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جمل�س الإمارات للإفتاء ال�شرعي ي�ؤكد جترمي 
تنظيم الإخ�ان واعتباره منظمة اإرهابية

•• اأبوظبي- وام:

اأكد جمل�س االمارات للإفتاء ال�شرعي اأن موقفه من الفرق واجلماعات 
والتنظيمات هو موقف والة االأمر يف الدولة واأن كل جمموعة اأو تنظيم 
ي�شعى للفتنة اأو ميار�س العنف اأو يحر�س عليه هو تنظيم اإرهابي مهما 
كان ا�شمه اأو دع��واه. جاء ذلك خلل اجتماع جمل�س االم��ارات للإفتاء 
ال�شرعي الدوري اأم�س - عرب االت�شال املرئي - برئا�شة معايل العلمة 
ال�شيخ عبداهلل بن بّيه اّطلع خلله على بيان هيئة كبار العلماء باململكة 
ال�شريعة  توليها  التي  العظيمة  باملكانة  ينوه  والذي  ال�شعودية  العربية 
للوحدة والتحذير من الفرقة والفرق اخلارجة. واأعلن املجل�س تاأييده 
الكامل للبيان ال�شادر عن هيئة كبار العلماء والذي ياأتي موؤكدا ملا �شبق 
اململكة  وحكومة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  حكومة  عن  �شدر  اأن 
العربية ال�شعودية من اعتبار جماعة االإخوان امل�شلمني تنظيما اإرهابيا.
     )التفا�شيل �س9(

النيابة العامة للدولة ت��شح عق�بة تزوير امل�شتندات الإلكرتونية
•• اأبوظبي -وام:

على  ام�س  ن�شرتها  تغريدة  خ��لل  م��ن  للدولة  العامة  النيابة  اأو�شحت 
امل�شتندات  ت��زوي��ر  ع��ق��وب��ة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  يف  ح�شاباتها 
االإلكرتونية . ولفتت النيابة العامة اإىل اأن امل�شتند االإلكرتوين هو �شجل 
اأو بيان معلوماتي يتم اإن�شاوؤه اأو تخزينه اأو ا�شتخراجه اأو ن�شخة اأو اإر�شاله 
اأو اإبلغه اأو ا�شتلمه بو�شيلة اإلكرتونية على و�شيط ، وطبقا للمادة 6 من 
املر�شوم بقانون احتادي رقم 5 ل�شنة 2012 يف �شاأن مكافحة جرائم تقنية 
 150 التي ال تقل عن  والغرامة  املوؤقت  بال�شجن  فاإنه يعاقب  املعلومات 
األف درهم وال تتجاوز 750 األف درهم كل من زور م�شتنًدا اإلكرتونًيا من 

م�شتندات احلكومة االحتادية اأو املحلية.  )التفا�شيل �س5(
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رئي�س الدولة يعتمد تعديلت يف قان�ن ال�شركات 
تتيح التملك الكامل لل�شركات من قبل الأجانب

•• اأبوظبي- وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
بقانون  م��ر���ش��وم��اً  اهلل«،  »ح��ف��ظ��ه 
بتعديل قانون ال�شركات، وذلك يف 
امل�شتمرة  �شوء اجلهود احلكومية 
الت�شريعية  ال���ب���ي���ئ���ة  ل���ت���ط���وي���ر 
دولة  يف  االق��ت�����ش��ادي��ة  للقطاعات 
مكانتها  ي���ع���زز  ومب����ا  االإم���������ارات، 
كوجهة  وع��امل��ي��اً  اإقليمياً  ال��رائ��دة 

جاذبة للم�شاريع وال�شركات.
االأعمال  ل��رواد  التعديلت  وتتيح 
اإمكانية  االأج���ان���ب  وامل�شتثمرين 
ب�شكل  ومتلكها  ال�شركات  تاأ�شي�س 
ال����ش���رتاط  احل���اج���ة  دون  ك���ام���ل 
اإلغاء  مت  ك��م��ا  م��ع��ي��ن��ة،  ج��ن�����ش��ي��ة 
ال�شركة  ي���ل���زم  ال������ذي  ال�������ش���رط 
االأجنبية التي ترغب يف فتح فرع 
لها داخ���ل ال��دول��ة ب���اأن ي��ك��ون لها 

وكيل من مواطني الدولة.
وت�شمنت التعديلت اإعادة تنظيم 
بع�س اأحكام وقواعد ال�شركات ذات 
وامل�شاهمة،  امل���ح���دودة  امل�شئولية 
وال��غ��اء امل��ر���ش��وم ب��ق��ان��ون احتادي 
ب�شاأن   2018 ل�����ش��ن��ة   19 رق����م 

اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر.
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كتلة الد�شتوري احلر توا�شل اعت�شامها

اأمام حممد بن را�شد .. �شفريان ي�ؤديان اليمني القان�نية و�شم�ه 
يت�شلم اأوراق اعتماد عدد من ال�شفراء اجلدد املعينني لدى الدولة

•• دبي-وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم���ام 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي »رعاه اهلل« وبح�شور معايل �شقر غبا�س 
�شمو  والفريق  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
بن  ال�شيخ من�شور  و�شمو  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
���ش��وؤون ال��رئ��ا���ش��ة.. اأدى ال�����ش��ف��ران ���ش��ع��ادة جمال 

الفهيم  اأح��م��د  �شهاب  و���ش��ع��ادة  ال�شويدي  ع��ب��داهلل 
اليمني القانوينة �شفرين لدولة االإمارات معينني 

يف كل من �شنغافورة واليابان.
واأق�����ش��م ال�����ش��ف��ران ام���ام ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
خمل�شني  يكونا  ب���اأن  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
د�شتور  ي��ح��رتم��ا  واأن  ورئي�شها  االإم�����ارات  ل��دول��ة 
الدولة وقوانينها واأن ي�شعا م�شلحة الدولة فوق 
كل اعتبار ويوؤديان وظيفتيهما بكل اأمانة واإخل�س 

ويحافظان على اأ�شرارها.
)التفا�شيل �س2(

اأمام حممد بن را�شد اأحد �شفراء الدولة يوؤدي اليمني القانونية     )وام(

دول اأوروبية تهدد بـتدابري �ضد معرقلي احلوار الليبي

تركيا ت�ا�شل الت�شعيد وترف�س ال�شتجابة حلظر الأ�شلحة على ليبيا
يف الئحة قّدمها للربملان:

الد�شت�ري احلّر: ت�شنيف تنظيم الإخ�ان تنظيما ارهابيا
•• الفجر -تون�س:

الد�شتوري  احل����زب  ك��ت��ل��ة  اأف�����ادت 
وجهت  انها  االثنني،  اأم�س  احل��ر، 
اإىل رئا�شة الربملان، االحد، م�شروع 
الربملان  ت��ه��دف الإ����ش���دار  الئ��ح��ة 
م��وق��ف��ا ي��ع��ت��رب ال��ت��ن��ظ��ي��م ال���دويل 
جلماعة االإخوان امل�شلمني تنظيما 
من  للت�شنيف  م�شتوجبا  اإرهابيا 
قبل احلكومة كمنظمة حمظورة.

اأن  ب����ي����ان  يف  ال���ك���ت���ل���ة  وا�������ش������ارت 
»�شحب  اي�شا  ت�شمنت  ال��لئ��ح��ة 
ه����ذا ال��ت�����ش��ن��ي��ف ع��ل��ى ك���ل هيكل 
داخل  �شيا�شي  ح��زب  اأو  جمعياتي 
واتخاذ  ب��ه  ارت��ب��اط��ه  يثبت  تون�س 
�شده«،  ال��ق��ان��ون��ي��ة  االإج���������راءات 
القيام  ط��ل��ب��ت  ان��ه��ا  اىل  م�����ش��رة 
لعر�س هذه  اللزمة  باالإجراءات 
العامة  اجل��ل�����ش��ة  ع��ل��ى  ال��لئ��ح��ة 

عليها  وامل�����ش��ادق��ة  فيها  ل��ل��ت��داول 
الثانية  ال��ف��ق��رات  م��ن��ط��وق  ط��ب��ق 
الف�شل  م��ن  وال��راب��ع��ة  وال��ث��ال��ث��ة 

الداخلي. النظام  من   141
وقد قرر مكتب جمل�س النواب يف 
اجتماعه املنعقد يوم 12 نوفمرب 

ب�شفة ا�شتثنائية وباعتبار موا�شلة 
اال�شتثنائية  ال���ت���داب���ر  اع���ت���م���اد 
نواب  جمل�س  ع��م��ل  ال���ش��ت��م��راري��ة 
ال�شعب وتخ�شي�س العمل لعر�س 

امل�شائل ال�شحية واملالية.
)التفا�شيل �س12(

•• عوا�صم-وكاالت:

هددت فرن�شا وبريطانيا واإيطاليا واأملانيا، االثنني، بفر�س 
الفرقاء  بني  املفاو�شات  تعرقل  التي  اجلهات  على  عقوبات 
الليبيني، التي تهدف اإىل اإن�شاء موؤ�ش�شات انتقالية اإىل حني 

اإجراء انتخابات يف دي�شمرب 2021.
ال���دول االأوروب��ي��ة االأرب���ع، يف بيان م�شرتك ن�شرته  وق��ال��ت 
الرئا�شة الفرن�شية: م�شتعدون التخاذ تدابر �شد اجلهات 
وامل�شارات  الليبي  ال�شيا�شي  احل���وار  منتدى  تعرقل  ال��ت��ي 
التي توا�شل  االأخ��رى لعملية برلني، وكذلك �شد اجلهات 
نهب االأموال احلكومية وارتكاب انتهاكات حلقوق االإن�شان 

يف البلد، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
بداأوا  الليبيني  الفرقاء  اإن  االثنني،  املتحدة،  االأمم  وقالت 
ج��ول��ة ث��ان��ي��ة م��ن امل��ح��ادث��ات ب�����ش��اأن اآل��ي��ة الخ��ت��ي��ار حكومة 

الفرقاطة  م��ن  ج��ن��ودا  اإن  اأمل����اين  ع�شكري  م��ت��ح��دث  وق���ال 
روزالينا-  الرتكية  ال�شفينة  م��ن  على  �شعدوا  ه��ام��ب��ورغ 
اإي���ه خ��لل ال��ل��ي��ل، لكنهم ا���ش��ط��روا ل��ع��دم ال��ق��ي��ام بعمليات 
التفتي�س وان�شحبوا بعد اأن قدمت تركيا احتجاجا للمهمة 

االأوروبية.
اأن تركيا  اأي�شا  �شابق  �شبيغل ذكر يف وقت  وك��ان موقع دير 
اإيريني،  مهمة  �شمن  يعمل  ال��ذي  االأمل���اين،  اجلي�س  منعت 
االأخرة.  اللحظة  يف  م�شبوهة  �شحن  �شفينة  فح�س  م��ن 
كما اأو�شح اأن الفرقاطة االأملانية اأوقفت اأم�س االأول االأحد، 
مدينة  �شمال  كيلومرت   200 بعد  على  الرتكية  ال�شفينة 
دالئل  لديها  بنغازي �شرق ليبيا، الأن بعثة "اإيريني" كانت 
على اأن الباخرة حتمل اأ�شلحة يتم تهريبها اإىل ليبيا، اإال اأن 
اجلنود االأملان ا�شطروا ملغادرة ال�شفينة وال�شماح لها باإكمال 

طريقها اإىل م�شراتة.

انتقالية، تقود الدولة املنكوبة بال�شراعات اإىل انتخابات يف 
دي�شمرب من العام املقبل.

االأمم  مبعوث  باأعمال  القائم  ويليامز،  �شتيفاين  وت��راأ���س 
املتحدة اإىل ليبيا، االجتماع عرب االإنرتنت.

وياأتي منتدى احلوار ال�شيا�شي الليبي بعد اأ�شبوع من ف�شل 
�شلطة  تعيني  يف  تون�س،  يف  امل��ح��ادث��ات  م��ن  االأوىل  اجل��ول��ة 

تنفيذية.
ات�شمت بها خطابات  التي  التهدئة  الرغم من لهجة  وعلى 
اليومني  خ��لل  اأردوغ�����ان،  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي،  الرئي�س 
اإعلمياً  االأوروب��ي، و�شب اهتمامه  املا�شيني جتاه االحت��اد 
االثنني  اأم�س  اأك��د  االأمل��اين  اأن اجلي�س  اإال  ليبيا،  بعيدا عن 
ع�شكرية  مهمة  �شمن  تعمل  اأمل��ان��ي��ة  ق��وت  منعت  تركيا  اأن 
ُيعتقد  تركية  �شحن  �شفينة  تفتي�س  االأوروب��ي من  للحتاد 

اأنها تنقل اأ�شلحة اإىل ليبيا.

�ص 03

�ص 11

�ص 19

روؤ�شاء املجال�ص الت�رشيعية بـدول جمل�ص التعاون ي�شيدون 
بدور االمارات يف تعزيز العمل الربملاين اخلليجي امل�شرتك

اأخبار االإمارات

قمة الع�رشين يف الريا�ص... �شفعة 
للم�شككني ور�شالة للمت�شلقني

عربي ودويل

معاناة بوغبا يف �شفوف 
مان�ش�شرت يونايتد 

الفجر الريا�شي

اأملانيا: اإيران تنتهك بن�د 
التفاق الن�وي ب�شكل متكرر

•• برلني-وكاالت

اأن  اأملانيا  يف الوقت الذي تاأمل فيه اإيران بتليني يف املوقف الدويل جتاهها، اأكدت 
طهران تنتهك ب�شكل م�شتمر بنود االتفاق النووي. وقالت اأندريا �شا�شي، املتحدثة 
با�شم وزارة اخلارجية االأملانية، االثنني، اإن الوزير هايكو ما�س �شيلتقي مع نظريه 
الفرن�شي والربيطاين يف برلني اليوم الإجراء حمادثات تركز على االتفاق النووي 
االإيراين واالنتهاكات امل�شتمرة لبنوده. كما تابعت قائلة: نحن و�شركاوؤنا معا ندعو 
النووية  بتعهداتها  للتوقف عن خمالفة االتفاق والعودة لللتزام  اإيران بكل قوة 
برنامج  اأي�شا  �شيتناول  االجتماع  اأن  لل�شحافيني  اأو�شحت  ذل��ك،  اإىل  بالكامل. 
اإيران ال�شاروخي والدور االإقليمي االأو�شع، وهي الق�شايا التي مل يتناولها االتفاق 
النووي، مما اأثار ا�شتياء منتقديه. يذكر اأن كًل من فرن�شا وبريطانيا واأملانيا اأعربت 
�شابقا يف ت�شريحات منف�شلة عن قلقها من االنتهاكات االإيرانية للتفاق النووي، 

ال �شيما بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية االأ�شبوع املا�شي.

ال�شلطة  ب��ق��ان��ون  امل��ر���ش��وم  وم��ن��ح 
املحلية املخت�شة �شلحيات ت�شمل 
مل�شاهمة  م��ع��ي��ن��ة  ن�����ش��ب��ة  حت���دي���د 
املواطنني يف راأ�س مال اأو جمال�س 
اإدارات كافة ال�شركات التي توؤ�ش�س 
واملوافقة  اخت�شا�شها،  ن��ط��اق  يف 
ال�شركات  ت��اأ���ش��ي�����س  ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى 

امل�شاهمة  ال�������ش���رك���ات  ب����خ����لف 
ال�شوابط  وف��ق  الر�شوم  وحتديد 

التي يعتمدها جمل�س الوزراء.
اإعادة  على  بقانون  املر�شوم  ون�س 
االإدارات  جمال�س  حوكمة  تنظيم 
ال�شركات  يف  العمومية  واجلمعية 

امل�شاهمة.    )التفا�شيل �س2(

احلكومة اأمهلتهم 72 �ضاعة لال�ضت�ضالم

اأثي�بيا: م�شلح� تيغراي يدمرون مطار اأك�ش�م

... لكنه �ضحك كالبكاء:
الك�ميديا ال�ش�داء لرئي�س يت�شّبث بال�شلطة!

•• الفجر - بيري مارتن – ترجمة خرية ال�صيباين

اأن ن�شحك، ال يعني اأن االمر م�شحك... هذه العبارة املحلية تقفز اإىل الذهن ونحن 
ن�شاهد املاأ�شاة-الكوميدية يف اأيام ترامب االأخرة.

هذا  نتذكر  اأن  اإال  ي�شعنا  فل  االنتخابية،  هزميته  منذ  ترامب  مع�شكر  اأداء  تابعنا  اإذا 
ال�شعار ال�شهر ل� »كروك«، املجلة الرئي�شية للفكاهة العبثية يف كيبيك. يف الواقع، ميكن 
ن�شاهد  حيث  االنتخابات،  بعد  ما  ف��رتة  حلظات  الأف�شل  مونتاًجا  ب�شهولة  نتخيل  اأن 
احت�شار رئا�شة ترامب، والتي تظهر يف فرتات زمنية متقطعة مع مو�شيقى بيني هيل اأو 

كي�شتون كوب�س. �شيكون هناك ما يتم تلفيقه ب�شعادة.              )التفا�شيل �س15(

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

اإثيوبية  اإع�������لم  و����ش���ائ���ل  ذك������رت 
قوات  اأن  االث��ن��ني،  اأم�����س  ر�شمية، 
تيغراي  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة 
اأك�شوم،  م��دي��ن��ة  يف  م��ط��ارا  دم���رت 
االحتادية  القوات  اأمهلتها  اأن  بعد 

لل�شت�شلم. �شاعة   72
وق�����ال�����ت حم���ط���ة اإذاع����������ة »ف����ان����ا« 
التابعة للدولة، اإن قوات ما يعرف 
ب�اجلبهة ال�شعبية لتحرير تيغراي 
اأك�شوم،  يخدم  ال��ذي  املطار  دم��رت 
ميكيلي،  غ��رب��ي  ���ش��م��ال  ال���واق���ع���ة 
�شهر مدرج  �شياحي  وهي مق�شد 
املتحدة  االأمم  قائمة منظمة  على 
للرتبية والعلوم والثقافة يون�شكو 

للرتاث العاملي.
االإثيوبي  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  وك�����ان 
اأب����ي اأح���م���د، ق��د دع���ا اجل��ب��ه��ة اإىل 
اإل���ق���اء ال�����ش��لح ب��ح��ل��ول االأرب���ع���اء، 
على  ن��ه��ائ��ي  ه���ج���وم  م���واج���ه���ة  اأو 

ميكيلي، عا�شمة اإقليم تيغراي.
اجلبهة،  زعيم  اعترب  جانبه،  م��ن 
دبر�شيون جرباميكائيل، اأن املهلة 
اأج���ل ال�شماح  ك��ان��ت )���ش��ت��ارا( م��ن 
جتميع  ب��اإع��ادة  احلكومية  للقوات 
منيت  التي  الهزائم  بعد  �شفوفها 
ب��ه��ا ع��ل��ى ث����لث ج���ب���ه���ات، ح�شب 

و�شفه.

اأي ردود  ومل ت�شدر عن اجلانبني 
فورية على تعليقات الطرف االآخر، 
وفق ما ذكرت وكالة رويرتز. ولقي 
يف  حتفهم  االآالف،  ورمب���ا  امل��ئ��ات، 
الرابع من  اندلع يف  ال��ذي  القتال 
االحتادية  ال���ق���وات  ب���ني  ن��وف��م��رب 

االإثيوبية وقوات اإقليم تيغراي.
 )التفا�شيل �س12(

ط��ال��ب��ان ت��ه��اج��م ال��ق���ات 
م�شرية  بطائرات  احلك�مية 

•• كابول-اأ ف ب:

قال رئي�س املخابرات االأفغاين اأمام 
طالبان  حركة  اإن  اأم�����س  ال��ربمل��ان 
طائرات  با�شتخدام  موؤخرا  ب��داأت 
مواقع  لق�شف  ب�شيطة  م�����ش��رة 

القوات احلكومية االأفغانية.
وق���ال اأح��م��د ���ش��ي��اء ���ش��راج رئي�س 
على  رداً  الوطني  االأم��ن  مديرية 
احلاالت،  بع�س  يف  ال��ن��واب  اأ�شئلة 
ا�شتخدمت طالبان طائرات بدون 
طيار. لقد ا�شتخدموها يف واليتي 
)�شمال(.  وق��ن��دز  )���ش��رق(  باكتيا 

لكن لي�س هناك الكثر منها.
املتمردين  اأن  �����ش����راج  واأ������ش�����اف 
ي�������ش���ت���خ���دم���ون ط�����ائ�����رات ب�����دون 
م��زودة كامرات ميكن الأي  طيار 
�شخ�س ���ش��راوؤه��ا م��ن ال�����ش��وق، ثم 
على  ق���ادرة  لت�شبح  تعديلها  يتم 

اإلقاء قنابل.
الوطني  االأم��ن  اإن مديرية  وق��ال 
اإىل  ا�����ش����ت����راده����ا  ت����ري����د ح���ظ���ر 

اأفغان�شتان.

اإىل  وف��دا  تر�شل  اإ�شرائيل 
علقات  اإقامة  لبحث  ال�ش�دان 

•• القد�س-رويرتز

االإ�شرائيلي  اجلي�س  رادي���و  ق��ال 
وفد  اأول  اأر���ش��ل��ت  اإ���ش��رائ��ي��ل  اإن 
اإىل ال�����ش��ودان اأم�����س االث��ن��ني بعد 
اأكتوبر   23 يف  ال��ب��ل��دي��ن  اإع����لن 
بو�شاطة  ات��ف��اق��ا  االأول  ت�����ش��ري��ن 
اأمريكية على اتخاذ خطوات نحو 

اإقامة علقات بينهما.
وقال وزير املخابرات االإ�شرائيلي 
اإن  املا�شي  االأ�شبوع  كوهني  اإيلي 
ال�شودان  ���ش��ي��زور  ���ش��غ��را  وف����دا 
مهمته  و���ش��ت��ك��ون  م��ب��دئ��ي  ب�شكل 
واأ�شاف  اأمنية.  ملفات  مناق�شة 
اأكرب  اأن وفدا  لتلفزيون واي.ن��ت 
ملناق�شة  الح��ق��ة  ب���زي���ارة  ���ش��ي��ق��وم 
مع  املحتمل  االقت�شادي  التعاون 

اخلرطوم.

ت��ف��ك��ي��ك خ��ل��ي��ة اإره��اب��ي��ة 
املغرب يف  لداع�س  م�الية 

•• الرباط-وكاالت

للأبحاث  امل��رك��زي  املكتب  اأع��ل��ن 
الق�شائية، اأم�س االإثنني، تفكيك 
عنا�شر   3 م���ن  اإره���اب���ي���ة  خ��ل��ي��ة 
موالني لتنظيم داع�س االإرهابي، 
ملول،  واأي���ت  اإن��زك��ان  يف مدينتي 

جنوب غرب البلد.
زعيم  اأن  ل��ل��م��ك��ت��ب،  ب����لغ  واأك�����د 
بايعوا  ه���ذه اخل��ل��ي��ة وم�����ش��ارك��ي��ه 
وخططوا  االإرهابي  داع�س  زعيم 
ت�شتهدف  اإره����اب����ي����ة  ل��ع��م��ل��ي��ات 
اململكة،  وا���ش��ت��ق��رار  اأم���ن  زع��زع��ة 
االإخباري.  le360 ح�شب موقع

املحامية �شيدين باول من بطلت الكوميديا ال�شوداء

دبابة معطوبة على م�شارف مدينة تيغراي  )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
الي�م.. انطلق م�ؤمتر �شحتي الدويل الثامن مب�شاركة كربيات امل�ؤ�ش�شات ال�شحية العاملية

•• ال�صارقة- وام: 

الدويل  "�شحتي  م��وؤمت��ر  م��ن  الثامنة  الن�شخة  فعاليات  ال��ي��وم  تنطلق 
التثقيف ال�شحي باملجل�س االأعلى ل�شوؤون  اإدارة  الذي تنظمه   "2020
24-26 نوفمرب اجل��اري حتت  الفرتة من  ال�شارقة خ��لل  االأ���ش��رة يف 
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  رعاية 
حممد القا�شمي رئي�س املجل�س االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة بال�شارقة مب�شاركة 
اإىل  باالإ�شافة  والدولية  العربية  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  كربيات  من  ع��دد 
اأبرز االأطباء واخلرباء واملخت�شني املحليني  23 متحدثا من  اأكرث من 
و�شحتهم  ب��االأط��ف��ال  العناية  جم���االت  خمتلف  يف  واالأج���ان���ب  وال��ع��رب 
هذا  �شيعقد  ال��ذي  املوؤمتر  يف  امل�شاركون  و�شيناق�س  والنف�شية.  البدنية 

ل�شحة  م��ع��ززة  "بيئة  �شعار  امل��رئ��ي حت��ت  االت�����ش��ال  ع��رب خا�شية  ال��ع��ام 
االأطفال واليافعني خلل جائحة كوفيد 19-" اأكرث من 14 ورقة عمل 
خلل 7 جل�شات تتمحور حول اأهم التجارب العاملية املعتمدة يف حتقيق 
19 وطرق تعزيز ال�شحة  اآمنة للمدار�س يف ظل جائحة كوفيد-  عودة 
البدنية والتغذوية للأطفال واليافعني و�شبل دعم اإمكانيات املدار�س يف 
اال�شتعداد واال�شتجابة للطوارئ واحلد من انت�شار االأمرا�س واالأوبئة يف 
�شوء اخلربة والتجارب امل�شتفادة من االأزمة الراهنة واأف�شل املمار�شات 
اآمنة يف  بيئة �شحية  اتباعها خللق  الواجب  والوقائية  ال�شحية  العاملية 
تندرج  التي  ال�شحية  الق�شايا  من  جملة  بحث  اإىل  باالإ�شافة  امل��دار���س 
�شمن م�شتهدفات االأجندة الوطنية لروؤية االإمارات 2021 الرامية اإىل 
تطوير جاهزية النظام ال�شحي للتعامل مع االأوبئة واملخاطر ال�شّحية 

لتكون االإمارات من اأف�شل الدول يف جودة الرعاية ال�شحية.
ويت�شمن املوؤمتر عقد 3 ور�س عمل تدريبية تخ�ش�شية على مدار ثلثة 
االأمرا�س  عنوان  حتت  تاأتي  التي  االأوىل  الور�شة  ت�شتهدف  حيث  اأي��ام 
امل��زم��ن��ة ل���دى االأط���ف���ال وال��ي��اف��ع��ني ..اأول���ي���اء االأم����ور وال���ك���ادر االإداري 
العاملية املعتمدة يف جمال  باأهم االإج��راءات  والتدري�شي بهدف تزوديهم 
التعامل مع االأطفال واليافعني الذين يعانون االأمرا�س املناعية واملزمنة 
و�شبل احلد من االأمرا�س املعدية �شمن املجتمع املدر�شي يف حني تركز 
الور�شة التدريبية الثانية على حتديات ال�شحة النف�شية اأثناء اجلائحة 
على  العمل  وكيفية  بعد  والتعلم عن  للتباعد اجل�شدي  النف�شي  واالأث��ر 
االإدارة  خ�ش�شت  كما  املدر�شية  البيئة  يف  ال�شلبية  ال��ظ��واه��ر  مكافحة 
للإعلميني  تدريبية  ور���ش��ة  للموؤمتر  ال��ث��اين  ال��ي��وم  فعاليات  و�شمن 

"انرتنيوز" الدولية بعنوان نحو بيئة �شحفية �شحية  �شتقدمها �شبكة 
بهدف تزويد االإعلميني واملرا�شلني امليدانيني باأهم التقنيات واملمار�شات 

العاملية يف جمال تغطية اأخبار جائحة كوفيد – 19.
ودعت اإدارة التثقيف ال�شحي باملجل�س االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة يف ال�شارقة 
ا�شتق�شاء  بهدف  املوؤمتر  فعاليات  يف  امل�شاركة  اإىل  املجتمع  اأف��راد  كافة 
اأف�شل  والتعرف على  والدقيقة  العلمية  واالإر�شادية  ال�شحية  املعلومات 
املمار�شات ال�شحية والوقائية خللق بيئة �شحية اآمنة يف املدار�س ..منوهة 
املوؤمتر من خلل الرابط املوجود على ح�شابات  امل�شاركة يف  باأنه ميكن 
مواقع التوا�شل االجتماعي اخلا�شة بها كما ميكن للجمهور التوا�شل 
والور�س  احلوارية  واجلل�شات  املوؤمتر  فعاليات  على  للتعرف  االإدارة  مع 

.sharjah_health@ التدريبية من خلل ح�شاب االإدارة

رئي�س الدولة يعتمد تعديلت يف قان�ن ال�شركات تتيح التملك الكامل لل�شركات من قبل الأجانب
•• اأبوظبي- وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
بقانون  مر�شوماً  اهلل"،  "حفظه 
بتعديل قانون ال�شركات، وذلك يف 
امل�شتمرة  احلكومية  اجلهود  �شوء 
الت�شريعية  ال���ب���ي���ئ���ة  ل���ت���ط���وي���ر 
دولة  يف  االق��ت�����ش��ادي��ة  للقطاعات 
مكانتها  ي���ع���زز  ومب����ا  االإم����������ارات، 
اإق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً كوجهة  ال���رائ���دة 

جاذبة للم�شاريع وال�شركات.
االأعمال  ل��رواد  التعديلت  وتتيح 
اإمكانية  االأج���ان���ب  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
ب�شكل  ومتلكها  ال�شركات  تاأ�شي�س 
ال����ش���رتاط  احل����اج����ة  دون  ك���ام���ل 
ج��ن�����ش��ي��ة م��ع��ي��ن��ة، ك���م���ا مت اإل���غ���اء 
ال�شركة  ي����ل����زم  ال�������ذي  ال�������ش���رط 
التي ترغب يف فتح فرع  االأجنبية 
ل��ه��ا داخ���ل ال��دول��ة ب���اأن ي��ك��ون لها 

وكيل من مواطني الدولة.
وت�شمنت التعديلت اإعادة تنظيم 
بع�س اأحكام وقواعد ال�شركات ذات 
وامل�شاهمة،  امل���ح���دودة  امل�����ش��ئ��ول��ي��ة 
والغاء املر�شوم بقانون احتادي رقم 
19 ل�شنة 2018 ب�شاأن اال�شتثمار 

االأجنبي املبا�شر.
ال�شلطة  ب��ق��ان��ون  امل��ر���ش��وم  وم��ن��ح 
املحلية املخت�شة �شلحيات ت�شمل 
مل�شاهمة  م��ع��ي��ن��ة  ن�����ش��ب��ة  حت���دي���د 

باأحكام  ي��خ��ت�����س  وف��ي��م��ا  ال�������ش���اأن. 
ال�شركة  مال  راأ�س  زيادة  و�شوابط 
امل�شاهمة اأو اإنقا�شه، اأجاز املر�شوم 
بقانون قيام ال�شركة باملوافقة على 
اإ�شدار  راأ�شمالها عن طريق  زيادة 
وحتويلها  ال�شكوك  اأو  ال�����ش��ن��دات 

اإىل اأ�شهم يف راأ�شمالها.
وب��ح�����ش��ب امل���ر����ش���وم ب��ق��ان��ون يحق 
تاأ�شي�س  االع����ت����ب����اري  ل��ل�����ش��خ�����س 
ال�شركة  يف  االأ�شهم  كامل  ومتلك 
يتبع  اأن  على  اخل��ا���ش��ة،  امل�شاهمة 
"م�شاهمة  ع���ب���ارة  ال�����ش��رك��ة  ا���ش��م 
خا�شة - �شركة ال�شخ�س الواحد"، 
�شركة  اأح�����ك�����ام  ع���ل���ي���ه  وت���������ش����ري 

امل�شاهمة اخلا�شة.
ال�شركة  ب��ق��ان��ون  امل��ر���ش��وم  واأل�����زم 
�شركة  اإىل  ال��ت��ح��ول  يف  ال��راغ��ب��ة 
موافقة  ب��ع��د   - ع���ام���ة  م�����ش��اه��م��ة 

احل�ش�س  ل��ت��ق��ي��ي��م  واالإج����������راءات 
امل�شاهمني  اأ�شماء  و�شجل  العينية، 
حل�����������ش�����ور اج�����ت�����م�����اع اجل���م���ع���ي���ة 
تعيني  واأج���از  لل�شركة.  العمومية 
ذوي  م��ن  االإدارة  جمل�س  اأع�����ش��اء 
امل�شاهمني ودون  اخل��ربة من غر 
حت��دي��د ن�����ش��ب��ة م��ع��ي��ن��ة، ك��م��ا اأج���از 
اأع�شاء  م���ن  اأي  اأو  رئ��ي�����س  ع����زل 
من  اأي  اأو  ال�شركة  اإدارة  جمل�س 
اإدارتها التنفيذية من منا�شبهم يف 
حال �شدر حكم ق�شائي بات يثبت 
اإ�شاءة  اأو  الغ�س  الأع��م��ال  ارتكابهم 
باإبرام  القيام  اأو  ال�شلطة  ا�شتعمال 
على  تنطوي  تعاملت  اأو  �شفقات 
الأحكام  باملخالفة  م�شالح  تعار�س 
املنفذة  ال��ق��رارات  اأو  القانون  ه��ذا 
ل���ه. واأج����از امل��ر���ش��وم ب��ق��ان��ون قيام 
جمتمعني  م�شاهمني  اأو  م�شاهم 

املواطنني يف راأ�س مال اأو جمال�س 
اإدارات كافة ال�شركات التي توؤ�ش�س 
واملوافقة  اخت�شا�شها،  ن��ط��اق  يف 
ال�شركات  ت��اأ���ش��ي�����س  ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى 
امل�شاهمة  ال���������ش����رك����ات  ب����خ����لف 
ال��ر���ش��وم وف��ق ال�شوابط  وحت��دي��د 

التي يعتمدها جمل�س الوزراء.
اإعادة  على  بقانون  املر�شوم  ون�س 
االإدارات  جمال�س  حوكمة  تنظيم 
ال�شركات  يف  العمومية  واجلمعية 
�شركات  لغر  وال�شماح  امل�شاهمة، 
اأن�شطة  مب���م���ار����ش���ة  امل�������ش���اه���م���ة 
ا�شتثمار االأموال حل�شاب الغر يف 
حال اأقرت القوانني املنظمة لهذه 
ال�شادرة  ال���ق���رارات  اأو  االأن�����ش��ط��ة 
املر�شوم  وم���ن���ح  ذل�����ك.  مب��وج��ب��ه��ا 
املالية  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  ب���ق���ان���ون 
ال�شوابط  وال�شلع �شلحية و�شع 

ال��ه��ي��ئ��ة - ب��ب��ي��ع م���ا ال ي��زي��د على 
ن�شبة %70 من راأ�شمال ال�شركة 
بعد التقييم بداًلمن ن�شبة 30% 
احلالية عن طريق االكتتاب العام، 
واإ����ش���دار اأ���ش��ه��م ج��دي��دة مبوجب 
راأ�شمالها  ب����زي����ادة  خ���ا����س  ق�����رار 

وطرحها للكتتاب العام.
ب���ق���ان���ون جمل�س  امل���ر����ش���وم  وم���ن���ح 
جلنة  ت�شكيل  ���ش��لح��ي��ة  ال������وزراء 
عن  مم��ث��ل��ني  ع�شويتها  يف  ت�����ش��م 
تخت�س  امل���خ���ت�������ش���ة،  ال�������ش���ل���ط���ات 
االأث�����ر  ذات  االأن�������ش���ط���ة  ب����اق����رتاح 
اال�شرتاتيجي، وال�شوابط اللزمة 
تبا�شر  التي  ال�شركات  لرتخي�س 
اأي ن�شاط من هذه االأن�شطة. كما 
اأق���ر امل��ر���ش��وم ب��ق��ان��ون ب��ع��دم جواز 
تعديل االأنظمة االأ�شا�شية اأو عقود 
القائمة  ال�شركات  من  اأي  تاأ�شي�س 

برفع دعوى ق�شائية اأمام املحكمة 
امل��خ��ت�����ش��ة ب��ا���ش��م��ه��م ون���ي���اب���ة عن 
�شلة  ذي  ط��رف  اأي  �شد  ال�شركة 
بال�شركة عن االأ�شرار التي حلقت 
انتهاكه  ع��ن  وال��ن��اجت��ة  بال�شركة، 
الواجبات جتاه ال�شركة وفقاً لهذا 

القانون اأو اأي قانون اآخر.
املرحلة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي��ة  وب��غ��ي��ة 
الراهنة وما �شهدته من متغرات، 
الت�شويت  ال���ت���ع���دي���لت  اأج��������ازت 
اج����ت����م����اع����ات  يف  االإل���������ك���������رتوين 
�شريطة  ال���ع���م���وم���ي���ة  اجل���م���ع���ي���ة 
وال�شروط  ب��ال�����ش��واب��ط  االل���ت���زام 
ال�شاأن،  بهذا  الهيئة  عن  ال�شادرة 
�شهادات  اإ�شدار  القانون  اأج��از  كما 
بها  واالحتفاظ  وتوقيعها  االأ�شهم 
لل�شوابط  وفقاً  وذلك  اإلكرتونياً، 
ال��ه��ي��ئ��ة يف هذا  ت�������ش���دره���ا  ال���ت���ي 

مي�س  مب���ا  نفاذه"  وق����ت  "منذ 
تلك  يف  املواطنني  م�شاهمة  ن�شبة 
ال�شركات اأو جمال�س اإدارتها، متى 
من  ن�شاطاً  ُتبا�شر  ال�شركة  كانت 
االأن�شطة ذات االأثر اال�شرتاتيجي، 
اإال بعد موافقة ال�شلطة املخت�شة.

