صتهدفت احلملة توعية اأفراد املجتمع من موؤجرين وم�صتاأجرين بقانون 
ال�صكاين  )التكد�س  لظاهرة  ال�صلبية  واالآثـــار  ال�صكنية,  الــوحــدات  اإ�صغال 
على  والتاأكيد  القوانني,  خمالفة  على  ترتتب  التي  واخلطورة  الع�صوائي( 
اأهمية ال�صكن احل�صاري وتوفري بيئة تتوافق مع اإجراءات االأمن وال�صالمة, 
اأكرب  ا�صتيعاب  بغر�س  امل�صاكن  تق�صيم  بخطورة  االأهـــايل  توعية  وكــذلــك 
ال�صكان  االإجــراء على �صحة  امل�صتاأجرين وتوعيتهم بخطورة هذا  عدد من 

و�صالمتهم, واأمن املجتمع و�صكينته.
ال�صكاين  التكد�س  لــظــاهــرة  حــلــول  عــن  البحث  على  احلملة  حر�صت  كما 

الع�صوائي, وتقليل ن�صبة االآثار ال�صلبية الناجتة عن ظاهرة خمالفة قانون 
التعريف  خــالل:  مــن  وذلــك  ال�صكنية  والــوحــدات  الــعــقــارات  اإ�صغال  تنظيم 
الرقابية والتفتي�صية, والتوعية  مبخاطر الظاهرة عرب موا�صلة احلمالت 
املباين  يف  املــرخــ�ــصــة  غــري  الــعــ�ــصــوائــيــة  واالإ�ـــصـــافـــات  التق�صيمات  مبــخــاطــر 
الع�صوائي  لل�صكن  وال�صلبية  الــ�ــصــارة  االآثـــار  وتبيان  ال�صكنية,  والــوحــدات 
العام  املظهر احل�صاري  ت�صويه  ودورهــا يف  والبيئية,  ال�صحية  النواحي  من 
ملدينة اأبوظبي, وتاأثري خمالفة قانون اإ�صغال الوحدات ال�صكنية على البيئة 
دعائم  تر�صيخ  على  احلــر�ــس  وكــذلــك  واملــرافــق,  اخلــدمــات  على  وال�صغط 

جمتمع اآمن يف م�صكنه و�صحته و�صالمة اأفراده.

وت�صعى بلدية مدينة اأبوظبي من خالل تنظيم هذه احلمالت نحو الق�صاء 
من  واحلـــد  املجتمع,  على  خــطــورة  مــن  ت�صببه  ومــا  التكد�س  ظــاهــرة  على 

خمالفات البناء التي تنتج عن تق�صيم امل�صاكن ب�صكل ع�صوائي.
اأ�صغال  تنظيم  ب�صاأن   2019 ل�صنة   )8( رقــم  القانون  اأن  بالذكر  اجلدير 
العقارات والوحدات ال�صكنية يف اأبوظبي يحظر ال�صكن اجلماعي يف العقارات 
والوحدات ال�صكنية يف االإمــارة, ويحدد بقرار من رئي�س الدائرة موا�صفات 
يف  �صريكاً  )املوؤجر(  العقار  مالك  ويعترب  �صاغليها,  وعدد  ال�صكنية  الوحدة 
املخالفة اإذا ثبت قيام امل�صتاأجر باإ�صغال اأو تاأجري العقار من الباطن, وتفر�س 

غرامة مالية كبرية على كل من يخالف اأحكام القانون والئحته التنفيذية

�ألفًا و615 متدربًا خالل �لعام �ملا�صي  50

الفريق املري يتفقد الإدارة العامة للتدريب يف �شرطة دبي
•• دبي-الفجر:

اأكد معايل الفريق عبداهلل خليفة املري, القائد 
العام ل�صرطة دبي, اأن االإدارة العامة للتدريب 
اأحدثت نقلة نوعية يف تطوير  يف �صرطة دبي 
الــعــامــلــني يف املـــجـــاالت اجلــنــائــيــة واملـــروريـــة 
واالإداريـــــــة عــرب تــبــنــي االأفـــكـــار االإبـــداعـــيـــة يف 
عملية التدريب والتعليم امل�صتمر لرجل االأمن 
وفق  الــكــوادر  وتطوير  تدريب  على  وحر�صها 
اأحدث املمار�صات ال�صرطية والعلمية وتطوير 
باملعارف  تـــزويـــدهـــم  خـــــالل  مــــن  قـــدراتـــهـــم 
الفعالة  القيادة  من  متكنهم  التي  واالأ�صاليب 
ملجريات العمل االأمني وال�صرطي التخ�ص�صي 

وامليداين.
للتدريب  العامة  االإدارة  اأن  اإىل  واأ�صار معاليه 
ال�صرطي  االأداء  مــوؤ�ــصــرات  حتقيق  يف  ُت�صهم 
ن�صبة  الكفاءة, ورفــع  رفــع م�صتوى  من خــالل 
اال�ــصــتــجــابــة, واالإحــ�ــصــا�ــس االأمــنــي, مــوؤكــداً اأن 
االأمنية  املوؤ�ص�صات  يف  اال�صرتاتيجية  اأولويات 
تتمثل يف االهتمام بالعن�صر الب�صري وتطويره 
العلمية  والنظريات  املعارف  باأحدث  وتاأهيله 
ــتــبــاق اجلرمية  ال�ــص الــعــمــلــيــة  والــتــطــبــيــقــات 
املتطورة  ــالــيــبــهــا  واأ�ــص و�ـــصـــورهـــا  بــاأ�ــصــكــالــهــا 
با�صتمرار مع تطور احلياة واختالف ظروفها 
و�صمان حتديث املعلومات ملواكبة امل�صتجدات.

العامة  االإدارة  ذلــك خــالل تفقد معاليه  جــاء 
لتفتي�س  ال�صنوي  الربنامج  �صمن  للتدريب 
العامة ومراكز �صرطة دبي, بح�صور  االإدارات 
�صعادة اللواء االأ�صتاذ الدكتور حممد اأحمد بن 
االأكادميية  ل�صوؤون  العام  القائد  م�صاعد  فهد 

مدير  ال�صام�صي  بـــدران  والعقيد  والــتــدريــب, 
الدكتور  والعقيد  لــلــتــدريــب,  الــعــامــة  االإدارة 
العامة  االإدارة  مدير  نائب  احلــمــراين  �صالح 
مردا�س  بن  اأحمد  والعقيد  والــريــادة,  للتميز 
والرائد  للتدريب,  العامة  االإدارة  مدير  نائب 
الــرزاق عبدالرحيم رئي�س ق�صم  الدكتور عبد 

التفتي�س, وعدد من ال�صباط.
العامة  االإدارة  م�صاريع  على  معاليه  واطــلــع 
لــلــتــدريــب واخلــطــة اال�ــصــتــ�ــصــرافــيــة, وحمـــاور 
باجلانب  اخلــا�ــصــة  ال�صنوية  الــتــدريــب  خــطــة 
واالأمــــنــــي  واالإداري  واجلــــنــــائــــي  املــــــــــروري 
امل�صتقبلية,  واملــ�ــصــاريــع  والـــكـــوارث  واالأزمـــــات 
املُقبل,  للعام  ال�صنوية  التدريب  خطة  وناق�س 
واأهمية الربامج التدريبية امل�صممة بناًء على 
احتياجات �صرطة دبي وجعلها عملية متكاملة 

ُتّخرج اأفراداً موؤهلني قادرين على التعامل مع 
م�صار  يف  تواجههم  الــتــي  الــتــحــديــات  خمتلف 

عملهم اليومي.

بنية حتتية ذكية
ومن جانبه, قال �صعادة اللواء اال�صتاذ الدكتور 
بقيادة  دبــي  �صرطة  اإن  بــن فهد  اأحــمــد  حممد 
القائد  املــري,  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل 
يف  كبرياً  م�صواراً  قطعت  دبــي,  ل�صرطة  العام 
وتكنولوجية  علمية  ذكية  حتتية  بنية  تطوير 
متطورة, تخدم االأمن واالأمان, وتوؤثر اإيجاباً 
ال�صرطي,  العمل  منظومة  يف  االأداء  �صري  يف 
وتتما�صى مع التوجهات احلكومية والتطلعات 
ما  الــذكــي,  الــتــحــول  يف  للحكومة  امل�صتقبلية 
التكنولوجيا  ال�صتثمار  املــجــال  فتح  يف  �صاهم 

ب�صكل اأف�صل عرب توظيف االإبداعات واحللول 
التدريب  عمليات  كافة  وتنفيذ  الإدارة  الذكية 
التدريب  نــظــام  اأن  واأ�ـــصـــاف  ذكــيــة.  بــطــريــقــة 
املوظفني  لــتــدريــب  املـُـطــبــق  التفاعلي  الــذكــي 
اآالف  تدريب  يف  �صاهم  القطاعات  خمتلف  يف 
اأن  موؤكداً  ومنازلهم,  مكاتبهم  من  املوظفني, 
التكنولوجية  ا�صتخدام  يف  �صاهم  النظام  هذا 
لتوفري  االفرتا�صي  بالواقع  اخلا�صة  الذكية 
تطبيق  خــالل  من  واآمنة  عملية  تدريب  بيئة 
النظريات العلمية مع الواقع العملي, واإيجاد 
بيئة تعليم الكرتوين داعمة للعملية التعليمية 
عملية  امل�صاهمة يف حتقيق مفهوم  من خالل 

التعلم امل�صتمر والتعلم عن ُبعد.
يف  �صاهم  االفرتا�صي  التدريب  اأن  اإىل  واأ�صار 
املعلومات واخلربات وتقييم  لتبادل  بيئة  بناء 
ت�صميمها  يتم  تدريبية  دورات  �صمن  االأداء 
العاملية يف جمال  التدريب  اأعلى معايري  وفق 
التطورات  ومواكبة  وال�صرطي  االأمني  العمل 
االأمنية  الــتــخــ�ــصــ�ــصــات  خمــتــلــف  يف  احلــديــثــة 

وال�صرطية.

تطوير �أد�ء �ملوظفني
ال�صام�صي  بــــدران  العقيد  قـــال  جــانــبــه,  ومـــن 
تطوير  يف  ي�صهم  الــذكــي  التدريب  النظام  اأن 
التطوير  عملية  كــفــاءة  ورفــع  املوظفني,  اأداء 
تفاعلية,  ذكية  بطريقة  امل�صتمر,  والــتــدريــب 
املتعددة,  الو�صائط  تكنولوجيا  فيها  ت�صتخدم 
لتمكني املُتدرب من اأن ي�صمع وي�صاهد وي�صارك 
اأكرث  التعلم  جتــربــة  يجعل  مــا  الــتــدريــب,  يف 
تدريبية  حقيبة  كــل  اأن  مبيناً  وفــائــدة,  متعة 

حتتوي على اختبار ا�صتباقي مكون من اأ�صئلة 
التفكري يف  امل�صاركني على  غري منطية حتفز 

مو�صوع التدريب واأهميته وتطبيقاته.
اإخ�صاع  اإىل  ال�صام�صي  بـــدران  العقيد  واأ�ــصــار 
اخلــــطــــة الـــ�ـــصـــنـــويـــة لـــلـــتـــدريـــب جلـــمـــلـــة من 
تلك  تت�صمن  بــحــيــث  واخلـــطـــط  االإجـــــــراءات 
اخلـــطـــط قـــواعـــد تــنــظــيــمــيــة �ــصــامــلــة ملختلف 
دورات  واخــتــيــار  الــتــدريــبــيــة  العملية  مــراحــل 
املوؤ�ص�صات  اأف�صل  من  معتمدة  حديثة  علمية 
االأمــنــيــة بــهــدف تنمية مــهــارات الــعــامــلــني يف 
واإك�صابهم  قــدراتــهــم  وتــطــويــر  دبـــي  �ــصــرطــة 
التخ�ص�صية  الــ�ــصــروريــة  واملــعــارف  اخلـــربات 
ودعم اجلانب النظري بالتدريب العملي الذي 
يوؤهلهم للقيام باملهام والواجبات املوكلة اإليهم 
بقدرات وفاعلية عالية مبا ي�صاهم يف حتقيق 

االأهداف اال�صرتاتيجية العامة ل�صرطة دبي.

تدريبية  دورة   109
واطـــلـــع مـــعـــايل الــقــائــد الـــعـــام لــ�ــصــرطــة دبي 
عام  يف  بالتدريب  اخلا�صة  االإح�صائيات  على 
حيث   19 كــوفــيــد  جــائــحــة  خـــالل   2020
املجاالت  يف  تــدريــبــيــة  دورة   109 تنظيم  مت 
االأمنية واجلنائية واملرورية واالإدارية, ا�صتفاد 
منها 21 األف 111 موظفاً, فيما بلغ متو�صط 
بينما   ,96% التدريبية  الربامج  عن  الر�صا 
ببلغ اإجمايل امل�صتفيدين من من�صة التدريب 
العام  مـــدار  عــلــى   STC-police الــذكــي 
بالتكرار,  مــتــدربــاً  و615  األــفــاً  املا�صي50  
تــكــرار من  بـــدون  مــتــدربــاً  اأالف و143  و10 

موظفي القيادة العامة ل�صرطة دبي.  

املحريبي يت�شدر هايدروفويل يف 
اجلولة الثانية لبطولة كايت �شريف دبي 

•• دبي-وام:

" يف  " هايدرو فويل  اأحمد �صاحي املحريبي فئة الهواة املواطنني  ت�صدر 
املاء باملظالت  التزحلق على  املفتوحة الألــواح  الثانية لبطولة دبي  اجلولة 
على  البحرية  للريا�صات  الدويل  دبي  نادي  نظمها  �صريف" التي  "كايت 
الريا�صي  املــو�ــصــم  الــبــحــريــة يف  الــ�ــصــبــاقــات  يــومــني �صمن روزنـــامـــة  مـــدار 
"جمريا"  منطقة  يف  "ن�صنا�س"  �صاطئ  على  واأقــيــمــت   2021-2020
ثانيا  حل  الــذي  باجلافلة  خالد  على  املحريبي  وتقدم  االول.  اأم�س  بدبي 

وحممد عبيد املن�صوري الذي ح�صل على املركز الثالث .
التوايل  عــلــى   الــرابــع  للمو�صم  الــنــادي  ينظمه  الـــذي   - احلـــدث  و�ــصــجــل 
بالتعاون مع جلنة االمارات للكايت �صريف والتجديف والتزحلق على املاء 
- م�صاركة ما يزيد عن 60 مت�صابقا ومت�صابقة ميثلون اكرث من 20 دولة 
القاب فئات هايدروفويل وتوين تيب واملهارات  حول العامل تناف�صوا على 

املفتوحة -فري �صتايل-.
وال�صادر  الريا�صة  باملناف�صات  الربتوكول اخلا�س  املناف�صات وفق  واأقيمت 
من جمل�س دبي الريا�صي حيث حر�صت اللجنة املنظمة على رفع الوعي 
التباعد اجل�صدي خارج ميدان  اإجــراءات  والت�صديد على  امل�صاركني  عندي 
التناف�س وطبقت الئحة التتويج الذاتي للفائزين للمرة االأوىل  وخ�ص�صت 
"هايدروفويل"  حيث  مناف�صات اليوم االأول من اجلولة الثانية ملناف�صات 
اأقيمت من 7 مراحل على مدار اليوم يف فرتتني �صباحية وم�صائية لفئات 
�صاعدت  فيما   .. والنا�صئني  املواطنني  والهواة  و�صيدات  رجــال  املحرتفني 
�صرعات الرياح التي و�صلت اىل 18 عقدة امل�صاركني وامل�صاركات يف خو�س 
مناف�صات  حــارب يف  عــبــداهلل حممد  وملــع جنــم  وقـــوي.  �صاق  تناف�س  غمار 
خلف  الثاين  املركز  على  احل�صول  من  "هايدروفويل" ومتكن  النا�صئني 
اللبناين جربائيل كا�صا�س الذي ظفر باملركز االأول.. فيما حل البولندي 
ثالثا. و�صهدت مناف�صات املحرتفني رجال و�صيدات  �صز�صز�صني  فريدريك 
بلقب  لــومــبــاردو  تــومــا�ــس  فـــاز  حــيــث  االأول  املــركــز  عــلــى  فرن�صية  �صيطرة 
على  ح�صل  الـــذي  كري�صتويف  فرينهيت  مــواطــنــه  عــلــى  متقدما  الــرجــال 
نالت  بينما   .. الثالث  على  الك�صندروف  �صافدار  والبلغاري  الثاين  املركز 
نولوت الوريان �صدارة ال�صيدات متقدمة على الربيطانية �صارا دوغال�س 

�صياء"الثالثة" . �صامية  "الثانية"واللبنانية 
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اأخبـار الإمـارات
الوطني الحتادي يوا�شل مناق�شة م�شروع قانون احتادي ب�شاأن احل�شول على املوارد الوراثية وم�شتقاتها

•• اأبوظبي-وام:

وا�صلت جلنة ال�صوؤون ال�صحية والبيئية يف املجل�س الوطني االحتادي خالل 
ال�صرهان  "عن بعد", برئا�صة �صعادة ناعمة عبداهلل  الذي عقدته  اجتماعها 
النائب الثاين لرئي�س املجل�س رئي�صة اللجنة, مناق�صة م�صروع قانون احتادي 
واملن�صف  العادل  والتقا�صم  وم�صتقاتها  الوراثية  املوارد  على  ب�صاأن احل�صول 
املناخي  التغري  وزارة  ممثلي  بح�صور  ا�صتخدامها,  عــن  النا�صئة  للمنافع 

والبيئة.
ال�صويدي  �صعادة كل من �صمية عبداهلل  اللجنة  اأع�صاء  و�صارك يف االجتماع 
مقررة اللجنة, وحممد اأحمد اليماحي, وعذراء ح�صن بن ركا�س, والدكتورة 

موزة حممد العامري, واأحمد بو�صهاب ال�صويدي.
علوان  عبداهلل  �صلطان  �صعادة  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  من  �صارك  كما 
احلب�صي وكيل الوزارة بالوكالة, والدكتور نا�صر حممد �صلطان مدير اإدارة 

ال�صوؤون القانونية.
مناق�صة  االجتماع  خــالل  متت  اإنــه  ال�صرهان  عبداهلل  ناعمة  �صعادة  وقالت 
الراأي  وتبادل  القانون  م�صروع  مــواد  على  اللجنة  اأدخلتها  التي  التعديالت 
م�صروع  وبنود  ملــواد  النهائية  ال�صياغة  على  احلكومة  مع  والتوافق  حولها, 
القانون, الفتة اإىل اأنه �صيتم اعتماد التقرير النهائي واجلدول املقارن مل�صروع 
القانون خالل اجتماع اللجنة املقبل, ومن ثم رفعه لرئا�صة املجل�س متهيدا 

ملناق�صته يف جل�صات قادمة.

على  واف  ب�صكل  ردوا  والبيئة  املــنــاخــي  التغري  وزارة  ممثلي  اأن  واأ�ــصــافــت 
ت�صاوؤالت اأع�صاء اللجنة, ومت التن�صيق معهم حول التعديالت النهائية على 

مواد م�صروع القانون.
املوارد  �صاأن احل�صول على  قانون احتــادي يف  اأن م�صروع  اإىل  االإ�ــصــارة  جتدر 
عن  النا�صئة  للمنافع  واملــنــ�ــصــف  الــعــادل  والــتــقــا�ــصــم  وم�صتقاتها  الــوراثــيــة 
ا�صتخدامها, يهدف اإىل حماية و�صيانة املوارد الوراثية واحلد من ا�صتنزافها 
لال�صتفادة منها وتنظيم احل�صول عليها وتداولها من اأجل امل�صاهمة يف حفظ 
واملن�صف  العادل  التقا�صم  و�صمان  الدولة,  يف  البيولوجي  التنوع  وا�صتدامة 
للمنافع النا�صئة عن ا�صتخدام املوارد الوراثية وم�صتقاتها وما يرتبط بها من 

معارف وممار�صات تقليدية وتراثية وابتكارات.

املوارد  وتوثيق  وت�صنيف  وجتميع  ح�صر  اإىل  القانون  م�صروع  يهدف  كما 
الوراثية وم�صتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممار�صات تقليدية تراثية 
وابتكارات, وتعزيز وت�صجيع البحوث التي ت�صهم يف حفظ التنوع البيولوجي 

وا�صتخدامه امل�صتدام.
باحل�صول  املتعلقة  االأحكام  تناولت  مــادة   17 من  القانون  م�صروع  ويتكون 
على املوارد الوراثية وال�صجل وتوثيق املعارف واملمار�صات التقليدية, وبجمع 
وا�صتخدام املوارد الوراثية وم�صتقاتها, وت�صديرها واإدخالها واقت�صام املنافع, 
واالأحكام املتعلقة باإلغاء املوافقة والت�صريح واتفاق تقا�صم واملنافع والعقوبات 
والتظلم, واالأحكام املتعلقة مباأموري ال�صبط الق�صائي, ور�صوم احل�صول على 

املوارد الوراثية, والالئحة التنفيذية واإلغاء االأحكام املخالفة اأو املعار�صة.

•• ال�سارقة-الفجر:

امل�صاريع  يف  العمل  م�صتجدات  على  ال�صارقة  الإمـــارة  اال�صت�صاري  املجل�س  اطلع 
اإمــارة ال�صارقة  يف خمتلف مدنها ومناطقها ودعا خالل  اخلدمية التي تنفذها 
الداخلية لالأحياء  الطرق  الطرق مبوا�صلة ر�صف  �صبكة  مناق�صته على تطوير 

واملناطق وتطوير منظومة خدمات النقل العامة باإدخال خدمات نقل حديثه .
جاء ذلك خالل عقد املجل�س اال�صت�صاري جلل�صته التا�صعة من �صباح يوم اخلمي�س 

�صمن اأعماله لدور االنعقاد العادي الثاين من الف�صل الت�صريعي العا�صر.
واأقيمت اجلل�صة برئا�صة �صعادة علي ميحد ال�صويدي رئي�س املجل�س اال�صت�صاري 
ال�صالمة  ودواعــي  االحتياطات  كافة  اأخــذ  بعد  ال�صارقة  وذلــك مبقره يف مدينة 
العامة والتباعد اجل�صدي. وناق�س املجل�س �صيا�صة هيئة الطرق واملوا�صالت يف 
املجل�س  ع�صو  ال�صويجي  �صالح  يو�صف  املهند�س  �صعادة  بح�صور  ال�صارقة  اإمــارة 
التنفيذي الإمارة ال�صارقة رئي�س الهيئة واملهند�س �صليمان عبد الرحمن الهاجري 
اجلروان  حممد  العزيز  وعبد  الطرق  ل�صوؤون  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  مدير 
مدير هيئة الطرق واملوا�صالت ل�صوؤون املوا�صالت وحممد علي الزعابي   مدير 
الطرق  عقود  اإدارة  مدير  الــزويــن   �صيخة  واملهند�صة  القانونية  الــ�ــصــوؤون  اإدارة 

واأماين الظاهري مدير االإدارة اال�صرتاتيجية و التميز املوؤ�ص�صي .
يف بداية جل�صة تال االأمني العام للمجل�س �صعادة اأحمد �صعيد اجلروان املو�صوع 
قائال  الطلب  مقدمي  واأ�صماء  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  �صيا�صة  ملناق�صة  العام 
�صاحب  اأ�صدر  ال�صارقة,  اإمــارة  ت�صهده  الــذي  املت�صارع  والنمو  للتطور  :مواكبة 
ال�صمو ال�صيخ  الدكتور/ �صلطان بن حممد القا�صمي - ع�صو املجل�س االأعلى حاكم 
ال�صارقة )حفظه اهلل ورعاه( يف العام 2014م, مر�صوماً اأمريياً رقم )6( ل�صنة 
اإمارة ال�صارقة و�صعت الهيئة  اإن�صاء هيئة الطرق واملوا�صالت يف  2014م ب�صاأن 
كونها ال�صلطة املخت�صة باالإ�صراف على قطاعي الطرق واملوا�صالت يف االإمارة اإىل 
و�صع اخلطط اال�صرتاتيجية ق�صرية وطويلة املدى اخلا�صة مب�صاريع الطرق, 
النقل الربي والبحري  اإىل توفري خدمات  اإطار اخت�صا�صاتها  كما وتوجهت يف 
وكافة و�صائل واأن�صطة النقل ومنظومة متكاملة للموا�صالت العامة, وتكاماًل مع 
اأدوارها وما تبذله الهيئة من اأعمال هامة, يود مقدمو الطلب مناق�صة �صيا�صات 

الهيئة حتقيقا لغايات ال�صالح العام.
واملوا�صالت  الطرق  هيئة  رئي�س  ال�صويجي  �صالح  يو�صف  املهند�س  األقى  بعدها 
تناول  على  ال�صارقة وحر�صه  الإمــارة  اال�صت�صاري  املجل�س  بــدور  فيها  اأ�صاد  كلمة 
يف  �صواء  اأعمالها  بكافة  ت�صريعي  ف�صل  كل  يف  الدائم  واهتمامه  الهيئة  �صيا�صة 
اأن الهيئة حري�صة على التواجد  اأو يف قطاع املوا�صالت .. موؤكدا  قطاع الطرق 
حتت قبة املجل�س لال�صتماع اإىل اأراء االأع�صاء والع�صوات كونهم ميثلون املجتمع 
واالأخذ بها والعمل على تلبيتها لتحقيق االرتقاء الدائم يف اأنظمة النقل وتطوير 

الطرقات مبا ي�صهم يف حتقيق التنمية امل�صتدامة 
اال�صت�صاري  املجل�س  بجهود  ال�صويجي,  �صالح  يو�صف  املهند�س  �صعادة  واأ�ــصــاد 
املوؤ�ص�صات واجلهات  وحر�صه على متابعة االأداء والتطوير احلكومي يف خمتلف 
احلكومية يف االإمارة مبدياً تقديره و�صكره للمجل�س, وقال:" تعمل الهيئة على 
يف  العاملية  الــريــادة  وحتقيق  خدماتها   بكافة  واالرتــقــاء  والنمو  التطور  مواكبة 
هذا القطاع  وكل هذا حتقق بف�صل الروؤى امل�صتقبلية ال�صديدة حل�صرة �صاحب 
القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم  الدكتور �صلطان بن حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
لتطوير  الدائمة  وعنايته  احلثيثة  ومتابعته   – ورعـــاه  اهلل  حفظه   - ال�صارقة 
اإمارة  قطاعات الطرق واملوا�صالت, مبا يتواكب مع م�صرية التنمية ال�صاملة يف 
العديد من االجنازات  الهيئة جنحت يف حتقيق  �صعادته:" اأن  واأ�صاف  ال�صارقة 
وامل�صاريع التنموية باالإمارة عرب اإن�صاء و�صيانة البنية التحتية احلديثة و�صبكة 
النقل الأف�صل املمار�صات واملبادرات التنموية لالرتقاء مب�صتوى �صبكة النقل ب�صكل 
عام, واإ�صدار الت�صريعات وال�صيا�صات الهادفة اإىل حتقيق اأعلى معدالت ال�صالمة 
املرورية مل�صتخدمي الطرق يف االإمارة مبا يواكب تطورها امل�صتمر وات�صاع رقعتها 
وتوفري  واملوا�صالت  الطرق  منظومة  يف  العاملية  للريادة  والو�صول  العمرانية, 
ختام  يف  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  رئي�س  واأكــد  وم�صتدام".  متكامل  نقل  نظام 
كلمته اأن الهيئة تعمل ب�صكل م�صتمر على اإعادة �صياغة وتطوير منظومة النقل 
النماء  وعاماًل جوهرياً يف حتقيق  ملحاً  اأمــراً  بات  والــذي  باالإمارة  واملوا�صالت 
وخطوط  الــطــرق  ل�صبكة  امل�صتمر  التح�صني  على  الهيئة  تعمل  كما  واالزدهــــار 
النقل  و�صائل  ا�صتخدام  على  الطرق  م�صتخدمي  وت�صجيع  العامة,  املوا�صالت 

املختلفة ولتعزيز التكامل بني و�صائل النقل من اأجل االرتقاء بهذا القطاع احليوي 
والهام ملختلف �صرائح املجتمع ثم اأطلع ال�صويجي املجل�س على م�صاريع الهيئة من 
خالل مادة مرئية �صلطت ال�صوء على م�صروع الهيئة يف خورفكان وم�صروع كلباء 
وكورني�س كلباء وكورني�س دبا احل�صن وم�صروع املنتزه وج�صور امل�صاهد ومواقف 
وال�صناعة  �صهيله  وج�صر  و�ــصــاح  وج�صر   8 وج�صر  احلمرية  وم�صروع  امل�صاجد 
العا�صرة وغريها من امل�صاريع املتعددة لهيئة الطرق واملوا�صالت التي ك�صف عنها 
حيث  مداخلتهم  طرح  يف  املجل�س  وع�صوات  اأع�صاء  تداخل  بعدها   . بالتف�صيل 
اأبرز مالمح  املداخالت باال�صتف�صار عن   الع�صو حممد �صامل الطنيجي  ا�صتهل 
خطط الهيئة خالل الثالث �صنوات املقبلة بعدها تطرق الع�صو الدكتور حممد 
اأحمد الكو�س يف تف�صيل م�صكلة االزدحام املروري واأهمية و�صع احللول العملية 
مقدما عددا من االأفكار املتنوعة واالطالع على التجارب الدولية الناجحة وطرح 
الع�صو اأحمد را�صد علي النقبي عن روؤية الهيئة امل�صتقبلية الرامية للمحافظة 
املرورية  االختناقات  حلل  ال�صعي  و  الكربونية  االنبعاثات  وتقليل  البيئة  على 
واأدوار الهيئة يف دعم التحول عرب ت�صجيع املواطنني واملقيمني ال�صتخدام النقل 

اجلماعي م�صتف�صرا عن فكرة طرح بوابات للتعرفة املرورية.
و�صاأل الع�صو عبداهلل م�صبح اخلا�صوين عن جهود الهيئة يف الوقوف على اراء 
املوا�صالت  �صواء يف  اآرائهم  للتعرف على  املوا�صالت  �صواء يف خدمات  املتعاملني 
العامة ذات العالقة باحلافالت و�صيارات االأجرة واآراء القاطنني يف االأحياء ب�صاأن 
اأعمالها يف الر�صف وتقدمي خمتلف خدمات الطرق من منطلق  جودة اخلدمات 
ال�صعبية للمواطنني وخطة  اإن�صاء مظلة للم�صاكن  وا�صرتاطاتها للموافقة على 
الهيئة ال�صتكمال ر�صف ال�صوارع الداخلية يف االحياء ال�صكنية مبنطقة مليحه . 
ويف مداخلته قدم الع�صو  عبيد عو�س الطنيجي عدة مقرتحات ب�صاأن األيات دعم 
امل�صتثمرين من خالل خمتلف اأعمال الهيئة وتطوير خدماتها فيما �صاأل الع�صو 
الهيئة يف العمل على  �صيانة الطرق االحتادية يف  الندا�س عن  دور  علي �صيف 
اإمــارة ال�صارقة , ومراعاة الهيئة الإن�صاء طرق على جماري االأوديــة وروؤيتها  يف 
اإعــادة تخطيط املناطق القدمية قبل ال�صروع يف ر�صفها عالوة على  تخ�صي�س 
م�صارات للدراجات الهوائية على ال�صوارع الرئي�صية  وتطرق الع�صو حممد �صالح 
األ علي يف مداخلته باال�صتف�صار عن اآليات الهيئة يف اإر�صاء العقود على ال�صركات 
املنفذة للطرق واقت�صارها على اأربعة �صركات فقط وت�صاءل عن خطط الهيئة يف 

ا�صتقبال  اإن�صاء قطار االحتاد يف اإمارة ال�صارقة . 
على  وح�صولها  الهيئة  م�صاركة  اأهمية  على  النقبي  �صعيد  علي  الع�صو  واأكـــد 
اخلارجية  وم�صاركاتها  للموا�صالت  العاملية  الهيئة  يف  كما  دولــيــة  ع�صويات 
للوقوف على اأهم الدرا�صات والبحوث ويف مداخلتها حنان اجلروان نائب رئي�س 
املجل�س �صاألت عن �صبب و�صع مواقف احلافالت يف املناطق ال�صكنية اأمام املنازل 
مما يوؤدي اإىل �صعوبة الدخول واخلروج لهذه املنازل ويعر�س قاطنيها للخطر  
اأولوية الر�صف للمناطق اجلديدة يف مدينة  اأهمية التن�صيق يف منح  اإىل  ودعت 
ال�صارقة وعن توجه الهيئة لت�صوية الطرق الداخلية املوؤدية للمزارع كون اأغلبها 
طرق ترابية  كما وا�صتف�صر الع�صو �صهيل الكعبي عن اأوجه قيام الهيئة بتطوير 
قــطــاع املــوا�ــصــالت مــن خــالل افــتــتــاح مــواقــع جــديــدة ملــواقــف احلــافــالت العامة  
املواطنني  من  ال�صن  لكبار  املميزة  اخلــدمــات  من  مظلة  لتوفري  الهيئة  وتوجه 
اأفراد  كافة  ت�صجيع  يف  الهيئة  تتبناها  التي  االعالمية  الرتويجية  وال�صيا�صة 
للن�صاء يف  العامة وتقدمي خدمات خم�ص�صة  املوا�صالت  ا�صتخدام  املجتمع على 

قطاع املوا�صالت ومبادرات الهيئة يف امل�صوؤولية املجتمعية .
مع  والتعامل  الطرق  �صيانة  األية  عن  البلو�صي  عبداهلل  الدكتور  الع�صو  و�صاأل 
املالحظات امل�صتجدة عليها مثل احلوادث املتكررة يف دوار �صد الرفي�صة و احتياج 
اىل ممر م�صاة علوي يف �صارع ال�صيخ خالد يوقف العبور الع�صوائي وا�صارات �صوئية 
حّمكمة للم�صاة يف الكورني�س .. معربا عن ت�صرر اهايل الزبارة من منا�صيب املياه 
بعد الر�صف اجلزئي للطرق وعن خطة الر�صف الكلي وجدوى ال�صيانة املتكررة 
ل�صارع طارق بن زياد بدل االحالل .. وامكانية ان�صاء حمطة موا�صالت مكيفة 
اأهمية  اإىل  بن هويدن  الع�صو جمال حممد  ودعــا  وخورفكان   كلباء  كل من  يف 
ارتباط ال�صوارع بالتخطيط احل�صري والنظرة امل�صتقبلة يف حالة اإ�صافة حارات 
جديدة وم�صارب اأخرى يف ترك م�صاحات على جانبي الطرق للتو�صعات وخا�صة 

قبل توزيع االأرا�صي بجانب �صوؤاله عن هيكل عمل الهيئة فيما 
�صاأل الع�صو الدكتور حميد ال�صويجي الزعابي عن م�صاريع ر�صف كافة االأحياء 
ال�صكنية يف مدينة كلباء ح�صب مطالبات اهايل املدينة,  وماذا عن توجه الهيئة 

يف ا�صتحداث  منظومة نقل حديثه , وملاذا ال تقوم الهيئة بتنفيذ م�صروع معاهد 
ال�صياقة وهو جزء من اخت�صا�صاتها ودعت الع�صوة  �صيخه بن جويعد اإىل اأهمية 
اال�صتفادة من اخلدمات االلكرتونية املتوفرة والبنية التحتية يف حكومة ال�صارقة 
متعاملي  متكن  من�صة  اإن�صاء  اأو  الــكــرتوين  ربــط  لعمل  واالجتـــاه  عامة  ب�صورة 
الهيئة من دفع الر�صوم بدال من التوجه اإىل بلدية ال�صارقة اليداعها  وتطرق 
مدخل  بعمل  الهيئة  قيام  اإمكانية  عن  اال�صتف�صار  يف  الطنيجي  �صعيد  الدكتور 
للمركبات اخلفيفة التي توجد على ميني طريق ال�صاحنات ال�صاعد من الوادي 
العمل يف  بدء  على  بالعمل  االإ�ــصــراع  الهيئة يف  ال�صارقة وخطة  الذيد  �صارع  اإىل 

النفق املخطط له عند مدخل مدينة الذيد لريبط املنطقتني مع بع�س
 وخ�ص�صت الع�صوة  فاطمة علي املهريي  مداخلتها يف منطقة احلمرية بال�صوؤال 
عن موعد بدء ر�صف الطريق املوؤدي اإىل حمطة ال�صرف ال�صحي وكذلك �صارع 
لتمكني  الرئي�صي  لل�صارع  حمــاذ  داخــلــي  ور�ــصــف  اخلـــور  نهاية  اإىل  اجل�صر  مــن 
بلدية  ومنها  احلكومية  اجلهات  مقرات  اإىل  الدخول  من  واملوظفني  اجلمهور 

احلمرية ودائرة اخلدمات االجتماعية وغريها 
وا�صتف�صر الع�صو حممد عبداهلل الري�صي عن الدرا�صات التي تقوم بها هيئة الطرق 
ب�صركات  وا�صتعانتها  وتو�صعاتها  االمــارة  حاجات  ب�صاأن  ونوعياتها  واملوا�صالت 
متخ�ص�صة وبيوت خربة الإعدادها وا�صتف�صر الع�صو جا�صم املازمي �صيا�صة الهيئة 
ال�صنوية  بامل�صاريع  والت�صريح  باالإعالن  واالعــالم  االت�صال  جانب  يخ�س  فيما 
خمتلف  يف  امل�صاجد   اإىل  املــوؤديــة  الطرق  وتعبيد  تو�صعة  بجانب  تكلفتها  وبيان 
على  تقع  والتي  وال�صنوف  وال�صيوح  الرحمانية  ك�صاحية  اجلــديــدة  ال�صواحي 
�صوارع رئي�صية اأو على �صوارع طولية بامتداد م�صتقيم و�صاأل الع�صو حممد حمد 
التحتية يف تنفيذ خمتلف  الطاقة والبنية  الهيئة مع وزارة  الزعابي عن تعاون 
اأو  امل�صاريع باإمارة ال�صارقة , يف ظل حاجة االمــارة اإىل اإحالل لعدد من الطرق 
�صيانة لبع�صها , وكذلك يف تو�صعة م�صاراتها وتوجه الهيئة لعمل ر�صف للطرق 
يف  احلديثة  اأو  منها  القدمية  �صواء  والزراعية  والتجارية  ال�صناعية  املناطق  يف 
مدينة كلباء و�صواحيها , وذلك نظرا لالأهمية التجارية واالقت�صادية ومتكني 

املواطنني من اال�صتفادة منها ب�صكل اأكرب بعد ر�صفها .
وا�صتف�صر الع�صو دغي�س را�صد بن دغي�س  الكتبي عن موعد ر�صف ال�صارع الرابط 
ما بني بلدية منطقة املدام واملقربة وتوجه الهيئة  الفتتاح اأفرع لها يف املنطقة 
اخلدمات يف  لتقدمي خمتلف  املــدام  اأو منطقة  الذيد  �صواء يف مدينة  الو�صطى 
بن  �صيف  الع�صو  ونــقــل  املنطقة   الأبــنــاء  وظيفية  �صواغر  فتح  بجانب  املنطقة 
اأهايل �صعبية مهذب يف مدينة ال�صارقة وكافة الزائرين  رويجده الكتبي معاناة 
لها من وعورة الطرق الرتابية وعدم التمكن من �صلة االأرحــام بها ب�صبب عدم 

وجود طريق معبد موؤدي لل�صعبية و�صوارع داخلية .
بــعــدهــا تـــداخـــل عـــدد مـــن االأعـــ�ـــصـــاء والــعــ�ــصــوات مـــن طــالــبــي الــكــلــمــة يف طرح 
الهيئة  تعاون  اأوجــه  عن  الزعابي  �صامل  اأحمد  الع�صو  �صاأل  حيث  ا�صتف�صاراتهم 
مع اجلهات ذات االخت�صا�س يف خمتلف اأعمالها مثل املجال�س البلدية يف اإمارة 
تنفيذ  يف  ال�صارقة  وغــاز  ومياه  كهرباء  وهيئة  العامة  االأ�صغال  ودائــرة  ال�صارقة 
الطرق  ر�صف  عند  ودو  ات�صاالت  مثل  اخلدمية  اجلهات  مع  والتعاون  خططها 
امل�صاه   لعبور  خم�ص�صة   معابر  لتخ�صي�س  الهيئة  تتخذها  التي  واالعــتــبــارات 
بهدف احلفاظ على اأرواحهم  وتخ�صي�س ا�صرتاحات لالإ�صعاف الوطني والدفاع 
املدين ال�صيما على الطرق ال�صريعة. وخ�ص�صت الع�صوة عفراء بن حلي�س الكتبي 
مداخلتها يف اال�صتف�صار عن اإعادة اإحالل �صارع الزبري والذي ميتد من منطقة 
البطائح مرورا بالزبري وو�صوال اإىل منطقة اأم فنني وقد قارب عمره من خم�صة 
اإ�صابات ووفيات يف  التي خلفت  املــروريــة  عقود ومــا يعانيه من كــرثة  احلــوادث 
بع�س االأحيان �صكلت هاج�صا مرعبا الرتفاعها الكبري , كان اأخرها االأ�صبوع املا�صي  
و�صاألت الع�صوة �صريفه مو�صى املازمي عن جهود الهيئة يف التوطني واال�صتعداد 
للخم�صني بجانب دورها يف ا�صتكمال امل�صاريع التي تنفذها حاليا بهدف اإجنازها 
واأ�صباب تاأخر عدد من م�صاريعها واجلزاءات التي تفر�صها الهيئة على ال�صركات 
حتى  النخيالت  من  املرقاب  �صارع  عن  �صاألت  كما  م�صاريعها  ت�صليم  يف  املتاأخرة 
منطقة املرقاب بات يعر�س حياة ال�صكان للخطر لعدم تواجد م�صافة كافية بني 
منازل املواطنني وم�صتخدمي ال�صارقة مع عدم تخ�صي�س كما اأنه لي�س به منفذا 
اأمنا مت�صل بال�صارقة الرئي�صي  و�صاألت الع�صوه موزه مطر بن دملوك عن موعد 
و�صارع  الرفيعة  البطائح  ج�صر  �صارع  وهي  التالية  ال�صوارع  و�صيانة  ر�صف  بدء 
ج�صر املنترث حمافز و�صلة من ال�صارع العام ل�صوق اجلمعة تقريبا ع�صرين مرت 

وو�صله ل�صوق املوا�صي وا�صتف�صر الع�صو طالب البلي الظهوري ي�صاأل عن معايري 
يف  الهيئة  وخطة  النقل  قطاع  لها  يتعر�س  قد  التي  االخطار  وحتليل  لتحديد 
ر�صف كل من منطقة القرائن الثانية و�صاحية وا�صط مع اإ�صافة خدمات االنارة 
�صارع نوفل بن  ال�صارقة وحتديدا عند تقاطع  بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه 
33   كما طــرح الع�صو عبيد حممد القاب�س  35 مع �صارع رقــم  احلــارث رقــم 
الطنيجي ا�صتف�صارا بالتعرف على روؤية الهيئة ب�صاأن حتقيق متطلبات اال�صتدامة 
يف الطرق وخطتها ب�صاأن بوابة التعرفة لل�صاحنات يف املنطقة الو�صطى وتو�صعتها 
. و�صاأل الع�صو  حممد علي النقبي عن م�صتقبل النقل يف اإمارة ال�صارقة من خالل 

خطة 2040 وما حتققها ويتطلع اإىل حل جذري مل�صكلة االزدحام املروري
اإىل  املطار  �صارع  نفق من  اإن�صاء  الكتبي  �صراره  بن   �صعيد  الع�صو علي  واقــرتح   
بر�صف  وطالب  الطائر  للطبق  املو�صل  النفق  بجانب  وذلــك  الكويت  م�صت�صفى 
املدام  اإلغاء نفق  باملدام مع �صيانة  التجارية  ال�صناعية واملنطقة  املنطقة  �صوارع 
وا�صتبداله بدوار  و�صاأل الع�صو �صيف املدفع عن توجه الهيئة ل�صيانة الطريق 
يف  اخلــدمــات  اكتمال  اأهمية  على  تاأكيده  بجانب  اخلــان  منطقة  لفنادق  املقابل 
و�صع  الــربميــي  اإ�صماعيل  الــدكــتــور  الع�صو  واقـــرتح  اجلــديــدة  املناطق  خمتلف 
ال�صياقة  تعليم  مــدار�ــس  وحتــويــل  ال�صوئية  االإ�ـــصـــارات  بجانب  رقمية  عــــدادات 
مواقع  تخ�صي�س  ومراعاة  الطوابق  متعددة  مواقف  تنفيذ  بجانب  الهيئة  اإىل 
احلافالت باأن تكون بعيدة عن امل�صاكن والتوجه نحو تطبيق اللوحات الذكية يف 
الطرق  و بعد ما اأبداه من مالحظات الع�صو عبداهلل اإبراهيم مو�صى يقرتح على 
املجل�س ت�صكيل جلنة م�صغرة عاجلة الإعداد تقرير مف�صل عن اأداء هيئة الطرق 
واملوا�صالت ورفعه مع التو�صيات حلاكم ال�صارقة و طالب الع�صو الدكتور �صاهني 
املازمي بت�صكيل جلنة لدرا�صة مو�صوع تكاليف م�صروع حمطات ركاب احلافالت 
وم�صروع اإن�صاء املواقف ورفع تقرير للمجل�س ب�صاأنها ودعا لتعبيد الطرق املوؤدية 
للم�صاجد و قدم الع�صو حممد علي احلمادي ا�صتف�صارات االول عن عدم ا�صتكمال 
ال�صوارع الداخلية للمناطق يف االإمارة والتي توؤثر على جمالية ورفاهية املناطق 
امل�صروع  يليق بحجم  والـــذي ال  اجلــديــد  اخلــور  �ــصــارع  والــثــاين مدخل  ال�صكنية 
والثالث عن م�صروع مرتو ال�صارقة الذي مت االعالن عنه عام ٢٠١٣ و�صاأل الع�صو 
الدكتور عبداهلل الدرمكي عن �صبب و�صع 15 مطبه يف �صارع كورني�س كلباء مما 
ترتب عليه ا�صداء جمتمعية داعيا اعادة النظر بها وفقا الف�صل املمار�صات املتبعه 
. والتاأكيد على  اهمية ا�صتباقية الهيئة يف م�صروعاتها كالتاك�صي الطائر  واأليات 
عملها مبا يحقق يف تطبيق احللول الناجعة لالختناقات املرورية .واهمية اعادة 
النظر مب�صار الوادي املحاذي لل�صارع الدائري بكلباء كونه ي�صب يف ا�صرتاحة الغيل 
وعدم ا�صتيعابه كم�صب لعدد ٦ اودية جتنبا الية ازمات و كوارث م�صتقبلية على 
االهايل. و�صاألت الع�صوة عائ�صة بوخاطر عن ن�صب التوطني يف الوظائف الفنية 
ا�صتبدال مطبات  الع�صو عبداهلل مراد مريزا  بالهيئة واقرتح  وخطط االحالل 
�صارع الكورني�س كلباء و�صارع البحر ببدائل منا�صبة الن�صيابية حركة ال�صري ويف 
املهند�س  �صعادة  اأفاد  املجل�س  اأع�صاء وع�صوات  اأ�صئلة  املتوا�صل على  معر�س رده 
يو�صف �صالح ال�صويجي رئي�س الهيئة ومعاونه اإىل ان الطرق التي تنفذها الهيئة 
اأو  �صريانية مهمة  اأو  داخلية  كانت طرق  �صواء  عاملية متنوعة  تت�صم مبوا�صفات 
موؤكدا   .. الطرق  لهذه  امل�صتخدمة  ال�صيارات  عدد  فيها  تراعي  �صريعة  خارجية 
اأن هيئة الطرق واملوا�صالت يف ال�صارقة بتطوير واإن�صاء و�صيانة البنية التحتية 
احلديثة و�صبكة النقل الأف�صل املمار�صات واملبادرات التنموية لالرتقاء مب�صتوى 
�صبكة النقل ب�صكل عام, واإ�صدار الت�صريعات وال�صيا�صات الهادفة اإىل حتقيق اأعلى 
تطورها  يواكب  مبا  االإمـــارة  يف  الطرق  مل�صتخدمي  املــروريــة  ال�صالمة  معدالت 
امل�صتمر وات�صاع رقعتها العمرانية. واأو�صح اإىل اأن الهيئة ت�صتند يف ا�صرتاتيجيتها 
لتطوير االأداء على عدة ركائز اأهمها االإبداع واالبتكار وا�صت�صراف امل�صتقبل, واإدارة 
العاملية. حيث  املمار�صات  املعايري واأف�صل  اأعلى  املخاطر واالأزمــات املحتملة وفق 
ت�صع الهيئة ن�صب عينها تعزيز مفهوم النقل امل�صتدام يف االإمارة, اإمياناً منها باأن 
امل�صتدامة بجميع جوانبها  التنمية  اأ�صا�صي يف حتقيق  امل�صتدام هو عن�صر  النقل 
وتطوير  �صياغة  اإعــادة  اإىل  الهيئة  وت�صعى  واالقت�صادية.  واالجتماعية  البيئية 
اأمراً ملحاً وعاماًل جوهرياً يف  منظومة النقل واملوا�صالت باالإمارة والذي بات 
حتقيق النماء واالزدهار كما تعمل الهيئة على التح�صني امل�صتمر ل�صبكة الطرق 
وخطوط املوا�صالت العامة, وت�صجيع م�صتخدمي الطرق على ا�صتخدام و�صائل 
النقل املختلفة ولتعزيز التكامل بني و�صائل النقل من اأجل االرتقاء بهذا القطاع 

احليوي والهام ملختلف �صرائح املجتمع.

•• عجمان- الفجر:

و�صناعة  جتــــــــارة  غــــرفــــة  نـــظـــمـــت 
عـــجـــمـــان ور�ـــــصـــــة تـــعـــريـــفـــيـــة حـــول 
www. االلــــــكــــــرتوين   مـــوقـــعـــهـــا 
a j m a n c h a m b e r .
اأبـــرز  عــلــى  الــ�ــصــوء  لت�صليط    ae
اخلدمات  على  املُ�صافة  التح�صينات 
االلــكــرتونــيــة املــتــاحــة عـــرب املـــوقـــع , 
وذلـــك بــالــتــعــاون مــع مــركــز عجمان 
لالإت�صال وبح�صور ممثلي ال�صركات 
ومــوظــفــي خــدمــة الــعــمــالء يف مركز 

عجمان لالت�صال.
تناولت الور�صة مقدمة عن اخلدمات 
االلــكــرتونــيــة الــتــي تــوفــرهــا غرفة 
عجمان و�صرح خطوات التقدمي على 
وخدمة  االإلــكــرتونــيــة  املن�صاأ  �ــصــهــادة 
الــتــ�ــصــديــقــات الــذكــيــة وقـــنـــوات دفع 
الــفــواتــري واآلـــيـــة الــدفــع عــرب بوابة 
عجمان للدفع الذكي"عجمان بي". 

اإدارة  مدير  العو�صي  فاطمة  واأكــدت 
واخلدمات  الــتــكــنــولــوجــيــا  مــ�ــصــاريــع 
على  عـــجـــمـــان  غــــرفــــة  يف  الــــذكــــيــــة 
تزويد  ودورهــــــا يف  الــور�ــصــة  اأهــمــيــة 
امل�صافة  بــالــتــحــ�ــصــيــنــات  املــتــعــامــلــني 
باملوقع  املقدمة  اخلدمات  يف  موؤخراً 

حر�س  اإىل  مــ�ــصــرية  االلـــــكـــــرتوين, 
غرفة عجمان على التطوير امل�صتمر 
التكنولوجية  الـــتـــحـــتـــيـــة  لــلــبــنــيــة 
مبا  املتاحة  االإلكرتونية  واخلــدمــات 
ومنو  االعــ�ــصــاء  ا�ــصــتــدامــة  يف  ي�صب 

اأعمالهم.

وتابعت "حر�س القائمون على تنظيم 
املقرتحات  كـــافـــة  بــر�ــصــد  الـــور�ـــصـــة 
ِقبل احل�صور لتح�صني  واالفكار من 
خدمات الغرفة م�صتقباًل", مو�صحة 
ان الور�صة عززت من فعالية التوا�صل 

املبا�صر بني الغرفة واع�صائها.  

•• ال�سارقة -وام:

�ــصــهــد �ــصــعــادة الـــلـــواء �ــصــيــف الــــزري 
ال�صام�صي قائد عام �صرطة ال�صارقة 
ام�س ختام ور�صة  التخطيط للتعايف 
من كوفيد19- التي نظمها الفريق 
املحلي للطوارئ  واالأزمات والكوارث 
الهيئة  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون  بــالــ�ــصــارقــة 
واالأزمات  الطوارئ  الإدارة  الوطنية 
التي  الــــور�ــــصــــة  قـــــدم  والـــــــكـــــــوارث. 
ا�صتمرت 3 اأيام مبقر نادي ال�صباط 
حممد  م-  ركــن-  العقيد  بال�صارقة, 
الهيئة الوطنية  العامري من  �صامل 
الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث 
خمتلف  مــن  م�صاركاً   32 بح�صور 
اجلهات املحلية واالإحتادية بالدولة . 
ال�صام�صي خــالل حفل  الــلــواء  واأكــد 
التي  الــور�ــس  اأهمية هــذه  االخــتــتــام 
احلالية  والــكــوارث  االأزمـــات  تتناول 
وانعكا�صاتها املختلفة على اجلوانب 
واالقت�صادية  والــ�ــصــحــيــة  االأمــنــيــة 

تقييم  خـــــالل  مــــن  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وو�ــصــع خطط  املخاطر وحتــديــدهــا 
ال�صيناريوهات  و�ــصــيــاغــة  واإعــــــداد 
وتطبيق اأف�صل املمار�صات والتجارب 
ومواجهة  معها  التعامل  كيفية  يف 
ال�صبل  بجميع  املتوقعة   االأخـــطـــار 
اخل�صائر  بـــاأقـــل  لـــلـــخـــروج  املـــتـــاحـــة 
الــبــ�ــصــريــة واملـــــاديـــــة. واأو�ـــــصـــــح اأن 

للطوارئ  واالأزمات  املحلي  الفريق 
الدور  تعزيز  اإىل  ي�صعى  والــكــوارث 
واال�صتفادة  املعرفة  نقل  يف  الريادي 
والــتــعــلــم  من  اأف�صل  اخلــــربات  مــن 
واملهنية  االإداريــــــــــــــة  ــــات   املــــمــــار�ــــص
.. وقال  املجاالت  �صتى  وامليدانية يف 
: " من خالل هذه الور�صة حر�صنا 
على ن�صر مفهوم املخاطر واالأزمات 

الــتــعــامــل معها مــن خالل  وكــيــفــيــة 
التعاون امل�صرتك مع هيئة الوطنية 
العمل  والـــــور�ـــــس  الـــــــــدورات  بــعــقــد 
الــتــخــ�ــصــ�ــصــيــة الــتــي تــ�ــصــهــم يف دفع 
حتقيقاً  ال�صاملة  التنمية  مــ�ــصــرية 
تكون  الأن  الرامية  االإمـــارات  لروؤية 
الــعــامل يف حتقيق  اأفــ�ــصــل دول  مــن 

االأمن وال�صالمة".

اختتام ور�شة التخطيط للتعايف من كورونا بال�شارقةغرفة عجمان تنظم ور�شة تعريفية ملتعامليها حول خدماتها اللكرتونية

طالب مبو��صلة ر�صف �لطرق �لد�خلية لالأحياء و�ملناطق وتطوير باإدخال خدمات نقل حديثه  

املجل�ض ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة يطلع على م�شتجدات اأعمال هيئة الطرق واملوا�شلت 



األحد   24  يناير   2021  م   -   العـدد   13146  
Sunday    24  January   2021   -  Issue No   13146

05

اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة -الفجر:

يف نباأ اأعلن خالل االجتماع اخلم�صني 
عقد  ال�صارقة  جامعة  اأمناء  ملجل�س 
االأ�ــصــبــوع املــا�ــصــي بــرئــا�ــصــة �صاحب 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�س  عــ�ــصــو  الــقــا�ــصــمــي  حمــمــد 
و رئي�س  الــ�ــصــارقــة  االأعـــلـــى, حــاكــم 
جامعة ال�صارقة, )حفظه اهلل تعاىل 
الدكتور  االأ�صتاذ  �صعادة  اأعلنه  وراه( 
مدير  الـــنـــعـــيـــمـــي  جمــــــول  حـــمـــيـــد 
فعاليات  خـــالل  الــ�ــصــارقــة  جــامــعــة 
هذا االجتماع وكان له وقع الب�صرى 
املجل�س,  اأعـــ�ـــصـــاء  عــلــى  الــ�ــصــعــيــدة 
والتعاون  اخلــارجــيــة  وزارة  وافــقــت 
الدويل على ا�صت�صافة مقر للمركز 
االإقليمي للفيزياء النظرية بالدولة 
تقدمت  قــد  ال�صارقة  جامعة  كانت 
هذه  وت�صمنت  �ــصــابــق,  وقـــت  يف  بــه 
املركز  هــذا  يــكــون مقر  اأن  املــوافــقــة 
ا�صم:  حتـــت  الـــ�ـــصـــارقـــة  جــامــعــة  يف 
للفيزياء  االإقليمي  ال�صارقة  )مركز 

النظرية يف جامعة ال�صارقة(.
العاملي  املــو�ــصــوع  هــذا  على  وتعقيبا 
واملعايري  االأ�صا�س  حيث  من  االآفــاق 
اأو�ــصــح �صعادة  واالأفــــاق واالأهـــــداف, 
االأ�ـــصـــتـــاذ الـــدكـــتـــور حــمــيــد جمول 
ال�صارقة  جــامــعــة  مــديــر  الــنــعــيــمــي 
قائال: ان البدايات االأوىل للم�صروع 
ال�صارقة  مـــــوؤمتـــــر  خــــــالل  كــــانــــت 
اجل�صميات  لفيزياء  االأول  الــعــاملــي 
من  الكثري  فعالياته  نــالــت  والـــذي 
امل�صاركني  قــبــل  مـــن  اال�ــصــتــحــ�ــصــان 

العامليني  العلماء  من  املــوؤمتــر  بهذا 
واالإقليميني واخلــرباء من خمتلف 

امل�صتويات.
وجرى خالل هذا املوؤمتر الذي كان 
حتت رعاية وبح�صور �صاحب ال�صمو 
ورئــيــ�ــس اجلامعة  الــ�ــصــارقــة  حــاكــم 
الذي  ورعــــاه(,,  تعاىل  اهلل  )حفظه 
تف�صل بدعوة امل�صاركني بهذا املوؤمتر 
من العلماء واخلرباء واملتخ�ص�صني 
و�صيوف املوؤمتر ب�صكل عام اإىل دارة 
الدكتور �صلطان القا�صمي للدرا�صات 
,, وجـــــرى خــــالل ذلك  اخلــلــيــجــيــة 
تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم بــني جامعة 
للفيزياء  الــعــاملــي  واملــركــز  الــ�ــصــارقــة 
تلك  اإيطاليا  يف  وموقعه  النظرية 
للتعاون  اإطــارا  التي و�صعت  املذكرة 
العلمي بني جامعة ال�صارقة واملركز 
وتبادل  الــطــلــبــة  لــتــدريــب  الــعــاملــي 
ت�صجيع  و  االأكــــادميــــيــــة  اخلــــــربات 

امل�صاريع البحثية امل�صرتكة.
العلمية  املــيــاديــن  املــعــروف يف  ومــن 

والعاملية اأن هذا املركز العلمي العاملي 
مراكز  اأحــد  هــو  النظرية  للفيزياء 
للرتبية  املـــتـــحـــدة  االأمم  مــنــظــمــة 
)يون�صيكو(,  والـــثـــقـــافـــة  لــلــعــلــوم 
العامل  اأن�صئ مببادرة من  قد  وكــان 
الــبــاكــ�ــصــتــاين الــفــائــز بــجــائــزة نوبل 
لــلــفــيــزيــاء حمـــمـــد عـــبـــدالـــ�ـــصـــالم و 
بتمويل من الوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة و احلــكــومــة االإيــطــالــيــة يف 
اأهم  اليوم  لي�صبح  1964م,   العام 
الفيزياء  لدرا�صات  العامل  يف  مركز 
ولي�صاهم  والــتــطــبــيــقــيــة  الــنــظــريــة 
وتاأهيل  تــدريــب  يف  مــبــا�ــصــر  ب�صكل 
خمتلف  مـــن  الــعــلــمــاء  مـــن  االالف 
الفيزياء  جمـــاالت  يف  الــعــامل  بـــالد 
وب�صبب  واحلو�صبة,  الريا�صيات  و 
املركز  خدمات  طالبي  اأعــداد  تزايد 
له  اأفـــرع  فتح  الرئي�صي  املــركــز  قــرر 
الــعــامل من  مــن  مبــنــاطــق خمتلفة 
هذا  عــلــى  الــ�ــصــغــط  تخفي�س  اأجــــل 

املركز باالإ�صافة اإىل خدمة عدد اأكرب 
اأفتتح  لــهــذا  والطلبة,  العلماء  مــن 
النظرية  لــلــفــيــزيــاء  الــعــاملــي  املــركــز 
اأفرع له يف كل من الربازيل ورواندا 
املحليني  العلماء  خلــدمــة  وال�صني 
يفتتح  اأن  على  ويعمل  واالقليميني 
ومنطقة  بــاملــكــ�ــصــيــك  مــــراكــــز  لــــه 
اأثناء  بادرنا  لهذا  االأو�ــصــط.  ال�صرق 
االأ�صتاذ  مـــع  وبــالــتــ�ــصــاور  املــــوؤمتــــر 
مدير  كويفيدو  فــرنــانــدو  الــدكــتــور 
النظرية  لــلــفــيــزيــاء  الــعــاملــي  املــركــز 
املركز  لـــهـــذا  فـــــرع  اإنـــ�ـــصـــاء  بــطــلــب 
ال�صرقة  منطقة  ليخدم  بال�صارقة 
اأ�صيا,  وجــــنــــوب  وغــــــرب  االأو�ـــــصـــــط 
على  و�صجعنا  بــل  بــالــفــكــرة  فــرحــب 
التقدم بطلب عرب حكومة ال�صارقة 
ملنظمة  الــعــمــومــيــة  اجلــمــعــيــة  اإىل 
اإن�صاء  عــلــى  للموافقة  اليوني�صكو 
معهد اإقليمي للمنظمة من الفئة 2 
باإمارة ال�صارقة ك�صراكة بني جامعة 

للفيزياء  الــعــاملــي  واملــركــز  الــ�ــصــارقــة 
النظرية يف تري�صتا اإيطاليا. 