لل�شركات  ب��ق��ان��ون  امل��ر���ش��وم  واأت����اح 
ال��ق��ائ��م��ة ت��وف��ي��ق اأو����ش���اع���ه���ا مبا 
يتفق م��ع اأح��ك��ام��ه خ���لل م���دة ال 
العمل  ت��اري��خ  م��ن  �شنة  على  تزيد 
ملدد  املهلة  تلك  ويجوز متديد  به، 
ب��ق��رار م��ن جمل�س  اأخ���رى مماثلة 
ال������وزراء ب��ن��اء ع��ل��ى اق�����رتاح وزير 

االقت�شاد.
وت��ع��ك�����س ه����ذه اخل���ط���وة ال���روؤي���ة 
اال�شت�شرافية التي تتبناها االإمارات 
االقت�شادي  ال���ق���ط���اع  ل���ت���ط���وي���ر 
والتقدم  ال��ن��م��و  ب��ع��وام��ل  ورف�����ده 
والتي ياأتي على راأ�شها توفر بيئة 
املتغرات  تواكب  ت�شريعية خ�شبة 
التي ت�شهدها ال�شاحة االقت�شادية 
العاملية وتقدم خمتلف �شبل الدعم 
الدولة  من  تتخذ  التي  لل�شركات 
تناف�شيتها  م��ن  وت��زي��د  ل��ه��ا  م��ق��راً 
للأ�شواق  الو�شول  على  وقدرتها 

االإقليمية والعاملية.

اأهم التعديالت 
املبا�ضر  االأجنبي  اال�ضتثمار  قانون  • اإلغاء 

تنظيم بع�ض اأحكام وقواعد ال�ضركات ذات امل�ضئولية املحدودة وامل�ضاهمة • اإعادة 
الت�ضويت االإلكرتوين يف اجتماعات اجلمعية العمومية • اإتاحة 

اأمام حممد بن را�شد .. �شفريان ي�ؤديان اليمني القان�نية و�شم�ه يت�شلم اأوراق اعتماد عدد من ال�شفراء اجلدد املعينني لدى الدولة
•• دبي-وام:

الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�س  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأم��ام �شاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" وبح�شور معايل �شقر غبا�س 
اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  والفريق  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
اأدى  ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة..  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن زايد 
الفهيم  اأح��م��د  �شهاب  و�شعادة  ال�شويدي  ع��ب��داهلل  جمال  �شعادة  ال�شفران 
�شنغافورة  من  كل  يف  معينني  االإم���ارات  لدولة  �شفرين  القانوينة  اليمني 

واليابان.
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ام  ال�شفران  واأق�شم 
الدولة  د�شتور  واأن يحرتما  ورئي�شها  االإم��ارات  لدولة  يكونا خمل�شني  باأن 
ويوؤديان وظيفتيهما  اعتبار  كل  الدولة فوق  ي�شعا م�شلحة  واأن  وقوانينها 

بكل اأمانة واإخل�س ويحافظان على اأ�شرارها.
ومتنى �شموه لل�شفرين ال�شويدي والفهيم النجاح والتوفيق يف مهمتيهما 
والعمل على تقوية علقات ال�شداقة والتعاون بني دولتنا وكل من �شنغافورة 

واليابان مبا يحفظ لبلدنا و�شعبنا م�شاحلهما الوطنية العليا وبناء ج�شور 
الروابط  تعزيز  يف  ت�شهم  واليابان  و�شنغافورة  االإم���ارات  دول��ة  بني  جديدة 
االن�شانية والثقافية والعلمية بني �شعبنا وال�شعبني وال�شنغافوري والياباين.
و�شدد �شموه يف معر�س توجيهاته لل�شفرين على اأهمية التزامهما بالقيم 
العربية واال�شلمية النبيلة واأن يكونا ر�شويل �شلم وحمبة وانفتاح ل�شعبنا 

ودولتنا يف هاتني الدولتني ال�شديقتني.
من جانب اآخر ت�شلم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم يف ق�شر 
الوطن يف العا�شمة ابوظبي ظهر ام�س وبح�شور معايل �شقر غبا�س رئي�س 
املجل�س الوطني االحتادي والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
اعتماد عدد من  اأوراق  الرئا�شة..  �شوؤون  وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 

�شفراء الدول ال�شقيقة وال�شديقة املعينني لدى الدولة.
�شفر  ت��وان  مانه  نغوين  ال�شعادة  اأ�شحاب  اعتماد  اأوراق  �شموه  ت�شلم  فقد 
اجلمهورية  �شفر  �شانيل  وكرافييه  اال�شرتاكية  ال�شعبية  فيتنام  جمهورية 
�شفر  جاويد  واأحمد  املالديف  جمهورية  �شفرة  �شيينه  واأمينة  الفرن�شية 
جمهورية  �شفر  راره  حممد  وحم��م��د  االإ���ش��لم��ي��ة  اأفغان�شتان  جمهورية 

بنجلدي�س  ج��م��ه��وري��ة  �شفر  جعفر  اأب���و  وحم��م��د  اال���ش��لم��ي��ة  م��وري��ت��ان��ي��ا 
نقلوا حتيات  الذين  �شفرة جمهورية مالطا  اال�شلمية وماريا كاميلري 
قادة وزعماء دولهم اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
اهلل" ومتنياتهم  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ل�شعب دولة االإم��ارات مزيدا من التقدم والرخاء واالزده��ار يف ظل قيادته 

الر�شيدة.
اجلدد  بال�شفراء  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ورح��ب 
متنميا لهم اإقامة طيبة وم�شتقرة يف دولة االإمارات.. واأكد لهم �شموه اأنهم 
�شيحظون بكل الرعاية واالهتمام وجميع ا�شكال امل�شاعدة اللزمة لتمكينهم 
املنافع  بلدانهم ومبا يحقق  اأكل وجه خدمة مل�شالح  اأداء مهامهم على  من 
وال�شحي  والثقايف  االإن�شاين  والتعاون  ودولهم  االإم���ارات  لدولة  امل�شرتكة 
واالقت�شادي والتجاري وغرها من جماالت التعاون التي تعود على اجلميع 

باخلر واملنفعة.
حتاطون  ..���ش��وف  والتعاي�س  ال�����ش��لم  دول���ة  يف  " اأن��ت��م  ���ش��م��وه..  وخاطبهم 
االأم��ن يف كنف جمتمع  الكرمي  والعي�س  بكل مظاهر الرتحيب  وعائلتكم 

مت�شامح ومتعدد الثقافات واالأع��راق حيث يعي�س اجلميع بتناغم وان�شجام 
اأب��واب امل�شوؤولني وال��وزراء مفتوحة  وتوا�شل ان�شاين ال مثيل له .. وجميع 
ال�شيخ  �شمو  راأ���ش��ه��ا  وعلى  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  خا�شة  لكم 
يوليكم  الذي  ال��دويل  والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان  اآل  زايد  بن  عبداهلل 
وم�شاعدوه من وزراء وموظفني اهتمامهم وم�شاعدتهم لكم دون معوقات 

..وفقكم اهلل يف مهامكم اجلديدة واأعانكم على اأدائها بنجاح".
نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  االع��ت��م��اد  اأوراق  وت�شلم  اليمني  اأداء  م��را���ش��م  ح�شر 
عبداهلل  بن  حممد  ومعايل  والتعاي�س  الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن 
الزعابي  جمعة  بن  اأحمد  ومعايل  ال���وزراء  جمل�س  ���ش��وؤون  وزي��ر  القرقاوي 
وزير �شوؤون املجل�س االأعلى للحتاد ومعايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س 
اإبراهيم الها�شمي وزيرة  وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية ومعايل رمي بنت 
دولة ل�شوؤون التعاون الدويل ومعايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر وزير 
ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة ومعايل زكي اأنور ن�شيبة وزير دولة و�شعادة 
اإىل  دب��ي  يف  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ��رة  ع��ام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
والتعاون  واخلارجية  الرئا�شة  �شوؤون  وزارت��ي  امل�شوؤولني يف  جانب عدد من 

الدويل.

اجلامعة الأمريكية يف دبي تن�شم اإىل اأكادميية »ريد هات« العاملية
•• دبي-وام:

اأعلنت اجلامعة االأمريكية يف دبي AUD، ام�س عن تعاونها مع اأكادميية 
»ريد هات«، لتد�شني اأكادميية رد هات باجلامعة االأمريكية يف دبي. وتعترب 
واإدارته  ن�شره  يتم  امل�شدر،  مفتوح  تعليمي  برنامج  مبثابة  االأكادميية  هذه 
متكاملة  درا�شية  مناهج  لتوفر  م�شمم  وهو  الويب،  االنرتنت  �شبكة  عرب 
وجاهزة للموؤ�ش�شات االأكادميية، بهدف اإطلق ودعم برنامج املناهج مفتوحة 
امل�شدر، ومن�شات اأنظمة Linux. ويحقق منهج الكلية توازناً بني النظرية 

بيئة  للنجاح يف  اللزمة  باملهارات  الطلب  لتزويد  والتطبيق، وهو م�شمم 
نحو  على  وامل�شممة  املختارة  التعليمية  امل��واد  توفر  حيث  مت�شابكة،  عاملية 
مدرو�س، جمموعة وا�شعة من التخ�ش�شات احلديثة مثل الذكاء اال�شطناعي، 
واالأمن االإلكرتوين، واأنظمة الطاقة املتجددة، وهند�شة امليكاترونك�س التي 
ونظم  االآيل  احلا�شوب  وعلوم  والكهربائية  امليكانيكية  الهند�شة  بني  جتمع 
التحكم، والهند�شة البيئية، واأنظمة النقل. تعمل اأكادميية »ريد هات« على 
بالكفاءات  تتمتع  التي  للمواهب  مراكز  اإىل  االأكادميية  املوؤ�ش�شات  حتويل 
املوؤ�ش�شات، عرب م�شاركتهم يف الربنامج التدريبي املتميز  املطلوبة من قبل 

من »ريد هات«. وقال الدكتور ديفيد �شميدت، رئي�س اجلامعة االأمريكية يف 
 ،AUD ي�شعدين بالنيابة عن اجلامعة االأمريكية يف دبي"  AUD دبي
االإعلن عن تعاون كلية الهند�شة باجلامعة مع اأكادميية »ريد هات« لتح�شني 
الفر�س التعليمية املتاحة لطلبنا. وتعترب هذه العلقة التعاونية مبثابة 
دليل على التزامنا باعتماد نهج مبتكر وفّعال لتو�شيع مناهجنا وتطويرها، 
وتوفر املزيد من الفر�س االنتقائية لطلبنا. يدعم هذا امل�شروع التعاوين 
للحفاظ  دبي  االأمريكية يف  بزي، خريجي اجلامعة  د.  الكلية  بقيادة عميد 
على ريادتهم، كاأكرث املوظفني املحتملني متيزاً لدى ال�شركات واملوؤ�ش�شات".

و قال ال�شيد يل مايلز، نائب الرئي�س يف اأوروبا الو�شطى وال�شرقية وال�شرق 
دبي  يف  االأمريكية  اجلامعة  ان�شمام  ي�شرنا  ه��ات«  »ري��د  واأفريقيا  االأو���ش��ط 
التقنيات  ت�شهده  ال���ذي  التطور  م��ع  بالتزامن  ه���ات«،  »ري���د  اأك��ادمي��ي��ة  اإىل 
تزداد  اأن  ونتوقع  ملحوظ.  نحو  على  املت�شارع  الرقمي  والتحول  املتقدمة 
فجوة املهارات ب�شكل اأكرب يف ال�شنوات املقبلة، االأمر الذي األهمنا للتعاون مع 
املوؤ�ش�شات التعليمية الرائدة، مثل اجلامعة االأمريكية يف دبي التي ت�شاركنا 
ذات الروؤية، لناحية تعزيز املهارات يف جمال امل�شادر املفتوحة عرب منطقة 

ال�شرق االأو�شط".
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اأخبـار الإمـارات
الأجرت 81,558 فح�ضا ك�ضفت عن 1,065 اإ�ضابة

»ال�شحة« تعلن �شفاء 707 حالت جديدة من ك�رونا
•• اأبوظبي-وام:

املجتمع  وق���اي���ة  و  ال�����ش��ح��ة  وزارة  خ��ط��ة  م���ع  مت��ا���ش��ي��ا 
بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات  نطاق  زي��ادة  و  لتو�شيع 
بفرو�س  امل�شابة  احل���االت  وح�شر  املبكر  االك��ت�����ش��اف 
لهم  وامل��خ��ال��ط��ني   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك���ورون���ا 
وعزلهم.. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 81،558 فح�شا 
ج��دي��دا خ���لل ال�����ش��اع��ات ال���� 24 امل��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى فئات 
تقنيات  واأح��دث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  خمتلفة يف 

الفح�س الطبي.

و�شاهم تكثيف اإج��راءات التق�شي والفح�س يف الدولة 
يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الفحو�شات  ن��ط��اق  وتو�شيع 
بفرو�س  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة  ح��ال��ة   1،065 ع��ن  الك�شف 
كورونا امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حاالت 
وبذلك  اللزمة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة 

حالة. يبلغ جمموع احلاالت امل�شجلة 160،055 
كما اأعلنت ال��وزارة عن وفاة م�شابني اثنني وذلك من 
وبذلك  امل�شتجد،  كورونا  بفرو�س  االإ�شابة  تداعيات 

يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 554 حالة.
اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  وق��اي��ة  و  ال�شحة  وزارة  واأع��رب��ت 

ومتنياتها  املتويف،  ل��ذوي  وموا�شاتها  تعازيها  وخال�س 
بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع 
بالتعليمات  وال��ت��ق��ي��د  ال�شحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �شماناً ل�شحة و�شلمة 

اجلميع.
ك��م��ا اأع��ل��ن��ت ال�����وزارة ع��ن ���ش��ف��اء 707 ح���االت جديدة 
 "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  مل�شابني 
وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية 
ال�شحية اللزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�شفاء 149،578 حالة.

ر�شمية بدوائر حك�مة دبي مبنا�شبة ي�م ال�شهيد والي�م ال�طني عطلة  دي�شمرب   3 و  و2   1
•• دبي- وام:

اأعلنت دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي اأن عطلة يوم ال�شهيد واليوم الوطني ال�� 49 لدولة االإمارات، لدوائر حكومة 
دبي، �شتبداأ اعتباراً من يوم الثلثاء املوافق 1 دي�شمرب، وت�شتمر حتى يوم اخلمي�س 3 دي�شمرب، على اأن ي�شتاأنف الدوام 

الر�شمي يوم االأحد 6 دي�شمرب 2020.
وا�شتثنى القرار - الذي اأ�شدرته الدائرة - الهيئات والدوائر واملوؤ�ش�شات التي لديها موظفون يعملون بنظام املناوبات، 
اأو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة اجلمهور اأو اإدارة مرافق اخلدمات العامة، على اأن تقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه 
اأيام  الفئات مبا يتنا�شب مع متطلباتهم الت�شغيلية، و�شمان ح�شن �شر العمل مبرافق اخلدمات العامة بانتظام خلل 
العطلة. وبهذه املنا�شبة رفعت دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، واإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
اأخيهما �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد  "رعاه اهلل" ، واإىل  ال��وزراء حاكم دبي  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة ، واإىل اإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س االأعلى 

للحتاد حكام االإمارات، واإىل �شعب دولة االإمارات واملقيمني على اأر�شها بهاتني املنا�شبتني.

روؤ�شاء املجال�س الت�شريعية ب�دول جمل�س التعاون ي�شيدون بدور المارات يف تعزيز العمل الربملاين اخلليجي امل�شرتك
•• اأبوظبي- وام:

اأ�شاد روؤ�شاء املجال�س الت�شريعية بدول جمل�س التعاون اخلليجي بدور دولة 
االمارات يف تعزيز العمل الربملاين اخلليجي امل�شرتك وال�شعي اإىل تعزز اآفاق 
التعاون والتن�شيق امل�شرتك بني دول املجل�س خلل رئا�شة املجل�س الوطني 
االحتادي للجتماع الدوري الثالث ع�شر وماحققه من اإجنازات علي �شعيد 
امل�شتوى  على  اجليو�شيا�شية  املجموعات  مع  التوا�شل  من  الربملاين  العمل 
العاملي يف االحتاد الربملاين الدويل واأي�شا التن�شيق والتوا�شل مع الربملان 
االأوروبي لعقد اجتماعات م�شرتكة مع املجال�س الت�شريعية اخلليجية خلل 
الفرتة املقبلة لتعزيز اأوا�شر علقات ال�شداقة، والتن�شيق يف املو�شوعات ذات 

االهتمام امل�شرتك.
وال�شعادة  املعايل  الأ�شحاب  ع�شر  الرابع  ال��دوري  االجتماع  ذلك خلل  جاء 
التعاون  جمل�س  ب��دول  واالأم��ة  والوطني  والنواب  ال�شورى  جمال�س  روؤ�شاء 
تقنية  – عرب  البحرين  مملكة  ا�شت�شافته  وال��ذي  العربية،  اخلليج  ل��دول 
جمل�س  رئي�شة  زينل  اهلل  عبد  فوزية  معايل  برئا�شة  ام�س  املرئي  االت�شال 

النواب مبملكة البحرين.
وقال معايل �شقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني االحت��ادي يف كلمته " من 
ع�شر  الثالث  ال���دوري  للجتماع  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  رئا�شة  خ��لل 
لروؤ�شاء املجال�س الت�شريعية اخلليجية خلل الفرتة املا�شية، وعلى الرغم 
انت�شار فرو�س كوفيد19- قام املجل�س الوطني االحت��ادي من  من حتدي 
ولتاأكيد  ال��دوري،  االجتماع  لتعزيز م�شرة  املطلوبة  املهام  العديد من  اأداء 

املجموعات  من  نظرائها  مع  والتوا�شل  التفاعل  يف  الوطنية  برملاناتنا  دور 
الربملانية الدولية على النطاق العاملي، حيث قام املجل�س الوطني االحتادي 
املجال�س  م��ع  م�شرتكة  اجتماعات  لعقد  االأوروب����ي  ال��ربمل��ان  م��ع  بالتوا�شل 
الت�شريعية اخلليجية خلل الفرتة املقبلة لتعزيز اأوا�شر علقات ال�شداقة، 

والتن�شيق يف املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك".
واأكد معاليه ان املجل�س الوطني االحتادي قام اأي�شا بالتوا�شل مع جمموعة 
اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبي "غروالك" من اأجل تعزيز اأطر التعاون 
متثل  اأن  ميكن  والتي  الهامة،  اجليو�شيا�شية  املجموعة  ه��ذه  مع  امل�شرتك 
رافدا مهما يف تاأييد روؤى واأطروحات روؤ�شاء املجال�س الت�شريعية اخلليجية 
ال��دويل. كما هناك خطوات ملمو�شة لعقد  يف اجتماعات االحت��اد الربملاين 
ندوة حول "ال�شيا�شات امل�شرتكة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

ملا بعد كوفيد19-".
وقثال معايل �شقر غبا�س اإن املجل�س الوطني االحتادي حر�س على تاأكيد 
اأهمية حتقيق روؤية االجتماع الدوري لروؤ�شاء املجال�س الت�شريعية اخلليجية، 
بحيث تكون هذه الروؤية حا�شرة مبا يليق بها يف قرارات املوؤ�ش�شات الربملانية 
العربية  الق�شايا  اإزاء  امل�شرتك  املوقف اخلليجي  امل�شرتكة، لتعزيز  العربية 

التي متثل املجال الرئي�شي الأمننا اخلليجي.
ال��ق��ادم م��ن تلك  ف���اإن  ال��ط��ري��ق  ق��د حققنا خ��ط��وات على  "اإذا كنا  واأ���ش��اف 

اخلطوات �شيكون اأف�شل بتعاوننا وبعملنا الدائم واجلاد".
وقال معاليه "ي�شرين اأن اأعرب لكم جميعا عن خال�س �شعادتي بهذا اللقاء 
الذي يجمعنا ب�شفتنا ممثلي �شعوب دول خليجنا العربي، ليوؤكد من جديد 

اأن لقاءات االإخوة التي جتمعنا هي ر�شيد وزاد لنا يف ا�شتمرار ما يربط بيننا 
من روابط ن�شجتها جتارب التاريخ التي ع�شناها معا، وتوؤكدها اآمال امل�شتقبل 
ر�شيدة  قيادة  ظل  ويف  منطقتنا،  ل�شعوب  واع��د  غد  يف  حولها  جتمعنا  التي 
تقود تلك ال�شعوب نحو اخلر واال�شتقرار والرفاهية. كما اأود االإ�شادة من 
ح�شن التنظيم والرتتيب لهذا االجتماع الذي يرجع الف�شل فيه بالتاأكيد 
ملجل�س النواب يف مملكة البحرين ال�شقيقة، وللأمانة العامة ملجل�س التعاون 
من  بذلوه  ما  على  والثناء  والتقدير  ال�شكر  كل  جيعا  منا  فلهم  اخلليجي، 

جهد يف هذا االأمر".
اأن  اأول لقاء يجمعنا معا بعد  اليوم ميثل  " اإذا كان لقاوؤنا  واأ�شاف معاليه 
جابر  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  االإن�شانية  اأم��ر  ال�شقيقة  الكويت  فقدت 
االأحمد اجلابر ال�شباح، وبعد اأن فقدت البحرين ال�شقيقة املغفور له عميد 
اأحر  نكرر  فاإننا  اآل خليفة،  �شلمان  بن  ال�شيخ خليفة  العرب  ال��وزراء  روؤ�شاء 
اأن ي�شمل  التعازي لروؤ�شاء واأع�شاء وفود الدولتني ال�شقيقتني، وندعو اهلل 
ال�شلطة خلدمة  التي تولت مقاليد  القيادات  والتوفيق  النجاح  اأ�شباب  بكل 

اأوطانها بعد الفقيدين العزيزين على قلوبنا جميعا".
ويف اجتماعهم.. �شادق اأ�شحاب املعايل وال�شعادة روؤ�شاء املجال�س الت�شريعية، 
على عدد من املو�شوعات املدرجة على جدول االأعمال، على التقرير ال�شنوي 
العربية  االإم��ارات  ا�شت�شافته  الذي  الثالث ع�شر  ال��دوري  لرئي�س االجتماع 
املتحدة خلل الفرتة املا�شية، وما يتعلق ب�شاأن اللجنة الربملانية اخلليجية 
الوطني االحت���ادي حول  املجل�س  م��ق��رتح  امل��واف��ق��ة على  االأوروب���ي���ة. ومت��ت 
املو�شوع اخلليجي امل�شرتك ومت اختيار مو�شوع " الت�شريعات الطارئة للحد 

للدورة  واملتو�شطة"  ال�شغرة  امل�شروعات  على  ك��ورون��ا  ازم��ة  تداعيات  من 
احلالية. كما متت املوافقة على تو�شيات جلنة التن�شيق الربملاين والعلقات 
اخلارجية ب�شاأن اللجنة الربملانية اخلليجية – االأوروبية القا�شية بتكليف 
االأمانة العامة بالتن�شيق مع جمل�س دولة الرئا�شة ل�شمان ا�شتمرار الزيارات 
التعاون  ملجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  وتكليف  االأوروب����ي  ال��ربمل��ان  م��ع  املتبادلة 
بالتن�شيق مع جمل�س دولة الرئا�شة ل�شمان ا�شتمرار الزيارات املتبادلة مع 
الربملان االأوروبي وتكليف جمل�س دولة الرئا�شة "جمل�س النواب" بالتن�شيق 
اإم��ا عرب  لعقد اجتماع ب��ني جمال�س ال���دول االأع�����ش��اء وال��ربمل��ان االأوروب����ي 

االت�شال املرئي اأو على هام�س اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل.
دولة  جمل�س  م��ع  بالتن�شيق  ال��ت��ع��اون  ملجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  تكليف  ومت 
الرئا�شة "جمل�س النواب البحريني" لعقد االجتماع الثالث للجنة الربملانية 

اخلليجية االأوروبية.
�شارك يف االجتماع اأ�شحاب املعايل وال�شعادة روؤ�شاء جمال�س ال�شورى والنواب 
مب�شاركة  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ب��دول  واالأم���ة  والوطني 
التعاون  ملجل�س  العام  االأم��ني  مبارك احلجرف  نايف فلح  الدكتور  معايل 

لدول اخلليج العربية.
كما �شارك يف االجتماع اأع�شاء املجل�س الوطني االحتادي �شعادة كل من حمد 
اأحمد الرحومي النائب االأول لرئي�س املجل�س و�شهيل نخرة العفاري ويو�شف 
ال�شام�شي  را���ش��د  وخلفان  ليتيم  را���ش��د  وعائ�شة  ال�شحي  البطران  ع��ب��داهلل 
و  للمجل�س،  العام  االأم��ني  للمجل�س  العام  االأم��ني  النعيمي،  عمر  والدكتور 

عفراء الب�شطي، االأمني العام امل�شاعد للت�شال الربملاين باملجل�س.

حملة الن�شيد ال�طني للدولة ت�حد اأفراد املجتمع �شمن التح�شريات للحتفال الر�شمي بالي�م ال�طني ال� 49 غر�س الحتاد

•• اأبوظبي- وام:

حملة   49 ال���  الوطني  باليوم  الر�شمي  للحتفال  املنظمة  اللجنة  اأطلقت 
"عي�شي بلدي" التي تهدف اإىل توحيد اجلميع من خلل دعوتهم لت�شوير 
اأنف�شهم وهم يوؤدون الن�شيد الوطني. كما مت اإطلق �شفحة خم�ش�شة �شمن 
uaenationalday. الر�شمي  باالحتفال  اخلا�س  االإلكرتوين  املوقع 
ae يت�شمن تعليمات حول كيفية ت�شجيل الفيديو. وميكن للراغبني اأي�شاً 
باالحتفال  اخلا�شة  االجتماعي  التوا�شل  ت�شجيلتهم عرب من�شات  اإر�شال 

الر�شمي @OfficialUAEND على تويرت وفي�شبوك واإن�شتغرام.

ووجهت اللجنة الدعوة للجميع مبختلف اأعمارهم وجن�شياتهم للن�شمام 
اأو  #عي�شي_بلدي  الو�شم  ا�شتخدام  م��ع  الوطني  الن�شيد  يف  وامل�شاركة 

.Eishy_Bilady#
و�شتبث جمموعة خمتارة من الت�شجيلت �شمن العر�س املبا�شر للحتفال 
كما  دي�شمرب.   2 ي��وم  اأبوظبي  يف  يقام  وال���ذي  االحتاد"،  "غر�س  الر�شمي 
باالحتفال  اخلا�شة  االجتماعي  التوا�شل  من�شات  على  امل�شاركات  �شتعر�س 
اأفراد املجتمع  الر�شمي �شمن جمموعة من مقاطع الفيديو تربز ت�شامن 

االإماراتي وهم يوؤدون الن�شيد الوطني لدولة االإمارات.
باليوم  الر�شمي  للحتفال  املنظمة  اللجنة  ع�شو  امل��زروع��ي،  خلفان  وق��ال 

الوطني 49 للدولة - يف ت�شريح له - : "مع القيود التي فر�شتها جائحة 
اجلماهري  االأداء  هذا  فاإن  عام،  ب�شكل  االحتفاالت  على  كوفيد19-"   "
للن�شيد الوطني يتيح الفر�شة للجميع ليكونوا جزءاً من االحتفال الر�شمي 
باليوم الوطني ال� 49. ومن ال�شروري بالن�شبة لنا يف هذا العام، اأكرث من 
امل�شتقبل  نحو  ننظر  بينما  واح��د  ب�شوت  معاً  نت�شامن  اأن  م�شى،  وق��ت  اأي 

باإيجابية وتفاوؤل".
وميكن للجميع زيارة املوقع االإلكرتوين املخ�ش�س للطلع على التفا�شيل 
امل�شاركات يف  الفيديو. وميكن تقدمي  القيام بت�شجيل  اللزمة حول كيفية 

موعد اأق�شاه 30 نوفمرب اجلاري.

يف  املقام  االحتفال  تفا�شيل  عن  م��وؤخ��راً  اأعلنت  قد  املنظمة  اللجنة  وكانت 
اأبوظبي والذي �شُيبث على الهواء مبا�شرة جلمهور من املليني داخل دولة 

االإمارات وخارجها، مما �شي�شمح للجميع باالحتفال باأمان من منازلهم.
ويحكي العر�س ب�شكل فني املراحل والتطورات التي متر بها البذرة عندما 
دولة  م�شرة  بذلك  لتحاكي  عودها،  وي�شتد  تزهر  ثم  ف�شيلة  لت�شبح  تنمو 
االإمارات على مر ال�شنوات ال��49 املا�شية. و�شيقام العر�س الذي يحمل ا�شم 
االحتاد" على �شكل منحوتة فنية عائمة فوق �شطح البحر، ُتعر�س  "غر�س 
تاريخ  من  م�شتوحاة  موا�شيع  تتناول  مرئية  وموؤثرات  رقمية  �شور  عليها 

االإمارات وقيمها الرا�شخة وتطلعاتها للم�شتقبل.

يف كافة اأنحاء العامل مدع�ون لت�شجيل اأدائهم للن�شيد ال�طني لدولة الإمارات العربية املتحدة املقيمني  وغري  واملقيم�ن  • امل�اطن�ن 
لتحميل امل�شاركات التي ي�شجلها اأفراد املجتمع الجتماعي  الت�ا�شل  وقن�ات  اإلكرتوين  م�قع  • اإطلق 

مدينة ال�شيخ �شخب�ط الطبية تعتمد تقنية املنظار الل�لبي للمرة الأوىل فى الدولة
•• اأبوظبي -وام: 

ال�شيخ  م���دي���ن���ة  يف  االأط�����ب�����اء  اأع����ل����ن 
اأبوظبي  وم��ق��ره��ا  الطبية  �شخبوط 
اأم�س عن توفر تقنية جديدة ورائدة 
يتم  والتي  مناظراالأمعاء  جمال  يف 
الإج��راء عمليات  بها حالياً  اال�شتعانة 
و�شهولة  ب�شرعة  والعلج  الت�شخي�س 
اأك����رث ف�����ش��ًل ع��ن ت��ع��زي��زه��ا لقدرات 
االأطباء وم�شاهمتها يف خف�س معاناة 
اأو  الت�شخي�س  مراحل  اأثناء  املر�شى 

العلج.
با�شم  اجل����دي����دة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وُت����ع����رف 
االأوىل  املرة  وهي  اللولبي"  "املنظار 
التي يتم فيها ا�شتخدام هذه التقنية 
اال�شتعانة  وي��ت��م  االإم������ارات  دول����ة  يف 
الفح�س  اإج������������راءات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ب���ه���ا 
يتم  احل��االت  بع�س  والت�شخي�س ويف 
ال��ت��ق��ن��ي��ة يف مراحل  ه���ذه  ا���ش��ت��خ��دام 
ع���لج ح���االت االأم���ع���اء ال��دق��ي��ق��ة مما 
ي�����ش��اع��د ع��ل��ى حت�����ش��ني م�����ش��ت��وى دقة 
الت�شخي�س وكذلك النتائج العلجية 

ملر�شى احلاالت املزمنة واملعقدة.
املدير  جيتمان  ماثيو  الدكتور  وق��ال 
�شخبوط  ال�������ش���ي���خ  مل���دي���ن���ة  ال���ط���ب���ي 
باالإعلن عن  اليوم  "نفخر  الطبية: 
توفر هذه التقنية املبتكرة والفريدة 
من نوعها والتي �شتوفر ملر�شانا االآن 
دقة  اأك��رث  فحو�شات  اإج���راء  اإمكانية 

اأمرا�س  وع���لج  لت�شخي�س  و���ش��رع��ة 
االأمعاء الدقيقة يف دولة االإمارات.

واهتمامنا  تركيزنا  يتمحور  وا�شاف 
يف ك���ل م���ا ن���ق���وم ب���ه ح����ول االرت���ق���اء 
وجتربتهم  املر�شى  رع��اي��ة  مب�شتوى 
ملتزمون  ف��ن��ح��ن  ول�����ذا  ال��ع��لج��ي��ة 
باال�شتفادة من معرفة وخربة "مايو 
اأحدث  ل��ت��ق��دمي  كلينيك"و"�شحة" 
الت�شخي�س  وط��رق  الطبية  التقنيات 
النظام  اإط��ار  املتطورة." ويف  والعلج 
وامل��ت��ك��ام��ل لقطاع  ال�����ش��ام��ل  ال��ب��ي��ئ��ي 
االإمارات  دول��ة  يف  ال�شحية  الرعاية 
�شخبوط  ال�شيخ  م��دي��ن��ة  �شتت�شارك 
ا مع العديد من مقدمي  الطبية اأي�شً
خ����دم����ات ال����رع����اي����ة ال�����ش��ح��ي��ة على 
م�شتوى الدولة لتوفر تقنية املنظار 
املنظار  ياتي  حيث  ملر�شاهم  اللولبي 
اأنبوبي  ن���ظ���ام  ���ش��ك��ل  ع��ل��ى  ال��ل��ول��ب��ي 
ينزلق فوق منظار االأمعاء ليقدم اأداة 
ال��داخ��ل مزودة  االأم��ع��اء من  لفح�س 
بلولب مرن يف مقدمته ويتم تدوير 
لل�شماح  ال�����ش��ك��ل  ال��ل��ول��ب��ي  االأن����ب����وب 
وجتميع  ب�شرعة  بالتحرك  للمنظار 

االأمعاء الدقيقة لفح�شها.
وك����ان ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور ع��ب��د القادر 
اجلهاز  اأم��را���س  ا�شت�شاري  امل�شعبي 
الق�شم  ورئ��ي�����س  وال��ك��ب��د  ال��ه�����ش��م��ي 
والدكتور اإبراهيم احلو�شني ا�شت�شاري 
اأمرا�س اجلهاز اله�شمي والكبد من 

رواد تقدمي تقنية املنظار اللولبي يف 
مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية.