وبناء على ذلك كله رفعت هذا االأمر 
الــ�ــصــمــو حاكم  �ــصــاحــب  اإىل  بــرمــتــه 
ال�صارقة  جامعة  ورئــيــ�ــس  الــ�ــصــارقــة 
ليكون  ورعــــاه(  تــعــاىل  اهلل  )حفظه 
املـــركـــز �ــصــرحــا عــلــمــيــا عامليا  هــــذا 
العلمية  ال�صارقة  اإىل �صروح  ين�صم 
اإن مل يتقدمها ملبيا طموح العلماء 
ممن  فيها  والـــهـــواة  واملتخ�ص�صني 
الفيزيائية  االإبداعات  يف  يت�صابقون 
مركز  عمليا  وليكون  واخرتاعاتها 
واملتقدمة,  االأ�صا�صية  للعلوم  اإ�صعاع 
العلم  لــعــلــمــاء  عــلــمــيــة  ومــوؤ�ــصــ�ــصــة 
االإقليمية  الــــــدول  مـــن  واملـــعـــرفـــة 
واملجاورة, كما هو احلال للموؤ�ص�صات 
التي  املختلفة  والثقافية  العلمية 
عن  العري�صة  وبــاخلــطــوط  تــعــرف 

اأمارة ال�صارقة احلبيبة.
بكرمي  فـــوره  ومـــن  �ــصــمــوه  فتف�صل 

املــوافــقــة عــلــى املــ�ــصــروع لــيــبــداأ بعد 
اإنـــ�ـــصـــائـــه مـــن اجلهات  ذلــــك طــلــب 
والتي ح�صمتها  املخت�صة  احلكومية 
الدويل  والــتــعــاون  اخلــارجــيــة  وزارة 
ــبــوع املــا�ــصــي والتي  بــاملــوافــقــة االأ�ــص

�صبق واأ�صرنا اإليها. 
الدكتور  االأ�ــصــتــاذ  �ــصــعــادة  واأ�ـــصـــاف 
حميد جمول النعيمي مدير جامعة 
باأن  هنا  اأ�صيف  اأن  واأود  الــ�ــصــارقــة, 
املراكز واملعاهد من الفئة 2 ت�صاهم 
املعريف  اليون�صكو  برنامج  تنفيذ  يف 
الـــقـــدرات وتبادل  بــنــاء  مـــن خـــالل 
املعرفة يف تخ�ص�صات معينة ودقيقة 
النظري  الــبــحــث  اإىل   بــاالإ�ــصــافــة 
والــتــجــريــبــي والــتــدريــب املــتــقــدم يف 
و�صيكون  اأهــمــيــة,  ذات  مــو�ــصــوعــات 
منارة  ال�صارقة  اإمــارة  يف  املركز  هذا 
الفيزياء  جمال  يف  متخ�ص�صة  علم 
احلا�صوب  وعــــلــــوم  والـــريـــا�ـــصـــيـــات 
مركز  اإنــ�ــصــاء  و�صيتم  وتطبيقاتها, 
للفيزياء  االإقــــلــــيــــمــــي  الــــ�ــــصــــارقــــة 
مــركــز عبد  مــع  بــالــتــعــاون  النظرية 
النظرية  للفيزياء  الــدويل  ال�صالم 
باإيطاليا,  تري�صتا  يف   )ICTP(
لعل  كثرية  اأهـــداف  �صمن  و�صيعمل 
من اأهمها اإجراء اأبحاث يف الفيزياء 
ال�صلة  ذات  واملــــجــــاالت  الــنــظــريــة 
احلا�صوب  وعــلــوم  الريا�صيات  مثل 
املعايري  بــاأعــلــى  اإمنـــا  واملــعــلــومــاتــيــة 
نف�صه  الــوقــت  يف  و�صيكون  الــدولــيــة 
مركزا دوليا للمدار�س وور�س العمل 
اخلليجية  التعاون  جمل�س  دول  يف 

وال�صرق االأو�صط وغرب اآ�صيا.

عقدت �إجماعًا عن ُبعد معهم 

�شرطة دبي ُت�شرك ُمبتعثيها يف ت�شويق »م�شروع التناف�شية ال�شرطية العاملية«
•• دبي-الفجر:

العام  الــقــائــد  املـــري  خليفة  اهلل  عــبــد  الــفــريــق  مــعــايل  بتوجيهات 
املعال, مدير  اهلل  ال�صيخ حممد عبد  العميد  تراأ�س  دبــي,  ل�صرطة 
االإدارة العامة للتميز والريادة يف �صرطة دبي, اجتماع االإدارة مع 
وذلك  الــعــامل,  اأنــحــاء  خمتلف  يف  دبــي  ل�صرطة  املُبتعثني  الطلبة 
والت�صويق  املعرفة  ن�صر  يف  �صفراء,  يكونوا  واأن  اإ�صراكهم,  بهدف 
مل�صروع "تقرير التناف�صية ال�صرطية العاملي" ومن�صته االإلكرتونية 
الهادفة اإىل جمع كل املوؤ�صرات واالإح�صاءات من خمتلف اجلهات 

واإ�صدار  حتليلها  على  العمل  ثم  العامل  م�صتوى  على  ال�صرطية 
تــقــريــر الــتــنــافــ�ــصــيــة  بــالــتــعــاون مــع مــركــز دبـــي لــالإحــ�ــصــاء, حيث 
ليكون  ال�صرطية  املمار�صات  اأف�صل  ترتيب  يف  التقرير  �صي�صاهم 
ونافذة مهمة  العاملية,  ال�صرطية  باملوؤ�صرات  يخت�س  عاملياً  مرجعاً 

للتغلب على اأبرز التحديات االأمنية.
وقدم العميد املعال خالل االجتماع الذي عقد عن ُبعد عن طريق 
تقرير  م�صروع  حــول  املُبتعثني  للطلبة  �صرحاً  املــرئــي,  االتــ�ــصــال 
فعاليات  خــالل  اإطــالقــه  مت  والـــذي  العاملي  ال�صرطية  التناف�صية 
يف  عقد  الــذي  ع�صر  الــثــاين  ال�صرطية  التطبيقات  اأف�صل  ملتقى 

2019 بح�صور نخبة من قادة ال�صرطة على م�صتوى  دبي العام 
العامل.

واالإح�صاءات  املــوؤ�ــصــرات  يجمع  املــ�ــصــروع  اأن  املــعــال  العميد  وبــني 
www. العاملية"  الـــ�ـــصـــرطـــيـــة  "املوؤ�صرات  مـــنـــ�ـــصـــة  عـــــرب 
ُيعد االأول  امل�صروع  اأن  موؤكداً   ,PoliceIndicators.Org
العمل  يف  العاملية  التناف�صية  موؤ�صرات  بجمع  اخلا�س  نوعه  من 
بالعمل  الطلبة  موجهاً  البلدان,  خمتلف  م�صتوى  على  ال�صرطي 
من خالل التواجد يف البلدان التي يدر�صوا فيها على ن�صر املعرفة 
اأف�صل  على  التعرف  جمال  يف  الواعد  ال�صرطي  وامل�صروع  باملوقع 

املمار�صات ال�صرطية.
وخـــالل االجــتــمــاع, قـــدم املــقــدم في�صل اأحــمــد اخلــمــريي, مدير 
اإدارة التخطيط اال�صرتاتيجي يف االإدارة العامة للتميز والريادة, 
واملنظومة  التنظيمي  الهيكل  حــول  املُبتعثني  الطلبة  اإىل  �صرحاً 
اال�صرتاتيجية ومهام واخت�صا�صات �صرطة دبي, فيما قدمت املدين 
خديجة عبدالرحيم الرئي�س رئي�س ق�صم التناف�صية العاملية, �صرحاً 
مف�صاًل اإىل الطلبة حول "اأهمية تقارير التناف�صية العاملية" على 
م�صتوى العمل ال�صرطي واملوؤ�صرات التي ت�صاهم يف تطبيق اأف�صل 

املمار�صات العاملية.

•• اأبوظبي- وام:

تزخر دولة االإمارات بع�صرات القالع 
تخ�صع  اأن  اأبــــت  الــتــي  الــتــاريــخــيــة 
ل�صطوة االأيام ومرور الزمن وبقيت 
عظمة  على  عيان  ك�صاهد  �صاخمة 
اأبنائه  وتالحم  االإمــاراتــي  املجتمع 
وثــراء اإرثــه احل�صاري الــذي جتلى 
التي  املــتــنــوعــة  الـــعـــمـــارة  فـــنـــون  يف 

ا�صتخدمت يف ت�صييد هذه القالع.
وتــتــخــذ الــقــالع يف دولـــة االإمـــــارات 
الدائرية  مــثــل  خمــتــلــفــة  اأ�ـــصـــكـــاال 
متيزت  وقــد  واملربعة,  واملخروطية 
بنائها,  يف  امل�صتخدمة  املـــواد  بتنوع 
ُبـــنـــيـــت فيها,  الـــتـــي  لــلــبــيــئــة  تـــبـــعـــاً 
فــاعــتــمــدت يف بــنــائــهــا عــلــى احلجر 
ــــــرجــــــان واالأحــــــجــــــار  الــــرمــــلــــي وامل
ال�صاحلية,  املــنــاطــق  يف  الــبــحــريــة 
الكل�س  حـــجـــر  ا�ـــصـــتـــخـــدم  حــــني  يف 
واجل�س والطني يف املناطق الربية, 
ا�صتخدمت  اجلــبــلــيــة  املــنــاطــق  ويف 
واجلدران,  االأبـــراج  لبناء  احلــجــارة 
اأمـــــا يف الــــواحــــات فــقــد بــنــيــت من 
احلـــــجـــــر املــــ�ــــصــــنــــوع مــــــن الـــطـــني 

والق�س.
من   7 التايل  التقرير  وي�صتعر�س 
اأبرز القالع يف دولة االإمارات والتي 
حتولت اإىل وجهات �صياحية فريدة 
اإىل  م�صوقة  رحلة  يف  زوارهـــا  تاأخذ 

اأعماق التاريخ.

/ قلعة �جلاهلي / 
الق�صم  يف  اجلـــاهـــلـــي  قــلــعــة  تـــقـــع 
مدينة  مــــن  الـــ�ـــصـــرقـــي  اجلـــنـــوبـــي 
الــعــني بــالــقــرب مــن مــتــحــف ق�صر 

العني حيث �ُصرع يف بنائها يف العام 
1891 حتت حكم املغفور له ال�صيخ 
العام  بناوؤها يف  وانتهى  االأول  زايــد 
ا�صتخدامها  جانب  واإىل   ,1898
القلعة  �صكلت  ال�صكنية,  لالأغرا�س 
موقعاً منوذجياً لالأعمال الع�صكرية 
لكونها تقع على مقربة من م�صادر 
املياه وحتيط بها االأرا�صي اخل�صبة 

للزراعة.
وتتخذ قلعة اجلاهلي ال�صكل املربع 
مرتاً,   35 حـــوايل  �صلعها  وطـــول 
وقــد اأقــيــم يف زوايــاهــا االأربـــع اأبراج 
ثــالثــة مــنــهــا دائـــريـــة, وبــــرج واحد 
ال�صمالية  الــــزاويــــة  يف  مــ�ــصــتــطــيــل 
يتو�صط  القلعة  ومــدخــل  الغربية, 

جدارها اجلنوبي.
قلعة  من  االأ�صا�صي  اجلــزء  ويتاألف 
اجلــاهــلــي مـــن مــبــنــيــني مـــع �صاحة 
نحو  م�صاحتها  تبلغ  ال�صكل  مربعة 
يبلغ  وجــدران  مربع  مرت   1300
دائري  وبـــرج  6.5 مــرت  ارتــفــاعــهــا 
مرتا   50 بــعــد  عــلــى  يــقــع  منف�صل 

القلعة  مـــن  الــغــربــي  الــ�ــصــمــال  اإىل 
اأربـــع طبقات متحدة  مــن  ويــتــكــون 
املــــركــــز, ويــتــمــيــز تــ�ــصــمــيــم الــــربج 
بناء  طريقة  ي�صبه  بكونه  املنف�صل 
اأحد االأبــراج من الع�صر الربونزي 
هيلي,  منطقة  يف  اكــُتــ�ــِصــف  والــــذي 
ال�صمالية  الــــزاويــــة  تــ�ــصــمــل  بــيــنــمــا 

ال�صرقية بناء من طابقني.

 قلعة �لفهيدي 
تعرب قلعة الفهيدي بزوارها عقوداً 
اإىل ما�س  وتــاأخــذهــم  الــزمــن  مــن 
مليء بالبطوالت املحفورة يف �صجل 
القلعة  تعترب  حــيــث  الـــوطـــن,  هـــذا 
حلماية  1787م  عــام  �صيدت  التي 
القائمة  املــبــاين  اأقـــدم  دبــي  مدينة 

فيها حتى االآن.
املنطقة  قـــلـــب  يف  الـــقـــلـــعـــة  وتــــقــــع 
الــرتاثــيــة يف بــر دبـــي, وهــي مربعة 
تــبــلــغ مــ�ــصــاحــتــهــا حواىل  الــ�ــصــكــل و 
بناء  1535 مــرتا مربعا, وقــد مت 
اجلدران من حجارة بحرية مطلية 

اأنها م�صقوفة بجذوع  باجل�س, كما 
النخيل املرتابطة مع اخل�صب, وبها 
ثالثة اأبراج دفاعية, اثنان دائريان, 
فوقه  يوجد  ال�صكل  مربع  والثالث 

مرب�س لالأ�صلحة.

 قلعة دبا �حل�صن 
ــــا احلــ�ــصــن تاريخ  دب قــلــعــة  تـــــروي 
املدينة العريق, وتعرب عن االأحداث 
تتميز  كما  املنطقة,  بها  مــرت  التي 
بطابعها الهند�صي وموقعها املتميز 

يف اأعلى تالل املنطقة.
وُتـــعـــد الــقــلــعــة مـــن اأهــــم االآثــــــار يف 
املدينة املوغلة يف القدم, وقد دعمت 
املــكــتــ�ــصــفــات االأثــــريــــة احلــديــثــة ما 
ذكرته املراجع التاريخية عن "دبا" 
من  اأنها  لتوؤكد  العريق,  وتاريخها 
اأقـــدم مــدن االإمــــارات املــاأهــولــة منذ 
القدم, حيث كانت دبا معرباً لطرق 
القوافل  تعربها  الدولية,  التجارة 
التجارية من واإىل اجلزيرة العربية 
دبا  "قلعة  فبنيت  العربي,  واخلليج 

حلماية  منطلقاً  لتكون  احل�صن" 
املنطقة و�صواحلها.

وبنيت القلعة من احلجارة والطني 
اأحدهما  بــرجــان  يعلوها  واجلــ�ــس, 
من جهة اجلنوب الغربي واالآخر يف 
ال�صور  .. ويتو�صط  الغربي  ال�صمال 
من جهة ال�صمال مربعة, كما توجد 
مربعة �صغرية يف ال�صمال ال�صرقي.
ويوجد داخل القلعة بئران اإحداهما 
يف اجلهة الغربية, اإىل جانب الربج 
كبرية,  �صدر  �صجرة  منها  وبالقرب 
والثانية من جهة ال�صمال ال�صرقي 
�صدر  �صجرة  اأيــ�ــصــاً  منها  وبــالــقــرب 
م�صجد  جــانــبــهــمــا  واإىل  اأخــــــــرى, 

متو�صط احلجم.

 قلعة م�صفوت 
ال�صمالية  احلافة  عند  القلعة  تقع 
 120 بــعــد  عــلــى  مــ�ــصــفــوت  ملنطقة 
مدينة  �ـــصـــرق  جـــنـــوب  كـــيـــلـــومـــرتا 
احلجارة  مــن  بنيت  وقـــد  عــجــمــان, 
والـــطـــني واخلـــ�ـــصـــب املـــحـــلـــي, وهي 

مكونة من حجرتني وبوابة واحدة, 
رممت   1940 عـــــام  اأواخــــــــر  ويف 
بطلب  الربجي  ال�صكل  ذات  القلعة 
مـــن املــغــفــور لـــه الــ�ــصــيــخ را�ـــصـــد بن 

حميد النعيمي.

 قلعة فلج �ملعال  
1800م  عــــام  يف  الــقــلــعــة  �ــصــيــدت 
وتتكون  القيوين,  اأم  باإمارة  تقريباً 
برجني,  ذي  ال�صكل  مربع  بناء  من 
ال�صمالية  اجلــــهــــة  يف  اأحــــدهــــمــــا 
اجلهة  يف  واالآخـــــــــــر  الــــ�ــــصــــرقــــيــــة, 
اجلنوبية الغربية, وبداخله جمل�س 
كبري تطل ردهاته على فناء داخلي, 

وبه العديد من اأبراج املراقبة .
و�صهدت القلعة عام 2015 اأعمال 
ترميم �صاملة كما مت ت�صييد متحف 
�صرية  يــحــكــي  داخـــلـــهـــا  يف  خـــا�ـــس 

االأجداد وما�صي املنطقة .

 قلعة �صاية 
يف  �صيدت  الــتــي  �صاية  قلعة  تعترب 

الــقــرن الـــ 16 مــن اأهـــم الــقــالع يف 
�صيدت  حيث  اخليمة,  راأ�ــس  مدينة 
مبواجهة  مـــرتـــفـــع  تــــل  قـــمـــة  عـــلـــى 
اخلــلــيــج الــعــربــي, واأحــيــطــت ب�صور 
�ــــصــــخــــري ممـــــلـــــوء مــــــن الـــــداخـــــل 
م�صتوياً,  �صطحاً  لي�صكل  باحل�صى 
بــرجــني مـــن الطوب  بــنــاء  كــمــا مت 
املحيط  ـــور  الـــ�ـــص داخــــــل  الـــطـــيـــنـــي 
باجلبل, ويف الو�صط توجد العديد 
من ال�صخور التي ت�صري اإىل وجود 
العري�س  اأكــــواخ  دائــمــة  �صبه  مــبــاٍن 

مكملة لالأبراج.
واملكان  املــعــمــاري  الــ�ــصــكــل  ويــكــ�ــصــف 
الذي اختاروه اأهل املنطقة للقلعة, 
االآلية الدفاعية التي كان ينتهجها 
االإمـــاراتـــيـــون حلــمــايــة اأر�ــصــهــم, اإذ 
الذي  الوحيد  احل�صن  القلعة  تعد 
يف  ه�صبة  قمة  على  قــائــمــاً  زال  مــا 
واحدة  القلعة  تعد  واليوم  الدولة, 
ال�صياحي  اجلـــــــذب  مـــــراكـــــز  مـــــن 
املكان  �صرية  يوثق  الــذي  التاريخي 
وحــكــايــة اأهـــلـــه, حــيــث القـــت عناية 

كبرية وقد مت ترميمها 2001.

 قلعة �لفجرية  
اأكرث القالع فرادة  تعد واحــدة من 
امل�صيدة  واحل�صون  القالع  بني  من 
باأنها  تــتــمــيــز  حــيــث  االإمـــــــــارات,  يف 
منطقة  يف  عالية  ربـــوة  على  بنيت 
بناوؤها  ويرتفع  القدمية,  الفجرية 
البحر  �ــصــطــح  عــن  20م  نــحــو  اإىل 
البحر  على  االرتــفــاع  بهذا  لت�صرف 
2 كم عن  وكل املدينة, وتبعد نحو 

�صاحل البحر.
و�صهدت القلعة التي �صيدت ما بني 
1500 - 1550 ميالدية, الكثري 
من الظروف التي عر�صت جدرانها 
لالنهيار والتلف, اإذ اأعيد بناوؤها يف 
وكان  1700م,   -  1650 الفرتة 
اأول ترميم لها عام 1925م ثم يف 
الربج  النهيار  ال�صتينيات  منت�صف 
 -  1998 ويف  واملــربــعــة  الــ�ــصــمــايل 
2000 قامت اإدارة الرتاث واالآثار 
واأبراجها  للقلعة  �ــصــامــل  بــرتمــيــم 
املواد  ذات  الرتميم  يف  وا�صتخدمت 

التي بنيت منها القلعة.
الــقــلــعــة متاماً  تــ�ــصــمــيــم  ويــخــتــلــف 
املعتادة  الهند�صية  الت�صميمات  عن 
يف بــقــيــة قـــالع الـــدولـــة, الــتــي تكاد 
جتتمع على �صمات واحدة يف ال�صكل 
�صيدت  التي  واملــادة اخلام  املعماري, 
من  الفجرية  قلعة  تتكون  اإذ  منها, 
ثــالثــة اأبــــراج دائــريــة وبـــرج مربع, 
وبناء طويل ذي مقطع ي�صبه الربج 
وهــــذه املــبــاين تــرتــبــط بــجــدار بني 
االأبــــــراج مــكــونــة قــاعــة مــركــزيــة يف 

الو�صط.

الإمارات .. قلع �شاخمة ت�شرد تاريخ الأجداد

جامعة ال�شارقة ت�شت�شيف مقرا للمركز الإقليمي للفيزياء النظرية

خدمة احلارات املتميزة وال�شريعة 
تعزز ر�شا متعاملي �شرطة ال�شارقة

•• ال�سارقة- وام: 

حققت خدمة "احلارات املتميزة وال�صريعة" التي د�صنتها اإدارة ترخي�س االآليات 
وال�صائقني بالقيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة بالتعاون مع قرية "ت�صجيل" منذ 
�صتة اأ�صهر, واخلا�صة بفح�س وجتديد املركبات جناحاً واإ�صادة كبريين من قبل 

املتعاملني , حمققة ن�صبة ر�صا جتاوزت الـ 90 باملائة.
الوقت واجلهد خالل عملية فح�س  الكثري من  للمتعاملني  توفر اخلدمة  و 
مركباتهم , من خالل ت�صلم قائد املركبة لنتيجة فح�س مركبته ودفع ر�صوم 

الفح�س دون احلاجة ملغادرتها ويف مدة زمنية التتعدى الـ"5" دقائق.
و ذكر املقدم حممد اأحمد املحرزي رئي�س ق�صم الفح�س الفني ب�صرطة ال�صارقة 
وتقدميها  خدماتها  تطوير  اإىل  القيادة  �صعي  �صمن  جــاءت  اخلدمة  هــذه  ان 
و�صالمتهم  �صحتهم  على  احلفاظ  مع  املتعاملني  ر�صا  تنال  متكاملة  ب�صورة 
عند تلقيهم لها حيث قللت من االزدحام داخل قاعة اجناز املعامالت ال�صيما اأن 
االإطالق تزامن مع اأزمة جائحة كوفيد 19 وتاأكيداً حلر�س �صرطة ال�صارقة 
على االرتقاء بتلك اخلدمات مبا ين�صجم مع االأهــداف اال�صرتاتيجية لوزارة 
الداخلية الرامية اإىل جعل الطرق اأكرث اأمنا وتعزيز ر�صا املتعاملني باخلدمات 
اأن اخلدمة يتم تقدميها من خالل حــارات الفح�س بقرية  اأو�صح  املقدمة. و 
"13" األف  اأكرث من  املا�صية فح�س  الـ"6" اأ�صهر  "ت�صجيل" حيث مت خالل 
التجربة  جنــاح  مــوؤكــداً   .. �صنوات  خم�س  عمرها  يتجاوز  مل  التي  من  مركبة 
مما ي�صجع على تعميمها على بقية احلارات م�صتقباًل.. م�صريا اإىل اأنه ميكن 
ل�صاحب املركبة اكمال اجراءات التجديد بعد ت�صلمه لنتيجة الفح�س مبا�صرة 

. /moi/ عرب تطبيق وزارة الداخلية
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اأخبـار الإمـارات
اجلامعة القا�شمية واملكتب الإعلمي حلكومة ال�شارقة يوقعان مذكرة تفاهم

•• ال�سارقة-الفجر:

جرى مبقر اجلامعة القا�صمية يف مدينة ال�صارقة توقيع مذكرة تفاهم  
كافة  يف  ال�صارقة  حلكومة  االإعــالمــي  واملكتب  القا�صمية  اجلامعة  بــني 
وتبادل  واالت�صال  االإعــالم  يف  االإعالمية  والدرا�صات  التدريب  جمــاالت 
يف  امل�صرتكة  اخلـــربات  مــن  واال�صتفادة  التوا�صل  ج�صور  ومــد  اخلـــربات 

التخطيط التدريب االإعالمي امل�صرتك.
وقع عن اجلامعة القا�صمية �صعادة اأ.د عّواد اخللف القائم باأعمال مدير 
�صعيد  طــارق  �صعادة  ال�صارقة  حلكومة  االإعــالمــي  املكتب  وعــن  اجلامعة 

عالي املدير املكتب.
وت�صمنت مذكرة التفاهم بني اجلانبني تعزيز عالقات التعاون الوثيق يف 
العديد من املجاالت مبا يعزز من التعاون امل�صرتك ومد ج�صور التعاون 

والتطوير  التدريب  تبادل  التن�صيق يف جمــاالت  ودعــم عملية  االعالمي 
وتنمية فر�س  الثنائي  العمل  تعزيز  اأجل  لكال اجلانبني من  االإعالمي 
تــبــادل اخلــــربات ملــوا�ــصــلــة الــنــهــو�ــس بــالــعــمــل الــثــقــايف واالإعـــالمـــي على 
جماله  يف  كل  اجلانبني  كــالل  من  والــدويل  واالإقليمي  املحلي  امل�صتوى 

واأدواره واخت�صا�صاته.
 واأ�صارت مذكرة التفاهم اإىل تعزيز التعاون امل�صرتك يف جمال التدريب 
ليتوىل املكتب االإعالمي حلكومة ال�صارقة ا�صتقبال طلبة كلية االت�صال 
من اجلامعة لتدريبهم على مهارات العمل يف جمال االعالم واالت�صال 
ومهارات التحرير �صمن دورات وور�س عمل اإعالمية تخ�ص�صية بغر�س 
بع�س  واإ�صناد  الفعلية  االإعالمي  العمل  باأطقم  االحتكاك  فر�س  توفري 
وبالتايل  مهاراتهم  و�صقل  تاأهيلهم  م�صتوى  لتعزيز  للمتدربني  املهام 
الو�صول اإىل �صراكة ا�صرتاتيجية طويلة االأمد لتحقق الغاية التي وقعت 

من اأجلها هذه االتفاقية
يف  اجلانبني  بــني  الــتــعــاون  على  الطرفني  بــني  التفاهم  مــذكــرة  ون�صت 
جمال التدريب من خالل قيام املكتب االإعالمي بتنفيذ دورات اإعالمية 
تخ�ص�صية ل�صالح اجلامعة القا�صمية وتقدمي خمتلف اخلربات العملية 
والفنية يف جماالت الثقافة واالإعــالم واال�صت�صارات الفنية ل�صالح كلية 

االت�صال.
والتطويرية  التدريبية  االحتياجات  تلبية  على  التفاهم  مذكرة  وتعمل 
والعملية  االأكــادميــيــة  اخلـــربات  مــن  واال�ــصــتــفــادة  املختلفة  املــجــاالت  يف 
الأع�صاء هيئة التدري�س بكليات اجلامعة القا�صمية على م�صتوى تخطيط 
خدمة  والــتــنــمــويــة  الــتــوعــويــة  االإعــالمــيــة  احلــمــالت  وتنفيذ  وت�صميم 

للمجتمع وملعاجلة ق�صاياه املختلفة.
ومتثل مذكرة التفاهم ترجمة لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 

�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة حفظه 
يف  امل�صرتكة  االأهـــداف  ذات  املوؤ�ص�صات  بني  التعاون  ب�صرورة  ورعــاه  اهلل 
جميع املجاالت مبا ينعك�س على خدمة اإمارة ال�صارقة وحتقيق التطورات 

املن�صودة يف خمتلف املجاالت. 
وتقدم اجلامعة القا�صمية يف جمال الدرا�صات وبحوث التطوير االإعالمي 
اأن تنفذها كلية االت�صال  العلمية وخا�صة درا�صات اجلمهور التي ميكن 
لـــدى املــكــتــب االإعـــالمـــي مــن خـــالل اال�ــصــتــفــادة مــن اخلــــربات البحثية 

الأع�صاء هيئة التدري�س .
باأعمال مدير اجلامعة  القائم  عــّواد اخللف  اأ.د  �صعادة  اأ�صاد  ومن جانبه 
االأهداف  ت�صهم يف حتقيق  التي  االتفاقيات  تلك  باأهمية مثل  القا�صمية 
ال�صارقة  اإمـــارة  يــخــدم  مبــا  امل�صرتكة  اخلـــربات  بتبادل  للجامعة  العليا 

ويحقق تطلعات القيادة الر�صيدة.

�شقر غبا�ض يلتقي اأع�شاء جلنة حتكيم جائزة زايد للأخّوة الإن�شانية 

لدعم  ومبادرتها  التعاي�س  ثقافة 
التي  املحايدة  واملعايري  اجلــائــزة, 
تقديرهم  عــن  واأعــربــوا  و�صعتها, 
لــدولــة االإمــــــارات حلــر�ــصــهــا على 
لتحقيق  ت�صعى  التي  دعم اجلهود 

�صكرهم ملعايل �صقر غبا�س  رئي�س 
اللقاء  هــذا  علي  الوطني  املجل�س 
امل�صرتك  الــتــفــكــري  تـــنـــاول  الــــذي 
والعمل  قدما  امل�صي  اأهمية  حول 
املـــــ�ـــــصـــــرتك مــــــن اأجـــــــــل االأخـــــــــوة 

التاريخية  الوثيقة  هــذه  اأهـــداف 
موؤكدين اأنهم �صوف ي�صتمرون يف 
حمل هذه الر�صالة النبيلة والعمل 
املن�صات  كـــافـــة  اإيل  نــقــلــهــا  عــلــي 
اللجنة  اأع�صاء  قدم  كما   , العاملية 

الر�صيدة  القيادة  ان  معاليه  وقال 
�صاحب  برئا�صة  االمـــارات  لــدولــة 
الــ�ــصــمــو الــ�ــصــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايد 
"حفظه  الــدولــة  رئي�س  نهيان  ال 
القائد  نـــهـــج  عـــلـــى  تــ�ــصــري  اهلل" 
املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  ال  �صلطان 
يف تعزيز اأوا�صر االخوة االإن�صانية 
والت�صامح  التعاي�س  قيم  واعـــالء 
والــتــ�ــصــامــن االإنـــ�ـــصـــاين بـــني بني 

الب�صر.
 وقـــــال مـــعـــايل �ــصــقــر غــبــا�ــس اأن 
الــتــ�ــصــامــح يف دولــــة االإمـــــــارات هو 
الـــــتـــــزام تــــاريــــخــــي مـــــن الـــقـــيـــادة 
الــــذي  الـــنـــجـــاح  واأن  والـــ�ـــصـــعـــب, 

و�صفافية وا�صتقاللية. 
اأن  واأكــد معايل �صقر غبا�س على 
االإن�صــانية  لالأخوة  زايــد  "جائزة 
وحي  مــن  عاملية  كمبادرة  انبثقت 
وثــيــقــة االأخــــــوة االإنــ�ــصــانــيــة التي 
وقـــعـــهـــا فــ�ــصــيــلــة االإمــــــــام االأكـــــرب 
الدكتور اأحمد الطيب �صيخ االأزهر 
البابا فرن�صي�س  ال�صريف وقدا�صة 
وهي  الكاثوليكية  الكني�صة  بــابــا 
جتــ�ــصــد قــيــم ومــــبــــادئ االمــــــارات 
الــرا�ــصــخــة املــرتــكــزة عــلــى االأخــــوة 
االإن�صانية والت�صامح وقبول االخر 
وهـــي الــقــيــم ذاتــهــا الــتــي انطلقت 
منها االمارات ايل العامل من اأجل 

ال�صالم العاملي والعي�س امل�صرتك.

حت�صده االإمارات اليوم اقت�صاديا 
وتــنــمــويــا هـــو مـــن ثـــمـــرات ثقافة 
االإمـــــارات  واجــــب  واأن  الــتــ�ــصــامــح, 
اأن  عليها  يحتم  االإنــ�ــصــانــيــة  نــحــو 
تن�صر هذه التجربة وتدعمها على 

م�صتوى العامل.
اأعــ�ــصــاء جلنة  قـــدر  ومـــن جهتهم 
حتـــكـــيـــم جـــــائـــــزة زايـــــــد لــــالأخــــوة 
املبادرات  اأهــــم  كــاأحــد  االإنــ�ــصــانــيــة 
املــــرتــــبــــطــــة بــــوثــــيــــقــــة االأخــــــــــوة 
للب�صرية,  واأهــمــيــتــهــا  االإنــ�ــصــانــيــة 
بــه العامل  خا�صة يف ظــل مــا ميــر 
اأكدوا  مــن حتــديــات واأزمــــات, كما 
اللجنة  تبذلها  التي  اجلهود  على 
لتعزيز  االإن�صانية  لالأخوة  العليا 

•• دبي-الفجر: 

اأكــــد مــعــايل �ــصــقــر غــبــا�ــس رئي�س 
املـــجـــلـــ�ـــس الــــوطــــنــــي االحتـــــــــادي 
واالعــــتــــدال  الــتــ�ــصــامــح  نــ�ــصــر  اأن 
واالنـــفـــتـــاح وقـــبـــول االآخــــــر وقيم 
مبادئ  متثل  االإنــ�ــصــاين  التعاي�س 
االإن�صانية  وقيمه  االإمـــارات  �صعب 
الــــرا�ــــصــــخــــة, الــــتــــي تـــتـــجـــ�ـــصـــد يف 
تطورها  ومــ�ــصــرية  دولــتــنــا  واقــــع 
دولة  اأن  اإىل  م�صريا  احلــ�ــصــاري, 
اليوم يف تقدمي  االإمـــارات جنحت 
يف  والت�صامح  لال�صتقرار  منـــوذٍج 
هــذا من  ويــاأتــي جناحها  املنطقة, 
روؤيتها  وعـــمـــق  نــهــجــهــا  و�ــصــطــيــة 
وانـــفـــتـــاحـــهـــا عـــلـــى الــــعــــامل, وهي 
ارتكازها على احرتام  م�صتمرة يف 
وال�صلم  االأمــــن  وتــعــزيــز  الــثــوابــت 

لكل النا�س.
ا�صتقبال معاليه,  جاء ذلك خالل 
اأعــــ�ــــصــــاء جلـــنـــة حتـــكـــيـــم جـــائـــزة 
زايـــد لــالأخــّوة االإنــ�ــصــانــيــة يف مقر 
الوطني  للمجل�س  العامة  االأمانة 
�صعادة  بح�صور  بــدبــي.  االحتـــادي 
الدكتور عمر النعيمي االأمني العام 

للمجل�س الوطني االحتادي.
ويف بداية اللقاء رحب معايل �صقر 
التحكيم,  بــاأعــ�ــصــاء جلــنــة  غــبــا�ــس 
موؤكدا حر�س دولة االمارات على 
اأجل  مــن  اإمكانياتها  كــل  ت�صخري 
واختيار  مــهــمــتــهــم  يف  جنــاحــهــم 
موؤهلة  يــرونــهــا  الــتــي  ال�صخ�صية 
حيادية  بـــكـــل  وذلـــــــك  لـــلـــجـــائـــزة 

االإن�صانية. 
جائزة  حتــكــيــم  جلـــنـــة  اأن  يـــذكـــر 
زايــــد لـــالأخـــوة االإنــ�ــصــانــيــة ح�صب 
للجائزة  الــتــنــظــيــمــيــة  الـــالئـــحـــة 
اإ�صافة  اأع�صاء  خم�صة  من  تتكون 
الــعــام وهـــم: كاثرين  االأمـــني  اإىل 
ال�صابقة  الــرئــيــ�ــصــة  بــانــزا  �ــصــامــبــا 
جلــمــهــوريــة اأفــريــقــيــا الــو�ــصــطــى , 
املنظمة  رئي�صة  جـــان  ميكائيل  و 
�صابقاً  لــلــفــرنــكــوفــونــيــة  الــدولــيــة 
, و حممد  ال�صابق لكندا  واحلاكم 
يو�صف كاال نائب رئي�س جمهورية 
جمعية  رئي�س  ال�صابق  اإندوني�صيا 
االإندوني�صي  االأحـــمـــر  الــ�ــصــلــيــب 
,  و دومــيــنــيــك فــرانــ�ــصــوا جوزيف 
العليا  املحكمة  مامربتي حمافظ 
الفاتيكان  يف  الــر�ــصــويل  للتوقيع 
ديـــانـــغ  اأدامــــــــــا  و   , الــــكــــارديــــنــــال 
العام  لــالأمــني  الــ�ــصــابــق  امل�صت�صار 
لالأمم املتحدة املعني مبنع االإبادة 
امل�صت�صار  اإىل  اإ�صافة   , اجلماعية 
العام  االأمـــني  عبدال�صالم  حممد 

للجنة العليا لالأخوة االإن�صانية. 

طرق دبي تنجز م�شروع تنفيذ 3 حمطات للحافلت يف مناطق اجلافلية والق�شي�ض وديرة
•• دبي-وام:

واملوا�صالت  الطرق  هيئة  اأعلنت 
م�صروع  اأعــــمــــال  اإجنــــــار  دبــــي  يف 
حلافالت  حمــطــات  ثــالث  تنفيذ 
اجلافلية  وهي  العامة  املوا�صالت 
على  موزعة  واالحتـــاد  وات�صاالت 
والق�صي�س  اجلافلية  مناطق هي 
وديرة لت�صاف اإىل حمطة الغبيبة 
التي افتتحت يف الربع االأخري من 
مطر  معايل  وقــال  املا�صي.  العام 
حممد الطاير املدير العام ورئي�س 
املديرين يف هيئة الطرق  جمل�س 
حمطات  اإنــ�ــصــاء  اإن  واملــوا�ــصــالت 
العامة  املوا�صالت  حافالت  ركاب 
يف  الهيئة  جلهود  ا�صتكماال  ياأتي 
الــتــحــتــيــة لنظام  الــبــنــيــة  تــطــويــر 
ت�صجيع  بــغــيــة  اجلــمــاعــي  الــنــقــل 
و�صائل  ا�ــصــتــخــدام  عــلــى  الــ�ــصــكــان 
تنقالتهم  يف  اجلــمــاعــيــة  الــنــقــل 
اليومية ..م�صريا اإىل اأن املحطات 
اجلديدة تنفرد بت�صميمها املبتكر 
الت�صميم  بـــني  مـــا  يـــدمـــج  الـــــذي 
ـــي الــعــمــلــي والـــتـــمـــيـــز يف  الـــداخـــل
املــــظــــهــــر اخلــــــارجــــــي وتـــوظـــيـــف 
لتخدم  االنـــ�ـــصـــائـــيـــة  الـــعـــنـــا�ـــصـــر 
جزءاً  لتكون  املــعــمــاري  الت�صميم 
مــنــه وتــعــد املــحــطــات املــنــجــزة من 
حافالت  ملحطات  اجلديد  اجليل 
يف  روعــي  التي  العامة  املوا�صالت 
ت�صميمها تلبية متطلبات املناطق 
ال�صكانية  الكثافة  ذات  احلــيــويــة 
الت�صغيلية  واالحتياجات  العالية 
خلدمات  واملــ�ــصــتــقــبــلــيــة  احلــالــيــة 
حــافــالت املــوا�ــصــالت الــعــامــة كما 
ملتطلبات  اال�صتجابة  فيها  روعــي 
واحتياجات  البيئية  اال�ــصــتــدامــة 
واالن�صجام  الهمم  اأ�ــصــحــاب  فئة 
مــع هــويــة و�ــصــكــل حمــطــات هيئة 
الطرق واملوا�صالت موؤكداً اأن دور 
املحطات اجلديدة يتجاوز املفهوم 
الــــركــــاب فقط  نــقــل  الــ�ــصــائــد يف 
خدمات  تــقــدمي  اإىل  يــتــعــداه  بـــل 
لــلــركــاب مــثــل املحالت  مــتــكــامــلــة 
واملكاتب  واخلـــدمـــيـــة  الــتــجــاريــة 

وغريها.
ــــديــــر الـــعـــام  واأو�ــــــصــــــح مــــعــــايل امل
ــ�ــس املـــديـــريـــن اأن  ورئـــيـــ�ـــس جمــل
للحافالت  اجلـــافـــلـــيـــة  حمـــطـــة 
ملــحــطــة احلافالت  مــبــنــى  تــ�ــصــمــل 
يتاألف  الــطــوابــق  مــتــعــدد  ومــبــنــى 
اأر�صي ودوريــن و�صطح  من طابق 
اإجمايل  وتــبــلــغ  املــركــبــات  ملــواقــف 

موقفاً   14 وتــ�ــصــم  املــتــعــامــلــني 
للحافالت و46 موقفاً للمركبات 
وتبلغ  لـــلـــدراجـــات  مــوقــفــاً  و20 
للمحطة  اال�ــصــتــيــعــابــيــة  الــطــاقــة 
عدد  يــقــدر  فيما  راكـــب   7500
م�صتخدمي املحطة بنحو 5400 
 7150 اإىل  يرتفع  يومياً  راكــب 
فيما  اإك�صبو  معر�س  خالل  راكبا 
اليومية  الــــرحــــالت  عـــــدد  يــبــلــغ 
معر�س  خالل  ترتفع  رحلة   28
وتخدم  رحـــلـــة   40 اإىل  اإكــ�ــصــبــو 
�صبعة خطوط للحافالت  املحطة 
خطوط  ثـــمـــانـــيـــة  اإىل  تـــرتـــفـــع 
..م�صرياً  اإكــ�ــصــبــو  مــعــر�ــس  خـــالل 
االحتــــاد  مـــيـــدان  حمــطــة  اأن  اإىل 
لــلــحــافــالت تــتــكــامــل مـــع حمطة 
فيها  يلتقي  الــتــي  االحتـــاد  مــرتو 
ملرتو  واالأخ�صر  االأحمر  اخلطان 
دبي وت�صغل املحطة موقعاً رئي�صاً 
داخل حزام منطقة ديرة التجاري 
الذي ي�صمل مناطق نايف والرا�س 

واأ�صواق اجلملة ال�صعبية.
واأ�صار معايل مطر حممد الطاير 
اأن حمطة احلافالت املت�صلة  اإىل 
ـــاالت على  مبــحــطــة مـــــرتو اتـــ�ـــص
تتاألف  دبي  ملرتو  االأخ�صر  اخلط 
اأر�صي وميزانني وتبلغ  من مبنى 
مربعة  اأمـــتـــار   708 مــ�ــصــاحــتــهــا 
مكتبية  م�صاحات  على  وت�صتمل 
املتعاملني  خلـــدمـــة  ومـــ�ـــصـــاحـــات 
للحافالت  مــوقــفــاً   24 وتــ�ــصــم 
احلافالت  ملــبــيــت  مــوقــفــاً  و20 
الهوائية  للدراجات  موقفاً  و50 
اال�صتيعابية  الــــطــــاقــــة  وتـــبـــلـــغ 

األـــــف مرت   19 املــبــنــيــة  املــ�ــصــاحــة 
مربعا  مـــرتا   484 مــنــهــا  مــربــع 
مرتا  و595  مكتبية  مــ�ــصــاحــات 
الركاب  النــتــظــار  م�صاحة  مــربــعــا 
للحافالت  مــواقــف  �ــصــتــة  وتــ�ــصــم 
و30  للمركبات  مــواقــف  و503 
موقفاً للدراجات الهوائية وتقدر 
للمحطة  اال�ــصــتــيــعــابــيــة  الــطــاقــة 
يقدر  فيما  راكـــب   7000 بنحو 
بنحو  املــحــطــة  م�صتخدمي  عـــدد 
يرتفع  يـــومـــيـــاً  راكــــــب   4500
خالل  يــومــيــاً  راكـــب   6000 اإىل 
 2020 اإك�صبو  معر�س  فعاليات 
خطوط  خم�صة  املــحــطــة  وتــخــدم 
�صتة  اإىل  ـــفـــع  تـــرت ـــحـــافـــالت  ـــل ل
اإك�صب  مــعــر�ــس  خــــالل  خـــطـــوط 
عدد  يـــرتـــفـــع  اأن  يـــتـــوقـــع  وفـــيـــمـــا 
يومياً  رحــلــة   28 مــن  الــرحــالت 
معر�س  خــــالل  رحـــلـــة   38 اإىل 
اجلافلية  حمــطــة  وتــقــع  اإكــ�ــصــبــو 
من  خطوات  بعد  على  للحافالت 
املــركــز الــتــجــاري الــعــاملــي وبــــرواز 
لالإقامة  الــعــامــة  واالإدارة  دبــــي 
زعبيل  وحديقة  االأجانب  و�صوؤون 
للعائالت  مهما  ملتقى  تعد  التي 
من  بع�س  ال�صتك�صاف  والــ�ــصــيــاح 

اأبرز معامل دبي.
واأ�صاف الطاير اأن حمطة ميدان 
منطقة  يف  لــلــحــافــالت  االحتــــــاد 
الهند�صي  بت�صميمها  تتميز  ديرة 
احلديث وت�صم ثالثة مبان وتبلغ 
مرتا   2180 املــحــطــة  مــ�ــصــاحــة 
م�صاحات  عــلــى  وتــ�ــصــتــمــل  مــربــعــا 
خلدمة  ومــــ�ــــصــــاحــــات  مـــكـــتـــبـــيـــة 

ويقدر  راكــــب   4500 للمحطة 
بنحو  املــحــطــة  م�صتخدمي  عـــدد 
اإىل  ترتفع  يومياً  راكب   3000
معر�س  خــــالل  راكـــــب   4100
املحطة  وتــخــدم   2020 اإكــ�ــصــبــو 
ترتفع  للحافالت  خطوط  �صبعة 
فرتة  يف  خـــطـــوط  ثــمــانــيــة  اإىل 
مــعــر�ــس اإكــ�ــصــبــو فــيــمــا يــبــلــغ عدد 
الرحالت التي تنطلق من املحطة 
 30 اإىل  ترتفع  يومياً  رحلة   20

رحلة خالل فرتة اإك�صبو.
جتدر االإ�صارة اإىل اأن هيئة الطرق 
�صهر  يف  افــتــتــحــت  واملــــوا�ــــصــــالت 
الغبيبة  املــا�ــصــي حمــطــة  اأكــتــوبــر 
مبان  �صتة  ت�صم  التي  للحافالت 
مرتاً   2452 م�صاحتها  وتــبــلــغ 
م�صاحات  عــلــى  وتــ�ــصــتــمــل  مــربــعــاً 
خلدمة  ومــــ�ــــصــــاحــــات  مـــكـــتـــبـــيـــة 
املـــتـــعـــامـــلـــني وحمـــــــالت جتـــاريـــة 
موقفاً   50 وتـــ�ـــصـــم  ومـــطـــاعـــم 
للحافالت و48 موقفاً للمركبات 
و34 موقفاً ملركبات االأجرة و60 
وتبلغ  الهوائية  للدراجات  موقفاً 
للمحطة  اال�ــصــتــيــعــابــيــة  الــطــاقــة 
فيما  يـــومـــيـــاً  راكـــــب   15000
بنحو  اليومي  الركاب  عــدد  يقدر 
وت�صتمل  يومياً  راكــب   10500
املحطة على م�صاحتني جتاريتني 
م�صاريع  لــــدعــــم  خمــ�ــصــ�ــصــتــني 
لل�صركات  جمــانــاً  مُتــنــح  الــ�ــصــبــاب 
يديرها مواطنون  التي  ال�صغرية 
وذلــــك بــالــتــعــاون والــتــنــ�ــصــيــق مع 
لتنمية  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة 

امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة.

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�صتعجلة – عن بيع ال�صيارات التالية عن طريق �صركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م 
يف متام ال�صاعة اخلام�صة م�صاءاً يوم االأربعاء املوافق 27 يناير 2021 وعلى من يرغب مبعاينة ال�صيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع 

االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM ويف حالة االعرتا�س مراجعة ق�صم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�صمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

     
E250 2014 71/2021   11005 E 50000    
2015  145/2021   94375 B 20000        

2015  72/2021   12302 C 42000     
2018  52/2021   50035  A 16000   
2015  143/2021   94256 B 20000        

2015  45/2021   61684 16 13000    
L200 2013 44/2021   34188 P 11000        
2013  165/2021   16105 B 12000   
2016  69/2021   26054 U 12000   

2017   68/2021   7518 B 110000    
2014  150/2021   34319 P 14000        
2017  55/2021   73784 T 28000      

2016  70/2021   42786 A 8000     
2016  146/2021   70036 R 24000        

2013   66/2021   13521 F 60000   
2014  139/2021   1249 E 37000   
2014  40/2021   55529 2 15000   
2017  48/2021   50043  A 10000   
2014  42/2021   5981 1 15000   

E 300 2014 166/2021   9575 E 50000  
2013  46/2021   44559 L 12000      
2014  43/2021   80490  9000   

2015  163/2021   80225  45000            
2014  54/2021   83871 I 26000    

2015  67/2021   70328 A 42000     
2014  47/2021   35498 O 15000        
2016  65/2021   27693 3 28000    
2014  41/2021   57148 V 15000    

2013  138/2021   34679 F 5000        
2016  168/2021   29436 W 18000       
2014   137/2021   10758 M 50000         
2016  167/2021   79635 6 40000    
2016   162/2021   70894 3 21000   

2013   136/2021   86597 K 10000    
2017 4  169/2021   78304 11 50000    
2013  56/2021   10987 A 10000  
A5 2018 164/2021   51609 W 90000     

2015  59/2021   46976 A 42000     
2015  159/2021   58281 15 19000       

2015  50/2021   59302 A 42000     
2015  64/2021   12298 C 42000     
2014  160/2021   18564 12 17000    
2017  49/2021   50038  A 10000   

2015   58/2021   43286 V 24000    
2020  201/2021   72044 N 50000   
2018  51/2021   50034  A 17000   
2014  62/2021   27633 P 9000    
IS300 2014 200/2021   86089 12 28000    
2014  329/2020   20809 B 21000   
2017  265/2021   75087 10 14000   
2015  12054/2020   76515 Q 30000     
2015  57/2021   42629 A 42000     
2016 350  10019/2020   95877 12 5000      

2015  63/2021   12351 C 37000     
2016  61/2021   32527 C 12000   

2016  147/2021   12103 B 22000      
2015  60/2021   12350 c 42000     
2015  144/2021   59726 P 17000       
2014  148/2021   34316 P 14000        
2015 911 264/2021   69533 T 180000       
BMW X6 2014 142/2021   66685 J 48000        
2004 _ 355/2020 95753  A 38000         
2005 _ 355/2020 95828  A 40500         
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اآراء الكتاب

م�صاحة ن�صتعر�س فيها �لأفكار و�لإبد�ع 
بهدف �إثر�ء �حلياة �لثقافية

 يعرب �لقارىء فيها عن ر�أيه ول ميثل وجهة نظر �ل�صحيفة
نتلقى م�صاركتكم عرب �لمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

�صرنقة وجرب �خلو�طر
لطاملا اختزلت قلوب املحبني ت�صاحماً لن ت�صعه اإال قلوبهم, وذلك عن اإميان 
مطلق باأن اأي خطيئة ال ميكن غفرانها اإذا كانت مت�صمًة بعار اخليانة, وما 
يكون  وحينها  الت�صامح,  ل�صيادة  حمــااًل  فيها  االأمــر  بعدها  يكون  ذلــك  دون 
القرار بالت�صامح والعفو اأو ال, وال يعني عدم الت�صامح اأحيانا اإال ملعنى قيم 
الت�صامح, كما قيل فيه, فاإن قيل حلم قلت للحلم مو�صع وحلم الفتى يف غري 

مو�صعه جهل, ونعوذ باهلل من حلم وت�صامح يكون عنوانه هو اجلهل.
اأو حتى الن�صاء,  كثرياً ما ن�صمع عن �صيء ا�صمه نزوة , لدى بع�س الرجال 

نــاقــ�ــس فقط  واحلــقــيــقــة لي�صت مــن 
الق�صة  اكـــتـــمـــال  مــــن  البـــــد  ولـــكـــن 
اأحيانا  يل  تــ�ــصــتــكــي  هــــذه  بــنــاقــ�ــصــة, 
تــقــول وبكل  واأخــــرى  خيانة زوجــهــا, 
مع  مــوعــد  عــلــى  الليلة  بــاأنــهــا  تبجح 
واأنا  نف�صي  فــاأقــول خمــادعــة  احلـــب, 
زوجا  ال  حبيبا  تق�صد  اأنــهــا  اأعــــرف 
ردها,  لياأتيني  حبيبها,  اأنــه  يفرت�س 
باأنها ال تق�صد زوجها طبعا, وليتني 
مــت قــبــل هـــذا االنـــحـــدار االأخالقي 

ومل اأكن �صيئا.
نقول:  اأن  علينا  نف�صه  ال�صياق  ويف   

اأن ال  اأق�صم على  التي  يا جمبورة من كلماته  واأنــت  اأخ جابر,  يا  يا جمالك 
ي�صمعك اإال منها كجرب منه على ما ك�صر فيك من خاطر,  واأنا واثقة من 
اأنه بحجم اأقواله واأنه �صيفعلها الأنه الرجل, فتاأبى املروءة الذكورية اأن تكون 
باأقل من كلمة جابر التي لطاملا تغنى بها يف اأم�صياته ويف اأ�صعاره, وكانت من 

اأجمل ) اإيفيهاته( قبل االرتباط.
واملو�صوع واهلل لي�س للرجل وال مقالتي فيه, ولكنها ا�صتهاللية اأ�صتهل فيها 
من  الرغم  على  ا�صتهالكها  عن  كفوا  الذين  لكافة  املت�صمنة  هذه  مقالتي 
جمالها وجمال ما فيها, ولكن يبدو اأن لفظها فيه �صعوبة ملنطوقها, جابر, 

بدليل حتى اإن مواليد االألفية يندر فيهم وجود هذا اال�صم. 
اأزواجـــاً  واأبــنــاء,  اآبـــاء  اإىل جــرب اخلــواطــر, حكاما وحمــكــومــني,  كلنا نحتاج 
وزوجــات, اإخواناً واأخــوات, ال�صيما بعد ظهور غول االإعــالم الذي مل يرحم 
فكرا ومل ين�صف اإال راأيه الذي مل ي�صلب اآراًء فقط واإمنا �صوه حتى جمرد 
الفكرة, البد من ا�صتعادة جابر ليبقى بيننا ح�صناً يدافع عن معظم اأمرا�س 

�صوء الظن ويعاجلها بجربه املعتاد.
مري� علي/كاتبة

�لعطاء
العطاء نوعان, االأول قد ياأتي بدافع احلّب والثاين بدافع الواجب, بيَد اأن 
لالأول تاأثرياً مفرحاً ال مثيل له, للمعطي وللمعطى لُه, ويف احلالتني هنيئاً 
ملن ميلك روح العطاء, من جهتي اأفَرُح جداً بالعطاء, فله �صٌر ال يفَهمه من 

لذا  دائـــمـــاً,  واملــبــادلــة  االأخــــَذ  ينتظر 
اأعــطــي مــن ذاتـــي وال اأنــتــظــُر مقاباًل 
اأنتظُر  اأحياناً  جماملًة,  وال  مدحاً  ال 
اأجَنـــح يف عطاءاتي  علَّني  بــنــاًء  نــقــداً 

اأكرث.
 وحــني اأ�ــصــحــو بــاكــراً, اأكــــوُن يف قمة 
الـــعـــطـــاء, وحتـــلـــو يل مــتــعــُة االأخـــــذ, 
عن  الفرح,  اأوراق  بني  اأفت�س  فــاأحــوُم 
وال  اأجــُدهــا  اأحــيــاًنــا  رقيقة,  ابت�صامة 
اأي�صاً َعن من تطيب  اأبحث  جتــُدين, 
بي  يلتقون  واأحــيــانــاً  فرحتي,  مَعهم 
ِقّمة  اأن  وجــدت  لــذا  بهم,  األتقي  وال 

ال�صعادة تكمُن يف الكمال, فاعِط م�صاعَرَك ملن حتّب, اجعله ي�صُعر اأنه اأغلى 
َمن يف الدنيا, َفاإن َرَحل, �صتحَزن اأ�صّد احلزن و�صيكون اأواُن امل�صاعر قد فات, 
على ح�صاب  ر�ــصــاه  كــان  واإن  و�ــصــاحلــه, حتى  فــاذهــب  اأغ�صبَته  قــد  كنت  اإن 
ب اأو ُجرح منَك, لذا �صّمه اإىل �صدرك  �صعاَدتك, َفلو مل يكن يحّبَك, ملا غ�صِ

قبل اأن ي�صبح ذكرى.     
 قد تعطي الكثري من وقتك الأمر حتّبه, وت�صارك به االآخرين من باب التباُدل 
االجتماعي, الفكري واملعنوي, قد ُيعَجب بع�صهم به, والبع�س االآخر قد ال 
يعرُيه اهتماما, لكن ال ترتاجع, ا�صتمرَّ يف العطاء, فالب�صر لي�صوا مت�صاوين 

جميعهم يف االآراء واالأحا�صي�س.
كلوديت عقيقي

�صتارة �حلب  
يف ال�صيف كان بابنا مفتوحاً كاأبواب بيوت احلي, ولكي ال يظهر من هم داخل 

عن  عــبــارة  �صتارة  هناك  كانت  البيت, 
رداء  اأو  الــقــدمي  القما�س  مــن  قطعة 
الــبــاب, وقلبي  اأعــلــى  خمطط يــربــط 
ال�صغري جدا تعلق بها, تبهرين حني 
تــنــطــلــق مـــع نــ�ــصــمــات الـــهـــواء, تطري 
عاليا وتعود تقبل وجهي فاألعب معها 
ج�صدي  لتح�صن  فيها  اخــتــبــئ  مـــرة 
طرفها  اأم�صك  وحب,  برفق  ال�صغري 
ومع اأول ن�صمة تنتفخ واأنظر مبتهجة, 
فاأقوى على �صنع هذا االنتفاخ بدون 
فــهــي رفــيــقــتــي املطيعة  مــنــي,  جــهــد 
االأحيان  بع�س  وعائلتي يف  اجلميلة, 

بالتهوية  لال�صتمتاع  خلفها  جتل�س 
يف حر ال�صيف, ومع ن�صمات الهواء العليل تقرتب برفق و تتغزل بوجوهنا, 
تلفلف  , جارتنا  روحــاً  لها  كــاأن  بعيدا حملقة  تالم�صها وتنطلق من جديد 
ال�صتارة بيدها  اأنها حني تزورنا تزيح  اأذكر  اأنيقة  نف�صها برداء ذي خطوط 
وتدخل تنادي اأمي تطلب ما ينق�صها اأو تخربها اآخر حكايات احلي, وقتها 
كانت االأبواب مفتوحة والبيوت ترحب باجلميع وال�صتارة ت�صتقبل الزائرين 
بحب, اأما اليوم اختباأت ال�صتارة يف اأدراج معتمة فاالأبواب مو�صده والبيوت 
كئيبة والقلوب حتجرت, وال�صوارع ال ت�صمع فيها �صحكات االأطفال, واالأحياء 
تن�صى احلب  بريئة ال  �صوى يف قلوب  بيننا  لها  فارغة من احلب وال مكان 

اأبدا. 
فاطمة علي

�صجـرة �لرولـة
�صجرة الرولة يف ال�صارقة من املعامل التاريخية التي كانت متثل ركناً مهماً 
يف حياة االإمارة, �صجرة امتد عمرها اإىل 200 عام, غر�صها ال�صيخ �صلطان 
1803 اىل  بن �صقر بن را�صد القا�صمي حاكم ال�صارقة خالل الفرتة من 
اأنه مت اح�صار  يف الن�صف االأول من القرن التا�صع ع�صر, ويروى  1866م 
غر�صاتها من اإحدى  جزر اخلليج العربي التي ال تزال ت�صتهر بها حتى االآن, 
اأـي�صا: اإن اأ�صل هذه ال�صجرة يعود اإىل الهند وكانت تعترب اأ�صهر  كما يقال 
امل�صتدمية  املعمرة  اال�صتوائية  االأ�صجار  من  وهــي  عمان,  �صاحل  يف  �صجرة 
اخل�صرة وكانت فروع ال�صجرة تنت�صر الأكرث من خم�صني مرتاً مربعاً   وتلقي 

بظاللها الوارفة على اأكرث من 500 �صخ�س. 
واأحجام كبرية وميكن  اأعمار  نقلها يف  اإمكانية  ال�صجرة  ومن مميزات هذه 
اإعــــادة زراعــتــهــا يف اأمــاكــن جــديــدة, وجــمــيــع اأجــــزاء الــ�ــصــجــرة حتــتــوي على 
كمن�صط  ي�صتخدم  القلف  فم�صتخل�س  طبية  ا�صتعماالت  لها  مهمة  عنا�صر 
ي�صتخدم  اللبني  وال�صائل  من�صطة,  والثمار  والبذور  للبول,  ومدر  وقاب�س 
خارجياً لعالج اآالم الروماتيزم واآالم اأ�صفل الظهر, وتفيد االأوراق ككمادات 

للدمامل.
 ورغــم اأنها انــدثــرت يف عــام 1978م 
الذين  الـــنـــا�ـــس  مـــن  الــكــثــري  اأن  اإال 
كانت  يذكرونها,  زالــوا  ما  عا�صروها 
بال�صارقة  املــريــجــة  منطقة  تتو�صط 
بالقرب من احل�صن يف �صارع البنوك 
العروبة  �ــصــارع  واملــتــفــرع مــن  حــالــيــاً 
يتجمع  الــتــي  املــحــطــة  ت�صكل  وكــانــت 
فيها اأهل ال�صارقة بعد �صالة اجلمعة 
واملنا�صبات  واالأعـــرا�ـــس  االأعـــيـــاد  ويف 
االأخرى, وكان يجاور ال�صجرة امليدان 
الكبري للفرو�صية الذي  كان ميتد من 
القدمي  احل�صن  عند  احلــاكــم  ق�صر 

�صباقات  ي�صتقطب  وكــان  الرولة  وحتى 
اخليول   التي ي�صهدها حكام االإمارات وكبار ال�صخ�صيات .  