"ي�شتمل  امل�����ش��ع��ب��ي:  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
ت�����ش��خ��ي�����س وع������لج احل�������االت داخ����ل 
تقليدي  ب�����ش��ك��ب  ال��دق��ي��ق��ة  االأم����ع����اء 
وقًتا  ت�شتغرق  عميقة  اإج���راءات  على 
املبتكرة  التقنيات  م��ع  ول��ك��ن  ط��وي��ًل 
مثل املنظار اللولبي ي�شتغرق فح�س 
ال��ه�����ش��م��ي وبع�س  اأم���را����س اجل���ه���از 
اأقل من ن�شف  اإج��راءات العلج االآن 
باملقارنة مع  �شاعة وهو حت�شن كبر 
كان  وال��ذي  ال�شابق  القيا�شي  الزمن 
ي�شل اإىل �شاعتني." وت�شتخدم تقنية 
املر�شى  ل��ف��ح�����س  ال��ل��ول��ب��ي  امل��ن��ظ��ار 
الذين يعانون من اأعرا�س ت�شر اإىل 
اأم��را���س يف اجل��ه��از اله�شمي  وج���ود 
اجلهاز  والتهابات  ك��رون  مر�س  مثل 

ال��ه�����ش��م��ي وف���ق���ر ال�����دم ال��ن��اج��م عن 
االأمعاء  وت���ق���رح���ات  احل���دي���د  ن��ق�����س 
الدقيقة  االأم���ع���اء  ون��زي��ف  ال��دق��ي��ق��ة 

وكتل االأمعاء الدقيقة.
واأو����ش���ح ال��دك��ت��ور احل��و���ش��ن��ي اأن����ه يف 
ا  اأي�شً بع�س احل��االت ميكن للأطباء 
للعلج  اللولبي  باملنظار  اال�شتعانة 
فتح  اأو  النزيف  اأو  االأورام  اإزال��ة  مثل 
ت�شييق االأمعاء كما ميكن ا�شتخدامه 
ا الإذابة البازهر وهو كتلة �شلبة  اأي�شً
لله�شم ترتاكم  قابلة  م��ادة غر  من 
يف اجلهاز اله�شمي مما يوؤدي اأحياًنا 
اأو  امل����ع����دة  يف  ان�������ش���داد  ح������دوث  اإىل 

االأمعاء.
يتيح  اللولبي  املنظار  ان  اىل  وا���ش��ار 
للأطباء القدرة على حت�شني املناورة 
اإىل  ال��و���ش��ول  واإم��ك��ان��ي��ة  ع���ام  ب�شكل 

ب�شرعة  الفح�س  ومناطق  االإ�شابات 
وبالتايل  اأ���ش��غ��ر  ���ش��ق��وق  ع���رب  اأك����رب 
ت��ق��ل��ي��ل زم����ن ال��ع��م��ل��ي��ات ك��م��ا تقدم 
التقنية اجلديدة للأطباء روؤية اأو�شح 
الفح�س،  منطقة  اأو  االإ���ش��اب��ة  مل��ك��ان 
اأثناء  اال�شتخدام  اأكرث يف  �شهولة  مع 
وا����ش���اف  العلجية."  ال���ت���دخ���لت 
اجلديد  امليكانيكي  الت�شميم  ي��ع��زز 
با�شتخدام  متمثل  اللولبي  للمنظار 
التحكم  اأي��ظ��ا  و  ال��ن��اع��م��ة  ال��زع��ان��ف 
املنظار  خ������لل  م�����ن  امل��������اء  ب���ت���دف���ق 
هذه  ع��ل��ى  ل��لع��ت��م��اد  الطبيب  ق���درة 
امتداًدا  جت�شد  فّعالة  ك���اأداة  التقنية 
لنا  ي�شمح  مما  وب�شره  الطبيب  ليد 
بالتدخل ب�شل�شة واأكرث اأماناً وعمقاً 
دقة  من  املزيد  توفر  اإىل  باالإ�شافة 

حتديد اأماكن االإ�شابة."

مرمي املهريي : قمة جمم�عة الع�شرين تاأتي خلل وقت 
ا�شتثنائي يف ظل ا�شتمرار تف�شي وباء فريو�س ك�رونا امل�شتجد

•• دبي- وام:

اأك������دت م���ع���ايل م����رمي ب��ن��ت حممد 
دولة  وزي���رة  امل��ه��ري  ح���ارب  �شعيد 
للأمن الغذائي واملائي على اأن قمة 
جمموعة الع�شرين التي ت�شت�شيفها 
ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة 
ا�شتثنائي يف ظل  وق��ت  تاتي خ��لل 
ا�شتمرار تف�شي وباء فرو�س كورونا 
العامل.  يف   19 ك��وف��ي��د  امل�����ش��ت��ج��د 
لتكثيف  القمة  اأع�شاء  دفع  ما  وهو 
جم�������االت واأ�����ش���������س ال����ت����ع����اون من 
ملختلف  عملية  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  اأج���ل 
يف  ال��ع��امل  يواجها  التي  التحديات 

ظل تلك اجلائحة.
الغذائي  االأم��������ن  ي���ع���د   : وق����ال����ت 
ال���ت���ي تفر�س  امل���ج���االت  اأب������رز  م���ن 
نظرا  العاملية  ال�شاحة  على  نف�شها 
ال�شعيدين  على  الكبرة  الأهميته 
ملف  واإن  واملجتمعي  االق��ت�����ش��ادي 
االأمن الغذائي يلقي بظلله كاأحد 
اهم ممكنات حتقيق اأهداف التنمية 
امل�شتدامة ملا له من ارتباط بجميع 
ي�شعى  ال���ت���ي  وال���غ���اي���ات  االأه�������داف 
الهدف  �شيما  وال  لتحقيقها  العامل 
الثاين اخلا�س بالق�شاء على اجلوع 
التي  للم�شتجدات  العامل ونظرا  يف 

فقد  ال��وب��اء  انت�شار  ب�شبب  ح��دث��ت 
اإجراءات  اتخاذ  العامل  على  يتعني 
ج����دي����دة وم���ب���ت���ك���رة ان���ط���لق���اً من 
حر�شه على تنفيذ هذا الهدف بالغ 

االأهمية.
وذك����رت م��ع��ال��ي��ه��ا : ل��ق��د اأع����اد هذا 
ال���وب���اء ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى احل��اج��ة اإىل 
املتاأثرة  البلدان،خا�شة  ق��درة  بناء 
ورفع  الغذائي  اأمنها  لتعزيز  منها 
اأخرى  اأزمات  اأية  جاهزيته ملواجهة 
احلاجة  ت����ربز  وه���ن���ا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف 
ع��ل��ى حت�شني  ال��ع��م��ل  ����ش���رورة  اإىل 
ل��ل��ب��ل��دان وتعزيز  ال��ذات��ي  االك��ت��ف��اء 
من  الغذائية  القيمة  �شل�شلة  كامل 
التكنولوجيا  اأح��دث  تطبيق  خ��لل 

تدعم  اأن  ت�شتطيع  ال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة 
جهود الدول واحلكومات يف توفر 
وي�شتطيع  م�����ش��ت��دام  ب�شكل  ال��غ��ذاء 
ال����ع����امل ف���ع���ل ال���ك���ث���ر م����ن خلل 
واملوارد  واملعارف  اخلربات  م�شاركة 
ال����زراع����ة  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  يف جم�����ال 
اإن�شاء  امل��م��ك��ن  احل��دي��ث��ة ح��ي��ث م��ن 
تزيد  الغذائي  للأمن  قوية  اأنظمة 
ا�شتخدام  وتقلل  املحلي  الناجت  من 
امل��وارد لتدعم االأم��ن املائي وكذلك 
�شل�شل  ع���ل���ى  االع����ت����م����اد  ت��ق��ل��ي��ل 
االإمداد الغذائي العاملية التي تتاأثر 

�شلباً بالوباء.
وا�شافت املهري : لقد كان للوباء 
ال���ع���امل���ي ت���اأث���ر ك��ب��ر ع��ل��ى اإع�����ادة 
ت�شكيل توا�شل الدول وتفاعلها مع 
بع�شها البع�س وتعد قمة الع�شرين 
التوا�شل  ه��ذا  رائ��د على  ه��ي مثال 
وال���ت���ف���اع���ل االإي���ج���اب���ي وت���ع���د هذه 
امل�شرتك يف  العمل  اإىل  القمة دعوة 
ك��ل امل���ج���االت، وك��ذل��ك ال��ع��م��ل على 
من  العاملي  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  تعزيز 
خ���لل اإن�����ش��اء من���وذج ع��امل��ي جديد 
ل��لأم��ن ال��غ��ذائ��ي وه���و ن��ظ��ام مبني 
الذاتي  للكتفاء  ن�شب  تعزيز  على 
الهدر  وت���ق���ل���ي���ل  ال�����غ�����ذاء  وجت�������ارة 

والفقد الغذائي.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بلتينيوم للأعمال املعدنية ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1788361 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شابو جو�شيف كورومتوتيكال توما�س جوزيف %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة انيل كومار داموداران %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة موزاييك الدارة ال�شركات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 MOSAIC COMPANIES MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شابو جو�شيف كورومتوتيكال توما�س جوزيف

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف بدريه خليل عبداهلل طالب احلمادى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف انيل كومار داموداران

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
ال�شح�س  �شركة  العمال-  توريد  خلدمات  ال�ش�����ادة/ناديا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الواحد  ذ.م.م  رخ�شة رقم:1001118 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شورى جروب لل�شتثمار ذ م م من مالك اإىل �شريك 

 SHURAA INVESTMENT GROUP L L C
تعديل ن�شب ال�شركاء / �شورى جروب لل�شتثمار ذ م م من 100% اإىل %51 

SHURAA INVESTMENT GROUP L L C 
تعديل مدير / اإ�شافة اجاى مالهوترا

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جي دبليو بي انرتنا�شيونال م د م �س
GWB INTERNATIONAL DMCC 

تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ ناديا خلدمات توريد العمال-�شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
NADIA LABOUR SUPPLIES SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ ناديا جلوبال لل�شت�شارات ذ.م.م
 NADIA GLOBAL CONSULTANCY L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة ا�شت�شارات املوارد الب�شرية 7020008
تعديل ن�شاط / حذف خدمات مكاتب التو�شط يف توظيف العمالة 7810001

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خلل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة تيرتا للديكور ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1074642 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / غامن حربوت �شيف املزروعى من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / غامن حربوت �شيف املزروعى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فادى عزت بوخزام
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ناجى عزت بوخزام

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شادى عزت بو خزام
تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة تيرتا للديكور - ذ م م 

TITRA DECORATION COMPANY - LLC 
اإىل /�شركة تيرتا للديكور - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 

TETRA DECORATION COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شركة الوطنية لل�شا�شات ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1145385 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حمدان حممد �شامل �شالح املنهاىل %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شامل حممد �شامل �شالح املنهاىل %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شامل �شالح املنهاىل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف االمارات والن�شر للمبانى واالن�شاءات)ايجيكو ( ذ م م

EMIRATES & AL NASR BUILDING & CONSTRUCTION )EGYCO( L L C 

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 10000

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/هني كومب �شالون و�شبا 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�شيدات ذ.م.م رخ�شة رقم:2222832 
تعديل ن�شب ال�شركاء / �شناء ح�شني ال�شوم من 10 % اإىل %24.5

تعديل ن�شب ال�شركاء / دينا حممد را�شى �شحاده من 39 % اإىل %24.5
تعديل اإ�شم جتاري من/ هني كومب �شالون و �شبا لل�شيدات ذ.م.م 

HONEYCOMB LADIES SPA AND SALON L.L.C 

اإىل /ريفال �شتارز بيوتي �شنرت و�شبا ذ.م.م 
RIVAL STARS BEAUTY CENTER L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شت فرجن للعقارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:3729372 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيده ريحانه �شيد اليا�س �شيد احمد ح�شيني مينابي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد �شليمان حميد �شعيد ال�شعيدي
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا ذي كورنر 

CN قد تقدموا الينا بطلب كايف رخ�شة رقم:2420351 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حارب علي �شلطان فرحان اللوغاين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد حران �شعيد �شامل الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم فور جيك�س

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3778649 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عي�شى ح�شن احمد ح�شن ال علي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شريف احمد حممود احمد داود
تعديل وكيل خدمات

حذف احمد علي خليفة كدا�س القبي�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ النا�شر 

لتجارة قطع غيار الدراجات النارية 
 رخ�شة رقم:CN 1080597  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ ا�شراق 

النجمة اخل�شراء للمقاوالت العامة 
 رخ�شة رقم:CN 1100658  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ مطعم 

CN 2649481:شباي�س �شول   رخ�شة رقم�
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ ا�شباه 

اجلذور لتجارة املواد الغذائية 
 رخ�شة رقم:CN 3772697  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ مركز 
  CN 2631511:خرباء التقنية للتدريب رخ�شة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
ربوع  ال�ش�����ادة/  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البادية للتوابل والبهارات
 رخ�شة رقم:CN 2444286 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ املحركات 

CN 1073718:الريا�شية العليا  رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ دي�شكفري 
   CN 11794455:لل�شباغ وال�شراميك رخ�شة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ لوفن  تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان 

CN 3643668:شتور رخ�شة رقم�
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ كت�شن 

اند مور لتجارة معدات املطابخ
رخ�شة رقم:CN 1512795 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون تي يامو لتجميل 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيدات  رخ�شة رقم:2474432 
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون تي يامو لتجميل ال�شيدات 
TI AMO LADIES BEAUTY SALOON

اإىل /�شالون تي يامو لتجميل ال�شيدات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
TI AMO LADIES BEAUTY SALOON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ثري �شك�شتي للطاقة ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2237878 
ELTIZAM ASSET MANAGEMENT ESTATE L.L.C  تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة التزام الدارة اال�شول العقارية ذ.م.م
TAFAWUQ FACILITIES MANAGEMENT L.L.C  تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة تفوق الدارة املرافق ذ.م.م
AL TAMOUH INVESTMENTS COMPANY LLC  تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شركة الطموح لل�شتثمارات ذ م م
ELTIZAM ASSET MANAGEMENT ESTATE L.L.C  تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف التزام الدارة اال�شول العقارية ذ.م.م

 تعديل اإ�شم جتاري من/ ثري �شك�شتي للطاقة ذ.م.م 
THREE SIXTY ENERGY L.L.C

اإىل /اأوريونتيك انوفي�شن ذ.م.م
ORIONTEK INNOVATIONS L.L.C

 تعديل ن�شاط /اإ�شافة جتارة اجهزة احلا�شب االآيل ولوازمها - باجلملة  4651001
 تعديل ن�شاط /اإ�شافة جتارة معدات االت�شال ال�شلكية - باجلملة  4652001

 تعديل ن�شاط /اإ�شافة جتارة اجهزة ومعدات االنذار واملراقبة - باجلملة  4659962
 تعديل ن�شاط /حذف اال�شتثمار يف م�شروعات الطاقة و تاأ�شي�شها و ادارتها  6499008

 تعديل ن�شاط /حذف مقاوالت تركيب اأنظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء و�شيانتها  4322005
 تعديل ن�شاط /حذف خدمات حت�شيل الر�شوم والدفعيات  8291007

 تعديل ن�شاط /حذف اإ�شلح و�شيانة مكيفات الهواء و معدات التربيد وتنقية الهواء  3312007
 تعديل ن�شاط /حذف خدمات التربيد املركزي للمناطق  3530002

 تعديل ن�شاط /حذف خدمات كفاءة الطاقة يف املباين  7110208
اأربعة ع�شر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خلل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام: 

حكومة  ق�����ي�����ادات  ب���رن���ام���ج  اأط����ل����ق 
حوارية  جل�شات  �شل�شلة  االإم�����ارات 
لت�شميم  بعد"  "عن  ت���ف���اع���ل���ي���ة 
الهادفة  امل��ب��ادرات  �شمن  اخلم�شني، 
لتنفيذ  ال��وط��ن��ي��ة  اجل���ه���ود  ل���دع���م 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
م��ك��ت��وم نائب  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
باإ�شراك   ، اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
م�شروع  يف  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع 

ت�شميم اخلم�شني عاماً املقبلة.
 500 اأك��رث من  املبادرة  وي�شارك يف 
م�شوؤول وموظف حكومي من نخبة 
خريجي برامج القيادات التنفيذية، 
وامل�������ش���ت���ق���ب���ل، و����ش���ب���اب االإم����������ارات، 
وع���دد م��ن اأف����راد امل��ج��ت��م��ع، وتهدف 
لتطوير 400 فكرة وت�شميم حلول 
ل��ل��ت��ح��دي��ات وت���ق���دمي م��ق��رتح��ات يف 
 20 �شمن  جمتمعياً  حم���وراً   16

جل�شة تفاعلية.
ق���ي���ادات حكومة  ب��رن��ام��ج  وا���ش��ت��ه��ل 
"النماذج  بجل�شة  امل��ب��ادرة  االإم����ارات 
احلكومي"،  ل���ل���ع���م���ل  اجل������دي������دة 
ب��ح�����ش��ور م��ع��ايل م��ع��ايل ع��ه��ود بنت 
خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير 
احلكومي وامل�شتقبل اأمني عام جلنة 
على  رك���زت  للخم�شني،  اال���ش��ت��ع��داد 
التوجهات  �شملت  امل��ح��اور  م��ن  ع��دد 
احلكومي  وال��ت��ط��وي��ر  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
واملهارات  للم�شتقبل،  واال���ش��ت��ع��داد 

امل�شتقبلية ومناذج العمل اجلديدة.
وت��ق��وم امل���ب���ادرة ع��ل��ى اإ����ش���راك فئات 
من  امل�شتقبل،  ت�شميم  يف  املجتمع 
م����ه����ارات خريجي  ت��وظ��ي��ف  خ����لل 
ب���رام���ج ال���ق���ي���ادات يف ال��ت��وا���ش��ل مع 
امل���ج���ت���م���ع وال����ت����ع����رف على  اأف����������راد 
مل�شتقبل  وط��م��وح��ات��ه��م  اأف���ك���اره���م 
منها  واال�شتفادة  ال�شاملة،  التنمية 
اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ط  و���ش��ع  يف 
وت�����ش��م��ي��م امل������ب������ادرات وال�����ربام�����ج، 
العمل احلكومي،  وتطوير منظومة 
واب��ت��ك��ار من���اذج ج��دي��دة يف املجاالت 
االق�����ت�����������ش�����ادي�����ة واالج����ت����م����اع����ي����ة 

والتكنولوجية والبيئية.
واأك������دت م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خلفان 
احلكومية  ال��ق��ي��ادات  دور  ال���روم���ي 

م�������ش���روع  وامل������ح������وري يف  ال����ف����اع����ل 
املقبلة،  ع���ام���ا  اخل��م�����ش��ني  ت�����ش��م��ي��م 
واأهمية توظيف اأفكارهم وخرباتهم 
وامل����ه����ارات ال���ت���ي اك��ت�����ش��ب��وه��ا خلل 
اإع�����داده�����م وت���اأه���ي���ل���ه���م ع���ل���ى مدى 
قيادات  برنامج  يف  املا�شية  ال�شنوات 
حكومة االإمارات، يف جهود التطوير 
احلكومة  مرونة  وتعزيز  احلكومي 
وال��ن��ه��ج اال���ش��ت��ب��اق��ي امل��ت��ك��ام��ل الذي 

تتبناه.
م�شروع  اإن  ال���روم���ي  ع��ه��ود  وق��ال��ت 
اأطلقه  ال�����ذي  اخل��م�����ش��ني  ت�����ش��م��ي��م 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
را�شد اآل مكتوم ، ميثل روؤية قيادية 
����ش���ام���ل���ة ل���رت����ش���ي���خ ال�������ش���راك���ة بني 
احلكومة واملجتمع، م�شيدة مببادرة 
ب��رن��ام��ج ق���ي���ادات ح��ك��وم��ة االإم�����ارات 
بتعزيز  ال��ت��وج��ه��ات  ه���ذه  لتج�شيد 
وفئات  خ��ري��ج��ي��ه  ب���ني  ال�������ش���راك���ات 

املجتمع، يف جهود بناء امل�شتقبل.
من جهته اأكد الدكتور يا�شر النقبي 
للقيادات  ال����ع����ام  امل����دي����ر  م�������ش���اع���د 
مكتب  يف  احل���ك���وم���ي���ة  وال������ق������درات 
رئا�شة جمل�س الوزراء بوزارة �شوؤون 
جمل�س الوزراء حر�س حكومة دولة 
اال�شتفادة من  تعزيز  على  االإم���ارات 
ق���درات وخ���ربات وم��ه��ارات خريجي 
القيادات احلكومية، ودورهم  برامج 
وابتكار  اخل��ط��ط  و���ش��ع  يف  ال��ف��اع��ل 

احللول لتحديات امل�شتقبل وامل�شاركة 
عاماً  اخلم�شني  ت�شميم  م�شروع  يف 

املقبلة.
وقال اإن حكومة االإمارات تركز على 
الوطنية،  وال��ك��ف��اءات  ال��ق��درات  بناء 
ال��ق��ي��ادات تدعم  م��ن  واإع�����داد نخبة 
املرونة  وت���ع���زي���ز  ال��ت��ط��وي��ر  ج���ه���ود 
امل�شتقبلية،  احلكومية  واجل��اه��زي��ة 
حكومة  قيادات  برنامج  مبادرة  واإن 
خريجي  ن��خ��ب��ة  جت���م���ع  االإم����������ارات 
لي�شاركوا  املجتمع،  واأفراد  الربنامج 
م����ب����ادرات جديدة  ت�����ش��م��ي��م  يف  م��ع��اً 
ا�شتعدادا  رئي�شياً  16 حموراً  �شمن 

للخم�شني عاماً املقبلة.
وناق�س امل�شاركون يف جل�شة "النماذج 
اأهم  احلكومي"  ل��ل��ع��م��ل  اجل���دي���دة 
العمل  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���ت���وج���ه���ات 
احل����ك����وم����ي ال����ت����ي ت�������ش���م���ل اأمت����ت����ة 
احلكومية  واالإج�������راءات  اخل���دم���ات 
ي�شهدها،  التي  والتحوالت  ال�شاملة 
اأحدث  توظيف  اأهمية  على  ورك���زت 
و���ش��ائ��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة يف 
املبادرات  وتطوير  القرار  �شنع  دعم 

اجلديدة.
ورك����ز امل�����ش��ارك��ون ع��ل��ى اأه��م��ي��ة بناء 
احلكومات  دور  ح��ول  ج��دي��د  ت�شور 
املقبلة،  اخل��م�����ش��ة  ال���ع���ق���ود  خ�����لل 
اخلدمات  جميع  ت��ط��وي��ر  و����ش���رورة 
يف �شوء توجه احلكومة لت�شبح كل 

خدماتها ا�شتباقية، واالأثر االإيجابي 
احلكومية  وال�شيا�شات  ل��ل��م��ب��ادرات 
اجلديدة على دعم اجلهود الوطنية 

لل�شتعداد للخم�شني عاماً املقبلة.
وتطرق املجتمعون اإىل مناذج العمل 
املهارات  واأه��م  امل�شتقبل  يف  املتوقعة 
الب�شرية  امل�����وارد  ع��ل��ى  ينبغي  ال��ت��ي 
عليها  والبناء  تطويرها  احلكومية 
يف  الفاعلة  امل�شاهمة  م��ن  ليتمكنوا 
م�����ش��رة ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة، واأه����م 
تدعم  التي  احلكومي  العمل  اآل��ي��ات 
حتقيق روؤية قيادة حكومة االإمارات 

يف التحول اإىل النماذج امل�شتقبلية.
وت�شمل املحاور ال�16 التي يناق�شها 
خ��ري��ج��و ب���رام���ج ال���ق���ي���ادات خلل 
م�شتقبل  ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة،  اجل���ل�������ش���ات 
قطاع  ودور  ال���رق���م���ي،  االق���ت�������ش���اد 
االقت�شاد  تنمية  يف  االأع��م��ال  ري���ادة 
ال�شباب  ت�شجيع  و���ش��رورة  الوطني، 
على الدخول اإىل جماالت جديدة يف 
م�شتقبلية  مناذج  وابتكار  االقت�شاد، 
ال�شناعة  قطاعات  تطوير  يف  ت�شهم 
الدولة  ج��اه��زي��ة  وت��ع��زز  والت�شنيع 

للم�شتقبل.
وي���ب���ح���ث امل�������ش���ارك���ون ���ش��ب��ل متكني 
االإم������������ارات  االأ��������ش�������رة يف جم���ت���م���ع 
وتعزيز  واج���ت���م���اع���ي���اً،  اق���ت�������ش���ادي���اً 
ال��ن�����ش��ي��ج امل��ج��ت��م��ع��ي ل���ل���دول���ة من 
خلل احلفاظ على املوروث القيمي 

وال���ه���وي���ة ال���وط���ن���ي���ة، اإ����ش���اف���ة اإىل 
واالإبداعية  الثقافية  املواهب  تنمية 
والفنية واالأدبية يف املجتمع ودعمها، 
مبا ي�شمن ت�شكيل قطاعات جديدة 
ت�شهم يف تعزيز ريادة دولة االإمارات 

ا�شتعداداً للمرحلة املقبلة.
وت���رك���ز اجل��ل�����ش��ات ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة على 
والطلب  ال�����ش��ب��اب  اإع������داد  اأه��م��ي��ة 
ال���درا����ش���ي���ة  امل�����راح�����ل  يف خم���ت���ل���ف 
تطوير  خ����لل  م���ن  واالأك����ادمي����ي����ة، 
امل�شتقبلية  امل������ه������ارات  م���ن���ظ���وم���ة 
وتاأهيلهم للدخول اإىل �شوق العمل، 
واإيجاد  متطلباته،  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
ت�شمل  ال����ت����ي  ل���ل���ت���ح���دي���ات  ح����ل����ول 
التخ�ش�شات  وم���واءم���ة  ال��ب��ط��ال��ة، 
اإ�شافة  امل�شتقبلية،  ال��وظ��ائ��ف  م��ع 
الريا�شات  مل�شتقبل  التخطيط  اإىل 
األعاب  ت�����ش��م��ل  ال���ت���ي  االإل���ك���رتون���ي���ة 
ال��ف��ي��دي��و، م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى تعزيز 

ال�شحة العامة والنف�شية لل�شباب.
املبادرات  و���ش��ع  امل��ح��اور  ت�شمل  كما 
ق���ط���اع  اجل������دي������دة يف  وال�������ربام�������ج 
وال�شلمة،  واالأم������ن  االت�������ش���االت، 
وحتقيق اال�شتدامة البيئية، وتعزيز 
واالأزمات  للطوارئ  الدولة  جاهزية 
واال�شتفادة  امل�شتقبلية،  واالأوب���ئ���ة 
م�����ن ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا احل����دي����ث����ة يف 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  ت��ط��وي��ر جم���االت 

واملتجددة.

•• ال�صارقة-وام: 

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
2020م ب�شاأن تنظيم  35 ل�شنة  االأعلى حاكم ال�شارقة املر�شوم االأم��ري رقم 

نادي �شيدات ال�شارقة.
الكاملة  واالأهلية  االعتبارية  بال�شخ�شية  النادي  يتمتع  اأن  على  املر�شوم  ون�س 
اأهدافه وممار�شة اخت�شا�شاته،  القانونية اللزمة لتحقيق  الت�شرفات  ملبا�شرة 
ويكون له اال�شتقلل املايل واالإداري، يتبع رئي�س النادي �شمو ال�شيخة جواهر 
ويعمل  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  �شاحب  قرينة  القا�شمي  �شلطان  بن  بنت حممد 
ال�شارقة، ويجوز  الرئي�س يف مدينة  النادي  اإ�شرافه مبا�شرة. ويكون مقر  حتت 

بقرار من الرئي�س اأن ُين�شئ فروعاً اأخرى له يف باقي مدن ومناطق االإمارة.
ويهدف النادي اإىل حتقيق ما يلي: 

والتعليمية  الثقافية  واالأن�شطة  الرتفيهية  اخل��دم��ات  باأف�شل  االرت��ق��اء   .1
وال�شحية والريا�شية للمراأة.

يف الفعاليات واالأن�شطة التي تعنى ب�شوؤون املراأة على  املراأة  م�شاركة  تفعيل   .2
امل�شتويات املحلية واالإقليمية والدولية.

املجاالت  �شتى  يف  الب�شري  امل��ال  راأ���س  وتطوير  الوطنية  الكفاءات  متكني   .3
التي تخدم املراأة.

ت�شاهم يف تطوير وتنمية املواهب واملبادرات االإبداعية  حمفزة  بيئة  توفر   .4
للمراأة.

مكانة االإمارة يف خمتلف اأن�شطة املراأة على م�شتوى الدولة وخارجها  تعزيز   .5
يف اإطار �شيا�شات وتوجه الدولة واالإمارة يف هذا ال�شاأن.

ويكون للنادي يف �شبيل حتقيق اأهدافه ممار�شة االخت�شا�شات االآتية: 1. ر�شم 
ال�شيا�شات العامة وو�شع اخلطط اال�شرتاتيجية املتعلقة بالنادي.

الفعاليات واجلوائز واملوؤمترات ذات ال�شلة باملراأة. وا�شت�شافة  تنظيم   .2
الدعم  و�شائل  كافة  وت��ق��دمي  امل��وه��وب��ني  ورع��اي��ة  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  تنظيم   .3

اللزمة ل�شقل مهاراتهم ومواهبهم.
وال�شحية  والريا�شية  والرتفيهية  والتعليمية  الثقافية  االأن�شطة  تقدمي   .4

للمراأة من خلل مرافق النادي.
يف  امل���راأة  وتاأهيل  لت�شجيع  ال��لزم��ة  واملتطلبات  االإمكانيات  كافة  توفر   .5

االإمارة ملمار�شة االأن�شطة التي يقدمها النادي.
6. التعاون مع الدوائر واملوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية واأفراد املجتمع يف تطوير 

وتنمية االإمارة كواجهة ريادية للمراأة وتعزيز مكانتها حملياً ودولياً.
7. توفر خدمات اللياقة واجلمال وال�شيافة وتنمية املواهب للمراأة يف جو من 

اخل�شو�شية والرفاهية.
وال�شراكات. التفاهم  ومذكرات  واالتفاقيات  العقود  اإبرام   .8

وللأغرا�س  ن�شاطه  ملمار�شة  اللزمة  التجارية  ال�شركات  وتاأ�شي�س  اإن�شاء   .9
اال�شتثمارية العائدة للنادي.

للنادي. التابعة  واملرافق  واملن�شاآت  امل�شاريع  وتطوير  وت�شغيل  اإدارة   .10
الرئي�س. من  النادي  بها  ُيكلف  اأخرى  اخت�شا�شات  اأية   .11

اإدارة النادي بقرار من الرئي�س، وُيحدد القرار درجته املالية  وُيعني من يتوىل 
له  ويكون  والفنيني،  االإداري���ني  املوظفني  من  ك��اف  ع��دد  ويعاونه  والوظيفية، 
ال�شلطات وال�شلحيات اللزمة الإدارة �شوؤون النادي واتخاذ القرارات اللزمة 
ال�شيا�شة العامة للنادي  1. اقرتاح  اأهدافه، وله بوجه خا�س ما يلي:  لتحقيق 
اال�شرتاتيجية  تنفيذها وو�شع اخلطط  واالإ�شراف على  وبراجمه وم�شروعاته 

التي تكفل تطوير العمل يف النادي وعر�شها على الرئي�س العتمادها.
ال�شارية  واالأنظمة  الت�شريعات  وفق  النادي  يف  العمل  �شر  على  االإ�شراف   .2

واإ�شدار القرارات االإدارية والتعاميم ومتابعة تنفيذها.
وو�شع نظم  ب�شاأنها  تعديلت  واأية  للنادي  واالإدارية  املالية  اللوائح  اإ�شدار   .3

العمل الداخلية فيه بعد اعتمادها من الرئي�س.
متثيل النادي يف علقاته مع االآخرين.  .4

امل�شرفية املالية والتجارية. احل�شابات  واإدارة  فتح   .5
وحتديد  للنادي  التابعة  العمل  وف��رق  واملوؤقتة  الدائمة  اللجان  ت�شكيل   .6
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اأ�شكالها  املحلية بكافة  ال�شرائب والر�شوم احلكومية  النادي من جميع  وُيعفى 
واأنواعها با�شتثناء الر�شوم اال�شتهلكية.

فيما  ك��ل  تنفيذ  املعنية  اجل��ه��ات  وعلى  ���ش��دوره  ت��اري��خ  م��ن  املر�شوم  بهذا  ُيعمل 
يخ�شه، وُيلغى اأي حكم يتعار�س مع اأحكامه، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة دبي، 
بالنيابة عن القطاع اخلا�س يف اإمارة 
 750،000 دب��ي، عن تربعها مببلغ 
درهم اإماراتي ملوؤ�ش�شة اجلليلة، اإحدى 
اآل مكتوم  ب��ن را���ش��د  م��ب��ادرات حممد 
"ب�شمة  العاملية، وذلك لدعم حملتها 
االبتكارات  ل��دع��م  �شعيد"  ب��ن  را���ش��د 
الطبية،  واالأب��ح��اث  العلوم  مب��ج��االت 
االإمارات  دول��ة  و�شع  ت�شتهدف  والتي 
العامل  دول  ب��ني  متقدمة  م��رت��ب��ة  يف 

على �شعيد االأبحاث الطبية.
والقطاع  دب��ي  غرفة  م�شاهمة  وت��اأت��ي 

االأبحاث  دع���م  يف  ب���االإم���ارة  اخل��ا���س 
ال��ط��ب��ي��ة يف وق���ت ي�����ش��ه��د ف��ي��ه العامل 
ج��ائ��ح��ة غ���ر م�����ش��ب��وق��ة اأث������رت على 
الب�شرية جمعاء، وغّرت كل مفاهيم 
يف  اال�شتثمار  اأهمية  واأب���رزت  احل��ي��اة، 
العلمية  واالأب���ح���اث  ال�شحية  ال��ع��ل��وم 
التطويرية من اأجل االرتقاء مب�شرة 

التنمية الب�شرية.
لدعم  دب��ي  غرفة  م�شاهمة  و�شتذهب 
واالأبحاث  ال��درا���ش��ات  اأح��دث  ومتويل 
فرو�س  اأب��ح��اث  وخ�����ش��و���ش��اً  الطبية 
)كوفيد19-(  امل�����ش��ت��ج��د  ك�����ورون�����ا 
واالأوعية  والقلب  ال�شرطان  واأمرا�س 
وال�شمنة  ال�شكري  وم��ر���س  الدموية 

هذا  يعك�س  حيث  النف�شية،  وال�شحة 
التربع ريادة القطاع اخلا�س باالإمارة، 
ووع���ي���ه ب��اأه��م��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة يف 
منوها  ودع���م  االأمم،  بحياة  االرت��ق��اء 

وتطورها وحماية الب�شرية.
وقال �شعادة حمد بوعميم، مدير عام 
دولة  اإن  دب��ي  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
الر�شيدة،  قيادتها  ظل  ويف  االإم���ارات 
الدول،  تنمية  العلم يف  اأهمية  اأدرك��ت 
كتابة  يف  ال��ط��ب��ي��ة  االأب�����ح�����اث  ودور 
العامل،  ل�����ش��ع��وب  اأف�������ش���ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
معترباً اأن دولة االإمارات كانت �شباقة 
واالأبحاث  االأدوات  يف  اال�شتثمار  اإىل 
واخل�����ربات ال��ط��ب��ي��ة م��ن اأج����ل تعزيز 

التحديات  مل��واج��ه��ة  ال��ع��امل  ج��اه��زي��ة 
مركز  اإط�����لق  اإن  م����وؤك����داً  ال��ط��ب��ي��ة، 
حم��م��د ب��ن را���ش��د ل��لأب��ح��اث الطبية 
ال��دول��ة بدعم  ال��ت��زام  يعك�س  م��وؤخ��راً 
ال�����ش��ح��ي��ة يف هذه  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ه���ود 

الظروف اال�شتثنائية.
تاأتي  قائًل:"  ب��وع��م��ي��م  واأ������ش�����اف 
م�شاهمة غرفة دبي التي متثل م�شالح 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف االإم�������ارة، بدعم 
اجلهود البحثية الطبية التي تقودها 
التزامنا  لتعك�س  اجل��ل��ي��ل��ة،  موؤ�ش�شة 
واملجتمعية  ال��وط��ن��ي��ة  وم�����ش��وؤول��ي��ت��ن��ا 
من  وت�شجيعها  اجلهود  هذه  بتحفيز 
اأج���ل ال�����ش��ال��ح ال��ع��ام وح��م��اي��ة �شعبنا 

ومكت�شباتنا، حيث عودتنا الدولة على 
واالأبحاث  العلوم  االبتكار يف جماالت 
مل�شرتنا  رك��ي��زة  تعترب  ال��ت��ي  الطبية 
واخلم�شني  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ���ش��ن��اع��ة  ن��ح��و 
�شعادة  ق���ال  وب�����دوره  املقبلة."  ع��ام��اً 
الدكتور عبد الكرمي �شلطان العلماء، 
اجلليلة  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س 
االإم�������ارات  دول�����ة  ت��ت��ط��ل��ع  ح���ني  "يف 
عاًما  اخلم�شني  اإىل  املتحدة  العربية 
القادمة، تربز اخلطوات الهامة التي 
الطبي  االب���ت���ك���ار  يف  ك���اأم���ة  ن��ت��خ��ذه��ا 
كم�شدر  وال��ب��ح��ث��ي  العلمي  وال��ت��ق��دم 
موؤ�ش�شة  ت��ه��دف  ج��م��ي��ًع��ا.  ل��ن��ا  اإل���ه���ام 
اأن تكون رائ��دة يف جمال  اجلليلة اإىل 

البحوث الطبية احليوية يف املنطقة، 
ونحن ممتنون للغاية لغرفة دبي على 
كرمهم ودعمهم مل�شاعدتنا يف حتقيق 
باأن  ي��وؤم��ن��ون مثلنا  اأه��داف��ن��ا.، الأن��ه��م 
ُيعد  الطبية  ال��ب��ح��وث  يف  اال���ش��ت��ث��م��ار 
االأجيال  الزده���ار  االأهمية  بالغ  اأم���ًرا 
العامل  مر  لقد  وا�شتدامتها.  القادمة 
مبعزل  ل�شنا  ونحن  كبرة،  بتغيرات 
عنه حيث منر بهذه املرحلة احلرجة، 
ال��ع��ل��م والعمل  ع��ل��ى  ن��ع��ت��م��د  ول��ك��ن��ن��ا 
ن�شعر  اإذ  االأرواح  الإنقاذ  مًعا  اخل��ري 
دبي"  "غرفة  ا�شم  روؤي��ة  بالفخر عند 
را�شد  "ب�شمة  يف  املانحني  لوحة  على 
ب�شكل  ال��ع��امل  تغر  لقد  �شعيد".  ب��ن 

التي  احلرجة  املرحلة  ه��ذه  ويف  كبر 
ل ال��ي��وم وب�����ش��ورة غر  من��ر ب��ه��ا، ُن��ع��وِّ
العلماء  جهود  ت�شافر  على  م�شبوقة 
اختبارات  ل��ت��ط��وي��ر  م���ًع���ا  واالأط����ب����اء 
ت�شخي�شية وعلجات اأف�شل واكت�شاب 
ذلك  ل��لأم��را���س، مب��ا يف  اأف�شل  فهم 
االأم���را����س ال��ف��رو���ش��ي��ة ال��ت��ي ت�شيب 

الب�شرية."
و�شيتم ت��دوي��ن ا���ش��م غ��رف��ة دب��ي على 
من  االأول  االآيل  امل��ت��ربع��ني  ح���ائ���ط 
نوعه يف العامل، والذي يوثق اجلهات 
الطبية  ل��لأب��ح��اث  وال��داع��م��ة  املانحة 
ب��اع��ت��ب��اره��م ق�����ادة ال��ت��غ��ي��ر يف دول���ة 

االإمارات العربية املتحدة. 

•• دبي-وام: 

بداأت اأم�س اأوىل الربامج التدريبية واملحا�شرات التوعوية 
املقامة عن ُبعد لطلبة القانون من اأبرز اجلامعات املرموقة 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة وذلك على هام�س جدول 
اأعمال »االأ�شبوع الت�شريعي 2020« الذي تنّظمه االأمانة 
العامة ل� »اللجنة العليا للت�شريعات يف اإمارة دبي« عن بعد 
اال�شتدامة«.  حتقيق  يف  الت�شريعية  »امل��رون��ة  �شعار  حتت 
م�شاركة  االإلكرتونية  التثقيفية  املحا�شرات  وت�شتقطب 
وا�شعة من طلبة القانون يف اجلامعات مبا فيها »جامعة 
املتحدة« و«كلية االإمام مالك لل�شريعة  العربية  االإمارات 
والقانون« و«اأكادميية �شرطة دبي« و«جامعة العني للعلوم 
والتكنولوجيا« والتي �شت�شتمر على مدى يومني يف اإطار 
االأمثل  اال�شتثمار  م�شرة  بتعزيز  العامة  االأمانة  التزام 
التطبيق  ل�شمان  املوؤهلة  القانونية  الب�شرية  الكوادر  يف 
الت�شريعي االأمثل، مبا يدعم امل�شرة التنموية الطموحة 
التثقيفية  املحا�شرة  و�شهدت  دب��ي.  اإم���ارة  تقودها  التي 
االأوىل التي حملت عنوان »رهن املنقول دون حيازة« التي 
ورئي�س  اأول  ق��ان��وين  امل��دح��اين  اهلل  عبد  عائ�شة  قدمتها 
ماهية  ح��ول  مو�شعة  مناق�شات  واملتابعة  التن�شيق  ق�شم 
رهن املنقول دون حيازة واأهميته ومتييز رهن املنقول دون 
حيازة عن غره من االأنظمة القانونية ال�شبيهة كالرهن 
امل�شاركون  الطلبة  وا�شتمع  التاأميني  وال��ره��ن  احل��ي��ازي 
لتطبيق  تخ�شع  ال��ت��ي  االأم����وال  ح��ول  مف�شل  ���ش��رٍح  اإىل 
2020 يف �شاأن �شمان احلقوق يف  4 ل�شنة  القانون رقم 
والذي  اأحكامه  من  امل�شتثناة  واالأم���وال  املنقولة  االأم��وال 
القانوين  التميز  درب  على  هامة  حمطة  ���ش��دوره  �شّكل 
والت�شريعي كونه يتيح للمقرت�شني القدرة على ت�شجيل 
�شمان الدين �شاري املفعول على االأ�شول املنقولة مقّدماً 
واجهت  ال��ت��ي  الرئي�شية  امل�شاكل  الإح���دى  ناجعة  ح��ل��واًل 
حماية  �شمان  م��ع  ال�����ش��واء  على  واملقرت�شني  املُقر�شني 
ح��ق��وق امل��دي��ن��ني وال��دائ��ن��ني ب��اأك��رث م��ن و�شيلة مب��ا فيها 

اإ�شهار الرهن يف �شجل خا�س .
القانون  تطبيق  نطاق  على  ال�شوء  املحا�شرة  و�شلطت 
الذي ينطبق على رهون االأ�شول املنقولة امللمو�شة وغر 
امللمو�شة احلالية اأو امل�شتقبلية وال ينطبق على اأي اأ�شول 
اأو  ت�شجيلها  احل��ال��ي��ة  ال��ق��وان��ني  تتطلب  وال��ت��ي  منقولة 

االأ�شول املُ�شّجلة بالفعل يف �شجل خا�س.
الثانية  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  امل��ح��ا���ش��رة  ت��ع��ق��د  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
فاطمة  من  كل  تقدمي  الت�شريعي«  االأث��ر  »تقييم  بعنوان 
املالية  الت�شريعات  �شعبة  ورئي�س  قانوين  ال�شيبه  عبداهلل 
واالقت�شادية وب�شرى حامد الربواين قانوين اأول ورئي�س 
حول  �شتتمحور  ح��ي��ث  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  �شعبة 
التعريف باأهمية تقييم االأثر الت�شريعي يف الو�شول اإىل 
الت�شريعات ذات اجلودة والكفاءة العالية و�شيحظى الطلبة 
بفر�شة االطلع على مفهوم وفوائد وفعالية تقييم االأثر 
منه  امل�شتفيدة  وال��ف��ئ��ات  امل�شتثناة  واحل���االت  الت�شريعي 

ف�شًل عن اخلطوات االأ�شا�شية لعملية التقييم.

»اللجنة  ل�  العام  اأحمد بن م�شحار املهري االأم��ني  وق��ال 
اإم��ارة دب��ي«: تتفرد ال��دورة احلالية  العليا للت�شريعات يف 
وتوعوية  تثقيفية  ب��ن��دوات  الت�شريعي«  »االأ���ش��ب��وع  م��ن 
القانون يف نخبة اجلامعات  بوجه خا�س لطلبة  موّجهة 
ب��اأه��م��ي��ة �شقل معارف  م��ن��ا  وال��ك��ل��ي��ات يف ال��دول��ة اإمي���ان���اً 
ومهارات ال�شباب يف امليادين القانونية والت�شريعية متا�شياً 
مع روؤية وتوجيهات قيادتنا الر�شيدة التي تراهن عليهم 
باعتبارهم القوة الدافعة ل�شنع امل�شتقبل وت�شهد الندوات 
املقامة عرب تقنية االت�شال املرئي م�شاركة طلبية وا�شعة 
القانونية  الثقافة  اإث����راء  درب  على  متقدمة  خ��ط��وة  يف 
للرتقاء  م��وؤه��ل��ة  اأج���ي���ال  ل��ب��ن��اء  متينة  دع��ائ��م  واإر����ش���اء 
ملواكبة  اجلاهزية  اأمّت  على  لتكون  الت�شريعية  باملنظومة 

التطورات التنموية خلل ال�شنوات اخلم�شني املقبلة.
خلل  الطلبة  ا�شت�شافة  ُت�شعدنا  م�شحار:  ب��ن  واأ���ش��اف 
الذي  ال��ث��ان��ي��ة  ب���دورت���ه   »2020 الت�شريعي  »االأ���ش��ب��وع 
ي��ق��ام ه���ذه امل����رة ع���ن ب��ع��د جم���ّددي���ن ال��ت��زام��ن��ا امل�شتمر 
بتوطيد �شراكاتنا اال�شرتاتيجية مع االأو�شاط اجلامعية 
واالأكادميية واحلكومية يف �شبيل توحيد وتوجيه اجلهود 
القانونية  امل���ه���ارات  لتطوير  ال�شامنة  ال�شبل  ل��ت��وف��ر 
والكفاءات املاهرة والقادرة على تطوير وتنفيذ ت�شريعات 
الغد  و�شنع  ا�شت�شراف  م�شار  تدفع  ومتوازنة،  م�شتدامة 
اإم����ارة دب��ي ودول���ة االإم�����ارات العربية  اإل��ي��ه  ال���ذي ت�شبو 
اأي�شاً   »2020 الت�شريعي  »االأ�شبوع  وي�شتقطب  املتحدة. 
م�شتقبل  74 جهة حكومية حملية ال�شت�شراف  م�شاركة 
العملية الت�شريعية حيث ي�شّكل من�شة ا�شرتاتيجية هامة 
لتبادل اأجن���ح ال��ت��ج��ارب واأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات وط���رح روؤى 
ا�شت�شرافية ل�شمان حتقيق مرونة وا�شتدامة الت�شريعات 
ال�شيا�شات  ت��ع��دد  ظ��ل  يف  الت�شريعي  اال���ش��ت��ق��رار  وت��ع��زي��ز 

احلكومية ويف �شوء التطور التكنولوجي املت�شارع.
ويربز »املخترب الت�شريعي: املرونة الت�شريعية يف حتقيق 
الت�شريعي  »االأ���ش��ب��وع  فعاليات  اأه���م  ك��اأح��د  اال���ش��ت��دام��ة« 
تتواءم  متكاملة  ابتكارية  منظومة  يعد  حيث   »2020
و�شنع  ا�شت�شراف  اإىل  الهادفة  الوطنية  واال�شرتاتيجية 
مقّدماً  ال���ع���امل  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م�����ش��ت��ق��ب��ل  وت�����ش��م��ي��م 
تت�شم  ال��ت��ي  امل�شتقبل  لت�شريعات  اآم��ن��ة  جت��ري��ب��ي��ة  بيئة 
احلياة.  ج��ودة  تعزيز  ي�شمن  مبا  واملرونة  بالديناميكية 
الهامة  الق�شايا  من  ع��دداً  الت�شريعي«  »االأ�شبوع  ويطرح 
م�شوؤولية  باعتبارها  الت�شريعات  ا�شتدامة  مقّدمتها  يف 
ت�شريعات  وتنفيذ  لتطوير  ال��ك��ف��اءات  واأه��م��ي��ة  اجل��م��ي��ع 
م�شتدامة اإىل جانب مفهوم اال�شتقرار الت�شريعي وبحث 
ال�شيا�شات  ا���ش��ت��ق��رار  ب��ني  ال��رتاب��ط��ي��ة  ال��ع��لق��ة  طبيعة 
ا�شتقرار  على  املرتتبة  واالآث����ار  والت�شريعات  احلكومية 
الت�شريعية  العملية  يف  امل�شتقبل  وت�����ش��ّور  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
�شل�شلة  احلالية  ال���دورة  اأع��م��ال  ج��دول  ويتخّلل  وغرها 
التوعوية  والربامج  التفاعلية  والن�شاطات  الندوات  من 
التي  التثقيفية  واملحا�شرات  العمل  وور���س  والتثقيفية 
�شريحة  مب�شاركة  االإن��رتن��ت  �شبكة  عرب  اإلكرتونياً  تقام 

وا�شعة من اجلمهور امل�شتهدف.

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�ش�ما اأمرييا ب�شاأن تنظيم نادي �شيدات ال�شارقة

غرفة دبي تتربع بـ 750,000 درهم دعمًا لالأبحاث الطبية ملوؤ�ض�ضة اجلليلة 

ب�عميم: ملتزم�ن مب�ش�ؤوليتنا ال�طنية واملجتمعية ل�شناعة م�شتقبلنا وحماية �شعبنا ومكت�شباتنا

العليا للت�شريعات تعزز ال�شتثمار يف طاقات ال�شباب 
امل�ؤهل ل�شمان التطبيق الت�شريعي الأمثل

يف 20 جل�ضة تفاعلية تغطي 16 حمورًا نظمها برنامج قيادات حكومة االإمارات

احلك�مة واملجتمع يت�شاركان الروؤى لت�شميم اخلم�شني عامًا املقبلة

•• اأبوظبي - وام:

اأو�شحت النيابة العامة للدولة من خلل تغريدة ن�شرتها 
اأم�س على ح�شاباتها يف مواقع التوا�شل االجتماعي عقوبة 

تزوير امل�شتندات االإلكرتونية.
ولفتت النيابة العامة اإىل اأن امل�شتند االإلكرتوين هو �شجل 
اأو بيان معلوماتي يتم اإن�شاوؤه اأو تخزينه اأو ا�شتخراجه اأو 
ن�شخة اأو اإر�شاله اأو اإبلغه اأو ا�شتلمه بو�شيلة اإلكرتونية 
على و�شيط ، وطبقا للمادة 6 من املر�شوم بقانون احتادي 
تقنية  ج��رائ��م  م��ك��اف��ح��ة  ���ش��اأن  يف   2012 ل�شنة   5 رق���م 
ال  التي  والغرامة  املوؤقت  بال�شجن  يعاقب  فاإنه  املعلومات 
األ��ف درهم   750 األ��ف دره��م وال تتجاوز   150 ع��ن  تقل 

احلكومة  م�شتندات  م��ن  اإلكرتونًيا  م�شتنًدا  زور  م��ن  ك��ل 
العامة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأو  ال��ه��ي��ئ��ات  اأو  املحلية  اأو  االحت���ادي���ة 
االحتادية اأو املحلية. وتكون العقوبة احلب�س والغرامة التي 
ال تقل عن 100 األف درهم وال تتجاوز 300 األف درهم اأو 
اإحدى هاتني العقوبتني اإذا وقع التزوير يف م�شتندات جهة 
غر تلك املن�شو�س عليها يف الفقرة االأوىل من هذه املادة. 
بح�شب  التزوير،  جلرمية  املقررة  العقوبة  ب��ذات  ويعاقب 
االأحوال، من ا�شتعمل امل�شتند االإلكرتوين املزور مع علمه 

بتزويره.
جدير بالذكر اأن ن�شر هذه التغريدات ياأتي يف اإطار حملة 
بني  القانونية  الثقافة  لتعزيز  امل�شتمرة  العامة  النيابة 

اأفراد املجتمع، ورفع م�شتوى وعي اجلمهور بالقانون.

النيابة العامة للدولة ت��شح عق�بة تزوير امل�شتندات الإلكرتونية
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اأخبـار الإمـارات

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

ان��ت��ه��ت ب��ل��دي��ة م��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة م���ن ت��ن��ف��ي��ذ ال���ط���ري���ق امل�����وؤدي 
ل��ل���ش��رتاح��ات ال��ب��ح��ري��ة يف ج��زي��رة غ��اغ��ا وذل����ك ���ش��م��ن خطط 
مدن  خمتلف  يف  الداخلية  ال��ط��رق  مبنظومة  للرتقاء  البلدية 
منطقة الظفرة وفق اأعلى املعاير العاملية ويت�شمن امل�شروع اإن�شاء 
داخل  البحرية  اال���ش��رتاح��ات  خلدمة  غاغا  جزيرة  داخ��ل  طريق 
اجلزيرة مما ي�شاهم يف ت�شهيل احلركة والتنقل بني اال�شرتاحات 

واجلزيرة.
التي تلبي احتياجات  التحتية  البنية  امل�شروع اىل توفر  ويهدف 
الإ�شعاد  العاملية  امل��ع��اي��ر  اأف�����ش��ل  م��ع  وتتما�شى  واملجتمع  ال��ف��رد 
املجتمع ورفاهيته يف منطقة الظفرة وذلك �شمن خطة البلدية 
التحتية  البنية  وا���ش��ت��دام��ة  االرت��ق��اء مب��ك��ون��ات  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

وحت�����ش��ني ج����ودة ال���ط���رق ال��داخ��ل��ي��ة وف���ق اأع���ل���ى م��ع��اي��ر االأم���ن 
العام  املظهر  واملحافظة على  الفعالة  الرقابة  وال�شلمة وحتفيز 
الطريق،  تو�شعة  من  اأي�شا  انتهت  قد  البلدية  وكانت  للمدينة. 
الذي يربط جزيرة غاغا بطريق ال�شيخ خليفة بن زايد الدويل، 
اإذ ت�شهم التو�شعة يف ال�شلمة املرورية على الطريق من اجلزيرة 
منطقة  مب���دن  امل��لئ��م��ة  التحتية  البنية  ت��وف��ر  ب��ه��دف  واإل��ي��ه��ا، 
الظفرة كافة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الر�شيدة، وروؤية ور�شالة 
دائرة البلديات والنقل التي تهدف اإىل اأن تكون اأبوظبي اإمارة ذات 
تطوير عمراين متكامل م�شتدام وخدمات بلدية متميزة لرفاهية 
االإم���ارة،  يف  العمراين  والتطوير  النمو  ودع��م  املجتمع،  و�شعادة 
واالرتقاء  العمراين  التطوير  اأعمال  ومراقبة  وتنظيم  وتوجيه 
وتهيئة  اخلدمات  من  اللئق  امل�شتوى  لتقدمي  البلدي،  بالعمل 

الظروف املعي�شية الكرمية جلميع �شكان االإمارة 

الفرتة  التطويرية خلل  امل�شروعات  و�شهدت اجلزيرة عدداً من 
املا�شية، منها الطريق ال�شاحلي اجلديد الذي يربط جزيرة غاغا 
التي  وامل�شاريع  الطرق  �شبكة  اإىل  ي�شاف  وال��ذي  ال�شلع،  مبدينة 
ت�شهدها املنطقة يف ظل االهتمام املتزايد من قبل القيادة الر�شيدة 
منطقة  يف  واملوا�شلت  الطرق  و�شبكة  التحتية  البنية  لتطوير 
الظفرة الإمارة اأبوظبي، متا�شياً مع خطة اأبوظبي 2030 وتوفر 

�شبكة طرق حديثة واآمنة تربط اجلزيرة باملناطق املحيطة بها.
حتر�س بلدية الظفرة على توفر بنية حتتية متميزة يف جزيرة 
غاغا التي تقع غرب جزيرة اأبوظبي اإىل اجلنوب على بعد 306 
راأ���س غمي�س من خلل ج�شر  كم وترتبط جزيرة غاغا مبنطقة 
م��ائ��ي يبلغ ط��ول��ه نحو 2.6 ك��م، وه��و ع��ب��ارة ع��ن ط��ري��ق مزدوج 
يتاألف من حارتني بعر�س 3 اأمتار، وكتف جانبي بعر�س مرتين، 

اإ�شافة اإىل ج�شر مائي بطول 520 مرتاً .

•• دبي-الفجر:

خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  وج��ه 
متيم، نائب رئي�س ال�شرطة واالأمن 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  دب���ي،  يف  ال��ع��ام 
االأح�����داث،  ورع���اي���ة  ت��وع��ي��ة  جمعية 
اأع�شاء  من  عدد  من  جلنة  بت�شكيل 
ت�شور  ب���و����ش���ع  االإدارة  جم���ل�������س 
عاماً  للخم�شني  اجلمعية  الأه���داف 
ت�شع  اأن  على  معاليه  واأك��د  املقبلة، 
و�شع  اأجندتها  اأول��وي��ات  يف  اللجنة 
�شريحة  ب��ج��ع��ل  ال��ك��ف��ي��ل��ة  اخل���ط���ط 
االأح��داث يف دولة االإم��ارات العربية 
على م�شتوى  االأق��ل جنوحاً  املتحدة 

العامل.
ت���روؤ����س معاليه،  خ����لل  ذل����ك  ج����اء 
للدورة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة   61 االج���ت���م���اع 
�شباح  بعد  عن  عقد  ال��ذي  ال�شابعة 
اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  بح�شور  اأم�س 
ا�شتعرا�س  خ��لل��ه  ومت  اجل��م��ع��ي��ة، 
للنقا�س،  املطروحة  املو�شوعات  اأهم 

وامل�����درج�����ة ع���ل���ى ج������دول االأع����م����ال 
ال��ت�����ش��دي��ق ع��ل��ى حم�شر  وم���ن���ه���ا: 

االجتماع ال�شابق.
عددا  االإدارة  جم��ل�����س  ن��اق�����س  ك��م��ا 
من االأف��ك��ار واالق��رتاح��ات اخلا�شة 
والفعاليات  واخل���ط���ط  ب���ال���ربام���ج 
التي �شت�شعها جمعية توعية ورعاية 
الحتفاالت  ا����ش���ت���ع���دادا  االأح���������داث 
لقيام  ال��ذه��ب��ي  ب��ال��ي��وب��ي��ل  ال���دول���ة 

االحتاد يف الثاين من دي�شمرب.

اتفاقية  توقيع  االجتماع  بحث  كما 
االإن�شانية  ال��ع��ل��وم  كلية  م��ع  ت��ع��اون 
البحوث  الإع���داد  االإم����ارات  بجامعة 
وال�شباب،  االأحداث  بق�شايا  املتعلقة 
اال���ش��ت��ف��ادة منها يف معاجلة  ب��ه��دف 

ق�شايا االأحداث.
�شعادة  م���ن  ك���ل  االج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
�شمو  مكتب  م��دي��ر  ال�شايغ،  م���رزا 
مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ 
ال�شويدي،  �شقر  �شلطان  و���ش��ع��ادة 

والدكتور  اجل��م��ع��ي��ة،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
ال�شر  اأم���ني  اهلل،  عبد  م���راد  حممد 
العام، والدكتور من�شور العور، اأمني 
احلمادي،  عامر  وه��ي��ام  ال�شندوق، 
اجلمعية  ف������رع  ومم����ث����ل  م�������ش���رف 
�شيف  والدكتور  ال�شرقية،  باملنطقة 
البحوث  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  اجل����اب����ري 
والدرا�شات، ومرمي ال�شومي رئي�شة 
وبدرية  واالأن�شطة،  ال��ربام��ج  جلنة 

اليا�شي، رئي�شة اللجنة الرتبوية.

•• دبي - الفجر

و�شوؤون  االأوق�������اف  م��وؤ���ش�����ش��ة  ���ش��ل��م��ت 
3.2 م��ل��ي��ون دره���م  ب���دب���ي  ال��ق�����ش��ر 
الهمم،  الأ���ش��ح��اب  دب���ي  ن���ادي  الإدارة 
دعما خلطط النادي الهادفة مل�شاعدة 
اأ�شحاب الهمم ودعمهم بدنياً ونف�شياً 
املجتمع،  يف  التنموي  بدورهم  للقيام 
والريا�شية  االجتماعية  امل��ج��االت  يف 

والثقافية.
وذكرت املوؤ�ش�شة اأن هذا التعاون ياأتي 
تنفيذا للتفاقية املوقعة بني النادي 
لنادي  وق���ف  لتخ�شي�س  وامل��وؤ���ش�����ش��ة 
اخلدمات  لتطوير  ال��ه��م��م،  اأ���ش��ح��اب 

والربامج املقدمة لتاأهيل اأع�شاءه.
�شعادة  لقاء ح�شره  ذل��ك خ��لل  ج��اء 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��غ��ري��ر  عي�شى 
الق�شر،  و����ش���وؤون  االأوق�����اف  موؤ�ش�شة 
و���ش��ع��ادة ع��ل��ي امل���ط���وع االأم�����ني العام 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة، و���ش��ع��ادة خ��ال��د ال ثاين 
نائب االأمني للموؤ�ش�شة، و�شعادة ثاين 

بالرقاد رئي�س جمل�س اإدارة النادي.
واأو�شحت املوؤ�ش�شة اأن ريع وقف نادي 
دبي الأً�شحاب الهمم يخ�ش�س لل�شرف 
االإن�شانية،  واحل���االت  االأن�شطة  على 
اأ�شحاب  ورع��اي��ة  ت��اأه��ي��ل  اإ���ش��اف��ة اىل 

بدورهم  للقيام  ونف�شياً  بدنياً  الهمم 
االمكانات  كافة  وت��وف��ر  املجتمع،  يف 
ل���لأع�������ش���اء ب���اخ���ت���لف اإع���اق���ات���ه���م، 
وتوفر عدد كبر من الريا�شات التي 

تتنا�شب مع قدراتهم.
الغرير  عي�شى  �شعادة  اأك��د  جانبه  من 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة االأوقاف 
امل�شاركة  اأهمية  على  الق�شر  و�شوؤون 
دفع  يف  ال��ه��م��م  ذوي  ل��ف��ئ��ة  ال��ف��ع��ال��ة 
وتعزيز  املجتمعية،  التنمية  م�شرة 
دوره������م يف ب���ن���اء ال���وط���ن م���ن خلل 

متكينهم ودجمهم يف املجتمع.
من  املبذولة  باجلهود  الغرير  واأ���ش��اد 

النادي لدعم ومتكني اأ�شحاب الهمم، 
و�شعي اإدارة النادي لتطوير اخلدمات 
والربامج املقدمة لرعايتهم وتاأهيلهم 
بدورهم  القيام  على  قادرين  ليكونوا 

التنموي يف الدولة.
وبدوره قال �شعادة علي املطوع االأمني 
اإن هذا التعاون ياأتي  العام للموؤ�ش�شة 
الر�شيدة،  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا 
لدعم ومتكني اأ�شحاب الهمم، و�شمن 
املجتمع  امل��وؤ���ش�����ش��ة جت���اه  م�����ش��وؤول��ي��ة 
اأ�شحاب  خ�شو�شا  ف��ئ��ات��ه،  مبختلف 
الهمم باعتبارهم جزءا ال يتجزاأ من 

املجتمع.

واملبادرات  ال��ربام��ج  ن��دع��م  واأ����ش���اف: 
الهمم،  اأ�شحاب  لتمكني  تهدف  التي 
وا�شراكهم يف كافة الفعاليات، متا�شياً 
مع ال�شيا�شة الوطنية لتمكني اأ�شحاب 
الهمم، وخلق جمتمع ي�شمن التمكني 

واحلياة الكرمية لهم وذويهم.
ياأتي وقف  املطوع:  �شعادة علي  وتابع 
املايل  الدعم  لتوفر  الهمم  ا�شحاب 
ومهاراتهم  ق���درات���ه���م  وت��ن��م��ي��ة  ل��ه��م 
القيادة  تطلعات  يحقق  مبا  اخلا�شة، 
املجتمع  يف  دوره���م  بتعزيز  الر�شيدة 
خطط  يف  م�������ش���ارك���ني  ي���ك���ون���وا  واأن 

التنمية.

•• اأبوظبي -وام:

ان�شم كبار ممثلي العديد من املنظمات الرائدة للتعاون مع »اآرورا 50 » لت�شكيل 
وتعزيز التوازن بني اجلن�شني على م�شتوى جمل�س االإدارة، واظهار اأعلى م�شتوى 
من االلتزام جتاه هذه االأجندة حيث ي�شاركون يف »اللجنة التوجيهية« الفريدة 
يتعاونون  وم�شتقلني  تنفيذيني  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  من  واملوؤلفة  نوعها  من 
لدعم عمل اآرورا 50 احلايل يف حتديد وتنظيم املحادثات رفيعة امل�شتوى حول 

زيادة التنوع يف جمال�س اإدارة االإمارات العربية املتحدة.
ويوفر قادة ال�شناعة هوؤالء اإ�شرافا عايل امل�شتوى ودعما عمليا لربنامج مبادرة 
»م�شار20« الذي تنظمه »اآرورا 50 » من خلل خرباتهم ال�شابقة عرب خمتلف 
والكفاءات  امل��واه��ب  تطوير  برنامج  يحتوي  اأن  ل�شمان  االإدارة  جمل�س  اأدوار 
االإماراتية الوطنية حمتوى ذا �شلة مبديري جمل�س االإدارة امل�شتقبليني ، مبا 

يتما�شى مع االجتاهات العاملية واالإقليمية.
نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان  بنت  �شما  ال�شيخة  التوجيهية  اللجنة  وت��رتاأ���س 
�شركاء  عن  املمثلني  من  اع�شاء  اللجنة  و�شت�شم   50 الآرورا  املوؤ�ش�س  ال�شريك 

مبادرة »م�شار20« الذين هم بالفعل رواد يف دعم التنوع بني اجلن�شني .. �شعادة 
وفاطمة  وال�شلع  املالية  االأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي  �شيف  عبيد 
واأحمد  امل�����ش��ال«  الطبيعي  للغاز  »اأدن����وك  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  النعيمي 
مديرين  اإىل  باالإ�شافة  لل�شتثمار.  مبادلة  ب�شركة  االأول  امل�شت�شار  امل��زروع��ي 
خربتهما  ت�شاهم  ح��ي��ث  دي�����ش��اي  و�شاجنيتا  خ��ري��ب��ة  م�شطفى  ه��م��ا  م�شتقلني 
االإقليمية والدولية يف تطوير م�شار هام الكت�شاب مهارات متمكنة على م�شتوى 
اآل نهيان.. » قمنا  جمل�س االإدارة. وقالت ال�شيخة �شما بنت �شلطان بن خليفة 
م�شتوى  على  اجلن�شني  بني  التوازن  حتقيق  بهدف  م�شار20  مبادرة  بتاأ�شي�س 
متثل  حيث  اال�شرتاتيجي،  التعاون  طريق  عن  ذلك  ويتحقق  االإدارة،  جمال�س 
و  الكفاءات  على  القائمة  الفر�س  من  املزيد  الإن�شاء  و�شيلة  »م�شار20«  مبادرة 
التنوع وال�شمول،  دعمها عن طريق توفر نظام بيئي متما�شك ي�شمن مبادئ 
كما �شنقوم بتوفر جل�شات التوجيه واالر�شاد من قبل جلنة خرباء متخ�ش�شني 
والتي �شرتكز على كل ما يتعلق بالت�شريعات التي من �شاأنها التاأثر على االأعمال 

التجارية، حاليا او يف امل�شتقبل«.
واأ�شافت ال�شيخة �شما بنت �شلطان بن خليفة اآل نهيان » اأظهر �شركاوؤنا التزاما 

جتاه حتقيق التحول االإيجابي يف التوازن بني اجلن�شني يف جمال�س االإدارة من 
خلل م�شاركتهم يف اللجنة التوجيهية ملبادرة »م�شار20«، ونتمنى اأن يكون هذا 
نهجا متقدما ومتهيد الطريق لل�شركات االأخرى لت�شريع جهودها يف دعم تنمية 

املواهب الن�شائية لقيادة م�شرة نه�شة البلد قدما«.
للغاز  »اأدن���وك  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  النعيمي،  فاطمة  قالت  جانبها  من 
مبخرجات  ج��دا  فخورون  نحن  رئي�شيا،  �شريكا  ب�شفتنا   «  .. امل�شال«  الطبيعي 
واإع��داد نخبة من  املواهب وتطويرها،  التي ت�شهم يف تعزيز   20 برنامج م�شار 
القيادات الن�شائية لقيادة م�شرة اأدنوك ونه�شة الدولة قدما ، نحن ندرك اأهمية 
التوازن بني اجلن�شني والقيمة الكبرة التي يحققها يف بيئة العمل، ونفخر اليوم 

ب�شغل 22 امراأة يف منا�شب قيادية يف 15 من جمال�س اإدارة اأدنوك«.
وا���ش��ت��ع��ر���س جميع االأع�����ش��اء يف االج��ت��م��اع االف��رتا���ش��ي االف��ت��ت��اح��ي.. الهيكل 
التنظيمي واملحتوى ال�شنوي ملبادرة »م�شار20« الذي يوفر روؤى لتعزيز املحتوى 
با�شتخدام درا�شات احلالة الواقعية. ومت التاأكيد ب�شكل خا�س على زيادة تعزيز 
القيادات  م��ن  امل��ن��ا���ش��ب الإع����داد نخبة  امل��ح��ت��وى  م��ن خ���لل ت�شمني  ال��ربن��ام��ج 
والكوادر الن�شائية الكفوءة ملجال�س االإدارة امل�شتقبلية متتلك املهارات والقدرات 

املنا�شبة لت�شاهم يف التخفيف من حاالت الطوارئ واالأزمات واال�شتجابة لها كما 
يت�شح من اجلائحة العاملية.

 « لل�شتثمار..  مبادلة  ب�شركة  اأول  م�شت�شار  امل��زروع��ي،  اأحمد  ق��ال  جانبه  من 
تن�شجم هذه املبادرة مع توجهات �شركة مبادلة وجهودها الرامية الإحداث تاأثر 
اإيجابي يف جمتمعنا، وذلك من خلل دعم جهود امل�شاواة بني اجلن�شني. وتعد 
مبادرة م�شار 20، من املبادرات املهمة لدولة االإمارات، فهي ت�شلط ال�شوء على 
اأهمية التمثيل وامل�شاواة، وجتمع حتت مظلتها العديد من ال�شركاء للتعاون معا 

من اأجل اإيجاد حلول مل�شتقبل اأكرث ا�شتدامة«.
ن�شبة  حاليا  الن�شاء  ت�شكل   «  ..  50 الآرورا  امل�شارك  املوؤ�ش�س  وايلد  ديانا  وقالت 
%3.5 فقط يف اإدارة جمال�س ال�شركات املدرجة يف االإمارات ، وال ميكن التقليل 
من تقدير التحدي املتمثل يف الو�شول اإىل هدف 20 الذي حدده املنظم وهيئة 
اأع�شاء  واإن  اجلن�شني  بني  ال��ت��وازن  وجمل�س  وال�شلع  املالية  ل���لأوراق  االإم���ارات 
من  الن�شائية  امل��واه��ب  جمموعة  تطوير  بدعم  ملتزمون  التوجيهية  اللجنة 
اإدارة متوازن  اأن ترتجم امليزة التناف�شية ملجل�س  اأع�شاء جمل�س االإدارة ، ميكن 

بني اجلن�شني اإىل مليارات الدوالرات من القيمة امل�شافة«.

بلدية الظفرة تنتهي من تنفيذ الطريق امل�ؤدي لل�شرتاحات البحرية يف غاغا

جمعية ت�عية ورعاية الأحداث تناق�س 
ا�شتعداداتها لحتفالت الدولة بالي�بيل الذهبي

مل�ضاعدة احلاالت االإن�ضانية وتاأهيلهم بدنيا ونف�ضيا

الأوقاف و�ش�ؤون الق�شر يف دبي تدعم نادي اأ�شحاب الهمم ب�3.2 ملي�ن درهم

�شما بنت �شلطان: مبادرة م�شار 20 تهدف اإىل حتقيق الت�ازن بني اجلن�شني على م�شت�ى جمال�س الإدارة

•• اأبوظبي- الفجر: 

ا�شت�شافت حديقة اأم االإمارات نهاية االأ�شبوع املا�شي احتفالية خا�شة نظمتها 
باليوم  اح��ت��ف��ااًل  املتنوعة  فعالياتها  �شمن   امل��ب��ك��رة،  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
العاملي للطفل والذي اأقيم هذا العام حتت �شعار "اال�شتثمار يف امل�شتقبل يعني 

اال�شتثمار يف اأطفالنا".
21 نوفمرب اجل��اري، ا�شتمتع االأطفال  19 وحتى  اأي��ام من  على م��دار ثلثة 
واملناف�شات  العائلية  االأن�شطة  متلوؤها  �شيقة  اأ�شبوع  نهاية  بعطلة  احلديقة  يف 
ال�شغار  االأط��ف��ال  خللها  و���ش��ع  املمتعة،  الفعاليات  م��ن  وغ��ره��ا  التفاعلية 
طموحاتهم واأحلمهم الكبرة يف �شندوق االأمنيات ليح�شلوا على هدايا ترثي 
اإىل ا�شطحابهم يف رحلة معرفية �شيقة �شممتها الهيئة  معارفهم، باالإ�شافة 
لرواد احلديقة من اأولياء اأمور واأطفال; وذلك �شمن اإطار احلملة التثقيفية 
املجتمعية التي اأطلقتها هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة يف 15 نوفمرب احلايل 

بال�شراكة مع حديقة اأم االإمارات وت�شتمر لغاية 30 دي�شمرب 2020.