ومل تكن جمرد �صجرة يلتقي حتت ظلها القريب والبعيد بل امتدت جذورها 
وكانت  بالذات,  ال�صارقة  اأهــل  وذكريات  بتاريخ  وارتبطت  النا�س  وجــدان  يف 
البدو املحملة بالع�صل والغليون واحلطب من  اأي�صا حمطة جتمع لقوافل 
املناطق الداخلية, وهي الواحة الوارفة الظالل لل�صوق و�صط لهيب الرمال 

املوجودة باملكان, كما ارتبطت باحلكاية ال�صعبية. 
 كان يح�صر مدربو وهواة ال�صيد بال�صقور الذين كانوا يتفننون يف عر�س 
ال�صجرة منذ طلوع الفجر يف  ياأتون اىل  البائعون  مهارات �صقورهم, وكان 
االعياد باالأنواع العديدة من احللويات واملاأكوالت وو�صائل الت�صلية واالألعاب 
املختلفة فيتحول املكان اإىل مهرجان بهيج ونادر, و�صهد املكان انطالق جنازة 

رمزية للزعيم الراحل جمال عبد النا�صر.     
 وجـــاء تخطيط املــديــنــة اجلـــديـــدة بــ�ــصــوارعــهــا وعــمــرانــهــا, ووّكـــلـــت اإحدى 
يف  اأ�صبحت  ال�صجرة  والأن  احلــايل,  العروبة  �صارع  تبليط  بتنفيذ  ال�صركات 
ال�صجرة  انطرحت  اأن  ومــا  باإزالتها  ال�صركة  بــادرت  لل�صارع  املخطط  و�صط 
على االأر�س وبداأ العمال بحرقها حتى انزعج االأهايل يف ال�صارقة فانطلقوا 
جماعات ليعلنوا عن رف�صهم الإزالة ال�صاهد الوحيد على حياتهم وذاكرتهم 
عام  ال�صجرة  و�صقطت  الــرولــة  �صجرة  ومــاتــت  انتهى  قــد  كــان  االأمـــر  اأن  اإال 
1978م فبكاها ال�صغار والكبار وكتب فيها ال�صعراء الكثري من الق�صائد.  
تلك  على  �صاهداً  ال�صجرة  لتظل  اأ�صلوب معماري  ابتكار  التفكري يف  واأ�صبح 
فنياً جمياًل  الفنانني ن�صباً  اأحد  املنطقة فابتكر  اأهل  بها  اعتز  التي  احلياة 
املنطقة  نف�صه وليحول  املكان  بداخله وتو�صع يف  الياب�صة  ال�صجرة  لتحفظ 
تك�صوها  اال�صالمي  الــطــراز  على  ت�صميمها  مت  غناء  خ�صراء  حديقة  اإىل 
املكان  على  اجلمال  من  مزيدا  ت�صفي  التي  االأندل�صية  والزخارف  النقو�س 

�صواء يف الت�صاميم الداخلية للحديقة اأو االأ�صوار اخلارجية والبوابات. 
مازن متيم /كاتب �صحفي

�أ�صر�ر �لنجاح 
للنجاح �صور متعددة ومن االأ�صباب املوؤهلة للتفوق االإ�صرار واالإميان بالذات 
وتنمية القدرات ال�صخ�صية والبحث عن املعرفة وتكوين خربات, وكل هذه 
اخل�صال بدت وا�صحة عند �صخ�س حتول من خياط ب�صيط اىل اأغنى رجل 
�صغرية  قرية  يف   1936 مار�س   8 يف  ولــد  اورتيغا  امان�صيو  هو  باإ�صبانيا, 
اأ�صرته  اإعــانــة  يف  للم�صاعدة  املــدر�ــصــة  لــرتك  ا�صطر  ممــا  فقرية  عائلة  مــن 
وجــمــع الــــرثوة وبـــدا الــعــمــل يف الــرابــعــة عــ�ــصــرة مــن عــمــره كــعــامــل تو�صيل 

ليال  يــعــمــل  ظــل   , لــلــمــالبــ�ــس  ب�صيط 
بــهــذا, فــكــر ثــم تعلم  نــهــارا مل يكتف 
وخياطتها  املــالبــ�ــس  ت�صميم  كيفية 
اأول معطف  نفذ  و  باليد حتى �صمم 
ن�صائي له يدويا ثم جنح يف انتاج اأول 
جمموعة ن�صائية له , انتج جمموعة 
 ( اىل  يغريها  ان  قبل    )  zorba(
على  يبق  مل  التطوير  دامي   )zara
ا�صابيع  اربــعــة  مــن  اكــرث  ت�صميم  اي 
انيقة  بـــانـــتـــاج مـــالبـــ�ـــس  كـــــان ميـــتـــاز 
بــا�ــصــعــار زهـــيـــده حــتــى ا�ــصــبــحــت من 

اأ�صهر املاركات العاملية.
يعتمد اورتيغا ب�صكل ا�صا�صي على مراقبة ما يرتديه النا�س, واال�صتماع اىل 
ما يريدونه, لتلبية احتياجاتهم دون اال�صتناد اىل ما يتم عر�صه يف عرو�س 
االأزياء و كان مهتما بجودة منتجاته لذا كانت ال�صهرة و الرثوة من ن�صيبه 
. اأدرج جمموعته ب�صوق التداول يف مدريد لالأوراق املالية عام 2000 و يف 
اول يوم ارتفع ال�صهم بقيمة %22 لي�صبح بني ليلة و �صحاها من اثرياء 
قرات  حتى  ثروتي  حلجم  انتبه  مل   :  ) اورتيغا  امان�صيو   ( يقول  ا�صبانيا, 
ا�صبانيا برثوة  اثرى رجل يف  ا�صبحت  انني  االمريكية  يف جملة )فورب�س( 

تخطت وقتها حاجز 24 مليار دوالر.  
ناى "اورتيغا" بنف�صه عن و�صائل االعالم ل�صنوات طويلة كان يجمع خاللها 
ثروته التي بلغت اكرث من 77 مليار دوالر, وكون اإمرباطوريته من 7000 
متجر يف نحو 100 دولة, والتي ت�صمل عالمات جتارية خمتلفة مثل "زارا", 
"ما�صيمو دوتي", و"بول اند بري", والتي بلغت ايراداتها 20 مليار دوالر يف 

ال�صنة املالية املا�صية ملجموعة "انديتك�س".
للمرء  �صيء ميكن  " ا�صوا  اأفكار منها قوله  بعدة  التجربة  وخــرج من هذه 
القيام به ان ي�صبح را�صًيا عن نف�صه " ال ميكن �صمان النجاح ابًدا" و"النمو 

او املوت" و"اذا كنت ترغب يف االبتكار التركز على النتايج ". 
نهلة خر�صتوفيد�س/كاتبة

قو�لُب �لكلماِت
اأ�صتاُق �صفافيَة الوعوِد
وت�صتاُق اأنَت الغمو�َس
ما زال الوقُت يراوُدنا 

نا واللقاُء من زمٍن يعاِر�صُ
نقرتُب ب�صيِل الوروِد

فتذُبُل امل�صافاُت بيننا 
ب�صدٍّ وجذٍب ليتوَه ال�صدُق

والبوُح اأبدا لن يجوَد
ال نريُد االعرتاَف 
وكلُّ اأحواِلَك تريُد

قلُبَك عقُلَك �صغُفَك ِفعُلَك
ولكَن غروَرَك يا رجال عنيٌد

اأ�صُدَك يحتاُج للرتوي�ِس
وتبقى اأحواُلنا 

بني الت�صويِف واالأ�صئلْة
واالإجاباُت ب�صوِقها غرُي ممكنْة

هل للحِب يوما ي�صيْح
وي�صرُق بال�صعوِد

واإىل متى نقولُب الكلماِت
ونتخفى يف ال�صموِد
نتعاىل على قلوِبنا 

ُم الت�صريَح بالقيوِد ونوؤزِّ
تنِظُر اأن اأكوَن البادئْة

وتهَربث اللحظاُت يف بحوِرنا 
فالكرامُة فوق العاطفْة

فال تنتظْر اقرتاب 
�ميان �أحمد يو�صف

�أ�صباب �لعنو�صة
تختلف االأ�صباب من فتاة الأخرى ومن عائلة لعائلة, ومن القرية عن املدينة 
واأ�صباب العنو�صة للن�صاء تختلف عن الرجال, ولكن اأبرزها اأ�صباب اجتماعية 
اأ�صباب  االجتماعية هي عدة  االأ�صباب  فردية,  �صخ�صية  واأ�صباب  واقت�صادية 
معروفة لدى اجلميع ولكن الكثريين يغ�صون اأب�صارهم عنها ومنها تكاليف 
الزواج مثل االأثاث وغريه من االلتزامات التى ي�صرتط بها والد الفتاة على 
�صاب ال حول له وال قوة, والكثري من العائالت مل تنظر اإىل ال�صاب اإال من 
الدين  اإىل  يلتفتوا  يتقا�صى من عمله ومل  وكم  االجتماعية  احلالة  خالل 
َتْر�َصْوَن  َمْن  َجاَءُكْم  )اإَِذا  واخللق كما قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

َتُكْن  َتْفَعُلوا  اَلّ  اإِ فانكحوه  َوُخــُلــَقــُه  ِديــَنــُه 
َيا  َقــاُلــوا:  َوَف�َصاٌد",  ْر�ــــسِ  ااْلأَ يِف  ِفــْتــَنــٌة 
"اإَِذا  َقــاَل:  ِفيِه؟  ــاَن  َك َواإِْن   ِ اهلَلّ َر�ــُصــوَل 
َوُخُلَقُه  ِديـــَنـــُه  ـــْوَن  َتـــْر�ـــصَ َمـــْن  ـــْم  َجـــاَءُك
ات( لذلك  َمـــَرّ َثــاَلَث  قالها  فانكحوه, 
للكذب  يــ�ــصــطــرون  الــ�ــصــبــاب  مــعــظــم 
والتباهى باأنهم قادرون على االلتزام, 
ال�صروط  يقبل  باأن  بع�صهم  وي�صطر 
حــتــى يــتــزوج مــن الــفــتــاة الــتــي اأحبها 
ولكن الكارثة االأكرب فيما بعد الزواج 
بامل�صوؤوليات  الـــزوج  ُيحا�صر  عندما 
والـــديـــون املــرتاكــمــة وتــ�ــصــبــح احلياة 

بني الزوجني غري هادئة وينتج عن ذلك 
الطالق, لي�س لعدم قدرة الزوج على حتمل امل�صوؤولية ولكن هو تراكم ما بداأ 
بفعله حتى يتزوج, لذلك يجب على العائالت النظر بعني الرحمة لل�صباب 
وتخفيف تكاليف الزواج التى ابتدعها املجتمع, واالنتهاء من العادات ال�صيئة 
الفتاة, ويكتفون مبا هو مطلوب فى  �صراء متطلبات جتهيز  واالإ�ــصــراف يف 
منزل الزوجية وعدم الت�صبه باالآخرين, هناك فتيات يتيمات مل ي�صتطعن 
اأباء ي�صعون اإىل االقرتا�س وينتهى  جتهيز منزلهم مثل االأخريات, وهناك 
وهناك  وجــريانــهــا  �صديقتها  اإىل  تنظر  فابنته  ال�صجون,  اإىل  االأمـــر  بهم 
اأثاث العر�س  بع�س العادات ال�صيئة التى نراها يف املجتمع, عندما يحملون 
يف �صيارات مك�صوفة لريى اجلميع اأثاث ابنتهم الفاخر, وتنا�صوا باأن هناك 

مامل ي�صتطع �صراء ما حتمله �صيارة واحدة.
 اأما االأ�صباب االقت�صادية: تعود نتائجها على اأفراد املجتمع وخا�صة ال�صباب 
الذي يعانى ب�صبب البطالة, واإن وجد العمل وجد باأقل االأجور التى ال تتوافق 
نهائًيا مع �صاب يريد تكوين عائلة, مما يجعل الكثري من ال�صباب ينفرون 
من فكرة االرتباط, ونعلم جيًدا باأنَّ اأهم عنا�صر الــزواج يف جمتمعاتنا هو 
ُع�س الزوجية الذي ُيعترب نقطة �صعف الكثري من ال�صباب, ويخ�صى الكثري 
من االقرتاب منه الرتفاع اأ�صعاره الباهظة واملُبالغ فيها, وقد يحتاج ال�صاب 
الدولة  الزوجية وقد تكون  ل�صراء م�صكن  ما يقارب من خم�صة ع�صر عاماً 
مل ت�صعر بحجم امل�صكلة وتاأثريها ال�صلبي على املجتمع, على الرغم من اأنه 
دور اأ�صا�صي ُتطالب به كل القيادات ال�صيا�صية, لكن ُهناك حلول واأهمها هو 
اإقامة م�صروعات �صغرية على هيئة اأ�صهم تعود اأرباحها على العاملني يف تلك 
امل�صروعات وبالتاىل كلما زاد االإنتاج زاد معه ربح ال�صباب ومن هنا ي�صبحون 
قادرين على البدء بتكوين عائلة, اأو اإن�صاء �صناديق اجتماعية للزواج, البد 

من تي�صري اأمور الزواج قبل اأن ُنحا�صر مبا ال نحب. 
�أحمد �صالم /رو�ئي

�لعقد �ملقد�س
ال اأدري اإىل اأين �صت�صل املجتمعات و�صط هذا الكم من اخلالف واالختالف يف 
العالقات واملفاهيم والقيم حتى الثابت والوا�صح منها, ف�صفحات التوا�صل 
تتبادل التعليقات حول عقد زواج مت ن�صره رمبا حقيقي رمبا �صائعة, يحتوى 
احلدود  كل  تخطت  والتي  والعجيبة  الغريبة  ال�صروط  من  جمموعة  على 
والقواعد بل اأطاحت باأهم عن�صر يف عقد الزواج الذي يعلن فيه االأطراف 
عن رغبتهم يف االرتباط الدائم وتكوين اأ�صرة توا�صل رحلة احلياة العائلية 
باحلب واملودة, اإىل عقد موؤقت بو�صع بند يك�صف عن �صياغة منحرفة جعلت 
اأنها  على  امل�صبق  االتفاق  اأي مت  للتجديد,  قابلة  �صنوات  العقد  ثالث  مدة 

االإن�صان حتول من كائن  جتربة وكان 
اجتماعي اإىل فاأر جتارب. 

للنجاح  قــابــلــة  الـــــــزواج جتـــربـــة  نــعــم 
لكن هذا  بفعل عوامل كثرية  والف�صل 
ال مينع اأن النوايا يف الزواج تتجه اإىل 
العالقة  الإجنــاح  وبيت  عائلة  تاأ�صي�س 
والدفاع عن تلك االأ�صرة بكل الو�صائل 
اإر�صاء  اأجل  وتقدمي كل ما منلك من 
ال�صريك ومن قبله اإر�صاء اهلل عز وجل, 
بداية من تلك النية ومن النظرة اىل 
عقد الزواج كرباط ابدي ت�صري االأ�صرة 

يف االجتاه ال�صرعي والقانوين والعريف لعالقة لي�صت عابرة اأو تخ�س جمرد 
طريف العقد منفردين, اأين حق اأبناء هذا العقد املوؤقت يف القدوم اىل احلياة 

للعي�س يف اأ�صرة م�صتقرة غري حمددة مبدة وغري اآيلة لل�صقوط.
متنحهم  اجتماعية  عالقة  �صمن  اجلميع  ي�صع  ون�صب  م�صاهرة  فــالــزواج 
البهجة وال�صعادة وتفر�س عليهم التزامات اأولها الن�صح والتوجيه للزوجني 
ثم امل�صاركة يف زرع القيم واالأخالقيات يف نفو�س االأحفاد, واين حق الدولة 
التي جعلت تكوين االأ�صرة حق د�صتوري الأنها قوام املجتمع واداته يف النه�صة 

والتنمية ؟
ل�صياغة  االأطـــراف  ويوجه  ال�صروط  تلك  ي�صع  اأن  قــرر  على من  غــاب  هل 
حديثة تقدم لهم ال�صمانات القانونية اأن الزواج عقد له قد�صيته ال�صرعية 
تظل  كثرية  اأخــرى  واأطـــراف  االأخــالقــيــة,  واعتباراته  االجتماعية  وهويته 
التي  ال�صرط  لفكرة  اخلاطئ  اال�صتخدام  من  بكثري  واأهــم  اأقــوى  حقوقهم 
ميكن ا�صتخدامها يف عقد الزواج لكن بالعقل واحلكمة بعيدا عن التطرف 

والتطرق اإىل اخلطوط احلمراء. 
منى عبد �لعزيز /كاتبة

�ل�صتب�صار
معرفة  لي�س  وهــو  احلــاذقــة  الب�صرية  اأو  الب�صري  اجلــالء  هــو  اال�صتب�صار 
الغيب بل هو احلا�صة املتعلقة باال�صتقراء واالإدراك ملا هو غري مدرك وخارج 
اأو  �صيء  اأو  الب�صري للح�صول على معلومات حول �صخ�س  النطاق احل�صي 
اخلم�س,  احلوا�س  ا�صتخدام  ودون  املا�صي  اأو  احلا�صر  يف  �صواء  ما  مو�صوع 
كامنة  اأو  وقوية  ن�صطة  كانت  �صواء  احلا�صة  هــذه  لديهم  االأ�صخا�س  اأغلب 
وخامدة وهي تتجلى يف توقع اأو �صعور ينبع من م�صدر داخلي يف ا�صت�صعار 
لواقع حياتي ويدفعك للقيام اأو لالمتناع عن عمل ما وعند ظهور النتيجة 
تدرك اأن هذا الهاج�س كانت عينك ال�صحرية التي ك�صفت عن النتائج قبل 

املقدمات. 
ـــهـــذه احلـــا�ـــصـــة ومت  اهـــتـــم الـــعـــلـــمـــاء ب
تــ�ــصــنــيــفــهــا مـــن �ــصــمــن الـــظـــواهـــر ما 
فــــوق الــطــبــيــعــة وا�ــصــتــمــل عــلــيــهــا علم 
ليقوم  البارا�صيكولوجي  اأو  املاورائيات 
اأ�صبابها  ومعرفة  وحتليلها  بدرا�صتها 
الوهم  اإىل  ين�صبها  اأن  دون  دوافعها  و 
احلديث  الــعــلــم  اأن  حــتــى  اخلـــيـــال  اأو 
اأبعد من ذلك لال�صتفادة منها  يذهب 
اأن اعــرتف بها.  يف جمــاالت عــدة بعد 
وميكن لالإن�صان اأن يطور وينمي هذه 
االأخرى  احلوا�س  �صاأن  �صاأنها  احلا�صة 
وذلــــك بـــزيـــادة املــعــرفــة الــتــي ترتبط 

االأفكار  فو�صى  لرتتيب  با�صتمرار  التاأمل  ومبمار�صة  الوعي  مع  وتتنا�صب 
ولتوجيه اخليال امل�صوؤول عن املعرفة العقلية نحو الت�صور الذي نريد حيث 
تتم  وهنا  للعقل  وينقلها  املعلومات  الالواعي هذه  اأو  الباطن  العقل  يخزن 
اإن  التوقع.   القدرة على  العقل مع  الناجتة من احتــاد  تقوية هذه احلا�صة 
اأنف�صنا  نادر وغري معروف من  اال�صتب�صار كحا�صة غام�صة تعرب عن جزء 
وخوفنا  وت�صرفاتنا  انــدفــاعــاتــنــا  ونف�صر  ونــالحــظ  فننتبه  نــظــرنــا  تلفت 
وم�صاعرنا واأحا�صي�صنا الغري مربرة, وتظهر فجاأة يف حال اقت�صت ال�صرورة 
من امل�صدر الروحي ومن النور االإلهي بداخلنا فتهجم على القلب وتوقع به 
روؤية اأو خاطرة بتجٍل �صادق ودون برهان اأو حجة ) اتقوا فرا�صة املوؤمن فاإنه 

ينظر بنور اهلل (.
منال �حلبال /�إعالمية 

�لب�صمة 
النا�س نوعان منهم اأنا�س نلقاهم ونن�صاهم, واأنا�س نلقاهم ونتعلق بذكراهم, 
على حجر ال متحى مهما طال  نق�س  كاأنها  ب�صمة  نوعان  الب�صمة  اأن  كما 
تزول  ما  �صرعان  املــاء  كالر�صم على  وب�صمة  نن�صاها ما حيينا,  , وال  الزمن 

وتتال�صى.
فال  مع�صرهم,   وطيب  ل�صانهم  بحلو  واأ�صرونا  �صحرونا  اأنا�صا  قابلنا  فكم 

با�صني,  بــوجــهــك  هــا�ــصــني  اإال  تـــراهـــم 
وجتدهم  حمــيــاهــم,  تعلو  االبــتــ�ــصــامــة 
بــجــوارك يــوؤازرونــك وميـــدون اأيديهم 
لــك حــبــاً وكــرامــة دون انــتــظــار لــرد اأو 
يــحــفــرون يف قلبك  فـــهـــوؤالء   , مــقــابــل 
رغــمــا عــنــك ويف حــيــاتــك لــهــم مــكــانــا , 
تباعدت  مهما  تن�صاهم  وال  فتذكرهم 

امل�صافات وطالت االأزمان.
قـــد يــ�ــصــع اإنــ�ــصــان بــ�ــصــمــة التــنــ�ــصــى يف 
تــكــون مررت  فــقــد   , مــا  حــيــاة �صخ�س 
اأو قمت بت�صرف   , الــكــرام  عليه مــرور 
ما اأمامه , اأو قد تكون كتبت مو�صوعا 

رقيق  بكالم  تفوهت  اأو  عميق  ب�صعور  اأف�صت  اأو  لطيفة  عبارة  اأو  جملة  اأو 
فقراأه غريك وتاأثر بها, واأحدثت تغيريا يف حياته فر�صخت �صورتك يف قلبه 
اأنت  وتاأخذ  بها  هو  يقتدي   , تن�صى  ال  ب�صمة  فيه  وطبعت   , هــذا  بت�صرفك 

اأجرها .
ب�صماتهم  اأن  واأوؤكــد   , ب�صماتهم  فينا  وتركوا  اأنا�س  يف  ب�صماتنا  تركنا  فكم 
له  ويقلق وجتي�س  يــفــزع  مــا  ولــكــن   , والــذاكــرة  القلب  �صتبقى حمــفــورة يف 
اأم  معهم  �صتبقى  ب�صماتنا  القلبهل  له  ويحزن  البدن  منه  ويق�صعر  املدامع 
اأنها �صتمحى مع الزمن, هـل ب�صماتنا �صتبقى نق�صا على حجر كما هو حال 
ب�صماتهم معنا اأم تزول وتتال�صى كالر�صم على املاء اأو كحلم ليلة عابرة.                              
عمر �صعبان 

�إعد�د �أ�صامة عبد�ملق�صود
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العدد 13146 بتاريخ 2021/1/24 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/اجديح ال�صالح ميكانيك 

CN قد تقدموا الينا بطلب املركبات رخ�صة رقم:3883327 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة جميد م�صعود جا�صم احلو�صني ١٠٠%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف في�صل احمد علي عبداهلل املرزوقي

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

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

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13146 بتاريخ 2021/1/24 

�إعــــــــــالن
الدارة  نيكز�س  ال�صـــــادة/ا�صتيت  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN العقارات وال�صيانة العامة ذ.م.م رخ�صة رقم:2075886 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عبداهلل حمود حمد خمي�س البو�صعيدي %5١

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف جابر �صالح عمر �صالح الربيكي

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

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

العدد 13146 بتاريخ 2021/1/24 

�إعــــــــــالن
�صويل  ميوزك  ال�صـــــادة/مركز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للمو�صيقى رخ�صة رقم:3795483 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد عي�صى حممد عي�صى احلمادي ١٠٠%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صعيد علي را�صد علي املري

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

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

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13146 بتاريخ 2021/1/24 

�إعــــــــــالن
االمارات  دانة  ال�صـــــادة/مركز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN لت�صليح ال�صيارات ذ.م.م رخ�صة رقم:1023818 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حمد �صاكر حمد �صامل البلو�صي %7٠

تعديل ن�صب ال�صركاء
ري�س نا�صر �صعيد ال�صرعي الكثريي من 5٠% اىل ٣٠%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبدالعزيز عون خمي�س عو�س الكثريي

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

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

العدد 13146 بتاريخ 2021/1/24 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/روكفورد زيلريك�س 

CN النظمة الكمبيوتر ذ.م.م رخ�صة رقم:1370710 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة نعمان ار�صد %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف بيرت انطوين ليون

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ حذف �صتيفن ديني�س هيرت
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف نعمان ار�صد

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

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

العدد 13146 بتاريخ 2021/1/24 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/حمل االرجوان لت�صليح 
CN قد تقدموا الينا بطلب االلكرتونيات رخ�صة رقم:1112730 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة علي عبدالرزاق علي عبداهلل اخلمريي ١٠٠%

تعديل وكيل خدمات
حذف علي عبدالرزاق علي عبداهلل اخلمريي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد علم جالل احمد

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

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

العدد 13146 بتاريخ 2021/1/24 

�إعــــــــــالن
التنظيف  خلدمات  ال�صـــــادة/دمييد�س  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:1781008 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة موؤ�ص�صة االن�صراح للنقليات العامة 

DELIGHT GENERAL TRANSPORTING EST

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة دياليت انف�صتمنت جروب هولدينج ليمتد 
DELIGHT INVESTMENT GROUP HOLDING LIMITED

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /حذف مطر حميد معيوف �صامل املن�صورى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /حذف ذوالفقار عبدالعزيز

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

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

العدد 13146 بتاريخ 2021/1/24 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/املندوب للخدمات الطبية 

CN قد تقدموا الينا بطلب العالجية رخ�صة رقم:1454992 
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ املندوب للخدمات الطبيه العالجيه 
ALMANDOOB MEDICAL CERVIES 

اإىل /املندوب للخدمات الطبيه العالجيه - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
ALMANDOOB MEDICAL SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13146 بتاريخ 2021/1/24 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/مطعم املر�صاة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1019322 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٠٠٠٠٠

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة ١.٦٠*١.9٠ اىل ١*١
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم املر�صاة 
FREE PORT RESTAURANT 

اإىل /مطعم املر�صاة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
ALMERSAH RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13146 بتاريخ 2021/1/24 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/�صلفر ترا�صت العمال االملنيوم والنجارة 

CN ذ.م.م- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم:2194248 
قد تقدموا الينا بطلب

�صركة   - ذ.م.م  والنجارة  االأملنيوم  الأعمال  ترا�صت  �صلفر  من/  جتاري  اإ�صم  تعديل 
ال�صخ�س الواحد ذ م م

 SILVER TRUST FOR ALUMINUM AND CARPENTRY WORKS LLC
 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /برود الأعمال التكييف - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
BRUD AIR CONDITIONING WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
الهواء  وتربيد  والتهوية  التكييف  اأنظمة  تركيب  مقاوالت  اإ�صافة   / ن�صاط  تعديل 

و�صيانتها 4٣٢٢٠٠5
تعديل ن�صاط / حذف اأعمال تركيبات االأملنيوم 4٣٣٠٠١٣
تعديل ن�صاط / حذف اأعمال النجارة امل�صلحة 4٣9٠٠٠4

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

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

العدد 13146 بتاريخ 2021/1/24 

�إعــــــــــالن
ال�صـــــادة/الدرة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 2427478:لال�صت�صارات القانونية رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13146 بتاريخ 2021/1/24 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/بلوك�صولري 

CN 3824540:ال�صت�صارات الطاقة رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13146 بتاريخ 2021/1/24 

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

اال�صم التجاري:�صركة ق�صر اخلليج للتجارة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:ابوظبي �صارع مدينة زايد بناية مركز مدينة زايد للت�صوق

CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1016710 

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

قانوين  كم�صفي   , احل�صابات  لتدقيق  دلتا  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
لل�صركة بتاريخ:2021/01/20 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105000563 

تاريخ التعديل: 2021/01/21
امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  يناير 2021 العدد 13146

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  يناير 2021 العدد 13146

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  يناير 2021 العدد 13146

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  يناير 2021 العدد 13146

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  يناير 2021 العدد 13146

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  يناير 2021 العدد 13146

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  يناير 2021 العدد 13146
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اإطار  �صمن  يعملون  قواته  من  جــنــوداً  اإن  االأوغــنــدي,  اجلي�س  قــال 
حركة  مقاتلي  مــن   189 قتلوا  ال�صومال  يف  ال�صالم  حلفظ  قــوة 
ال�صباب االإرهابية املرتبطة بتنظيم القاعدة خالل هجوم على اأحد 
مع�صكراتهم. وت�صارك قوات اأوغندية يف مهمة حفظ ال�صالم التابعة 
لــالحتــاد االأفــريــقــي يف الــ�ــصــومــال, والــتــي تــهــدف لــدعــم احلكومة 

املركزية واإيقاف م�صاعي حركة ال�صباب لالنقالب عليها.
اأم�س  اإن جنودها داهموا  وقالت القوات امل�صلحة االأوغندية يف بيان 
االأول اجلــمــعــة, خمــابــئ حلــركــة الــ�ــصــبــاب يف ثـــالث قـــرى عــلــى بعد 
اأكرث من 100 كيلومرت بقليل جنوب غربي العا�صمة ال�صومالية 
مقدي�صو. واأ�صاف اجلي�س اأن املداهمة “ �صهدت اإجهاز القوات على 
189 مقاتاًل مرتبطني بتنظيم القاعدة, وتدمري عدد من املعدات 
الع�صكرية ومواد ُت�صتخدم يف الهجمات االإرهابية«. ومل ي�صدر تعليق 
ت�صعى  التي  احلــركــة,  و�صيطرت  الهجوم.  على  ال�صباب  حركة  مــن 
لالإطاحة باحلكومة املركزية يف ال�صومال على معظم مناطق جنوب 
االحتاد  قــوات  متكنت  عندما   2011 عــام  حتى  ال�صومال  وو�ــصــط 
ورغم  اأنــهــا  اإال  مقدي�صو.  العا�صمة  مــن  اإخــراجــهــا  مــن  االأفــريــقــي 
خ�صارتها على االأر�س ال تزال تنفذ هجمات كبرية, وغالباً ما تعلن 
عن �صقوط �صحايا باأعداد تتعار�س مع تلك التي يعلنها امل�صوؤولون 

احلكوميون.

كوفيد- �صد  �صخ�س  مليون   20 حــوايل  لتطعيم  رو�صيا  تخطط 
رئي�س  نائبة  ذكـــرت  ح�صبما   ,2021 مــن  االأول  الــربــع  خــالل   19
“اإذا  املــ�ــصــوؤولــة:  وقــالــت  ال�صبت.  اأمــ�ــس  جوليكوفا  تاتيانا  الــــوزراء, 
20 مليون عدد املواطنني  �صارت االأمــور ب�صكل جيد, نقدر بحوايل 
الذين �صيدخلون يف اإطار هذه العملية«. واأكدت جوليكوفا اأنه “مت 
ت�صنيع 7.6 مليار جرعة, مت ار�صال 2.1 مليار منها اىل االأقاليم 
الرو�صية«. ويف وقت �صابق, اأ�صارت رئي�صة الوكالة الرو�صية للدفاع عن 
امل�صتهلك, اآنا بوبوفا, اإىل اأن ال�صلطات ال�صحية الرو�صية قادرة على 
تطعيم “%60 من ال�صكان” خالل العام اجلــاري, وهو ما و�صف 
اأن  التطعيم يجب  اأن حملة  لكنها حذرت من  “اإجناز عظيم«.  باأنه 
ُتنظم بطريقة ت�صمح لل�صواد االأعظم من ال�صكان الرو�س باأن يكونوا 
حم�صنني �صد املر�س بحلول بداية ف�صل اخلريف, الذي ي�صهد عادة 
ال�صلطات  وتراهن  الفريو�صية.  باالأمرا�س  االإ�صابات  عدد  يف  زيــادة 
الرو�صية على التطعيم باعتباره الرد االأكرث فاعلية �صد اجلائحة, 
وقد بداأت حملتها يف مو�صكو يف اخلام�س من دي�صمرب -كانون االأول 
بلقاح )�صبوتنيك V( الرو�صي, ويف جميع اأنحاء البالد يف 15 من 

نف�س ال�صهر بني الفئات االأكرث عر�صة للخطر.

 
اأمــ�ــس االأول اجلمعة اإغالق  اأعــلــنــت واليـــة �ــصــاو بــاولــو الــربازيــلــيــة  
املحلي  بالتوقيت   20,00 ال�صاعة  من  اعتبارا  واملطاعم  احلــانــات 
طوال اأيام االأ�صبوع مبا يف ذلك يف العطل من اأجل احلد من انت�صار 

فريو�س كورونا امل�صتجد الذي يقتل �صخ�صا واحدا كل �صت دقائق.
حتى  املقبل  االثــنــني  مــن  التنفيذ  حيز  االإجـــــراءات  هــذه  و�صتدخل 
ومعظم  الكربى  باولو  �صاو  مدينة  يف  �صباط/فرباير  من  ال�صابع 

بلديات اأغنى والية يف الربازيل وت�صم اأكرب عدد من ال�صكان.
وقال حاكم الوالية جواو دوريا اإن “موجة ثانية من فريو�س كورونا 
�صاو  الــربازيــل وواليــة  واآثــارهــا ملمو�صة يف  العامل  امل�صتجد ت�صرب 
يدخلون  الذين  وعــدد  االإ�صابات  عدد  “ارتفاع  اأن  وا�صاف  باولو”. 
مكافحة  خلية  من�صق  �صرح  جهته,  مــن  جـــدا«.  مقلق  امل�صت�صفيات 
كورونا جواو غاباردو اأن “هناك وفاة واحدة كل �صت دقائق” ب�صبب 
كوفيد-19 يف والية �صاو باولو. واأ�صاف حمذرا اأن “�صيناريو االأيام 
اأ�صرة  يف  نق�س  وخَطر  قــامت  بالعك�س.اإنه  بل  مطمئنا,  لي�س  املقبلة 
وقت  اإجـــراءات خــالل  باولو  �صاو  تتخذ  اإذا مل  وارد  املــركــزة  العناية 
اأنه لن يرتاجع على الرغم من �صغوط  ق�صري«. واأكد جواو دوريا 
االأو�صاط االقت�صادية والرئي�س جايري بول�صونارو الذي يعار�س اأي 
�صكل من اأ�صكال العزل اأو اإبطاء الن�صاط االقت�صادي. وقال اإن “�صاو 
مواطنيها”,  عن  تتخلى   )...( �صعبوية  حكومة  لديها  لي�س  باولو 
يف اإ�ــصــارة وا�ــصــحــة اإىل بــولــ�ــصــونــارو الـــذي قــد يــكــون مناف�صا لــه يف 

االنتخابات الرئا�صية يف 2022.

عوا�سم

مقدي�شو

مو�شكو

�شاو باولو

 وزيرة ال�شحة ال�شريلنكية م�شابة بكوفيد-19 
•• كولومبو-اأ ف ب

البالد  يف  ال�صحة  وزيـــرة  اأن  االأول  اأمــ�ــس  ال�صريالنكية  ال�صلطات  اأعلنت 
بافيرثا وانيارات�صي التي عربت علنا عن تاأييدها ال�صتخدام مرّكب �صحري 
لوقف تف�صي فريو�س كورونا امل�صتجد يف اجلزيرة, م�صابة بكوفيد-19 كما 

اأثبتت فحو�س, و�صتفر�س على نف�صها حجرا.
وقال م�صوؤول يف وزارة ال�صحة اإن “اختبار امل�صت�صد اخلا�س بها اجلمعة” 
“كل  اأن  مو�صحا  نف�صها”,  عــزل  منه  “ُطلب  اأنــه  مــوؤكــدا  اإ�صابتها  اثبت 

ات�صاالتها املبا�صرة جمدت حاليا«.
و�صف,  كما  “�صحريا”  حملوال  علنا  تناولت  وانيارات�صي  بافيرثا  وكانت 
يتاألف من الع�صل وجوزة الطيب وينتجه �صاحر يوؤكد اأنه يوؤمن مناعة �صد 
الفريو�س مدى احلياة. كما قامت ب�صب قدر من املياه “املباركة” يف نهر 
يف ت�صرين الثاين/نوفمرب املا�صي بعدما اأخربها رجل ن�صب نف�صه اإلها اأن 
ذلك �صينهي الوباء. وكان وزير �صاب تناول املحلول نف�صه الذي روجت له 

وزيرة ال�صحة, اأ�صيب بكورونا خالل االأ�صبوع اجلاري.
وكان م�صوؤولون يف اجلزيرة التي يبلغ عدد �صكانها 21 مليون ن�صمة اأعلنوا 
وجامعة  اأ�صرتازينيكا  �صركة  طورته  الــذي  اللقاح  ا�صتخدام  على  املوافقة 

اأك�صفورد ب�صرعة, بعد �صاعات فقط من نتيجة اختبار وزيرة ال�صحة.
اأ�صا�س علمي  اإن هذا الــدواء لي�س له  اأنحاء البالد  واأكد االأطباء يف جميع 

واأنه ال يوجد عالج معروف لكوفيد-19.
العامة  التجمعات  على  املفرو�صة  القيود  حتـــدوا  االأ�ــصــخــا�ــس  اآالف  لكن 
على  للح�صول  املــا�ــصــي  ال�صهر  �صريالنكا  و�ــصــط  يف  قــريــة  على  وتــدفــقــوا 

االإك�صري الذي �صنعه النجار داميكا باندارا.

�ل�صكوك ل تز�ل خميمة على �لر�أي �لعام 

عبا�ض يتجاهل ال�شتطلعات وي�شّر على الرئا�شة

اململكة املغربية متنح الرتخي�ض للقاح »�شينوفارم« ال�شيني �شد كوروناترامب فّكر يف ا�شتبدال وزير العدل لقلب نتيجة النتخابات
•• الرباط -وام:

منحت اململكة املغربية لقاح “�صينوفارم” ال�صيني �صد “كوفيد-19” الرتخي�س ب�صكل عاجل نظرا 
ملطابقته وبامتياز املوا�صفات واملعايري املعتمدة دوليا ولتو�صيات منظمة ال�صحة العاملية ذات ال�صلة.

ونقلت وكالة املغرب العربي لالأنباء عن وزارة ال�صحة قولها اأم�س االأول اإن اجتماع اللجنة الوطنية 
اال�صت�صارية املكلفة بالبت يف ملفات الرتاخي�س اال�صتعجالية للقاحات املفرت�س ا�صتعمالها باملغرب 
بامتياز  ال�صيني  “�صينوفارم”  لقاح  مطابقة  اإىل  باالإجماع  خل�س  امل�صتجد  كــورونــا  فريو�س  �صد 
واأكدت  ال�صلة.  ذات  العاملية  ال�صحة  منظمة  لتو�صيات  وطبقا  دوليا  املعتمدة  واملعايري  للموا�صفات 
اأية  وال�صالمة, وخلوه من  والفاعلية  باجلودة  املرتبطة  ال�صروط  ا�صتوفى جميع  اللقاح  اأن  الــوزارة 
ال�صيني, وفق امل�صدر ذاته, من احل�صول  “�صينوفارم”  اأ�صرار جانبية حمتملة, مما ميكن خمترب 
على ترخي�س ب�صكل عاجل تدوم مدة �صالحيته 12 �صهرا. وكانت وزارة ال�صحة املغربية قد اأعلنت 
اأن  امل�صاد لفريو�س كورونا على  “اأ�صرتا-زينيكا”  اأوىل دفعات اللقاح الربيطاين  اأم�س عن ت�صلمها 

تت�صلم الدفعة االأوىل من لقاح “�صينوفارم” ال�صيني االأربعاء املقبل .

“التحري�س على التمّرد” على خلفية دوره يف اإقناع اأن�صاره 
بوجود تزوير يف االنتخابات قبل اقتحامهم مقر الكونغر�س يف 

مطلع كانون الثاين/يناير.
وخ�صر ترامب بفارق �صئيل والية جورجيا ل�صالح جو بايدن 
عملية  يف  الرئا�صية,  الــثــاين/نــوفــمــرب  ت�صرين  انتخابات  يف 
انــتــخــابــيــة اأ�ــصــر دون تــقــدمي اأدلــــة وا�ــصــحــة عــلــى اأنــهــا كانت 

مزورة.
روزن  رف�س  من  املتزايد  ترامب  امتعا�س  التقارير  وو�صفت 

تدخل وزارة العدل يف نتيجة االنتخابات.
وو�صع خطة مفرت�صة باال�صرتاك مع جيفري كالرك, وهو 
ب�صاأن عدم �صحة  ادعــاءات ترامب  اأّيــد  العدل  حمام يف وزارة 

نتيجة االنتخابات, ال�صتبدال روزن بكالرك.

لكن يف مواجهة ا�صتمرت ثالث �صاعات انخرط فيها الثالثة 
تراجع  مــ�ــصــوؤولــني,  عــن  نقال  تاميز”  “نيويورك  واأوردتـــهـــا 
ا�صتقاالت  موجة  �صت�صعل  اخلطوة  اإن  له  قيل  بعدما  ترامب 

وا�صعة.
ونفى كالرك ب�صكل قاطع باأن يكون و�صع اأي خطة لالإطاحة 

بروزن واأ�صار اإىل عدم دقة التقارير االإعالمية.
اأو  روزن  اأو  ترامب  بعد من  فعل  رد  اأي  ي�صدر  املقابل, مل  يف 

وزارة العدل على االأنباء.
م�صّرب  �صوتي  ت�صجيل  اأثــار  الثاين-يناير,  كانون  مطلع  ويف 
�صغط فيه ترامب على وزير �صوؤون والية جورجيا “للعثور” 
االنتخابات �صدمة  نتيجة  االأ�صوات لقلب  على ما يكفي من 

يف وا�صنطن.

•• وا�سنطن-اأ ف ب

االأ�صبق  االأمريكي  الرئي�س  اأن  اأمريكية  اإعالم  و�صائل  ك�صفت 
اآنذاك  باالإنابة  العدل  وزيــر  ا�صتبدال  يف  فّكر  ترامب  دونالد 
م�صاعدته  باإمكانه  العدل  وزارة  يف  مبحام  روزن  ايه  جيفري 
على اإجبار م�صوؤويل جورجيا على اإلغاء نتيجة االنتخابات يف 

الوالية.
وذكرت “نيويورك تاميز” اأن ترامب مل يرتاجع عن اخلطوة 
اإال بعدما مت اإبالغه باأن جميع كبار امل�صوؤولني يف وزارة العدل 

�صي�صتقيلون ب�صكل جماعي اإذا م�صى قدما باخلطة.
وتاأتي االأنباء التي ن�صرتها “وا�صنطن بو�صت” كذلك, يف وقت 
بتهمة  ال�صيوخ  اأمــام جمل�س  ترامب  تتم حماكمة  بــاأن  يتوقع 

 •• رام اهلل-وكاالت

تتهياأ االأرا�صي الفل�صطينية النتخابات 
ت�صريعية ورئا�صية جديدة بعد مر�صوم 
الفل�صطيني  الرئي�س  اأ�ــصــدره  رئا�صي 
-كانون  يناير   15 يف  عبا�س  حمــمــود 
الــثــاين اجلـــاري, واالنــتــخــابــات املزمعة 
يف مايو -اأيار ويوليو -متوز هي االأوىل 

منذ نحو 15 عاماً.
الفل�صطينيني  مــن  الــكــثــري  يــتــوقــع  مل 
احلايل  للرئي�س  فــتــح  حــركــة  تــر�ــصــيــح 
الرئا�صية  لالنتخابات  عبا�س  حممود 
رئي�س  وفاجاً  متــوز,  يوليو-  يف  املقررة 
ا�صتيه  حمــمــد  الــفــلــ�ــصــطــيــنــي  الـــــــوزراء 
له  ت�صريح  يف  اأكـــد  حينما  الــكــثــرييــن, 
الــرئــيــ�ــس, حممود  اأن  اخلــمــيــ�ــس,  يـــوم 
عبا�س, �صيكون مر�صح حركة “فتح” يف 
االنتخابات, مبن فيهم اأع�صاء يف حركة 
بـــاأن تكون  يــاأمــلــون  الــذيــن  فتح خا�صة 
لو�صول  فــر�ــصــة  املــقــبــلــة  االنــتــخــابــات 
ال�صلطة,  هــرم  راأ�ـــس  اإىل  �صابة  قــيــادات 
“جريوزامل  ل�صحيفة  تقرير  بح�صب 

بو�صت” االإ�صرائيلية.

�صكوك
الت�صريعية  االنتخابات  اإجـــراء  حــول  ال�صكوك  زالــت  ومــا 
الراأي  على  خميمة  الفل�صطينية  االأرا�صي  يف  والرئا�صية 
الـــعـــام, وتــبــنــى تــلــك الــ�ــصــكــوك عــلــى وقــائــع �ــصــابــقــة كانت 
ثم  رئا�صية  انتخابات  اإجــراء  عزمها  فيها  اأعلنت  ال�صلطة 
جتاهلت القرار متحججة بف�صل التو�صل التفاق مع حركة 
اإ�صرائيلية اأف�صلت م�صاعي ال�صلطة يف  حما�س, اأو �صغوط 
ال�صلطة يف  وف�صلت  ال�صرقية.   بالقد�س  االنتخابات  عقد 
ال�صرعية,  رئا�صية جتدد  انتخابات  اأكرث من مرة يف عقد 
يف  فــوزه  منذ  ال�صلطة  رئا�صة  يف  عبا�س  الرئي�س  وا�صتمر 
اليوم, رغم  2015 حتى  الثاين  يناير -كانون  انتخابات 

انتهاء واليته يف 2009, بح�صب الد�صتور الفل�صطيني.
ورغم تعهد عبا�س اأمام اجلمعية العامة يف االأمم املتحدة 
عودته  عــامــة حــني  انــتــخــابــات  اإىل  بــالــدعــوة   ,2019 يف 
فتح  حــركــة  وحملت  ف�صلت,  املــحــاولــة  اأن  اإال  اهلل  رام  اإىل 
الطرفني  حمــاوالت  ف�صل  بعد  حما�س,  حلركة  امل�صوؤولية 

لعقد اتفاق م�صاحلة.
القادمة,  القليلة  االأ�صهر  يف  االنتخابات  عقد  قــرار  واأتــى 
بعد �صهور من املفاو�صات بني قادة فتح وحما�س يف تركيا 
وقطر وم�صر. واأكد رئي�س املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�س 
حممود  اإىل  مــوجــهــة  خطية  ر�ــصــالــة  يف  هنية  اإ�ــصــمــاعــيــل 

وب�صام  االأ�ــصــقــر  احلليم  وعــبــد  خــالــد  وتي�صري  الــربغــوثــي 
ال�صاحلي و�صيد بركة وعبد الكرمي �صبري. وح�صل عبا�س 
على %62.52 من االأ�صوات, وحل الربغوثي يف   املرتبة 
الذي  اخلمي�س  يــوم  وحتى   .19.48% بن�صبة  الثانية 
اأعلن فيه ا�صتية تر�صح عبا�س النتخابات الرئا�صة القادمة, 
لالنتخابات  الــرت�ــصــح  نيته  عــن  فل�صطيني  اأي  يعلن  مل 

الرئا�صية.
ويوؤكد املحللون, اأن تر�صح عبا�س النتخابات جديدة قرار 
من �صاأنه اأن يثري بلبلة يف اأو�صاط حركة فتح, قد ت�صل اإىل 
حد التمرد من قبل بع�س النافذين يف احلركة وال�صلطة, 
مقاليد  بت�صلم  االآملني  ال�صيا�صية  الطموحات  واأ�صحاب 

احلكم وخالفة عبا�س.

مناف�صة
وبح�صب التقارير, ي�صكل رئي�س التيار االإ�صالحي يف حركة 
فتح حممد دحالن واالأ�صري مروان الربغوثي م�صدر قلق 
الربغوثي,  مـــروان  اأمـــا  عبا�س.  للرئي�س  بالن�صبة  كبري 
املوؤبد  بال�صجن  اأحكام   5 ويق�صي  لعبا�س  اآخــر  ناقد  وهو 
رغبته  اإىل  �صابق  وقت  يف  اأ�صار  االإ�صرائيلية,  ال�صجون  يف 
الربغوثي  ويحظى  الرئا�صية.  لالنتخابات  الرت�صح  يف 

ب�صعبية كبرية بني الفل�صطينيني.
الفل�صطيني  املركز  اأجــراه  العام  للراأي  ا�صتطالع  واأظهر 
للبحوث ال�صيا�صية وامل�صحية ومقره رام اهلل, اأنه اإذا ر�صحت 

عبا�س رغبة احلركة يف اإنهاء اخلالف وحتقيق امل�صاحلة, 
باإجراء االنتخابات  تراجعه عن مطلبه  اأي�صاً  فيها  معلناً 
الت�صريعية والرئا�صية يف اآن واحد. وبح�صب التقارير, فاإن 
االنتخابات  يف  جديد  فوز  لتحقيق  تتطلع  حما�س  حركة 
قائمة  جنــحــت  حـــني   ,2006 غـــــرار  عــلــى  الــتــ�ــصــريــعــيــة 
فيها  والفوز  االنتخابات  باكت�صاح  واالإ�صالح”  “التغيري 
االأف�صل  البديل  باأنها  الفل�صطينيني  اإقناع  بعد  ب�صهولة 

حلركة فتح.

جدل
اأبـــدوا  الــذيــن  الفل�صطينيني  اأو�ـــصـــاط  يف  اجلـــدل  يــحــتــدم 
�صنه  كــرب  رغــم  جــديــدة  لــواليــة  عبا�س  لرت�صح  ا�صتنكاراً 
اإتاحته  اإىل عدم  اإ�صافة  اأواًل, وحالته ال�صحية الغام�صة, 
املتخمة  ال�صلطة  عــروق  يف  جــديــدة  دمــاء  ل�صخ  الفر�صة 
بالف�صاد. ويقول م�صوؤول يف حركة رف�س الك�صف عن ا�صمه 
“ال اأرى اأي �صبب  يف ت�صريح نقلته “جريوزامل بو�صت”, 
يجعل الفل�صطينيني يتحم�صون للت�صويت يف االنتخابات 
املقبلة ما دام اأن الرئي�س عبا�س �صيرت�صح لوالية اأخرى”, 
يـــدرك جميع  احلــالــيــة,  الــظــروف  “يف ظــل  ـــه  اأن م�صيفاً 
ال  عبا�س  الرئي�س  يناف�س  �صخ�س  اأي  اأن  الفل�صطينيني 

يحظى بفر�صة كبرية للفوز«.
يف االنتخابات الرئا�صية االأخرية التي عقدت يف 2005, 
تــنــافــ�ــس عــبــا�ــس مــع 6 مــر�ــصــحــني اآخـــريـــن هــم م�صطفى 

االنتخابات  لها يف  فتح عبا�س كمر�صح 
الفل�صطينيني  غالبية  فــاإن  الرئا�صية, 
�ــصــتــنــظــر اإلـــيـــه عــلــى اأنــــه اخــتــيــار غري 
فقط   25% ويعتقد  وخــاطــئ.  موفق 
هو  عبا�س  اأن  اآراوؤهــــم  امل�صتطلعة  مــن 
اعترب  حني  يف  لفتح.  االأف�صل  املر�صح 
اأن  اآراوؤهــــــــم  املــ�ــصــتــطــلــعــة  مـــن   42%
الربغوثي هو مر�صحهم املف�صل, بينما 
ف�صل %10 تر�صيح دحالن. ويف حال 
خو�س هنية االنتخابات الرئا�صية, وهو 
اأمر م�صتبعد, اأ�صار اال�صتطالع اإىل اأنه 
االأ�صوات,  مــن   50% على  �صيح�صل 
ال�صلطة  لـــرئـــيـــ�ـــس   43% مـــقـــابـــل 
حني  يف  عبا�س.  حممود  الفل�صطينية 
اآراوؤهم  امل�صتطلعة  من   66% طالب 

عبا�س باال�صتقالة وعدم الرت�صح.

تهمي�س
وقال موالون لدحالن االأ�صبوع املا�صي, اإنهم اإذا ا�صتبعدوا 
من القائمة الر�صمية لفتح, ف�صيرت�صحون ب�صكل منف�صل. 
“عبا�س وقيادة فتح �صتبذل ق�صارى  اإن  التقارير,  وتقول 
جهدها ملنع دحالن من خو�س االنتخابات الرئا�صية لكن 
امل�صاركة  من  لدحالن  املوالني  اآالف  منع  عليهم  ي�صعب 
املنخف�صة  الن�صب  الربملانية«. ومبثل هذه  االنتخابات  يف 
اإذا قرر تقدمي  التاأييد, �صيخاطر عبا�س ب�صكل كبري  من 
ذلك, هناك  على  الرئا�صية. عالوة  تر�صيحه لالنتخابات 
احتمال قوي باأن يفوز املن�صقون عن حما�س اأو فتح بقيادة 
املجل�س  انتخابات  يف  املقاعد  باأغلبية  والربغوثي  دحالن 
دحالن  اأن  الفل�صطينيني  بــعــ�ــس  ويــعــتــقــد  الــتــ�ــصــريــعــي. 
وقيادة  عبا�س  لتقوي�س  �صرياً  حتالفاً  اأقاما  والربغوثي 
املــزيــد مــن قادة  االثــنــني  اإىل  فتح احلــالــيــة. وقــد ين�صم 
فتح ال�صاخطني يف االأ�صابيع املقبلة, مما يخلق املزيد من 
العقبات اأمام عبا�س. كما تخ�صى حما�س اأن يحاول عبا�س 
بفر�س  اأو  باعتقالهم  مر�صحيها  بع�س  عرقلة  واإ�صرائيل 
على  للح�صول  عــبــا�ــس  ي�صعى  جــهــتــه,  مــن  عليهم.  قــيــود 
تاأكيدات باأن املوالني له يف قطاع غزة الذي حتكمه حما�س 
�صي�صمح لهم بالدخول يف االنتخابات وامل�صاركة فيها دون 

التعر�س للرتهيب والتهديد.

تاأخر خروج املرتزقة من ليبيا يهدد م�شتقبل اتفاق الهدنة
 •• طرابل�س-اأ ف ب

مــع انــتــهــاء املــهــلــة املــحــددة خلـــروج املــرتــزقــة والقوات 
النار  اإطـــالق  اتــفــاق وقــف  ليبيا, يبقى  االأجــنــبــيــة مــن 
اندالع  احتمال  مع  خ�صو�صا  مهدداً,  البالد  يف  الدائم 
اأعمال ع�صكرية جمددا بني طريف النزاع, ح�صبما يرى 

حمللون وخرباء.
الدولية يف ليبيا,  العالقات  اأ�صتاذ  املنت�صر  وقال خالد 
اإن قرار اإخراج املرتزقة “لي�س بيد االأطراف الليبية بل 

بيد القوى االأجنبية املتناف�صة يف ليبيا.
وعنف  ال�صلطة  على  �ــصــراعــات  تقو�صها  الــتــي  وليبيا 
دموي منذ �صقوط نظام معمر القذايف يف 2011 بعد 
 2016 �صعبية, منق�صمة منذ  ثورة  اأ�صهر من  ثمانية 
ومقرها  الــوطــنــي  الــوفــاق  حكومة  هما  �صلطتني  بــني 
طرابل�س وال�صلطات املتحالفة مع امل�صري خليفة حفرت 

الرجل القوي من �صرق البالد.
ني�صان/اأبريل  يف  حــفــرت  قــــوات  حمــاولــة  فــ�ــصــل  وبــعــد 
جهود  جنــحــت  طــرابــلــ�ــس,  عــلــى  الــ�ــصــيــطــرة   ,2019
دبلوما�صية يف وقف االأعمال الع�صكرية وتوجت بتوقيع 
االأمم  بــرعــايــة  جنيف  يف  الليبية  الع�صكرية  اللجنة 
اتفاقا  املا�صي,  االأول/اأكــتــوبــر  ت�صرين   23 يف  املتحدة 

لوقف اإطالق النار ب�صكل دائم يف انحاء البالد.
وتق�صي اأهم بنود االتفاق على رحيل القوات االأجنبية 

واملرتزقة يف مهلة ت�صعني يوما تنتهي ال�صبت.
لكن مل ي�صدر اي اإعالن �صباح اأم�س ال�صبت عن رحيل 

اأو تفكيك هذه القوات.
يــوم �صورا  االمــريكــيــة قبل  ان ان”  “�صي  قــنــاة  وبــثــت 
خندق  اأنها  على  عر�صت  ا�صطناعية  باأقمار  التقطن 
)�صمال( مرتزقة  �صرت  �صخم حفره يف جنوب مدينة 
اأمريكي  م�صوؤول  عــن  القناة  ونقلت  رو�صيا.  تدعمهم 
املرتزقة  هـــوؤالء  اأن  على  دليل  هــذا  اإن  قوله  ت�صمه  مل 

“ينوون البقاء لفرتة طويلة«.
ك�صفت مبعوثة االأمم املتحدة باالإنابة اىل ليبيا �صتيفاين 

�صوريني  اأر�صلت مرتزقة  الوطني. كما  الوفاق  حكومة 
, بح�صب خرباء االأمم املتحدة. ويف 22 كانون االأول/
دي�صمرب مدد الربملان الرتكي االإذن بن�صر هوؤالء اجلنود 
ملدة 18 �صهرا. وتنفي رو�صيا لعب دور يف وجود مرتزقة 
رو�س. لكن يف اأيار/مايو 2020, اأكد خرباء من االأمم 
فاغرن  جمموعة  من  ليبيا  يف  مرتزقة  وجــود  املتحدة 
الرو�صي فالدميري  الرئي�س  باأنها مقربة من  املعروفة 
“لن يخرجوا  املرتزقة  اإن  املنت�صر  بوتني. وقال خالد 
حتى ت�صمن الدول التي جندتهم م�صاحلها يف املرحلة 

االنتقالية اجلديدة املقبلة«.
اأن ال�صدام الع�صكري  “وجودهم يعني  اأن  املنت�صر  اأكد 
التهدئة  وبــالــتــايل  حلظة,  اأي  يف  يتجدد  اأن  لــه  ميكن 

احلالية يظل م�صريها جمهوال«.