•• دبي-وام:

نظمت هيئة الطرق واملوا�شلت منتدى االإطار القانوين 
لتنظيم التنقل باملركبات ذاتية القيادة يف اإمارة دبي والذي 
ح�شره عدد من املتخ�ش�شني واملوظفني واملعنيني و�شارك 
اإدارة ال�شوؤون القانونية بالهيئة من ذوي  فيه خرباء من 

ال�شلة باملجال.
وقال �شهاب حمد بو �شهاب مدير اإدارة ال�شوؤون القانونية 
الذي  بالهيئة  املوؤ�ش�شية  بقطاع اال�شرتاتيجية واحلوكمة 
بداأ املنتدى بكلمة افتتاحية: اإن عقد املنتدى جاء يف اإطار 
اهتمام حكومة دبي باملركبات ذاتية القيادة بو�شفها اإحدى 
الذكي  للتنقل  دبي  ا�شرتاتيجية  يف  امل�شتقبلية  الرهانات 

لتوجهات  مواكبة  تعزيزها  على  الهيئة  حت��ر���س  وال��ت��ي 
القيادة الر�شيدة الرامية اإىل حتويل %25 من الرحلت 
الذاتية  املوا�شلت  و�شائل  خ��لل  من  تتم  التي  اليومية 
القيادة بحلول عام 2030 واإن املنتدى جاء لبحث امل�شائل 
القانونية والت�شريعية ذات العلقة بت�شغيل املركبات ذاتية 

القيادة يف طرق اإمارة دبي.
واأ�شاف ان املداخلت �شملت ماهية املركبة ذاتية القيادة 
للمركبات  ت�شريع  ونحو  بها،  املقارن  الت�شريعي  واملوقف 
ذاتية القيادة ونظرة م�شتقبلية على امل�شوؤولية املدنية عن 
حوادث املركبة ذاتية القيادة وامل�شوؤولية املدنية عن اأ�شرار 
عن  اجلنائية  امل�شوؤولية  واأخ���را  القيادة  ذات��ي��ة  املركبات 

اأ�شرار املركبات ذاتية القيادة.

طرق دبي تنظم منتدى الإطار القان�ين لتنظيم التنقل باملركبات ذاتية القيادة

بال�ضراكة مع هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة

حديقة اأم الإمارات حتتفل بالي�م 
العاملي للطفل

•• عجمان-وام:

ت��زام��ن��ا م��ع اح��ت��ف��االت ال���دول���ة ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���� 49 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  م��ن  وبتوجيهات 
ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي.. اأ�شدر �شعادة 
اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبداهلل النعيمي قائد عام �شرطة 
بن�شبة  املرورية  املخالفات  قيمة  بتخفي�س  ق��رارا  عجمان 
بدءا من  املرورية  والنقاط  املركبات  واإلغاء حجز   50%

الثاين من دي�شمرب 2020 وملدة �شهر.
اأن  النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ال��ل��واء  واأو���ش��ح 

املرورية  املخالفات  جميع  على  ينطبق  التخفي�س  ق��رار 
 2020-11-23 تاريخ  قبل  عجمان  اإم��ارة  يف  املرتكبة 
با�شتثناء خمالفة قيادة مركبة بطريقة تعر�س حياته اأو 
وخمالفة  للخطر  اأمنهم  اأو  �شلمتهم  اأو  االآخرين  حياة 
�شا�شي«   « القاعدة  اأو  املركبة  تغيرات يف حمرك  اإح��داث 
بدون ترخي�س وخمالفة التدابر االحرتازية والتعليمات 
كورونا  فرو�س  انت�شار  من  للحد  املفرو�شة  والواجبات 
امل�شتجد ال�شادرة وفق قرار �شعادة النائب العام رقم 38 

ل�شنة 2020 واملعدل بالقرار رقم 54 .
وقال �شعادة قائد عام �شرطة عجمان اأن قرار التخفي�س 

جاء ت�شهيل على املخالفني يف الدفع للتخفيف من حدة 
التاأثرات االقت�شادية واالجتماعية التي ي�شهدها العامل 
تعزيز  على  عجمان  �شرطة  من  وحر�شا  الفرتة  ه��ذه  يف 
ال�شبل  وت�شخر  املجاالت  خمتلف  يف  التنمية  ا�شتمرارية 
تعطيل  دون  اأعمالهم  واإجن��از  املتعاملني  باإ�شعاد  الكفيلة 

م�شاحلهم.
ت�شديد  يف  االإ���ش��راع  اإىل  املركبات  اأ�شحاب  �شعادته  ودع��ا 
امل��خ��ال��ف��ات واال���ش��ت��ف��ادة م��ن اخل�شم امل��م��ن��وح خ��لل املدة 
وااللتزام  واحل���وادث  املخالفات  ارت��ك��اب  وجتنب  امل��ح��ددة 

بقواعد وار�شادات املرور متمنيا ال�شلمة للجميع.

بتوجيهات عمار النعيمي 
�شرطة عجمان تخف�س املخالفات املرورية بن�شبة %50 مبنا�شبة الي�م ال�طني ال�49 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- حم�صن را�صد 

التقومي  اإدارة  يف  ممثلة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
اللغة  امتحان  لتخطيط  النهائية  ال�شيغة  واالمتحانات، 
االإجنليزية النهائي، للف�شل الدرا�شي االأول للعام الدرا�شي 
حيث   ،12-1 ال�شفوف  لطلبة   ،2021-2020 اجل��اري 
املقرر  االختبار،  لتطبيق  جديدة  واآل��ي��ات  اإج���راءات  ح��ددت 

اإجرائه االأربعاء املوافق 25 نوفمرب اجلاري.
املدار�س  م��دي��ري  يخاطب  لها  تعميم  يف  ال����وزارة  واأك����دت   
وريا�س االأطفال، اأن طلبة الثاين ع�شر مب�شاريه �شيجرون 
ب�شكل  االإجن��ل��ي��زي��ة  ل��ل��غ��ة  والكتابة"  "القراءة  ام��ت��ح��اين 
منف�شل، اأثناء وجودهما يف املدر�شة، يوم غد االأربعاء، اإذ اإن  

كلهما "اإلزامي".
ووجهت املراقبون اإىل دعم الطلب، والتاأكد من ا�شتعدادهم 
لت�شجيل الدخول ب�شكل منف�شل، الإجراء االمتحانني مًعا، 
الزمني،  امل��ح��دد، بح�شب اجل���دول  خ��لل وق��ت االم��ت��ح��ان 
 11 و  ال��ق��راءة  المتحان  �شباًحا   10 ال�شاعة  ي��ب��داأ  ال��ذي 

�شباًحا المتحان الكتابة.
ال��وزارة، بالن�شبة المتحان القراءة، �شيعمل املوؤقت  واأف��ادت 
)ع����داد ال��وق��ت( ل��ك��ل ق�شم ب���داًل م��ن ك��ل ����ش���وؤال. �شيتمكن 
ال���ط���لب م���ن ال���ع���ودة ل��لأ���ش��ئ��ل��ة امل����وج����ودة يف ال��ق�����ش��م اإذا 
بالرتتيب  االأق�شام  يكملوا  اأن  ال�شروري  من  ولكن  اأرادوا، 
الوقت  بتتبع  ال��وق��ت  ع��داد  �شي�شتمر  حيث  يتخطوها،  وال 

للأق�شام ال�شابقة.

اإىل  اإجابات امتحان الكتابة  اإر�شال جميع  اأنه �شيتم  واأكدت 
بوابة خارجية ليتم ت�شحيحها ب�شكل ع�شوائي، ومزدوج، مع 
احلد  على  الثالثة  احللقة  يف  امل�شتهدفني  املعلمني  ح�شول 
و�شيتم  الت�شحيح،  عملية  الإمت���ام  املتطلبات،  م��ن  االأدن����ى 
ملعدل  مراقبة  ه��ن��اك  و�شتكون  النهائية،  امل��واع��ي��د  حت��دي��د 
االإمتام للم�شاعدة يف �شمان اإمتام و�شع العلمات يف الوقت 

ا مب�شتوى عاٍل. املنا�شب ولكن اأي�شً
اأما فيما يخ�س طلبة ال�شفوف 5-11، اأفادت باأنه �شيكون 
امتحانا "القراءة والكتابة"، منف�شلني، اإلزاميني، ومتاحني 
 ،10.30 وح��ت��ى  ���ش��ب��اًح��ا   9.00 م��ن    ،8-5 ل��ل�����ش��ف��وف 
لل�شفوف 9-11، من ال�شاعة11 �س حتى 12.30، وعلى 
خلل  مًعا  االمتحانني  الإج��راء  الوقت  تخ�شي�س  الطلب 
 )Swift( اإىل  الدخول  وت�شجيل  الزمنية،  اجلدولة  هذه 

ب�شكل منف�شل الإمتام كل منهما.
ال��وزارة، بالن�شبة المتحان القراءة، �شيعمل املوؤقت  واأف��ادت 
)ع����داد ال��وق��ت( ل��ك��ل ق�شم ب���داًل م��ن ك��ل ����ش���وؤال. �شيتمكن 
اأرادوا،  اإذا  الطلب من العودة للأ�شئلة املوجودة يف الق�شم 
اأن يكملوا االأق�����ش��ام ب��ال��رتت��ي��ب، وال  ول��ك��ن م��ن ال�����ش��روري 
الوقت  ب��ت��ت��ب��ع  ال���وق���ت  ع����داد  �شي�شتمر  ح��ي��ث  ي��ت��خ��ط��وه��ا، 

للأق�شام ال�شابقة.
 11-5 م�����ن  ل���ل�������ش���ف���وف  ال���ك���ت���اب���ة  ام����ت����ح����ان  اأن  واأك���������د 
يف  تعيينه  ي��ت��م  ال����ذي  امل��ع��ل��م  ِق���َب���ِل  م��ن  ت�شحيحه،  �شيتم 
على  ي��ج��ب  اأن����ه  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى   ،)SwiftAssess(
املدار�س و�شع نظام للتدقيق و�شمان اجلودة، والتاأكد من 

اإمتام عملية الت�شحيح يف اأ�شرع وقت مع مراعاة اجلودة، اإذ 
�شيكون هناك مراقبة ومتابعة ملعدل االإمتام. 

واحد  ق���راءة  امتحان  اإج���راء  اأهمية  على  ال����وزارة  و���ش��ددت 
لطلبة ال�شف الرابع، خلل الوقت املحدد )بدًءا من ال�شاعة 
�شباًحا(، �شيكون المتحان القراءة ُموؤقت )عداد للوقت(   9
مدة  االمتحان  من  الثالث  الق�شم  و�شيت�شمن  �شوؤال،  لكل 
االأول الإعطاء الطلب  ال�شوؤال  اأطول للإجابة على  زمنية 

وقت لقراءة الن�س.
اأما طلبة ال�شفوف 1-3، �شيتم توفر مهمة قراءة ختامية 
عمود  اإمت���ام  اأج���ل  م��ن  املقبل  يناير   22 يف   )LMS  ( يف 
املنهل،  يف  املطلوب  اخلتامي،    )Reading( "القراءة" 
املهمة  تلك  الأداء  املنا�شب  الوقت  اختيار  للمعلمني،  وميكن 

خلل االأ�شبوع.
واأفادت الوزارة اأن هناك امتحان اإعادة ل�"اال�شتماع"، �شيكون 
متاحاً لطلبة جميع ال�شفوف من 4-12، الغائبني اأو كانت 
تتفاوت  اإذ  ال�����ش��اب��ق،  االم��ت��ح��ان  يف  فنية  م�شكلت  ل��دي��ه��م 
مواعيد االختبار، وفق اجلدول والزمن املحدد يف امتحانات 
م���ن هذا  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  امل�����ش��ار  ي�شتثنى ط��ل��ب��ة  م��رح��ل��ة،  ك���ل 
ع�شر،  الثاين  لطلبة  متاحاً  يكون  اأن  املقرر  االمتحان. من 
بعد االنتهاء من امتحاين القراءة والكتابة يف ال�شاعة 12 
ظهًرا، وي�شتغرق ما بني 20-30 دقيقة، وبعد ن�شف �شاعة 
 8-5 لطلبة  والكتابة  القراءة  امتحانات  من  االنتهاء  من 
 11-9 ال�شفوف  لطلبة  �شباحا،   11 ال�شاعة  وبالتحديد 

يف ال�شاعة الواحدة ظهرا.

•• دبي- وام:

االجتماعي  امل�����ش��ح  ن��ت��ائ��ج  ك�����ش��ف��ت 
تنمية  اأع��دت��ه هيئة  ال���ذي  ال�����ش��اد���س 
مركز  مع  بال�شراكة  دبي  يف  املجتمع 
 95% اأكرث من  اأن  دبي للإح�شاء، 
من املواطنني واملقيمني يف اإمارة دبي 
كما  للعي�س،  املف�شل  امل��ك��ان  ي��رون��ه��ا 
على جميع  االإم���ارة  تقدم  امل�شح  بني 
االقت�شادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  دول 
ال�شكان  ر���ش��ا  متو�شط  يف  والتنمية 
8.4 على  ب��ل��غ  ع���ن ح��ي��ات��ه��م، ح��ي��ث 
ب�  م��ق��ارن��ة   10 اإىل   0 م��ن  م��ق��ي��ا���س 
ل�شوي�شرا،  و7.5  ل��ف��ن��ل��ن��دا،   7.6
و7.4 لهولندا. وبح�شب نتائج امل�شح 
يف  االجتماعي  التلحم  دليل  ارتفع 
يف   0.69 م��ن   25% بن�شبة  دب���ي 
العام 2011 اإىل 0.86 يف 2019 
بني جممل ال�شكان على مقيا�س من 

0 اإىل 1. واأظهر امل�شح اأن %97 من 
ال�شكان يكنون احرتاماً لبقية �شكان 
االإمارة مبختلف فئاتهم، واأن 94% 
منهم يوافقون على اأن يكونوا جراناً 
املجتمع  م��ن  عنهم  خمتلفة  ل��ف��ئ��ات 
اأو اجلن�شية  ال��دي��ن  م��ن حيث  ���ش��واء 
اأو  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب  اأو م��ن  ال��ل��غ��ة  اأو 
خمتلفة.  اج��ت��م��اع��ي��ة  ط��ب��ق��ات  م���ن 
واأكد %86 على اأنهم يوافقون على 

اإقامة علقات اجتماعية معهم.
�شكان  م���ن   91% اأن  امل�����ش��ح  وب����ني 
االجتماعي  للتقارب  م�شتعدون  دبي 
منهم  و88%  الهمم،  اأ�شحاب  م��ع 
االجتماعي  ال��ت��ق��ارب  على  ي��واف��ق��ون 
ي��ت��ح��دث��ون لغتهم،  اأ���ش��خ��ا���س ال  م��ع 
جن�شيتهم،  غ����ر  م����ن  واأ����ش���خ���ا����س 
طبقتهم  غ�����ر  م�����ن  واأ�����ش����خ����ا�����س 
على  يوافقون  و87%  االجتماعية 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع اأ����ش���خ���ا����س م����ن غر 

ديانتهم.
نتائج  اأو���ش��ح��ت  ذل����ك،  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ن�شبة  م��ل��ح��وظ��ا يف  ارت���ف���اع���اً  امل�����ش��ح 
املتطوعني بني املواطنني يف دبي بني 
وذلك  و2019   2013 ال��ع��ام��ني 
مبقدار %63، وهو ما يوؤكد ارتفاع 
باأدوارهم  واملوؤ�ش�شات  االأف����راد  وع��ي 
وتقوية  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة  ت��ع��زي��ز  يف 

التلحم املجتمعي يف االإمارة.
وقال �شعادة اأحمد جلفار، مدير عام 
هيئة تنمية املجتمع يف دبي اإن نتائج 
على  لتوؤكد  جاءت  االجتماعي  امل�شح 
ما يلحظه جميع �شكان االإمارة من 
مواطنني ومقيمني من تطور كبر 
االجتماعي  ال��ت��لح��م  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
املجتمع  ف����ئ����ات  ب����ني  واالن���������ش����ه����ار 
الفئات  ان���دم���اج  وت��ع��زي��ز  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
اأ�شحاب  لل�شرر مثل  االأكرث عر�شة 
ال���ه���م���م، وك���ب���ار ال�������ش���ن، واالأط����ف����ال 

االأ�شرية،  ال��رع��اي��ة  م��ن  امل��ح��روم��ني 
واملعر�شني  اجل��ان��ح��ني  واالأح�������داث 
اأن  اإىل  ون�����وه  وغ����ره����م.  ل��ل��ج��ن��وح، 
اأع��داد املتطوعني  الزيادة الكبرة يف 
اأفراد  ل��دى  متزايد  وع��ي  اإىل  توؤ�شر 
وما  وم�شوؤولياتهم  بدورهم  املجتمع 
للتلحم  تر�شيخ  من  ذلك  عن  ينتج 
ب��ني اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع وي��دف��ع باجتاه 
ت��ع��زي��ز ر����ش���ا االأف�������راد واالأ�����ش����ر عن 

حياتهم.
وقال جلفار: "تلعب البيئة املحيطة 
الدعم  يف  وحم�����وري�����اً  ه����ام����اً  دوراً 
التكاتف  وي�����ش��اه��م  ل��ل��ف��رد،  النف�شي 
االج��ت��م��اع��ي وال��ت��ن��اغ��م ب���ني اأف�����راد 
املجتمع ب�شورة ال �شك فيها يف جعل 
دبي مكاناً مف�شًل للعي�س ياأتي ذلك 
االأخرى  العوامل  جميع  اإىل  اإ�شافة 
وتطور  املجتمع  اأف���راد  رفاهية  مثل 
باحلماية  ال�شعور  وارتفاع  اخلدمات 

واالأمان وغرها".
التي  املتنوعة  "املوؤ�شرات  واأ���ش��اف: 
ي��ق��ي�����ش��ه��ا امل�������ش���ح االج���ت���م���اع���ي تعد 
ال�شيا�شات  وتقييم  لو�شع  م��رت��ك��زاً 
االجتماعية  واال�����ش����رتاي����ج����ي����ات 
ول���ت���ط���وي���ر ال�����ربام�����ج واخل�����دم�����ات 
ال�شركاء،  من  وللعديد  لنا  بالن�شبة 
االجتماعي  ال���ت���لح���م  ي���ك���ون  وق����د 
موؤ�شرات  ���ش��م��ن  وه��م��ا  واالأ�����ش����ري، 
اأبرز  من  للدولة،  الوطنية  االأج��ن��دة 
اإليها  اال���ش��ت��ن��اد  ال��ت��ي يجب  امل��ع��اي��ر 
التنمية  وب���رام���ج  خ��ط��ط  و����ش���ع  يف 

االجتماعية".
بني  االأ���ش��ري  التلحم  �شعيد  وعلى 
االأ�شر  اأن  ال�شاد�س  االجتماعي  امل�شح 
احلوار  تف�شل  االإم��ارات��ي��ة  ال��ن��ووي��ة 
اأفرادها وذلك  املبا�شر للتوا�شل بني 
 0 من  مقيا�س  على   9.1 مبتو�شط 
الهاتفية  امل��ك��امل��ات  وت��اأت��ي   ،10 اإىل 

مف�شلة  كطريقة  الثانية  املرتبة  يف 
على   7.5 مب���ت���و����ش���ط  ل���ل���ت���وا����ش���ل 
للأ�شر  بالن�شبة  اأما   . نف�شه  املقيا�س 
اأن  امل�شح  فك�شف  املمتدة  االإم��ارات��ي��ة 
ال��ط��ري��ق��ة امل��ف�����ش��ل��ة ل��ل��ت��وا���ش��ل بني 
واملكاملات  ال����زي����ارات  ه���ي  اأف����راده����ا، 
6.6 لكل منهما  الهاتفية مبتو�شط 

على مقيا�س من 0 اإىل 10.
الرغم من  وعلى  اأن��ه  امل�شح  واأو���ش��ح 
بني  ل��لأط��ف��ال  املف�شلة  االأع����داد  اأن 
االإم���ارات���ي���ني يف دب����ي ك���ان���ت ب���ني 4 
ع���ددا من  ه��ن��اك  اأن  اإال  اأط��ف��ال  و5 
العوامل التي توؤدي اإىل التقليل من 

االإجناب من وجهة نظرهم .
بني  ال�����ش��رط��ي،  االأداء  �شعيد  وع��ل��ى 
دب��ي يف  %98 من �شكان  امل�شح ثقة 
بالقرب  امل���وج���ودة  ال�����ش��رط��ة  م��راك��ز 
ال�شكان  ثقة  تفوق  ن�شبة  وهي  منهم 
يف مراكز ال�شرطة يف اأوروبا الغربية 

�شرق  وج���ن���وب   84% ك���ان���ت  ال���ت���ي 
 79% وكندا  واأمريكا   83% اأ�شيا 
للقانون  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ق��ري��ر  /ح�����ش��ب 
جالوب  معهد  ع��ن  ال�شادر  والنظام 

يف 2019/.
ي�شعرون  ال��ذي��ن  ن�شبة  ارتفعت  كما 
وحيدين  ال���ت���ج���وال  ع��ن��د  ب����االأم����ان 
عامي  بني  ال�شكنية  املنطقة  يف  ليًل 
االإماراتيني  بني  و2019   2015
وبني   91.9% اإىل   89.4% م��ن 
اإىل   96.3% االإماراتيني من  غر 
الذين  ن�شبة  وارت��ف��ع��ت   ،  97.7%
ي�����ش��ع��رون ب��احل��م��اي��ة واالأم�������ان من 
 2011 اجلرمية يف دبي بني عامي 
االإم���ارات���ي���ني  غ���ر  ب���ني   2019 و 
وبني   %  99 اإىل   %96.7 م���ن 

االإماراتيني 86% اإىل 97.4%.
م������ن ج���ه���ت���ه ق�������ال �����ش����ع����ادة ع������ارف 
دبي  ملركز  التنفيذي  املدير  املهري 
للإح�شاء: "�شراكتنا مع هيئة تنمية 
بعد  يوما  وتتطور  را�شخة  املجتمع 

ي����وم، وي��ع��د امل�����ش��ح االج��ت��م��اع��ي من 
اأبرز امل�شوح التي يتم تنفيذها ب�شكل 
من  ع��ق��د  ن��ح��و  م��ن��ذ  ومنتظم  دوري 
اأتاحت  الزمن، هذه ال�شراكة البناءة 
حتقيق تطوراً كبراً يف حجم وجودة 
والتي  االج��ت��م��اع��ي��ة  االإح���������ش����اءات 
تعترب اأحد اأهم املدخلت املعلوماتية 
وخطط  و�شيا�شات  ال�شرتاتيجيات 
االجتماعية،  ال���ت���ن���م���ي���ة  وب�����رام�����ج 
ونحر�س من جهتنا دائماً على العمل 
العلمية  امل��ن��ه��ج��ي��ات  الأح�����دث  وف���ق���اً 
وتطبيق اأحدث التقنيات االح�شائية 
وبراجمنا  م�����ش��اري��ع��ن��ا  خم��ت��ل��ف  يف 
االجتماعي،  امل�شح  �شك  ب��ل  ومنها 
الإمياننا  كبراً  اهتماماً  نوليه  الذي 
ب��اأه��م��ي��ة خم��رج��ات��ه وحر�س  ال���ت���ام 
تنمية  وه��ي��ئ��ة  ع���ام  ب�شكل  احل��ك��وم��ة 
املجتمع ب�شكل خا�س على اال�شتثمار 
التنمية  ع��م��ل��ي��ات  يف  خم��رج��ات��ه  يف 
اأرقى اخلدمات  االجتماعية وتقدمي 

االجتماعية للمواطنني واملقيمني. 

•• اأبوظبي- وام:

واجلماعات  الفرق  من  موقفه  اأن  ال�شرعي  للإفتاء  االم���ارات  جمل�س  اأك��د 
تنظيم  اأو  واأن كل جمموعة  الدولة  يف  االأم��ر  والة  هو موقف  والتنظيمات 
ي�شعى للفتنة اأو ميار�س العنف اأو يحر�س عليه هو تنظيم اإرهابي مهما كان 

ا�شمه اأو دعواه.
اأم�س  ال��دوري  ال�شرعي  للإفتاء  االم��ارات  اجتماع جمل�س  ذلك خلل  جاء 
بّيه  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  العلمة  معايل  برئا�شة   - امل��رئ��ي  االت�شال  ع��رب   -
اّطلع خلله على بيان هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�شعودية والذي 
ينوه باملكانة العظيمة التي توليها ال�شريعة للوحدة والتحذير من الفرقة 
هيئة  عن  ال�شادر  للبيان  الكامل  تاأييده  املجل�س  واأعلن  اخلارجة.  والفرق 
كبار العلماء والذي ياأتي موؤكدا ملا �شبق اأن �شدر عن حكومة دولة االإمارات 
جماعة  اعتبار  م��ن  ال�شعودية  العربية  اململكة  وحكومة  املتحدة  العربية 
ه��ذه اجلماعة من  ع��رف عن  ملا  وذل��ك  اإرهابيا.  تنظيما  امل�شلمني  االإخ���وان 

منازعة لوالة االأمور و�شق ع�شا الطاعة وما خرج من عباءتها من جماعات 
التطرف والعنف.

اأو  االنت�شاب  عن  واالبتعاد  الفرقة  نبذ  اإىل  امل�شلمني  جميع  املجل�س  ودع��ا 
التعاطف مع مثل هذه اجلماعات التي تعمل على �شق ال�شف واإ�شعال الفتنة 
َواأَِطيُعوا   َ اأَِطيُعوا اهللهَّ اآَمُنوا  َها الهَِّذيَن  اأَيُّ و�شفك الدماء حيث قال تعاىل " َيا 
�ُشوَل َواأُويِل ااْلأَْمِر ِمنُكْم".. وقال �شبحانه " َواَل َتَناَزُعوا َفَتْف�َشُلوا َوَتْذَهَب  الرهَّ
ِريُحُكْم ". ويف حديث عبادة بن ال�شامت ر�شي اهلل عنه " باَيْعنا ر�شوَل اهلِل 
اعِة يف الُي�شِر والُع�شِر واملَن�َشِط واملَكَرِه  مِع والطهَّ �شلهَّى اهلُل عليه و�شلهَّم على ال�شهَّ
اأمر  بيعة  بيعة لغر احلاكم والجت��وز  اأهلَه". فل جتوز  االأم��َر  ُنناِزَع  واأالهَّ 
اأهل ال�شنة واجلماعة  اأن االأدل��ة ال�شرعية ومذهب  �شري. وخل�شة االأم��ر، 
مواالة والة االأمر احرتاما والتزاما وعدم اخلروج عليهم ان�شباطا ونظاما.

ال�شمو  اإىل مقام �شاحب  التهاين  اآيات  اأ�شمى  ورفع رئي�س واأع�شاء املجل�س 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  "رعاه اهلل"  حاكم دبي 
اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
ال�شمو اأع�شاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني 
االإمارات  دول��ة  يحفظ  اأن  تعاىل  اهلل  �شائلني  للدولة..  واالأرب��ع��ني  التا�شع 
العربية املتحدة وقيادتها و�شعبها، واأن يدمي عليها نعمة االأمن واال�شتقرار 

ودوام التقدم واالزدهار.
وناق�س املجل�س خلل االجتماع االأعمال الواردة على جدوله.

ال�شابع  امللتقى  الفعاليات وال�شراكات تلقى املجل�س دعوة حل�شور  ويف اطار 

 : بعد كورونا  ع��امل ما  " قيم  �شعار  ال��ذي يعقد حتت  ال�شلم  ملنتدى تعزيز 
الت�شامن وروح ركاب ال�شفينة" وثمن هذه الدعوة ومو�شوع امللتقى الذي 
للإفتاء  االإم����ارات  جمل�س  نظمه  ال��ذي  للموؤمتر  ومكمل  من�شجما  ي��اأت��ي 
الطوارئ"  "فقه  بعنوان  اال�شلمي  ال��ع��امل  راب��ط��ة  م��ع  بالتعاون  ال�شرعي 
جائحة  اأب��رزت��ه��ا  التي  ال�شرعية  واالأح��ك��ام  ال��ن��وازل  مبناق�شة  اهتم  وال���ذي 
والقواعد  االأ�ش�س  وتبيني  الطوارئ،  لفقِه  ِيِل  التاأ�شّ اإىل  هدف  كما  كورونا 
رعاية  يف  ال�شرع  مقا�شد  على  وموؤ�ش�شاً  للواقع  معترباً  عليها  يقوم  التي 

م�شالح اخللق.
كما ناق�س املجل�س عددا من االأفكار واملبادرات التي ر�شحها االأع�شاء لتكون 

�شمن دائرة اهتمام املجل�س خلل العام القادم.
اإىل  ال�شرعي  للإفتاء  االإم���ارات  جمل�س  اأع�شاء  ابتهل  االجتماع  ختام  ويف 
دولة  على  وتوفيقه  وعافيته  وحفظه  لطفه  يدمي  اأن  وتعاىل  �شبحانه  اهلل 
عن  والبلء  الوباء  يرفع  واأن  و�شعبا،  قيادة  فيها  وم��ا  فيها  مبن  االإم���ارات 

امل�شلمني واالإن�شانية جمعاء.

الرتبية تعلن عن ال�ضيغة النهائية المتحان اللغة االإجنليزية للف�ضل الدرا�ضي االأول 

 اإجراءات واآليات جديدة لتطبيق الختبار

اأعدته هيئة تنمية املجتمع بال�ضراكة مع مركز دبي لالإح�ضاء

اأكرث من 95 % من امل�اطنني واملقيمني يرون يف دبي مكانا 
مف�شل للعي�س ح�شب نتائج امل�شح الجتماعي ال�6 للإمارة

• دبي تتقدم من حيث متو�ضط ر�ضا ال�ضكان عن حياتهم ودليل التالحم االجتماعي يرتفع بن�ضبة 25% 
ال�ضرطة املوجودة بالقرب منهم وذلك بن�ضبة اأعلى من اأوروبا الغربية واأمريكا وكندا مراكز  يف  يثقون  دبي  �ضكان  من   98% •

جمل�س الإمارات للإفتاء ال�شرعي ي�ؤكد جترمي تنظيم الإخ�ان واعتباره منظمة اإرهابية

•• دبي-وام:

وقعت موؤ�ش�شة دبي خلدمات االإ�شعاف 
اتفاقية تعاون مع كلية فاطمة للعلوم 
التكنولوجيا  ملعهد  التابعة  ال�شحية 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
وال�شراكة مبا يحقق الروؤية واالأهداف 

اال�شرتاتيجية لكل الطرفني.
وقع �شعادة االتفاقية الدكتور ريا�س 
معهد  اأم��ن��اء  جمل�س  ع�شو  امل��ه��ي��دب 
املكلف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املدير  ال���دراي  ح�شن  خليفة  و�شعادة 
دب����ي خلدمات  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

االإ�شعاف.
اأن  ال��دك��ت��ور ري��ا���س املهيدب  واأو���ش��ح 
االتفاقية تر�شخ اأطر تعاون الطرفني 
خلريجات  ع���م���ل  ف����ر�����س  ل���ت���وف���ر 
وفقا  ال�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية 

ل��ل�����ش��روط وامل��ت��ط��ل��ب��ات امل��ع��ت��م��دة من 
االإ�شعاف  خلدمات  دبي  موؤ�ش�شة  قبل 
حيث �شتقوم الكلية باإحلاق الطالبات 
الطارئ  الطبي  االإ���ش��ع��اف  ب��رام��ج  يف 
البكالوريو�س  درج��ات  على  للح�شول 
والدبلوم العايل والدبلوم املعتمد من 
وزارة الرتبية والتعليم وفقا ل�شيا�شة 
وم��ع��اي��ر ك��ل��ي��ة ف��اط��م��ة اإ���ش��اف��ة اإىل 
االإكلينيكي  العملي  التدريب  ت��اأم��ني 
ي��ح��ظ��ني برعاية  ال��لئ��ي  ل��ل��ط��ال��ب��ات 
»اإ���ش��ع��اف دب��ي« ط��وال ف��رتة الدرا�شة 

بالكلية.
�شيحظني  ال���ط���ال���ب���ات  اأن  واأ�����ش����اف 
كذلك مبنح درا�شية ومكافاآت �شهرية 
و�شيتم توظيفهن فور تخرجهن بعد 
مبوجب  بنجاح  ال��ربن��ام��ج  اإك��م��ال��ه��ن 
..الفتا  واملوؤ�ش�شة  عقد بني اخلريجة 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  االإت��ف��اق��ي��ة  اأن  اأن  اإىل 

للتعليم  اأبوظبي  مركز  ا�شرتاتيجية 
التقني«  »اأبوظبي  التقني  والتدريب 
لتو�شيع اإطار ال�شراكات مع املوؤ�ش�شات 
وتاأهيل املواطنني وفقا الأعلى املعاير 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأع���ل���ى م��ع��اي��ر اجل�����ودة يف 
واملحاكاة  والتدريب  التدري�س  مناهج 
يف كلية فاطمة للعلوم ال�شحية التي 
الكفاءات  وتاأهيل  توفر  على  تعمل 
خمتلف  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال���وط���ن���ي���ة 
التي حتتاجها  ال�شحية  التخ�ش�شات 

املوؤ�ش�شات ال�شحية يف الدولة.
واأ�شار الدكتور املهيدب اإىل اأن الكلية 
متلك اإمكانيات عاملية يف �شتى املجاالت 
التي  املتقدمة  االإ�شرتاتيجية  بجانب 
الوطنية  ال��ك��وادر  �شناعة  �شاأنها  من 
الرائدة واحلا�شلة على درجات علمية 
خمتلفة كالبكالوريو�س يف التمري�س 
الطارئ  الطبي  االإ���ش��ع��اف  ال�شيدلة 

ال��ط��ب��ي العلج  االأ���ش��ع��ة وال��ت�����ش��وي��ر 
التطبيقي  ال��ن��ف�����س  وع��ل��م  الطبيعي 
ال���دب���ل���وم  ب����رام����ج  اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
التاأهيلية  ال���ت���دري���ب���ي���ة  وال�����ربام�����ج 
والتي  ال�شحي  القطاع  يف  للعاملني 
القيادة  توجيهيات  �شمن  م��ن  ت��اأت��ي 
الوطنية  املوؤ�ش�شات  ل��رف��د  الر�شيدة 
املعاير  اأعلى  وفق  الوطنية  بالكوادر 
الدولية و املهارات الوظيفية املطلوبة 

بالدولة.
م���ن ج��ان��ب��ه اأع������رب خ��ل��ي��ف��ة ال�����دراي 
خلدمات  دب��ي  موؤ�ش�شة  ترحيب  ع��ن 
فاطمة  كلية  م��ع  بالتعاون  االإ���ش��ع��اف 
���ش��ب��ي��ل حتقيق  ال�����ش��ح��ي��ة يف  ل��ل��ع��ل��وم 
املجتمع  وخ��دم��ة  امل�شرتكة  االأه���داف 
لدولة  امل����ت����زاي����دة  احل����اج����ة  وت��ل��ب��ي��ة 
املهرة  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني  اإىل  االإم�������ارات 
والطب  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف 

عمل  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإن  اإذ  ال���ط���ارئ 
حتقيق  ���ش��رورة  على  ت��رك��ز  املوؤ�ش�شة 
ال��واق��ع و�شوال  اأر����س  اأه��داف��ه��ا على 
م�����ش��ت��وي��ات خ���دم���ات الطب  الأع���ل���ى 
امل�شت�شفى  قبل  ما  والرعاية  الطارئ 
واالأزمات  الكوارث  اإدارة  يف  وامل�شاركة 
و�شمان  ع���ال���ي���ة  وح���رف���ي���ة  ب���ك���ف���اءة 
وا�شتخدام  العمل  بيئة  يف  ال�شلمة 
كل  يف  العاملية  وامل��م��ار���ش��ات  التقنيات 
توفر  يف  وامل�شاهمة  االأن�شطة  ه��ذه 

االأمن واالأمان للجميع.
واأك�������د م���وا����ش���ل���ة ال�������ش���ر ع���ل���ى درب 
ال��ت��وط��ني م��رت���ش��م��ني خ���ط���وات قادة 
م�شتوى  اإع�����لء  يف  ال��ع��ظ��ام  ال���وط���ن 
تفتح  االت��ف��اق��ي��ة  اإن  ح��ي��ث  ال��ت��وط��ني 
بكوادر  ال��ع��م��ل  ����ش���وق  ل���رف���د  امل���ج���ال 
وطنية موؤهلة للعمل يف جمال الطب 

الطارئ.

وق����ال: »ال���ي���وم جن���دد ال��ع��ه��د ونوؤكد 
اأه��داف موؤ�ش�شة دبي خلدمات  تنفيذ 
اأج���ي���ال جديدة  ل��ت��خ��ري��ج  االإ����ش���ع���اف 
الطارئ  الطب  وفنيي  امل�شعفني  من 
امل���واط���ن���ني ب��اأع��ل��ى درج������ات االإت���ق���ان 
تفتح  االت��ف��اق��ي��ة  اإن  ح��ي��ث  وامل����ه����ارة 

بكوادر  ال��ع��م��ل  ����ش���وق  ل���رف���د  امل���ج���ال 
وطنية موؤهلة للعمل يف جمال الطب 
الطارئ وخدمات االإ�شعاف وذلك من 
املدرو�س  االأك��ادمي��ي  التاأهيل  خ��لل 

واملبني على اأ�ش�س علمية«.
ودع�������ا ال����������دراي ال�������ش���ب���اب امل����واط����ن 

االإ�شعاف  م��ه��ن��ة  يف  االن���خ���راط  اإىل 
االإن�شانية النبيلة وهي مهنة حتتاجها 
كافة موؤ�ش�شات اال�شعاف وامل�شت�شفيات 
بالدولة ..الفتا اإىل اأن عدد املواطنني 
يتزايد  ب��ال��درا���ش��ة  ال��ت��ح��ق��وا  ال���ذي���ن 

با�شتمرار.