ويليامز مطلع كانون االأول/دي�صمرب املا�صي عن وجود 
ليبيا,  يف  واملرتزقة”  االأجنبية  “القوات  األفا من   20
معتربة ذلك انتهاكا “مروعا” لل�صيادة الوطنية. كما 
اأ�صارت اإىل وجود ع�صر قواعد ع�صكرية يف ليبيا, ت�صغلها 

ب�صكل جزئي اأو كلي قوات اأجنبية ومرتزقة.
وهـــي يف الــغــالــب مــوزعــة حـــول �ــصــرت حــيــث يــقــع خط 
اجلنوب  واإىل  حزيران/يونيو  منت�صف  منذ  اجلبهة 
يف قواعد جوية رئي�صية ال �صيما يف اجلفرة, على بعد 
500 كم جنوب طرابل�س ل�صالح املوالني حلفرت, واإىل 
الغرب يف الوطية )املوالية حلكومة الوفاق الوطني( , 

اأكرب قاعدة ع�صكرية على احلدود التون�صية.
واأر�صلت تركيا طائرات م�صرية ومدربني وم�صت�صارين 
ع�صكريني اإىل ليبيا مبوجب اتفاق ع�صكري موقع مع 

مــن جــهــتــه, راأى جـــالل الــفــيــتــوري اأ�ــصــتــاذ الــقــانــون يف 
املرتزقة  خــــروج  فــر�ــس  اإن  بـــر�ـــس,  لــفــرانــ�ــس  حــديــث 
ليبيا  وغــرب  �صرق  مت�صاوية  لي�صت  االأجنبية  والقوات 
ليبيا  بــني  ع�صكرية  اتفاقيات  وفــق  جــاء  بع�صها  “الأن 

وتركيا على �صبيل املثال«.
تواجدها  بتمديد  مــوؤخــرا  اأنــقــرة  “قيام  اأن  اإىل  واأ�ــصــار 
الع�صكري ملدة 18 �صهرا ال يعك�س نوايا جادة للخروج”, 
مو�صحا اأن “االأمر ينطبق اأي�صا على التواجد الرو�صي 
عرب جمموعة فاغرن الذي ال نعرف �صكل االتفاق الذي 
اأبرمه امل�صري حفرت مع مو�صكو لتحديد فرتة بقائهم 

يف ليبيا«.
اأنطونيو غوتريي�س  وكان االأمني العام لالأمم املتحدة 
�صدد خالل االأ�صبوع اجلاري يف تقرير قدم اإىل جمل�س 
االأمن على �صرورة مغادرة القوات االأجنبية واملرتزقة 
قبل ال�صبت. ويف نهاية 2020 دعا اإىل ت�صكيل جمموعة 

مراقبة غري م�صلحة للتحقق من مغادرة املرتزقة.
مت  الـــذي  كوبي�س  يـــان  ال�صلوفاكي  عــلــى  يتعني  وبـــات 
تعيينه مبعوثا جديدا اإىل ليبيا يف 15 كانون الثاين/
يناير لليبيا يف 15 يناير القيام مبهمة فر�س تطبيق 

هذا االتفاق واإدارة املفاو�صات ال�صعبة بني الليبيني.
ال�صيا�صي  الليبيون يف ملتقى احلوار  االفرقاء  وتوافق 
الـــذي عــقــدت اأوىل جــوالتــه يف تــونــ�ــس يف الــتــا�ــصــع من 
موعد  حتديد  على  املــا�ــصــي,  الثاين/نوفمرب  ت�صرين 
االأول/دي�صمرب  كـــانـــون   24 يف  االنــتــخــابــات  اإجــــــراء 

.2021
ال�صلطة  اختيار  اآلية  على  املا�صي  الثالثاء  اتفقوا  كما 
التنفيذية اجلديدة )احلكومة( التي �صتح�صر لعملية 
م�صنية  جــوالت  بعد  اجلــاري,  العام  نهاية  االنتخابات 

من املناق�صات وب�صغوط دولية.
وتتوا�صل هذه املفاو�صات التي ي�صارك فيها حماورون 
ليبيون لو�صع خارطة طريق �صيا�صية لالنتخابات التي 
�صرطة   ,  2021 االأول/دي�صمرب  كانون  اأُعلن عنها يف 

اأال يتم انتهاك وقف اإطالق النار.

�شعبّية بول�شونارو ت�شهد انخفا�شًا هو الأ�شواأ منذ عامني  ••�ساو باولو-اأ ف ب

الربازيلي  الرئي�س  �صعبّية  ت�صهد 
انخفا�صاً  بـــولـــ�ـــصـــونـــارو  جـــايـــري 
هـــو االأ�ــــصــــواأ مــنــذ عـــامـــني, ح�صب 
البالد  ت�صرب  وقــٍت  يف  ا�صتطالع 
كوفيد-19.  مـــن  ثــانــيــة  مـــوجـــة 
الذي  اال�ــصــتــطــالع  اإىل  وا�ــصــتــنــاداً 
يعتقد  “داتافولها”,  اأجراه معهد 
اأّن  الربازيلّيني  من  فقط   31%

يقوم  املــتــطــّرف  اليميني  الرئي�س 
جّداً”,  “جّيد  اأو  “جّيد”  بعمل 
اال�صتطالعات  يف   37% مــقــابــل 
اآب/ اأجــــريــــت يف  الـــتـــي  االأخـــــــرية 
اأغ�صط�س وكانون االأّول/دي�صمرب.

الذين  الـــربازيـــلـــّيـــني  نــ�ــصــبــة  اأّمــــــا 
“�صّيئة”  رئــا�ــصــتــه  اأّن  يــعــتــربون 

من  فــارتــفــعــت  جّداً”  “�صّيئة  اأو 
�صملهم  ــن  ممَّ  40% اإىل   32%
انخفا�س  ويــتــزامــن  اال�ــصــتــطــالع. 
عاماً(   65( بــولــ�ــصــونــارو  �صعبّية 
االقت�صادّية  امل�صاعدة  انتهاء  مــع 
املــــدفــــوعــــة مــــن نـــيـــ�ـــصـــان/اأبـــريـــل 
لـ  االأّول/ديــــ�ــــصــــمــــرب  كــــانــــون  اإىل 

68 مــلــيــون بــرازيــلــّي )نــحــو ثلث 
ملواجهة  ــ�ــصــة  واملــخــ�ــصّ الـــ�ـــصـــّكـــان( 
عواقب اجلائحة التي اأودت بحياة 
الربازيل,  يف  �صخ�س  األـــف   215
ثاين اأكرث دول العامل ت�صّرراً بعد 
تتعّر�س  كــمــا  املــتــحــدة.  الـــواليـــات 
النتقادات  الــربازيــلــّيــة  احلــكــومــة 

لالأزمة  اإدارتــهــا  �صوء  خلفّية  على 
حملة  يف  ولـــلـــتـــاأخـــري  الـــ�ـــصـــّحـــيـــة 
التطعيم التي بداأت هذا االأ�صبوع. 
ن�صبة  فــاإّن  لـ”داتافولها”,  ووفــًقــا 
 51% تبلغ  لبول�صونارو  الّرف�س 
لــدى االأ�ــصــخــا�ــس الــذيــن يخ�صون 
االإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجّد. 

وما انفّك بول�صونارو ُيقّلل من اأثر 
االأزمة ال�صّحية, وقد جّدد اجلمعة 
اللقاحات  فـــاعـــلـــّيـــة  يف  تــ�ــصــكــيــكــه 

امل�صاّدة لفريو�س كورونا.
و�صّجلت الربازيل يف االإجمال نحو 
215 األف وفاة نتيجة الفريو�س, 
و�صارت حت�صي اأكرث من األف وفاة 
اأكرث دول  يومّياً, ما يجعلها ثاين 
الــعــامل تــ�ــصــّرراً مــن اجلائحة بعد 

الواليات املتحدة.
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عربي ودويل

ومّت �صراء 6 طائرات رافال جديدة من ال�صركة امل�صّنعة “دا�صو 
للطريان” يفرت�س اأن يبداأ ت�صليمها اعتباراً من 2022.

لكّن اأثينا الراغبة يف احل�صول بال تاأخري على طائرات ت�صمن 
تفّوقها اجلّوي يف بحر اإيجه, ا�صرتت 12 طائرة م�صتعملة من 

باري�س, و�صتت�صّلمها من خمزون القّوات اجلّوية الفرن�صّية.
ومن املقّرر اأن تبداأ عملّيات الت�صليم يف ال�صيف.

توقع  اأن  يفرت�س  الــطــائــرات,  لــهــذه  بــدائــل  على  وللح�صول 
12 طائرة  لــ�ــصــراء  لــلــطــريان  دا�ــصــو  �صركة  مــع  عــقــداً  فرن�صا 

جديدة, وفقاً لوزارة اجليو�س الفرن�صية.
واّتخذ رئي�س الوزراء اليوناين كريياكو�س ميت�صوتاكي�س قرار 
مواجهة  يف  �صبتمرب)اأيلول(  يف  رافــال  �صراء  ب�صاأن  التفاو�س 
الطاقة يف جنوب  مــوارد  ا�صتغالل  ب�صاأن  تركيا  اخلالفات مع 

مناورات ع�صكرية م�صرتكة يف البحر املتو�صط.
يف  الع�صكرّية  قدراتها  تعزيز  على  عزمها  اليونان  اأعلنت  كما 
تتجاوز  بن�صبة  االقت�صار  انكما�س  مــن  الــرغــم  على   2021
%10 يف 2020 نتيجة جائحة كوفيد19, يف وقت توا�صل 

البالد تعافيها من اأزمة ديون ا�صتمرت عقداً.
وتعتزم اأثينا تخ�صي�س 5.5 مليارات يورو للدفاع هذا العام, 

ما يزيد اإنفاقها على املعدات الع�صكرية 5 اأ�صعاف.
ل�صراء  اأثينا  تخطط  رافـــال,  مقاتالت  �صرائها  اإىل  واإ�ــصــافــة 
فرقاطات ومروحيات وطائرات م�صرية وحتديث اأ�صطولها من 

طائرات اإف16 وجتنيد 15 األف ع�صكري اإ�صايف.
 12 اإىل  الع�صكرية  اليونان متديد فرتة اخلدمة  اأعلنت  كما 

�صهراً بداًل من 9 حالياً.

•• باري�س-وكاالت

مع  بالتعاون  اجلــويــة  قواتها  لتعزيز  الــزمــن  اليونان  ت�صابق 
املتحدة, تتوّجه وزيــرة اجليو�س  االأوروبــي والواليات  االحتــاد 
اأثينا لتوقيع عقد  اإىل  االثنني  الفرن�صّية فلورن�س باريل غداً 
لبيع 18 طائرة مقاتلة من طراز رافال لليونان التي تواجه 

توّتراً متزايداً مع تركيا املجاورة.
وي�صمل العقد الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار يورو, 12 طائرة 
اأ�صلحتها, بح�صب ما ذكرت  م�صتعملة و6 طائرات جديدة مع 

�صحيفة “اأحوال” الرتكية.
وا�صتغرقت املفاو�صات حول العقد مدة قيا�صية بني احلكومتني 

ووافق عليه الربملان اليوناين يف منت�صف يناير)اأيار(.

�صرق البحر االأبي�س املتو�صط.
وكان ميت�صوتاكي�س قال اأي�صاً اإّن “اليونان �صتح�صل على اأربع 
فرقاطات متعّددة املهّمات واأربع طائرات مروحّية, اإ�صافة اإىل 
التمويل يف قطاع  األـــف جــنــدي و�ــصــّخ مــزيــد مــن   15 جتنيد 

�صناعتها الدفاعّية«.
ويق�صي برنامج الت�صّلح الذي و�صعته احلكومة اليونانّية اأي�صاً 
بتحديث اأربع فرقاطات اأخرى و�صراء اأ�صلحة م�صاّدة للدّبابات 

وطوربيدات و�صواريخ, ح�صب ميت�صوتاكي�س.
القّوات  تعزيز  اأوان  “اآن  اإّنـــه  الــيــونــاين  الــــوزراء  رئي�س  وقـــال 
امل�صّلحة )...( هذه املبادرات ت�صّكل برناجماً قوياً �صيتحّول اإىل 

درع وطني«.
وتدعم فرن�صا اليونان يف هذا املجال و�صاركت خالل ال�صيف يف 

فرن�شا تعزز قدرات اأثينا اجلوية بالتعاون مع الحتاد الأوروبي وامريكا

•• عوا�سم-وكاالت

العراقي  الــــوزراء  رئي�س  يوا�صل 
مــ�ــصــطــفــى الــــكــــاظــــمــــي, اتـــخـــاذ 
خـــطـــوات جــريــئــة و�ـــصـــارمـــة بعد 
الذين  االنتحاريني  التفجريين 
وقعا يف العا�صمة العراقية بغداد 
واأ�صفرا  اخلمي�س  اأم�س  اأول  اأول 
عن �صقوط الع�صرات ما بني قتيل 
تعقيدات  تفر�س  فيما  وجــريــح, 
الطويلة  الــــ�ــــصــــنــــوات  وظــــــــالل 
الــ�ــصــابــقــة عــلــيــه حتـــديـــات كبرية 
لتنفيذ روؤيته يف اإ�صالح موؤ�ص�صات 

االأمن وحفظ اأمن العراق.
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة اأم�س 
الــ�ــصــبــت, فـــاإن الــتــدخــل االإيــــراين 
املوؤ�ص�صات  مــن  عـــدد  يف  وتــوغــلــه 
وا�صتخدامه  الــعــراقــيــة,  االأمــنــيــة 
ح�صابات  لت�صفية  �صاحة  الــعــراق 
زاد  املتحدة  الواليات  مع  طهران 
يف  االأمنية  التحديات  تعقيد  من 

العراق.

د�ع�س و�إير�ن
اأن  “العرب”  �ــصــحــيــفــة  وراأت 
رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى 
اأمنية  حتديات  يواجه  الكاظمي, 
�صيطرة  لــفــر�ــس  عــلــى واجــهــتــني 
االأوىل  الـــو�ـــصـــع,  عــلــى  حــكــومــتــه 
التابعة  وامليلي�صيات  اإيــــران  �صد 
الــــعــــراق, والـــثـــانـــيـــة �صد  لــهــا يف 
تنظيم داع�س الذي عاود الظهور 
تــركــيــز احلكومة  مــن  مــ�ــصــتــفــيــداً 

على مواجهة امليلي�صيات.
اأمام  مطالب  “الكاظمي  وقالت: 
االأمني,  املــلــف  بــ�ــصــبــط  الـــ�ـــصـــارع 
قبل  متوقعة  خــروقــات  اأّي  ومنع 
ثقة  نــيــل  اأراد  حـــال  حــدوثــهــا, يف 
اأي�صاً  مــ�ــصــوؤول  لكنه  الــعــراقــيــني, 
العراقية  اجلـــمـــاعـــات  مــنــع  عـــن 

•• ووهان-اأ ف ب

مرور  ال�صبت  ووهـــان  مدينة  حتيي 
�ـــصـــنـــة عـــلـــى فــــر�ــــس تــــدابــــري عـــزل 
للحد  يــومــا   76 ا�صتمرت  �ــصــارمــة 
الذي  امل�صتجد  كورونا  فريو�س  من 

يوا�صل تف�صيه يف اأماكن اأخرى .
ب�صيارات  �ــصــوارع ووهـــان  وازدحــمــت 
العام  الــنــقــل  وعــــربــــات  املـــواطـــنـــني 
واكــتــظــت ار�ــصــفــة املـــــارة, مـــا يوؤكد 
الكبرية  املــديــنــة  يف  الــتــعــايف  حــجــم 
مليون   11 �صكانها  عــدد  يبلغ  التي 
ن�صمة ور�صدت فيها اأوىل االإ�صابات 

بالفريو�س قبل اأن يجتاح العامل.
ويـــتـــ�ـــصـــارع انـــتـــ�ـــصـــار الــــفــــريو�ــــس يف 
دول اأخــــرى. وقـــال رئــيــ�ــس الــــوزراء 
الــربيــطــاين بــوريــ�ــس جــونــ�ــصــون اإن 
اململكة  يف  ظــهــرت  جـــديـــدة  نــ�ــصــخــة 
املتحدة قد تكون اأكرث فتكا وعدوى 
مــن تــلــك الــتــي هـــددت ووهــــان قبل 

ا�صتغالل  مـــن  الإيـــــــران  املـــوالـــيـــة 
عمليات  لتنفيذ  اخلمي�س  هجوم 

انتقامية يف املناطق ال�صنية«.
الطريان,  اأن هجوم  اإىل  واأ�ــصــارت 
ال�صحايا  وحــجــم  بــ�ــصــاعــتــه  عــلــى 
الكبري الذي خلفه, فر�صة للقائد 
للق�صاء  امل�صلحة,  للقوات  الــعــام 
ــاد املـــتـــجـــذرة يف  عــلــى بـــــوؤر الــفــ�ــص
والع�صكرية,  االأمنية  املوؤ�ص�صتني 
ـــاحـــة الــــتــــاأثــــري  وتـــقـــلـــيـــ�ـــس مـــ�ـــص

االإيراين عليهما.
ولفتت ال�صحيفة اإىل اأن الكاظمي 
طارئة  اجــتــمــاعــات  �صل�صلة  عــقــد 
يومي اخلمي�س واجلمعة, اأ�صفرت 
بـــعـــدد مــــن كبار  عــــن االإطـــــاحـــــة 
خلفية  على  االأمنيني  امل�صوؤولني 

هجوم الطريان.
االإقاالت,  �صملتهم  من  بني  ومــن 

اأن  املقرر  الت�صريعية,  االنتخابات 
اأ�صهر قليلة,  البالد بعد  ت�صهدها 
وهي خطوة حتتاج من احلكومة 
ال�صيا�صية  االأطــــــيــــــاف  وكــــافــــة 
جدية  اأكـــــرث  بــ�ــصــكــل  الــعــمــل  اإىل 
الإجناحها؛ الأنها تقود البالد اإىل 

بر االأمان.
للجهود  انتكا�صة  “�صكل  واأ�صاف 
م�صطفى  حــكــومــة  تبذلها  الــتــي 
واأنها جــاءت يف  الكاظمي, خا�صة 
يعي�صها  ا�صتثنائية  ظـــروف  ظــل 
ا�صتمرار  جــــّراء  مــن  الــعــراقــيــون 
الناجت  الـــ�ـــصـــيـــا�ـــصـــي,  االحــــتــــقــــان 
املدنية  الـــقـــوى  بـــني  �ـــصـــراع  عـــن 
اإبقاء  يف  ترغب  التي  وامليلي�صيات 

االأو�صاع حتت تهديد االإرهاب«.
اأن فــو�ــصــى الــ�ــصــالح ال  واأو�ــــصــــح 
ال�صعب  مــن  و�ــصــار  قائمة,  تــزال 

الـــفـــريـــق الـــركـــن عـــامـــر �ـــصـــدام, 
ل�صوؤون  ــيــة  الــداخــل وزيـــــر  وكـــيـــل 
الفريق  وكـــلـــف  اال�ـــصـــتـــخـــبـــارات, 
الذي  منه,  بــدال  اأبورغيف  اأحمد 
ال�صباط  كـــبـــار  اأقـــــرب  مـــن  يــعــد 
اأن كلفه  اإذ �صبق  لرئي�س الــوزراء, 
ملطاردة  خــا�ــصــة  جلــنــة  بــرئــا�ــصــة 
امل�صوؤولني الفا�صدين واعتقالهم.

�صربة  الكاظمي  “�صدد  واأ�صافت 
ــــــــــراين يف  مـــوجـــعـــة لـــلـــنـــفـــوذ االإي
الـــــعـــــراق, مــــن خـــــالل االإطــــاحــــة 
البطاط,  جعفر  الركن  بالفريق 
واإبعاد  االحتــاديــة,  ال�صرطة  قائد 
)خلية  عـــن  الــبــ�ــصــري  اأبـــوعـــلـــي 
ال�صقور( ذات املهام اال�صتخبارية 
اخلا�صة, حيث اأمن امل�صوؤولني من 
ب�صالتها  املــعــروفــة  ال�صخ�صيات 

الوثيقة مع اإيران«.

كما  و�صوريا,  الــعــراق  يف  خمتلفة 
األــف م�صلح   18 اأكــرث مــن  ميلك 
و�صوريا,  الـــعـــراق  بـــني  مـــوزعـــني 
وبــــالــــتــــايل فـــــــاإن هــــــذه اخلـــاليـــا 
اأحياناً  املـــتـــحـــركـــة  اأو  الـــنـــائـــمـــة 
القيادات  تــعــلــيــمــات  نـــّفـــذت  قـــد 
اأمنياً  تهديداً  و�صّكلت  اخلارجية 

خطرياً«.

��صتهد�ف 
�ل�صتحقاقات �لوطنية

من جانبه قال الكاتب يف �صحيفة 
الرئي�س  اإن  نا�صر,  �صادق  اخلليج 
اأ�صاب  �ــصــالــح,  بــرهــم  الـــعـــراقـــي 
اجلماعات  اأن  اإىل  اأ�ــصــار  عــنــدمــا 
لتفجريي  املـــنـــفـــذة  االإرهــــابــــيــــة 
اال�صتحقاقات  ت�صتهدف  بــغــداد, 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة, ويــــقــــ�ــــصــــد بـــذلـــك 

خطو�ت جريئة
ال�صرق  �ــصــحــيــفــة  راأت  بــــدورهــــا 
وا�صعة  الــتــغــيــريات  اأن  االأو�ـــصـــط, 
رئي�س  عليها  اأقـــدم  التي  النطاق 
م�صطفى  الــــعــــراقــــي  ـــــــــــوزراء  ال
املوؤ�ص�صة  جــ�ــصــم  يف  الـــكـــاظـــمـــي, 
ــــعــــد الـــتـــفـــجـــرييـــن  االأمــــــنــــــيــــــة ب
اأول من  بــغــداد  يف  االنــتــحــاريــني 
قدراً  وحتمل  جريئة  بــدت  اأم�س, 

كبرياً من التحدي.
راأ�س  الـــذي  الكاظمي  اإن  وقــالــت 
4 �صنوات  اأكــــرث مــن  عــلــى مـــدى 
جــــهــــاز املـــــخـــــابـــــرات بــــــدا عــــارفــــاً 
املوؤ�ص�صة  يف  اخلــــلــــل  بـــبـــواطـــن 
اال�صتخبارية  �صيما  ال  االأمــنــيــة 
على  خ�صو�صاً  والع�صكرية,  منها 
�صعيد القيادات الراأ�صية اأو اأمراء 
الــقــواطــع واملــنــاطــق املــنــتــ�ــصــرة يف 

العا�صمة بغداد.
ال�صرق  نقلت  ذاتــــه,  الــ�ــصــيــاق  ويف 
االأو�صط عن اخلبري اال�صرتاتيجي 
معتز حميي الدين, رئي�س املركز 
ال�صيا�صية  للدرا�صات  اجلمهوري 
اأننا  “فكرة  اإن  قــولــه  واالأمــنــيــة, 
داع�س  بتنظيم  الهزمية  اأحلقنا 
الواقع  يف  لي�صت  انتهى  قــد  واأنـــه 
تقارير  اأكـــــدت  حــيــث  �ــصــحــيــحــة, 
اأمـــريكـــيـــة ومـــــن جهات  عــــديــــدة 
اأن التهديد ال يزال قائماً  اأخــرى 
العديد  يف  مــــوجــــوداً  يـــــزال  وال 
مــن املــنــاطــق يف الـــعـــراق, وميلك 
يف الــواقــع اأذرعــــاً مهمة �ــصــواء يف 

العراق اأو �صوريا«.
ميلك  يـــزال  ال  “داع�س  واأ�ــصــاف 
 400 بنحو  ر  تقدَّ طائلة  اأمـــوااًل 
اأمكنة  يف  ـــاأة  خمـــّب دوالر  مــلــيــون 

عــــام. و�ــصــرح جــونــ�ــصــون يف موؤمتر 
اأ�صرع  اأنــــه  اإىل  “اإ�صافة  �ــصــحــايف 
بع�س  هناك  اأن  االآن  يبدو  انت�صارا, 
اجلديدة  الن�صخة  اأن  عــلــى  االأدلــــة 
بدرجة  مــرتــبــطــة  تــكــون  قـــد   )...(

اأعلى من الوفيات«.
الــقــامتــة يف وقت  وجـــــاءت االأنــــبــــاء 
وفيات  ح�صيلة  بــريــطــانــيــا  �صجلت 
يف  االأعـــــــلـــــــى,  هـــــي  بكوفيد-19 
اأعـــــقـــــاب ارتـــــفـــــاع عـــــدد االإ�ــــصــــابــــات 
الن�صخة  ر�صد  منذ  واال�صت�صفاءات 
يف  اإنكلرتا  �صرق  جنوب  يف  املتحورة 
الوفيات  وح�صيلة  اأيلول/�صبتمرب. 
م�صتوى  على   95981 بلغت  التي 

االأوروبـــي  االحتـــاد  اأن  رغــم  كوفيد, 
مل يوافق عليه بعد. وعن اللقاحات 
احلكومة  رئـــيـــ�ـــس  قـــــال  املــخــتــلــفــة 
كانت  اإن  فـــرق  “ال  اأوربـــــان  فيكتور 
طاملا  اللون  بي�صاء  اأو  �صوداء  الهرة 
اأنها مت�صك بالفاأر”, رغم قلق بع�س 
الرو�صي  اللقاح  ن�صر  اإزاء  اخلـــرباء 
اإجراء جتارب �صريرية وا�صعة.  قبل 
الربازيل  تنتظر  نف�صه  الــوقــت  يف 
اآخر  ت�صلم مليوين جرعة من لقاح 
الربيطانية  االأدويـــة  �صركة  طورته 

اأ�صرتازينيكا مع جامعة اأك�صفورد.
العاملية  الــ�ــصــحــة  مــنــظــمــة  وتـــكـــرر 
ت�صتاأثر  اأن دوال غنية  التحذير من 

الـــبـــالد, هــي االأعـــلـــى يف اأوروبــــــا. يف 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة, الــبــلــد االأكــــرث 
الرئي�س  تــوقــع  الـــعـــامل,  تــ�ــصــررا يف 
الوفيات  ح�صيلة  ارتـــفـــاع  اجلــديــد 
بــــالــــفــــريو�ــــس واأعــــــلــــــن عـــــن زيــــــادة 

امل�صاعدات الفدرالية.
بايدن خــالل موؤمتر �صحايف  وقــال 
عدد  يــتــفــاقــم.  الــفــريو�ــس  “انت�صار 
الوفيات االآن 400 األف, وُيتوّقع اأن 

يتجاوز 600 األف«.
الوباء  اأودى  الــعــامل  م�صتوى  على 
واأ�صاب  �صخ�س  مليوين  من  باأكرث 
�صربة  ووجــــــه  املــــاليــــني  عـــ�ـــصـــرات 
ــــرزت اأدلـــة  قــويــة لــالقــتــ�ــصــادات. وب

 95 تبلغ  دفــع غــرامــة  حتــت طائلة 
يورو )115 دوالرا(.

بوغوتا,  الكولومبية  العا�صمة  يف 
عطلة  لثالث  حجر  تــدابــري  ُتطبق 
اأ�ــصــبــوعــيــة عــلــى الـــتـــوايل, مــا يعني 
يف  االأ�صا�صية  املتاجر  جميع  اإغــالق 
ماليني  ثمانية  ت�صم  التي  املدينة 
ن�صمة, من اجلمعة ال�صاعة 20,00 

ولغاية االثنني ال�صاعة الرابعة.
فيما تت�صارع عمليات ن�صر اللقاحات 
اأعــلــنــت احلكومة  اأنــحــاء الــعــامل,  يف 
اإىل  لت  تو�صّ اأنــهــا  اجلمعة  املجرية 
اتــفــاق لــ�ــصــراء مــلــيــوين جــرعــة من 
لقاح “�صبوتنيك-يف” الرو�صي �صد 

جــديــدة عــلــى عمق 
حلق  الــذي  ال�صرر 
العاملي.  باالقت�صاد 
موؤ�صر  اأظــهــر  فــقــد 
امل�صرتيات  مديري 
الذي يتم تتبعه عن 
اأوروبـــــا يف  اأن  كــثــب 
ركود  اإىل  طريقها 
تعاين  فيما  جــديــد 
الالتينية  اأمـــريكـــا 
انخفا�س  اأكــرب  من 

التجارة  حـــجـــم  يف 
املالية  االأزمـــــــــة  مـــنـــذ  اخلــــارجــــيــــة 
الــعــاملــيــة. يف ووهــــان ال يـــزال فريق 
العاملية  ال�صحة  من خرباء منظمة 
يف الــعــزل يف فــنــدق قبل بــدء مهمة 
للتحقيق يف من�صاأ الفريو�س, وقالت 
املنظمة اإنه من املبكر جدا التو�صل 
اإذا كان  ا�صتنتاجات حول ما  اأي  اإىل 

الوباء ظهر بالفعل يف ال�صني.
وقــــــال مـــديـــر بـــرنـــامـــج الــــطــــوارئ 
رايـــــــان خالل  مـــايـــكـــل  املــنــظــمــة  يف 
اإن  جـــنـــيـــف  يف  �ــــصــــحــــايف  مـــــوؤمتـــــر 
على  مطروحة  الفر�صيات  “جميع 
املوؤّكد  “من  واأ�ـــصـــاف  الطاولة”. 
ــل اإىل  ــــه مــن املــبــكــر جــــّداً الــتــو�ــصّ اأّن
نــتــائــج دقــيــقــة حــــول مـــكـــان ظهور 
هـــذا الـــفـــريو�ـــس, داخــــل الــ�ــصــني اأم 

خارجها«.
تـــدقـــيـــق فريق  الـــ�ـــصـــني  وتــــرتّقــــب 
منّظمة  لــــدى  الــعــامــلــني  اخلـــــرباء 
الــ�ــصــّحــة الــعــاملــّيــة والــعــنــا�ــصــر التي 
املتعّلقة  روايــتــهــا  اإىل  �صُي�صيفونها 

ــــــــالــــــــفــــــــريو�ــــــــس,  ب
خـــ�ـــصـــو�ـــصـــاً اأّنـــــهـــــا 
ف�صيئاً  �صيئاً  رّوجت 
لفكرة اأّن الوباء بداأ 

خارج حدودها.
وفـــــــيـــــــمـــــــا بــــــاتــــــت 
تـــــــدابـــــــري الـــــعـــــزل 
الــتــي فــر�ــصــت على 
اأهـــايل ووهـــان قبل 
املا�صي,  مــــن  عـــــام 
كونغ  هــونــغ  اأعلنت 
مرتبط  اإغــالق  اأول 
اآالف  من  احلكومة  وطلبت  بالوباء 
املــواطــنــني لــــزوم مــنــازلــهــم يف وقت 
يف  املــر�ــس  تف�صي  ال�صلطات  تكافح 
اأفـــقـــر مــنــاطــق املدينة  واحـــــدة مـــن 

واأكرثها اكتظاظا بال�صكان.
املباين  يف  مقيم  �صخ�س  اأي  ومينع 
ال�صكنية يف حي جوردان من مغادرة 
�ــصــقــتــه مـــا مل يـــربز نــتــيــجــة فح�س 
بكوفيد-19.  اإ�ــصــابــتــه  عــد  تثبته 
ــائــل اإعـــــالم حمــلــيــة اإن  وتـــقـــول و�ــص
مبنى   150 يــ�ــصــم  جـــــــوردان  حـــي 
ي�صكن فيها ما ي�صل اإىل ت�صعة اآالف 

�صخ�س.
وتــبــداأ دول يف اأنــحــاء الــعــامل فر�س 
بينها  ومــن  ال�صبت,  جديدة  تدابري 
اأول  لتطبيق  ت�صتعد  الــتــي  هولندا 
العاملية  حــظــر جتـــول مــنــذ احلــــرب 
الثانية. واحلظر الذي ي�صتمر حتى 
19 �صباط/فرباير مينع املواطنني 
مــن مــغــادرة مــنــازلــهــم بــني ال�صاعة 
21,00 وال�صاعة الرابعة والن�صف, 

مب�صاراتها  التحكم  القيادة  على 
تنفلت  اأن  ويــخــ�ــصــى  ـــهـــا,  ومـــاآالت
ـــواأ من  ـــص اأ� االأو�ــــصــــاع اإىل مـــا هـــو 
اأ�صبح  العراق  اأن  اإىل  ذلك, الفتاً 
غري قادر على التخل�س من اإرث 
�صارت  التي  املذهبية  املحا�ص�صة 
االحتالل  بعد  مــا  ملرحلة  عنواناً 

االأمريكي.

حزم وح�صم
مـــن جـــانـــبـــه, قــــال الـــكـــاتـــب علي 
ح�صن الفواز, يف �صحيفة ال�صباح 
يك�صف  حــــدث  مـــا  اإن  الــعــراقــيــة 
عن هــول اجلرمية, وعــن اخل�صة 
والنذالة والكراهية التي يحملها 
املـــجـــرمـــون, مــثــلــمــا يــكــ�ــصــف عن 
الذي  الــتــكــفــريي  الــعــقــل  طبيعة 
يتطلب  والــــــذي  وراءهــــــــا,  يــقــف 
ووعيا  عميقا  تكاتفا  اجلميع  من 
وللت�صدي  للمواجهة,  مــ�ــصــوؤوال 

لها.
التي  الب�صاعة  “طبيعة  واأ�ــصــاف 
جتلت بها هذه اجلرمية املروعة, 
التفجريات  ذاكــرة  اىل  ُتعيدنا  ال 
فح�صب,  املا�صية  ال�صنوات  خالل 
اأمـــــام واقـــــع يتطلب  بـــل تــ�ــصــعــنــا 
دائـــمـــا حلماية  احلــــزم واحلــ�ــصــم 
النا�س من تلك املكاره واجلرائم, 
وتنظيم  اإعـــــــداد  مــ�ــصــتــوى  عــلــى 
اخلطط االأمنية الفاعلة, وتاأهيل 
وموؤ�ص�صاتها  ومالكاتها  براجمها 

واأطرها اللوج�صتية«.
مواقف  اإىل  احلــاجــة  اإىل  واأ�ــصــار 
دولية واقليمية ال تكتفي بالردود 
الـــدبـــلـــومـــا�ـــصـــيـــة, بــــل بـــاملـــواقـــف 
اللوج�صتي  والــدعــم  واالجــــراءات 
اجلـــرميـــة  هــــــذه  الأّن  الــــفــــاعــــل, 
االرهـــابـــيـــة اعـــــالن فــا�ــصــح �صد 
التنوع  قــيــم  و�ـــصـــد  االنــ�ــصــانــيــة, 

ر. والتعدد وامل�صاركة والتح�صّ

بـــالـــفـــريو�ـــس. لــكــن اأعـــلـــن نـــبـــاأ �صار 
للدول الفقرية اجلمعة. فقد ذكرت 
فايزر  وجمموعة  ال�صحة  منظمة 
الهعمالقة الإنتاج االأدوية عن تاأمني 
لقاح  مــن  اأولــيــة  جرعة  مليون   40
من�صة  خالل  من  فايزر/بايونتيك 

كوفاك�س العاملية للقاحات.
ملنظمة  الــــــعــــــام  االأمــــــــــــني  وقــــــــــال 
اأدهانوم  تيدرو�س  العاملية  ال�صحة 
الق�صاء  ميكننا  “ال  غيربيي�صو�س 
على الوباء يف اأي مكان اإال اإذا ق�صينا 
اتفاقية  ويف  مـــكـــان«.  كـــل  يف  عــلــيــه 
برعاية  اإليها  التو�صل  مت  منف�صلة 
وكـــــاالت دولـــيـــة تــعــمــل مـــع منظمة 
دول  تزويد  �صيتم  العاملية,  ال�صحة 
الفحو�س  ماليني  بع�صرات  نامية 
امل�صت�صدات  الخــتــبــارات  الــ�ــصــريــعــة 
بــنــ�ــصــف الــ�ــصــعــر الـــعـــادي الــبــالــغ 5 

دوالرات.
 

�شحف عربية: العراق يواجه حتديات الإرهاب وتدخلت اإيران

�صنة على �إغالق ��صتمر 76 يوما يف ووهان �ل�صينية 

جون�شون: الن�شخة اجلديدة من كورونا بدرجة اأعلى من الوفيات

حماكمة ترامب مبجل�ض ال�شيوخ تبداأ يف فرباير  •• وا�سنطن-اأ ف ب

اأعلن القادة الدميوقراطيون يف الكونغر�س االأمريكي اأن حماكمة دونالد ترامب 
�صتبداأ يف االأ�صبوع الثاين من �صباط-فرباير بعد نقل الئحة اتهام الرئي�س ال�صابق 
بني  هذه  االأ�صبوعني  مهلة  و�صت�صمح  املقبل.  االأ�صبوع  مطلع  املجل�س  رئي�س  اإىل 
ت�صليم الئحة االتهام وبدء املناق�صات, باأال حتتكر املحاكمة جل�صات جمل�س ال�صيوخ 
ال�صيوخ عقد  ملجل�س  الطريقة ميكن  وبهذه  بايدن.  الرئي�س جو  بداية والية  يف 

جل�صاته لتاأكيد تعيني اأع�صاء احلكومة.
وقال ت�صاك �صومر زعيم الدميوقراطيني يف جمل�س ال�صيوخ الذي �صيحاكم ترامب 
�صيبداأ  امللفات  �صياغة  “فور  اجلمعة  م�صاء  التمرد”,  على  “التحري�س  بتهمة 

عر�س حجج االأطراف يف االأ�صبوع الذي يبداأ يف الثامن من �صباط/فرباير«.
اإىل جمل�س  “�صرُت�صل  االتهام  اأن الئحة  لزمالئه  ذلك  قبل  اأو�صح  �صومر  وكــان 

اقرتح  وماكونيل  مذنبا«.  الرئي�س  كان  اذا  ما  حول  وت�صويت  املتحدة  الواليات 
باالنتظار حتى منت�صف �صباط/فرباير لبدء املناق�صات. وقال اإن “الئحة االتهام 
واملرحلة  ب�صكل غري م�صبوق  اأ�صرع وخمت�صرة  كانت  النواب  اأعدها جمل�س  التي 

التالية ال ميكن اأن تكون حماكمة غري كافية يف جمل�س ال�صيوخ«.
ال�صابق  الرئي�س  فيها  يتمكن  وعــادلــة  كاملة  ملحاكمة  بحاجة  “نحن  واأ�ــصــاف 
الوقائع وتلك  النظر يف كل ق�صايا  ال�صيوخ من  نف�صه, وجمل�س  الدفاع عن  من 
اإىل  اأ�ــصــار  اال�صرتاتيجية  يف  الــبــارع  الــرحــل  اأن  حتى  والــد�ــصــتــوريــة«.  القانونية 
عن  بايدن  امتنع جو  االآن,  وحتى  االنتظار.  االأمريكية  االإدارة  اأنه من م�صلحة 
التدخل يف هذه الق�صية, معتربا اأنه يعود اإىل الكونغر�س حتديد طرق حماكمة 

واأكدت رئي�صة جمل�س النواب نان�صي بيلو�س يف بيان بعد ذلك  ال�صيوخ االثنني”. 
اأن “املدعني العامني لدينا م�صتعدون للدفاع عن ق�صيتهم اأمام اأع�صاء جمل�س 
“املدعون”  املحاكمة«. عمليا, هوؤالء  �صيعملون ق�صاة خالل  الذين  املئة  ال�صيوخ 
الدميوقراطيون املنتخبون يف جمل�س النواب ويقودهم جيمي را�صكني - �صيعربون 
ال�صيوخ حيث  االتهام يف قاعة جمل�س  الكونغر�س لتقدمي الئحة  اأروقــة  االثنني 
اأع�صائه. وت�صكل هذه املرحلة االفتتاح الر�صمي للمحاكمة , لكن  �صيتلونها على 
املناق�صات حول االأ�ص�س املو�صوعية لن تبداأ اإال بعد اأ�صبوعني. كان �صومر قد اأو�صح 
الزمني”  “اجلدول  الغالبية اجلمهورية ميت�س ماكونيل يف  اأنه بحث مع زعيم 
يف  ال�صيوخ  جمل�س  يف  حماكمة  هناك  “�صتكون  واأ�ــصــاف  و”مدتها”.  للجل�صات 

اقتحام  على  اأن�صاره  بتحري�س  متهم  اجلمهوري  وامللياردير  ال�صابق.  الرئي�س 
مبنى الكابيتول يف ال�صاد�س من كانون الثاين/يناير فيما كان اأع�صاء الكونغر�س 
جمتمعني للم�صادقة على فوز جو بايدن. وقد �صرح الأن�صاره قبل وقت ق�صري 
“لن  والفو�صى  العنف  زرعــوا  حيث  )الكابيتول(  الكونغر�س  مبنى  مهاجمة  من 
ت�صتعيدوا بلدكم اأبدا واأنتم �صعفاء. يجب اأن تظهروا القوة واأن تكونوا اأقوياء”. 
ترامب  دونالد  اأ�صبح   , اأ�صبوع  بعد  الهجوم.  هــذا  خــالل  اأ�صخا�س  خم�صة  وقتل 
اأول رئي�س يف تاريخ الواليات املتحدة يتهم مرتني من قبل جمل�س النواب الذي 
املجل�س  االأوىل يف  كانت حماكمته  الدميوقراطيون, بهدف عزله.  ي�صيطر عليه 
جرت يف نهاية 2019 الأنه طالب اأوكرانيا بالتحقيق ب�صاأن جنل جو بايدن. لكن 
جمل�س ال�صيوخ الذي ي�صيطر عليه اجلمهوريون قام بتربئته. وهذه املرة, يبدو 
بع�س اجلمهوريني املنتخبني اأكرث ميال النتقاده. حتى ميت�س ماكونيل الذي كان 

اأحد اأقوى حلفائه خالل فرتة رئا�صته, اأعلن اأنه ال ي�صتبعد اإدانته.
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عربي ودويل

�إيفانكا تر�مب, يف �ملرتبة �لثانية بني �جلمهوريني لكنها متلك �أف�صل �ملوؤهالت يف حا�صية �مللياردير
دونالد تر�مب جونيور, �لوريث �لأكرث �صعبية يف �لعائلة, خلف و�لده, بني �ملتعاطفني �جلمهوريني

االأمــــريــــكــــي, فقط  الـــتـــاريـــخ  كـــل  ويف 
غــروفــر كــلــيــفــالنــد, الـــذي انــتــخــب يف 
ثم   1889 اإىل   1885 مــن  الــفــرتة 
ا�صتعاد   ,1897 اإىل   1893 مـــن 
واإذا  تــركــه.  اأن  بــعــد  االأبــيــ�ــس  الــبــيــت 
ترامب  دونالد  اأمــام  الطريق  غلق  مت 
احلزب  داخــل  حية  الرتامبية  وبقيت 
ل�صخ�س  ميـــكـــن  فـــهـــل  اجلــــمــــهــــوري, 
اأن  قريب من الرئي�س املنتهية واليته 

يجرب حظه عام 2024؟

هل �صيخرج �أقارب
 تر�مب من �لغابة؟

   لـــدى دونـــالـــد تــرامــب الــعــديــد من 
بال�صالالت  مغرمة  واأمــريــكــا  االأبــنــاء, 
دونالد  االأكـــرب,  ابنه  كــان  ال�صيا�صية. 
االأبناء  اأكــــرث  مـــن  جــونــيــور,  تـــرامـــب 
�ــصــنــوات. ويف  انــخــراطــا طيلة االأربـــــع 
يوغوف,  ا�ــصــتــطــالع  ح�صب  �صبتمرب, 
اأغ�صط�س,  نهاية  اإجـــراوؤه يف  الــذي مت 
43 عــاًمــا, هــو االأكرث  كـــان الـــوريـــث, 
�ــصــعــبــيــة يف الـــعـــائـــلـــة, خـــلـــف والــــــده, 
بــني املــتــعــاطــفــني اجلــمــهــوريــني )65 
الرئي�س  ـــنـــة  اب وتــــاأتــــي  بـــــاملـــــائـــــة(.    
بعد  تــرامــب,  اإيفانكا  واليــتــه,  املنتهية 
االآراء  مـــن  بــاملــائــة   54 بن�صبة  ذلـــك 
�صن  يف  اجلمهوريني.  بــني  االإيجابية 
هذه  تقدم  رمبــا  والــثــالثــني,  التا�صعة 
الأف�صل  املـــالـــك  الــ�ــصــخــ�ــس  االخــــــرية 
املوؤهالت يف حا�صية امللياردير. وح�صب 
بوليتيكو, باإمكانها اأواًل حماولة اإزاحة 
روبــيــو مــن مقعده  مــاركــو  اجلمهوري 
يف جمــلــ�ــس الــ�ــصــيــوخ يف فــلــوريــدا عام 
2022, قبل التفكري يف حملة رئا�صية 
اخرى,  البعيد. من جهة  امل�صتقبل  يف 
يقال اإن زوجة ابن دونالد ترامب, الرا 
ترامب, تفكر يف احل�صول على مقعد 
ال�صمالية  كــارولــيــنــا  واليــــة  �ــصــنــاتــورة 

خالل انتخابات التجديد الن�صفي.
   قد تغري هذه املغامرة اأحد املقربني 
من الرئي�س املنتهية واليته, مثل وزير 
اخلارجية ال�صابق مايك بومبيو. ففي 
االأ�صابيع االأخرية, جامل احل�صا�صيات 
ا  بــقــائــه خمل�صً املــخــتــلــفــة مـــن خـــالل 
لـــدونـــالـــد تــــرامــــب, وقـــــام بــحــمــلــة يف 
بخلفه,  ــا  اأيــ�ــصً التقى  لكنه  جــورجــيــا, 
ُيظهر  كـــان  لــو  كــمــا  بلينكني,  اأنــتــوين 

ارتباطه باملوؤ�ص�صات.

عدة ��صرت�تيجيات 
للطاحمني د�خل �حلزب

بــــــداأ بع�س  ـــابـــيـــع,  اأ�ـــص عـــــدة  مـــنـــذ      
ا يف اتخاذ موقف.  اجلمهوريني اأي�صً

الكابيتـــول  مــبــنــى  ـــــزو  ـــ ـــ ـــ غـــ ــــــــع  ـــ ـــ ـــ ـــ ومـــ
ظهــــرت  الثــــــاين,  الــعــزل  واإجـــــــــــــــــراء 

ا�صمها قد ورد ليحل حمل مايك بن�س 
عــلــى بــطــاقــة احلـــــزب اجلـــمـــهـــوري يف 
ُينظر  كــان  ولــطــاملــا  املــا�ــصــي.  نوفمرب 
اإىل نائب الرئي�س املنتهية واليته على 
ترامب,  لدونالد  حمتمل  خليفة  اأنــه 
االنتخابية  الــقــاعــدة  ا�ــصــتــعــدى  لكنه 
للملياردير بانف�صاله عنه يف 6 يناير.  
ماريالند  واليـــــة  حـــاكـــم  انــتــقــد  كــمــا 

ثــالث ا�صرتاتيجيات:
موالني  ظـــلـــوا  الــــذيــــن  -اأولـــــئـــــك   1
ال�صيناتور  حــافــظ  تــرامــب.  لــدونــالــد 
 50( كــــروز  تــيــد  تك�صا�س  واليــــة  عــن 
لالنتخابات  تــر�ــصــح  ان  �صبق  عــامــا(, 
 ,2016 عــام  اجلمهورية  التمهيدية 
حافظ على طموحاته الرئا�صية. دّعم 
ترامب,  دونــالــد  �ــصــنــوات,  اأربــــع  طيلة 

املنتهية واليته. قام طموحون اآخرون 
باختيارات معاك�صة بني اجلمهوريني. 
لوالية  ال�صابقة  احلاكمة  بينهم  مــن 
ال�صابقة  والــ�ــصــفــرية  كــارولــيــنــا  �ــصــاوث 
هايل  نــيــكــي  املـــتـــحـــدة,  االأمم  لـــــدى 
“ت�صرفات   اأن  اأعــلــنــت  الــتــي   ,)49(
االنتخابات  يــوم  منذ  تــرامــب  دونــالــد 
وكان  �صُيحكم عليها التاريخ بق�صوة”. 

ودافــع عنه يف اأعقاب اأعمال العنف يف 
وا�ــصــنــطــن, كــمــا حـــاول مــنــع امل�صادقة 
واأريزونا.  بن�صلفانيا  يف  النتائج  على 
عــلــى خـــطـــاه, لــلــ�ــصــنــاتــور الــ�ــصــاب من 
عاًما(,   41( هاويل  جو�س  مي�صوري, 
تبنى  وقــــد   2024 لــعــام  طــمــوحــات 
ُيــعــتــرب اأحد  نــفــ�ــس اال�ــصــرتاتــيــجــيــة. 
للحزب,  املــ�ــصــتــقــبــلــيــة  الــ�ــصــخــ�ــصــيــات 

حجمها  يف  تقل  ال  النــتــقــادات  تعر�س 
عــن الــثــنــاء ملــواقــفــه الــتــي اتــخــذهــا يف 
االأيام االأخرية. على �صبيل املثال, قرر 
النا�صر �صاميون اند �صو�صرت اإلغاء ن�صر 
الــقــادم... وهــذا القرار يبني له  كتابه 
�صخ�صية “ال�صهيد” عند الرتامبيني 

املت�صددين. 
الرئي�س  عـــــن  تـــخـــلـــوا  -الـــــذيـــــن   2

الري هــوجــان )64 عـــاًمـــا(, الـــذي ال 
بعد  ترامب  دونالد  يخفي طموحاته, 
االنتخابات, ثم بعد اأحداث الكابيتول, 
على حد قوله,  “ال �صك”,  اإنــه  قائاًل 
ويج�صد  امل�صوؤول.  هو  امللياردير  اأن  يف 
هذا الو�صطي تياًرا خمتلًفا متاًما عن 

تيار دونالد ترامب داخل احلزب.
التوفيق  يحاولون  الذين  -اأولــئــك   3
اأركن�صا�س  �ــصــيــنــاتــور  اخلـــطـــني.  بـــني 
بق�صوة  حكم  عاما(   43( كوتون  تــوم 
ـــا, لكنه  اأيـــ�ـــصً عــلــى دونــــالــــد تـــرامـــب 
الــركــوب على  عــار�ــس عــزلــه. وميكنه 
للحزب  ال�صعبوي  االنــحــراف  مــوجــة 
ال�صيف  هــــــذا  نـــ�ـــصـــر  اجلـــــمـــــهـــــوري. 
يف  اجلي�س”  “اأر�صل  بــعــنــوان  مــقــاال 
على  رًدا  تــاميــز,  نــيــويــورك  �صحيفة 
اأعــــمــــال الــ�ــصــغــب الـــتـــي اأعـــقـــبـــت وفـــاة 
جــــورج فــلــويــد... نــ�ــس مــثــري للجدل 
امل�صرح.   مــقــدمــة  اإىل  قــلــيــاًل  دفـــعـــه 
�صكوت  لــريــك  اأخـــــرى  ا�ــصــرتاتــيــجــيــة 
دافع  فــلــوريــدا,  مــن  �صيناتور   ,)68(
عن دونالد ترامب بعد 6 يناير بينما 
-اأن يح�صر  ينا�صد -دون جــدوى  كان 
فــلــوريــدا ال  لكن  بــايــدن.  تر�صيح جــو 
الــراغــبــني, بدًءا  تــعــاين مــن نق�س يف 
ماركو  ال�صناتور   2016 مر�صح  مــن 
دي�صانتي�س.      رون  واحلـــاكـــم  روبـــيـــو, 
بــني كــل هــــوؤالء املــتــنــافــ�ــصــني, وح�صب 
حرائق  تبدو  املعتمدة,  اال�صرتاتيجية 
و�صوًحا  اأكــــرث  واالنــقــ�ــصــامــات  الــنــقــد 
لــذلــك يتخيل  مــ�ــصــى.  وقـــت  اأي  مــن 
ا من خارج  البع�س من االن اأن �صخ�صً
اأكرث  عــلــى  �صيق�صي  يــتــقــدم  احلــــزب 
اجلمهوريني طموًحا كما فعل دونالد 
يف االأ�صهر       .2016 تــرامــب عــام 
االأخرية, مت طرح ا�صم مقدم الربامج 
على فوك�س نيوز النجم تاكر كارل�صون. 
ويعّد برناجمه, تاكر كارل�صون الليلة, 
من اأكرث الرباجمت االإخبارية �صعبية 
على مدار 24 �صاعة. جمع يف اأكتوبر, 
على �صبيل املثال, اأكرث من 5 ماليني 
م�صاهد يف املتو�صط كل يوم, مما يوفر 
له واجهة عر�س ال مثيل لها مقارنة 
االآخرين.  اجلــمــهــوريــني  باملناف�صني 
االأبي�س  البيت  اإن  قــال  ال�صيف,  هــذا 

لي�س من اأهدافه.
عن لو جورنال دي دميان�س

تيد كروز وجو�س هاويل ي�صعيان لور�ثة �خلط �ملت�صـدد لرت�مب يف �أفق �نتخابات 2024 
�صخ�صية من خارج �حلزب قد تهزم �أكرث �جلمهوريني طموًحا كما فعل تر�مب عام 2016

تيد كروز عن الرتامبيني املت�صددينمن من اال�صرة �صيجروؤ؟

توم كوتون  م�صك الع�صا من الو�صط نيكي هايل على قائمة الذين تخلوا عن ترامب

جو�س هاويل ُيعترب اأحد ال�صخ�صيات الرتامبية امل�صتقبليةالنجم تاكر كارل�صون قد يع�صف باجلميع

ثالث ��صرت�تيجيات على خط �لنطالق:

الطاحمون لكر�شي ما بعد ترامب بني اجلمهوريني...!
•• الفجر –خرية ال�سيباين

للرئا�صة  �لرت�صح  من  تر�مب  دونالد  �صيتمكن  هل     
يناير   6 يف  �لكابيتول  مبنى  غزو  منذ  2024؟  عام 
حالة  تخّيم  �لنو�ب,  جمل�س  يف  �لثانية  وحماكمته 
�ملنتهية  للرئي�س  �ل�صيا�صي  �مل�صتقبل  �ل�صك ب�صاأن  من 

وليته. ومع ذلك, يحتفظ �مللياردير بدعم كبري من 
قاعدته.

   ووفق موؤ�ص�صة غالوب, ح�صل تر�مب على مو�فقة 
فرتة  مد�ر  على  �جلمهوريني  بني  باملائة   88 بن�صبة 

وليته باأكملها.
هذ�  مثل  حتقيق  ��صتطاع  فقط  �آخر  و�حد  ورئي�س   

�ملنجز منذ �صنو�ت ما بعد �حلرب: دو�يت �أيزنهاور. 
�أظهرت ��صتطالعات  ومنذ �لهجوم على �لكوجنر�س, 
ا �أن غالبية �ملتعاطفني مع �جلمهوريني ل  �لر�أي �أي�صً
يحّملونه م�صوؤولية �لأحد�ث, حتى و�ن كانت �صعبيته 

تتاآكل �إىل �لهام�س.
وليته  �ملنتهيـة  �لرئي�س  قب�صــــة  �صـــــتظل  لذلك     

�ملــدى  يف  �لأقـــــــــــل  على  كبيـــرة,  �حلـــــزب  على 
�لق�صري.

�لرت�صح  يف  �ملتمثل  �لتحدي  فــاإن  �صيء,  كل  ورغــم   
ينجح  مل  تر�مب.  لدونالد  بالن�صبة  هائاًل  �صيكون 
�حلزبني  �أحــد  تر�صيح  تاأمني  يف  خملوع  رئي�س  �أي 

�لكبريين منذ �أكرث من قرن.

يج�شد الو�شطي لري هوجان تياًرا خمتلًفا متاًما عن تيار دونالد ترامب داخل احلزب
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عربي ودويل
وول �شرتيت جورنال: بكني ت�شعى اإىل لقاء قمة بني �شي وبايدن

تيانكاي,  كوي  املتحدة  الواليات  لدى  ال�صيني  لل�صفري  ر�صائل 
ومن خالل حمادثات مع و�صطاء.

ر�صالة خمتلفة
تخطط بكني لر�صالة خمتلفة الإي�صالها اإىل وا�صنطن عن تلك 
التي اأر�صلتها خالل اإدارة ترامب, عندما كانت الق�صايا التجارية 
املناخ  بتغري  اهتمامه  بايدن  تاأكيد  وا�صنطن. فمع  اأولويات  من 
والوباء, يخطط يانغ للرتكيز اأي�صاً على هذه الق�صايا باالإ�صافة 

اإىل اجتماع اأويل بني الرئي�صني.
وطلب امل�صوؤولون ال�صينيون عقد االجتماع عرب قنوات االت�صال 
لالأمن  بايدن  لفريق  ر�صمياً  طلباً  يقدموا  مل  لكنهم  اخللفية, 

القومي, والوكاالت احلكومية االأخرى.

•• وا�سنطن-وكاالت

وبني  بينها  امل�صطربة  العالقات  �صبط  اإعــادة  اإىل  بكني  تتطلع 
دبلوما�صييها  لكبري  اجتماع  عقد  اأجل  من  بال�صغط  وا�صنطن, 
احتماالت  ال�صتك�صاف  بــايــدن  جــو  الرئي�س  م�صاعدي  كبار  مــع 
على  مطلعني  الأ�صخا�س  وفًقا  البلدين,  زعيمي  بني  قمة  عقد 

املبادرة.
وتقول �صحيفة “الوول �صرتيت جورنال” اإن بكني اأثارت فكرة 
ل�صنع  اأعلى هيئة  ال�صيا�صي,  املكتب  يانغ جيت�صي, ع�صو  اإر�صال 
دي�صمرب  من  ابتداء  وا�صنطن  اإىل  ال�صيوعي,  احلــزب  يف  القرار 
-كانون االأول. ومت تقدمي االقرتاح بعد وقت ق�صري من تهنئة 
الرئي�س �صي جني بينغ بايدن بفوزه يف االنتخابات, من خالل 

ال�صينيني  اإن  املناق�صات  على  املطلعني  االأ�صخا�س  اأحــد  وقــال 
االنق�صامات  اإىل  نــظــراً  بــايــدن,  اإدارة  مــع  التعامل  يف  حـــذرون 
العميقة بني البلدين اإ�صافة غلى حذر بكني من رف�س عر�س 

اجتماع ثنائي.

��صتقر�ر �صريع
اآمال بكني يف  ومع ذلك, فاإن هذا التوا�صل ي�صلط ال�صوء على 
والتي  وا�صنطن  مع  �صعبة  لعالقة  ب�صرعة  اال�صتقرار  حتقيق 
اإدارة  تناف�س  مــع  عــقــود  منذ  لها  م�صتوى  اأدنـــى  اإىل  انــحــدرت 
ترامب مع ال�صني حول قائمة طويلة من الق�صايا من التجارة 

والتكنولوجيا وتعامل ال�صني مع وباء كورونا.
وتتوق بكني اإىل جتاوز اال�صطرابات يف العالقة, مع �صعي ال�صني 

اإىل الرتكيز على اإعادة بناء االقت�صاد بعد الوباء. وبالن�صبة اإىل 
بالغ  اأمر  االأمريكي  الرئي�س  مع  العمل  عالقة  اإحياء  فاإن  �صي, 
االأهمية الأنه يحاول �صمان رحلة �صل�صة خالل العامني املقبلني 
امل�صوؤولون  يقول  كما  م�صبوقة,  غري  ثالثة  لوالية  فيها  ي�صتعد 
اإدارة العالقة مع الواليات املتحدة  ال�صينيون. وقد يوؤدي �صوء 
القرتاح  ال�صيني  اجلانب  ويخطط  احلــزب.  داخــل  انتقاده  اإىل 
اأن يتعاون اجلانبان يف بروتوكوالت �صهادة اللقاح, للتحقق من 
ثبات املناعة, مبوجب االإر�صادات التي و�صعتها مونظمة ال�صحة 
يف  بــدورهــم  ي�صاعدوا  اأن  ال�صينيون  امل�صوؤولون  ياأمل  العاملية. 
مثل  يقدمون  الذين  لالأ�صخا�س  البلدين  بني  ال�صفر  ت�صهيل 
هذا الدليل. كما تاأمل بكني يف اأن يتمكن اجلانبان من احلديث 

عن التوزيع امل�صرتك للقاحات يف الدول النامية.

م�شهد جديد يف البيت الأبي�ض مع دخول بايدن 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

للرئي�س  اجلديد  الفريق  اأم�صى 
االأوىل  الثالثة  االأيــام  بايدن  جو 
يف البيت االأبي�س يف مكاتب �صبه 
خالية يبحثون عن لوازم مكتبية 
تكنولوجية,  م�صاعدة  ويطلبون 
ويــحــاولــون كــذلــك انــقــاذ البالد 

من اأزمات متعددة.
وتــــــوىل هـــــذا الـــفـــريـــق االأربــــعــــاء 
قوة  االأكـــرث  البلد  يف  املــ�ــصــوؤولــيــة 
وثــــراء وابــتــكــارا يف الــعــامل. لكن 
بعد فرتة انتقالية �صيئة من اإدارة 
املوظفون  يواجه  ترامب,  دونالد 
التي  امل�صكالت  بع�س  احلــالــيــون 
�صخ�س  اأي  يــواجــهــهــا  اأن  ميــكــن 

ينتقل اإىل �صقة جديدة.
وخ�صعت امل�صاحة باأ�صرها لعملية 
بح�صب  كــلــفــت  دقــيــقــة  تــنــظــيــف 
�صي.اإن.اإن 500 األف دوالر, فيما 

اأعيد جتديد املكتب البي�صاوي.
واجلدران  الفارغة  الرفوف  لكن 
ت�صفي  ال  الزخرفة,  من  املجردة 
العديدة  املكاتب  على  دافــئــا  جــوا 
الـــتـــي تــ�ــصــغــلــهــا املـــتـــحـــدثـــة جني 

ب�صاكي وفريقها االإعالمي.
ويف اأول يوم لها, ا�صطرت امل�صوؤولة 
االت�صاالت  يف  الــتــخــطــيــط  عـــن 
على  الــكــتــابــة  اإىل  هــايــز  مــيــغــان 
احلا�صوب  الأن  اخلليوي  هاتفها 
اآخر  موظف  و�صاأل  معطال.  كــان 
عـــن دبــابــيــ�ــس لــلــمــلــفــات قــبــل اأن 
البحث  يف  جــــدوى  دون  ينهمك 
يف  مو�صوعة  مكتبية  لـــوازم  بــني 

�صندوق كرتون كبري.
يت�صن  مل  واإن  حــتــى  ذلــــك  ومــــع 
لتعليق  ـــايـــدن  ب لــفــريــق  الـــوقـــت 
تغيري  مــن  متكنوا  فقد  الــ�ــصــور, 

امل�صهد يف البيت االأبي�س.
اأن اجلميع  هو  وا�صح  فــرق  واأول 
يــ�ــصــعــون الــكــمــامــة لــلــوقــايــة من 
�ـــصـــورة  وتـــــوؤكـــــد  كوفيد-19. 
لــبــايــدن مــو�ــصــوعــة عــلــى مكتبه 
كمامة,  وا�ــصــعــا  االأول  الــيــوم  يف 

مالمح احلقبة اجلديدة. فبالكاد 
و�صع ترامب الكمامة علنا, خ�صية 
اأن توحي بال�صعف. وبالتاأكيد مل 
املكتب  يف  علنا  اأبـــدا  ي�صتخدمها 
يفكر  اأن  ميكن  فماذا  البي�صاوي 
احلكومات  ـــاء  وروؤ�ـــص “الروؤ�صاء 
والدكتاتوريني وامللوك وامللكات” 

حيال هذا االأمر.
كوفيد,  فحو�س  ت�صديد  مت  كما 
يف حتول دراماتيكي اآخر يف مبنى 
ا�ــصــبــح بـــــوؤرة لــالإ�ــصــابــات خالل 
ال�صحافيني  وعــدد  ترامب.  عهد 
بالدخول,  لــهــم  يــ�ــصــمــح  الـــذيـــن 
مثال, مت تخفي�صه اإىل 80 فقط 
و�صع  اإىل  اإ�صافة  وعليهم  يوميا, 
لفح�س  اخلـــ�ـــصـــوع  الـــكـــمـــامـــات, 
اإ�صابة  اإي  عـــن  لــلــكــ�ــصــف  �ــصــريــع 
ت�صديد  ويــعــكــ�ــس  بـــالـــفـــريو�ـــس. 
بايدن,  اأولـــويـــات  اأهــــم  الــتــدابــري 
وهـــي الــقــ�ــصــاء عــلــى وبــــاء اأودى 
اأمريكي  األـــف   400 مــن  بــاأكــرث 
ــــرب قـــطـــاعـــات كـــامـــلـــة من  و�ــــص

االقت�صاد.
اأعاد  ذلــك  حتقيق  يف  ومل�صاعدته 

ال�صهري  املعدية  االأمــرا�ــس  خبري 
الذي  فاوت�صي  اأنطوين  الطبيب 
ُمـــنـــع خـــــالل فـــــرتة تــــرامــــب من 

التحدث ب�صراحة.
وولت االأيــام التي كان ياأتي فيها 
املوؤمترات  من�صة  اإىل  الــرئــيــ�ــس 
يحقنوا  اأن  النا�س  على  ليقرتح 
الفريو�س,  ملنع  بالكلور  اأنف�صهم 
كــمــا فــعــل تــرامــب خـــالل موؤمتر 
ــــاألــــوف يف  �ــصــحــايف خـــــارج عـــن امل

ني�صان/اأبريل املا�صي.
ـــــت االأيـــــــــام عـــنـــدمـــا كان  كـــمـــا ول
الــــرئــــيــــ�ــــس يــــقــــاطــــع اخلــــــــرباء 
قول  مــن  مينعهم  اأو  بــا�ــصــتــمــرار 
مـــا يــــريــــدون. ومــ�ــصــتــذكــرا تلك 
فاوت�صي  قال  اخلمي�س  اللحظات 
اإنها “مل تكن تبعث على االرتياح 
الأنها مل تكن قائمة على حقائق 

علمية«.
االإيــــجــــازات  قــاعــة  اإىل  والــــعــــودة 
للعلم  “وال�صماح  الــ�ــصــحــافــيــة 
ال�صعور  مــن  نــوع  لــه  يتكلم,  بـــاأن 
اخلبري  بـــحـــ�ـــصـــب  بالتحرر” 
الوعد  جــانــب  واإىل  املــخــ�ــصــرم. 

اإدارة  تقول  ب�صراحة,  بالتحدث 
يتوقعوا  اأن  لالأمريكيني  بــايــدن 

اأجواء اأكرث هدوءا و�صكونا.
و�ـــصـــيـــو�ـــصـــع حـــــد لـــلـــتـــغـــريـــدات 
ال�صحافيني  واإهـــانـــة  الــعــا�ــصــفــة 
عــلــى الــتــلــفــزيــون الـــوطـــنـــي, بل 

�صتتوقف االإهانات برمتها.
اليوم  ملــوظــفــيــه يف  بـــايـــدن  وقــــال 
معي  تــعــمــلــون  كــنــتــم  “اإذا  االأول 
زميال  تــعــامــلــون  بــاأنــكــم  و�صمعت 
اآخــر بعدم احـــرتام, اأعــدكــم باأين 

�صاأطردكم على الفور«.
وتوؤكد ب�صاكي هذه الر�صالة بعودة 

لالإيجازات ال�صحافية اليومية.
فــعــلــى مـــدى �ــصــنــوات كــانــت هذه 
منظومة  مـــن  جــــزءا  املــــوؤمتــــرات 
نوع  االإعــالمــيــة,  االأبــيــ�ــس  البيت 

من التقاليد املقد�صة تقريبا.
توقفت  ترامب,  عهد  خالل  لكن 
مكانها  وحــلــت  تــقــريــبــا,  نــهــائــيــا 
للرئي�س  مــتــنــاهــيــة  ال  تــغــريــدات 
املــــقــــابــــالت على  و�ــــصــــاعــــات مــــن 
مــثــل فوك�س  �ــصــديــقــة  حمـــطـــات 

نيوز واالإذاعة اليمينية.

وعــــــنــــــد حـــــ�ـــــصـــــول اإيـــــــــجـــــــــازات, 
تعقدها  الــتــي  تــلــك  وخــ�ــصــو�ــصــا 
مونوجلا  كانت  ماكيناين,  كايلي 
و�صائل  مـــن  بــالــ�ــصــخــريــة  مــلــيــئــا 
موؤمترات  مــنــهــا  اأكــــرث  االإعــــــالم, 

�صحافية.
على  االأوىل,  الــثــالثــة  االأيـــــام  يف 
عقارب  بــ�ــصــاكــي  اأدارت  االأقـــــــل, 

ال�صاعة اإىل الوراء.
بايدن  عهد  خــالل  النربة  وتغرّي 
عمقا,  اأكــــرث  اأهـــــداف  اإىل  يــ�ــصــري 
بح�صب اال�صتاذ يف كلية ريت�صموند 

للقانون كارل توبايا�س.
“يتجاوز  االأمـــــــــر  اإن  ويـــــقـــــول 
اأي�صا  االأ�ــصــلــوب  لــكــن  االأ�ــصــلــوب, 
اأنهم  “اأعتقد  ويــ�ــصــيــف  مهم” 
بــاأنــهــم يريدون  كــانــوا وا�ــصــحــني 
احلكومة  عــمــل  طــريــقــة  تــغــيــري 

الفدرالية ب�صكل كبري«.
عن  جــذري  “خروج  اأنــه  ويو�صح 
ترامب الذي كان ي�صتمتع بخرق 
كل االأعراف والقواعد والقوانني 
اللحظة  حــــتــــى  ــــد,  ــــي ــــقــــال ــــت وال

االأخرية«.

تقرير اأوروبي: اأردوغان العدو الذي يعي�ض بيننا •• عوا�سم-وكاالت

اإجراوؤها  املقّرر  املتو�صط  البحر  �صرق  التوترات يف  للمحادثات حول  ا�صتباقاً 
يف 25 يناير -كانون الثاين اجلاري, راأت مديرة العالقات الدولية يف مركز 
فيه  ميــّد  الــذي  الوقت  يف  اأنــه  اخلــويل  كيلي  واخلارجية  ال�صيا�صية  ال�صوؤون 
اآخـــر, يتطّلع الرئي�س الــرتكــي رجــب طيب  االحتـــاد االأوروبــــي غ�صن زيــتــون 

اأردوغان حلروبه املقبلة.
ترّدد االحتاد االأوروبي يف فر�س اأدنى العقوبات على تركيا, دليل على انق�صامه 
و�صعفه, وهو اأمر ُي�صّجع ال�صلطان اجلديدوحّذرت اخلويل, يف مقال يف موقع 
املحادثات  االأوروبــي, خالل  اأن يتجاهل االحتــاد  من  “مودرن ديبلوما�صي”, 
املقبلة حول �صرق املتو�صط, خماطر العدوان الرتكي االأحــادي اجلانب على 

جميع اجلبهات.
االحتاد  مــع  الــعــالقــات  لتح�صني  جــهــود حقيقية  اأي  اأردوغـــــان  يــبــذل  اإذ مل   
بفتح �صفحة  واالآخـــر  املجدية بني احلــني  الــوعــود غري  با�صتثناء  االأوروبـــي, 

جديدة.
 ومنذ اأكتوبر )ت�صرين االأول( املا�صي, ح�س العامل االإ�صالمي على مقاطعة 
املتو�صط,  البحر  �صرق  يف  الغاز  عن  بالتنقيب  وا�صتمّر  الفرن�صية,  املنتجات 
ارتكاب  يف  اأذربيجان  و�صاعد  ليبيا,  يف  االأ�صلحة  حظر  �صارخ  ب�صكل  وجتاهل 

جرائم حرب يف ناغورنو قره باخ.

موقف عد�ئي ُمتز�يد
عــلــى الــرغــم مــن الــتــحــذيــرات الــعــديــدة الــ�ــصــادرة عــن االحتــــاد االأوروبــــــي, 
املتو�صط,  �صرق  يف  االأزمــة  حلّل  الفا�صلة  العديدة  الديبلوما�صية  واملحاوالت 
وعدت قمة االحتاد االأوروبي االأخرية مبعاقبة بع�س امل�صوؤولني االأتراك. هذا 
ناجحة  اأنها غري  اأثبتت  “�صفعة”  كونه  يتعّدى  الب�صيط ال  الرمزي  الوعد 
وا�صتخدامها  املُتزايدة,  العدائية  فمواقفها  لرتكيا.  العدوانية  امليول  ردع  يف 
اأزمة الالجئني, وانتهاكها الوا�صح للقانون الدويل يف �صرق البحر املتو�صط 
وليبيا و�صوريا وناغورنو قره باغ مُيّثل خطراً على القيم االأوروبية والهوية 

واالأمن.

من اأجل تعزيز ال�صيا�صة اخلارجية لرتكيا.

�صيا�صات �نق�صامية
يف  تركيا  نفوذ  لتو�صيع  والقومية  االإ�ــصــالم  من  مزيجاً  اأردوغـــان  وي�صتخدم 
نفوذاً  االأكرث  الف�صيالن  الداخل.  �صلطتها يف  وتوطيد  العامل,  اأنحاء  جميع 
يف تركيا هما االإ�صالميون املتطّرفون والقوميون اجلدد العلمانيون, الذين 
ازدراء عميق للغرب. بف�صل  البع�س لكنهم ي�صرتكون يف  يحتقرون بع�صهم 
القوميني اجلدد والزعيم االإرهابي املاوي ال�صابق دوغو بريينجيك, متّتعت 
اخلم�س  ال�صنوات  مــدى  على  وال�صني  رو�صيا  مع  دفئاً  اأكــرث  بعالقات  تركيا 
املا�صية. ونتيجة لهذه 
الــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــّوالت يف 
وتزايد  الــتــحــالــفــات 
املــــ�ــــصــــاعــــر املــــعــــاديــــة 
للغرب, تزايد خالف 

تركيا مع الغرب.
عـــــــالوة عـــلـــى ذلـــــك, 
يـــــدفـــــع االإ�ــــصــــتــــيــــاء 
الداخل  يف  املــتــزايــد 
اإىل  الرتكي اردوغان 
اأكرث  تكتيكات  تبّني 
و�صيا�صات  عــدوانــيــة, 
ويعك�س  انــقــ�ــصــامــيــة, 
�ـــصـــلـــوكـــه تــــوّجــــهــــات 
ـــــــم �ــــصــــلــــطــــوي  زعـــــــي
يبحث  مـــــــــذعـــــــــور. 
اأردوغــــــان بــيــاأ�ــس عن 

ديكتاتور يف طور �لتكوين
يجد العامل نف�صه اأمام ديكتاتور يف طور التكوين, يحلم بعودة االإمرباطورية 
الأتاتورك.  والعلماين  الدميوقراطي  االإرث  تدمري  اإىل  وي�صعى  العثمانية, 
امل�صلمني-  االإخـــوان  ة  وخا�صّ ال�صيا�صي-  لالإ�صالم  املــوؤيــديــن  اأ�ــصــّد  مــن  وهــو 
�صد  ال�صليبية”  �صّن احلروب  “اإعادة  باأنـــــه يريـــــد  الغرب بال هوادة  ويّتهم 

االإ�صالم. 
 )MIT( الرتكية  اال�صتخبارات  وجــهــاز  اأردوغــــان  عمل   ,2014 عــام  منذ 
با�صتمرار على ت�صهيل حركة العبور عرب احلدود اإىل �صوريا, و�صحن اأ�صلحة 

غري م�صروعة اإىل عدد من اجلماعات اجلهادية املتطّرفة.
 كما ت�صتخدم احلكومة 
جمعية  الــــــرتكــــــيــــــة 
 SADAT ( »صادات�“
وهي   ,  )Defense
اإ�صــــــالمية  جــمــاعــة 
ع�صــــــكرية  ـــــبــه  ـــ ـــ ـــ �ــصـــ
الأردوغـــــان,  ُمواليــــــة 
اجلماعات  ملـــ�ـــصـــاعـــدة 
اعتبارها  مُيــكــن  الــتــي 
مـــنـــظـــمـــات اإرهــــابــــيــــة 
ال�صلطان  “فرقة  مثل 
و”اأحرار  مراد” 
�صمال  يف  ال�صام” 
وت�صتخدم  �ــــصــــوريــــا, 
الإر�صالهم  ُمــقــاتــلــيــهــا 
اإىل ليبيا وناغورنوقره 
بـــاغ, ومــوؤخــراً ك�صمري 

مع  التعامل  و�صوء  اللرية,  تدهور  الرتكي عن  ال�صعب  انتباه  ل�صرف  �صراع 
تف�ّصي جائحة كورونا, وتدهور االقت�صاد.

عمليات تطهري
اإجــراوؤهــا يف غ�صون ثالث  املـُـقــّرر  ااملقبلة,  حُتــّدد االنتخابات  اأن  املـُـرّجــح  من 
ف�صيوؤدي  املقبلة,  االنتخابات  يف  اأردوغــــان  فــاز  اإذا  تركيا.  م�صتقبل  �صنوات, 
اإىل دولة  اأخــرى نحو حتويل تركيا  اإىل تر�صيخ �صلطته وُتقّربه خطوة  ذلك 
عمليات  مــن  �صل�صلة  اأردوغــــان  اأجـــرى  حكمه,  �صنوات  فــخــالل  ديــكــتــاتــوريــة. 
بها  ُمني  التي  فاخل�صارة  ذلــك,  ومع  املُعار�صني.  واإ�صكات  الإ�صعاف  التطهري 
حزب اردوغان يف االإنتخابات البلدية يف ا�صطنبول واأنقرة يف 2019, دليل على 
تراجع �صعبية اردوغان, وُتقّدم ب�صي�س اأمل للمعار�صة. ومُتّثل ال�صخ�صيات 
رئي�س  اأو  اأوغلو,  اإمــام  اأكــرم  اجلديد  ا�صطنبول  بلدية  رئي�س  مثل  ال�صيا�صية 

بلدية اأنقرة اجلديد من�صور يافا�س, م�صتقباًل اأكرث اإ�صراقاً لرتكيا.

فر�صة نادرة
يجد اأردوغان نف�صه حالياً يف موقف �صعف, وهو ما مُيّثل فر�صة نادرة لالحتاد 
االأوروبي  يــزال االحتــاد  ل�صوء احلــظ, ال  �ــصــّده.  الفعلي  للتحّرك  االأوروبـــي 
اأن  يبدو  التدهور.  يف  ي�صتمّر  و�صع  مع  التعامل  كيفية  حول  ب�صدة  منق�صماً 
بع�س الدول االأع�صاء, وخا�صة اأملانيا, تتم�ّصك باالعتقاد ال�صاذج باأنه ال يزال 
من املُمكن تطويع اأردوغان. اإن ترّدد االحتاد االأوروبي يف فر�س اأدنى العقوبات, 
الرّد  ولعل  ال�صلطان اجلديد.  ُي�صّجع  اأمر  انق�صامه و�صعفه, وهو  دليل على 
القوي واملُوّحد من االإحتاد االأوروبي هو ال�صبيل الوحيد لكبح اأجندة اأردوغان 
التو�ّصعية. يجب اأن ي�صمل اإعادة التفاو�س ب�صاأن اتفاقية املهاجرين, وفر�س 
وزعيمها عدنان تانريفريدي, وفر�س حظر  “�صادات”  عقوبات على جمعية 
على االأ�صلحة, وتعليق االحتاد اجلمركي بني االحتاد االأوروبي وتركيا, واأخرياً 
اأردوغان  “�صيا�صة  اإن  الناتو. وختمت اخلويل قائلة  تعليق ع�صوية تركيا يف 
اخلارجية العدائية وخطابه القومي االإ�صالمي املثري للجدل, يجعالن من 
الذي ميّد فيه  الوقت  اعتبار تركيا-اأردوغان حليفتنا. ففي  امل�صتحيل علينا 

االحتاد االأوروبي غ�صن زيتون اآخر, يتطّلع اأردوغان حلروبه املقبلة«.

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �لآخر

•• لوك الليربتي

   نظًرا العتداء 6 يناير على مبنى الكابيتول هيل 
اأقل مما  اأولت و�صائل االإعــالم اهتماًما  وما تاله, 

كان متوقًعا الأداء كاماال هاري�س اليمني.
   طبعا, اهتزت و�صائل التوا�صل االجتماعي عندما 
اأرجوانية  بدلة  ذراع زوجها, مرتدية  ظهرت على 
الـــذي يخلط االأزرق  الــلــون  مــثــرية. كـــان اخــتــيــار 
الدميقراطي مع االأحمر اجلمهوري دعوة للوحدة 
ا  اأي�صً والتقارب ال�صيا�صي. وكان اللون االأرجواين 
اإ�ــصــارة اإىل لــون املــالبــ�ــس الـــذي اخــتــارتــه �صرييل 
للكونغر�س  تنتخب  �صوداء  امــراأة  اأول  ت�صي�صومل, 

عام 1972.
   كما اأنه من الدالالت العميقة, اأن ال�صيدة هاري�س 
ية التينو�س  اأدت اليمني الد�صتورية اأمام اأول قا�صٍ
يف التاريخ عا يف املحكمة العليا. فقد مثلت �صونيا 
�صوتومايور ونائب الرئي�س لب�صع دقائق ق�صرية 
يف  املنا�صب  اأرقـــى  اإىل  واالأقــلــيــات  الن�صاء  �صعود 

املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية االأمريكية.

ما ور�ء �ل�صورة
اإيالء  الــقــويــة, مل يتم  ال�صور  اإىل جــانــب هــذه     
تتمتع  الــتــي  احلقيقية  بال�صلطة  كــبــري  اهــتــمــام 
اإنها  القول  االآن. وميكن حتى  كاماال هاري�س  بها 
حاليا اأكرث الن�صاء نفوذا يف وا�صنطن. واإذا �صّدقنا 
الطاولة  حــول  مقعًدا  منحها  ف�صيتم  بايدن,  جو 
ملفات  واإعطائها  الرئي�صية,  الــقــرارات  جميع  يف 

مهمة.
   غالًبا ما ي�صري النا�س يف اجتاه نان�صي بيلو�صي 
عندما يتعلق االأمر بو�صع الن�صاء يف ال�صلطة, لكن 
النواب تواجه �صعوبة يف احلفاظ  رئي�صة جمل�س 
يف  نيتها  اليها  وين�صب  قواتها,  �صف  وحــدة  على 

التح�صري خلالفتها.

يف  اأواًل  ملحوًظا  هاري�س  كاماال  تاأثري  �صيكون     
منق�صما  ال�صيوخ  جمل�س  كان  ملّا  ال�صيوخ.  جمل�س 
واجلمهوريني,  الــدميــقــراطــيــني  بــني  بــالــتــ�ــصــاوي 
فاإن القرار النهائي �صبعود لها. و�صيكون التواطوؤ 
مطلوًبا  هاري�س  وكماال  بايدن  جو  بني  والتعاون 
التجديد  انتخابات  حتى  االأقـــل  على  با�صتمرار, 

الن�صفي عام 2022.
   باالإ�صافة اإىل دورها احلا�صم يف جمل�س ال�صيوخ, 
فاإن م�صاركة اأول امراأة من االأقليات تتوىل من�صب 
يدين  ا�صرتاتيجية.  اأهــمــيــة  لها  الــرئــيــ�ــس,  نــائــب 
ال�صيوخ  جمل�س  يف  وباالأغلبية  بفوزه  بايدن  جو 
�صيما  ال  لالأقليات,  وخ�صو�صا,  الن�صاء,  لت�صويت 
دراية  عــلــى  اأنـــه  مطمئنني  وكـــونـــوا  جــورجــيــا.  يف 
الر�صالة  بتوجيه  �صيهتم  واأنــه  االأمــر,  بهذا  كاملة 

ال�صحيحة اإىل هذين احلريفني االنتخابيني.

�أفق 2024
اأن  ميكن  بــايــدن  رئا�صة  اأّن  اإىل  ي�صار  مــا  غالًبا     
�صيقت�صر  ديــالويــر  �صيا�صي  واأن  انتقالية,  تكون 
على فــرتة واليـــة واحـــدة. ورغـــم حتفظاتي حول 
هذا املو�صوع, فان ال�صياق مع ذلك ميكن ان يكون 
الرئا�صية  االنتخابات  يف  هاري�س  ال�صيدة  ل�صالح 

لعام 2024.
اأداء  على  الدميقراطي  احلــزب  اأعــني  �صتن�صّب     
اأمامها ب�صع �صنوات لتحليل  التي  الرئي�س,  نائب 
خمالبها  لتو�صيع  ــا  اأيــ�ــصً ولــكــن  ال�صلطة,  اآلــيــات 

وتطوير �صبكة عالقات �صلبة.
   ذكية يف جذب املمولني, لكنها وجدت �صعوبة يف 
لعام  التمهيدية  االنتخابات  اإثارة احلما�س خالل 
املثري لالهتمام معرفة ما  2020, و�صيكون من 
الرئي�س  نائب  من�صة  ا�صتخدام  باإمكانها  كان  اإذا 

لتحطيم ال�صقف الزجاجي �صيئ ال�صمعة.
ترجمة خرية ال�صيباين

كمال هاري�ض, اأكرث من جمرد رمز

*اأ�صتاذ تاريخ, وحما�صر, ومعلق �صيا�صي كندي خمت�س يف ال�صيا�صة والتاريخ االأمريكيني

اإدارة بايدن تعتزم مراجعة اتفاق ال�شلم مع طالبان  •• وا�سنطن-اأ ف ب

االأمريكي  الرئي�س  حكومة  اأبلغت 
ال�صلطات  بــــايــــدن  جــــو  اجلــــديــــد 
مراجعة  يف  بــرغــبــتــهــا  االأفــغــانــيــة 
�ــصــبــاط-  20 املـــوقـــع يف  االتــــفــــاق 
ووا�صنطن  بـــني  املــا�ــصــي  فـــربايـــر 
بهدف  خ�صو�صا  طالبان,  وحــركــة 
املتمردين  احــــــــرتام  “تقييم” 
هورن  اإمييلي  وقالت  لتعهداتهم. 
االأمـــن  م�صت�صار  بــا�ــصــم  املــتــحــدثــة 
القومي االأمريكي جيك �صوليفان, 
يف بيان اإن �صوليفان ات�صل بنظريه 
االأفغاين حمد اهلل مهيب و”اأبلغه 
“مراجعة”  بــنــيــتــه  بو�صوح” 
�صوليفان  اأن  واأ�ــصــافــت  االتـــفـــاق. 

قوية تهدف اإىل م�صاعدة اجلانبني 
على حتقيق ت�صوية �صيا�صية دائمة 
وعادلة ووقف دائم الإطالق النار«. 
االأبي�س  البيت  م�صت�صار  اأن  وتابع 
لـــالأمـــن الــقــومــي بــحــث اأيــ�ــصــا يف 
حلماية  املــتــحــدة  الـــواليـــات  “دعم 
حققتها  التي  اال�صتثنائية  املكا�صب 
الـــنـــ�ـــصـــاء والـــفـــتـــيـــات واالأقــــلــــيــــات 
عملية  مـــــن  كــــجــــزء  االأفــــغــــانــــيــــة 
اخلارجية  وزيــــر  وكــــان  الــ�ــصــالم«. 
بلينكني  اأنـــتـــوين  بـــايـــدن  اإدارة  يف 
الثالثاء  تثبيته  اأكــد خــالل جل�صة 
اإنهاء  “نريد  الــ�ــصــيــوخ  جمل�س  يف 
االأبـــديـــة«. لكن  مــا ي�صمى احلـــرب 
بلينكن اأكد يف الوقت نف�صه �صرورة 
حتقق  الـــــــذي  الـــتـــقـــدم  “حماية 

طلب من مهيب خ�صو�صا “تقييم 
اإذا كــانــت حــركــة طــالــبــان تفي  مــا 
بــالــتــزامــاتــهــا قــطــع الــعــالقــات مع 
وخف�س  االإرهــــابــــيــــة  اجلـــمـــاعـــات 
يف  والــدخــول  اأفغان�صتان  يف  العنف 
احلكومة  مـــع  هـــادفـــة  مــفــاو�ــصــات 

االأفغانية و�صركاء اآخرين«.
الدوحة  املــوقــع يف  االتــفــاق  وين�س 
كابول  حكومة  عليه  تــ�ــصــادق  ومل 
املفاو�صات,  يف  تــ�ــصــارك  مل  الــتــي 
املتحدة  الــواليــات  ت�صحب  اأن  على 
بحلول  اأفغان�صتان  من  قواتها  كل 
تعهد  مــقــابــل   2021 ايــار/مــايــو 
ملجموعات  ال�صماح  بــعــدم  طــالــبــان 
التي  املناطق  من  بالعمل  اإرهابية 
�صوليفان  وعـــرب  عــلــيــهــا.  ت�صيطر 

املــتــحــدة يف  الـــواليـــات  “رغبة  عــن 
االأفغان  الـــقـــادة  جــمــيــع  ينتهز  اأن 
لل�صالم  التاريخية  الفر�صة  هــذه 
مع  اتـــ�ـــصـــال  ويف  واال�ــــصــــتــــقــــرار«. 
حركة  اأكــدت  بر�س,  فران�س  وكالة 
زالــــت م�صممة  مـــا  اأنـــهـــا  طــالــبــان 
مبوجب  بالتزاماتها  الــوفــاء  على 
وا�صنطن.  مــــع  املــــوقــــع  االتـــــفـــــاق 
با�صم  املتحدث  نعيم  حممد  وقــال 
ومقره  للحركة  ال�صيا�صي  اجلناح 
الطرف  يــبــقــى  اأن  “نتوقع  قــطــر 
االتفاق«.  بــاحــرتام  ملتزما  االآخــر 
املتحدثة  تـــ�ـــصـــريـــحـــات  اأثـــــــــــارت 

وزيـــر الــداخــلــيــة االأفــغــاين �صديق 
الفر�صة  انــتــهــز  فــقــد  �ــصــديــقــي, 
لينتقد االتفاق بني حركة طالبان 
والــــواليــــات املـــتـــحـــدة. وكــتــب على 
تويرت اأن “االتفاق مل يحقق حتى 
املــتــمــثــل يف  املــنــ�ــصــود  الـــهـــدف  االآن 
اإىل  والتو�صل  طالبان  عنف  اإنهاء 
اأن  مــوؤكــدا  النار”,  الإطـــالق  وقــف 

“طالبان مل تف بالتزاماتها«.
اإطالق  على  اأي�صا  االتفاق  وين�س 
مـــفـــاو�ـــصـــات �ـــصـــالم مــبــا�ــصــرة بني 
االأفغانية,  والــ�ــصــلــطــات  طــالــبــان 
اأيــــلــــول-�ــــصــــبــــتــــمــــرب يف  بــــــــــداأت يف 

تــ�ــصــفــر عن  لــكــنــهــا مل   , الــــدوحــــة 
ويف  االآن.  حــتــى  مــلــمــو�ــصــة  نــتــائــج 
اأعمال  تــ�ــصــاعــدت  نــفــ�ــصــه  الـــوقـــت 
يف  االأخـــرية  االأ�صهر  خــالل  العنف 
�صّيما  وال  اأفغان�صتان  اأنحاء  جميع 
الــتــي �صهدت  الــعــا�ــصــمــة كــابــول  يف 
التي  �صل�صلة من عمليات االغتيال 
واإعالميني  �صرطيني  ا�صتهدفت 
و�صيا�صيني ونا�صطني مدافعني عن 
املتحدثة  وقــالــت  االإنــ�ــصــان.  حقوق 
اأن  اأكــد  “�صوليفان  اإن  االأمــريكــيــة 
عملية  �صتدعم  املــتــحــدة  الــواليــات 
ال�صالم بجهود دبلوما�صية اإقليمية 

ال�صلطات  ارتــيــاح  �صوليفان  با�صم 
االأفغانية التي تنتظر بقلق املوقف 
من  بــايــدن  اإدارة  �صتتخذه  الــــذي 
االتــفــاق. وقــال حمد اهلل حمب يف 
املحادثة  بعد  تويرت  على  تغريدة 
“اتفقنا  �ــصــولــيــفــان  مــع  الــهــاتــفــيــة 
على موا�صلة العمل من اأجل وقف 
دائـــم الإطـــالق الــنــار و�ــصــالم عادل 
دميوقراطية  اأفغان�صتان  يف  ودائــم 
مكا�صب  على  احلــفــاظ  على  قـــادرة 
الـــعـــقـــديـــن املـــا�ـــصـــيـــني«. واأ�ــــصــــاف 
“�صنوا�صل هذه املناق�صات الوثيقة 
اأما  املقبلة«.  واالأ�ــصــابــيــع  االأيـــام  يف 

يف  اأفغان�صتان  يف  والفتيات  للن�صاء 
ال�صنوات الع�صرين االأخرية«.

الدفاع  وزارة  اأعــلــنــت  جهتها,  مــن 
اأن  “البنتاغون”  االأمــــريكــــيــــة 
اأول  كــانــت يف �ــصــلــب  اأفــغــانــ�ــصــتــان 
الدفاع  وزيــر  بني  هاتفية  حمادثة 
اأو�صن  لــويــد  االأمـــريكـــي اجلــديــد 
�صمال  حلـــلـــف  الـــــعـــــام  واالأمـــــــــــني 
دون  �صتولتنربغ,  ين�س  االأطل�صي 

اإعطاء مزيد من التفا�صيل.
ال�صابق  الــرئــيــ�ــس  اإدارة  وكـــانـــت 
 15 اأعـــلـــنـــت يف  تــــرامــــب  ــــالــــد  دون
عديد  خف�س  الثاين-يناير  كانون 
اأفغان�صتان  يف  االأمــريكــي  اجلي�س 
م�صتوى  اأدنــــى  وهـــو   ,2500 اإىل 

منذ 2001.
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عربي ودويل

لل�صركة كان دوماً هو نف�س ال�صخ�س. وكما تعرفون ال ميكننا الك�صف 
عن ا�صمه«. ومل تذكر �صبب عدم قدرتها على الك�صف عن هويته.

وحتدد قواعد حوكمة ال�صركات العاملية “املالك امل�صتفيد النهائي” باأنه 
اأي �صركة  التي تقوم بها  املعامالت  ال�صخ�س الذي يح�صل على فوائد 

وميتلك عادة ما ال يقل عن %25 من راأ�س مالها.
وو�ــصــفــت مــارغــريــت هــــودغ الــنــائــب والـــوزيـــرة الــ�ــصــابــقــة يف احلكومة 
الربيطانية والتي راأ�صت جلنة ال�صوؤون العامة بالربملان يف الفرتة من 
اإدراج امل�صتفيد النهائي من  2015 , االإخفاق الوا�صح يف  2010 اإىل 

�صافارو يف كومبانيز هاو�س باأنه اأمر “�صائن«.
“يجب على �صلطات اململكة املتحدة التحقيق يف هذا االأمر يف  وقالت: 
�صوء تقدمي معلومات غري دقيقة. علينا مواجهة وكالء ال�صركة حيث 
اأنــهــم رمبــا ت�صرفوا ب�صكل غــري الئـــق«. وقـــال جــون مـــان, ع�صو  يــبــدو 

 •• لندن-رويرتز

دعا نائبان بريطانيان كبريان اإىل اإجراء حتقيق ب�صاأن �صركة م�صجلة يف 
بريطانيا رمبا تكون مرتبطة باالنفجار املدمر الذي وقع العام املا�صي 

يف بريوت بعد اأن وجدت رويرتز اأن ال�صركة مل تك�صف عن اأ�صحابها.
مثل  ملزمة  وهــي  بلندن  عــنــوان  يف  م�صجلة  ليمتد,  �ــصــافــارو  و�ــصــركــة, 
جميع ال�صركات الربيطانية باإدراج ا�صم من ميلكها يف �صجل ال�صركات 
بالربيد  ر�ــصــالــة  ويف  هــاو�ــس.  كومبانيز  بــا�ــصــم  املــعــروف  الــربيــطــانــيــة, 
االإلكرتوين لرويرتز هذا االأ�صبوع قالت املراأة املدرجة على اأنها مالكة 
�صافارو واملديرة الوحيدة يف كومبانيز هاو�س مارينا ب�صيلو, اإنها “كانت 

تعمل كوكيل نيابة عن مالك اآخر م�صتفيد مل تك�صف عن هويته«.
النهائي  امل�صتفيد  املالك  دائماً  يــزال  كان وال  الــذي  “ال�صخ�س  وقالت: 

جمل�س اللوردات الربيطاين الذي حقق يف ا�صتخدام ال�صركات امل�صجلة 
�صرورة  تظهر  الق�صية  “هذه  اإن  قانوين  غري  ن�صاط  يف  بريطانيا  يف 

فر�س تطبيق اأقوى لقواعد ت�صجيل ال�صركات الربيطانية«.
اأنه  املــتــحــدة  اململكة  ب�صمعة  للغاية  وم�صر  مـــروع  الأمـــر  “اإنه  وقـــال: 
لت�صجيل  الوطني  ونظامنا  هاو�س  كومبانيز  ا�صتغالل  ب�صهولة  ميكن 
ال�صركات«. وقالت ب�صيلو, التي تقدم ت�صجيالت ال�صركات للعمالء من 
متابعة  ر�صالة  يف  انرت�صتيتو�س,  اخلا�صة,  القرب�صية  �صركتها  خــالل 
بالربيد االإلكرتوين اإن �صركتها “تلتزم ب�صرامة بالت�صريعات والتقارير 
�صافارو  تكون  اأن  االأ�صبوع  هــذا  نفت  كما  املعنية«.  التنظيم  هيئات  اإىل 
ن�صاط  بــاأي  تقم  مل  اأنها  “تعتقد  اإنها  قائلة  لبنان,  بانفجار  مرتبطة 
الت�صاوؤل, ظلت  ال�صركة حمل  فــاإن  علمنا  “على حد  وقالت:  جتــاري«. 
منذ ت�صجيلها بال اأي ن�صاط جتاري اأو اأي ن�صاط اآخر اأو االحتفاظ باأي 

ح�صابات بنكية الأن امل�صروع الذي تاأ�ص�صت من اأجله مل يتحقق مطلقاً«. 
ال�صركة. وجد  امل�صتهدف من  الغر�س  اأخــرى عن  تذكر معلومات  ومل 
حتقيق العام املا�صي يف انفجار بريوت الذي اأودى بحياة 200 �صخ�س 
اأن ال�صحنة ال�صخمة من �صماد نرتات االأمونيوم التي انفجرت يف لبنان 

كانت حمتجزة يف بريوت بينما كانت يف طريقها اإىل موزامبيق.
التي  ال�صركة  املوزامبيقية  .اإم”  ئي  “اإف.  �صركة  وهي  امل�صرتي  وحــدد 

ا�صرتى منها ال�صحنة على اأنها �صافارو.
ليمتد  �صافارو  �صركة  حدد  ال�صماد  بيع  “عقد  اإن  لبناين  م�صدر  وقــال 
ال�صلطات  لـــدى  ذلـــك  بــعــد  والــــذي مت ت�صجيله  بــلــنــدن  عــنــوانــهــا  وذكـــر 
الــربيــطــانــيــة«. وقـــال بــن كــــاودوك, الـــذي يحقق يف الف�صاد الـــدويل يف 
منظمة ال�صفافية الدولية يف لندن, اإن “تتبع اأ�صل ال�صحنة قد يعتمد 

يف النهاية على ك�صف هوية من يقف وراء �صافارو بال�صبط«.

حتقيقات بريطانية على �شلة بانفجار بريوت

اعتقالت خلل تظاهرات موؤيدة لنافالني يف رو�شيا  •• مو�سكو-اأ ف ب

اعتقل ع�صرات االأ�صخا�س اأم�س ال�صبت 
على هام�س تظاهرات يف جميع اأنحاء 

رو�صيا جتري بدعوة من اأن�صار املعار�س األيك�صي نافالني للمطالبة باالإفراج 
فالديفو�صتوك,  اإىل  مو�صكو  ومــن  ال�صلطات.  �صغوط  من  الرغم  على  عنه 
ت�صميم  �صحية  كــان  الــذي  الف�صاد  مكافحة  يف  ال�صهري  النا�صط  فريق  ن�صر 
65 مدينة رو�صية. وجرت  التجمع يف  اإىل  ال�صيف, دعــوات  مفرت�س خالل 
االحتجاجات االأوىل ال�صبت يف اأق�صى �صرق رو�صيا حيث خرج اآالف االأ�صخا�س 
كبرية من  قوات  ن�صرت  بينما  وخاباروف�صك  ال�صوارع يف فالديفو�صتوك  اإىل 
خم�صون  حوايل  واعتقل  نافالني.  اأن�صار  بح�صب  املتظاهرين,  اأمام  ال�صرطة 
06,30 ت غ كما ذكرت  ال�صاعة  من املحتجني يف ع�صر مدن رو�صية حــوايل 

احلكومية  غــري  دي-انفو”  يف  “او  منظمة 
املتخ�ص�صة يف مراقبة االعتقاالت على هام�س 
تكون  حيث  مو�صكو  العا�صمة  ويف  املظاهرات. 
تعبئة املعار�صة اأكرب عادة, يفرت�س اأن يتجمع 
14,00 )11,00 ت  املحتجون عند ال�صاعة 
مو�صكو  �صرطة  وكانت  بو�صكني.  �صاحة  يف  غ( 
وعدت باأن “تقمع بال تاأخري” اأي جتمع غري 
العام”.  للنظام  “تهديدا  تعتربه  بــه  م�صرح 
ومن جهته, دان رئي�س بلدية مو�صكو �صريغي 
�صوبيانني التظاهرات “غري املقبولة” يف اأوج 

انت�صار وباء كوفيد-19.
على  نافالني  زوجــة  نافالنايا  يوليا  واأعــلــنــت 
تطبيق انــ�ــصــتــغــرام عــزمــهــا عــلــى الــتــظــاهــر يف 
ي�صت�صلم  “ال  الــذي  اأجــل زوجــهــا  مو�صكو مــن 
بهذه  تــ�ــصــمــح  مل  الــ�ــصــلــطــات  اأن  مبـــا  اأبـــــــدا«. 
جميع  يف  املتظاهرون  يــواجــه  قــد  التجمعات, 
ومالحقات   وح�صية  اعــتــقــاالت  رو�ــصــيــا  اأنــحــاء 
وكـــانـــت الــتــجــمــعــات الـــكـــربى لــلــمــعــار�ــصــة يف 
اآالف  اعتقال  �صهدت   2019 �صيف  مو�صكو 
العديد  على  و�صدرت  ال�صلميني.  املتظاهرين 
القيام  بتهم  بال�صجن  قــا�ــصــيــة  اأحـــكـــام  منهم 

قوله, لت�صميم بغاز االأع�صاب من قبل 
واأكدت ثالثة  الرو�صية.  اال�صتخبارات 
اإ�ــصــابــتــه بت�صمم.  اأوروبـــيـــة  خمــتــربات 
لكن مو�صكو تنفي ب�صدة ذلك وتتحدث 
عن موؤامرة. ومع اأنه يدرك اأنه قد يعتقل, جازف نافالني بالعودة اإىل رو�صيا 
اأن�صاره  دعــا  الغربية,  القوى  دانته  الــذي  نافالني  توقيف  فــور  زوجــتــه.  مع 

وم�صاهري رو�س اأقل ت�صيي�صا, اإىل تظاهرات من اأجل اإطالق �صراحه.
ومت تناقل اآالف الدعوات اإىل االحتجاج هذا االأ�صبوع على ال�صبكات االجتماعية 
حيث يتمتع املعار�س بح�صور وا�صع بينما تتجاهله و�صائل االإعالم احلكومية 
التظاهر,  اإىل  الدعوات  هذه  من  وللحد  كبري.  حد  اإىل  الرئي�صية  الرو�صية 
على  غرامات  بفر�س  “رو�صكوماندزور”  الرو�صية  االت�صاالت  �صلطة  هددت 

من�صتي “تيك توك” و”فكونتاكتي” املكافئ الرو�صي لفي�صبوك.
املن�صتني  هاتني  اإن  الرو�صية  ال�صلطة  وقالت 
وكذلك “يوتيوب” الذي متلكه غوغل, قامت 

بحذف جزء من الر�صائل املعنية.
اأعمال  “حتري�س على  وبينما فتح حتقيق يف 
وزارة  دعــت  القا�صرين”,  �صد  قانونية  غــري 
اأبنائهم  “منع”  اإىل  االآبــاء  والتعليم  الرتبية 

من االن�صمام اإىل التظاهرات.
موؤيديه  حما�س  اإثـــارة  نافالني  فريق  وحــاول 
ملكية  ب�صاأن  الثالثاء  مــدو  حتقيق  ن�صر  عرب 
الــرئــيــ�ــس فالدميري  يــ�ــصــتــفــيــد مــنــهــا  فــخــمــة 

بوتني.
ا�صم  عليه  ُيطلق  الــذي  الفاخر  امل�صكن  وهــذا 
على �صواطئ البحر االأ�صود ,  “ق�صر بوتني” 
كلف ح�صب املعار�س اأكرث من مليار يورو ومت 
متويله من اأقارب الرئي�س. ورف�س الكرملني 

هذه االتهامات.
التحقيق  هــــذا  كــــان  وحـــتـــى مــ�ــصــاء اجلــمــعــة, 
الطويل قد ح�صل على اأكرث من �صتني مليون 
قيا�صي  رقــم  وهــو  “يوتيوب”  على  م�صاهدة 
التي  التحقيقات  من  العديد  بني  من  مطلق 

ن�صرها نافالني يف ال�صنوات االأخرية.
 

باأعمال عنف �صد ال�صرطة, على الرغم من احتجاج منظمات غري 
االأ�صبوع  هــذا  الرو�صية  ال�صرطة  اعتقلت   ,2019 يف  حــدث  وكما  حكومية. 
منهم  اثنني  على  وُحــكــم  نافالني  الأليك�صي  قياديني  حلفاء  التعبئة,  قبيل 
اجلمعة بال�صجن لفرتة ق�صرية. ويف املناطق االأخرى, اأوقف عدد من من�صقي 
حركته بعد دعوتهم اإىل تظاهرة ال�صبت. ونافالني )44 عاما( موقوف حتى 
القانونية.  االإجــراءات  االأقــل وم�صتهدف بعدد من  �صباط/فرباير على   15
اأ�صهر  اأم�صى خم�صة  اأملانيا حيث  املا�صي من  االأحــد  عودته  عند  اعتقل  وقد 
يف نقاهة. وكان قد اأ�صيب يف نهاية اآب/اأغ�صط�س مبر�س خطري يف �صيبرييا 
حد  على  تعر�صه,  بعد  برلني  يف  طـــوارئ  حالة  يف  امل�صت�صفى  اإىل  نقله  ومت 

 ا�شتياء من حتويل مراآب �شيارات 
كمهجع للحر�ض الوطني بوا�شنطن

•• وا�سنطن-اأ ف ب

اأثار قرار بتحويل مراآب لل�صيارات حتت االأر�س اإىل مهجع جلنود احلر�س 
الوطني الذين يحمون الكونغر�س االأمريكي ا�صتياء يف وا�صنطن ما ا�صطر 
ال�صلطات اإىل الرتاجع عنه ب�صرعة. ون�صر نحو 25 األف جندي يف العا�صمة 
االأمريكية ل�صمان اأمن مرا�صم تن�صيب الرئي�س جو بايدن االأربعاء بعدما 
اقتحم اأن�صار للرئي�س ال�صابق دونالد ترامب مبنى الكونغر�س )الكابيتول( 
يف الــ�ــصــاد�ــس مــن كــانــون الــثــاين/يــنــايــر. واعـــتـــاد عـــدد مــن هــــوؤالء اجلنود 
اال�صرتاحة يف ممرات الكونغر�س على االأر�س او حتى يف اأ�صرة ميدانية. لكن 
وا�صتئناف جل�صات  التن�صيب  اخلمي�س عقب حفل  بعد ظهر  نقلوا  اجلنود 
الكونغر�س, اإىل موقف قريب لل�صيارات حتت االأر�س. واأثارت �صور اجلنود 
اجلال�صني على االأر�س واملتكئني على اأعمدة خر�صانية يف املراآب حتت �صوء 
النيون الباهت, واإمكانياتهم املحدودة يف االت�صال عرب االنرتنت اأو الو�صول 
اإىل مراحي�س اأو خمارج للكهرباء, غ�صب م�صوؤولني منتخبني من احلزبني 

اجلمهوري والدميوقراطي.
وقال زعيم االأغلبية الدميوقراطية يف جمل�س ال�صيوخ ت�صاك �صومر اجلمعة 
اأمن مبنى  امل�صوؤولني عن  “اأبلغت  واأ�صاف  “غري مقبول”.  القرار  اإن هذا 
الكابيتول باأن ذلك لن يحدث مرة اأخرى واأعد كل ع�صو يف احلر�س الوطني 
باأنه لن يحدث مرة اأخرى«. من جهته, كتب النائب الدميوقراطي بريندان 
الوطني  وحــدات احلر�س  اإهانة جلميع  “اإنها  تويرت  تغريدة على  بويل يف 
م�صريا  التي تنفذ االأوامــر وتقوم بدوريات يف الربد واملطر طوال الليل”, 
اإىل اأن اجلنود “قاموا بحماية الكابيتول عندما كنا يف اأم�س احلاجة اإليهم«. 
اأما ال�صناتور اجلمهوري تيم �صكوت فقد راأى اأن هذا الو�صع “غري مقبول 
وخطري” بينما عر�صت ال�صناتورة الدميقراطية تامي داكويرث التي عملت 
يف احلر�س الوطني من قبل تقدمي مكتبها جلنود االحتياط. وبعد �صاعات, 
قامت  اجلمعة  ظهر  وبعد  الكابيتول.  جممع  اإىل  جديد  من  اجلنود  نقل 
بزيارة مفاجئة ملجموعة من  بايدن  املتحدة جيل  للواليات  االأوىل  ال�صيدة 

االأفراد الع�صكريني املناوبني اأمام الكونغر�س وقدمت لهم حلويات.

•• اأوتاوا-اأ ف ب

والرئي�س  تـــرودو  جا�صن  اأجـــرى 
حمادثة  بـــايـــدن  جـــو  االأمــــريكــــي 
اأن  خاللها  قــّررا  “وّدية”  هاتفّية 
وجًها  املقبل”  “ال�صهر  يجتمعا 
على  افرتا�صي,  �صكل  يف  اأو  لوجه 
مـــا اأعـــلـــن مــكــتــب رئــيــ�ــس الـــــوزراء 

الكندي.
اإّنه  بــيــان,  يف  تــــرودو  وقـــال مكتب 
التي  الـــهـــاتـــفـــّيـــة  ـــكـــاملـــة  امل خـــــالل 
دقيقة,  ثـــالثـــني  نــحــو  ا�ـــصـــتـــمـــّرت 
اجلديد  االأمــريكــي  الرئي�س  اّتفق 

مقتل 13 يف تبادل لإطلق 
النار مع ال�شرطة بالفلبني

•• مانيال-وكاالت

ذكرت ال�صرطة الفلبينية اأن 12 �صخ�صاً ي�صتبه اأنهم اأع�صاء بع�صابة اإجرامية, 
الفجر  الــنــار وقــع قبل  تــبــادل الإطـــالق  ال�صبت, يف  اأمــ�ــس  ورجــل �صرطة قتلوا 
بجنوب الفلبني. وقال اإ�صماعيل مادين, رئي�س وحدة التحقيق التابعة لل�صرطة 
النار بقرية ليمبو  اإطــالق  تبادل  اأ�صيبوا يف  اأربعة رجال �صرطة  اإن  االإقليمية 
باإقليم ماجوينداناو. واأ�صاف مادين اأن اال�صتباك  يف بلدة “�صلطان قادرات”, 
زعيم  �صد  توقيف  مــذكــرة  تنفيذ  ال�صرطة  مــن  فــريــق  حـــاول  عندما  انــدلــع, 
الع�صابة, الذي كان م�صوؤول قرية �صابقاً. واأ�صاف اأن امل�صتبه بهم فتحوا النار 
على رجال ال�صرطة, بينما كانوا يقرتبون من املخباأ. وتابع مادين اأنه مت اإر�صال 
رجال �صرطة وجنود من م�صاة البحرية الفلبينية )املارينز(, اإ�صافيني مل�صاعدة 
رجال ال�صرطة, الذين تعر�صوا الإطالق نريان كثيف, مما اأثار معركة باالأ�صلحة 
ا�صتمرت خم�س �صاعات, واأجربت بع�س ال�صكان على الفرار من القرية. واأ�صاف 
القتل واخلطف  �صل�صلة من عمليات  الع�صابة يف  باللوم على  األقي  اأنه  مادين 
اأنها  اأي�صا  ويعتقد  القريبة,  �صيتي”  “كوتاباتو  يف  واالبــتــزاز  امل�صلح  وال�صطو 

متورطة يف االإجتار غري ال�صرعي يف املخدرات.

% ن�شبة التعايف   97.7
من كورونا يف ال�شعودية

•• الريا�س-وكاالت

من  التعايف  ن�صب  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  ال�صعودية  ت�صدرت 
ال�صحة اخلليجي يف  وذكــر جمل�س   .97.7% بــحــوايل  كــورونــا  فــريو�ــس 
ن�صبة  اأن  ال�صبت,  اأم�س  تويرت  االجتماعي  التوا�صل  موقع   عرب  ح�صابه 
ال�صفاء من فريو�س كورونا, اأم�س االأول اجلمعة جاءت كالتايل ال�صعودية يف 
%96.7, ثم االإمارات  %97.7 تلتها البحرين بحوايل  املقدمة بن�صبة 
بحوايل %89.8 وبعدها �صلطنة ُعمان بـ %94.1, والكويت 95.7%, 
واأو�صح املجل�س اأنه مت تطعيم 4814508 اأ�صخا�س  وقطر بـ 97.4%. 

�صد فريو�س كورونا يف دول اخلليج ال�صت.

كاتدرائية تاريخية تتحول ملركز 
وطني للتلقيح يف بريطانيا

•• لندن-اأ ف ب

حتف  اإحـــدى  بريطانيا,  غــرب  جــنــوب  يف  �ــصــالــزبــوري  كــاتــدرائــيــة  ا�صتحالت 
اإطار  يف  للتلقيح  مركزاً  الو�صطى,  القرون  يف  االإنكليزية  القوطية  الهند�صة 
احلملة التي تقودها البالد ملكافحة تف�صي كورونا. وهذا املبنى الذي يعود اإىل 
ما بني القرنني الثالث ع�صر والرابع ع�صر, هو واحد من بني ثالث كاتدرائيات 
بريطانية ت�صارك يف اأكرب برنامج تطعيم يف تاريخ البالد. يف كني�صة �صغرية 
فايزر/يايونتيك  لقاح  من  جرعة  ممر�صة  تعطي  لل�صالة,  عــادة  خم�ص�صة 
98 عاماً. وبعد ح�صوله على اللقاح, ينتظر  لوليام بريي البالغ من العمر 
بريي ملدة ربع �صاعة ملراقبة اأي اآثار جانبية حمتملة. وهذه هي املرة االأوىل 

يغادر منزله منذ بدايات اجلائحة يف مار�س )اآذار( املا�صي.

اأوبـــرادور  لوبيز  مانويل  اأنــدريــ�ــس 
اجلمعة بعد التحّدث مع ترودو.

ويـــنـــ�ـــصـــوي الـــبـــلـــدان الـــثـــالثـــة يف 
اّتــــفــــاقــــّيــــة الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة-
املــكــ�ــصــيــك-كــنــدا الــتــي حــّلــت مكان 
الأمريكا  احلّرة  التجارة  “اّتفاقّية 
جتمع  الــتــي  )نافتا(”  ال�صمالية 
نــحــو نــ�ــصــف مــلــيــار مــ�ــصــتــهــلــك يف 
�صوق موّحدة ت�صّكل حواىل 27 يف 
الداخلي  الناجت  اإجمايل  من  املئة 
التجارة  بلغت  منطقة  يف  العاملي, 
يف  دوالر  تـــريـــلـــيـــون   1,2 فـــيـــهـــا 

2019, قبل وباء كوفيد-19.
االإدارة  اأّن  اإىل  تـــــــرودو  واأ�ـــــصـــــار 
فر�صة  متّثل  اجلديدة  االأمريكّية 
ال�صعبة  الــعــالقــة  �ــصــفــحــة  لــطــّي 
البلدين يف عهد  بني  التي جمعت 
الــرئــيــ�ــس الــ�ــصــابــق دونــالــد ترامب 
الذي و�صف ترودو يف اإحدى املّرات 

باأّنه “غري �صادق” و”خنوع«.
حقبة  حـــّقـــاً  “نبداأ  تـــــرودو  وقــــال 

“اأن  على  الكندي  الــوزراء  ورئي�س 
يــلــتــقــيــا الــ�ــصــهــر املــقــبــل مـــن اأجـــل 
املتمّثل  املهّم  بالعمل  قدًما  الّدفع 
العميقة  الـــ�ـــصـــداقـــة  جتـــديـــد  يف 
والـــدائـــمـــة بـــني كـــنـــدا والـــواليـــات 
هذا  تاريخ  ُيح�َصم  ومل  املتحدة”. 
بعد ما  ُيــَحــّدد  االجــتــمــاع, كما مل 
اأّنه  اأم  لوجه  وجــًهــا  �صيتّم  كــان  اإذا 
مـــن جهته,  ـــا.  افـــرتا�ـــصـــيًّ �ــصــيــكــون 
باالإ�صارة يف  االأبي�س  البيت  اكتفى 
بيان اإىل اأّن “الزعيمني اّتفقا على 
اأن يتحّدثا جمّدداً يف غ�صون �صهر, 
ملوا�صلة تعزيز تعاونهما الثنائي«.

اّت�صال  اأّول  وهـــي  املــكــاملــة,  وهــــذه 
اأجنبي,  وزعيم  بايدن  بني  هاتفي 
اال�صرتاتيجّية  االأهــّمــيــة  “تعك�س 
املتحدة  الــــواليــــات  بـــني  لــلــعــالقــة 

وفق البيت االأبي�س. وكندا”, 
الهاتفي  االتـــ�ـــصـــال  جـــــرى  وقـــــد 
“وّدي  �ــصــكــل  يف  الــــرُجــــلــــني  بــــني 
ترودو  اأّكــد مكتب  ما  وفــق  ا”,  جدًّ

تطّرق  وقد  بر�س.  فران�س  لوكالة 
الرجالن, بح�صب بيان اأوتاوا, اإىل 
مكافحة  بينها  مــلــّفــات  جمــمــوعــة 
دفعت  الــتــي  كوفيد-19  جــائــحــة 
البلدين  بــني  اإغـــالق احلـــدود  اإىل 
منذ اآذار/مار�س املا�صي, والعالقة 
اال�صتثنائّية  “االقت�صادّية 
الدولتني  بـــني  ا”  جدًّ والــوثــيــقــة 
�صرورة  عـــن  فــ�ــصــاًل  اجلـــــارَتـــــني, 

حماية البيئة.
ناق�س ترودو وبايدن مو�صوع  كما 
البلدين  بــني  الــرئــيــ�ــصــي  اخلـــالف 
واملتمّثل يف قرار الرئي�س االأمريكي 
اجلديد اإلغاء م�صروع خّط اأنابيب 

نفطي مهّم لكندا.
“رئي�س  اإّن  تـــــرودو  مــكــتــب  وقــــال 
)الكندي( عرّب عن خيبة  الــوزراء 
اأمــــــل كـــنـــدا مــــن قــــــرار الــــواليــــات 
كي�صتون  مــ�ــصــروع  بــ�ــصــاأن  املــتــحــدة 
رئي�س  “�صّدد  واأ�ــصــاف  اإل”.  اإك�س 
التي  املهّمة  الفوائد  على  الـــوزراء 

ُتوّفرها العالقة الثنائّية يف جمال 
االقت�صاد  �ــصــعــيــد  عــلــى  الــطــاقــة 

واأمن الطاقة«.
اأّكـــــد يف وقـــت �صابق  تـــــرودو  وكــــان 
جتديد  اإىل  ـــعـــه  تـــطـــّل اجلــــمــــعــــة 
الواليات  مــع  الثنائّية  الــعــالقــات 
جمال  يف  التعاون  وتعزيز  املتحدة 

مكافحة التغرّي املناخي.
“من  وقـــــال يف مـــوؤمتـــر �ــصــحــايف 
ب�صاأن  )بــايــدن(  قـــرار  اأّن  الــوا�ــصــح 
للغاية  �صعب  اإل  اإكــ�ــس  كي�صتون 
األبريتا  يف  الــعــّمــال  اإىل  بالن�صبة 
تعّر�صوا  الــذيــن  و�ــصــا�ــصــكــاتــ�ــصــوان 
لهّزات عّدة يف ال�صنوات املا�صية”. 
“�صاأعرب عن قلقي حيال  واأ�صاف 
الوظائف وم�صادر الدخل يف كندا, 
خ�صو�صاً يف الغرب, مبا�صرة خالل 

حديثي مع الرئي�س بايدن«.
البيت  بــا�ــصــم  املـــتـــحـــّدثـــة  وقـــالـــت 
بايدن  اإّن  �ــصــاكــي,  جــني  االأبــيــ�ــس 
املك�صيكي  بــالــرئــيــ�ــس  ــ�ــصــل  �ــصــيــّت

واألغى  الـــ�ـــصـــداقـــة«.  مـــن  جـــديـــدة 
بايدن لدى توّليه من�صبه االأربعاء 
“كي�صتون  االأنابيب  خلــّط  رخ�صة 
تنفيذي,  اأمـــــر  عـــرب  اإل”  اإكـــ�ـــس 
املـــ�ـــصـــروع الذي  ا�ــصــتــكــمــال  مــانــعــاً 
اأن  وكــان مفرت�صاً  قبل عقد.  بــداأ 
طوله  البالغ  االأنابيب  خــّط  ينقل 
1947 كلم, اعتباراً من 2023, 
ما ي�صل اإىل 830 األف برميل من 
األبريتا  حقول  مــن  يوميا  النفط 
�صبكة  عــرب  ثــّم  ومــن  اإىل نربا�صكا 
اإىل مــ�ــصــاف يف  اأ�ــصــا�ــصــاً  مـــوجـــودة 

�صواحل تك�صا�س.