اتفاقية تعاون بني كلية فاطمة للعل�م ال�شحية واإ�شعاف دبي

كلية العل�م ال�شحية تناق�س دور الذكاء ال�شطناعي 
يف ت�شكيل م�شتقبل الت�ش�ير الإ�شعاعي الطبي

•• ال�صارقة - الفجر:

العلوم  بكلية  الطبي  الت�شخي�شي  الت�شوير  ق�شم  نظم 
ع���رب االإنرتنت  ن����دوة  ال�����ش��ارق��ة  ال�����ش��ح��ي��ة يف ج��ام��ع��ة 
بعنوان " الذكاء اال�شطناعي ودوره يف ت�شكيل م�شتقبل 
مع  تزامنا  الندوة  تاأتي  الطبي"،  االإ�شعاعي  الت�شوير 
الندوة  وتهدف  للأ�شّعة،  العاملي  باليوم  العامل  احتفال 
الت�شوير  التقنيات يف جمال  اأح��دث  اإىل االط��لع على 
يف  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  وتطبيقات  الطبي  اال�شعاعي 
153 خمت�شا  االأم��را���س، مب�شاركة  وت�شخي�س  الطب 
من 19 دولة حول العامل والكثر من الطلبة احلاليني 
ب�شار  الدكتور  االأ�شتاذ  الندوة قدم  واخلريجني. خلل 
عي�شى، رئي�س ق�شم الت�شوير الت�شخي�شي الطبي بكلية 
التدري�س  هيئة  واأع�شاء  ال�شارقة،  جامعة  يف  ال�شيدلة 
زيد  اأب��و  حممد  والدكتور  تكني  اأوزان  ح�شني  الدكتور 

والدكتورة منى كاظم مو�شوعات تناولت تاأثر الذكاء 
اال�شطناعي يف جمال الت�شوير ال�شعاعي، كما �شاركت 
باباكري�شتودولو، وهي كبر  نا�شيا  الدكتورة  الندوة  يف 
ا�شت�شاري االأ�شعة من اليونان مبحا�شرة بعنوان وجهات 

نظر الذكاء اال�شطناعي يف االأ�شعة.
يف ن��ه��اي��ة ال��ن��دوة اأك���د االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ب�����ش��ار عي�شى 
حيث  احلا�شر،  الوقت  يف  ال��ن��دوة  مو�شوع  اأهمية  على 
للطبيب بهدف  االأمي����ن  ال�����ذراع  االأ���ش��ع��ة  ع��ل��م  ي��ع��ت��رب 
العلج  و���ش��ع  ث���م  وم���ن  ال�����ش��ح��ي��ح  الت�شخي�س  و���ش��ع 
ال�شريع  ال��ت��ط��ور  اأن  على  اأك���د  كما  للمري�س،  امل��لئ��م 
يف امل��ج��ال ودخ����ول ال���ذك���اء اال���ش��ط��ن��اع��ي ي�����ش��اع��د على 
الت�شخي�س املبكر يف �شتى ميادين الطب، ثم اأعرب عن 
التطورات  وناق�س  احل�شور  و�شكر  للم�شاركني  تقديره 
الدرا�شات  وبرنامج  البكالوريو�س  لربنامج  امل�شتقبلية 

العليا امل�شتقبلي بكلية العلوم ال�شحية. 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

العلماء  �شلطان  بن  عمر  معايل  اأك��د 
اال�شطناعي  ل���ل���ذك���اء  دول������ة  وزي������ر 
وتطبيقات  ال���رق���م���ي  واالق���ت�������ش���اد 
اإدارة  ، رئي�س جمل�س  العمل عن بعد 
ا�شرتاتيجية  اأن  الرقمية..  املدر�شة 
املدر�شة  مل���ب���ادرة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال��ع��م��ل 
بن  اإح��دى مبادرات حممد  الرقمية، 
ال��ع��امل��ي��ة، تتمثل يف  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
النوعي  التعليم  توفر  يف  امل�شاهمة 
العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف  للمتعلمني 
وخا�شة يف مناطق اللجوء والنزاعات 
باال�شتفادة  حظاً،  االأق��ل  واملجتمعات 
من التكنولوجيا وتطبيقاتها الذكية 
م�شتقبل  يف  م�������ش���ت���دام  ك��ا���ش��ت��ث��م��ار 
االإن�����ش��ان واق��ت�����ش��ادات امل��ع��رف��ة. جاء 
االفرتا�شي  االج��ت��م��اع  خ���لل  ذل���ك 
اإدارة  جم��ل�����س  ع���ق���ده  ال�����ذي  االأول 
من  االأوىل  الرقمية،  املدر�شة  مبادرة 
نوعها عربياً لتوفر تعليم �شامل عن 
التقنية  احللول  على  باالعتماد  ُبعد 
والذكية لتمكني الطلبة من خمتلف 
التح�شيل  م��ن  التعليمية،  امل��راح��ل 

املعريف اأينما كانوا حول العامل.
�شارك يف اجتماع جمل�س اإدارة املدر�شة 
الرقمية عن ُبعد كل من �شعادة هدى 
اال�شرتاتيجية  رئ��ي�����س  ال��ه��ا���ش��م��ي، 
دولة  حكومة  يف  احلكومي  واالبتكار 
االإم����������ارات، و����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور عبد 
املديرين  جمل�س  رئي�س  ال��ك��رم،  اهلل 
والتنمية  امل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر 
الدكتور  و���ش��ع��ادة  ب���دب���ي،  ال��ب�����ش��ري��ة 
العام  حممد عتيق الفلحي، االأمني 
االإم���ارات���ي،  االأح���م���ر  ال��ه��لل  لهيئة 
و�شعادة الدكتور طارق حممد القرق، 
العطاء  ل��دب��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
والدكتور  اإدارت����ه����ا،  جم��ل�����س  وع�����ش��و 
حممد قا�شم، االأ�شتاذ امل�شاعد يف كلية 
الكويت،  يف  التكنولوجية  ال��درا���ش��ات 
العام  املن�شق  علي  اآل  وليد  والدكتور 
موؤ�ش�شة  يف  الرقمية  املدر�شة  مل�شروع 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  م��ب��ادرات 

العاملية.
اخلرباء  مع  التعاون  املجل�س  وناق�س 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��امل��ي��ة، وال��ع��م��ل على 
ت��وف��ر االع�����رتاف امل��ح��ل��ي وال����دويل 
الدرا�شية،  وال�����ربام�����ج  ب���امل�������ش���اق���ات 
التعليمية  اخل��ربات  من  واال�شتفادة 
العربية  وال���ع���ل���م���ي���ة  وال�����رتب�����وي�����ة 
وتوفر  معها،  والتوا�شل  وال��دول��ي��ة 
والو�شول  وامل�����ادي  امل���ي���داين  ال��دع��م 
واملجتمعات  اللجئني  خميمات  اإىل 
واإن�������ش���اء مراكز  وامل��ه��م�����ش��ة،  ال��ه�����ش��ة 
تو�شيع  اإىل  باالإ�شافة  التعلم،  لدعم 
دائرة ال�شراكات مع املنظمات الدولية 
العاملية  املبادرة  م�شتهدفات  لتحقيق 
ال��ط��ل��ب��ة يف  اإىل  و����ش���م���ان و���ش��ول��ه��ا 

خمتلف اأنحاء العامل.
وقال معايل عمر بن �شلطان العلماء 
الهادفة  الرقمية  املدر�شة  مبادرة  اإن 
التعليم يف متناول اجلميع  اإىل جعل 

حللول  املكّثف  التوظيف  خ��لل  م��ن 
املرنة  التعّلم  واأمن���اط  التكنولوجيا 
�شاحب  روؤي���ة  م��ن  تنطلق  واملتنوعة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، 
ال�شاعدة  االأج���ي���ال  دع���م ومت��ك��ني  يف 
وخا�شة يف املجتمعات اللجوء واالأقل 
دخًل باملعرفة والفر�س التي متّكنهم 
ومهاراتهم  ق���درات���ه���م  ت��ط��وي��ر  م���ن 
املجتمعات  بناء  يف  اإيجاباً  وامل�شاهمة 

ودعم ا�شتقرارها وم�شارات منوها.
املدر�شة  م��ب��ادرة  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
للتجارب  م��ن�����ش��ة  ت�����ش��ك��ل  ال��رق��م��ي��ة 
التعليم  جم��ال  يف  الناجحة  العاملية 
التجربة  فيها  مب��ا  ال��ذك��ي،  ال��رق��م��ي 
ال���رائ���دة ل��دول��ة االإم������ارات يف جمال 
واآليات  ال��ذك��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  تفعيل 
ُب��ع��د وال��ت��ع��ّل��م الهجني،  ال��ت��ع��ّل��م ع��ن 
وت�����ت�����ع�����اون م������ع م���ن���ظ���م���ات دول����ي����ة 
حلول  تطوير  يف  عاملية  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
معتمدة  م��ت��ط��ورة  رق��م��ي��ة  تعليمية 
املتغرة  العمل  اأمن��اط  ملواكبة  عاملياً 
وم��ت��ط��ل��ب��ات االق��ت�����ش��اد ال��ق��ائ��م على 
املعرفة واالبتكار وامل�شاهمة يف حتقيق 
اأه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة للأمم 

املتحدة 2030.
الرقمية  امل��در���ش��ة  م���ب���ادرة  وت���ه���دف 
التعليمي  ب��امل�����ش��ت��وى  االرت����ق����اء  اإىل 
االأ�ش�س  وو�شع  واملجتمعات  ل��لأف��راد 
اإقليميا  ال��رق��م��ي  ال��ت��ع��ل��م  وم��ع��اي��ر 
رقمي  تعليم  وتوفر  وعامليا،  وعربيا 
�شتى  م��ن  للطلب  عالية  ج���ودة  ذي 
واالقت�شادية  االجتماعية  اخللفيات 
كانوا  اأي��ن��م��ا  التعليمية  وامل�����ش��ت��وي��ات 
وتوفر  ظ���روف���ه���م،  ك���ان���ت  وم���ه���م���ا 
جتربة تعليمية نوعية ومرنة ت�شتند 
ع��ل��ى اأح�����دث ط���رق ال��ت��ع��ل��م وتوظف 
الذكاء اال�شطناعي يف توفر و�شائل 
التعليم املرنة وقليلة التكلفة، ف�شًل 
تعليمي  ت��وف��ر منهج وحم��ت��وى  ع��ن 
م���ت���ك���ام���ل ي���دع���م خم��ت��ل��ف امل���راح���ل 
فر�س  تعزيز  يف  وي�شاهم  ال��درا���ش��ي��ة 
التعلم مدى احلياة للجميع، و�شواًل 
اإىل توحيد جهود خمتلف القطاعات 

ل�شياغة م�شتقبل التعلم الرقمي.
الها�شمي  ه���دى  اأك����دت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 

اأن دول��ة االإم���ارات حتر�س على ن�شر 
مبنظومة  واالرتقاء  والعلوم  املعارف 
التعليم يف العامل العربي، واملجتمعات 
االأقل حظاً، من خلل االعتماد على 
التكنولوجيا املتقدمة يف ابتكار مناذج 
ا�شتمرارية  ت�شمن  جديدة،  تعليمية 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف خم��ت��ل��ف ال���ظ���روف عرب 
�شفوف درا�شية افرتا�شية، ما يج�شد 
روؤى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
باملجتمعات  بالنهو�س   ، اهلل«  »رع���اه 
اأف�شل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  وب����ن����اء  ال���ع���رب���ي���ة 

للأجيال.
ال��رق��م��ي��ة متثل  امل��در���ش��ة  اإن  وق��ال��ت 
على  يقوم  متقدماً  تعليمياً  من��وذج��اً 
ال��ت��ع��ّل��م ال����ذات����ي وامل������رن م���ن خلل 
اأح���دث  ت��واك��ب  من�شة ذك��ي��ة رق��م��ي��ة 
الرتبوية  واالأ����ش���ال���ي���ب  االجت����اه����ات 
ال�21، وجت�شد  القرن  والتعليمية يف 
ت���وج���ه���ات ح��ك��وم��ة دول�����ة االإم�������ارات 
مب�شاركة خرباتها وجتاربها الناجحة 
مع جميع الدول لل�شتفادة منها مبا 
جهود  ودع���م  امل��ع��رف��ة  تعميم  ي�شمن 
ب��ن��اء جم��ت��م��ع��ات م�����ش��ت��دام��ة، م�شرة 
�شت�شهم  ال��رق��م��ي��ة  امل��در���ش��ة  اأن  اإىل 
باملعرفة  الطلب  متكني  يف  بفاعلية 
وال���ع���ل���وم احل���دي���ث���ة الإي����ج����اد حلول 
دعم  يف  وامل�شاركة  للتحديات  مبتكرة 
مبا  ال��ع��رب��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  التنمية 
يعزز  م��ا  للمجتمعات،  اخل��ر  يحقق 
مكانة االإمارات كمركز عاملي للإبداع 

واالبتكار واإنتاج ون�شر املعرفة.
الدكتور  ����ش���ع���ادة  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
اإدارة  جمل�س  ع�شو  ال��ك��رم  اهلل  عبد 
»الظروف  الرقمية..  املدر�شة  مبادرة 
العام  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة احل��ال��ي��ة خ���لل 
احل����ايل اأظ���ه���رت اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
عاملنا،  حياتنا ويف حياة كل طالب يف 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  يعك�س  م��ا 
توفره  االإم���ارات على �شمان  لدولة 
وا�شتمراريته  تعليمية،  ج��ودة  باأعلى 
يف خمتلف الظروف واالأحوال ومهما 
ب��اأف�����ش��ل طريقة  ال��ت��ح��دي��ات  ك���ان���ت 
يف  وخ��ا���ش��ة  ال��ط��لب  جلميع  ممكنة 
مناطق اللجوء والنزاعات واملجتمعات 

االأقل حظاً يف عاملنا«.

اأحد  الرقمية،  املدر�شة  اأن  اإىل  واأ�شار 
م�شاريع موؤ�ش�شة مبادرات حممد بن 
را�شد اآل مكتوم العاملية، والتي اأطلقها 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
»رعاه اهلل« �شت�شكل بدورها بارقة اأمل 
الفئات  م��ن  الطلبة  الأبنائنا  ج��دي��دة 
واللجئني يف  االأق��ل حظاً  املجتمعية 
وتنه�س  والعامل،  العربية  املجتمعات 
التحديات  جت�����اوز  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه��م 
م�شتقبل  يف  االإي��ج��اب��ي��ة  وامل�����ش��اه��م��ة 
اأف�شل الأوطانهم، وذلك مبا �شتوفره 
اأكادميية ترثي معارفهم  من جتربة 
بكل مرونة، ومتكنِّهم من عي�س حياة 
تلبي  وم�����ش��ت��ق��رة،  منتظمة  تعليمية 
واالإن�شانية  االأكادميية  احتياجاتهم 
وحتفزهم على امل�شي قدماً من اأجل 

�شنع م�شتقبل اأف�شل ملجتمعاتهم«.
الدكتور  ����ش���ع���ادة  اأك�����د  ج���ان���ب���ه،  م���ن 
العام  حممد عتيق الفلحي، االأمني 
اأن  االإم��ارات��ي،  االأحمر  الهلل  لهيئة 
مبادرة املدر�شة الرقمية التي اأطلقها 
موؤخرا، �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء، حاكم 
دبي »رعاه اهلل«، من �شاأنها اأن حتدث 
اخلدمات  م�����ش��ت��وى  ن��وع��ي��ة يف  ن��ق��ل��ة 
اللجئني  الأب��ن��اء  املوجهة  التعليمية 
وخارجها  املخيمات  داخل  والنازحني 
يف ع���دد م���ن ال�����دول، وت�����ش��ي��ف بعدا 
والعناية  ال���رع���اي���ة  الأوج������ه  ج���دي���دا 
املهمة،  ال�����ش��ري��ح��ة  ل���ه���ذه  امل���وج���ه���ة 
املدر�شة  اأ�شوار  وتتيح للأطفال خارج 
واملعرفة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��رك��ب  االل��ت��ح��اق 

كرفقائهم يف املدار�س النظامية.
كبرا  فتحا  تعترب  امل��ب��ادرة  اإن  وق���ال 
وخطوة  االإلكرتوين،  التعليم  مل�شرة 
تقني  تعليمي  نظام  الإيجاد  متقدمة 
ح��دي��ث يلبي اح��ت��ي��اج��ات ال��ط��لب يف 
خميمات اللجئني والفئات املجتمعية 
بعد،  ع���ن  للتعليم  ه�����ش��ا���ش��ة  االأك�����رث 
املعلومات  تكنولوجيا  على  ويعتمد 
وال���ذك���اء اال���ش��ط��ن��اع��ي، وي�����ش��اه��م يف 
ا���ش��ت��م��رار ع��م��ل��ي��ة ت��ع��ل��ي��م��ه��م يف ظل 
تواجههم،  التي  واالأزم��ات  التحديات 
االأحمر  الهلل  هيئة  اأن  اإىل  م�شرا 

مع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  �شتعمل  االإم����ارات����ي، 
على  اال�شرتاتيجيني  املبادرة  �شركاء 
وتو�شيع  اأه��داف��ه��ا،  وتعزيز  اإجناحها 
خدماتها  م���ن  امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  م��ظ��ل��ة 

التعليمية يف الدول امل�شتهدفة.
القرق،  حممد  ط��ارق  الدكتور  وق��ال 
العطاء  ل��دب��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
» لطاملا  اإدارت�����ه�����ا..  وع�����ش��و جم��ل�����س 
كانت دولة االإمارات �شباقة يف اإطلق 
املبادرات النوعية التي ت�شعى ملعاجلة 
كتلك  والعاملية  االإقليمية  التحديات 
كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  �شببتها  ال��ت��ي 
املدر�شة  مبادرة  وتاأتي  التعليم.  على 
اجلهود  على  ل��ت��وؤك��د  ال��ي��وم  الرقمية 
ال���دوؤوب���ة ل��دول��ة االإم�����ارات م��ن اأجل 
وال�شامل  امل��ن�����ش��ف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ���ش��م��ان 
مفهوم  تكري�س  جانب  اإىل  للجميع، 
فئة  اإق�شاء  دون  احلياة  مدى  التعلم 
معينة من املجتمع. و�شت�شكل املدر�شة 
ال��رق��م��ي��ة ب���ارق���ة اأم�����ل ل��ل��ع��دي��د من 
الطلب اللجئني والفئات املحرومة، 
التعليمية  امل����واد  ل��ه��م  �شتوفر  ح��ي��ث 
الدرا�شية  امل��ن��اه��ج  م���ع  ي��ت��واف��ق  مب���ا 
املتطورة من اجل ا�شتمرار م�شرتهم 
مب�شتقبلهم.  واالرت���ق���اء  التعليمية 
وب�شفتي ع�شو مبجل�س اإدارة املبادرة، 
اأوؤكد التزام دبي العطاء بتوفر كافة 
و�شبكة  م��وارده��ا  وت�شخر  امكاناتها 
�شركائها العامليني لدعم هذه املبادرة 
املميزة، والتي �شرت�شم من دون �شك 
التعليم حول  معامل جديدة مل�شتقبل 
اأم�س  يف  ه��م  للذين  ال�شيما  ال��ع��امل، 

احلاجة اإليه«.
القا�شم،  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  واأك��������د 
الدرا�شات  كلية  يف  امل�شاعد  االأ���ش��ت��اذ 
من�شة  اأن  الكويت،  يف  التكنولوجية 
الهوة  م��ن  �شتقلل  الرقمية  امل��در���ش��ة 
ب��ني امل��ق��ت��دري��ن على ال��درا���ش��ة وغر 
الفر�س  تكافوؤ  تعزيز  واأن  املقتدرين، 
يف التعليم �شرفع املعاناة عن الكثر 
مواهب  عن  و�شيك�شف  الطلب،  من 
الإظهارها  الفر�شة  تعَط  مل  طلبية 

�شابقا.
املن�شق  اآل علي  ول��ي��د  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
ال��ع��ام مل�����ش��روع امل��در���ش��ة ال��رق��م��ي��ة يف 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  م���ب���ادرات  موؤ�ش�شة 
املدر�شة  مبادرة  اإن  العاملية  مكتوم  اآل 
الرقمية التي ت�شتهدف الو�شول اإىل 
مليون طالب خلل ال�شنوات اخلم�س 
القادمة حيث �شتوفر مميزات رقمية 
ت��خ�����ش�����ش��ي��ة وف������ق ث����لث����ة حم�����اور 
ه���ي امل���ح���ت���وى امل���ت���ق���دم ال�����ذي ي�شم 
بالعربية  الذكية  التعليمية  الدرو�س 
التعلم  وم���������ش����ارات  واالإجن����ل����ي����زي����ة 
املعاير  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة  التخ�ش�شية 
النموذج  وحم���ور  وال��ع��امل��ي��ة،  املحلية 
احل���دي���ث ال�����ذي ي���ق���دم خ��ط��ط تعلم 
املعلم  ودع����م  ط��ال��ب  ل��ك��ل  خم�ش�شة 
على  ت�شاعد  حتليل  واأنظمة  الرقمي 
التقييم  وحم�����ور  ال����ذات����ي،  ال��ت��ع��ل��م 
�شهادات  م��ن��ح  اإىل  و����ش���واًل  امل�����ش��ت��م��ر 

رقمية معتمدة.

•• دبي-الفجر:

دار  املوؤ�ش�شات احلكومية قدمت جمعية  تعاونها مع  اإط��ار  يف 
االإ�شلمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  ملكتب  م��ادي��ا  دعما  ال��رب 
بتوفر  اجلمعية  تكفلت  حيث  عجمان،  اإم���ارة  يف  واالأوق����اف 
ال�شجاد وفر�س 5 م�شاجد يف االإمارة، بتكلفة بلغت 200 األف 

درهم.
دار  جلمعية  التنفيذي  املدير  املهري،  �شهيل  حممد  واأ���ش��ار 
األفي  املبادرة اخلرية اجلديدة غطت م�شاحة  اأن  اإىل   ، الرب 
مرت مربع من امل�شاجد اخلم�شة بالفر�س اخلا�س، الفتا اإىل 
فر�شا   2018 العام  خ��لل  وف��رت  اأن  لها  �شبق  اجلمعية  اأن 

لبع�س امل�شاجد يف عجمان، موؤكدا اأن "دار الرب" حتر�س كل 
القطاع  مع  �شراكتها  وتقوية  امل�شرتك  العمل  على  احلر�س 
تكاملية  تعزيز  اأج��ل  من  للتعاون  فر�س  واإي��ج��اد  احلكومي، 
الوطنية مبختلف جماالتها، وحتقيق  املوؤ�ش�شات  االأدوار بني 
اأهدافها امل�شرتكة وذلك من خلل التعاون والتن�شيق الفعال، 

خدمة للوطن واأبنائه وحتقيق امل�شلحة العامة.
اأن )بيوت اهلل( حتظى برعاية خا�شة واهتمام  واأكد املهري 
ا�شتثنائي من جانب جمعية دار الرب، التي ت�شعها على راأ�س 
جتهيزها،  اأو  ترميمها  اأو  امل�شاجد  عمارة  يف  �شواء  اأولوياتها 
املخت�شة،  اجلهات  مع  بالتن�شيق  احتياجاتها،  كافة  وتاأمني 
املحدود،  ال��دخ��ل  وذوي  املحتاجني  وم�����ش��اع��دة  دع��م  بجانب 

واالأرامل  االأيتام  مثل  ال�شعيفة،  املجتمعية  ال�شرائح  ورعاية 
الدولة  ل�شيا�شة  الهمم وغرهم، ترجمة  واأ�شحاب  واملر�شى 

وروؤية ونهج قيادتنا الر�شيدة. 
وت�شلم �شيك الدعم �شعادة عبيد حمد الزعابي مدير مكتب 
الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شلمية واالأوقاف يف عجمان، معربا 
عن بالغ �شكره وتقديره على هذا الدعم الكرمي، م�شرا اىل 
اأهمية الدور التي تقوم بها دار الرب يف رعاية بيوت اهلل ودعم 
القائمني عليها، ومثمننا على اجلهود االإن�شانية التي تنفذها 
واالإن�شاين،  اخل���ري  ال��ع��م��ل  جم���االت  خمتلف  يف  اجلمعية 
موؤكدا اأن دار الرب حققت اإجنازات نوعية خلل �شنوات عملها 

واأ�شحبت من املوؤ�ش�شات الوطنية الرائدة يف هذا املجال.  

دار الرب تدعم اأوقاف عجمان لفر�س 5 م�شاجد 

•• اأبوظبي-وام:

ك�شريك  االإن�شانية  ل��لأع��م��ال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  ت�شارك 
ا�شرتاتيجي يف مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي 2020 الذي يقام يف منطقة 
الوثبة يف اأبوظبي وي�شتمر 3 �شهور حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
ال�شمو  "حفظه اهلل" وبتوجيهات �شاحب  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
للقوات امل�شلحة ومتابعة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان 

للأعمال االإن�شانية.
ال�شابقة  وال���دورات  اجلديدة  دورت��ه  يف  املهرجان  يف  املوؤ�ش�شة  م�شاركة  تاأتي 
يعد  حيث  االإم���ارات���ي  ب��ال��رتاث  كبر  اهتمام  م��ن  املوؤ�ش�شة  توليه  مل��ا  ن��ظ��راً 

املهرجان فر�شة هامة للتلقي بني خمتلف ثقافات الدول امل�شاركة وج�شراً 
بني املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل، وحتر�س املوؤ�ش�شة على امل�شاركة من خلل 
امل�شغوالت  مثل  ال�شعبي  ال���رتاث  قيم  الإب���راز  املواطنة"  "االأ�شر  مبادرتها 
اليدوية كن�شج التلي وال�شدو واالأكلت ال�شعبية و"�شف اخلو�س" والبخور.. 

وغرها الكثر لتبقى م�شتمرة عرب االأجيال.
اآل  وق��ال �شعادة حممد حاجي اخل��وري مدير عام موؤ�ش�شة خليفة بن زاي��د 
نهيان للأعمال االإن�شانية - بهذه املنا�شبة - اإن املوؤ�ش�شة ك�شريك ا�شرتاتيجي 
اإىل تاأكيد �شعار املهرجان  يف املهرجان، لها ح�شور فاعل ت�شعى من خلله 
"االإمارات ملتقى احل�شارات" عرب اإ�شرافها على اأجنحة الدول امل�شاركة يف 
املهرجان الذي اأ�شبح حدثاً عاملياً بامتياز ت�شعى العديد من الدول للح�شور 

وامل�شاركة فيه.
وب��اء فرو�س  ملواجهة  م�شاعفاً  منا جهداً  ال�شنة مطلوب  ه��ذه  واأ���ش��اف يف 

على  وحر�شها  املنظمة  العليا  اللجنة  قررته  مبا  م�شيدا   .. "كوفيد19" 
تطبيق كافة االإج��راءات االحرتازية من خلل التن�شيق امل�شتمر مع الهيئة 
الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث ودائرة ال�شحة اأبوظبي ودائرة 
الثقافة وال�شياحة حيث مت و�شع اأق�شى االإجراءات االحرتازية يف املهرجان 

للحد من انت�شار الفرو�س.
وقال اإن عدد الدول امل�شاركة و�شل اإىل 27 دولة اإىل جانب دولة االإمارات 
وي�شت�شيف املهرجان 3500 فعالية ثقافية عاملية متتد على مدى 90 يوما 
مب�شاركة 17 األف م�شارك وعار�س من حول العامل، كما ي�شم املهرجان 26 
جناحا رئي�شيا متثل دوال �شقيقة �شديقة ويعترب هذا من اأهداف املهرجان 

ور�شالته يف تلقي الثقافات املتنوعة واملختلفة على اأر�س االإمارات.
عر�س  اأن  اإىل  الفتا   .. املهرجان  يف  العاملي  احل�شور  بهذا  اخل���وري  واأ���ش��اد 
اأ�شكال الفولكلور واحلرف ال�شعبية والعادات والتقاليد والثقافات واالأ�شواق 

ال�شعبية لهذه البلدان يوؤكد جناح املهرجان يف حتقيق اأهدافه والدور الذي 
لعبته املوؤ�ش�شة يف هذا ال�شدد.

واأ�شار اإىل حر�س املوؤ�ش�شة من خلل مبادرتها "االأ�شر املواطنة" على امل�شاركة 
اإماراتية  اأ�شرة   98 خلل  من  املهرجان  هذا  يف  الكبر  واحل�شور  الفاعلة 
مت تخ�شي�س حمل لكل اأ�شرة لعر�س اأهم منتجات الرتاث االإماراتي منها 

االأ�شغال الرتاثية.
واأ�شاف اخلوري :" وكما كل عام هناك متحف اإجنازات املوؤ�ش�شة يعر�س من 
املوؤ�ش�شة  حول  رقمية  فيديو  واأف��لم  واإح�شائيات  واأرق��ام  معلومات  خلله 
ال�شحة والتعليم، بجانب  املحلية والعاملية خ�شو�شاً يف جمايل  ون�شاطاتها 
ت�شليط ال�شوء على اأهم امل�شاريع االإغاثية والتنموية التي نفذتها املوؤ�ش�شة 
خلل عام 2020 "، م�شراً اإىل و�شول م�شاريع املوؤ�ش�شة االإغاثية والتنموية 

منذ ن�شاأتها اإىل اأكرث 90 دولة حول العامل.

خليفة الإن�شانية ت�شارك يف مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي

•• اأبوظبي -وام:

ن��ظ��م��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي م��ن خ���لل ب��ل��دي��ة مركز 
النفايات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  امل��دي��ن��ة 
اإزالة  ت�شتهدف  حملت  ع��دة  اخلا�س  والقطاع  )ت��دوي��ر( 
ويف  و�شواحيها  اأبوظبي  مدينة  يف  العام  املظهر  م�شوهات 

اجلزر القريبة.
وتاأتي هذه احلملت تعزيزاً للمظهر العام، ومواجهة كافة 
اأنواع امل�شوهات التي ت�شاهم يف االإ�شرار باملظهر اجلمايل، 

والبيئة، و�شلمة ال�شكان على حد �شواء.
�شمن هذا االإطار نفذت البلدية حملة الإزالة امل�شوهات على 
اجلزر القريبة من اأبوظبي، وحملة اأخرى لتنظيف �شاطئ 
م�شفح، وحملة الإزالة امل�شوهات يف جزيرة حالة البحراين، 

و�شملت اإزالة اخليام القدمية املتهالكة، واالأعمدة، وغرها 
لتنظيف  حملة  البلدية  نفذت  وكذلك  املهملة،  امل��واد  من 
لتنظيف  حملة  البلدية  اأجن���زت  كما  /ال���زب���ارة/.  ج��زي��رة 
البحرية  والبيئة  احلياة  على  احلفاظ  بهدف  البحر  ق��اع 
���ش��ارك يف احلملة  بالقرب م��ن ج��زي��رة /احل��ج��اب/، حيث 
واملتطوعني.  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني  ال��غ��وا���ش��ني  م���ن  جم��م��وع��ة 
ال�شراكة مع  البلدية حر�شها على تعزيز علقات  واأك��دت 
الإدارة  اأبوظبي  مبركز  ممثلني  اال�شرتاتيجيني  �شركائها 
النفايات تدوير والقطاع اخلا�س لتنفيذ االأعمال الهادفة 
للحفاظ على املظهر اجلمايل واحل�شاري للمدن واجلزر، 
امللوثات  اأن��واع  كافة  والربية من  البحرية  البيئة  وحماية 
البيئة  توفر  ب�شاأن  اللتزامها  انعكا�شاً  وذلك  وامل�شوهات، 

ال�شحية وال�شليمة جلميع ال�شكان.

•• اأبوظبي - وام:

الرتفيه  بالكثر من مناطق  زايد  ال�شيخ  يزخر مهرجان 
التي مت جتهيزها لتنا�شب كافة اأفراد االأ�شرة، لكي ي�شتمتعوا 
بق�شاء اأمتع االأوقات يف بيئة ترفيهية اآمنة، تراعي اأف�شل 
املعاير العاملية يف االأمان وال�شلمة، ومن اأبرزها "مدينة 
امللهي العاملية" باملهرجان، التي تعد متنف�شاً رائعاً للكبار 
يومياً  ال���زوار  وت�شتقبل  الطلق،  ال��ه��واء  يف  االأط��ف��ال  قبل 

حيث ت�شم ع�شرات االألعاب املتنوعة.
وعلى م�شاحة �شا�شعة عند البوابة رقم "2" للمهرجان مت 
24 لعبة  التي ت�شم نحو  العاملية،  امللهي  ت�شييد مدينة 
متنوعة باأحجام متفاوتة، روعي يف اختيارها اأن يخ�ش�س 
بع�شها للكبار، والبع�س االآخر للأطفال، ومنها ما ي�شمح 
للأهل مبرافقة اأطفالهم فيها كي تكتمل التجربة املمتعة، 
التي بل �شك �شتظل عالقة يف عقول الكبار قبل ال�شغار، 

�شمن اأجواء تعزز الرتابط االأ�شري.
وقال عطا اهلل الزين، امل�شوؤول عن مدينة امللهي العاملية: 
اإن جميع االأل��ع��اب امل��وج��ودة يف امل��دي��ن��ة اآم��ن��ة مت��ام��اً، ومت 
العاملية  وال�شلمة  االأم��ان  معاير  الأعلى  وفقاً  ت�شميمها 
مت  اأن���ه  م�شيفاً  العاملية،  الرتفيه  م��دن  ك��ربى  يف  املتبعة 
االإج���راءات  ت��راع��ي  االأل��ع��اب على مناطق متباعدة  ت��وزي��ع 
الدولة  يف  املخت�شة  اجل��ه��ات  و�شعتها  ال��ت��ي  االح���رتازي���ة 
كافة  تعقيم  يتم  اأن��ه  موؤكداً  كورونا،  للوقاية من فرو�س 

�شلمة  على  حفاظاً  اليوم  ط��وال  م�شتمر  ب�شكل  االأل��ع��اب 
الزوار.

ك��ان هناك  املدينة  األ��ع��اب  اختيار  اأن��ه عند  الزين  واأ���ش��اف 
�شنوات   4 �شن  االأعمار من  تنا�شب كافة  باأن  اهتمام كبر 
األ��ع��اب خم�ش�شة  ه��ن��اك  ال��ك��ب��ار، حيث  ال�شباب وح��ت��ى  ث��م 
النارية  ال��دراج��ات  جم�شمات  لعبة  مثل  فقط،  للأطفال 
 10 اإىل   4 ���ش��ن  م��ن  ل��لأط��ف��ال  املخ�ش�شة  ال��ت�����ش��ادم��ي��ة 
�شنوات، وكذلك لعبة جم�شمات ال�شيارات واخليول الدوارة، 
ولعبة الفناجني الدوارة التي تنا�شب االأطفال من �شن 5 
االأفعوانية  االأل��ع��اب  م��ن  العديد  وك��ذل��ك  ع��ام��اً،   15 اإىل 
الت�شادمية،  ال�شيارات  ولعبة  للأطفال،  املنا�شبة  ال�شهرة 
امللهي  مدينة  اأن  اإىل  ال��زي��ن  واأ���ش��ار  ال�شغر.  واملاجيك 
العاملية يف مهرجان ال�شيخ زايد ت�شم الكثر من االألعاب 
املماثل  القرا�شنة  �شفينة  مثل  والكبار،  ل�شباب  املخ�ش�شة 
حجمها حلجم القارب العادي، والتي تعيد للكبار ذكريات 
والكرا�شي  دي�شكفري  لعبة  وك��ذل��ك  اجلميلة،  الطفولة 
الزوار  متنح  التي  االأفعوانية  والعربات  الطائرة  العربات 
من ال�شباب متعة فريدة بها الكثر من االإثارة والتحدي.

�شت�شهد  العاملية  امللهي  مدينة  اأن  الزين  اهلل  عطا  واأك��د 
اإ�شافة العديد من االألعاب اجلديدة يف وقت قريب جداً، 
لي�شل جمموع االألعاب اإىل 30 لعبة متنوعة، تلبي رغبات 
وتر�شي  اه��ت��م��ام��ات��ه��م،  ال����زوار مبختلف  ك��اف��ة  وت��ط��ل��ع��ات 

�شغفهم مبزيد من املتعة والرتفيه .