اأول لقاء ثنائي بني ترودو وبايدن »ال�شهر املقبل« 

كيف يدفع اأردوغان قواته اجلوية نحو الهاوية؟
•• عوا�سم-وكاالت

الباردة.  متتعت تركيا بقوة جوية رادعــة خالل وبعد احلــرب 
ب�صبب  الـــهـــاويـــة  اإىل  مــتــوجــهــة  الـــقـــوة  هــــذه  اأن  يـــبـــدو  لــكــن 
ت�صرفات الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغــان, وفقاً ملا كتبه 
للدرا�صات  بيغن-ال�صادات  مركز  يف  بكديل  بــوراك  ال�صحايف 

اال�صرتاتيجية.
وذكر اأن اللحظة االأكرث درامية يف تاريخ القوات اجلوية كانت 
يف 15 يوليو -متوز 2016, حني ق�صفت املقاتالت الرتكية 
اأنــقــرة مــن بينها الــربملــان الــرتكــي خـــالل عملية  اأهـــدافـــاً يف 

انقالب فا�صلة �صد اأردوغان.

��صتعانت بباك�صتان!
املوظفني  اآالف  ع�صرات  تطهري  اإىل  االنــقــالب  حمــاولــة  اأدت 
االأتــراك من منا�صب حكومية مبن فيهم �صباط يف اجلي�س. 
انخف�س عدد اجلرناالت يف القوات اجلوية من 72 اإىل 44 
بعد املحاولة, وعدد الطيارين من 1350 اإىل 680. واأعقب 
فانخف�س  التطهري  عملية  والتقاعدات  اال�صتقاالت  من  عدد 
العملية  االإمكانات  اإ�صعاف  اإىل  ذلــك  اأدى   .400 اإىل  الرقم 
اإىل جتنيد طيارين  ا�ــصــطــرارهــا  لــدرجــة  لــلــقــوة,  والــقــيــاديــة 

باك�صتانيني لقيادة مهمات بطائرات اأف-16.

�زدهار ثم �نهيار
�صفيت  �صنتني على حماولة االنقالب,  بعد  اأنه  اأ�صاف بكديل 
اإعادة تعزيز قوته  غالبية اجلروح وتطلع القطاع اجلوي اإىل 
اليتنينغ  اأف-35  تــطــوراً:  املقاتالت  اأكــرث  حيازة  مع  النارية 
2. بــني هيكلية قــيــادة جــديــدة واأ�ــصــول جــديــدة مرتقبة, بدا 
تــزال ع�صواً  الــوقــت, كانت تركيا ال  امل�صتقبل ورديـــاً. يف ذلــك 
هذه  ت�صنيع  مهمته  االأطـــراف  متعدد  دويل  كون�صورتيوم  يف 

املقاتالت.
ومع  املقاتالت,  لت�صنيع  عاملي  برنامج  اأكــرب  يف  ال�صراكة  عرب 
توكيل الربنامج اأنقرة تاأمني ت�صنيع حوايل األف قطعة, كانت 
اأنقرة  التزمت  تركيا.  يف  تزدهر  الداخلية  اجلوية  ال�صناعة 
مليار   16 بكلفة  اأف-35  مقاتلة  مئة  عن  يقل  ال  ما  ب�صراء 
مقاتلتني من  �صراء  ر�صمياً  تركيا  2014, طلبت  ويف  دوالر. 

هذا الطراز, غري عامِلة اأنها لن حت�صل عليهما.

مقامرة مكلفة ماليًا وت�صغيليًا
اأردوغـــــــان قـــدمـــاً يف مقامرته  بــعــدهــا, كــتــب بــكــديــل, مــ�ــصــى 
فعّر�س  اأ�س-400,  منظومة  �ــصــراء  عــرب  املــتــهــورة  الرو�صية 
�صيكّلف  بال�صعف.  اجلوية  قواتها  اإ�صابة  احتمال  اإىل  تركيا 
طرد تركيا من م�صروع اأف-35 ع�صرة مليارات دوالر يف العقد 
املقبل. كذلك, �صينتج عن هذا القرار اأكالف ت�صغيلية. ت�صّغل 
اأف- من  الــرابــع  اجليل  من  اأ�صراباً  الرتكية  اجلوية  الــقــوات 

فانتوم-2,  اأف-4  مقاتالت  من  اأقــدم  واأ�صراباً  فالكون,   16
�صرق  االأكــراد يف جنوب  املقاتلني  �صد  الع�صكرية  يف عملياتها 

البالد كما يف �صمال العراق و�صوريا.
الواليات  مــن  اأف-16  مــقــاتــالت  عــلــى  حت�صل  تــركــيــا  بــــداأت 
ت�صنيع  رخ�صة  على  وح�صلت  الثمانينات  اأواخـــر  يف  املتحدة 
لدى  اليوم  فقط  اأخــرى  دول  اأربــع  اإىل جانب  املقاتلة حملياً 
الـــقـــوات اجلـــويـــة الــرتكــيــة مـــا جمــمــوعــه 270 طـــائـــرة من 
�صيتعنّي  يكفي.  لي�س جيداً مبا  هذا  �صي/دي.  اأف-16  طراز 
اأو  على تركيا التخل�س تدريجياً منها خالل ال�صنوات الع�صر 
اخلم�س ع�صرة املقبلة وفقاً لتحديثاتها. يلوح املوعد النهائي 

يف االأفق وقد دخل عن�صر جديد على املعادلة.

كات�صا
وا�صنطن  فر�صت   ,2020 االأول  -كــانــون  دي�صمرب   14 يف 
عقوبات على تركيا وفقاً لقانون كات�صا ب�صبب �صرائها منظومة 
الــرو�ــصــيــة. وقـــال وزيـــر اخلــارجــيــة ال�صابق مايك  الــ�ــصــواريــخ 
جميع  عــلــى  حــظــراً  �صتفر�س  املــتــحــدة  الـــواليـــات  اإن  بومبيو 
الدفاعية  امل�صرتيات  لوكالة  الت�صدير  وت�صاريح  تراخي�س 
الرتكية كما فر�صت قيوداً على رئي�س الوكالة ا�صماعيل دمري 
الــرتكــيــة. وهذا  الــدفــاعــيــة  ال�صناعة  اآخــريــن يف  ومــ�ــصــوؤولــني 
يعني اأن اأمريكا لن تقّدم يد العون لرتكيا يف م�صاألة حتديث 

و�صيانة اأ�صطول اأف-16.

حل غري م�صتد�م
بكديل.  بح�صب  فــوريــاً  ت�صغيلياً  تهديداً  االأمــر  هــذا  ي�صكل  ال 
اإ�صالحات  تــاأمــني  الــداخــلــيــة  الــرتكــيــة  الــ�ــصــنــاعــات  بــاإمــكــان 

و�صيانة للمحّركات واالإلكرتونّيات الع�صكرّية كما اإلكرتونّيات 
الطريان. وعند احلاجة قد توؤّمن باك�صتان قطع اأف-16 �صراً 
م�صتدامة.  لي�صت  احللول  هــذه  اأن  غري  تركيا.  حليفتها  اإىل 
املقاتلة  اأو  واإنــتــاج  وتطوير  لت�صميم  اخلــا�ــس  تركيا  برنامج 
املحلية ال�صنع تي اأف-اأك�س ال مي�صي قدماً. ما زال عالقاً يف 
مرحلة الت�صميم االأويل مع غياب ملحرك موثوق به من اأجل 
يرى  م�صدود.  الربنامج يف طريق  هذا  يبدو  املقاتلة.  ت�صغيل 
بكديل اأنه حتى ولو مل ي�صل االأمر اإىل حائط م�صدود, ميكن 
اأن ي�صتغرق االأمر عقوداً لتتمكن الهند�صة الرتكية من جعل 

املقاتلة قادرة على الطريان. واحللول لي�س متوفرة.

ماذ� عن �ل�صني؟
ال�صيني. ال تزال  ال�صويدي حمتماًل وال احلل  مل يعد احلل 
بيجينغ مرتددة يف م�صاعدة اأنقرة بعد قرار االأخرية اإلغاء عقد 
مع �صركة �صينية بقيمة 3.4 مليارات دوالر ل�صراء منظومة 
املنظومة  ب�صراء  عنها  م�صتعي�صة  �صينّية  دفاعية  �صاروخية 
الــرو�ــصــيــة. يـــرتك هـــذا االأمــــر رو�ــصــيــا كــمــوّرد وحــيــد حمتمل 
بارز  ع�صكري  م�صوؤول  قــال   ,2019 يف  الــرتكــي.  لالأ�صطول 
لبكديل اإن تركيا ال تتحمل عدم توفر بديل عن مقاتالت اأف-

اآخر يف قطاع توفري امل�صرتيات الدفاعية  35. وقال م�صوؤول 
اإن تكنولوجيا املقاتالت الرو�صية قد تكون اخليار االأف�صل اإذا 
اأف-35.  ت�صنيع  برنامج  تركيا يف  بع�صوية  وا�صنطن  �صككت 

واأدىل امل�صوؤول بتعليقه قبل قرار طرد تركيا من الربنامج.

لي�صت نهاية �صعيدة
4.5 من  اإما اجليل  للم�صار احلــايل, قد ت�صرتي تركيا  وفقاً 
مقاتالت �صو-35 اأو اجليل اخلام�س من �صو-57. لن تكون 
تركيا  ت�صبح  اأن  الرتكية.  اجلوية  للقوات  �صعيدة  نهاية  هذه 
معقداً  اأمــراً  لي�س  رو�صية  مقاتالت  متلك  اأطل�صية  دولــة  اأول 
يف  بــارزون  �صباط  يقول  اأي�صاً.  لوج�صتياً  بل  وح�صب  �صيا�صياً 
بعد  الرو�صية  املقاتالت  ت�صغيل  اإن  الرتكية  اجلوية  الــقــوات 
تاأمني التدريب وال�صيانة وقطع الغيار وتاأ�صي�س املواءمة مع 
بالن�صبة  االأقـــل.  على  الزمن  من  عقداً  �صي�صتغرق  الـــرادارات 
اجلوية  الــقــوات  اأمــــام  ع�صيبة  اأوقــــات  “هنالك  بــكــديــل,  اإىل 

الرتكية«.

اهلل  حزب  لبنانية:  م�شادر 
للتوافق  امل�شاعي  ي�شتاأنف 
احلكومة ت�شكيلة  عــلــى 

•• بريوت-وكاالت

اأفادت م�صادر لبنانية باأن ميلي�صيا 
حزب اهلل, قررت ا�صتئناف امل�صاعي 
على  للتوافق  املُقبلة  ال�صاعات  يف 

ت�صكيلة حكومية.
ل�صحيفة  املــــــ�ــــــصــــــادر  وقــــــالــــــت 
عددها  يف  اللبنانية  “االأخبار” 
“ما  اإّن  الــ�ــصــبــت,  اأمـــ�ـــس  الـــ�ـــصـــادر 
هو  اهلل  حـــزب  ميلي�صيا  بـــه  تــقــوم 
عادة  التي  مــبــادرة,  ولي�س  م�صعى 
اأو و�صاطة  عــّدة,  بنوداً  ما تت�صمن 
من  ر�صائل  نقل  على  قائمة  تكون 

جهة اإىل اأخرى«.
التي  املـــحـــاولـــة  اأن  اإىل  واأ�ــــصــــارت 
تـــقـــوم بـــهـــا مــيــلــيــ�ــصــيــا حـــــزب اهلل 
هــدفــهــا حــ�ــصــراً خــلــق ثــقــة مــا بني 
ورئي�س  عــــون  مــيــ�ــصــال  الــرئــيــ�ــس 
احلريري,  �ــصــعــد  املــكــلــف  الــــــوزراء 
فيما  الثقة,  هــذه  حتّطمت  بعدما 
الــو�ــصــع �ــصــديــد اخلــطــورة مــا بني 
االأزمة االقت�صادية املالية النقدية 

والكارثة ال�صحية.
حالياً  املــبــادرات  “كّل  اأن  واأ�صافت 
نتيجة,  اإىل  تــ�ــصــل  ومل  تــوّقــفــت 
فقّرر حزب اهلل العودة اإىل اإطالق 
من  يعد  مل  ـــه  اأّن وخــا�ــصــة  امل�صعى, 
خارجية  ب�صغوط  الــتــذرع  املمكن 
بعد مغادرة دونالد ترامب الرئا�صة 
يكون  اأن  وُيــفــرت�ــس  االأمــريــكــيــة, 

احلريري قد بات اأكرث حتّرراً«.
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املال والأعمال
% من م�شروع متديد خطوط نقل مياه رئي�شية يف دبي ديوا تنتهي من تنفيذ 87.73 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأطلقت �صركة اأبوظبي لطاقة امل�صتقبل 
�صي«  بي  اإ�س  “اإت�س  وبنك  “م�صدر”, 
HSBC �صل�صلة تت�صمن اأربع ندوات 
يـــ�ـــصـــارك فيها  افـــرتا�ـــصـــيـــة حــ�ــصــريــة 
التنفيذيني  املــديــريــن  مــن  جمــمــوعــة 
الذين يتولون اإدارة م�صاريع للتطوير 
العمراين يف اأمريكا الالتينية وال�صرق 
االأو�صط و�صمال اإفريقيا وتركيا واآ�صيا 
واملــحــيــط واأمـــريـــكـــا الــ�ــصــمــالــيــة, وقد 
ال�صل�صلة  مــن  االأوىل  الــنــدوة  ُعــقــدت 
لال�صتدامة  اأبــوظــبــي  اأ�ــصــبــوع  خـــالل 
املعنية  الـــعـــاملـــيـــة  املـــنـــ�ـــصـــة   ,2021
امل�صتدامة  الــتــنــمــيــة  وتــــرية  بــتــ�ــصــريــع 

والتي ت�صت�صيفها “م�صدر«.
مو�صوع  االفتتاحية  الــنــدوة  وتناولت 
الع�صرية  واالأحـــيـــاء  اجلـــديـــدة  املــــدن 
تــنــفــيــذيــاً ميثلون  وحــ�ــصــرهــا مـــديـــراً 
القطاعات  خمــتــلــف  مــــن  جمـــمـــوعـــة 
ال�صناعية  والــــ�ــــصــــركــــات  الـــعـــاملـــيـــة 
وقد  اجلـــديـــدة.  واملــنــاطــق  و”املدن” 
الربوفي�صور  مـــن  كـــل  اجلــلــ�ــصــة  اأدار 
كــريــغ كــــالرك, الــرئــيــ�ــس الــعــاملــي ملدن 
ـــنـــاعـــات اجلــــديــــدة  املــ�ــصــتــقــبــل والـــ�ـــص
بي  اإ�ــــــــس  “اإت�س  جمــــمــــوعــــة  لـــــــدى 
مدير  �صيفريان�س,  و�صتيفن  �صي”,  
�صركة  يف  والــتــ�ــصــويــق  الـــربامـــج  اإدارة 
متطلبات  املتحدثون  وناق�س  م�صدر, 
الــعــ�ــصــريــة, ومـــدى م�صاهمة  املــنــاطــق 

التحديات  مــواجــهــة  املــنــاطــق يف  هـــذه 
التطوير,  لــلــمــدن, ومــراحــل  الــراهــنــة 
وااللـــتـــزامـــات اجلـــديـــدة املــطــلــوبــة يف 

مرحلة ما بعد )كوفيد-19(. 
تنظمها  الــــتــــي  الــ�ــصــلــ�ــصــلــة  وجتــــمــــع 
“م�صدر” و”اإت�س اإ�س بي �صي” وتقام 
اأف�صل  بني  اأ�صهر,  ثالثة  كل  ندواتها 
امل�صتجدات  اأهــــم  وتــنــاقــ�ــس  اخلـــــربات 
العامل,  م�صتوى  على  الــقــطــاع  �صمن 
دوليني  خـــرباء  نـــدوة  كــل  وت�صت�صيف 
اإىل  تــقــود  الــتــي  الــعــوامــل  ال�صتك�صاف 

ملياري  حـــــوايل  يــنــتــقــل  اأن  املـــتـــوقـــع 
املـــــدن مـــن االآن  لــلــعــيــ�ــس يف  �ــصــخــ�ــس 
له  �صيكون  ممــا   ,2050 عـــام  وحــتــى 
اآثار مبا�صرة على البيئة ويفر�س طلباً 
كبرياً على املــوارد. لذلك فاإن التكيف 
مـــع هــــذه املــعــطــيــات واحلــــفــــاظ على 
املدن  عــلــى  يــفــر�ــس  الطبيعية  املــــوارد 

تبني اأ�صاليب حياة اأكرث ا�صتدامة.
حر�صت  “لطاملا  بــالــعــالء:  واأ�ـــصـــاف 
القيادة الر�صيدة يف دولة االإمارات على 
تبني نهج �صامل يف بناء املدن من اأجل 

والتحديات  امل�صتقبل,  مـــدن  تــطــويــر 
العمراين  التطوير  التي تواجه قطاع 
املواهب  تــ�ــصــخــري  و�ــصــبــل  املـــ�ـــصـــتـــدام, 
التجارة  و�ـــصـــائـــل  مــــن  واال�ـــصـــتـــفـــادة 
احلديثة, وحت�صني قطاع النقل, ورفع 
التقنيات  ودمــــج  املــعــيــ�ــصــي,  املــ�ــصــتــوى 

اجلديدة.
وقـــــــــال عـــــبـــــداهلل بـــــالـــــعـــــالء, املــــديــــر 
التطوير  الإدارة  بــاالإنــابــة  التنفيذي 
العمراين امل�صتدام يف م�صدر: “ت�صهد 
مدن العامل زيادة �صكانية كبرية ومن 

على ما يتوفر حالياً من تقنيات كفيل 
للمدن  الكربونية  االنبعاثات  بخف�س 
بنحو 90 باملائة بحلول عام 2050. 
الندوات  �ــصــلــ�ــصــلــة  اأن  بــالــعــالء  واأكـــــد 
اإ�س  و”اإت�س  “م�صدر”  بني  امل�صرتكة 
للمديرين  مــنــ�ــصــة  تـــوّفـــر  �صي”  بـــي 
ملناق�صة  الــــعــــاملــــيــــني  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــني 
بالق�صايا  �صلة  االأكــــرث  املــو�ــصــوعــات 
املطروحة, وم�صاركة اأف�صل املمار�صات 

وتبادل اخلربات واملعارف.
مـــن جــهــتــه قــــال الــربوفــيــ�ــصــور كريغ 
الثالثني  االأعـــوام  “�صت�صهد  كــالرك: 
املقبلة اإن�صاء العديد من املدن املت�صلة 
رائدة  مدينة   600 ت�صم  والتجارية 
مدينة  و15  �صخمة  منطقة  و30 
ح�صرية كبرية, وجميع هذه املجمعات 
ال�صكنية تتمتع بخيارات متكاملة من 
التنقل  واأ�صاليب  الطرق  وجــود  حيث 
الرقمي  االتــ�ــصــال  ومـــزايـــا  احلــديــثــة 
املــتــطــورة«. واأ�ــصــاف كـــالرك: “ت�صم 
و�صمال  االأو�ـــــصـــــط  الـــ�ـــصـــرق  مــنــطــقــة 
250 مــلــيــونــاً من  اإفــريــقــيــا وحـــدهـــا 
م�صتويات  وت�صهد  حالياً,  املــدن  �صكان 
عالية من التح�صر, وهناك 40 مدينة 
�صت�صم اأكرث من مليون ن�صمة بحلول 
حالياً  املنطقة  ومتــثــل   ,2035 عـــام 
العمرانية  التجارب  اأكــرث  من  واحــدة 
ب�صكل  مييزها  وما  التاريخ,  يف  تطوراً 
مناطق  واإدارة  تــ�ــصــيــيــد  هـــو  اأ�ــصــا�ــصــي 

حديثة وع�صرية«. 

العي�س  واأف�صل مقومات  اأرقــى  توفري 
فيها. وقد ا�صتطعنا من خالل مدينة 
الــــرائــــد يف جمال  املـــ�ـــصـــروع  مـــ�ـــصـــدر, 
تقدمي  امل�صتدام,  العمراين  التطوير 
منوذج مميز ملدن امل�صتقبل, حيث توفر 
بالكامل,  م�صتدامة  منظومة  املدينة 
ف�صاًل عن كونها متثل مركزاً لالبتكار 
وتطوير التقنيات واإيجاد طرق جديدة 
اأنــهــا تــوفــر البيئة  لــتــوظــيــفــيــهــا, كــمــا 
اإىل  املنا�صبة لرتجمة االأفكار الواعدة 
االعتماد  جمــرد  واإن  ملمو�صة.  حلول 

جل�صات على مد�ر �لعام تناق�س م�صتقبل �ملدن و�لتحديات �لتي تو�جه �لتطوير �لعمر�ين �مل�صتد�م  4

»م�شدر« و» اإت�ض اإ�ض بي �شي« يطلقان �شل�شلة من الندوات الفرتا�شية خلل اأ�شبوع اأبوظبي لل�شتدامة 2021

املتوقع االنتهاء من امل�صروع يف �صهر اأبريل 2021.
املنتدب  الــعــ�ــصــو  الــطــايــر  �صعيد حمــمــد  مــعــايل  وقـــال 
نعتمد   : دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
والتوزيع  والــنــقــل  االإنــتــاج  جمــال  يف  التقنيات  اأحـــدث 
والــتــحــكــم بــ�ــصــبــكــات الــكــهــربــاء واملـــيـــاه ونــطــبــق اأف�صل 
الكفاءة  لرفع  م�صروعاتنا  جميع  يف  العاملية  املمار�صات 
االإنتاجية والت�صغيلية وقد حققنا اإجنازات ملمو�صة يف 
ورفع  واعتماديتها  كفاءتها  لتعزيز  املياه  �صبكة  تطوير 
كميات التدفق املائي لتلبية احتياجات التنمية ال�صاملة 
ــافــة اإىل زيـــادة  والـــوفـــاء بــحــجــم الــطــلــب املــتــزايــد اإ�ــص
اأن هذه  اإىل  ..مــ�ــصــريا  املــيــاه  مــن  املــخــزون االحتياطي 
اأ�صهمت يف تقليل ن�صبة الفاقد يف �صبكات نقل  اجلهود 

وتوزيع املياه من %42 يف عام 1988 اإىل 5.36% 
م�صتوى  على  امل�صجلة  الن�صب  اأدنـــى  مــن  وهــي  حــالــيــاً 
اأمريكا  %15 يف  اإىل  الن�صبة  ت�صل هذه  العامل حيث 

ال�صمالية.
التنفيذي  الــنــائــب  عــبــيــداهلل  عــبــداهلل  املهند�س  واأ�ــصــار 
للرئي�س لقطاع املياه والهند�صة املدنية يف هيئة كهرباء 
االأول  ق�صمني  يت�صمن  املــ�ــصــروع  اأن  اإىل  دبـــي  ومــيــاه 
والثاين  كيلومرت   11.811 تبلغ  اإجمالية  بــاأطــوال 
باأطوال اإجمالية تبلغ 24.03 كيلومرت وي�صمل توريد 
وتركيب وفح�س وت�صغيل اأنابيب نقل املياه من الزجاج 
غرف  اإىل  اإ�ــصــافــة  خمتلفة  بــاأقــطــار   GRE املــقــوى 

م�صبقة التجهيز من الزجاج املقوى.

•• دبي -وام:

االنتهاء  عن  “ديوا”  دبــي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأعلنت 
خطوط  لتمديد  م�صروع  من   87.73% تنفيذ  من 
نقل مياه رئي�صية باأطوال اإجمالية ت�صل اإىل نحو 36 
كيلومرتاً يف عدة مناطق يف دبي وبتكلفة تقارب 256 
�صارع  امــتــداد  املــ�ــصــروع  مــواقــع  وت�صمل  درهـــم.  مليون 
ال�صيخ حممد بن زايد و�صارع االإمــارات؛ ومن حمطة 
�صخ املياه يف جممع ح�صيان اإىل جممع دبي لال�صتثمار 
اإىل  النخلي  الــــدويل؛ ومـــن خـــزان  اآل مــكــتــوم  ومــطــار 
ومنطقة  – حتا  دبــي  �ــصــارع  امــتــداد  على  العوير  دوار 
اآبار مرغم اإىل �صارع دبي العني ومن  املحي�صنة؛ ومن 

حممية املرزوم .. وجهة �شياحية فريدة لع�شاق ال�شيد بال�شقور

•• دبي-الفجر: 

تــوقــع حتــلــيــل حــديــث لــغــرفــة جتارة 
التجارة  اأداء  يحقق  اأن  دبي  و�صناعة 
غري النفطية لدولة االإمارات خالل 
الــنــ�ــصــف الــثــاين مــن الــعــام 2020 
تــعــافــيــاً مــلــمــو�ــصــاً, وذلــــك بـــنـــاًء على 
بيانات �صندوق النقد الدويل وتقرير 
للتجارة  املـــتـــحـــدة  االأمم  مــــوؤمتــــر 
والهيئة  )االأونـــــكـــــتـــــاد(  والـــتـــنـــمـــيـــة 
كذلك  متوقعاً  للجمارك,  االحتادية 
اأن يــبــلــغ مــعــدل منـــو الـــتـــجـــارة غري 
 2021 العام  يف  لالإمارات  النفطية 

حوايل 12.9%.
توقعات  اأن  اإىل  الــتــحــلــيــل  ــــار  واأ�ــــص
العام  من  الثاين  الن�صف  يف  التعايف 
ال�صيا�صات  نــتــيــجــة  جــــاءت   2020
للتجارة  والداعمة  املحفزة  التجارية 
االإماراتية,  احلكومة  اعتمدتها  التي 

بحوايل -%4.1, ويرجع ال�صبب يف 
على  وتاأثريه  الوباء  تف�صي  اإىل  ذلك 
والنقل  وال�صفر  الــعــامل  اقت�صاديات 
باالإ�صافة  اال�ـــصـــتـــهـــالك,  واأمنـــــــاط 
و�صال�صل  الــ�ــصــنــاعــي  الــنــ�ــصــاط  اإىل 

التوريد.
ذلــــــــك, وعلى  مـــــن  الـــــرغـــــم  ــــى  وعــــل
الــنــقــيــ�ــس مــــن اجتـــــــاه مــــعــــدل منو 
بحراً  املنقولة  العاملية  التجارة  حجم 
اأظهر  و2019,   2018 عــامــي  يف 
النفطية  الــتــجــارة غــري  اجتـــاه حجم 
لــالإمــارات مــعــدالت منــو قــويــة بلغت 
الــــتــــوايل,  عـــلـــى  و13%   8.5%

�صحن  على  الطلب  يف  التوجه  زيــادة 
ي�صتمد  والـــذي  الــتــجــاريــة  الب�صائع 
بــ�ــصــكــل رئــيــ�ــصــي مـــن الـــتـــطـــورات يف 
االقت�صاد والتجارة العامليني, ويرتبط 
هــذا االأمــر ب�صكل وثيق مبــدى جناح 
الرامية  احلثيثة  وامل�صاعي  اجلــهــود 
وبالتايل  الفريو�س,  انت�صار  الحتواء 
تـــخـــفـــيـــف االإجــــــــــــــــراءات والــــقــــيــــود, 
االقت�صادي  الــنــ�ــصــاط  وا�ــصــتــئــنــاف 
اأ�ــصــا�ــصــي من  ب�صكل  املــدعــوم  الــعــاملــي 

االإنفاق احلكومي.

�لنظرة �مل�صتقبلية
اال�صطرابات  اأن  اإىل  التحليل  ي�صري 
التي ي�صببها الوباء �صيكون لها تاأثري 
والتجارة.  البحري  النقل  على  دائــم 
النقل  املــرتتــبــة عــلــى  االآثـــــار  اأن  كــمــا 
البحري �صتكون مبثابة حتول هيكلي 

يف هذا املجال. 

النمو  معدل  تراجع  فقد  و2009. 
اإىل  لي�صل   2018 يف   2.8% اإىل 
مليار طن مرتي.   11.08 اإجمايل 
يف  الــ�ــصــعــيــف  االأداء  خــلــفــيــة  وعـــلـــى 
ق�صرية  الــتــوقــعــات  �ــصــاءت   ,2019
وبالتايل  الـــبـــحـــري  لــلــنــقــل  املــــــدى 
التجارة يف اأوائل 2020. وباالإ�صافة 
اإىل ذلك, اأدى االنت�صار غري امل�صبوق 
لوباء كورونا والتداعيات االقت�صادية 
لذلك اإىل التاأثري القوي على توقعات 

2020 وما بعدها.
التجارة  حـــجـــم  انـــخـــفـــا�ـــس  ويــــقــــدر 
 2020 عــــام  الــعــاملــيــة يف  الــبــحــريــة 

الــتــبــاطــوؤ يف اجتاه  مــتــحــديــة بــذلــك 
عام  منذ  بــداأ  الــذي  العاملية  التجارة 

.2018

موؤ�صر�ت �إيجابية عاملية
واأ�صار التحليل اإىل موؤ�صرات اإيجابية 
للعام 2021 اأبرزها توقعات التجارة 
الــبــحــريــة الــعــاملــيــة بــنــاًء عــلــى بيانات 
االأونــكــتــاد و�ــصــنــدوق الــنــقــد الدويل 
التي توقعت معدل منو اإيجابي قوي 
يبلغ %4.8 رهناً بالظروف ال�صائدة 
والتطور يف مكافحة اجلائحة ون�صر 
ــقــاح. ويــعــتــمــد هـــذا الــتــوقــع على  الــل

احلكومات  اتخذتها  التي  ال�صارمة 
العاملية الحتواء انت�صاره.

النفطية  غري  التجارة  اأن  ومــعــروف 
املنقولة بحراً لالإمارات ت�صكل حوايل 
%83 من اإجمايل جتارة ال�صلع غري 

النفطية للدولة. 

�لتباطوؤ �لعاملي بلغة �لأرقام
البحرية  الــتــجــارة  حجم  منــو  تباطاأ 
الـــدولـــيـــة )املــنــقــولــة بـــحـــراً( يف عام 
وهو   ,0.5% اإىل  لي�صل   ,2019
املالية  االأزمـــة  اأدنـــى معدل منــو منذ 
العاملية التي حدثت يف عامي 2008 

العديد  ب�صبب  الــزخــم  فقد   2019
اأهمها  يــرتــبــط  الــتــي  الــعــوامــل  مـــن 
ال�صني  بـــــني  الــــتــــجــــاري  بـــالـــتـــوتـــر 
املـــتـــحـــدة وحــــالــــة عدم  والــــــواليــــــات 
االقت�صادية  الــ�ــصــيــا�ــصــات  يف  الــيــقــني 
الناجت  يف  الــنــمــو  لــرتاجــع  اأدى  ممــا 
ال�صلع  الــعــاملــي وجتــــارة  االقــتــ�ــصــادي 
وزاد  البحرية.  التجارة  لذلك  وتبعاً 
الــبــحــريــة يف عام  الـــتـــجـــارة  �ــصــعــف 
2020 اأكرث على خلفية انت�صار وباء 
كورونا الذي اأدى اإىل ت�صرر القطاع 
اال�صطراب يف  ب�صبب  ب�صدة  البحري 
والتدابري  العاملية  القيمة  �صال�صل 

باالإ�صافة اإىل التخفيف من اإجراءات 
االإغالق يف العديد من االقت�صاديات 
ال�صني  وا�ـــصـــتـــئـــنـــاف  الـــرئـــيـــ�ـــصـــيـــة, 
بــحــلــول بداية  الــتــجــاري  لــنــ�ــصــاطــهــا 

الن�صف الثاين من 2020. 

قطاع �لنقل �لبحري
 �لتجاري �لعاملي

وركز حتليل غرفة دبي على التجارة 
على  م�صتنداً  بحراً,  املنقولة  العاملية 
املالحة  عن  االأونكتاد  تقرير  بيانات 
النقل  قطاع  اأن  ذكــر  الــذي   ,2020
الــتــجــاري الــبــحــري الــعــاملــي منذ عام 

توقعات منو �لتجارة �لبحرية �لعاملية يف 2021 رهن بالتطور يف مكافحة �جلائحة ون�صر �للقاح
% منوًا لتجارة الإمارات غري النفطية يف 2021  حتليل لغرفة دبي يتوقع 12.9 

لل�صيد التقليدي واملبيت, مقابل ر�صوم 
تثقيفية  برامج  باالإ�صافة اىل  رمزية, 
االإماراتي  الثقايف  بــاملــوروث  للتعريف 

اخلا�س بال�صيد التقليدي.
يذكر اأن حممية املرزوم لل�صيد والتي 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  عليها  ت�صرف 
ــــــربامــــــج الـــثـــقـــافـــيـــة والــــرتاثــــيــــة  وال
اأبوظبي  مــديــنــة  عــن  تبعد  بــاأبــوظــبــي 
ت�صييجها  مّت  وقـــد  كــيــلــومــرتا   120
ال�صيد  بــالــكــامــل, وحتــيــط مبــنــطــقــة 
تتوفر  حيث  �صا�صعة,  طبيعية  حممية 
ا�صتغاللها  ميكن  مرتفعة  نقاط  عــّدة 
ملــ�ــصــاهــدة الــطــبــيــعــة واحلــــيــــوانــــات يف 
الربية,  احلــيــوانــات  جانب  اإىل  املــوقــع 
وحتــتــوي املــحــمــيــة عــلــى نــبــات الغ�صا 
الطبيعي والعديد من النباتات الربية 
االأخرى مثل الرمث, وال�صنان, واحلاذ 
التي متتاز بها منطقة الظفرة باإمارة 

اأبوظبي.

وال�صيد  بــالــ�ــصــقــور  الــ�ــصــيــد  ريــا�ــصــة 
بال�صلوقي العربي الرتاثي.

توفرها  والــتــي  الــطــرائــد  اأن  واأو�ـــصـــح 
من  هي  ال�صيد  لع�صاق  املحمية  اإدارة 
مراكز  يف  اإكثارها  يتم  التي  الطرائد 
االإكثار اخلا�صة بن�صبة حمددة ولي�صت 
برية ومنها طيور احلبارى,  حيوانات 
�صيده  يتم  الـــذي  والظبي  واالأرانـــــب, 
اأن  اىل  ..م�صريا  ال�صلوقي  با�صتخدام 
املحمية تلزم مرتاديها بالتقيد بقانون 
اإطار  �صمن  اأبوظبي  اإمــارة  يف  ال�صيد 
بال�صروط  وااللتزام  امل�صتدام,  ال�صيد 
ال�صرورية التي مت اعتمادها مبا يكفل 
وعدم  للجميع,  ال�صيد  جتربة  جنــاح 
باملحمية وما حتتويه  اأي �صرر  اإحلاق 
يف  الت�صبب  وعــدم  طبيعية,  كنوز  مــن 
االأ�صجار  اأو  الــربيــة  للحياة  اإيـــذاء  اأي 

اأو النباتات.
لعدد  قبلة  ا�صبحت  املحمية  اأن  واأكــد 

ومن  املواطنني  من  ال�صيد  هــواة  من 
مواطني دول اخلليج العربية وال�صياح 
ا�صبحت  انها  اىل  باال�صافة  االجانب 
بديال لعدد من مواقع ال�صيد البعيدة 

عن منطقة اخلليج العربي.
وفرت  املــــرزوم  حممية  اأن  اإىل  واأ�ــصــار 
بال�صقور  ال�صيد  لهواة  منا�صبة  بيئة 
ال�صيد  اأبنائهم فنون  لتعليم وتدريب 
اآمنة  منطقة  يف  التقليدية  بــالــطــرق 
ال�صيد  وهـــــواة  الــ�ــصــقــاريــن  ..داعــــيــــا 
بق�صاء  لال�صتمتاع  والــزوار  التقليدي 
حممية  يف  العامل”  يف  �صتاء  “اأجمل 
اخلالبة  الربية  الطبيعة  ذات  املــروزم 
بــهــا �ـــصـــحـــراء منطقة  والـــتـــي متـــتـــاز 

الظفرة.
هواة  با�صتقبال  املحمية  اإدارة  وتــقــوم 
تــقــلــيــدي جمهز  الــ�ــصــيــد يف خمـــيـــم 
والعائالت  املـــجـــمـــوعـــات  ال�ــصــتــقــبــال 
واالأفراد وال�صياح وتقدم برامج يومية 

بال�صقارة  الــوعــي  وتــعــزيــز  الطبيعة 
ت�صبح  واأن  والـــــرتاث  الــبــيــئــة  و�ــصــون 
اأبوظبي وجهة اأ�صا�صية لع�صاق ال�صيد 
بال�صقور بالطرق التقليدية والتاأكيد 
الذي  املهم  الــدور  على  الوقت  ذات  يف 
لــرت�ــصــيــخ مبادئ  االإمــــــــارة  بـــه  تـــقـــوم 
م�صاريع  وتــطــويــر  املـُـ�ــصــتــدام,  ال�صيد 
واالأرانــب يف  ال�صقور واحلبارى  اإكثار 
البيئة  على  ال�صوء  وت�صليط  االأ�ــصــر, 
ال�صحراء ومكوناتها من  الفطرية يف 

حيوانات ونباتات برية.
وقال اأحمد بن هياي املن�صوري مدير 
املحمية  اإن  لل�صيد  املـــــرزوم  حمــمــيــة 
التي متتد على م�صاحة األف كيلومرت 
بـــرامـــج داعمة  تـــقـــدم  تــقــريــبــا  مـــربـــع 
حلماية البيئة وا�صتدامة ال�صيد وبقاء 
التي يتم �صيدها  الطرائد احليوانات 
على  املحافظة  جانب  اإىل  الــربيــة,  يف 
وت�صجيع  الربية,  والنباتات  اال�صجار 

•• الظفرة-وام:

عن  لل�صيد  املــــرزوم  حممية  تختلف 
غــريهــا مــن حمــمــيــات احلــيــاة الربية 
نوعها  مـــن  االأوىل  كــونــهــا  الـــعـــامل  يف 
بالطرق  ــيــد  الــ�ــص عـــلـــى  تـــركـــز  الـــتـــي 
ال�صيد  مـــراحـــل  كـــل  يف  الــتــقــلــيــديــة 
اأي نوع  اإدارة املحمية ا�صتخدام  ومتنع 
ال�صوء  نف�صه  وت�صلط  االأ�ــصــلــحــة  مــن 
عــلــى خمــتــلــف اأوجــــه الــــرتاث العربي 
واخلليجي واالإماراتي املرتبط بالبيئة 

ال�صحراوية.
والتي  لل�صيد  املرزوم  وتهدف حممية 
مبنطقة   2015 عـــــام  يف  اأنـــ�ـــصـــئـــت 
اإىل تقدمي  اأبــوظــبــي  بــاإمــارة  الــظــفــرة 
فريدة  و�ــصــيــاحــيــة  ثــقــافــيــة  جتـــربـــة 
االإمــــارات  دولـــة  يف  التقليدي  لل�صيد 
عـــرب مــوقــع ممــيــز مـــع احلـــر�ـــس على 
ا�ــصــتــدامــة احلـــيـــاة الـــربيـــة واحـــــرتام 
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اعالن بالن�شر 

 2020 / 7993 تنفيذ جتاري
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر  

تفا�صيل االإعالن
تفا�صيل االإعالن بالن�صر

اإىل املنفذ �صده/١_ بلو �صتيل لل�صناعة )�س.ذ.م.م.( - جمهول حمل االإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/دولر لتاأجري ال�صيارات ) �س.ذ.م.م.(

و ميثله /علي اإبراهيم حممد احلمادي
وقدره  بــه  املنفذ  املبلغ  بــدفــع  والــزامــكـــــم  اعـــاله  املــذكــورة  التنفيذية  الــدعــوى  عليكـم  اأقـــام  قــد 

)4١١7١.٣٢ درهم ( اىل طالب التنفيذاأو  خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجــراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن..
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 
 2020 / 7109 تنفيذ جتاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
تفا�صيل االإعالن

تفا�صيل االإعالن بالن�صر
اإىل املنفذ �صده/١_ اي ا�س بي اك�ص�س فلورز )�س.ذ.م.م(جمهول حمل االإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/دولر لتاأجري ال�صيارات �س.ذ.م.م
و ميثله /علي اإبراهيم حممد احلمادي

وقدره  بــه  املنفذ  املبلغ  بــدفــع  والــزامــكـــــم  اعـــاله  املــذكــورة  التنفيذية  الــدعــوى  عليكـم  اأقـــام  قــد 
)7٠8١٠.١9 درهم ( اىل طالب التنفيذاأو  خلزينة املحكمة.

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 
خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن...

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13146 بتاريخ 2021/1/24   

 اعالن بالن�شر
                  يف الدعوى رقم 1532/2020/300 ا�شتئناف مدين

مو�صوع الدعوى:  اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠٢٠/١١١4 مدين جزئي 
و الر�صوم و امل�صاريف و االتعاب.

طالب االعالن:  عبداملجيد حبيب جعفر علي - �صفته بالق�صية:  م�صتاأنف 
�صفته   - عثمان  �صيد  الــوهــاب  عبد  الــوهــاب  عبد  على  ١- ح�صن  اعــالنــهــم:   املطلوب 

بالق�صية:  م�صتاأنف �صده   - ٢- اأتول جارج - �صفته بالق�صية:  اخل�صم املدخل 
اأ�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم ١١١4  / ٢٠٢٠  مو�صوع االإعــالن :  قد 
 ١٠:٠٠ ال�صاعة   ٠-٠٢-٢٠٢١4 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�صة  وحــددت   . مدين جزئي 
�صباحا بقاعة التقا�صي عن ُبعد وعليه يقت�صى ح�صوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف 

حالة تخلفكـم �صتجرى حماكمتكم غيابيا.
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

Date 24/ 1/ 2021  Issue No : 13146
16/2021/41 Commercial Partial

To the defendant: 1- Mahmoud Iqbal Abdul Majeed Zafar
    2- Domicile: Unknown
Whereas the plaintiff: Royal Road Rent a Car LLC
Has filed a lawsuit against you, with its subject
First: Filing the lawsuit
Second|: presenting the lawsuit to the competent judge to go through the lawsuit in 
case that he desires to issue fulfilling order or to deal with it as a subjective lawsuit.
Third: To obligate the defendant to pay the plaintiff the amount of (3660) Dirhams 
"Two thousand and one hundred seventy Dirhams" the balanced amount at the 
defendant and a compensation of (2000) Dirhams "Only two thousand Dirhams for 
the moral and materialistic damages as per mentioned. Since responsibility is proved 
and verified, this in addition to the legal interest at 9% from the date of refrain from 
paying back until the full pay back. 
Fourth: To obligate the defendant to pay the fees and expenses as well as advocates fees.
A session is determined to be on Tuesday corresponding to 26-01-2021 at 08:30 
am in Zoom (Online) Litigation Seat - Building _DESC8, therefore you or your 
legal representative are requested to attend. You have to present what you have of 
memorandums or documents to the court three days prior to the session at least

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 24/ 1/ 2021  Issue No : 13146
In Case No. 16/2021/63 Commercial partial

The subject of the case: The defendant is obligated to pay amount of (311573.77 AED) 
three hundred thousand and five hundred seventy-three dirhams and seventy-seven 
fills along with costs and expenses and legal interest of 12% from the due date till full 
payment. The judgment shall be self-executing immediately without bail
Notice applicant: Siraj Diesel trading L.L.C     the capacity in the case: plaintiff
Th party required to be announced:
 1-R S S Power Equipment Renatal L.L.C as a capacity in the case: Defendant 
Announcement subject: 
The plaintiff  has filled the above lawsuit to pay it a sum of (311573.77 AED) three 
hundred thousand and five hundred seventy-three dirhams and seventy-seven fills 
along with costs and expenses and legal interest of 12% from the due date till full 
payment. The judgment shall be self-executing immediately without bail. The hearing 
was set on Tuesday 26/01/2021 at 08:30 AM. In remote litigation chamber 
Therefore, you’re obligated to attend in person or your attorney and submit all the 
legal documents and memos for the court before three days at least.
Head of division:
 Amira Hussein Karam 

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

العدد 13146 بتاريخ 2021/1/24   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0003650 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :بوتيا بورايل عبدالرحيم
واىل املدعي عليه:الناجح لتجارة التمديدات الكهربائية وال�صحية موؤ�ص�صة فردية ملالكها 
ال�صناعية  املنطقة  عجمان  االقامة:امارة  حمل  جمهول   , عبدالرحيم  بورايل  بوتيا 
رقم  احلرمني  ا�صواق  بناية  االمارات  غاز  ا�صارة  من  بالقرب   ١١٠ رقم  �صارع   ٢ اجلديدة 
بريد   - مكاين:459١٦٠8١١5   - متحرك:٠5٠79٣97٣9  هاتف   -  ٠٦7485٢8٢ هاتف   ٣

 alnajahtrading@gmail.com:الكرتوين
انت مكلف باحل�صور بجل�صة٢٠٢١/٢/١ امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
االإبتدائية املدنية - مكتب رقم ) ١مكتب مدير الدعوى( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
- وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد 
على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه.      
مدير اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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املال والأعمال
ن�صهد مر�حل من �لتعايف �لإقت�صادي يف خمتلف �لقطاعات

     حممد بن �شبيب الظاهري: اأداء اإيجابي لقطاع جتارة التجزئة بالدولة منذ مطلع العام
اأداء قطاع جتارة التجزئة,  االإعالم:” منذ مطلع العام اجلاري �صهدنا حت�صناً يف 
القطاعات  من  القطاع  هــذا  يعترب  حيث   , وال�صياح  واملت�صوقني  الــزوار  اقبال  مع 
الدولة  اأن  اإىل جانب   , املجموعة  اهتمامنا يف  لها  نويل  التي  الهامة  االقت�صادية 
مئات  قــدوم   الراهن خا�صة مع  الوقت  لل�صفر يف  اىل وجهة مف�صلة  قد حتولت 
اآالف الزوار وال�صياح للدولة منذ مطلع العام اجلاري , وت�صجيل الفنادق ال�صغاالت 
قيا�صية و ايــرادات مناف�صة , جتــاوزت من خاللها التاأثريات التي تعر�صت لها يف 
العام املا�صي«. واأ�صاف:” اإننا نثمن اجلهود التي تقوم بها اجلهات املعنية يف الدولة 
االجتماعي  التباعد  حلفظ  الالزمة  والتدابري  االحــرتازيــة  االجـــراءات  لتطبيق 
للحد من تف�صي فريو�س كورونا امل�صتجد, واإن معاودة الن�صاط يف خمتلف االن�صطة 
الفرتة  خــالل  للنمو  ودفــعــهــا  االأعــمــال  حت�صن  يف  كبري  اأثـــر  لــه  كــان  االقت�صادية 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأفاد حممد بن �صبيب الظاهري الرئي�س التنفيذي ملجموعة يونيفر�صال القاب�صة 
اأن خمتلف القطاعات االقت�صادية يف دولة االمارات ت�صهد مراحاًل من التعايف منذ 
املعنية بعودة  التي اتخذتها اجلهات  الــقــرارات  , وذلــك عقب  العام اجلــاري  مطلع 
االأن�صطة االإقت�صادية وال�صياحية والفندقية بن�صبة %100, و معاودة ا�صت�صافة 
الفعاليات واملعار�س على غرار معر�س اأبوظبي للدفاع الدويل “ اآيدك�س” 2021 
اجلارية ال�صت�صافة  التح�صريات  اإىل جانب  القادم,  �صهر فرباير  �صيقام يف  الذي 
زائرة  25 مليون  يقارب  ما  ي�صتقطب  ان  املتوقع  والــذي من  دبي  اك�صبو  معر�س 
الــظــاهــري يف حــديــث لو�صائل  الــقــائــمــون عليه. وقـــال  اأفـــاد  ومــ�ــصــارك بح�صب مــا 

وخطط  ملبادرات  الر�صيدة  احلكومة  اطــالق  الظاهري  ثّمن  و  واملقبلة«.  الراهنة 
النمو, خا�صة عقب  الوطني, وتدفع عجلة  االإقت�صاد  حتفيزية ت�صب يف م�صلحة 
تف�صي جائحة كوفيد-19, مو�صحاً اأن احلكومة اأخذت على عاتقها م�صوؤولية دعم 
النا�صئة وال�صغرية واملتو�صطة للتمكن  خمتلف القطاعات االقت�صادية وال�صركات 

من جتاوز اأي تاأثريات �صلبية .
واأ�صاد باجلهود التي تقوم بها دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي و دائرة التنمية 
التجارية وال�صياحية  املعنية يف تن�صيط احلركة  – اأبوظبي واجلهات  االقت�صادية 
اأثــر كبري  التي كان لها  من خالل جمموعة من االجـــراءات واحلــزم االقت�صادية 
اأبوظبي, مما يب�صر باأداء اأف�صل  يف حت�صن اداء خمتلف القطاعات االقت�صادية يف 

خالل العام 2021 مقارنة بالعام املا�صي.

فائزة �إمار�تية جديدة ب�صيارة ميني كوبر يف �صحوبات �لأ�صبوع �لثالث

عرو�ض ال�شارقة للت�شوق توا�شل مفاجاآتها لإ�شعاد �شكان وزوار الإمارة 

% مقارنة بالن�صف �لأول من �ل�صنة بزيادة 60 

ال�شارقة ت�شتقطب ا�شتثمارات اأجنبية مبا�شرة بقيمة 808 مليون درهم يف 2020

احلو�صني  اأمــل  وهــنــاأت  التجارية. 
رئي�صة اللجنة االإعالمية لعرو�س 
الفائزين  لـــلـــتـــ�ـــصـــوق  الـــ�ـــصـــارقـــة 
بال�صحوبات متمنية حظا اأوفر ملن 
االأ�صابيع  يف  احلــظ  يحالفهم  مل 

الــــقــــادم  فــــربايــــر  مــــن  الـ13  يف 
وزيارة  بالفعاليات  املــ�ــصــاركــة  اإىل 
باجلوائز  لــلــفــوز  الــتــ�ــصــوق  مــراكــز 
الوفرية اإىل جانب التمتع بتجربة 
تـــ�ـــصـــوق ممـــيـــزة والــــعــــرو�ــــس على 
مرموقة  جتارية  واأ�صماء  عالمات 
منا�صبة  فريدة  ترفيهية  ومرافق 
لهم  توفر  العائلة,  اأفـــراد  ملختلف 
وال�صعادة  بالبهجة  مليئة  اأجـــواء 

والر�صى.

والهدايا القيمة من عطور فاخرة 
ودراجات هوائية بقيمة 300 األف 
الكربى  التخفي�صات  عــن  ف�صال 
على اأ�صعار خمتلف اأنواع املنتجات 
العالمات  واأ�ـــصـــهـــر  والـــبـــ�ـــصـــائـــع 

ر�صالة  الــ�ــصــحــوبــات,  عــ�ــصــو جلــنــة 
ب�صرورة  املـــتـــ�ـــصـــوقـــني  جلـــمـــهـــور 
الدخول  بـــا�ـــصـــرتاطـــات  االلــــتــــزام 
لل�صحوبات من حيث  كتابة اال�صم 
واجلن�صية  الهاتف  ورقــم  الثالثي 
باجلزء  واالحــــتــــفــــاظ  والــــعــــنــــوان 
ال�صرائية  الــقــ�ــصــيــمــة  مـــن  االآخـــــر 
ل�صمان حقوقهم بالفوز باجلوائز, 
اإىل  الــ�ــصــارقــة  اإمــــارة  داعــيــة �صكان 
�صيتنهي  الذي  اغتنام هذا احلدث 

•• ال�سارقة-الفجر:

ال�صارقة  عــرو�ــس  حملة  تــوا�ــصــل 
للت�صوق التي تنظمها غرفة جتارة 
و�صناعة ال�صارقة بن�صختها الثانية 
للت�صوق”  “العودة  �ــصــعــار  حتـــت 
ال�صارقة,  اإمارة  اإ�صعاد �صكان وزوار 
من  جــديــدة  جمموعة  عــن  معلنة 
�صحوبات  يف  الفائزين  املت�صوقني 
تنظيمها  مت  التي  الثالث  االأ�صبوع 
مول,  ميغا  مركز  يف  اجلمعة  يــوم 
�صادتها  احــتــفــالــيــة  اأجـــــواء  و�ــصــط 
ر�صمت  الـــتـــي  والـــ�ـــصـــرور  الــبــهــجــة 
تطبيق  مع  الفائزين,  وجــوه  على 
االحرتازية  االإجــــــراءات  الأقــ�ــصــى 
حر�صا على �صالمة اأفراد املجتمع 
واملت�صوقني. وابت�صم احلظ للفائزة 
االإمــــاراتــــيــــة �ــصــيــخــة عــلــي حممد 
امليني  �صيارة  كانت  التي  الــزيــودي 
االأ�صبوع,  هــذا  ن�صيبها  مــن  كــوبــر 
كما حظي عدد كبري من املت�صوقني 
وق�صائم م�صرتيات  نقدية  بجوائز 
اآالف  و5   3 بــني  تــراوحــت  بقيمة 
اأي�صا  االحتفالية  و�صهدت  درهــم, 
الثاين  االأ�ــــصــــبــــوع  فـــائـــز  تــ�ــصــلــيــم 
يف  ن�صيبه  من  كانت  التي  �صيارته 
�صحوبات اجلمعة الفائتة, وينتظر 
املت�صوقني خالل االأ�صابيع الثالثة 
عرو�س  اأيــام  من  املتبقية  القادمة 
�صيارات  ثــالثــة  للت�صوق  ال�صارقة 
فاخرة يف ال�صحوبات التي �صتقام يف 
ال�صارقة, وزوايا ووك,  �صتي �صنرت 
املائية,  املــجــاز  واجــهــة  يف  وتختتم 
املفاجاآت  مــن  الــعــديــد  جــانــب  اإىل 

القادمة من خالل تكثيف اإقبالهم 
عــلــى الــتــ�ــصــوق وزيــــــارة املـــراكـــز يف 
خمــتــلــف مــــدن ومــنــاطــق االإمـــــارة 
لــلــتــعــرف عــلــى الــعــرو�ــس الكربى 
واملفاجاآت التي تخبئها احلملة من 
واجلوائز  باملكافاآت  وفــرية  فر�س 
املـــجـــزيـــة الـــتـــي تـــوفـــرهـــا املـــراكـــز 
للمت�صوقني حتفيزا ومكافاأة لهم. 
املو�صم  اأن  اإىل  احلو�صني  واأ�ــصــارت 
ال�صارقة  “عرو�س  حلملة  الثاين 
للت�صوق” ي�صهد جناحا متوا�صال 
منذ انطالقه, من خالل االأ�صداء 
الغرفة  تر�صدها  التي  االإيجابية 
اأ�صبوعيا من كربى مراكز الت�صوق 
امل�صاركة  التجارية  املحالت  واآالف 
ن�صبة  ارتفاع  جانب  اإىل  باحلدث, 
على  اأكــدت  م�صتويات  اإىل  املبيعات 
تــعــزيــز حركة  اأهــمــيــة احلــــدث يف 
مـــا يقدمه  مـــن خــــالل  املــبــيــعــات 
واجلوائز  كــبــرية  خــ�ــصــومــات  مــن 
االأ�صبوعية والعرو�س الرتويجية. 
من جانبها وجهت �صمرية اآل علي 

اإىل  )�ــصــعــيــد(  امل�صتثمرين  خلــدمــات 
توفري الوقت واجلهد على امل�صتثمرين 
عدة  اأبـــرم  حيث  معامالتهم,  الإجنـــاز 
وموؤ�ص�صات  جـــهـــات  مــــع  اتـــفـــاقـــيـــات 
العدل  وكــاتــب  ت�صهيل  مثل  حكومية 
واالحتادية للهوية واجلن�صية لتقدمي 
متكامل  مركز  �صمن  نوعية  خدمات 
تــنــفــيــذاً لـــروؤيـــتـــه بـــــاأن يـــكـــون حمطة 
مــركــزيــة لــلــمــ�ــصــتــثــمــريــن يف االإمـــــارة 
ملتابعة معامالتهم يف بيئة ا�صتثمارية 

حمفزة.
للعام  مــبــادراتــــــــــــــــــــــــــه  املــكــتــب  واخــتــتــم 
اأع�صـــــــاء  بــا�ــصــــــــــــــــــــتــ�ــصــافــة   2020
“برنامج االقت�صاديني ال�صــــــــباب” يف 
جل�صة حواريــــة حتـــت عنوان “اقت�صاد 
ناقــــــ�س  ال�صــــــــابة  واالأفــكــار  االبتكار 
ال�صـــــــابة  االأفكــــــار  دور  خاللهـــــــــا 
االقت�صادية  الـــقـــطـــاعـــات  تــنــمــيــة  يف 
توجهـــــــات  مــع  يتما�صــــــى  مبــا  وذلــك 
الـ�صـــباب  قـــدرات  تعزيــــــز  يف  الدولـــــة 

االقت�صادية.

•• ال�سارقة-الفجر:

�ــصــهــدت اإمـــــارة الــ�ــصــارقــة اإنــ�ــصــاء 24 
ا�ــصــتــثــمــاريــا جــديــداً بقيمة  مــ�ــصــروعــاً 
 220( درهــــــم  مـــلـــيـــون   808.10
وفرت   ,2020 عام  دوالر( يف  مليون 
1117 فر�صة عمل جديدة, بح�صب 
لل�صارقة  ال�صنوي  االأداء  حــول  درا�صة 
املبا�صر  االأجنبي  اال�صتثمار  قطاع  يف 

اأجرتها �صركة “ويفتك«.
اال�صتثمارات  اأن  الــدرا�ــصــة  واأو�ــصــحــت 
ا�صتقطبتها  التي  املبا�صرة  االأجنبية 
االإمارة زادت %60 يف الن�صف الثاين 
الن�صف  مــــع  مـــقـــارنـــة   2020 مــــن 
اأثرت  اأن اجلائحة  اإىل  االأول, م�صرية 
اأظهرت  لكنها  القطاعات  بع�س  على 
فر�صاً  �صكلت  اأخــرى  قطاعات  اأهمية 
االأعمال  وتاأ�صي�س  لال�صتثمار  كبرية 
وقطاع  االإلــــكــــرتونــــيــــة  الـــتـــجـــارة  يف 
ومنتجات  الطبية  والبحوث  ال�صحة 
اأ�صهم يف دفع  ال�صخ�صية ما  ال�صالمة 
عجلة الن�صاط االقت�صادي يف االإمارة 

�صمن عدد من القطاعات النا�صئة. 

�قت�صاد �ل�صارقة يثبت 
مرونة يف �لتكيف مع �جلائحة

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــ�ــصــغــط الــــذي 
تــعــر�ــصــت لــه الــتــدفــقــات الــعــاملــيــة من 
اال�ــصــتــثــمــار االأجــنــبــي املــبــا�ــصــر ب�صبب 
جــائــحــة كـــورونـــا, فـــاإن اقــتــ�ــصــاد اإمـــارة 
مع  التكيف  يف  مرونة  اأثبت  ال�صارقة 
االأزمة ال�صحية, ومتكن من موا�صلة 
امل�صتثمرين  ت�صجيع  النمّو من خالل 
الــدولــيــني عــلــى اإيــجــاد فــر�ــس واعدة 

االأعمال  ريـــادة  موؤ�صر  بيانات  حتليل 
التي  الــبــلــدان  اأن  بــني  الــعــاملــي عندما 
تتميز بارتفاع ن�صيب الفرد فيها من 
الناجت املحلي االإجمايل لديها معدالت 

اأعلى مل�صروعات ريادة االأعمال. 

بحث �لفر�س �ل�صتثمارية مع 
كربى �قت�صاد�ت �لعامل

ال�صارقة(  يف  )ا�صتثمر  مكتب  �ــصــارك 
 14 يف   2020 عــــــام  مــــــدى  عـــلـــى 
افـــرتا�ـــصـــيـــة حملية  فــعــالــيــة ونــــــدوة 
القطاعات  خمتلف  تــنــاولــت  ودولــيــة 
اال�صتثمار  ذلـــك  يف  مبــا  االقــتــ�ــصــاديــة 
والتجارة  والــتــكــنــولــوجــيــا  الـــعـــقـــاري 
وريادة االأعمال وال�صناعات التحويلية 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــ�ــصــحــيــة والـــزراعـــة 
فرباير  �ــصــهــر  ويف  والــتــكــنــولــوجــيــا.  
“ملتقى  املــكــتــب  ا�ــصــتــ�ــصــاف  املــا�ــصــي 
تاله  وكوريا”,  ال�صارقة  االأعمال بني 
نقا�صية  جل�صة   11 ت�صمنت  �صل�صلة 
افــرتا�ــصــيــة عــلــى مـــدى الـــعـــام وذلك 
االحرتازية  االإجــــــراءات  مــع  متــا�ــصــيــاً 
الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الـــــدولـــــة  لــلــحــد من 
وهدفت  كـــــورونـــــا.  جـــائـــحـــة  انـــتـــ�ـــصـــار 
الفر�س  ا�ــصــتــكــ�ــصــاف  اإىل  اجلــلــ�ــصــات 
رافعة  تــ�ــصــكــل  الـــتـــي  اال�ـــصـــتـــثـــمـــاريـــة 
حتت  وذلك  امل�صتقبل,  الأ�صواق  ودعماً 
جمل�س  دورة  منها  خمتلفة  عــنــاويــن 
ال�صارقة االقت�صادي الرم�صاين التي 

الدعم احلكومي يف  اأثــر حزم  ناق�صت 
تداعيات  من  االقت�صاد  مناعة  تعزيز 
“م�صتقبل  حـــول  وجل�صتان  كـــورونـــا, 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــزراعــــيــــة والـــــــدور 
و”مواكبة  تطويرها”,  يف  احلكومي 
املرن”,  اال�صتثمار  وتوجهات  التغيري 
االأول  االجــتــمــاع  تــروؤ�ــصــه  جــانــب  اإىل 
ترويج  لــهــيــئــات  الــعــاملــيــة  لــلــجــمــعــيــة 
و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  اال�صتثمار يف 
مهمة  فر�صة  �صكل  والـــذي  اأفــريــقــيــا, 
لال�صتفادة من خربات قادة اال�صتثمار 
االإقــلــيــمــيــني حــــول االأ�ـــصـــالـــيـــب التي 
للتغلب  املــنــظــمــات  خمــتــلــف  تــتــبــعــهــا 
على حتــديــات اجلــائــحــة. ومــن خالل 
ا�صتهدف  النقا�صية  وندواته  جل�صاته 
املكتب اأي�صاً م�صتثمرين ورجال اأعمال 
الــعــامل مثل  اقت�صادات  اأهــم  دول  مــن 
والــهــنــد, وال�صني,  كــوريــا اجلــنــوبــيــة, 
والــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة االأمـــريـــكـــيـــة, 
والــنــمــ�ــصــا, واإيــطــالــيــا, حــيــث تطرقت 
والتحديات  الــفــر�ــس  اإىل  اجلــلــ�ــصــات 
ناجحة  جتــارب  تقدمي  اإىل  باالإ�صافة 
لــعــدد مــن الــ�ــصــركــات االأجــنــبــيــة التي 
و�صعت اأعمالها باجتاه املنطقة والعامل 

انطالقاً من ال�صارقة.

ت�صهيل �إجناز 
معامالت �مل�صتثمرين

و�صعى املكتب من خالل مركز ال�صارقة 

لــتــو�ــصــيــع اأعــمــالــهــم واال�ــصــتــفــادة من 
لالإمارة  االقــتــ�ــصــادي  الــتــنــويــع  نــهــج 
وبــيــئــتــهــا الـــداعـــمـــة لــال�ــصــتــثــمــار اإىل 
جانب التكاليف الت�صغيلية املنخف�صة 

وغريها من املزايا التناف�صية. 
ومن خالل عمله وفق روؤية ا�صتباقية, 
لال�صتثمار  ال�صارقة  مكتب  ا�صتطاع 
االأجنبي املبا�صر )ا�صتثمر يف ال�صارقة(, 
لال�صتثمار  الــ�ــصــارقــة  لــهــيــئــة  الــتــابــع 
جهوده  تكثيف  )�ــصــروق(,  والتطوير 
لــتــعــزيــز احلــــركــــة اال�ـــصـــتـــثـــمـــاريـــة يف 
االإمـــــــارة عـــرب تـــوفـــري جمــمــوعــة من 
ذلك  يف  مبــا  والت�صهيالت  اخلــدمــات 
خدمات حتليل االأ�صواق املحلية ب�صكل 
اجلديدة  الــ�ــصــركــات  مل�صاعدة  مبا�صر 
املالئمة  االأعمال  فر�س  حتديد  على 
امل�صتثمرين  لها االأمر الذي عزز ثقة 
و�صاعد  باالإمارة  االقت�صادي  املناخ  يف 
ا�صتثمارياً  م�صروعاً   16 تاأ�صي�س  يف 
جــــديــــداً لـــغـــايـــة الــــربــــع الـــثـــالـــث من 

.2020

تعزيز �لتناف�صية  
)ا�صتثمر  مكتب  تكيف  �صرعة  وحــول 
يف ال�صارقة( مع املتغريات االقت�صادية 
التي �صهدها العام املا�صي, اأكد حممد 
التنفيذي  املــــديــــر  املـــ�ـــصـــرخ,  جــمــعــة 
عام  كــــان   2020 عــــام  اأن  لــلــمــكــتــب 
لتوجه جديد يف  والتاأ�صي�س  التطوير 

اأثبت  حيث  امل�صتقبلية,  اال�صتثمارات 
قدرته على تعزيز تناف�صية االإمارة.

واأ�صاف امل�صرخ:
كوفيد-19  جائحة  اأن  “�صحيـــــح   
اال�صتثمار  ـــــــــــع  ـــ تــراجـــ يف  ت�صـــــــببت 
بن�صبة  الـــعـــاملـــي  املـــبـــا�ـــصـــر  االأجـــنـــبـــي 
% بح�صب  و61   21 بــني  تــراوحــت 
)ويفتك(,  لــ�ــصــركــة  حـــديـــث  تــقــريــر 
لــكــن يف املـــقـــابـــل يــفــيــد الــتــقــريــر اأن 
الــوظــائــف اجلديدة  زيــــادة يف  هــنــاك 
املتخ�ص�صة  املــ�ــصــاريــع  اأنــ�ــصــاأتــهــا  الــتــي 
 ,%53.4 بن�صبة  الطبية  االأجــهــزة  يف 
وزيادة يف وظائف القطاعات املخت�صة 
وهو   %45.4 بن�صبة  احلــيــاة   بــعــلــوم 
اأعــلــى مــعــدل منــو يف الــوظــائــف منذ 
ينطبق  ذاتــــه  واالأمـــــر   2012 الــعــام 
االإلكرتونية  الــتــجــارة  قــطــاعــات  على 
والــتــكــنــولــوجــيــا املـــالـــيـــة واخلـــدمـــات 
عليها  الــطــلــب  زاد  الــتــي  اللوج�صتية 

وزادت طاقتها التوظيفية«.

�لفر�س �لأكرب 
لال�صتثمار يف 2021

واأو�ــصــح املــ�ــصــرخ اأنـــه على الــرغــم من 
اال�صتثمار  فــر�ــس  اأن  اإال  اجلــائــحــة, 
ال�صارقة �صرتتفع  املبا�صر يف  االأجنبي 
ـــهـــر الــــــ 12 املــقــبــلــة يف  ـــص خـــــالل االأ�
خمتلفة  بــنــ�ــصــب  حـــيـــويـــة,  قـــطـــاعـــات 
التي  )ويــــفــــتــــك(,  لـــتـــوقـــعـــات  وفــــقــــاً 

اأ�ـــصـــارت اإىل منــو قــطــاع عــلــوم احلياة 
تكنولوجيا  وقـــطـــاع   ,%74 بــنــ�ــصــبــة 
 ,%55.6 واالتــــ�ــــصــــاالت  املـــعـــلـــومـــات 
والغذائية  الـــزراعـــيـــة  والــ�ــصــنــاعــات 
والتوزيع  والــلــوجــ�ــصــتــيــات   ,%49.7
التنظيف  وتــكــنــولــوجــيــا   ,%46.2
القطاعات  جـــانـــب  واإىل   ,%30.2
مثل  فرعية  قطاعات  هناك  الرئي�صة 
والتكنولوجيا  االإلكرتونية  التجارة 
واالأمن  التعليم  وتكنولوجيا  الطبية 
املالية  والــتــكــنــولــوجــيــا  االإلــــكــــرتوين 
الذكية  الـــلـــوجـــ�ـــصـــتـــيـــة  واخلــــــدمــــــات 
ل�صركات  فـــر�ـــصـــة  منـــوهـــا  �ــصــيــ�ــصــكــل 

االبتكار النا�صئة.

درو�س وممار�صات 
2020 اإىل  والدر�س االأكــرب من عام 
االقت�صاد  يف  اال�صتثمار  اأهمية  جانب 
احلـــقـــيـــقـــي الــــقــــائــــم عـــلـــى االبـــتـــكـــار 
على  الرتكيز  هو  امللمو�صة,  واالأ�صول 
امل�صاريع النا�صئة ال�صغرية واملتو�صطة 
التي  الـــ�ـــصـــابـــة  االبــــتــــكــــار  و�ــــصــــركــــات 
املال  وراأ�ــــس  االقــتــ�ــصــاد  ع�صب  ت�صكل 
اأكد  الــذي  للم�صرخ  وفقاً  االجتماعي, 
اأن العامل كله يركز على هذا التوجه 
وخ�صو�صاً اأن هذه االأعمال لها تاأثري  
مبا�صر على موؤ�صرات االقت�صاد الكلي 
االقت�صاد  حتفيز  خـــالل  مــن  لــلــدول 
مب�صروعات جديدة, وهو ما اأ�صار اإليه 

اجلناح املغربي مبهرجان ال�شيخ زايد ي�شتعر�ض 
املنتجات التقليدية والأطباق ال�شعبية

•• اأبوظبي -وام: 

للزوار  توافدا كبرياً  زايد  ال�صيخ  املغربية يف مهرجان  اململكة  ي�صهد جناح 
وما  املتنوعة,  واملعرو�صات  املحال  وعــدد  امل�صاحة  يف  لتفرده  نظراً  يومياً, 
واالأكالت  املغربي  املطبخ  من  واأطباق  فلكلورية,  ا�صتعرا�صات  من  يقدمه 
ومنتجات  واخلزفيات  املغربية  املالب�س  اإىل  باالإ�صافة  ال�صهرية,  ال�صعبية 
فر�صة  الـــزوار  مانحاً  الغذائية,  واملنتجات  التقليدية,  الــيــدويــة  احلــرف 
للتعرف اإىل العادات والتقاليد والثقافة املغربية العريقة. وي�صتقبل اجلناح 
من  مــروره  منذ  الزائر  يالحظها  بالفخامة,  مغلفة  فريدة  باأجواء  زواره 
بوابة اجلناح التي مت ت�صميمها بهند�صة معمارية غاية يف الدقة والروعة 

لتج�صد بوابة فا�س ال�صهرية.

فــــقــــد املــــــدعــــــو  /امــــريــــك 
الهند    �صينغ,  ال�صكار  �صينغ 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
يجده  من   )4627985K(
بتليفون  االتـــ�ـــصـــال  عــلــيــه 

رقم  0505803105

فقدان جواز �شفر

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  يناير 2021 العدد 13146

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  يناير 2021 العدد 13146

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  يناير 2021 العدد 13146

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  يناير 2021 العدد 13146

العدد 13146 بتاريخ 2021/1/24   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم:2020/827
املنذر: بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق االو�صط املحدود العنوان: �س.ب: ٦٦ دبي االمارات العربية املتحدة

املنذر اإليه: جلوبال د�صرتبيو�صن م م ح- جمهول حمل االإقامة
املو�صوع: انذار عديل بالن�صر

ن�صر اإىل امل�صتندات االآتيه: ١- اتفاقية الت�صهيالت املوؤرخة ٢٦ يوليو ٢٠١٦ )اتفاقية الت�صهيالت( واملربمة 
بني بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق االأو�صط املحدود )البنك( جلوبال د�صرتبيو�صن م م ح )ال�صركة( كما يتم 

تعديلها وتغيريها من وقت الآخر وامل�صتندات االأخرى ذات ال�صلة.
والنا�صئة عن  ل�صاحله  املرت�صدة  املبالغ  ل�صداد  البنك  قبل  فاإنه قد متت مطالبتكم من  تعلمون  وكما   -٢

الت�صهيل االئتماين املمنوح لكم وفقاً التفاقية الت�صهيل االئتماين امل�صار اليها.
٣- هذا وتبلغ قيمة املبلغ امل�صتحق عليك مبوجب اتفاقية الت�صهيالت حتى تاريخ 9 مار�س ٢٠٢٠ مبلغ وقدره ٣85.4٦٢.79 

درهم )ت�صعة و�صبعون مليون وثالثمائة وخم�صة وثمانون الف واربعمائة واثنان و�صتون درهم )الدين(.
4- يوؤكد البنك انه مل ي�صتلم من ح�صرتكم حتى تاريخه مبلغ الدين بالرغم من مطالبات البنك املتكررة بال�صداد.

ولذلك
5- مبوجب ذلك اأنت مكلف ب�صداد الدين خالل �صبعة )7( ايام من تاريخ هذا اخلطاب حتا�صياً التخاذ اية 

اجراءات قانونية.
٦- ت�صتمر الفوائد يف الرتاكم على الدين و�صنقوم كجزء من االجراءات الق�صائية بال�صعي ال�صرتداد الفائدة 

املرتاكمة من تاريخ املطالبة حتى الدفع باال�صافة اىل التكاليف وامل�صاريف.
اأية من  7- ال تخل هذا املطالبة باأي من احلقوق االأخــرى العائدة للبنك وال تعترب تنازل من البنك عن 

حقوقه االأخرى اأو االجراءات اال�صافية املمنوحة له مبوجب القانون.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13146 بتاريخ 2021/1/24   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم:2020/826
املنذر: بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق االو�صط املحدود العنوان: �س.ب: ٦٦ دبي االمارات العربية املتحدة

املنذر اإليه: موتو �صاندرا �صيكار فينكاتا �صوبرامانيو- جمهول حمل االإقامة
املو�صوع: انذار عديل بالن�صر

ن�صر اإىل امل�صتندات االآتيه: ١- اتفاقية الت�صهيالت املوؤرخة ٢٦ يوليو ٢٠١٦ )اتفاقية الت�صهيالت( واملربمة بني بنك 
ات�س ا�س بي �صي ال�صرق االأو�صط املحدود )البنك( جلوبال د�صرتبيو�صن م م ح )ال�صركة( كما يتم تعديلها وتغيريها 

من وقت الآخر وامل�صتندات االأخرى ذات ال�صلة مبا يف ذلك:
٢- ال�صمان ال�صخ�صي املوؤرخ يف ٢٦ يوليو ٢٠١٦ واملوقع يف ٦ يونيو ٢٠١٦ )ال�صمان ال�صخ�صي( من قبل موتو �صاندرا 

�صيكار فينكاتا �صوبرامانيو )اأنتم( للبنك كما يتم تعديله وتغيريه من وقت الخر.
٣- هذا وتبلغ قيمة املبلغ امل�صتحق عليك مبوجب اتفاقية القر�س حتى بتاريخ 9 مار�س ٢٠٢٠ مبلغ وقدره ٣85.4٦٢.79 

درهم )ت�صعة و�صبعون مليون وثالثمائة وخم�صة وثمانون الف واربعمائة واثنان و�صتون درهم )الدين(.
4- نود ان نخطركم انه مت تقدمي طلبات من قبل البنك اىل ال�صركة بخ�صو�س �صداد الدين على الرغم من ذلك 

يبقى الدين غري مدفوع.
5- وفقاً الأحكام ال�صمان ال�صخ�صي اأنتم تكلفون ب�صكل غري م�صروط وتتعهدون ب�صكل غري قابل لالإلغاء باعتباركم 
الكفيل االأ�صا�صي باأن تدفوع للبنك عند اأول مطالبة منه وعلى الرغم من اأي اعرتا�س من قبل الغري ١( اأي مبلغ 
كافة  و٢(  املــذكــورة.  املبلغ  ا�صتحقاق  به عن  املتعلقة  النفقات  ودون ح�صر  ذلك  املكفول مبا يف  املبلغ  ي�صدد من  مل 
او  ا�صرتداد  اثناء  البنك  يتكبدها  ان  ميكن  التي  القانونية(  االتعاب  ذلك  يف  )مبا  وامل�صاريف  والر�صوم  التكاليف 

حماولة ا�صرتداد املبلغ املكفول او اأي جزء منه من املقرت�س اأو اأي كفيل على اأ�صا�س تعوي�س كامل.
ولذلك

5- مبوجب االلتزامات املذكورة يف ال�صمان ال�صخ�صي اأنتم مكلفون ب�صداد الدين خالل �صبعة )7( ايام من تاريخ 
هذا اخلطاب حتا�صياً التخاذ اية اجراءات قانونية.

الفائدة  ال�ــصــرتداد  بال�صعي  الق�صائية  االجـــراءات  من  كجزء  و�صنقوم  الدين  على  الرتاكم  يف  الفوائد  ت�صتمر   -٦
املرتاكمة من تاريخ املطالبة حتى الدفع باال�صافة اىل التكاليف وامل�صاريف.

7- ال تخل هذا املطالبة باأي من احلقوق االأخــرى العائدة للبنك وال تعترب تنازل من البنك عن اأية من حقوقه 
االأخرى اأو االجراءات اال�صافية املمنوحة له مبوجب القانون.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الفجر الريا�ضي

 •• دبي –الفجر:

 �صهد �صاطئ ن�صنا�س يف جمريا يوم 
اأول من اأم�س اجلمعة مناف�صات اليوم 
لبطولة  الثانية  اجلولة  من  االأول 
على  التزحلق  الألــواح  املفتوحة  دبي 
التي  -كايت �صريف-  باملظالت  املــاء 
نظمها نادي دبي الدويل للريا�صات 
�صمن  يــومــني  مـــدار  على  البحرية 
روزنــــامــــة الــ�ــصــبــاقــات الــبــحــريــة يف 

املو�صم الريا�صي 2021-2020.
و�صجل احلدث الذي ينظمه النادي 
ـــتـــوايل  ـــى  ال لــلــمــو�ــصــم الــــرابــــع عـــل
بالتعاون مع جلنة االإمارات للكايت 
والتزحلق  والـــتـــجـــديـــف  �ــــصــــريف 
يزيد  ما  م�صاركة  �صجل   , املــاء  على 
ومت�صابقة  مـــتـــ�ـــصـــابـــقـــا   60 عـــــن 
ميــثــلــون اكـــرث مــن 20 دولـــة حول 
فئات  الــقــاب  عــلــى  تناف�صوا  الــعــامل 

واملهارات  تيب  وتوين  هايدروفويل 
املفتوحة -فري �صتايل-.

الربتوكول  وفــــق  احلـــــدث  واأقـــيـــم   
الريا�صة  بـــاملـــنـــافـــ�ـــصـــات  اخلــــا�ــــس 
وال�صادر من جمل�س دبي الريا�صي 
املنظمة  الـــلـــجـــنـــة  حـــر�ـــصـــت  حـــيـــث 
امل�صاركني  عــنــدي  الــوعــي  رفــع  على 
التباعد  اإجـــــراءات  على  والت�صديد 
التناف�س  مـــيـــدان  خــــارج  اجلــ�ــصــدي 
الذاتي  الــتــتــويــج  الئـــحـــة  وطــبــقــت 

للفائزين للمرة االأوىل
االأول  الــيــوم  مناف�صات  وخ�ص�صت 
ملناف�صات  الـــثـــانـــيـــة  اجلــــولــــة  مــــن 
هــايــدروفــويــل  حيث اأقــيــمــت مــن 7 
مراحل على مدار اليوم يف فرتتني 
�صباحية وم�صائية لفئات املحرتفني 
رجـــال و�ــصــيــدات والــهــواة املواطنني 
�صرعات  �ــصــاعــدت  وقـــد  والــنــا�ــصــئــني 
عقدة   18 اىل  و�صلت  التي  الــريــاح 

خو�س  يف  واملـــ�ـــصـــاركـــات  املــ�ــصــاركــني 
غمار تناف�س �صاق وقوي.

�صاحي  اأحـــــمـــــد  بـــطـــلـــنـــا  وخــــطــــف 
�صدارة  منتزعا  االأ�ــصــواء  املحريبي 

على  متقدما  املواطنني  الهواة  فئة 
بــطــلــنــا خــالــد بــاجلــافــلــة الــــذي حل 

ثانيا وحممد عبيد املن�صوري الذي 
ح�صل على املركز الثالث.

عبداهلل  الــ�ــصــاعــد  بطلنا  جنــم  وملـــع 
حممد حارب يف مناف�صات النا�صئني 
-هايدروفويل ومتكن من احل�صول 
عــلــى املــركــز الــثــاين خــلــف اللبناين 
جربائيل كا�صا�س الذي ظفر باملركز 
فريدريك  الــبــولــنــدي  فــيــمــا  االأول 

�صز�صز�صني ثالثا.
و�صهدت مناف�صات املحرتفني رجاال 
و�صيدات �صيطرة فرن�صية على املركز 
لومباردو  توما�س  فــاز  حيث  االأول 
بلقب الرجال متقدما على مواطنه 
فــرينــهــيــت كـــريـــ�ـــصـــتـــويف )الــــثــــاين( 
والــبــلــغــاري �ــصــافــدار الــكــ�ــصــنــدروف , 
�صدارة  الوريــان  نولوت  نالت  بينما 
ال�صيدات متقدمة على الربيطانية 
واللبنانية  )الثانية(  �صارا دوغال�س 

�صامية �صياء)الثالثة(

�لفائزون:
الهواة املواطنني: اأحمد املحريبي

جربائيل  اللبناين  النا�صئني:  فئة 
كا�صا�س

رجال حمرتفون: الفرن�صي توما�س 
لومباردو 

الفرن�صية  حمــــرتفــــات:  �ـــصـــيـــدات 
نولوت الوريان

عبد�هلل حارب و�صيف �لنا�صئني للمرة �لأوىل

املحريبي بطل هايدروفويل يف كايت �شريف دبي
�صيطرة فرن�صية على مناف�صات �ملحرتفني رجال و�صيد�ت

•• اأبوظبي- رم�سان عطا

جنـــح الـــثـــالثـــي االإمـــــاراتـــــي حممد 
وعــــبــــداهلل  داوود  ورا�ـــــصـــــد  يـــحـــيـــى 
حمـــمـــد عـــلـــي يف حتــقــيــق االإجنــــــاز 
بــفــوزهــم يف الــنــ�ــصــخــة الــعــربــيــة من 
القتالية  للفنون  حمــاربــي  بــطــولــة 
االأوىل,  انــطــالقــتــهــا  يف  املــخــتــلــطــة 
والتي اأقيمت  اأول اأول اأم�س ب�صالة 
زايد  مبدينة  جوجيت�صو"  "ارينا 
الريا�صية بالعا�صمة اأبوظبي, وتوج 
ال�صوري طارق �صليمان بلقب النزال 
الرئي�صي يف وزن الو�صط بتغلبه على 

اجلزائري اليد زارهوين. 
الفائزين  وتـــوج  الــبــطــولــة  وحــ�ــصــر 
العام  االأمــني  العواين  عــارف  �صعادة 
وفوؤاد  الــريــا�ــصــي,  اأبــوظــبــي  ملجل�س 
املنظمة  الــلــجــنــة  رئــيــ�ــس  درويــــ�ــــس, 
ل�صركة  التنفيذي  املدير  للبطولة, 
ح�صر  وكــمــا  الريا�صية",   "باملز 
احلــــــــدث طــــــــارق املـــــهـــــريي املــــديــــر 
التنفيذي الحتاد املواي تاي والكيك 
جماهريي  ح�صور  و�ــصــط  بوك�صنغ 
مميز وفقا لالإجراءات االحرتازية, 

وا�صتملت على 11 نزااًل مثريا.
وحـــقـــق حمــمــد يــحــيــى الـــفـــوز على 
باإجماع  عـــــزوز  املـــ�ـــصـــري  مــنــافــ�ــصــه 
احلـــكـــام بــعــد �ــصــيــطــرة مـــن جانب 
على  داوود  را�ـــصـــد  وتــغــلــب  االأول, 
مناف�صه اجلزائري عدنان بو�صا�صي 
وك�صب  الفنية,  القا�صية  بال�صربة 
عــــبــــداهلل حمـــمـــد عـــلـــي اجلــــزائــــري 

عبداحلق امهيدرة بالنقاط . 
التغلب  مــن  �صليمان  طــارق  ومتكن 
بعد  بــاالإخــ�ــصــاع  بعد  مناف�صه  على 
الالأوىل  اجلولة  بداية  من  دقيتني 

يف النزال االأخري  بعد اأداء رائع .
فــاز اجلزائري  الــنــزاالت  بــاقــي  ويف 

مناف�صه  عــــلــــى  ثــــــائــــــري  �ـــصـــهـــيـــل 
بخنقة  حــ�ــصــني  عــمــر  الفل�صطيني 
املق�صلة, و اجلزائري ياني�س غموري 
بقرار  حــزومــي  ر�صيد  املغربي  على 
املــغــربــي �ــصــالح دغي�صي  و  احلــكــام, 
بال�صربة  عــبــداالإمــام  امل�صري  على 
الفنية, والتون�صي  ي�صري  القا�صية 
بدرالدين  املغربي  على   باجلروعي 
واجلزائري   , احلــكــام  بــقــرار  ديــــال 
الفل�صطيني  عــلــى   �ــصــو�ــصــاين  يــزيــد 
احلكام,  بـــقـــرار  را�ـــصـــي  مــ�ــصــطــفــى 
على  الـــدعـــجـــة  جـــــالل  واالأردين 
ب�صبب  بــــوقــــمــــزة  حــــمــــزة  املــــغــــربــــي 

اجلولة  نهاية  بعد  الطبي  االإيــقــاف 
الثانية.  

التي   االأوىل  الــنــ�ــصــخــة  وا�ــصــتــمــلــت 
قناة  ونقلتها  قــويــاً,  نــزاال   11 على 
حمطات  وعــدة  الريا�صية,  اأبوظبي 
ـــيـــة, وعـــــــدد من  تــلــيــفــزيــونــيــة عـــامل
يف  متخ�ص�صة  ملــواقــع  الــتــطــبــيــقــات 
ملايقارب  املختلطة  القتالية  الفنون 
املـــلـــيـــون مــ�ــصــاهــد مـــن حمــبــي تلك 
الـــريـــا�ـــصـــة حـــــول الــــعــــامل, واأكــــــدت 
الن�صخة االأوىل من عربية حماربي 
االإمارات اأنها بطولة واعدة جدا مبا 
�صهدته من نزاالت قوية فنيا واإثارة 

كبرية .

م�صتوى  عك�صت  قوية  نــز�لت 
�ملقاتلني �لعرب

فــوؤاد دروي�س رئي�س  اأكــد  من جانبه 
حماربي  لبطولة  املنظمة  اللجنة 
االإمـــــــــارات, الـــنـــجـــاح الــكــبــري الـــذي 
حققته الن�صخة العربية , الذي جاء 
التي  ال�صابقة  للنجاحات  امـــتـــداداً 
مثمنا  الــدولــيــة,  الن�صخة  حققتها 
لالإمارات  الــر�ــصــيــدة  الــقــيــادة  دعـــم 
تــدخــر جـــهـــداً يف تنظيم  لـــن  الــتــي 
ـــبـــطـــوالت الــــكــــربى وتـــ�ـــصـــاهـــم يف  ال

االهتمام باملقاتلني العرب وقيادتهم 
اىل العاملية.

 وتوجه دروي�س بال�صكر ل�صعادة عبد 
املنعم الها�صمي رئي�س اللجنة العليا 
االإمارات,  املنظمة لبطولة حماربي 
الـــدائـــمـــة  مـــتـــابـــعـــتـــه  اىل  مـــ�ـــصـــريا 
مع  للعمل  كبرية  م�صاحة  ومنحهم 
يف  ت�صاهم  التي  التوجيهات  تقدمي 
على  اثنى  وكما  الــنــجــاح,  قمة  بلوغ 
فريق وهذا العمل الذي يقوم بعمل 

متنا�صق ويتطلع دوما للتفوق .
العربية  الــنــ�ــصــخــة  اأن  اإىل  واأ�ــــصــــار 
نــزاالت قوية وعك�صت تطور  �صهدت 

واأ�صاف:  العرب,  املقاتلني  م�صتوى 
نظمنا 11 نزاال باعتبارها التجربة 
الو�صول  خــطــتــنــا  يف  لــكــن  االأوىل 
فر�صة  نــتــيــح  حــتــى  نــــزاال   20 اإىل 
االأبطال  من  عــدد  الأكــرب  االإحتكاك 
بهدف تطوير القدرات التي جتعلنا 

االأف�صل عامليا.
تاألق  عــلــى  فــــــوؤاد درويــــ�ــــس  واأثــــنــــى 
الن�صخة  يف  االإمــــــاراتــــــي  الـــ�ـــصـــبـــاب 
يعود  التاألق  هذا  اأن  وقــال  العربية, 
الدولة  تـــوفـــره  الـــــذي  لـــالإهـــتـــمـــام 
الرعاية  وتــوفــري  ال�صابة  بــاملــواهــب 
الريا�صية  االأن�صطة  بــدعــم  التامة 

اأنه  موؤكدا  املنا�صبة,  البيئة  وتهيئة 
يــتــوقــع بــــزوغ جمــمــوعــة كــبــرية من 
ريا�صة  يف  االإمـــاراتـــيـــني  االأبــــطــــال 
هو  كما  املختلطة  القتالية  الفنون 
احلــال يف اجلوجيت�صو خــالل فرتة 

زمنية ق�صرية.

�لبطل �صعيد بلقب �لأوىل 
فخور بهذا اللقب

عــرب الــ�ــصــوري طــــارق �ــصــلــيــمــان عن 
الن�صخة  بــلــقــب  بــــفــــوزه  �ـــصـــعـــادتـــه 
اأنه  مبينا  الــو�ــصــط  وزن  يف  االأوىل 
بارتياح  فــيــه  يــقــاتــل  الـــــذي  الـــــوزن 

اللجنة  اإىل  الــ�ــصــكــر  ووجــــه  كــبــري, 
املنظمة  هــذه  انــه  معتربا  املنظمة, 
كثريا  �صاعدتها  النــهــا  واأهــلــه  بيته 
النزال  اأن  واأكـــــد  مــ�ــصــريتــه,  خـــالل 
مــع زارهـــوين ولكنه جنــح يف تنفيذ 
اخلطة التي دخل بها اللقاء, م�صرياً 
معينة  ا�صرتاتيجية  اتــبــع  اأنـــه  اإىل 
�صاعده  والــــذي  مــنــافــ�ــصــه  الخــ�ــصــاع 
النزال  انهاء  ا�صتطاع  بانفعاله حتى 
كما اراد, واكد اأنه فخور بهذا اللقب 

النه جاء يف باكورة البطولة 
م�صرق  مــ�ــصــتــقــبــل  اأمتــــنــــى  وقـــــــال: 
اأن  ا�صتطاعت  التي  البطولة  لهذه 
مرة,  الأول  الــعــرب  املقاتلني  جتمع 
وتربز  جتمع  �صوف  اإنها  بالتاأكيد  و 
عدد من املواهب العربية  يف الن�صخ 

املقبلة.

ــادة  ــقــي �ل �إىل  �لـــفـــوز  ـــــدى  �أه
�لر�صيدة

داوود,  را�صد  االإمــاراتــي  البطل  اأكــد 
الذي حقق فوزه الثاين يف بطوالت 
حماربي االإمارات اأن االنت�صار با�صم 
اإىل  مــا يحفزه  وهـــذا  الــوطــن فخر 
ميثل  عــنــدمــا  االنــتــ�ــصــارات  حتقيق 
القيادة  اإىل  الفوز  واأهــدى   , الدولة 
الر�صيدة واىل اأهله واأ�صدقائه وكل 
ا�صتعد  اأنــــه  اإىل  ـــار  واأ�ـــص دعــمــه  مـــن 
التدريبات  يف  كبريا  جمهودا  وبــذل 
واأنه �صعيد الأن ما بذل حقق اإجنازا 
اإماراتي بالفوز الثالثي مع زميليه 

يحيى وعبداهلل.
على  عـــــــازم  اأنـــــــه  داوود  واأو�ــــــصــــــح 
اال�ــصــتــمــرار يف مــ�ــصــرية االإجنـــــازات 
املختلطة,  الــقــتــالــيــة  الـــفـــنـــون  مـــع 
اأ�صبح كبريا  اأن م�صتقبلها  وال�صيما 
التي  النجاحات  عقب  االإمــــارات  يف 
حققتها منظمة حماربي االإمارات .

بح�صور عارف �لعو�ين �لأمني �لعام ملجل�س �أبوظبي �لريا�صي طارق �صليمان يفوز بلقب �لنز�ل �لرئي�صي 

»حماربي الإمارات« تبهر العامل يف ن�شختها العربية الأوىل

• فوؤ�د دروي�س: تاألق �ل�صباب �لإمار�تي يعود لالهتمام �لذي توفره �لدولة باملو�هب و�لرعاية �لتامة بدعم �لأن�صطة �لريا�صية وتهيئة �لبيئة �ملنا�صبة 
لهذه �لبطولة �لتي ��صتطاعت �أن جتمع �ملقاتلني �لعرب لأول مرة م�صرقا  م�صتقبال  �صليمان:�أمتنى  • طارق 

�لقتالية �ملختلطة �لفنون  مع  �لإجناز�ت  م�صرية  يف  �ل�صتمر�ر  على  عازم   : د�وود  • ر��صد 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام: 

اأعــلــنــت اأمــ�ــس �ــصــركــة مــبــادلــة لال�صتثمار, �ــصــركــة اال�ــصــتــثــمــار الــ�ــصــيــادي يف 
اأبوظبي, عن رعايتها فريق االإمارات للدراجات الهوائية الذي ميثل الدولة 
يف خمتلف املحافل الريا�صية الكربى, وحقق العديد من االإجنازات العاملية 
العامل.  �صهرة يف  االأكــرث  املا�صي ببطولة طواف فرن�صا  العام  اأبرزها فوزه 
االإمـــارات  بــطــواف   2021 مو�صم  يف  م�صاركاته  م�صرية  الفريق  و�صيبداأ 

للدراجات الهوائية, الذي �صينطلق يف �صهر فرباير من هذا العام.

وياأتي قرار مبادلة برعاية فريق االإمارات جت�صيداً اللتزاماتها االجتماعية, 
ودعمها امل�صتمر للريا�صيني من اأجل ت�صجيع اأفراد املجتمع على اتباع منط 
حياة �صحي ..كما تعك�س هذه املبادرة حر�س مبادلة على التوعية باأهمية 

الن�صاط البدين واأثره على ال�صحة.
وكان الفريق قد انتظم موؤخراً يف مع�صكر تدريبي داخل الدولة, ا�صتعداداً 

لبطوالت مو�صم 2021.
الرئي�س  نائب  ال�صمري,  اهلل  عبد  حميد  قــال  الرعاية,  هــذه  على  وتعليقا 
واملـــوارد  املوؤ�ص�صية  لــلــ�ــصــوؤون  التنفيذي  والــرئــيــ�ــس  للمجموعة  التنفيذي 

للدراجات  االإمــــارات  فريق  برعاية  فــخــورون  "نحن  مبادلة:  يف  الب�صرية 
لها  التي  واالأن�صطة  الريا�صة  دعــم  على  حر�صنا  مــن  انطالقاً  الهوائية, 
تاأثري اإيجابي على املجتمع املحلي ..ومن خالل هذا التعاون, ن�صعى الإلهام 
االإجنـــازات  مــن  املــزيــد  لتحقيق  الريا�صيني  مــن  اجلــديــد  اجليل  وت�صجيع 

الريا�صية, ولي�صبحوا �صفراء لدولة االإمارات".
االإمــــارات:  لفريق  التنفيذي  الرئي�س  جيانيتي  مـــاورو  قــال  جــانــبــه,  مــن 
دعم  يف  م�صهودة  م�صاهمات  لها  والــتــي  مبادلة,  مــع  بال�صراكة  "�صعداء 
املبادرات املجتمعية, ورعاية العديد من االأن�صطة الريا�صية بهدف احلفاظ 

على �صحة و�صالمة اأفراد املجتمع من خالل اتباع منط حياة �صحي, وهذا 
اأن  وذكــر جيانيتي  الهوائية".  للدراجات  االإمــارات  فريق  ر�صالة  مع  يت�صق 
اليوم  اللقاح �صد كوفيد19-, ويف  ال�صهر,  الفريق تلقوا خالل هذا  اأفــراد 
التايل مبا�صرة, انتظموا يف تدريباتهم ب�صورة طبيعية ..وتعد هذه خطوة 
اأكرث طماأنينة  اأفراد الفريق الذين باتوا  مهمة على �صعيد تاأمني �صالمة 
"ا�صتطاع فريق االإمارات حتقيق ح�صور عاملي,  بعد تلقي اللقاح. واأ�صاف: 
ورعاية  بدعم  �صعداء  ونحن  العاملية,  البطوالت  خمتلف  يف  يناف�س  حيث 

مبادلة لهذا الفريق العاملي".

•• اأبوظبي-الفجر

ن�صف  للدور  املتاأهلة  الفرق  لتحديد  الثالث  اليوم  مناف�صات  اأم�س  انطلقت 
 " " دون جمهور  النهائي لبطولة كاأ�س �صلطان بن زايد للبولو بنادي غنتوت 
اآل  يف ن�صختها االأوىل التي ينظمها النادي برعاية �صمو ال�صيخ فالح بن زايد 
نهيان - رئي�س نادي غنتوت ل�صباق اخليل والبولو, وبدعم من جمل�س اأبوظبي 
الريا�صي وجمعية االإمارات للبولو ورعاية �صركة يا�س الدولية العقارية ذذم و 
 , ال�صيارات  لتاأجري  األبينا  وموؤ�ص�صة  القاب�صة  يا�س  �صركة    .capex.com
حيث جتمع املباراة االأوىل فريق اأبوظبي �صد فريق را نون على امللعب رقم 2 يف 
متام ال�صاعة 2:00 , واملباراة الثانية بني فريقي اأننج�صلي وغنتوت اأ على ذات 
امللعب يف ال�صاعة 3:30 , واختتمت مباريات اأم�س بلقاء فريق اأنكورا �صد فريق 

غنتوت ب على ملعب �صلطان بن زايد للبولو يف ال�صاعة 5:00 .
واجلدير بالذكر اأن مباريات اجلولة الثانية من البطولة جاءت كالتايل : - فوز 
فريق را نون على فريق انكورا بنتيجة 7.5/6 , وفوز فريق اأبوظبي على فريق 
بنتيجة  اأننج�صلي  فريق  على  ب  غنتوت  فريق  وفــوز   ,  5/1 بنتيجة  اأ  غنتوت 
7/5 . واجلدير بالذكر اأن جميع املباريات " دون جمهور " و�صوف تنقل املباراة 
املباريات  جميع  نقل  اإىل  باالإ�صافة   , الريا�صية  اأبوظبي  قنوات  عرب  النهائية 
  www.grpc.ae عرب قناة اليوتيوب الر�صمية واملوقع االلكرتوين للنادي
, جتاوباً مع االإجراءات االحرتازية التي اتخذها النادي منذ انطالقة مو�صمه 

الريا�صي احلايل .

•• العني-الفجر

العربية  للخيول  دبــي  مربط  �صجل 
اإجنــــازا تــاريــخــيــا جــديــدا يف بطولة 
االإمارات للمربني التي اأقيمت للمرة 
قناة  وقــامــت  الــعــني  مبدينة  االأوىل 
الهواء  على  بنقلها  التلفزية  العني 
مبا�صرة. وقد كان املربط على موعد 
للفرو�صية  العني  بنادي  التاريخ  مع 
والرماية واجلولف, بعد تاألق الفت 
املحلي  اإنــتــاجــه  اأجــمــل  مــن  لكوكبة 
من اخليول العربية االأ�صيلة �صمن 
 336 فيها  تبارى  مثرية  مناف�صات 
كما  املربني.  من   144 متثل  خياًل 
اأكد املربط اأن القوة االإنتاجية ملاكينة 
اإف  الفحل  املعا�صر  العاملي  االإنــتــاج 
اإيه اإل ر�صيم وابنه الفحل دي �صراج 
م�صهد  يف  وم�صتمرة  طاغية  التــزال 
ميادين  يف  العربية  اخليل  اإجنـــازات 

املناف�صات املحلية والدولية.
دالالت وا�صحة �صطرها مربط دبي 
ليوؤكد  البطولة  يف  املحلي  باإنتاجه 
واجلودة  االإنتاج  معادالت  يف  تفوقه 
الــفــائــقــة, وذلــــك عــنــدمــا متــكــن من 
وف�صيتني,  ذهــبــيــة  بــثــالثــيــة  الــفــوز 

تنحدر  خــيــول  حققته  عــمــا  فــ�ــصــال 
االأفحل  مـــن  اإنـــتـــاجـــه  اأعــــمــــدة  مـــن 
ر�صيم  اإل  اإيـــه  اإف  الفحل  وحتــديــدا 
فقد  ـــــراج.   �ـــــص دي  الـــفـــحـــل  وابــــنــــه 
الفاتنة  املـــهـــرة  بــالــذهــب  تــو�ــصــحــت 
وهي  بي�صان"  "دي  الــ�ــصــنــة  بــعــمــر 
مــن الــفــحــل دي �ــصــراج والــفــر�ــس ار 
ثانية  وبذهبية  روزالــيــا.  هات�س  اي 
تو�صح املهر "دي �صهري" ابن الفحل 
ع ج مـــــرزان والـــفـــر�ـــس الــعــاملــيــة دي 
الذهبية  احل�صيلة  وعـــززت  �صهال. 
الفحل  مـــن  غرام"  "دي  الــفــر�ــس 
تي  اإف  والــفــر�ــس  ر�صيم  اإل  اإيـــه  اإف 
�ــصــيــال. كــمــا متــكــن مــربــط دبـــي من 
اإحراز ف�صيتني ثمينتني مع كل من 
دي  الفحل  "دي جورية" من  املهرة 
�صراج والفر�س دي نوال, واملهر "دي 
�صرار" من الفحل دي �صراج والفر�س 
العاملية اف تي �صيلة. واأكد الفحل اإف 
اإيه اإل ر�صيم وابنه الفحل دي �صراج 
وطعم  النوعية  االإنتاجية  مكانتهما 
امل�صاركة,  املــرابــط  لــدى  اإجنازاتهما 
الــذهــب مع  اأبــنــاء ر�صيم  نــال  عندما 
كل من املهر "االأريام ح�صيم" ملربط 
االأريام والفحل "اإيه اإالأ اآر الر�صيد" 

نالت  كما  الر�صيد.  حممد  ليو�صف 
خلالد  ملــالــكــهــا  ليايل"  "كي  املــهــرة 
�صعيد احلمريي برونزية املهرات, يف 
حني نال ابن الفحل دي �صراج املهر 
" ملربط عجمان ف�صية  "ع ج ربدان 

االأمهار.

تاأكيد �ل�صد�رة
االإنتاج  ملــ�ــصــرية  دبـــي  مــربــط  قـــيـــادة 
املحلي مبوا�صفاته العاملية يتجدد يف 
التي  اأف�صليته  ليوؤكد  البطوالت  كل 
حمليا  االأخــرية  ال�صنوات  يف  حققها 
وعامليا, وهي التزال حتتفظ للمربط 

اأما  املــعــروفــة.  القيا�صية  بــاإجنــازاتــه 
االإمــارات للمربني  بالن�صبة لبطولة 
فلي�صت  الــعــربــيــة,  اخلــيــول  جلــمــال 
كانت  واإن  الــبــطــوالت,  بــني  ا�صتثناء 
الذهبي  االإجنــاز  م�صتوى  رفعت  قد 
الإنــــتــــاج املــــربــــط مـــقـــارنـــة بــــاإجنــــازه 
املـــو�ـــصـــم املـــا�ـــصـــي. عــنــدمــا اأحــــــرز 5 
املهرة  من  كل  مع  بذهبيتني  األــقــاب 
الفحل  اإنتاج  فريهانة" باكورة  "دي 
جودي" وهو  "دي  واملهر  �صراج,  دي 
مــن الفحل ع ج عـــزام والــفــر�ــس اإيل 
فــالمــنــكــا. كــمــا متــكــنــت املـــهـــرة دي 
مـــن الفحل  اأيـــ�ـــصـــاً  جــــوريــــة, وهــــي 

اجلديد دي �صراج, من نيل امليدالية 
الـــربونـــزيـــة. واأحــــــرزت الــفــر�ــس دي 
ال�صقب  وادي  الفحل  مــن  و�ــصــايــف 
امليدالية  اأمـــــرية  رويـــــال  والـــفـــر�ـــس 
خاطب  دي  املــهــر  ومتــكــن  الف�صية, 
خطاف  دي  االأممـــــــي  الـــفـــحـــل  مــــن 
والفر�س ليدي فريونيكا من الظفر 

بامليدالية الربونزية.
لبطولة  املــا�ــصــي  قــبــل  املــو�ــصــم  ويف 
اإنتاج مربط  االإمارات للمربني, كان 
دبي قد �صجل ثالثية ذهبية مع كل 
و�صايف" والفر�س  "دي  املــهــرة  مــن 
خطاف",  "دي  والفحل  رمي"  "دي 

"دي  للمهر  ف�صية  ميدالية  واأي�صا 
�صدارته  عــلــى  وبــاملــحــافــظــة  رنان". 
يف نــيــل األـــقـــاب بـــطـــوالت االإمــــــارات 
للمربني يف موا�صمها املتوالية, يوؤكد 
واإجنازاته  االإنــتــاجــيــة  قــوتــه  املــربــط 
الــقــيــا�ــصــيــة الــتــي طــبــع بــهــا خمتلف 

امل�صابقات حمليا ودوليا.

�لتوحيدي: غاية نبيلة
عام مربط  العام مدير  امل�صرف  اأكد 
البطولة  اأن  العربية  للخيول  دبــي 
اأن�صفت جهود املربني وتقييم جودة 
اإنتاج املرابط الوطنية, ومنحت لكل 

ذي حق حقه يف تثمني العمل املتعلق 
وتـــطـــويـــر اخليل  واإنـــــتـــــاج  بـــرتبـــيـــة 
العربية االأ�صيلة. واأعرب التوحيدي 
حققها  الــتــي  بالنتائج  �صعادته  عــن 
احت�صنتها  التي  البطولة  يف  املربط 
مما  االأوىل  لــلــمــرة  الـــعـــني  مــديــنــة 
منحها �صبغة تاريخية, تعزز املكانة 

القيادية للمربط حمليا وعامليا.
اإن  قائال:"  الــتــوحــيــدي  واأ�ــــصــــاف 
هي  احلقيقية  الذهبية  االإجنــــازات 
النجاح الذي حالفنا باإنتاج متوا�صل 
تطور  يف  موؤثرة  نوعية  مبوا�صفات 
اخليل العربية االأ�صيلة. هو النجاح 
اإليه منذ تاأ�صي�س مربط  الذي وجه 
دبــي فــار�ــس الــعــرب والــعــامل �صاحب 
اآل  را�ــصــد  بــن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نــائــب  مكتوم 
– رعاه  دبــي  الـــوزراء حاكم  جمل�س 
املربي  يــكــون  اأن  قــرر  عندما   ,- اهلل 
املقدمة  يف  العربي  واملربي  الوطني 
بــــني مــــربــــي اخلــــيــــول الـــعـــربـــيـــة يف 
الـــعـــامل. ومـــربـــط دبــــي مــلــتــزم بكل 
اجلهود الكفيلة بتحقيق هذه الغاية 
تطوير  م�صرية  وموا�صلة  النبيلة, 
موا�صفات  بــاأعــلــى  الــعــربــيــة  اخلــيــل 

اجلودة".

�ملرزوقي: طريق �صيار
التنفيذي  املــديــر  اأعــــرب  جهته  مــن 
حققته  مبا  �صعادته  عن  دبــي  ملربط 
اإجنــاز مكنته من  املربط من  خيول 
اأقوى  بــني  �ــصــدارتــه  على  املحافظة 
واأثنى  اإنــتــاجــا.  واأفــ�ــصــلــهــا  املـــرابـــط 
التنظيمي  امل�صتوى  على  املــرزوقــي 
وقال:"  لــلــبــطــولــة.  والـــتـــنـــافـــ�ـــصـــي 
يف  متميزا  جنــاحــا  حققت  البطولة 
امل�صتوى  وعــكــ�ــصــت  الــنــواحــي,  كــافــة 
الـــعـــايل لــلــعــمــل اجلـــــاد الـــــذي يقوم 
وبطولة  االإمـــــــارات.  املـــربـــون يف  بـــه 
البطوالت  كــمــا  للمربني  االإمـــــارات 
املحلية االأخرى, هي الطريق ال�صيار 
الكربى.  الــعــاملــيــة  الـــبـــطـــوالت  اإىل 
لــذلــك يــحــذونــا اأمـــل كــبــري اأن نرى 
هــــذا االإنــــتــــاج االأجـــمـــل يــرتبــع على 
عر�س تلك البطوالت, ويعيد جتربة 
اإنتاج  مـــع  عــ�ــصــنــاهــا  مــتــمــيــزة طـــاملـــا 
مربط دبي يف اأوج املناف�صات العاملية. 
اخليار  اليــزال  املربط  اإنــتــاج  اأن  كما 
االأمثل لتطوير اإنتاج املرابط املحلية 

واخلارجية".

»مبادلة« ترعى فريق الإمارات للدراجات الهوائية

بثالثية ذهبية وثنائية ف�صية

مربط دبي يوؤرخ يف »العني« �شطوته بني املربني

مناف�شات اليوم الثالث حتدد املتاأهلني للدور ن�شف النهائي لكاأ�ض �شلطان بن زايد للبولو 
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ال�صعودية  اجلــمــاهــري  اأنــظــار  تتجه 
نحو ملعب مدينة امللك عبدالعزيز 
ملتابعة  املــكــرمــة,  الــريــا�ــصــيــة مبــكــة 
اأحــــــداث الــكــال�ــصــيــكــو الــــذي يجمع 
االحتـــــاد والــنــ�ــصــر الـــيـــوم االأحـــــد يف 
املــرحــلــة اخلــامــ�ــصــة عــ�ــصــرة لبطولة 

الدوري ال�صعودي لكرة القدم.
رغم  للفريقني  مهمة  املــبــاراة  وُتعّد 
تباين الطموحات واالأهداف بينهما, 
حيث ي�صعى االحتاد ملالحقة �صدارة 
بينما  منها,  قريباً  والبقاء  الهالل 
�صل�صلة  موا�صلة  يف  الن�صر  يطمح 
ال�صفوف  القـــتـــحـــام  انـــتـــ�ـــصـــاراتـــه 

االأمامية.
نقطة   24 الرابع  االحتــاد  وميتلك 
بــفــارق نــقــاط عــن الــ�ــصــدارة مقابل 

للن�صر ال�صابع.  20
خ�صارته  جتـــــاوز  يف  جنـــح  وبـــعـــدمـــا 

اأمام اأبها, بالفوز على العني, يتطلع 
الثاين  فـــوزه  ت�صجيل  اإىل  االحتــــاد 
لــلــبــقــاء قــريــبــاً مـــن مراكز  تـــوالـــيـــاً 

املقدمة.
لقائده  �صيفتقد  الــفــريــق  اأن  ومـــع 
بداعي  االأحــــمــــدي  كــــرمي  املـــغـــربـــي 
�صي�صتعيد  اأنه  اإال  البطاقات,  تراكم 
�صعود  االأميــــــــن  ظــــهــــريه  خــــدمــــات 
االإيقاف,  مــن  الــعــائــد  عبداحلميد 
وغــــــاري رودريـــغـــيـــ�ـــس مـــن الـــراأ�ـــس 

االأخ�صر بعد تعافيه من االإ�صابة.
كاريلي,  فــابــيــو  الــربازيــلــي  وكــ�ــصــف 
اإراحة  اأ�صباب  االحتــاد  فريق  مــدرب 
بع�س الالعبني اأمام العني مباراته 
طبية  ـــبـــاب  ـــص الأ� "كانت  االأخــــــــرية 
عــلــى ذلك" موؤكدا  وكــنــا جمــربيــن 
باكتمال  اأقـــوى  �صيكون  االحتـــاد  اأن 

عنا�صره.

االإنذار  من  "م�صتاء  كاريلي  اأو�صح 
الـــــــذي حتـــ�ـــصـــل عـــلـــيـــه االحــــمــــدي, 
لكن ما حــدث جــزء من كــرة القدم, 
بوجود  البديلة  احلــلــول  لــدي  لكن 

اجلربين وخالد ال�صمريي".
ح�صوره  الن�صر  وا�ــصــل  املــقــابــل  يف 
االأخــرية, ومتكن  املراحل  القوي يف 
تواليا  انت�صارات  اأربعة  ت�صجيل  من 
املركز  اإىل  القاع  و�صافة  من  نقلته 
ال�صابع فبات على ُبعد 9 نقاط عن 

املت�صدر و6 عن الو�صيف.
عبدالرزاق  املغربي  لنجميه  يفتقد 
عبدالفتاح  والــــــــــدويل  حـــــمـــــداهلل 
لــــعــــدم اجلــــاهــــزيــــة بعد  عـــ�ـــصـــريي 
عودتهما من االإ�صابة, والعمل على 
نهاية  الــ�ــصــوبــر  لــلــكــاأ�ــس  جتهيزهما 

ال�صهر اجلاري.
االأرجنتيني  مــ�ــصــاركــة  ــبــحــت  واأ�ــص

بقرار  مرهونة  مارتيني�س  "بيتي" 
هورفات,  األــــني  الـــكـــرواتـــي  ـــــدرب  امل
ــــداأ الـــالعـــب تــدريــبــاتــه يف  بــعــدمــا ب
التي  االإ�صابة  عقب  احلديد,  �صالة 
القف�س  م�صتوى  على  لها  تعر�س 
اأمام  املــا�ــصــيــة  املـــبـــاراة  الــ�ــصــدري يف 
الوحدة وخرج على اإثرها بعد مرور 

نحو ن�صف �صاعة.
اأمين  ويف مقابل ذلك, بات الالعب 
يحيى جاهزاً للم�صاركة بعد اكتمال 

جاهزيته البدنية والفنية.
بيرتو�س ماثيو�س  الربازيلي  واأ�صاد 
العب و�صط الن�صر على الدور الذي 
الربتغايل  بــديــل  هـــورفـــات  يــقــدمــه 
اأنـــه منحهم  كــا�ــصــفــاً  فــيــتــوريــا,  روي 
جـــرعـــة حــيــويــة اأ�ــصــهــمــت يف عـــودة 
الــنــ�ــصــر لــطــريــق االنــتــ�ــصــارات كان 
 )1-3( الوحدة  على  الفوز  اآخرها 

ال�صعبة  املرحلة  "تخطينا  االأربعاء 
املا�صية,  الـــفـــرتة  بــهــا  مـــررنـــا  الــتــي 
اأمر  وهــذا  م�صتمرة  اجليدة  النتائج 
االأمور  مــن  الــعــديــد  اختلفت  جــيــد, 
املا�صية, وهو ما �صاهم يف  االأيــام  يف 

عودة الروح اإىل الالعبني".
وك�صفت تقارير يف تفكري الن�صر يف 
حتــويــل هــورفــات مــن مـــدرب موقت 

اىل دائم للفريق.
امل�صي قدما يف  اإىل  الهالل  وي�صعى 

�صكة االنت�صارات بعدما ك�صر حاجز 
رافقته  الـــتـــي  االربــــعــــة  الـــتـــعـــادالت 
يف مــبــاريــاتــه االأخــــرية بــالــفــوز على 
التعاون, عندما يحل االثنني �صيفا 

ثقيال على الفي�صلي.
 )29( الــرتتــيــب  الــهــالل  ويت�صدر 
الذي  ال�صباب  عــن  نــقــاط   3 بــفــارق 
يحتل  فيما  الثامن,  الوحدة  يلتقي 

التعاون املركز اخلام�س )21(.
ويعاين الهالل من االرهاق وك�صف 

مدربه الروماين رازفان لوت�صي�صكو 
"نحن الفريق الوحيد املحلي الذي 
اإجــــــازة,  ونــ�ــصــف دون  �ــصــنــة  اأكـــمـــل 
طبيعية  اأراهــــا  املا�صية  والــتــعــرثات 
جميع  وحـــقـــقـــنـــا  الـــــقـــــدم,  كــــــرة  يف 
ولــكــن ظــــروف كورونا  الــبــطــوالت, 
وغريها كانت فوق طاقتنا, ونبحث 
اأخــرى رغم عدم  األقاب  عن حتقيق 

وجود فر�صة اللتقاط االأنفا�س".
و�صيفه  الــ�ــصــاد�ــس  االتــفــاق  ويبحث 

االأهـــلـــي الــثــالــث عــن الــفــوز الثاين 
على  االحــد  يلتقيان  عندما  تــوالــيــاً 
مـــلـــعـــب االأمـــــــــري حمـــمـــد بـــــن فهد 

بالدمام.
والــتــقــى الــفــريــقــان يف الــــدوري 80 
االأهلي يف  فــاز خاللها  �صابقة,  مــرة 
 123 هجومه  و�صجل  مــبــاراة   39
هــدفــا, وفــاز االتــفــاق يف 22 مباراة 
وح�صم  هدفا,   85 هجومه  و�صجل 

التعادل 19 مباراة .

فريقه  ي�صتعد  اإذ  املــنــا�ــصــب,  الــوقــت  املــعــهــود يف  م�صتواه  اإىل  بوغبا  بــول  الــو�ــصــط  عــاد العــب 
مان�ص�صرت يونايتد مت�صدر الدوري االنكليزي لكرة القدم ملوقعة اليوم االأحد يف الدور الرابع 

من م�صابقة الكاأ�س مع غرميه التاريخي ليفربول.
وتوقع  احلمر",  "ال�صياطني  مع  الثانية  رحلته  يف  م�صتمرة  خالفات  م�صدر  الفرن�صي  كان 

كثريون اأن تنتهي هذه الرحلة امل�صطربة مع ختام املو�صم احلايل.
اأغ�صب وكيله ال�صهري مينو رايوال مدرب يونايتد الرنوجي اأويل غونار �صول�صكاير يف كانون 
االول/دي�صمرب املا�صي, عندما ك�صف يف مقابلة ان بوغبا "لي�س �صعيدا" نظرا للنق�س بحريته 

يف ملعب "اأولد ترافورد".
اآنــذاك كان م�صتوى بوغبا متوا�صعا على غرار نتائج مان�ص�صرت ومتنى بع�س ع�صاق النادي 

رحيله.
ُو�صف بوغبا انه ي�صكل قدوة �صيئة لزمالئه ال�صبان وو�صلت اأ�صهمه اإىل اأدنى م�صتوياتها بعد 

خروج فريقه من دور املجموعات لدوري اأبطال اأوروبا يف اال�صبوع عينه الذي اأطلق فيه 
رايوال ت�صريحه الناري.

ازدادت التكهنات حول عودته اإىل يوفنتو�س االإيطايل اأو االن�صمام اإىل باري�س 
�صان جرمان الفرن�صي وريال مدريد االإ�صباين.

وفيما كان غارقا يف رماد مو�صم �صي�صكل منعطفا يف م�صريته, نف�س عنه 
غبار اخليبة ب�صكل غري متوقع ليعود مع فريقه االحمر اىل الواجهة.

اأظهر اأخريا عالمات الرتكيز بدال من التفرغ ل�صورته وحقوقه التجارية, 
ولعب دورا رئي�صا يف ت�صلق يونايتد �صدارة الربميريليغ برغم بداية �صيئة.

ا�صتيائه من ت�صريحات  لبوغبا عن  �صول�صكاير عرّب وجها لوجه  ان  وتــردد 
رايوال, لكنه حافظ على رباطة جاأ�صه مع الالعب البالغ 27 عاما.
رّد العب الو�صط الدين ملدربه بت�صجيل اأهداف حا�صمة يف الدوري 

ثـــم فولهام  بــرينــلــي  غـــــرار مــواجــهــتــي  عــلــى 
االربعاء.

لولبية بطل العامل الرائعة �صد 
هدفه  كـــانـــت  فـــولـــهـــام 

الرابع فقط هذا 
املو�صم, 

وعندما يتاألق بوغبا ي�صعب التفوق على يونايتد.
وكان بوغبا قد عاد اىل �صفوف مان�ص�صرت قادما من يوفنتو�س االإيطايل مقابل رقم قيا�صي 

للنادي ال�صمايل العريق بلغ 118 مليون دوالر عام 2016.
يحلم يونايتد الذي يرتبع على �صدارة الدوري االكرث �صهرة يف العامل بفارق نقطتني عن 
اأقرب مناف�صيه, يف احراز لقبه االول يف الدوري منذ 2013 عندما تركه املدرب اال�صطوري 

ال�صري األيك�س فريغو�صون متجها نحو التقاعد.
17 كانون الثاين/يناير اجلاري, ميلك  اأنفيلد يف  بعد تعادلهما �صلبا دون اهداف يف ملعب 
يونايتد فر�صة الحلاق �صربة معنوية لليفربول حامل لقب الدوري, عندما يزوره يف ملعب 

اأولد ترافورد ال�صبت �صمن الدور الرابع من م�صابقة الكاأ�س.
مواجهة  يف  الت�صاعدية  فرتته  يف  اال�صتمرار  على  بوغبا  قــدرة  عن  يونايتد  ع�صاق  يت�صاءل 
رجال املدرب االملاين يورغن كلوب الذين ميرون يف فرتة �صعبة خ�صو�صا ب�صبب اال�صابات 

والغيابات.
يرى البع�س اأن بوغبا متحفز للحفاظ على موقعه اال�صا�صي يف ت�صكيلة منتخب 
املا�صي ب�صبب  العام  املوؤجلة من  اأوروبــا  فرن�صا الذي ي�صتعد خلو�س كاأ�س 

فريو�س كورونا.
وتطرق مدرب فرن�صا ديدييه دي�صان يف ت�صرين الثاين/نوفمرب املا�صي 
اإىل و�صع بوغبا بقوله "يعي�س و�صعية يف ناديه حيث ال ي�صعر بال�صعادة, 
ال من ناحية عدد الدقائق التي يح�صل عليها للعب او من ناحية املركز 

الذي ي�صغله يف امللعب".
اأكرث  انتفا�صة بوغبا, ياأمل �صول�صكاير يف اال�صتفادة  ومهما تكن دوافع 

من تاألق �صانع لعبه املزاجي.
قال الرنوجي "ي�صتمتع بلعبه, هو �صعيد. ذهنيا, هو �صعيد جدا, كما 

يتمتع راهنا بلياقة جيدة جدا وكلنا ندرك موهبته".
الــو�ــصــط )�صد  بــه يف خــط  نــدفــع  اأن  "قّررنا  تــابــع 

فولهام( وكان االمر ي�صتحق ذلك".
الوقت  يف  لــيــفــربــول  يــونــايــتــد  ويــــواجــــه 
املــنــا�ــصــب, بــعــد �ــصــقــوط االخــــري ب�صكل 
 68 بـــعـــد  االوىل  لـــلـــمـــرة  مـــفـــاجـــىء 
مباراة على ار�صه )رقم قيا�صي( يف 
الــدوري, اأمام برينلي �صفر1- يوم 

اخلمي�س املا�صي.
عجز العبو ليفربول عن حتقيق 
اآخــر خم�س مباريات يف  الفوز يف 
الدوري ويتخلفون بفارق 6 نقاط 

عن يونايتد.
مل يـــعـــرف طـــريـــق الــ�ــصــبــاك مــنــذ 7 
الــدوري, وهي  �صاعات و18 دقيقة يف 

ا�صواأ �صل�صلة له منذ نحو 21 عاما.
�صيبل�صم فوزه على يونايتد جراحه ويقل�س 
حدة االنتقادات حاليا خ�صو�صا خلط هجومه. 
االمور  جتــري  ال  عندما  م�صكلة  "هناك  كلوب  قــال 
ال�صبان  اأخرب  اإنني ال  امل�صكلة  امللعب.  ن�صتهي على  كما 
ثم  اأ�صلوبي  تغيري  علي  يتعني  لــذا  وا�صح,  ب�صكل  االأمــور 

علينا تغيري طريقة لعبنا".