بلدية اأب�ظبي تنظم حملت لإزالة م�ش�هات 
املظهر العام يف اأب�ظبي و�ش�احيها

مدينة امللهي العاملية يف مهرجان ال�شيخ 
زايد متنح زوارها الإثارة والتحدي

الجتماع الأول ملجل�س اإدارة املدر�شة الرقمية يبحث ا�شرتاتيجيات ت�فري التعلم الرقمي الذكي
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عربي ودويل

تنظر املحكمة العليا يف اململكة املتحدة يف ق�شية امراأة مت جتريدها 
اإىل تنظيم داع�س يف �شوريا،  من جن�شيتها الربيطانية الن�شمامها 
وف��ازت احلكومة  القرار.  لتقدمي طعن �شد  بالعودة  وترغب حاليا 
للنظر  ال��ب��لد  اأع��ل��ى حمكمة يف  ل��دف��ع  يف مت��وز/ي��ول��ي��و يف م�شعاها 
املتحدة  اململكة  اإىل  بالعودة  بيغوم  ل�شميمة  ال  اأم  ال�شماح  م�شاألة  يف 
�شابق من متوز/ اإ�شقاط اجلن�شية عنها. ويف وقت  للطعن يف قرار 

يجب  باأنه  اال�شتئناف  كبار من حمكمة  ق�شاة  ق�شى ثلثة  يوليو، 
اأن ُي�شمح لبيغوم بالقدوم اإىل بريطانيا لتقدمي الطعن. لكن قا�شيا 
قال اإن على املحكمة العليا اأن تنظر يف التما�س احلكومة الأنه يثر 

»نقاطا قانونية حتمل اأهمية بالن�شبة للعامة«.
وكانت بيغوم يف �شن ال�15 عندما غادرت مع فتاتني اأخريني البلد 

للن�شمام اإىل املجموعة االإرهابية يف 17 �شباط/فرباير 2015.
وت�شر اإىل اأنها تزّوجت هولنديا اعتنق االإ�شلم بعد وقت ق�شر من 
اأرا���س كانت تخ�شع ل�شيطرة تنظيم داع�س. واكُت�شف  اإىل  و�شولها 
�شوري  خميم  داخ��ل  التا�شع  �شهرها  يف  حامل  كانت  عندما  اأم��ره��ا 
للنازحني يف �شباط/فرباير العام املا�شي. وو�شعت طفلها الذي تويف 
بعد ب�شعة اأ�شابيع من والدته، كما تويف طفلها االآخران املولودان 

يف �شوريا اأي�شا.

�شتبداأ  اإ�شبانيا  اإن  �شانت�شيث  بيدرو  االإ�شباين  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 
برناجما �شامل للتطعيم �شد فرو�س كورونا يف يناير كانون الثاين 

وتتوقع تغطية قطاع كبر من ال�شكان يف غ�شون �شتة اأ�شهر.
لديها  االأوروب��ي  االحت��اد  دولتني يف  اأول  واأملانيا  اإ�شبانيا  اأن  واأ�شاف 

خطة تطعيم كاملة.
على مدى  افرتا�شية  قمة  بعد  موؤمتر �شحفي  �شانت�شيث يف  وق��ال 
يناير  يف  �شتبداأ  »احل��م��ل��ة  اإن  الع�شرين  جمموعة  ل��زع��م��اء  ي��وم��ني 

و�شتكون بها 31 األف نقطة تطعيم.
»�شيكون بو�شع قطاع كبر جدا من ال�شكان احل�شول على تطعيم ، 

مع كل ال�شمانات، يف الن�شف االأول من العام«.
تبداأ  واح��دة  عامة  ا�شرتاتيجية  �شتنفذ  اإ�شبانيا  اإن  �شانت�شيث  وق��ال 
اأنه �شيقدم اخلطة اإىل جمل�س  »باملجموعات ذات االأولوية« م�شيفا 

الوزراء يوم الثلثاء.
اأ�شهر �شعبة ولكن مت ر�شم خارطة الطريق  واأ�شاف »اأمامنا ب�شعة 
». وتاأتي اإ�شبانيا يف املركز الثاين يف اأوروب��ا الغربية بعد فرن�شا من 
حيث عدد االإ�شابات املوؤكدة بفرو�س كورونا حيث �شجلت نحو 5.1 

مليون حالة اإ�شابةو91664 حالة وفاة. 

وا�شعة  فحو�س  اإىل  �شنغهاي  يف  دويل  مطار  اأك��رب  موظفو  يخ�شع 
النطاق بعدما ُربط تف�ٍس حمدود لكوفيد19- بعدد من املوظفني 
الذين يتولون عمليات ال�شحن، بينما ُو�شعت خطط لتطعيم العمال 
االأكرث عر�شة للخطر. وعادت احلياة يف ال�شني، حيث ظهر الوباء 
اأول مرة يف العامل العام املا�شي، اإىل طبيعتها باملجمل بعد حملت 
ال��ف��ح��و���س وت��داب��ر االإغ����لق امل�����ش��ددة، ل��ك��ن ال��وب��اء تف�شى يف بوؤر 

حمدودة خلل ال�شهور االأخرة.
�شلة  على  حملية  اإ���ش��اب��ات  �شت  اجل���اري  ال�شهر  �شنغهاي  واأع��ل��ن��ت 

باملطار، حيث �ُشّجلت معظم االإ�شابات يف االأيام القليلة املا�شية.
مطار  موظفي  ال�شحة  يف  متخ�ش�شون  دع��ا  االث��ن��ني،  االأح��د  وليل 
بودنغ الدويل اإىل موقف لل�شيارات من عدة طوابق للخ�شوع لفح�س 
�شلطات  ن�شرتها  م�����ش��ورة  ت�شجيلت  اأظ��ه��رت  حيث  كوفيد-19، 
اإىل  �شنغهاي ال�شحية على االإنرتنت ع�شرات االأ�شخا�س يتوافدون 
املكان. واأجري الفح�س الأكرث من 17700 �شخ�س بحلول �شباح 
ال�شحن، وفق ما  التحّرك لفح�س موظفي خدمة  اإط��ار  االثنني يف 
اأفادت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة. وجاءت نتائج اأكرث من 11500 

فح�س �شلبية حتى االآن.
جولونغ  ت�شو  �شنغهاي  مطار  اإدارة  رئي�س  نائب  عن  الوكالة  ونقلت 
قوله اإن موظفي خدمة ال�شحن الذين يعدون يف ال�شفوف االأمامية 
لقاح  اإع��ط��اء  �شيتم  بينما  م�شتقبل  دوري���ة  لفحو�س  �شيخ�شعون 
اخلطورة،  العالية  بالوظائف  يقومون  الذين  الأولئك  كوفيد-19 

م�شرا اإىل اأن االأمر �شيتم ب�شكل طوعي.

عوا�صم

لندن

مدريد

بكني

اإغلق ال�شفة الغربية مل�اجهة ك�رونا 
 •• رام اهلل-رويرتز

قررت احلكومة الفل�شطينية اأم�س العودة اإىل االإغلق اجلزئي يف ال�شفة 
الغربية ملواجهة انت�شار فرو�س كورونا. وقال حممد ا�شتية رئي�س الوزراء 
يف بداية اجتماع احلكومة االأ�شبوعي يف رام اهلل »نظرا للتطورات املقلقة، 
ق��ررن��ا...اإغ��لق جميع م��راف��ق احل��ي��اة م��ن جت��اري��ة وخدماتية م��ن �شباح 
املخابز  با�شتثناء  املحافظات،  القادمني يف كل  االأحد  اجلمعة وحتى �شباح 
م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة  م��ن  ي��ب��داأ  اإغ���لق  »يتبعه  واأ���ش��اف  وال�شيدليات«. 
وحتى ال�شاد�شة �شباحا يوميا خلل بقية اأيام االأ�شبوعني القادمني يف كل 
املحافظات اأي�شا«. واأو�شح ا�شتية اأن »الهدف من هذه االإجراءات املحدودة 
العدوى،  �شل�شل  وك�شر  باالإ�شابات  املت�شارع  االرت��ف��اع  على  ال�شيطرة  هو 

واإعطاء فر�شة لطواقم ال�شحة حل�شر االإ�شابات«.
ال��واردة يف تعليمات  اإيقاع كل العقوبات  وقال »اأطلب من االأجهزة االأمنية 
»اأطلب من  التعليمات«. واأ�شاف  حالة الطوارئ على كل من يخالف هذه 
ال�شلمة  ب��اإج��راءات  واالل��ت��زام  امل�شوؤولية  ب��روح  التحلي  املواطنني  االأخ��وة 
التي ت�شمل منع التجمهر والتجمع واالأعرا�س وبيوت العزاء واالحتفاالت 
وااللتزام بلب�س الكمامات والتباعد خا�شة يف املناطق املغلقة«. واأعلنت وزيرة 
ال�شحة مي الكيلة ت�شجيل 1558 اإ�شابة جديدة بفرو�س كورونا وت�شع 
اإن  حاالت وفاة خلل ال�شاعات االأربع والع�شرين املا�شية. وقالت الوزيرة 
 689 بواقع  بكورونا  االإ�شابات اجلديدة  اأعلى عدد من  �شجل  قطاع غزة 
العناية  يف  »ت��رق��د  بكورونا  امل�شابني  م��ن  حالة   52 اأن  واأ���ش��اف��ت  اإ���ش��اب��ة. 

املكثفة بينهم ت�شعة مر�شى على اأجهزة التنف�س االإ�شطناعي«.

 ع�دة التن�شيق الأمني مع اإ�شرائيل.. خلفات داخل ال�شلطة الفل�شطينية

�شحف عربية: قمة الع�شرين يف الريا�س... �شفعة للم�شككني ور�شالة للمت�شلقني

�شيا�شات اأردوغان... فتيل حلرب عاملية ثالثة!

وا�شنطن ت�شعى للح�ش�ل على اإذن لق�شف كينيانتانياه� لبايدن: ل تع�دوا اإىل التفاق الن�وي مع اإيران
 •• لندن-وكاالت

ت�شعى وا�شنطن اإىل احل�شول على اإذن ل�شن �شربات بطائرات دون طيار �شد امل�شلحني العاملني 
يف كينيا، وفًقا مل�شادر وزارة الدفاع »البنتاغون«، كجزء من اجلهود املبذولة ملواجهة االنت�شار 
ومقاولني  اأمريكيني  ثلثة  مقتل  على  رداً  اخلطة  اأع��دت  اأفريقيا.  يف  للإرهابيني  املتزايد 
مدنيني وجندي باجلي�س االأمريكي وا�شتخدمت القوات االأمريكية الطائرات دون طيار �شد 
تو�شيع  خطة  ولكن  جيبوتي،  يف  قاعدة  من  الطائرات  واأطلقت  م��رات.  ال�شومال  يف  اأه��داف 
العمليات اإىل كينيا تعك�س التهديد املتزايد من االإرهابيني. و�شت�شمل اخلطة، بح�شب �شحيفة 
»ذا تاميز« الربيطانية كًل من الرد على هجمات امل�شلحني و�شن �شربات ا�شتباقية �شد اأهداف 
اأمريكيني ومقاولني  واأع��دت اخلطة رداً على مقتل ثلثة  االأمريكية.  حددتها اال�شتخبارات 
مدنيني وجندي باجلي�س االأمريكي، يف وقت �شابق من هذا العام يف هجوم على قاعدة جوية 

اأمركية �شغرة داخل منطقة ُيفرت�س اأنها اآمنة لقاعدة بحرية كينية على ال�شاحل.

 •• عوا�صم-وكاالت

ال�شيا�شات اخلارجية  تعليقاً على 
ل��ل��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رج����ب طيب 
اأردوغان، راأى الع�شو يف الكنائ�س 
العامة  واجلمعيات  االأرثوذك�شية 
مو�شكو  ب��ط��ري��رك��ي��ة  احت������اد  يف 
اأردوغان  اأن  باخوموف،  دميرتي 
العاملية  احل���رب  فتيل  ُي�شعل  ق��د 

الثالثة.
مقال  يف  ب����اخ����وم����وف،  »وق��������ال 
مبن�شة »بوليرتكو« االلكرتونية، 

يف  ال�شيا�شي  النظام  اتهامات  اإن 
ف��ت��ح اهلل غولن  ل��ل��داع��ي��ة  ت��رك��ي��ا 
االنقلب  وحم���اول���ة  ب����االإره����اب 
املزعوم يف 2016، ال اأ�شا�س لها 
رف�س  م��ن  ون��اب��ع��ة  ال�شحة،  م��ن 
النخبة احلاكمة مل�شتقبل م�شتنر 
قائم على اأفكار متنوعة، م�شيفاً 
ُترّكز  اأردوغ���ان  تركيا يف عهد  اأن 
�شيء  اأي  وت�شتغل  امل��ا���ش��ي،  على 
الدينية  امل��ع��ت��ق��دات  ذل���ك  مب��ا يف 
االإره��اب الدويل  املُعر�شة خلطر 
مبا يف ذلك داع�س لتن�شيط عقلية 

االإمرباطورية العثمانية.
 

تكرار الطموحات النازية
احلديثة  تركيا  ح��ك��ام  يبتعد  مل 
االإن�شانية  ال��ن��زع��ة  م���ب���ادئ  ع���ن 
ف���ح�������ش���ب ب�����ل ُي������ك������ررون اأي�������ش���اً 
ط���م���وح���ات اأمل����ان����ي����ا ال����ن����ازي����ة يف 
العامل  دفعت  حني  الثلثينيات، 
اإىل حرب عاملية ال�شتعادة »عظمة 

الرايخ« ال�شائعة.
كل  ي�شجن  اأردوغ�������ان،  ت��رك��ي��ا  يف 
امل��وؤه��ل��ني م��ن جنود،  امل��واط��ن��ني 

ومواطنني  وط����لب،  واأ����ش���ات���ذة، 
ع���ادي���ني م��ث��ل رب����ات ال���ب���ي���وت، يف 
جميع  يف  اع���ت���ق���ال  م���ع�������ش���ك���رات 
حكومة  وتنتهج  ال��ب��لد.  اأن��ح��اء 
اأردوغ��������ان ���ش��ي��ا���ش��ة ق��م��ع��ي��ة �شد 
هو  وهذا  احلقيقيني،  املُعار�شني 
�شبب االأزمة االقت�شادية الهائلة 
ع��ل��ى حافة  االأت�����راك  ال��ت��ي ت�شع 
الفقر. لكن التحري�س احلكومي 
ُي�شر باأ�شابع االتهام اإىل القوى 
ك���م���ا يف االأن���ظ���م���ة  االأج����ن����ب����ي����ة، 

ال�شمولية االأخرى.

 فتيل للحرب
اخلارجية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ت���ن���ط���وي 
خماطر  على  اأردوغ����ان  حلكومة 
وا�شعة  ع�����ش��ك��ري��ة  ح���م���ل���ة  ����ش���ن 
االعتبار  يف  اأخ��ذن��ا  اإذا  ال��ن��ط��اق، 
اليونان،  يف  ال���رتك���ي  ال���ت���دخ���ل 
وا�شتك�شاف  ول��ي��ب��ي��ا،  و����ش���وري���ا، 
البحر  ���ش��رق  وال���غ���از يف  ال��ن��ف��ط 
املتو�شط. وقد تت�شبب ال�شراعات 
يف ال�����ش��رق االأو���ش��ط ال��ك��ب��ر، ويف 
منطقة القوقاز يف عواقب خُميبة 
للآمال للجميع يف العامل مبا يف 

ال���ن���ووي���ة. واعترب  ال���ق���وى  ذل���ك 
اأن  مُي��ك��ن  »ال  ت��رك��ي��ا  اأن  ال��ك��ات��ب 
االإن�شانية  م�����ش��ت��وى  اإىل  ت���ع���ود 
نهج  خ����لل  م���ن  اإال  امل��ت��ح�����ش��رة 
اإن�����ش��اين مم��اث��ل الأف��ك��ار غولن«. 

وختم باخوموف قائًل:
ووقعت  م��رات  ع��دة  تركيا  »زرت   

يف حبها. 
يكون  اأن  ح���ق���اً  اأري������د  ال  ل���ذل���ك 
اأردوغان، الديكتاتور الذي يحلم 
بالتغلب على اأدولف هتلر، فتيًل 

للحرب العاملية الثالثة«.

االأخ���رى  اإي����ران  الأن�����ش��ط��ة  اأك���رب  بفاعلية  يت�شدى 
كبح  اإىل  االتفاق  وي�شعى  اال�شتقرار«.  تزعزع  التي 
ال��ربن��ام��ج ال���ن���ووي االإي������راين مل��ن��ع��ه��ا م���ن تطوير 
اأ�شلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات االقت�شادية 
منه  ان�شحب  الذي  االتفاق،  لكن  عليها.  املفرو�شة 
مل   ،2018 يف  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
وال  االإي��راين،  البالي�شتية  ال�شواريخ  برنامج  يقيد 
وقال  واليمن.  ولبنان،  العراق،  يف  مل�شلحني  دعمها 
للتفاق  ع���ودة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأال  »يتعني  نتنياهو: 
ب�شيا�شة ال تلني  نتم�شك  اأن  ال�شابق، يجب  النووي 
اأ�شلحة نووية«. ومل  اإي��ران ال تطور  اأن  للتاأكد من 

يذكر نتنياهو بايدن مبا�شرة، لكن و�شائل االإعلم 
االإ�شرائيلية اعتربت على نطاق وا�شع اأن ت�شريحاته 
الواليات  ملطالبة  املقبل،  االأمريكي  للرئي�س  ر�شالة 

املتحدة باالمتناع عن العودة للتفاق.
وحتاول االأطراف االأوروبية يف االتفاق، اإىل جانب 
رو���ش��ي��ا، وال�����ش��ني، احل���ف���اظ ع��ل��ي��ه، رغ���م �شغوط 
الواليات املتحدة لفر�س عقوبات �شاملة على اإيران 
ان�شحاب  على  رداً  اأعلنتها،  التي  االنتهاكات  ب�شبب 

وا�شنطن.
وت��ن��ف��ي اإي�����ران اأن ب��رن��اجم��ه��ا ال���ن���ووي ي��ه��دف اإىل 

تطوير اأ�شلحة.

••  القد�س-رويرتز

قال رئي�س الوزراء االإ�شرائيلي بنيامني نتنياهو، اإنه 
ال يجب العودة للتفاق النووي الذي اأبرمته القوى 
العاملية الكربى مع اإيران يف 2015 وان�شحبت منه 
للرئي�س  يبدو  ما  على  ر�شالة  املتحدة، يف  الواليات 

االأمريكي املنتخب جو بايدن.
20 يناير- وقال بايدن، الذي �شيتوىل املن�شب يف 
النووي  للتفاق  �شيعود  اإن��ه  املقبل،  الثاين  كانون 
�شيعمل  واأن���ه  اأواًل،  ب��ه  ل��لل��ت��زام  ع���ادت ط��ه��ران  اإذا 
اأن  على  نطاقه  وتو�شيع  »تعزيزه  على  احللفاء  مع 

ي�������ش���ك���ل اإه�����ان�����ة 
�������ش������خ�������������ش������ي������ة 

للرجوب.
 

غياب عبا�ض
ويتوارى الرئي�س 
عبا�س، 85 عاماً 
ع������ن االأن�������ظ�������ار، 
م�������ن�������ذ ت����ف���������ش����ي 
كورونا  ج��ائ��ح��ة 
ظروفه  ب�����ش��ب��ب 
وهو  ال�����ش��ح��ي��ة، 
الذي ي�شكل ملف 
خلفته ارتباكاً داخل ال�شلطة الفل�شطينية، اإذ ال توجد 
هياكل ت�شريعية وا�شحة ميكنها اتخاذ قرار يف �شورة 

غياب الرئي�س.
وع����اد ال���ع���اروري ل��ي��وؤك��د اأي�����ش��اً، اأن م���وت ع��ري��ق��ات يف 
الفجوة  و���ش��ع  ب��ك��ورون��ا  م��ت��اأث��راً  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي  م�شت�شفى 

وك�شف مطامع البع�س يف تويل من�شبه.
ورغم ال�شجة التي رافقت عودة التن�شيق االأمني، ت�شكك 
معظم التقارير يف توقفه اإ�شًل، وت�شر امل�شادر، اإىل اأن 
ات�شاالتها  وا�شلت  الفل�شطينية  ال�شلطة  اأمن  »اأجهزة 
مع اجلانب االإ�شرائيلي ب�شكل م�شتقل، معتقدة اأن ذلك 

ي�شب يف م�شلحة الطرفني«.
الفل�شطيني  الرئي�س  اأع��ل��ن  املا�شي  )اأي����ار(  م��اي��و  ويف 
اإ�شرائيل،  م��ع  ال��ع��لق��ات  جميع  قطع  عبا�س  حم��م��ود 
اتفاقياتها  »جميع  م��ن  الفل�شطينية  ال�شلطة  وحتلل 
واالإ�شرائيلية،  االأمريكية  احلكومتني  مع  وتفاهماتها 

مبا يف ذلك تلك املتعلقة باالأمن«.
على  احل�شول  اأي�����ش��اً  الفل�شطينية  ال�شلطة  ورف�شت 
على  اإ�شرائيل احتجاجاً  التي جتنيها  ال�شرائب  اأموال 
ا�شتقطاع تل اأبيب االأموال التي تدفع لعائلت االأ�شرى 

لفل�شطينية  ا
واإ�������ش������رائ������ي������ل،   
دون  ����ش���ت���ن�������ش���ف 
����ش���ك حم���ادث���ات 
بني  امل�������ش���احل���ة 
ف���ت���ح وح���م���ا����س، 
خطط  و���ش��ت��ل��غ��ي 

االنتخابات.
واأ��������������������ش�������������������اف 
اأن  ال�������ع�������اروري، 
التن�شيق  »ق�����رار 
�����ش����ك����ل �����ش����رب����ة 
ك�����ب�����رة جل���ه���ود 

جربيل  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �شر  اأم��ني 
يعمل عليه منذ  ال���ذي  امل�����ش��احل��ة،  م��ل��ف  ال��رج��وب يف 
اأ�شهر، والذي اقرتب من ح�شم ملفات عدة على راأ�شها 

ملف االنتخابات«.
واأكدت م�شادر مطلعة، اأن الرجوب اأبدى غ�شباً كبراً 
كانت  ما  اإىل  اإ�شرائيل  مع  العلقات  بعودة  �شمع  حني 
ف�شح  اأن  بعد  خا�شة  امل��ا���ش��ي،  -اأي����ار  م��اي��و  قبل  عليه 
وحتديداً  ال��ت��ح��ري��ر،  منظمة  اأع�����ش��اء  ب��ع�����س  حقيقة 

الراف�شني لتحقيق امل�شاحلة.
ويوؤكد اخلبر يف ال�شوؤون الفل�شطينية املقيم يف الواليات 
املتحدة ح�شن عواد من جهته، اأن عودة التن�شيق االأمني 
للم�شاحلة  الرجوب  جربيل  جهود  وتهمي�س  وجتاهل 

�شتو�شع االنق�شام داخل حركة فتح.
الرجوب  ج��ربي��ل  ك���ان  »بينما  ق��ائ��ًل:  ع���واد  وي�شيف 
الإنهاء  يتفاو�شون مع حما�س  فتح  داخ��ل  له  وامل��وال��ني 

ال�شراع الداخلي وحتقيق امل�شاحلة..
ال�����ش��ي��خ وج��م��اع��ت��ه ع��ل��ى اجل��ان��ب االآخر   ،ك���ان ح�شني 
متاماً  ج��ه��وده  قو�شوا  حتى  اإ�شرائيل  م��ع  يتفاو�شون 
القرار  اأن  اإىل  االأمني«، م�شراً  التن�شيق  باإعلن عودة 

•• رام اهلل-وكاالت

اأثار قرار ال�شلطة الفل�شطينية ا�شتئناف العلقات مع 
باالتفاقيات  ب��االل��ت��زام  اأب��ي��ب  ت��ل  تعهد  بعد  اإ���ش��رائ��ي��ل، 
يف  لل�شلطة،  ح���ادة  ان��ت��ق��ادات  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  ال�شابقة 
الطرفني  بني  االأمني  التن�شيق  اأن  البع�س  تاأكيد  ظل 
اأ�شًل، واأن القرار الفل�شطيني جاء لغر�س  مل ينقطع 

اال�شتهلك االإعلمي.
واأم�س االثنني، قال م�شوؤول كبر يف منظمة التحرير 
»ج���روزامل  �شحيفة  نقلته  ت�شريح  يف  الفل�شطينية 
االأمني  التن�شيق  ع��ودة  ق��رار  اإن  االإ�شرائيلية،  بو�شت« 
لل�شوؤون  العامة  الهيئة  وزير  اأعلنه  الذي  اإ�شرائيل  مع 
نوفمرب   17 يف  ال�شيخ،  ح�شني  الفل�شطينية  امل��دن��ي��ة 
-ت�شرين الثاين كان قرار دائرة مركزية �شيقة، ت�شم 
حمدود  وع���دد  ع��ب��ا���س،  حم��م��ود  الفل�شطيني  الرئي�س 
من القياديني املقربني منه دون الرجوع اإىل املوؤ�ش�شات 

الر�شمية.
واأ�شار امل�شوؤول الرفيع يف منظمة التحرير الفل�شطينية، 
اإىل اأن القرار اتخذ »دون ا�شت�شارتنا وال حتى اإعلمنا 
اأن »ال�شلطة الفل�شطينية  ب�شيء عن تفا�شيله«، موؤكداً 

اأ�شبحت نظاماً ديكتاتورياً يحكمه فرد واحد«.
عبا�س  الرئي�س  ا�شتمرار  امل�شوؤول خم��اوف من  واأب��دى 
يف اتباع النهج ذاته، دون ا�شت�شارة القيادة الفل�شطينية 

واملوؤ�ش�شات املرجعية االأخرى.
وبعد القرار املفاجئ بداأت اخللفات بني اأع�شاء حركة 
اأن  الفل�شطيني،  امل�شوؤول  واأك��د  للعلن،  الظهور  يف  فتح 
حركة  داخل  حاداً  اأ�شبح  والتوتر  م�شدودة،  »االأع�شاب 

فتح، واأو�شكت االأمور على االنفجار«.
 

�ضد الرجوب
من جهة اأخرى، قال اخلبر القانوين ماجد العاروري، 
ال�شلطة  بني  االأمني  التن�شيق  ا�شتئناف  االأنباء عن  اإن 

وال�شهداء الفل�شطينيني، وت�شبب القرار يف اأزمة رواتب، 
يف  ك��ربى،  انتكا�شة  يف  الفل�شطيني  االقت�شاد  واأدخ��ل��ت 

ظل جائحة كورونا.
اإىل جماريها  املياه  ع��ادت  العلقات،  اإع��ادة  ق��رار  وبعد 
ال�شرائب  اأم��وال  قب�س  الفل�شطينية  لل�شلطة  وميكن 

رغم االأموال امل�شتقطعة. 
 

تكميم االأفواه
اإىل  الفل�شطينية  ال�شلطة  جل��اأت  ال�شحيفة،  وح�شب 
تكميم االأفواه بعد قرار عودة التن�شيق االأمني، وقطعت 
كان  �شجونها،  يف  بهم  وزج��ت  املنتقدين،  على  الطريق 
اعتقله  ال��ذي  بنات،  ن��زار  الفل�شطيني  النا�شط  اآخرهم 
جهاز االأمن الوقائي الفل�شطيني بعد ن�شره فيديو على 
وانتقد  الفل�شطينية،  ال�شلطة  فيه  هاجم  ب��وك  في�س 
قال  كما  انت�شاراً  ولي�س  ت��خ��اذل  اأن��ه  معترباً  ق��راره��ا، 

ح�شني ال�شيخ.
ونزار بنات، جنار يقيم يف مدينة اخلليل جنوب ال�شفة 
الغربية، نا�شط �شيا�شي واجتماعي واأب الأربعة اأطفال.

وقال اخلبر يف قانون حقوق االإن�شان الدكتور ع�شام 
عابدين، اإن اعتقال نزار بنات يهدف اإىل قمع املعار�شة 

وتكميم االأفواه.
اأن »ال�شلطة الفل�شطينية تنوي ترهيب النا�س  م�شيفاً 
بالرتويج ل�شيا�شة التعذيب واالإذالل يف ال�شجون، وهي 

طريقة تلجاأ اإليها دوماً االأنظمة الفا�شلة«.
ال�شلطة  اأرك��ان  هزت  بنات  النا�شط  ر�شالة  اأن  واأ�شاف، 
الفل�شطينية واأثارت القلق واخلوف يف �شفوفها بعد اأن 

لقيت قبواًل يف ال�شارع الفل�شطيني.
واأو�شح عابدين، اأن »ال�شلطة الفل�شطينية بداأت تنزلق 
غياب  اأن  اإىل  م�����ش��راً  البولي�شية«  ال����دول  م��رب��ع  اإىل 
يفاقم  التنفيذية،  ال�شلطة  اأداء  تراقب  ت�شريعية  هيئة 
م�شكلة حقوق االإن�شان خا�شة اأن »الق�شاء الفل�شطيني 

منهار«.

•• عوا�صم-وكاالت

حققت ال�شعودية جناحاً باهراً برئا�شتها قمة الع�شرين 
اأم�س االأول االأحد، جتلى  اأعمالها م�شاء  التي اختتمت 
م�شتدامة  ح��ل��واًل  ت�شمن  ال����ذي  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ب��ي��ان  يف 
الدويل  االقت�شادي  التعاون  دفع  العامل، عرب  لق�شايا 

قدماً، والعمل على اخلروج من االأزمة.
اأك���دت قمة  اأم�����س االث��ن��ني،  ويف �شحف عربية ���ش��ادرة 
وقطعت  واأهميته،  العاملي  ال�شعودية  موقع  الع�شرين 

الطريق على املزايدين على مكانتها الدولية.
اأهمية تاريخية

قالت �شحيفة »الريا�س« ال�شعودية، اإن لقمة جمموعة 
اأهمية تاريخية م�شاعفة، تتجاوز  الع�شرين يف اململكة 
ظرف  اأي  واالإن�شاين  وال�شيا�شي  االقت�شادي  ُبعدها  يف 
يف  والتفرد  اال�شتثنائية  ه��ذه  ومكمن  �شعب،  تاريخي 
ظرف  ع��ادي،  غر  وعاملياً  تاريخياً  ظرفاً  �شهدت  اأنها 
م��ل��يء ب��ال��ت��ح��دي��ات وال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي اأح���دث���ت رعباً 

خ�شائر  جميعها  ال��دول  وكّبد  عاملياً، 
واأعباء  با�شتحقاقات  كواهلها  واأثقل 
باهظة ومكلفة، يقف على راأ�س هذه 
التحديات جائحة كورونا وما مثلته 

من تهديد عاملي غر م�شبوق.
اململكة  رئا�شة  اأن  ال�شحيفة،  واأك��دت 
الدقيق  ال����ظ����رف  ه������ذا  يف  ل��ل��ق��م��ة 
واالمتحان ال�شعب على دول العامل، 
لي�س على  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��اً  مت��ث��ل جن��اح��اً 
م�����ش��ت��وى ���ش��ع��وب��ة ال��ت��ح��دي��ات التي 
الع�شرين  امل��ج��م��وع��ة  دول  ت��واج��ه��ه��ا 
املواجهة  م�شتوى  على  واإمن���ا  فقط، 
امللفات  ل�شائر  ال�شجاعة  وامل��ج��اب��ه��ة 
املعرو�شة على اأعمال القمة، منطلقة 
بدورها  اململكة  ال��ت��زام  م��ن  ذل���ك  يف 
من  ان��ط��لق��اً  املجموعة  امل��ح��وري يف 
مكانتها االإقليمية والدولية وموقعها 
بني  تربط  باعتبارها  اجليو�شيا�شي 

ثلث قارات.

رقم �شعب
�شو�شن  فت�شاءلت  البحرينية،  الوطن  �شحيفة  يف  اأم��ا 
ال�شاعر، عن ا�شتماتة البع�س يف االإ�شاءة للمملكة: »هل 
مازال هناك اأمل لدى احلاملني باإ�شقاط اململكة العربية 

ال�شعودية وهم ي�شاهدون رئا�شتها لقمة الع�شرين؟«.
دور  م��ن  �شيغر  اأو خ�شارته  ب��اي��دن  ف��وز  »ه��ل  م�شيفة 
العربية  اململكة  وم�شتقبل  واإمكانيات  وق��درة  ومكانة 
بيع  ع��ن  اأمل��ان��ي��ا  غ��ر  اأو  اأمل��ان��ي��ا  امتناع  ه��ل  ال�شعودية؟ 
اأو على  اأو على دورها  ال�شلح لل�شعودية �شيوؤثر عليها 

مكانتها؟«.
و�شددت على اأنها باعتبارها عربية وخليجية »حتديداً 
اأ�شعر  العربي،  االإجن��از  لهذا  واالع��ت��زاز  بالفخر  اأ�شعر 
تقوم  اأن  ا�شتطاعت  عربية  دول��ة  اأن  االنت�شار،  بن�شوة 
مب���ا ق��ام��ت ب���ه امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة رغ���م كل 
احلروب التي �شنت عليها من قوى عظمى ومن اآخرين 
ينتمون للعرب مع االأ�شف. جتاوزت ال�شعودية كل تلك 
التحديات واأثبتت للعامل كله اأنها رقم ي�شعب ال ميكن 

ر�شالة للمت�شلقني
من جهتها قالت �شحيفة عكاظ ال�شعودية، اإن »القمة 
الع�شرين اأر�شلت ر�شالة للمت�شلقني، اأن موتوا بغيظكم، 
دولة  ال�شعودية  اأن  العاملي  وال�شلم  ل��لأم��ن  واملحبني 
الرفاهية  لتحقيق  عاملية  واأجندتها  ور�شينة،  ثقيلة 
خادم  كلمة  ج�شدته  ما  العامل«وهو  ل�شعوب  وال�شعادة 
ب���ن عبدالعزيز  ���ش��ل��م��ان  امل��ل��ك  ال�����ش��ري��ف��ني  احل���رم���ني 

اخلتامية للقمة. 
ما  ال�شعودية  حققت  النهاية  »يف  ال�شحيفة:  وق��ال��ت 
تريده من خمرجات قمة الع�شرين، حيث ك�شب العامل 
توافقاً حول اأكرب اأزمة واجهها كوكب االأر�س، وهي وباء 
»اأخر�شت  ال�شعودية  اأن  ال�شحيفة،  واأ���ش��ارت  ك��ورون��ا«. 
امل���اأج���وري���ن وال�����ش��ح��اف��ي��ني مدفوعي  ال��ك��ّت��اب  األ�����ش��ن 
القيمة« �شرقاً وغرباً، بعد اأن ت�شدرت امل�شهد العاملي يف 
ذروة وباء كورونا، واأعطت اأولوية للإن�شان بغ�س النظر 
عن جن�شيته، وقدمت �شورة التحوالت االإيجابية التي 

ح�شلت يف اململكة لتجربة احلياة اجلديدة.