مواجهة نارية بني الحتاد 
والن�شر بدوري ال�شعودية

بوغبا ينه�ض يف الوقت املنا�شب
•• اأبوظبي - وام: مع مان�ش�شرت يونايتد 

�صباق  مناف�صات  اليوم  اأبوظبي  كورني�س  على  تنطلق 
 22 فئة  ال�صراعية  للمحامل  زايــد  ال�صيخ  مهرجان 
قدماً, الذي ينظمه نادي اأبوظبي للريا�صات ال�صراعية 
ويقام  املهرجان.  يف  النادي  م�صاركة  �صمن  واليخوت 
ال�صباق مل�صافة 7 اأميال بحرية مب�صاركة 40 حمماًل 
�صراعيا من البحارة ال�صباب, ويعد ال�صباق هو الثاين 
ال�صراعية  لــلــريــا�ــصــات  اأبــوظــبــي  نـــادي  ينظمه  الـــذي 
ال�صيخ  الفاعلة يف مهرجان  واليخوت �صمن م�صاركته 
زايد الرتاثي, بعد تنظيم �صباق فئة 60 قدماً االأ�صبوع 
بن  زايــد  لل�صيخ  الظفرة  حممل  بلقبه  وحلق  املا�صي 
حــمــدان بــن زايــد اآل نهيان. ور�ــصــد الــنــادي اأكــرث من 
األف درهم جوائز مالية الأ�صحاب املراكز االأوىل   400
نادي" اأبوظبي  اأعــلــن  اآخـــر  جــانــب  على  واملــ�ــصــاركــني. 
اأم�س  الت�صجيل  بــاب  فتح  عن  ال�صراعية"  للريا�صات 
ل�صباق غنا�صة للمحامل ال�صراعية فئة 60 قدماً وهي 
ويقام  اجلديد.  املو�صم  يف  الفئة  لهذه  الثانية  اجلولة 
حمدان  ال�صيخ  �صمو  من  كرمية  رعاية  حتت  ال�صباق 
الظفرة,  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زايــد  بن 
اإىل مائة  اأن ي�صهد م�صاركة كبرية ت�صل  املتوقع  ومن 
حممل �صراعي من خمتلف اأنحاء الدولة. ويقام �صباق 
ومن  بحرياً  مياًل   22 مل�صافة  املقبل,  ال�صبت  غنا�صة 

املنتظر اأن يتم االإعالن عن عدد امل�صاركني فيه, وقيمة 
املقبلة.  القليلة  االأيـــام  املــقــررة خــالل  املالية  اجلــوائــز 
جمل�س  رئي�س  الرميثي  مر�صد  ثــاين  اأحــمــد  وتــوجــه 
واليخوت  ال�صراعية  للريا�صات  اأبوظبي  نــادي  اإدارة 
نهيان  اآل  زايــد  بــن  حــمــدان  ال�صيخ  �صمو  اإىل  بال�صكر 
النادي  ل�صباقات  الــدائــمــني  �صموه  ورعــايــة  دعــم  على 
اأن تلك الرعاية ت�صاعف من قيمة اأي �صباق  ..موؤكداً 
�صباق مهرجان  الــدوام. وفيما يخ�س  واأي حدث على 
زايــــد ..اأعــــــرب الــرمــيــثــي عــن ثــقــتــه الــتــامــة يف خروج 
الذي يحمله, كما  باال�صم  يليق  الذي  بال�صكل  ال�صباق 
زايد  ال�صيخ  مهرجان  يف  بامل�صاركة  �صعادته  عن  اأعــرب 
جهة  الأي  كبري  �صرف  اأنــه  مــوؤكــداً  ال�صنوي,  الــرتاثــي 
زايد اخلري  اإ�صم  الذي يحمل  املحفل  التواجد يف هذا 
موؤ�ص�س الدولة وباين نه�صتها. و�صدد على اتباع كافة 
انت�صار  مــن  للحد  املــعــتــمــدة  االحـــرتازيـــة  االإجــــــراءات 
فريو�س كورونا �صواء باإجراء الفحو�صات الالزمة على 
اأو باتباع امل�صافات االآمنة بني املحامل  كافة امل�صاركني 
بحيث ال تقل عن ع�صرين مرًتا .. وقال : كلنا ثقة يف 
التزام اجلميع بهذه االإجراءات من اأجل �صالمة كافة 
امل�صاركني وكذلك �صالمة املجتمع ب�صكل عام, وهو ما 
منذ  النادي  نظمها  التي  ال�صباقات  خمتلف  يف  حــدث 
العودة لتنظيم ال�صباقات يف نهاية �صهر اأكتوبر املا�صي 

بعد التوقف ب�صبب جائحة كورونا.

انطلق �شباق مهرجان ال�شيخ زايد للمحامل 
ال�شراعية فئة 22 قدما على كورني�ض اأبوظبي

•• دبي-وام:

الثالثة  التاأهل  ح�صد حممد عبداهلل بن دملوك بطاقة 
الن�صخة  مــن  الثامنة  احللقة  �صمن  الذهبي  للمربع 
الـ21 لبطولة فزاع لليوله والن�صخة الـ16 من برنامج 
املـــيـــدان, الـــذي تــــزداد درجـــة الــرتقــب فــيــه مــع تقدمه 
ظل  يف  اجلــمــاهــريي  واحلــمــا�ــس  الــنــهــائــيــة  االأدوار  يف 
الرتاثية  امل�صابقات  نظام  على  التطويرية  التعديالت 

التي جعلت امليدان خمتلفاً هذا املو�صم.
بعدما  التاأهل  ببطاقة  دملــوك  بن  عبداهلل  حممد  وفــاز 
"حامل  اآل علي  70 نقطة, ليق�صي جمعة عبيد  حقق 
30 نقطة, حيث  الذي حقق  املا�صي,  اللقب" للمو�صم 
اإلقاء الق�صيدة و20 يف  10 نقاط يف  ك�صب بن دملــوك 
فيما  الهجن,  رك�س  يف  و20  القدرة  يف  و20  الرماية 
حممد  وين�صم  الــيــولــه..  يف  نقطة   30 علي  اآل  ك�صب 
عــبــداهلل بــن دملــــوك يف الــــدور نــ�ــصــف الــنــهــائــي اإىل كل 
دغا�س  بن  �صامل  وحممد  ال�صام�صي  الــرزي  حميد  من 

العامري.
وتناف�س يف املجموعة الثامنة للدور الثاين على خ�صبة 
م�صرح امليدان: عبيد النعيمي ومكتوم ال�صام�صي.. وحقق 
مكتوم ال�صام�صي الـ 10 نقاط اخلا�صة باإلقاء الق�صيدة 

يقوم  الــذي  الكعبي  حماد  بن  حممد  ال�صاعر  قبل  من 
بتحكيم هذه امل�صابقة, حيث يتناف�س امل�صاركان بق�صيدة 
اآل  را�ــصــد  بــن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صعر  مــن 
مكتوم, نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي – رعاه اهلل-, وهي ق�صيدة "اأنِت مثل ما اأنِت".
اأي�صا  الــرمــايــة  مناف�صة  يف  ال�صام�صي  مــكــتــوم  وتــفــوق 
نقطة   30 اإىل  ر�صيده  لريفع  نقطة,   20 الـــ  وح�صد 
باإ�صقاط  النعيمي  عبيد  على  تفوق  بعدما  احللقة,  يف 

ال�صحون خالل زمن اأ�صرع.
وقدم عبيد النعيمي اأداًء مميزاً وجنح بالثبات يف اليوله 
االأر�صية من خالل احلركة املتنا�صقة ومن ثم حماوالت 
جر�س  ليزر  خط  اإىل  الو�صول  له  يكتب  مل  التي  الفر 
الـ 20 مرت, ليمنحه احلكم را�صد اخلا�صوين العالمة 
اأبدع مكتوم ال�صام�صي باأدائه االأنيق يف اليوله  كما   ,48
العالمة  لينال  الثابتة  الــفــر  حمـــاوالت  مــع  االأر�ــصــيــة 

.49
والهجن  اخلــيــل  م�صابقتي  يف  املــ�ــصــاركــان  و�صيتناف�س 
اأن يتم الك�صف عن هوية  خالل االأ�صبوع اجلــاري, على 
الت�صويت  عملية  عــقــب  املــقــبــلــة  احلــلــقــة  يف  املــتــاأهــلــني 
"امليدان" عرب  مــن خــالل تطبيق  اأيــ�ــصــاً  اجلــمــاهــريي 

الهواتف الذكية.

بن دملوك يح�شد ثالث بطاقات التاأهل 
للمربع الذهبي يف بطولة فزاع لليوله 

»الفر�شان« ي�شت�شيف بطولتي
 »كارتينج ال�شغار« و »التحمل للكبار«

•• اأبوظبي-وام: 

اأوىل  باأبوظبي غــدا  االثنني   الفر�صان  ي�صت�صيف منتجع ونــادي 
جوالت بطولة " �صودي " التي تت�صمن بطولة " كارتينج ال�صغار" 

وبطولة " الكارتينج للتحمل للكبار " .
عــلــى اختبار  الــ�ــصــائــقــني  تــ�ــصــجــيــع �ــصــغــار  اإىل  الــ�ــصــبــاق  ويـــهـــدف 

م�صتوياتهم واأن يكونوا جزءاً من �صل�صلة بطولة العامل "�صودي", 
�صنة,   12 اإىل   7 عــمــر  مــن  االأطـــفـــال  املــنــتــجــع  ي�صت�صيف  حــيــث 
ويف  اللعبة,  قــواعــد  وفــق  املبتدئني  فئة  مــن  ال�صائقون  ليتناف�س 
املميز للمنتجع, وذلك على �صيارات  القيا�صي الدويل  امل�صار  اإطار 

."  4 ر  ل  " �صودي 
الكارتينج  بطولة  اأي�صاً  االأوىل  وللمرة  املنتجع,  ي�صت�صيف  كما 

للتحمل للكبار ملدة �صاعتني مع �صل�صلة بطولة العامل �صودي, حيث 
يحظى فريق من 4 اأ�صخا�س بفر�صة للعمل معاً يف اأوقات �صعبة 

وطويلة امل�صار.
امل�صتويني  على  �صبه حمرتفني  �صائقون  ال�صباق  وي�صارك يف هذا 
�صيارات  با�صتخدام  تقام  التي  املناف�صات  وهــي  والــــدويل,  املحلي 

الكبار اأي�صاً من فئة "�صودي �س ر 5" املميزة.
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جمتمع االمارات

اإي وينجز تتربع بـ 100 األف درهم جلمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان 
 اأعلنت �صركة اإي وينجز القائمة بالعمليات الت�صغيلية لل�صحب االأ�صبوعي 
اأ�ــصــدقــاء مــر�ــصــى ال�صرطان  اتــفــاقــيــة مــع جمعية  حمــظــوظ, عــن تــوقــيــع 
ل�صالح  اإماراتي  درهم  األف   100 )FOCP(, وتربعت مبوجبها مببلغ 
اإجراء  اجلمعية, وهي موؤ�ص�صة غري ربحية تهدف اإىل متكني االأفــراد من 
املادي  الدعم  وتقدمي  ال�صرطان  مر�س  عن  للك�صف  املبكرة  الفحو�صات 
ملر�صى ال�صرطان الذين يحتاجون اإىل امل�صاعدة يف تغطية تكاليف العالج 

املرتفعة. 

تــتــمــيــز جـــزيـــرة يــا�ــس مبـــا حتــتــ�ــصــنــه مـــن مدن 
وواحدة  عاملية,  �صياحة  اأيقونة  باأنها  ترفيهية 
من اأكرث الوجهات الرتفيهية يف دولة االإمارات, 
والفعاليات  االأن�صطة  من  جمموعة  جانب  اإىل 
على  ال�صوء  يا�س  جــزيــرة  وت�صلط  الرتفيهية, 
اأهم خم�س اأن�صطة خارجية متميزة ميكن لزوار 

الوجهة اال�صتمتاع بها خالل مو�صم ال�صتاء.
عامل فري�ري �أبوظبي  .1

ا�صتثنائية  اأبوظبي جتــارب  فــرياري  عامل  يوفر 
الهواء  يف  باحلما�س  املفعمة  املــغــامــرات  لع�صاق 
باملناظر  اال�ــصــتــمــتــاع  لــهــم  تتيح  والــتــي  الــطــلــق, 
اخلـــالبـــة ملــديــنــة اأبـــوظـــبـــي وذلـــــك مـــن خالل 

جتربتي جولة على ال�صطح وامل�صار االنزالقي. 
يا�س لينك�س �أبوظبي  .2

اأبــوظــبــي و�ــصــط جمموعة  يــا�ــس لينك�س  يــرتّبــع 
بت�صميم مميز  يّت�صم  القرم اجلميلة, حيث  واأ�صجار  املتمّوجة  التالل  من 
اأبــرز مهند�صي م�صامري اجلولف يف  واحــد من  كايل فيليب�س,  ابتكار  من 

العامل. 
ماجنروف �أبوظبي  .3

ميــكــن لــلــزوار خـــالل جتــربــة جتــديــف القوارب 
التي  الــغــّنــاء  الــقــرم  اأ�ــصــجــار  مبناظر  اال�صتمتاع 
مرافقها  وعند  االإمــــارات,  �صواحل  على  تنت�صر 
املــائــيــة مـــا بـــني الـــبـــحـــريات واملــحــمــيــات البكر, 
اإليها  جتــذب  حمببة  �صياحية  م�صاهد  لرت�صم 
الهواة واملحرتفني من خمتلف االأعمار, تزينها 

اأ�صراب الطيور التي حتلق من فوقهم. 
�صاطئ يا�س  .4

يــعــد �ــصــاطــئ يــا�ــس اأبــوظــبــي واحـــــداً مـــن اأجمل 
مق�صد  فــهــو  اأبــوظــبــي,  يف  ال�صياحية  االأمـــاكـــن 
ال�صائحني من حول العامل لق�صاء اأمتع االأوقات 

خالل  ومــن  و�صجتها,  املدينة  �صخب  عــن  واالبــتــعــاد  ال�صافية  مياهه  يف 
خدماته املتنوعة يوفر لزواره اإقامة اأكرث متعة وراحة من خالل ا�صتئجار 
اخلليج  بحر  على  واملــطــلــة  الــذهــبــي  ال�صاطئ  على  تــرتبــع  خا�صة  �صاليه 

العربي.

هريمان ميلر ت�شت�شيف مبادرة الأف�شل يف العر�ض - الإبداع من اأجل ق�شية
  Woods Bagot ا�صت�صافت هريمان ميلر موؤخراً االأف�صل يف العر�س - االإبداع من اأجل ق�صية, وذلك بالتعاون مع �صركات الت�صميم يف االإمارات العربية املتحدة. حيث اجتمع كل من وودز باغوت
واآِلن للت�صميم الداخلي والهند�صة املعمارية AAID  وويل�صون و�صركاه Wilson Associates وجن�صلر Gensler وموؤ�ص�صة تيم اإينجل وولف Team Angel Wolf  غري الربحية, بروح 

من املرح وال�صداقة وت�صميم حموره اجلراء.  ا�صُتقِدمت هذه املبادرة من الواليات املتحدة لُتقام للمّرة االأوىل يف االإمارات العربية 
ميلر �صّممته هريمان  الذي   Magis Puppy بابي  ماجي�س  ت�صميم  باإعادة  امل�صاركون  يقوم  اأن  فهو  املبا�صر  الهدف  اأما  املتحدة. 
Herman Miller , ليتّم الترّبع به من ثّم ملركز النور لذوي االحتياجات اخلا�صة وقرية �صند, اأكرب مركز الإعادة تاأهيل اأ�صحاب 
الهمم يف العامل. ويعود ت�صميم متثال الكلب البال�صتيكي املحبوب اإىل عام 2004 وهو من ابتكار امل�صمم الفنلندي اأيرو اأرنيو �صمن 
جمموعة ماجي�س Magis ملفرو�صات االأطفال. و�صيعر�س هذا الت�صميم الذوق اخلا�س لكّل �صركة ويردد �صدى القيم التي جتمع 
بني هريمان ميلر وامل�صاركني حول التنّوع وامل�صاواة وال�صمول ليحدث فرقاً يف حياة اأفراد هذا اجلمهور الفريد وير�صم االبت�صامة 
ابتكرت  بينما  املحّلية.  الثقافة  وحي  من  احلّناء  بر�صوم  مزّيناً  جــرواً  و�صركاه  ويل�صون  �صركة  �صّممت  جهتها,  من  وجوههم.   على 
وكالة اآِلن للت�صميم الداخلي والهند�صة املعمارية AAID  اآبي اأنغو�س Abby Angus با�صتخدام املواد املوجودة يف متناول اليد, 
بالطريقة  نف�صها  التي ميكن للطفل اأن يبني بها عوامل كاملة من االأ�صياء اليومية من حوله. اأّما جين�صلر Gensler فقد قّدمت 
ر�صماً كاريكاتورياً مذهاًل للجّراء ال�صغرية الفريدة املر�صومة باليد وجميعها لديها معّوقات خا�صة للغاية. وا�صتخدمت وودز باغوت 
Woods Bagot يف ت�صميمها ر�صومات يديوية من اإبداع االأطفال البتكار جرو ال بّد واأنه منحهم الكثري من املتعة والفرح. واأخرياً, 

اأ�صفى فريق اإينجل وولف التوازن الذي يحتاجنا اأ�صحاب الهمم اأن نوّفره لهم.

الرابطة الثقافية الفرن�شية يف اأبوظبي
 تقدم دورات �شباحة للأطفال

الفرن�صية  الثقافية  الرابطة  تقدم   , لل�صباحة  فرن�صا  نــادي  مع  بالتعاون 
امل�صتوى  وذوي  للمبتدئني  بــاالأطــفــال,  خا�صة  �صباحة  دورات  اأبوظبي  يف 
املتو�صط من عمر 4 اأ�صهر وحتى 15 �صنة.   وتتيح هذه التجربة التعليمية 
خالل  من  املتنوعة  وتقنياتها  ال�صباحة  مــهــارات  اإتــقــان  لالأطفال  املميزة 
الدرو�س االأ�صا�صية واملتقدمة املقدمة على يد طاقم من املدربني واملنقذين 
املحرتفني املتقنني للغتني االإجنليزية والفرن�صية, باأ�صعار تبداأ من 800 

درهم اإماراتي.  

اأوجلفي تعني ديفيد فوك�ض رئي�شًا تنفيذيًا جديدًا 
وترفيع باتو نويتمنز, الرئي�ض التنفيذي ال�شابق

اأعلنت �صركة اأوجلفي اأن ديفيد فوك�س �صيتوىل من�صب الرئي�س التنفيذي 
ل�صركة ميماك اأوجلفي يف ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا, وذلك ابتداًء من 
1 مار�س 2021, و�صيقود ديفيد فوك�س من دبي �صبكة الوكالة املتخ�ص�صة 
يف املجاالت االإبداعية واال�صرتاتيجية, والتي تتوزع على اأحد ع�صر مكتًبا يف 
ت�صعة بلدان حول املنطقة. وياأتي انتقال فوك�س اإىل هذا املن�صب االإقليمي 
اأوجلفي  ل�صركة  تنفيذي  كرئي�س  ون�صف  �صنوات  �صت  ق�صائه  بعد  اجلديد 
يف اأ�صرتاليا, وبعد اأن توىل �صابقاً ملدة 10 �صنوات منا�صب خا�صة بخدمة 
اأوجلفي يف لندن. ومت ترفيع باتو نويتمنز, الرئي�س  العمالء الدوليني يف 
التنفيذي ال�صابق و�صاحبة االأدوار املرموقة يف اأوجلفي ل�صنوات عديدة, اإىل 
من�صب مدير النمو العاملي ل�صوؤون النمو واالبتكار ل�صبكة اأوجلفي االإبداعية 
اأوجلفي يف منطقة  اأودونيل, الرئي�س التنفيذي ل�صركة  العاملية. وقال بول 
اأوروبا وال�صرق االأو�صط واأفريقيا: ي�صعدين اأن تخطيطنا املدرو�س وطويل 
رائد متمر�س ومتمّكن يف  القيادية مّكننا من تعيني  لتعاقب فرقنا  االأمــد 
القطاع مثل ديفيد, ليقود عمل اأوجلفي يف ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا. 
مع �صجله  املنطقة, خ�صو�صاً  تنفيذياً ممتازاً يف هذه  �صيكون ديفيد رئي�صاً 
امل�صّرف يف حتقيق نتائج عملية مبهرة, واإ�صرافه على تطوير ا�صرتاتيجية 
اإبداعية رقمية لـ اأوجلفي يف اأ�صرتاليا, اإىل جانب اأ�صلوب قيادته القائم على 

القيم التي تدعم مواهبنا وطاقاتنا االبداعية.

تعيني رئي�ض تنفيذي جديد ملجموعة 
اإينوفريا لتحقيق اأهداف النمو

 اأعلنت جمموعة اإينوفريا الرائدة 
التعليم  تــكــنــولــوجــيــا  جمـــــال  يف 
,وتطوير  التكنولوجيا  ,و�صناعة 
الرعاية  وبــرجمــيــات  التطبيقات 
منطقة  ومــــقــــرهــــا   - الـــ�ـــصـــحـــيـــة 
اأم�س   - واأفريقيا  االأو�صط  ال�صرق 
لي�صغل  �صبيد  روبــــرت  تعيني  عــن 
لها,  التنفيذي  الــرئــيــ�ــس  من�صب 
التو�صع  عمليات  �صبيد  �صيقود  اإذ 
اال�ــصــرتاتــيــجــي لــلــمــجــمــوعــة عرب 
ــا مع  ــًي املــنــطــقــة وخـــارجـــهـــا متــا�ــص
ي�صهده  الــــــذي  املـــتـــ�ـــصـــارع  الـــنـــمـــو 
يتمتع  التعليم.  تكنولوجيا  قطاع 
على  حــافــل  ب�صجل  �صبيد  روبــــرت 
جمـــــاالت  يف  عـــــاًمـــــا   15 مـــــــــدار 
القيادة الت�صغيلية واال�صرتاتيجية 
ال�صوق  التو�صع يف  وهند�صة كيفية 
التي  التكتيكية  ال�صراكات  وتعزيز 

تقدم قيمة كبرية.

ال�شوق احلرة يف مطار ال�شارقة تعلن عن 
الفائز بال�شيارة الرابعة يف حملة ت�شوق وانطلق

اأعلنت ال�صوق احلرة يف مطار ال�صارقة عن ا�صم الفائز باجلائزة الكربى �صمن 
حملة ت�صوق وانطلق التي اأطلقتها يف مطار ال�صارقة, و التي تت�صمن �صحًبا على 
اأربع �صيارات فارهة  لت�صجيع امل�صافرين على زيارة ال�صوق احلرة اأثناء تواجدهم 
يف املطار, واقتناء العديد من املنتجات وال�صلع الراقية. ومت اإجراء ال�صحب على 
اجلائزة موؤخراً, لالإعالن عن ا�صم الفائز ب�صيارة فارهة من طراز بي ام دبليو 
اك�س1 بح�صور عدد من مدراء هيئة مطار ال�صارقة الدويل وديوفري ال�صارقة, 
حيث كانت اجلائزة من ن�صيب ال�صيدة خديجة يو�صف �صاجواين من االإمارات, 

وتعترب هذه ال�صيارة واحدة من اأربع �صيارات فاخرة خ�ص�صت لهذه احلملة.

جزيرة يا�ض باأبوظبي ت�شتعر�ض اأهم اأن�شطة خارجية خلل مو�شم ال�شتاء

مفهوم جديد للفخامة و�لتفوق تقدمه �صركة �لإمار�ت لل�صيار�ت

مر�شيد�ض-بنز  من  اجلديدة   S-Class شيارة�
اأعلنت �صركة االإمارات لل�صيارات, املوزع العام املعتمد ل�صيارات مر�صيد�س-بنز يف اإمارة اأبوظبي, عن طرح �صيارة S-Class اجلديدة كلياً من مر�صيد�س-بنز التي ت�صطر 
�صفحة جديدة يف تاريخ التنقل الفاخر واالأداء الفائق والتقنيات املتطورة.تعك�س �صيارة S-Class ا�صم مر�صيد�س-بنز من خالل ما تقدمه من خربة هند�صية عريقة 
االإمارات,  S-Class يف  ل�صيارة  ال�صركة  الرقمية. ومبنا�صبة طرح  واأحــدث االبتكارات  الفائقة  الفخامة  ال�صيارات, حيث جتمع بني  الفخامة يف عامل  تر�صي معايري 
متت دعوة ع�صاق مر�صيد�س-بنز حل�صور جمموعة من الفعاليات احل�صرية, والتي تقام داخل فيال خا�صة يف فريمونت باب البحر. وقد اأتيحت الفر�صة للحا�صرين 
املق�صورة  واأجــواء  اخلارجي  وال�صكل  الت�صميم  اجلديدة:  ال�صيارة  موا�صفات  على  ال�صوء  ت�صليط  مع  مميزة,  جمــاالت  اأربعة  عرب   S-Class حياة  اأ�صلوب  لتجربة 
والتقنيات املتطورة. كما قام احلا�صرون اأي�صاً باإ�صفاء مل�صاتهم اخلا�صة من خالل تخ�صي�س العطور واالأكواب العربية, وذلك الإبراز اإمكانيات التخ�صي�س املختلفة 

ل�صيارة S-Class اجلديدة.وقال لوران�س جود املدير العام ل�صركة االإمارات لل�صيارات – �صيارات الركاب: ي�صرنا اأن نوفر لعمالئنا الفر�صة لتجربة �صيارة S-Class اجلديدة كلياً, فهي واحدة من اأكرث �صيارات مر�صيد�س-بنز التي 
يتلهف اجلميع المتالكها. وتفخر �صركة االإمارات لل�صيارات باأنها املوزع العام املعتمد ل�صيارات مر�صيد�س-بنز يف اإمارة اأبوظبي منذ العام 1962. وباعتبارها من االأ�صماء التجارية العريقة واملوثوقة يف عامل ال�صيارات, فقد كان ل�صركة 
مر�صيد�س-بنز و�صركة االإمارات لل�صيارات م�صاهمة اإيجابية يف اقت�صاد العا�صمة اأبوظبي ودولة االإمارات العربية املتحدة ككل من خالل حتقيق االأهداف وااللتزام بالتميز, وهو ما جت�صده �صيارة S-Class اجلديدة. واأ�صاف: كان عمالوؤنا 

وحمبو ال�صيارات الفاخرة يف جميع اأنحاء االإمارة ينتظرون ب�صغف و�صول �صيارة S-Class �صيدان اجلديدة كلياً. ونرحب بو�صول ال�صيارة اجلديدة, التي تعترب اأف�صل �صيارة يف العامل بال منازع.

وحتـــــديـــــد مــــوقــــعــــه, و�ـــصـــيـــانـــة 
جمـــانـــيـــة لـــلـــ�ـــصـــكـــوتـــر, وخـــدمـــة 
يف  عناء  دون  ال�صكوتر  ا�صتبدال 
على  �صاعة.وتعليقاً   24 اأقل من 
االإطـــــالق, قـــال جــايــديــب دانــــوا, 
والرئي�س  املـــوؤ�ـــصـــ�ـــس  الـــ�ـــصـــريـــك 
فينيك�س:   لــ�ــصــركــة  الــتــنــفــيــذي 
الـــــركـــــاب  تــــــزويــــــد  اإىل  هــــــــدف 

التنقل  خــدمــات  مــن  مبجموعة 
ال�صغرية التي تلبي احتياجاتهم 
اليومية على اأف�صل وجه وتطلق 
الــعــنــان الإمـــكـــانـــات املـــــدن. نريد 
تقدمي خدمة تنقل جديدة تكون 
اأ�صهل واأرخ�س على امل�صتخدمني. 
م�صتهلكي  لــــدى  اأ�ـــصـــبـــح  واالآن 
مي�صور  اآخــر  فينيك�س خيار  مــاي 
من  بــــداًل  الـــتـــزام  ودون  التكلفة 
دفع اآالف الدراهم ل�صراء �صكوتر 
مقدًما قد ال ي�صتخدمونه اأو قد 
ينك�صر ب�صبب رداءة اجلودة.  ماي 
اأول حل لال�صرتاك  فينيك�س هو 
املنطقة  الدقيقة يف  التنقالت  يف 
وخدمة  رحلة  لكل  تاأميًنا  يوفر 
و�صيانة جمانية وترقيات �صنوية 
للمركبة وتطبيق ذكي لل�صكوتر. 
بــــزيــــادة خدمة  فــــخــــورون  نــحــن 
يف  خلــدمــاتــنــا  اخلــا�ــس  ال�صكوتر 

العا�صمة اأبوظبي.

اجلامعة  طلبة  بني  وال�صالمة  الوقاية  الإجـــراءات  تعزيزا 
�صوؤون  عــمــادة  بــداأتــهــا  الــتــي  للجهود  وموا�صلة  القا�صمية 
الطلبة للحفاظ على �صحة الطالب والطالبات منذ بداية 
جائحة كورونا امل�صتجد  تلقى طلبة من اجلامعة القا�صمية 
اجلرعة االأوىل من اللقاح امل�صاد لفريو�س كورونا . وياأتي 
اللقاح الذي تلقاه الطلبة �صباح اأم�س االأول يف اإطار حملة 
العربية  االإمـــــارات  دولـــة  اأطلقتها  الــتــي  االإنــ�ــصــانــيــة  الأجـــل 
واملتوا�صلة يف احلد  الريادية  الدولة  املتحدة �صمن جهود 

من هذا الوباء العاملي.

اإطار  يف  الطلبة  ملختلف  االأوىل  اجلــرعــة  تــقــدمي  وجـــرى 
بهدف  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  مع  اجلامعة  تن�صيق 
تــقــدمي اجلــرعــة لــكــافــة الــطــلــبــة يف اإطــــار خــطــة اجلامعة 
تداعيات فريو�س كورونا  الطلبة من  للعمل على حت�صني 
القا�صمية  اأهــداف اجلامعة  . وتكاملت  انت�صاره  واحلد من 
التي  للجهود  تر�صيخا  وذلـــك  للطلبة  الــلــقــاح  تــقــدمي  مــع 
تبذلها اجلامعة بالتعاون مع اجلهات املعنية حلماية �صحة 
و�صالمة جميع الدار�صني باجلامعة واحلفاظ على احلرم 

اجلامعي اأمنا من تداعيات الفريو�س اأو انت�صاره .

اأطلقت فينيك�س, ال�صركة امل�صغلة 
التي  اخلــفــيــف  التنقل  خلــدمــات 
خدمة  مـــــوؤخـــــًرا,  افــتــتــاحــهــا  مت 
بال�صكوترات  اخلا�س  اال�صرتاك 
وهي  اأبـــوظـــبـــي  يف  الــكــهــربــائــيــة 
ال�صرق  يف  نـــوعـــهـــا  مــــن  االأوىل 
االأو�ــــصــــط بــغــيــة متــكــني االأفـــــراد 
االإمكانيات  مــن  اال�ــصــتــفــادة  مــن 
نحو  املجتمعات  ودفــع  احل�صرية 
ال�صركة  اأطــلــقــت  وقــــد  االأمـــــــام. 
خــدمــة اال�ــصــرتاك اخلــا�ــس ماي 
اأبوظبي  يف  ر�ـــصـــمـــًيـــا  فــيــنــيــكــ�ــس 
املــــ�ــــصــــتــــخــــدمــــني من  لـــتـــمـــكـــني 
فينيك�س  �صكوتر  مــن  اال�صتفادة 
بهم مقابل  االإلــكــرتوين اخلا�س 
ر�صوم اأ�صبوعية اأو �صهرية مي�صورة 
اال�صرتاك  باقة  وت�صمل  التكلفة. 
اخلــا�ــس جـــوالت غــري حمـــدودة, 
التطبيق  ــتــخــدام  ا�ــص واإمـــكـــانـــيـــة 
ال�صكوتر  قـــفـــل  لـــفـــتـــح  الــــذكــــي 

فينيك�ض تطلق خدمة ا�شرتاك خا�ض بال�شكوتر الكهربائي يف اأبوظبي

طلبة اجلامعة القا�شمية  يتلقون لقاح كوفيد 19 يف اإطار حملة  لأجل الإن�شانية  



 
اجلزر يقود رجل للفوز بـ160 األف دولر

املفيدة, خ�صو�صا للح�صول  اأن اجلزر من اخل�صراوات  يعلم  كلنا 
له  تكون  اأن  يتوقع  كان  ولكن من  اإيــه,  وفيتامني  الكاروتني  على 

فائدة اأخرى, غري الفوائد ال�صحية للجزر؟
على االأقل هذا ما حدث ملارتن جيلبي, البالغ من العمر 50 عاما 
والــذي كان يعمل يف �صركة  اإجنلرتا  �صكان نورثهامبتون يف  ومن 
ل�صراء  املتجر  اإىل  مارتن  ذهــب  فقد  والــنــوافــذ.  الــزجــاج  ل�صناعة 
جزر من اأجل �صواء يوم االأحد, ويف اللحظة االأخرية وقبل عودته, 
ا�صرتى بطاقة يان�صيب "يورو مليونز", قيمتها 3 جنيهات, ففاز 
بحوايل 120 األف جنيه اإ�صرتليني, اأي ما يعادل 163 األف دوالر.

مارتن  كــان  عندما  واليان�صيب  اجلـــزر  مــع  مــارتــن  حكاية  بـــداأت 
امليالد  اأعياد  بعد  املالية  �صوؤونهما  يناق�صان  و�صريكته يف منزلهما 
وراأ�س ال�صنة, وبعد دفع الفواتري, حيث مل يبق لديهما اإال القليل 
من املال. وقال مارتن "قلنا اأنا وتري�صي اإنه ال يزال يتعني علينا 
اإعـــداد الــ�ــصــواء لع�صاء يــوم االأحـــد يف نهاية هــذا االأ�ــصــبــوع.. وبعد 
القليل من  تفقد الثالجة, حل�صن احلظ كل ما كان ينق�صنا هو 

اخل�صروات, لذلك قررت اخلروج ل�صراء بع�س اجلزر".

فك لغز جرمية قتيل الهرم
منطقة  يف  تاجر  اختفاء  لغز  فك  من  امل�صرية  ال�صلطات  متكنت 
املتهم  القب�س على  اإلــقــاء  بعد  وذلــك  اجلــيــزة,  الــهــرم, مبحافظة 

الذي ق�ّصم جثة ال�صحية م�صتخدما �صاطورا.
قد  كــان  ال�صاب  التاجر  اأن  امل�صرية,  "الوطن"  �صحيفة  وك�صفت 
التجار,  مالية مع عدد من  لتح�صيل م�صتحقات  اأيــام  قبل  توجه 

لقاء ب�صائع يتاجر بها مع �صقيقه انطالقا من الهرم يف اجليزة.
وبعد تغيبه الأكرث من يوم, اأبلغ ال�صقيق االأكرب عن اختفاء اأخيه, 
لكون  نظرا  بــه,  االت�صال  يف  حمــاوالتــه  ف�صلت  بعدما  وخ�صو�صا 
الهرم  �صرطة  بق�صم  املباحث  رجـــال  وبـــداأ  مغلقا.  االأخـــري  هــاتــف 
املباحث  رجــال  مــن  فريق  ت�صكيل  ومّت  حترياتهم,  يف  الــفــور  على 
لك�صف غمو�س اختفاء التاجر. وبعد اإفادة اأحد ال�صهود باأنه راأى 
ال�صخ�س املختفي اآخر مرة مع اأحد جتار املنطقة, اأجريت حتريات 
مكثفة وعمليات مراقبة, وتبني اأن اآخر مكان التقط فيه الهاتف 

اإ�صارة كانت مبنزل التاجر الذي �صوهد معه الآخر مرة.
األقي القب�س على املتهم الذي اعرتف با�صتدراجه املجني  وهكذا 
عليه  اأجهز  و�صوله  وعقب  الدين,  �صداد  بزعم  م�صكنه  اإىل  عليه 

عليه. املجني  يرتديها  بخنقه بـ"كوفية" كان 

بعد رعب 2019 .. م�شوه الوجوه ينال جزاءه
حكمت حمكمة يف غال�صكو با�صكتلندا على مالكومل كوملني البالغ 
من العمر 31 عاما اأم�س االأول اجلمعة  بال�صجن 8 �صنوات, بعد 
ثبوت م�صوؤوليته عن �صل�صلة من الهجمات ال�صر�صة بال�صكاكني على 
 10 بني  الواقعة  الفرتة  يف  مالكومل  ونفذ   .2019 عام  اأ�صخا�س 
اأ�صخا�س,  2019, �صل�صلة من الهجمات على  يونيو و27 �صبتمرب 
التي  بـ"ابت�صامة غال�صكو",  ت�صببت يف ت�صويه بع�صهم مبا يعرف 
الوجه  كان اجلرح يظهر على  ا�صكتلندا, حيث  اإىل  تعود جذورها 
الع�صابات,  اأيــدي رجــال  اأحــدهــم على  يتلقاه  الــذي  التعذيب  اإثــر 

ويظل لالأبد ليذّكر ال�صخ�س باحلادثة.
وخالل جل�صة املحاكمة االأخرية, ا�صتمعت القا�صية ليدي �صتاي�صي 
التي  عــامــا,   18 العمر  مــن  البالغة  دونــيــلــي  كايتلني  �ــصــهــادة  اإىل 

تعر�صت لهجوم من قبل مالكومل الذي ال تعرفه.
اأن  �صتار" الربيطانية, فقد ظنت  "ديلي  نقلت �صحيفة  وح�صبما 
اأنها تفاجاأت بتمريره ن�صل  اإال  مالكومل ميازحها عندما هددها, 

ال�صكني على خدها, واإحداثه �صقا من االأذن اإىل زاوية فمها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الطبيب الل�ض خان املبادئ من اأجل عائلته واأ�شدقائه
ب�صرقة  اتهامات  للق�صاء, على خلفية  واإحالته  الوالية,  اإقالة طبيب يف  اإنــه متت  تك�صا�س,  االدعــاء يف  قال ممثلو 

جرعات من لقاح فريو�س كورونا امل�صتجد, الإعطائها الأ�صدقائه واأفراد عائلته.
ويواجه ح�صن جوكال الذي كان يعمل لدى هيئة ال�صحة العامة يف مقاطعة هاري�س, تهما قد تقوده اإىل ال�صجن 

مدة عام, ودفع غرامة ت�صل قيمتها لـ4 اآالف دوالر, ح�صبما ذكرت املدعية العامة.
ح�صول  ت�صريع  اأجــل  من  من�صبه  ا�صتخدام  "اأ�صاء  ح�صن  اأن  بيان  يف  اأوغ  كيم  باملقاطعة  العامة  املدعية  واأو�صحت 
اأ�صدقائه وعائلته على اللقاح, وذلك على ح�صاب االأ�صخا�س الذين التزموا بالقانون واملدة الزمنية التي منحت 

لهم ليح�صلوا على التطعيم اخلا�س بكوفيد19-".
وح�صبما ذكر موقع �صبكة "فوك�س نيوز" االأمريكية, فاإن ممثلي االدعاء يزعمون اأن ح�صن ح�صل على قارورة فيها 

9 جرعات من لقاح كورونا, خالل عمله يف موقع للتطعيم ب�صهر دي�صمرب املا�صي.
ويف اأوائل ال�صهر اجلاري, اأعلم ح�صن امل�صوؤول عن اجلرعات يف وزارة ال�صحة, اأن القارورة التي اأخذها وت�صم جرعات 
48 عاما منح جرعات من  اأن الطبيب البالغ من العمر  اأن االدعــاء يعتقد  اإال  "معطوبة",  "موديرنا" كانت  لقاح 

اللقاح لت�صعة اأ�صخا�س مبا فيهم زوجته.
جمموعة  بتلف  ح�صن  ادعــاء  يف  للتحقيق  امل�صرفني  اأبلغ  ال�صحة  وزارة  يف  امل�صوؤول  اأن  اإىل  االدعـــاء  مكتب  واأ�ــصــار 

اجلرعات, ليكت�صفوا عدم حدوث ذلك, وليف�صل الطبيب من عمله على خلفية التحقيق.
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م�شنة اأملانية حتافظ على لياقة مذهلة
العادة, وغالبا ما  النا�س يف العمر, فاإن لياقتهم ترتاجع يف  عندما يتقدم 
للده�صة,  ا�صتثناًء مثريا  اأحدثت  اأملانية  امــراأة  لكن  البدين,  ن�صاطهم  يقل 

بعدما اأظهرت قدرا عاليا من الن�صاط رغم بلوغ الثمانني.
يف  تعي�س  الــتــي  ري�ص�صكو,  فـــاإن  اأمريكا",  مورنينغ  "غود  مــوقــع  وبح�صب 
اأ�صبحت ملهمة لكثريين على من�صات  اأملانيا,  منطقة النغن فيلد, غربي 
التوا�صل االجتماعي. وحتر�س امل�صنة الر�صيقة على م�صاركة مقاطع فيديو 
يف  وهي  وتبدو  "البالنك",  مثل  عاليا  جهدا  تتطلب  بتمارين  تقوم  وهي 
اأمت اللياقة واالن�صراح. وحتظى هذه املراأة الن�صيطة مبتابعة على من�صتي 
النا�س يدركون اأن  اإنها جتعل  املتابعون  ويقول  "تيك توك" و"اإن�صتغرام", 

العناية بال�صحة لي�صت مرتبطة بعمر معني.
ويف تعليقها على ما حققته من �صهرة, قالت املراأة االأملانية, اإنه من ال�صرف 

بالن�صبة اإليها اأن تكون م�صدر اإلهام الأنا�س ي�صغرونها �صنا.
واأ�صافت اأن التعليقات التي يرتكها املتابعون ت�صرها كثري, قائلة اإنها �صعيدة 

باأن تغري االأحكام امل�صبقة التي يجري تداولها حول كبار ال�صن.
وقالت ري�ص�صكو, وهي ربة بيت, اإنها مل تبداأ التمارين الريا�صية اإال عندما 
اأ�صبحت يف اأوا�صط عقدها اخلام�س, وكان ذلك عندما قامت برفقة ابنتها 

بالت�صجيل يف اأحد النوادي الريا�صية.

وفاة طفلة بتحدي التعتيم على تيك توك
اأمرت هيئة مراقبة خ�صو�صية البيانات االإيطالية تطبيق تيك توك لتبادل 
مقاطع الفيديو الق�صرية اململوك لل�صني بحظر ح�صابات اأي م�صتخدمني 
ع�صر  عمرها  فتاة  وفــاة  بعد  �صنهم  من  التاأكد  من  تتمكن  مل  اإيطاليا  يف 

�صنوات كانت ت�صتخدم التطبيق.
وقال الهيئة التنظيمية يف بيان اإنه على الرغم من التزام تيك توك بحظر 
ت�صجيل االأطفال الذين تقل اأعمارهم عن 13 عاما اإال اأنه كان من ال�صهل 

مع ذلك التحايل على هذه القاعدة.
ونتيجة لذلك , قال تيك توك اإنه ا�صطر اإىل حظر ح�صابات امل�صتخدمني 
الذين مل يتم التحقق منهم حتى 15 فرباير �صباط على االأقل يف انتظار 

مزيد من املعلومات.
ومل يرد تيك توك بعد على ذلك . ومتلك هذا التطبيق �صركة باي دان�س 
�صيما بني  ال  العامل  اأنحاء  ب�صرعة يف جميع  انت�صاره  تزايد  وقد  ال�صينية 

املراهقني.
وجاء احلكم بعد وفاة فتاة اختناقا يف بالريمو ب�صقلية يف ق�صية �صدمت 
اإيطاليا. وقال والداها اإنها كانت ت�صارك فيما ي�صمى بتحدي التعتيم على 
تيك توك حيث و�صعت حزاما حول رقبتها وحب�صت اأنفا�صها اأثناء ت�صجيل 

اأرجنتو تتهم خمرج فا�شت 
اأند فيوريو�ض باغت�شابها 

واإحدى  االإيطالية  املمثلة  اتهمت 
حركة  يف  الـــــبـــــارزات  الــنــا�ــصــطــات 
#مي_تو "اأنا اأي�صاً" اآزيا اأرجنتو 
املخرج االأمريكي لفيلم "فا�صت اأند 
فيوريو�س" روب كوهني باالعتداء 
ن�صرتها  مقابلة  يف  جن�صياً,  عليها 
ديال  "كوريريي  �صحيفة  اجلمعة 

�صريا" االإيطالية.
البالغة  واملــخــرجــة  املمثلة  وكــانــت 
45 عاماً يف طليعة من اأثار م�صاألة 
عامل  يف  اجلــنــ�ــصــيــة  ـــــداءات  االعـــــت
ال�صينما, م�صاِهمة بذلك يف اإطالق 
يف  اأعــلــنــت  اإذ  #مي_تو,  حــمــلــة 
لالغت�صاب  تعر�صت  اأنــهــا   2017
مـــــن قـــبـــل املـــنـــتـــج الــــهــــولــــيــــوودي 
االأمــــريكــــي هــــاريف ويــنــ�ــصــتــني عام 
احلادية  يف  كــانــت  عندما   ,1997

والع�صرين.
وك�صفت يف مقابلتها مع ال�صحيفة 
اعتداء  عـــن  اجلــمــعــة  االإيــطــالــيــة 
كوهني  روب  جـــانـــب  مـــن  جــنــ�ــصــي 
املرة  "اإنها  وقـــالـــت   .2002 عــــام 
كوهني.  عــن  فيها  اأحتـــدث  االأوىل 
جعلني  بــعــدمــا  اغــتــ�ــصــبــنــي  لــقــد 
اإت�س بي" وكــان لديه  "جي  اأ�صرب 
زجاجة منه", يف اإ�صارة اإىل خمّدر 

ي�صتخدمه املغت�صبون.
"يف ذلــــك الــــوقــــت, مل  واأ�ـــصـــافـــت 
اأكــــن اأعــــرف حــقــاً مــا كـــان االأمــــر. 
ا�ــصــتــيــقــظــت يف الــ�ــصــبــاح عـــاريـــة يف 
اعتدى  اأنــــه  مــو�ــصــحــة  فرا�صه", 
عليها عندما كانت ت�صارك يف فيلم 
اإخراجه,  من  اإك�س"  اإك�س  "اإك�س 
و�صامويل  ديــزل  فــني  املمثلني  مــع 

اإل جاك�صون.

مقر اإقامة اإيفانكا 
ال�شابق معرو�ض للإيجار

كو�صرن  جـــــاريـــــد  مـــــغـــــادرة  بـــعـــد 
العا�صمة  تـــــرامـــــب,  واإيـــفـــانـــكـــا 
عر�س  مت  واحـــد,  بيوم  وا�صنطن 
املنزل الذي قطنت فيه عائلتهما 
على مدار ال�صنوات االأربع املا�صية, 
دوالر  األــف   18 لــالإيــجــار, مقابل 
�صحيفة  اأوردت  مــا  وفــق  �صهريا, 

جورنال". بيزن�س  "وا�صنطن 
وقـــد �ــصــوهــد عــمــال الــنــقــل خالل 
االأربعاء  يــوم  التن�صيب,  مرا�صم 
ِّــلــون �ــصــنــاديــق يف  املـــا�ـــصـــي يــحــمـــ
على  امل�صمم  املنزل  �صاحنات, من 
الــطــراز الــكــولــونــيــايل واملــبــنــي يف 
ع�صرينيات القرن املا�صي مب�صاحة 

مربع. قدم  اآالف  تفوق 5 
"كالوراما"  حي  يف  الواقع  املنزل 
بعيدا  لي�س  بالعا�صمة,  الــراقــي 
عن م�صكن الرئي�س االأ�صبق باراك 
ورئي�س  موؤ�ص�س  منزل  اأو  اأوباما, 
بيزو�س,  جــيــف  اأمـــــــازون  �ــصــركــة 
ال�صابق  الرئي�س  اإدارة  خالل  كان 
تـــرامـــب, مــوقــعــا لبع�س  دونـــالـــد 
ذلك جتمع  االحتجاجات, مبا يف 
حماية  لدعم  ال�صموع  �صوء  على 

املهاجرين غري ال�صرعيني.
وظـــهـــر املــــنــــزل, املـــكـــون مـــن �صت 
موؤخرا,  االأخـــبـــار  يف  نــــوم,  غـــرف 
واإيفانكا  جـــاريـــد  رفــ�ــس  بــ�ــصــبــب 
ال�صرية  اخلدمة  الأفـــراد  ال�صماح 
حماماته  مــــن  اأي  بـــا�ـــصـــتـــخـــدام 

ال�صبعة.

بيع عملة ذهبية نادرة 
مقابل 9.36 مليني دولر

حريف  �صنعها  نـــــادرة  ذهــبــيــة  عــمــلــة  قــطــعــة 
1787 بيعت  كان م�صهورا يف نيويورك عام 
الــواقــعــة يف والية  مـــزاد مبدينة داال�ـــس  يف 
ماليني   9.36 مقابل  االأمــريكــيــة  تك�صا�س 

دوالر.
التي  العملة  هرييتدج  املــزادات  دار  عر�صت 
امل�صنوعة  دوبلون"  "برا�صر  عليها  يطلق 
نيويورك م�صاء اخلمي�س �صمن  على طراز 

مزاد للعمالت االأمريكية.
االأعلى  هو  العر�س  اإن  املـــزادات  دار  وقالت 
امل�صرتي  واإن  مــزاد,  يف  ذهبية  لعملة  قيمة 

رغب يف االإبقاء على هويته �صرا.
ويف ال�صياق, قال تود اإمهوف, نائب الرئي�س 
دوبلون  "برا�صر  اإن  لهرييتدج,  التنفيذي 
بــالــنــ�ــصــبــة لـــهـــواة جــمــع الــعــمــالت وخــــرباء 
الـــعـــمـــالت, نــــوع مـــن الـــكـــاأ�ـــس املــقــد�ــصــة ... 
�ــصــهــرة واالأكـــرث  الــوحــيــدة االأكــــرث  القطعة 

طلبا".

ي�شعون طفلة يف ثلجة املوتى وهي حية 
طبيبني  على  القب�س  كــازاخــ�ــصــتــان  يف  ال�صلطات  األــقــت 
وممر�صة توليد, بعد اأن و�صعوا طفلة حديثة الوالدة يف 

ثالجة املوتى وهي ال تزال على قيد احلياة.
ومت ت�صجيل الطفلة على اأنها ولدت ميتة, لكنها كانت ال 
الطبي يف  الطاقم  تزال على قيد احلياة عندما و�صعها 
رف�س  تتحرك,  �صاقها  روؤيــة  الرغم من  وعلى  الثالجة, 
البيانات  قاعدة  الأن  الر�صيعة,  الإنقاذ  الت�صرف  االأطباء 

الطبية قالت بالفعل اإن الطفلة قد ماتت.
وقال املحقق اأ�صكربك اإرموكا�صيف اإن الطبيبني متهمان 
بقتل الطفلة عمداً الإخفاء اإهمالهما الطبي, واأفاد موقع 
لكن  طــفــلــة,  كـــان  املــولــود  اأن  االإخـــبـــاري   mgorod.kz

بيانات املحكمة مل حتدد جن�س املولود.
اأفراد  اإىل مكاملة هاتفية م�صجلة بني  وا�صتمعت املحكمة 
الفريق الطبي يناق�صون اخلطاأ الذي وقعوا فيه, وجادل 
اأن ما فعلوه  اإثبات  اإىل م�صتوى  بــاأن هذا يرقى  املدعون 
كان مع �صبق االإ�صرار, وانهم على دراية بقتلهم الطفلة.

اأترياو  مركز  يف  الطبي  الفريق  اأن  التحقيقات  واأفـــادت 
االإقليمي للوالدة ف�صل يف اإنقاذ الطفلة, على الرغم من 
تعي�س,  اأن  املمكن  كــان من  اأنها  اإىل  اأن اخلــرباء خل�صوا 
واأمر كبري االأطباء كواني�س ني�صانباييف بو�صع الطفلة 
يف امل�صرحة, على الرغم من علمه اأن �صاقها قد حتركت.

على  عــامــاً   18 ملـــدة  بال�صجن  حــكــمــاً  الــقــا�ــصــي  واأ�ـــصـــدر 
الن�صاء  طبيب  عــلــى  عــامــاً   16 والــ�ــصــجــن  ني�صانباييف, 
على  عاماً   15 ملــدة  وال�صجن  كــريجــان,  ع�صكر  والتوليد 

القابلة جميلة كولباتريوفا. 

يتحول اإىل مليونري بف�شل تذكرة ن�شيها يف الثلجة
حتول �صاب اأ�صرتايل اإىل مليونري بف�صل تذكرة يان�صيب 
كان قد احتفظ بها يف ثالجة منزله ون�صيها فيها حتى 

اكت�صفتها والدته.
جنوب  يف  بريدج”  “موراي  منطقة  مــن  الــ�ــصــاب  وقـــال 
اإنه احتفظ بتذكرة اليان�صيب داخل الثالجة  اأ�صرتاليا, 
التي  والــدتــه  اأن  اإال  الــزمــن,  مــن  لــفــرتة  هــنــاك  ون�صيها 
�صمعت يف  الثالجة كانت قد  التذكرة يف  اكت�صفت وجــود 
غام�صاً  يــزال  ال  اليان�صيب  بجائزة  الفائز  بــاأن  الــراديــو 
للتحقق من  توجهت  لــذا  ال�صحب,  اأيــام من  بعد خم�صة 
باجلائزة  فازت  التذكرة  اأن  وتبني  االإنرتنت  على  رقمها 

الكربى.
كنت  ا�صمه:  عــن  الك�صف  يتم  مل  الـــذي  ال�صاب  واأ�ــصــاف 
واحداً من �صتة فائزين يف ال�صحب. حل�صن احلظ, كانت 
والدتي اأكرث يقظة مني ولوالها ملا تذكرُت التذكرة, وملا 

ح�صلت على اجلائزة التي تبلغ اأكرث من مليون دوالر.
الذي  املبلغ  ا�صتثمار  كيفية  عــن  الــ�ــصــاب  �صئل  وعــنــدمــا 
ربحه, اأجاب باأنه يخطط مل�صاعدة والدته يف �صداد الرهن 
العقاري, وا�صتثمار ما تبقى من النقود يف م�صروع خا�س, 
اأزمة  انتهاء  مبجرد  �صياحية  بجولة  القيام  اإىل  اإ�صافة 

كورونا. 
املتاجر يف  اأحــد  اأدريــان برغاليني, مالك  من جهته قال 
اأ�صرتاليا,  ميل  ديلي  ل�صحيفة  بــريــدج  مـــوراي  منطقة 
من  تذاكر  ا�ــصــرتوا  باليان�صيب  فــازوا  اأ�صخا�س  عــدة  اإن 
متجره, مما زاد من االإقبال على �صراء تذاكر اليان�صيب 

من متجره, ظناً من الزبائن باأن متجره حمظوظ. 

املفرطون يف تناول اللحوم.. ماذا ينتظرهم عند ال�شيخوخة؟
يقبل النا�س على تناول اللحوم احلمراء يف الغالب 
بفيتامينات  اجل�صم  ومتــد  بالربوتني  غنية  الأنها 
�صيئا, عندما  ال�صحة, يكون  اأثرها على  عدة, لكن 
يتقدم االإن�صان يف العمر, بح�صب باحث يف جامعة 
وهو  يــونــغ,  روي  الباحث  ويــقــول  الكندية.  يـــورك 
عــمــيــد يف كــلــيــة الــعــلــوم بــاجلــامــعــة الــكــنــديــة, اإنه 
يتوجب عليا اأن ننتبه اإىل الربوتينات التي نتناولها 

حتى واإن كانت مفيدة.
عليها  نح�صل  التي  الربوتينات  اأن  اخلبري  و�صرح 
ال�صلبي وغري  االأثــر  اللحم حتدث هذا  من خالل 
بـ"هيدروجني  تــعــرف  مـــادة  ب�صبب  فــيــه  املــرغــوب 

ال�صولفيد".
ج�صمنا  تدخل  التي  الربوتينات  اأن  يونغ  واأو�ــصــح 
عن طريق تناول اللحم جترُب اأن�صجة اجل�صم على 
اإفراز هيدروجني ال�صولفيد, وهو غاز �صام له رائحة 

�صبيهة بالبي�س الفا�صد لو ا�صتمه االإن�صان.
ويحتاج اجل�صم بالفعل اإىل هذا الغاز, لكن بكميات 
اأن االإكــثــار من اللحم هو  حمــدودة, وهــو ما يعني 

امل�صكلة, ولي�س تناولها ب�صكل معتدل.

ال�صطرابات  اللحم,  تناول  يف  املفرطون  ويتعر�س 
الــعــمــر, مثل  يــتــقــدمــون يف  �صحية كــثــرية عــنــدمــا 

الكول�صرتول وارتفاع �صغط الدم.
بــاإفــراز هذا  يــقــوم  اأن ج�صمنا  االأكـــادميـــي  واأو�ــصــح 
جزيئات  �صكل  على   "H2S"بـ يعرف  الــذي  الــغــاز 
توؤدي وظيفة مر�صالت كيميائية, لكن تبني لعلماء 
ال�صحة اأن اإفراز هذه املادة مرتبط اأي�صا بنظامنا 

الغذائي.
درا�صات  ك�صفت  املــا�ــصــي,  الــقــرن  ت�صعينيات  ومــنــذ 
طبية اأن التقليل من بع�س املواد الغذائية ي�صاعد 
على بقاء االإن�صان يف حالة اأف�صل عندما يتقدم يف 
العمر. وك�صف اخلرباء اأن التقليل من من�صوب مادة 
"ال�صولفور" وما حتتوي عليه من اأحما�س اأمينية, 

باإمكانه اأن يزيد اأمد احلياة ب�صكل ملحوظ.
ومت اإجراء جتربة و�صط احليوانات, وجرى خف�س 
فتبني  االأمينية,  االأحما�س  من  اليومية  ح�صتها 
بــعــد فــــرتة اأنـــهـــا حــافــظــت عــلــى �ــصــحــة اأفــ�ــصــل يف 
االأوعية الدموية, وهو ما يعني اأنها �صتحظى بعمر 

اأطول وم�صكالت �صحية اأقل على االأرجح.

بريين �شات تفوز 
بجائزة اأف�شل ممثلة

 ,2020 لعام  ممثلة  اأف�صل  جائزة  �صات   الرتكية  بريين  النجمة  نالت 
وذلك يف حفل توزيع جوائز التفاحة الزرقاء عن م�صل�صلها "عطية".

مع  غنائي  ديــو  �صيجمعها  اأنــه  موؤخرا  بريين  ك�صفت  اآخــر  �صعيد  على 
ُيــطــرح �صمن  اأن  املــقــرر  الــذي مــن  زوجــهــا املغني الــرتكــي  كنان دوغلو  

األبومه املقبل.
وكانت انت�صرت عرب مواقع التوا�صل االجتماعي موؤخرا �صورة جمعت 
بريين �صات مع جدتها, واأثارت هذه ال�صورة �صجة بني بع�س املتابعني, 
اأن  واعتربوا  ال�صباب,  �صن  كانت جميلة يف  اأن جدة بريين  راأوا  الذين 

بريين ورثت جمالها من جدتها.

�أع�صاء منظمة »كل �لهند نيتاجي« ي�صعون �إكلياًل على متثال للزعيم �لقومي �لهندي نيتاجي �صوبها�س �صاندر� بو�س , 
لالحتفال بعيد ميالده �لـ 125.  � ف ب