التعامل معها كدولة قابلة لل�شقوط«.
خدمة الب�شرية

اأما يف �شحيفة »ال�شرق االأو�شط«، فقال �شمر عطاهلل: 
االإمربيالية،  ع��ل��ى  االن��ت�����ش��ار  خ��ط��ب  ت�شتمر  »ف��ي��م��ا 
مت�شي �شعوب بع�س اأغنى دول العامل يف حياة الفقر. 
���ش��وري��ا اإىل  اإىل  ال��ع��راق  اإىل  اإىل ف��ن��زوي��ل  اإي����ران  م��ن 
اأخ��رى يف ه��ذه املجموعة بعدد  ليبيا. تتميز دول��ة عن 
واالنفتاح  الواقع  دول  تن�شرف  املقابل  ويف  اللجئني. 
اأف�شل  عامل  نحو  و�شعوبها  بلدانها  دفع  اإىل  والتعاون 
واأق���ل عن�شرية  وت��ق��دم��اً،  وا���ش��ت��ق��راراً  واأك���رث طماأنينة 

وغطر�شة ومغامرات من نوع الع�شور الو�شطى«.
واأ�شاف الكاتب »طبعاً لي�س حدثاً عابراً اأن تنعقد قمة 
الدولة  ال�شعودية  تكون  اأن  وال  الريا�س.  يف  الع�شرين 
رموز  تلتقي  اأن  وال  امل��ج��م��وع��ة.  يف  ال��وح��ي��دة  العربية 
لقد  م��ك��ة.  العاملي يف ج���وار  وال��ت��ع��اون  ال��ك��وين  النجاح 
اأهليتني،  مبوجب  االنت�شاب  ع�شوية  اململكة  ا�شتحقت 

االإجناز املا�شي والروؤية امل�شتقبلية«.
اأن النفط  ال�����ش��ي��اق،  واأو���ش��ح يف ه��ذا 
»اإي��ران حتتل  وح��ده مل يعد مقيا�شاً 
املرتبة  وفنزويل  اخلام�شة،  املرتبة 
دول�����ة   90 ب�����ني  ع�������ش���رة  احل������ادي������ة 
املعي�شية يف  واحلالة  للنفط.  منتجة 
بالعقوبات  لها  ع��لق��ة  ال  ال��دول��ت��ني 
وقت  تطبيقها  على  مي�س  مل  ال��ت��ي 
الرومان�شي  الف�شل  تراكم  اإنه  كثر. 
والنظريات االقت�شادية البالية التي 

مل يعد لها مكان يف هذا العامل«.
واعترب الكاتب اأن جناح القمة مرده، 
�شباب  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي  ال��ع��امل  »ه����ذا  اأن 
القادر  ه��و  امل�شتقبل،  وروؤي�����ة  وف��ك��ر 
على النمو والتطور والبقاء. م�شابو 
اجلائحة يف اإيران، ويف غرها، اأرادوا 
املندب،  ل���ب���اب  ت���ه���دي���داً  ال  ع����لج����اً، 
خميماتهم.  يف  ���ش��وري��ا  وم��ع��ار���ش��ي 
ولي�س  حًل  اأرادوا  �شوريا،  ومعار�شو 

اأن يجندوا يف فرق املرتزقة«.
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عربي ودويل
 بدء حماكمة �شارك�زي بتهمة الر�ش�ة 

�شده . وتوىل �شاركوزي رئا�شة فرن�شا خلل الفرتة من 
2007 حتى 2012 وما زال موؤثرا بني املحافظني ،

االت�شاالت  مبراقبة   2013 ع��ام  منذ  املحققون  وق��ام 
الهاتفية بني �شاركوزي وحماميه تيري هرتزوج اأثناء 
حتقيقهم يف مزاعم متويل ليبي يف حملة �شاركوزي عام 

.2007
وعلم املحققون خلل ذلك اأن �شاركوزي وحماميه كانا 
باأ�شماء  يتوا�شلن با�شتخدام هواتف حممولة م�شجلة 

م�شتعارة.
اأن  ك�شفت  التن�شت  عمليات  اإن  االدع����اء  ممثلو  وق���ال 
�شاركوزي وهرتزوج ناق�شا يف منا�شبات متعددة االت�شال 
جيد  ب�شكل  واملطلع  النق�س  حمكمة  قا�شي  ب��اأزي��ربت 

•• باري�س -رويرتز

اأمام  �شاركوزي  نيكوال  ال�شابق  الفرن�شي  الرئي�س  ميثل 
النفوذ  وا�شتغلل  قا�س  ر�شوة  حماولة  بتهمة  املحكمة 
بالتاأثر  تهدد  جنائية  حتقيقات  عدة  من  واح��دة  وهي 

على م�شرته ال�شيا�شية التي متتد لع�شرات ال�شنني .
ويقول ممثلو االدعاء اإن �شاركوزي عر�س على القا�شي 
ج��ي��ل��ربت اأزي����ربت احل�����ش��ول ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة م��رم��وق��ة يف 
�شرية حول حتقيق يف مزاعم  موناكو مقابل معلومات 
اأم���واال قانونية م��ن وري��ث��ة لوريال  ���ش��ارك��وزي قبل  ب��اأن 

ليليان بيتينكور حلملته الرئا�شية عام 2007.
ونفى �شاركوزي ارتكاب اأي خمالفات يف جميع التحقيقات 

على حتقيق بيتنكور. ويقول ممثلو االدعاء اإن �شاركوزي 
عر�س م�شاعدة اأزيربت يف احل�شول على وظيفة موناكو 

مقابل احل�شول على م�شاعدة من داخل املحكمة.
هذا  التلفزيونية  )ب������ي.اإف.اإم(  لقناة  ���ش��ارك��وزي  وق���ال 
اأزي�����ربت مل ي��ح�����ش��ل م��ط��ل��ق��ا على  اإن »ال�����ش��ي��د  ال�����ش��ه��ر 

الوظيفة يف موناكو«.
الف�شاد  واأزي��ربت مع �شاركوزي بتهمة  ويحاكم هرتزوج 
اإىل  ت�شل  عقوبة  الثلثة  وي��واج��ه  النفوذ.  وا�شتغلل 
ال�شجن ع�شر �شنوات وغرامات باهظة يف حالة اإدانتهم.

ويقول �شاركوزي وحزبه الذي ميثل ميني الو�شط منذ 
دوافع  ذات  ال�شابق  الرئي�س  �شد  التحقيقات  اإن  �شنوات 

�شيا�شية.

  اإ�شرائيلية ت�شجن 4 مرات لرف�شها اخلدمة الع�شكرية 
 •• عتليت-اأ ف ب

تخرج االإ�شرائيلية هليل رابني لتوها من بوابة ال�شجن رقم �شتة حيث اأم�شت منذ 
اآب-اأغ�شط�س ما جمموعه 56 يوما لرف�شها اخلدمة الع�شكرية االإلزامية انطلقا 
من مت�شكها باللعنف، لكنها تقول »اأنا اأ�شعد �شخ�س يف العامل«. واختارت رابني )19 
عاما( عدم اإخفاء قناعتها ب�«رف�س العنف«، م�شددة على اأنها مقتنعة بال�شلمية وباأن 
العنف واحلروب غر مربرة، مع اال�شتعداد لتحّمل عواقب ذلك. وبالتايل، خدمت 
56 يوما على فرتات متباعدة، ومت ا�شتجوابها اأربع مرات اأثبتت  رابني يف ال�شجن 
�شيا�شية«.  »باعتبارات  مدفوعا  يكن  مل  الع�شكرية  اخلدمة  اأداء  رف�شها  اأن  خللها 
ولو مل تتمكن من اإثبات ذلك،، لكانت عادت اىل ال�شجن ملدة 80 يوما. وتقول رابني 
بعد خروجها من ال�شجن الواقع يف قرية عتليت ال�شاحلية، »ات�شل بي حمامي هذا 
ال�شباح وقال يل اأنت حرة«.ويلعب اجلي�س دورا مركزيا يف املجتمع االإ�شرائيلي ي�شل 

اإىل التاأثر على الو�شع االجتماعي لل�شباب واآفاق العمل امل�شتقبلية.

 •• �صول-رويرتز

�شجلت كوريا اجلنوبية زيادة يومية اأخرى بلغت اأكرث 
وذلك  اأم�س  كورونا  بفرو�س  اإ�شابة  حالة   200 من 
يف  االجتماعي  التباعد  قواعد  ت�شديدها  من  يوم  بعد 

الوقت الذي تكافح فيه موجة ثالثة من العدوى.
وب��ل��غ ال��ع��دد ال��ي��وم��ي ل��لإ���ش��اب��ات 271 ح��ال��ة جديدة 
نزوال من 330 حالة مت ت�شجيلها يوم االأح��د بعد اأن 
ظل عدد االإ�شابات يحوم فوق 300 حالة ملدة خم�شة 
اأيام متتالية ، وهو م�شتوى مل ن�شهده كوريا اجلنوبية 
الكورية  ال��وك��ال��ة  ذك����رت  ح�شبما  اآب  اأغ�����ش��ط�����س  م��ن��ذ 

ملكافحة االأمرا�س والوقاية منها.
وقال امل�شوؤولون اإن االأرقام متيل اإىل االنخفا�س خلل 

عطلت نهاية االأ�شبوع ب�شبب قلة االختبارات.
�شول  العا�شمة  يف  التباعد  ق��واع��د  احل��ك��وم��ة  وع���ززت 

•• بكني-رويرتز

على  �شرتد  بكني  اإن  اأم�س  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  قالت 
واإنها  لتايوان  اأمريكي  بحري  اأم���رال  زي���ارة  ع��ن  ت��ردد  م��ا 
ووا�شنطن.  تايبه  بني  ع�شكرية  علقات  اأي  ب�شدة  تعار�س 
ي�شرف على  بحريا  اأم����راال  اإن  ل��روي��رتز  م�����ش��دران  وق���ال 
واملحيط  اآ�شيا  منطقة  يف  االأمريكية  الع�شكرية  املخابرات 
تايوان  توؤكد  ومل  لتايوان.  معلنة  غر  بزيارة  ق��ام  الهادي 

واملناطق املجاورة يوم االأحد واأغلقت احلانات والنوادي 
الليلية وفر�شت قيودا على التجمعات الدينية وتناول 

الطعام يف املطاعم ابتداء من يوم الثلثاء.
وق���ال ن��ائ��ب وزي���ر ال�����ش��ح��ة ك���اجن دو-ت�����اي يف اجتماع 
االثنني »اإذا مل نتمكن من قطع روابط العدوى ، فقد 
ال ت�شتمر جهودنا ملكافحة الفرو�س ومواجهتنا الطبية 
للفرو�س«. واتهم بع�س اخلرباء ال�شلطات بالف�شل يف 
اتخاذ اإجراءات اأقوى يف وقت �شابق على الرغم من اأن 
الزيادات يف االأرق��ام اليومية وغرها من املعاير تفي 
بال�شروط التي و�شعتها احلكومة لقيود اأكرث �شرامة.

وهي   ، املعدية  للأمرا�س  الكورية  اجلمعية  واأ���ش��درت 
بياًنا يوم اجلمعة حذر   ، االأطباء  جمموعة كبرة من 
األ��ف حالة  اإىل  اأن ي�شل  اأن ع��دد االإ���ش��اب��ات ميكن  من 
تدابر  ات��خ��اذ  يتم  مل  اإذا  املقبلة  االأ���ش��اب��ي��ع  يف  يوميا 

فعالة.

الرئي�س  اإدارة  ع��ززت  ر�شميا.  الزيارة  املتحدة  الواليات  وال 
ت�شمن  ما  وه��و  لتايوان،  دعمها  ترامب  دون��ال��د  االأمريكي 
التي  ال�شني  اأثار قلق  الذي  االأمر  اأ�شلحة جديدة،  مبيعات 
التابعة  االأقاليم  من  واح��دة  الدميقراطية  اجلزيرة  تعترب 
ال��دول. وقال  العلقات مع  اإقامة  لها يف  والتي ال حق  لها 
ال�شني  اإن  جيان  يل  ت�شاو  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث 
»تعار�س ب�شدة« اأيا من اأ�شكال التبادل بني م�شوؤويل الواليات 

املتحدة وتايوان اأو اإقامة علقات ع�شكرية بينهما.

ك�ريا اجلن�بية ت�شجل 271 اإ�شابة جديدة بك�فيد-19 

ال�شني تتعهد بالرد على زيارة اأمريال البحرية الأمريكية لتاي�ان 

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

مناه�شة  ع�����ّدة  ت���ظ���اه���رات  ُن���ّظ���م���ت 
متاجر  اأم��ام  ال��ربازي��ل  للعن�شرّية يف 
احتجاًجا  ك���ارف���ور،  مل��ج��م��وع��ة  ت��اب��ع��ة 
على مقتل رجل اأ�شود تعّر�س لل�شرب 
ني  اخلمي�س على يد رُجلي اأمن اأبي�شَ
األيغري  ب��ورت��و  م��دي��ن��ة  م��ت��ج��ر يف  يف 
فيديو  ت�شجيل  وكان  البلد.  بجنوب 
التقطه �شاهد وتناقلته و�شائل اإعلم 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  ت���داول���ه  ومّت 
االجتماعي، قد اأظهر قيام رجل اأمن 
ب�شرب ال�شحّية االأ�شود جواو األربتو 
عاًما   40 ال��ب��ال��غ  فريتا�س  �شيلفرا 
ب��ه عن�شر  اأم�����ش��ك  ع��ل��ى وج��ه��ه فيما 

اآخر.
م�شعفون  ي��ب��دو  اأخ����رى،  لقطات  ويف 
املمّدد  الرجل  اإنعا�س  يحاولون  وه��م 
ع���ن���د م����دخ����ل امل���ت���ج���ر ح���ي���ث ف�����ارق 

احلياة.
هّدد  الع�شكرّية،  ال�شرطة  وبح�شب 
اأحد موّظفي املتجر ما دفع  فريتا�س 

االأخر اإىل طلب عنا�شر االأمن.
ومّت توقيف عن�شري االأمن واأحدهما 
ينتمي اإىل ال�شرطة الع�شكرّية ويعمل 
�شركة  ل�شالح  ال����دوام  ���ش��اع��ات  خ���ارج 
جانرو،  دي  ري����و  يف  ���ة.  خ���ا����شّ اأم�����ن 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف مركز  جت��ّم��ع م��ئ��ات 
جت���اري ي��ق��ع يف داخ��ل��ه اأح���د حملت 
ملجموعة  ال��ت��اب��ع��ة  م���ارك���ت  ال�����ش��وب��ر 

كارفور الفرن�شية، بح�شب �شحافّيني 
وجمعت  ب���ر����س.  ف���ران�������س  وك���ال���ة  يف 
االأ�شخا�س  ع�شرات  اأخ��رى  تظاهرات 
وال  كارفور،  مبقاطعة  طالبوا  الذين 
)�شمال  باهيا  دي  �شلفادور  يف  �شّيما 
�شرق(.  )جنوب  �شانتو�س  ويف  �شرق(، 
و�شهد يوما اجلمعة وال�شبت جتّمعات 

ا. اأخرى مماثلة اأي�شً
على  ري������و  يف  امل����ت����ظ����اه����رون  وك����ت����ب 
قاتل«  »ك����ارف����ور  ح��م��ل��وه��ا،  الف���ت���ات 
و«ح���ي���اة ال�����ش��ود م��ه��ّم��ة«، وه���و �شعار 
ح��رك��ة »ب����لك الي��ف��ز م���اِت���ر« )حياة 
تظاهرات  َنّظمت  التي  مهّمة(  ال�شود 
بعد  املتحدة  ال��والي��ات  يف  جماهرّية 
االأمركي  الرجل  فلويد  ج��ورج  وف��اة 

االأ�شود الذي خِنق حّتى املوت على يد 
�شرطي اأبي�س يف مدينة مينيابولي�س 
تغريدات  �شل�شلة  ويف  اأي��ار/م��اي��و.  يف 
العام  املدير  ك��ان  الربتغالّية،  باللغة 
األك�شندر  »كارفور«  ل�شركة  الفرن�شي 
بومبارد عرّب عن تعازيه عقب »الفعل 
املن�شورة  ال�����ش��ور  وا���ش��ًف��ا  ال��ره��ي��ب«، 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  ���ش��ب��ك��ات  ع��ل��ى 
»اتُّخذت  واأ���ش��اف  حُتتمل«.  »ال  باأنها 
داخ��ل��ّي��ة يف كارفور  ت��داب��ر  م��ب��ا���ش��رة 
�شركة  مو�شوع  يف  ة  خا�شّ ال��ربازي��ل، 
التدابر  ه��ذه  معها.  املتعاقد  االأم��ن 
غر كافية. مبادئي ومبادئ كارفور ال 
تتفق مع العن�شرية والعنف«. وطالب 
»مراجعة  ب���اإج���راء  ك��ذل��ك  ب��وم��ب��ارد 

كاملة لتدريب املوّظفني واملتعاقدين 
يف جمال االأمن واحرتام التنّوع وقيم 

االحرتام ونبذ اأ�شكال التع�شب«.
ملجموعة  ال���ربازي���ل���ي  ال���ف���رع  وك�����ان 
الوح�شي«  »امل��������وت  دان  »ك������ارف������ور« 
اّتخاذ  على  عزمه  واأع��ل��ن  لفريتا�س، 
من  للقت�شا�س  املنا�شبة  »التدابر 

املتوّرطني يف هذه الق�شّية«.
وق����ال دج��ي��ف��ر���ش��ون اأم���ادي���و����س، من 
االأ�شود،  ال�����ش��ع��ب  ع��ن  ال���دف���اع  معهد 
وال�����ذي ت��ظ��اه��ر يف ري���و االأح������د، »مل 
وعدوا  لقد  االأع����ذار،  ه��ذه  نقبل  نعد 

بالعمل، لكّننا مل نَر �شيًئا بعد«.
وق��ال��ت ت��ي�����س دو�����س ���ش��ان��ت��و���س، وهي 
متظاهرة تبلغ 23 عاًما »لن ن�شمت 
�شعبنا، فهذا يدل  يتوا�شل قتل  طاملا 
على اأن العن�شرّية ال تزال موجودة يف 
الربازيل، لي�س داخل ال�شوبر ماركت 
ا يف االأحياء الفقرة«  فح�شب، بل اأي�شً

يف ريو.
اليميني  ال��رئ��ي�����س  ان��ت��ق��د  وال�����ش��ب��ت، 
احلركات  بول�شونارو  جاير  املتطّرف 
واّتهمها  ل��ل��ع��ن�����ش��رّي��ة،  امل��ن��اه�����ش��ة 
األقاها يف قمة جمموعة  كلمة  خلل 
حُتاول  باأّنها  االفرتا�شية،  الع�شرين 
»توّترات  ال��رباي��زي��ل  اإىل  ت�شتورد  اأن 

هي لي�شت جزًءا من تاريخ« البلد.
وكان بول�شونارو �شّدد يف وقت �شابق يف 
»اأبعد  البلد  اأّن م�شاكل  تغريدة على 
االإ�شارة  دون  العرقّية«،  الق�شايا  من 
اأّن  ف��ري��ت��ا���س. واأ����ش���اف  اإىل  م��ب��ا���ش��رًة 
»ال�������ش���ّر ال��ع��ظ��ي��م« يف ال����ربازي����ل هو 
واالجتماعي  االأخ����لق����ي  »ال���ف�������ش���اد 

وال�شيا�شي«.
رئي�ًشا،  »ب�شفتي  ب��ول�����ش��ون��ارو  وت��اب��ع 
لدّي عمى األوان، االألوان كّلها واحد. 
ال ي���وج���د ل�����ون ب�������ش���رة اأف�������ش���ل من 
االألوان االأخرى. يوجد اأنا�س خّرون 

واآخرون اأ�شرار«.

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر االآخر

•• لويك تا�صيه

الع�شرين  جمموعة  اجتماع  ترامب  دونالد  غ��ادر 
االفرتا�شي بعد ظهور ق�شر للغاية. كان يف�شل 
اأن لعب  ال��وا���ش��ح  ال��ذه��اب للعب اجل��ول��ف. وم��ن 
اجلولف اأف�شل من مناق�شة وباء فرو�س كورونا، 
اأو البيئة العاملية، اأو فر�س ال�شرائب على عمالقة 

الويب.
العلقات  ت��رام��ب  يف�شل  ذل���ك،  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

الثنائية على العلقات متعددة االأطراف.
ف��وزه يف  يدعي  ملن  بالن�شبة  مفارقة  الغياب،  ه��ذا 
على  ت��رام��ب  ف��ّوت  وه��ك��ذا  الرئا�شية.  االنتخابات 
نف�شه فر�شة عظيمة ليرتك ب�شمته على ال�شاحة 
اأن ترامب لن يكون رئي�ًشا خلل  الدولية. ورغم 
�شهرين، اإال اأنه �شيظل يف من�شبه حتى يتوىل جو 

بايدن ال�شلطة.
وكان وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو، هو 
الدولية.  ال�شيا�شة  يف  ال�شدارة  مركز  احتل  من 
اأون  االأخ��ر بني كيم جونغ  فمنذ ف�شل االجتماع 
وترامب، يبدو اأن هذا االخر مل يعد يعلق اأهمية 

كربى على ال�شيا�شة اخلارجية االأمريكية.
جتدر االإ�شارة، اىل اأن راأي معظم روؤ�شاء الدول به 
هزيل. ثم، منذ هزميته يف االنتخابات الرئا�شية، 
ترامب  اإدارة  اأن  ويبدو  واالن��ك��ف��اء.  العزلة  اختار 
فقد  الدولية.  الع�شكرية  بال�شوؤون  فقط  مهتمة 
وتعميق  االأو���ش��ط،  ال�شرق  القوات من  �شحب  كان 
عزلة اإيران، وبناء �شبكة من التحالفات الع�شكرية 
ال�����ش��ي��ا���ش��ات اخلارجية  اأه�����م  م���ن  ال�����ش��ني،  ���ش��د 

للواليات املتحدة يف االأ�شهر االأخرة.

ظهور �ضييء
تظهر  ق��د  ال��ع�����ش��ري��ن  ق��م��ة جم��م��وع��ة  اأن  �شحيح 

الواليات املتحدة يف ثوب �شيئ.
ع��ل��ى �شبيل امل��ث��ال، ت��وف��ر ال��و���ش��ول ال��ع��امل��ي اإىل 
جميل  ه��دف  بالتاأكيد  ه��و  كوفيد-19  ل��ق��اح��ات 
ونبيل. لكن لن تقدم اأي من ال�شركات االأمريكية 
اأو االأوروبية هذا اللقاح للدول الفقرة. و�شتتلقى 
قارات اإفريقيا واأمريكا اجلنوبية باأكملها اللقاحات 

ال�شينية، وقد مت توقيع العقود.
ا  ك��م��ا ك���ان ع��ل��ى ق����ادة جم��م��وع��ة ال��ع�����ش��ري��ن اأي�شً
اخلدمات  اإىل  ال��و���ش��ول  اأن��ظ��م��ة  ت��ع��زي��ز  مناق�شة 
موؤيدو  ليعتقد  ك���اف  وه���ذا  ال�����ش��ام��ل��ة،  ال�شحية 

ترامب اأن الكوكب باأكمله اأ�شبح �شيوعًيا.
املرء  ي��ت�����ش��اءل  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  للق�شايا  بالن�شبة  اأم����ا 
بّناء،  ب�شكل  ت��رام��ب  اإدارة  تفعله  اأن  مي��ك��ن  ع��م��ا 
خ��ا���ش��ة ب��ع��د ان�����ش��ح��اب ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ر�شمًيا 
انه، حتت عنوان  للمناخ. كما  باري�س  اتفاقية  من 
ناق�س القادة مو�شوع الطاقات  “اإنقاذ الكوكب”، 

امل�شتدامة.
مو�شوع  مناق�شة  جتنب  يف  ا  اأي�شً ت��رام��ب  يرغب 
ث��ال��ث م��ه��م مل��وؤمت��ر جم��م��وع��ة ال��ع�����ش��ري��ن: كيفية 
من  وغرها  الويب  عمالقة  على  �شرائب  فر�س 

املوؤ�ش�شات الرقمية.

عامل يف اجتاه معاك�ض
جمموعة  م��ن��اق�����ش��ات  ن���ق���اط  يف  مت���ّع���ن���ا  وك���ل���م���ا 
عنها.  غ��ائ��ب  ت��رام��ب  اأن  فهمنا  كلما  الع�شرين، 
ال�����ش��ح��ة وال��ب��ي��ئ��ة والتجارة  ف��ف��ي جم����االت م��ث��ل 
املعاك�س  االجت��اه  يف  العامل  يتحرك  االإلكرتونية، 

لل�شيا�شات التي طرحتها اإدارة ترامب.
�شيكون من املحرج للغاية اأن يدرك اأن�شار ترامب 
ذلك... من يدري، قد ينتهي بهم االأمر اىل فقدان 

الثقة يف منقذهم.
ترجمة خرة ال�شيباين

ل ترامب لعب اجل�لف...! ف�شّ

* اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية متخ�ض�ض يف ال�ضني واآ�ضيا -جامعة مونريال كندا

الربازيل ت�شهد مزيدا من التظاهرات املناه�شة للعن�شرية 

اإثي�بيا تتهم ق�ات تيجراي بتدمري مطار اأك�ش�م 
•• نريوبي-رويرتز

ق���وات اجلبهة  اأن  اأم�����س  اإث��ي��وب��ي��ة  ر�شمية  اإع����لم  و���ش��ائ��ل  ذك���رت 
ال�شعبية لتحرير تيجراي دمرت مطارا يف مدينة اأك�شوم بعد اأن 

اأمهلتها القوات االحتادية 72 �شاعة لل�شت�شلم.
اإلقاء ال�شلح بحلول  اإىل  اأحمد اجلبهة  اأبي  ال��وزراء  ودعا رئي�س 
اإقليم  عا�شمة  ميكيلي  على  نهائي  هجوم  مواجهة  اأو  االأرب��ع��اء 
لرويرتز  اجلبهة  زعيم  جرباميكائيل  دبر�شيون  وقال  تيجراي. 
باإعادة  للقوات احلكومية  ال�شماح  اأجل  �شتارا من  كانت  املهلة  اإن 
جتميع �شفوفها بعد الهزائم التي منيت بها على ثلث جبهات 
على  ف��وري��ة  ردود  اأي  اجل��ان��ب��ني  ع��ن  ت�شدر  ومل  و���ش��ف��ه.  ح�شب 
تعليقات الطرف االآخر. ومل يت�شن لرويرتز التاأكد من البيانات 
امل���زاع���م النقطاع  ال��ت��ح��ق��ق م��ن �شحة  ال�����ش��ع��ب  االأخ�����رة. وم���ن 

خدمات االنرتنت واالت�شاالت الهاتفية.
اآالف حتفهم يف القتال الذي اندلع يف الرابع  ولقي مئات ورمبا 

االإثيوبية  االحت��ادي��ة  ال��ق��وات  ب��ني  ال��ث��اين  ت�شرين  نوفمرب  م��ن 
األ��ف الجئ   40 نحو  ف��رار  اإىل  اأدى  تيجراي مم��ا  اإقليم  وق���وات 
اإىل ال�شودان املجاور. وخرج ال�شراع عن حدود تيجراي اإذ اأطلق 
عرب  واأي�شا  املجاور  اأمهرة  اإقليم  على  �شواريخ  االإقليم  متمردو 

احلدود على اإريرتيا.
 

* موقع تراثي
ومن  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ن  للو�شاطة  ال��دول��ي��ة  ال���ن���داءات  ت��ل��ق  مل 

خمتلف اأنحاء اأفريقيا واأوروبا اآذانا �شاغية حتى االآن.
وقالت حمطة اإذاعة فانا التابعة للدولة اإن قوات اجلبهة ال�شعبية 
الواقعة  اأك�����ش��وم،  ي��خ��دم  ال���ذي  امل��ط��ار  ت��ي��ج��راي دم���رت  لتحرير 
وم��درج على  �شياحي م�شهور  �شمال غربي ميكيلي، وهي مق�شد 
قائمة منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )يون�شكو( 
املتحدة  االأمم  من�شقة  ���ش��وزي  كاثرين  وق��ال��ت  ال��ع��امل��ي.  ل��ل��رتاث 
تاأمل �شمان �شلمة  اإنها  اإثيوبيا لرويرتز  االإن�شانية يف  لل�شوؤون 

واأمن موظفي االإغاثة و »حماية اأكرث من 525 األف مدين )غر 
البنية  كل  »بحماية  طالبت  كما  ميكيلي«.  يف  يعي�شون  مقاتلني( 
املياه ..  التحتية املدنية مثل املرافق ال�شحية واملدار�س و�شبكات 

ذات االأهمية املدنية«.
ومن�شاآت  ق���ادة  فقط  ت�شتهدف  اإن��ه��ا  م���رارا  اأب���ي  حكومة  وق��ال��ت 
اجلبهة ال�شعبية بهدف ا�شتعادة القانون والنظام بعد التمرد على 

القوات االحتادية، نافية ا�شتهداف املدنيني.
التابعة للحكومة يف بيان على تويرت  الط����واريء  وقالت جلن�������ة 
بحماية  كبي�����را  اهتماما  اأب���دوا  ورجالنا  ن�شائنا  م��ن  »املقاتلون 
املدنيني من االأذى اأثن����اء عملي�����ة اإنف������اذ القان���ون التي يقوم�ون 

بها يف تيجراي حتى االآن«.
اأجل  من  تيجراي  اإقليم  »غ��زا«  اأب��ي  اإن  ال�شعبية  اجلبهة  وتقول 
رحمة«.  »بل  االإقليم  ب�شكان  ال�شرر  يلحق  واإن��ه  عليه  ال�شيطرة 
واأ�شاف زعيم اجلبهة يف ر�شالة ن�شية اإىل رويرتز »نحن اأ�شحاب 

مبادئ وم�شتعدون للموت دفاعا عن حقنا يف اإدارة اإقليمنا«.

•• الفجر - تون�س

الد�شتوري  احل���زب  كتلة  اأف����ادت 
انها  االث������ن������ني،  اأم�����������س  احل��������ر، 
ال����ربمل����ان،  رئ���ا����ش���ة  اإىل  وج���ه���ت 
االح�����د، م�����ش��روع الئ���ح���ة تهدف 
“موقف����ا  ال��ربمل�����������������������ان  الإ����ش���دار 
جلماعة  ال��دويل  التنظيم  يعترب 
تنظيما  امل�����ش�����������ل��م��ني  االإخ���������وان 
للت�شنيف  م�����ش��ت��وج��ب��ا  اإره���اب���ي���ا 
كمنظمة  احل��ك��وم�����������������ة  ق��ب��ل  م���ن 

حمظورة«. 
اأن  ب����ي����ان  يف  ال���ك���ت���ل���ة  واأ�������ش������ارت 
“�شحب  اي�شا  ت�شمنت  اللئحة 
ه���ذا ال��ت�����ش��ن��ي��ف ع��ل��ى ك���ل هيكل 
�شيا�شي  ح������زب  اأو  ج���م���ع���ي���ات���ي 
ت��ون�����س يثبت ارت��ب��اط��ه به  داخ���ل 
القانونية  االإج��������راءات  وات���خ���اذ 
انه����ا  ال����ى  م��ش�����رة  �شده”، 
ط��ل��ب��ت ال��ق��ي��������������ام ب������االإج������راءات 
اللئح�ة  هذه  لعر�س  اللزم�����ة 
للتداول  ال��ع��ام��ة  اجل��ل�����ش��ة  ع��ل��ى 
طبق  ع��ل��ي��ه��ا  وامل�����ش��ادق��ة  فيه����ا 
منطوق الفقرات الثانية والثالثة 
من   141 الف�شل  من  والرابعة 

النظام الداخلي.
وقد قرر مكتب جمل�س النواب يف 
اجتماعه املنعقد يوم 12 نوفمرب 
وباعتبار  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ب�����ش��ف��ة 
م����وا�����ش����ل����ة اع����ت����م����اد ال����ت����داب����ر 
عمل  ال���ش��ت��م��راري��ة  اال�شتثنائية 

جمل�س نواب ال�شعب وتخ�شي�س 
ال�شحية  امل�شائل  لعر�س  العمل 
اللئحة  ه���ذه  ع��ر���س  وامل���ال���ي���ة، 
ع��ل��ى اجل��ل�����ش��ة ال��ع��ام��ة ي���وم 15 

دي�شمرب القادم.
وك����ان احل����زب ال��د���ش��ت��وري احلر 
ق��د ان��ط��ل��ق، م�����ش��اء االث��ن��ني 16 
نوفمرب اجلاري يف اعت�شام مفتوح 

اأم��ام مقر االحت��اد العاملي لعلماء 
امل�شلمني -فرع تون�س، للمطالبة 
“باعتبارها  املنظمة،  هذه  بطرد 
للإخوان  العاملية  للحركة  تابعة 
امل�شلمني” والأن وجود هذا الفرع 
يف البلد “مناق�س ملبادئ النظام 
ب���اجل���م���ه���وري وال���دمي���ق���راط���ي 
التمويل  م�����ش��درا جل��ل��ب  ومي��ث��ل 

ما  وف���ق  �شرعية”،  غ��ر  ب��ط��رق 
عبر  احل��زب  رئي�شة  به  �شرحت 
م��و���ش��ي. وح����ول ا���ش��ب��اب تقدمي 
الكتلة  ا�����ش����ارت  ال���لئ���ح���ة  ه����ذه 
عدد  “تنامي  اع��ت��ربت��ه  م���ا  اىل 
وتف�شي  االإره����اب����ي����ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
وتعدد  املتطرف  الظلمي  الفكر 
التحري�شي  ن�شر اخلطاب  منابر 

جمعيات  خ��لل  م��ن  والتكفري 
العامل  عرب  نا�شطة  اأخطبوطية 
جتاهر  “خطورة  ج��ان��ب  اىل   “
وال�شيا�شيني  ال���ن���واب  م���ن  ع���دد 
العمليات  مرتكبي  ع��ن  ب��ال��دف��اع 
االإرهابية وحماولة تبيي�س هذه 
بكل  ارتكابها  وت��ربي��ر  العمليات 

الطرق«.

يف الئحة قّدمها للربملان:

الد�شت�ري احلّر: ت�شنيف تنظيم الإخ�ان تنظيما اإرهابيا

بير رافاران ... امل�شت�شارة ال تعرف الغ�س
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عربي ودويل

نزاهة فكرية اأخاذة, 
وال ينفع معها اللف والدوران!

�شيدة ال�حدة الأملانية، هذا 
ما يف�شر ط�ل عمرها ال�شيا�شي

براغماتية ودقيقة 
وحري�ضة, اإنها اجلودة االأملانية 

»لقد كتبت على جبينها الثقة«
اأن لها  ���ش��ع��رت  ال���ب���داي���ة،  »م����ن     
جاذبية  وراء  ين�شب،  ال  ت�شميم 
طيبتها، اأ�شّر فيليب دو�شت بلزي، 
الت�شعينات،  اأواخر  قابلها يف  الذي 
عندما كانت تتوىل االأمانة العامة 
الدميقراطي  امل�شيحي  ل��لحت��اد 
فقط، وكان هو قائد نواب الو�شط، 
ُتعترب من  اأن  تريد  اأنها ال  �شعرنا 
�شنع هيلموت كول )امل�شت�شار من 

« 1982 اإىل 1998(. 
    وت��اأك��د لديه ه��ذا االنطباع عام 
وزي�����را  اأ����ش���ب���ح  ع���ن���دم���ا   2005
زي����ارة  اأول  وح�����ش��ر  ل��ل��خ��ارج��ي��ة، 
حديثا،  امل��ن��ت��خ��ب��ة  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ارة 
نف�شها  و���ش��ع��ت  ل��ق��د  ف��رن�����ش��ا.  اإىل 
ف���ورا على ق��دم امل�����ش��اواة م��ع جاك 
���ش��راك، ال���ذي ك���ان رئ��ي�����ًش��ا طيلة 
ع�شر �شنوات. وفعلت ال�شيء نف�شه 
مع فلدمير بوتني. قلت لنف�شي 
عظيمة  م�شت�شارة  �شت�شبح  اإن��ه��ا 

ولفرتة طويلة. »
�شراك  وزراء  رئي�س  �شهد  كما     
من 2002 اإىل 2005 جان بير 
رافاران، ظهور مركل التي تفاعل 
معها على الفور. “لقد كتبت على 
ج��ب��ي��ن��ه��ا امل��وث��وق��ي��ة، ي��ل��خ�����س، مل 
تكمن  وقوتها  يغ�س،  �شخ�شا  تكن 
الطريق  ه����ذا  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ه��ا  يف 
�شعور  ينتابك  ال  معها،  امل�شتقيم. 

باأنه قد يتم خداعك. »

»�ضيدة الوحدة االأملانية«
   وزير االقت�شاد احلايل، برونو لو 
ب�شكل  االأملانية  يتحدث  وهو  مر، 
�شعودها  م���ن���ذ  وع���رف���ه���ا  م���ث���ايل 
“بثباتها  ي�����ش��ي��د  ال�����ش��ل��ط��ة،  اإىل 
واعرتف  الكبر”.  وان�����ش��ج��ام��ه��ا 
وزي��������ر خ����ارج����ي����ة ������ش�����ارك�����وزي يف 
 ،2010 اإىل   2007 من  الفرتة 
انده�س  اأنه  ا  اأي�شً كو�شنر  برنارد 
م���ن ال���ق���وة ال��ه��ادئ��ة الب��ن��ة الق�س 
الربوت�شتانتي. “اإنها امراأة تعرف 
ك��ي��ف ت��ك��ون ق��وي��ة ول��ك��ن��ه��ا لي�شت 
قا�شية على االإطلق، يقول مادحا، 
مع تلك الرفعة يف النظرة اخلا�شة 
ب���االأ����ش���خ���ا����س ال����ذي����ن ع����ان����وا يف 
طفولتهم. يف اأملانيا ال�شرقية حيث 
ال�شيوعية  م��اه��ي��ة  اأدرك����ت  ن�����ش��اأت، 
�شخ�شية  اأع��ظ��م  اإن��ه��ا  ال�شلطة،  يف 

�شيا�شية يف اأوروبا، ومن بعيد. »
   التحليل نف�شه من جانب برونو 
�شخ�شية  يجعلها  “ما  م���ر:  ل��و 
ت��اري��خ��ي��ة، ه��و اأن��ه��ا جت�����ش��د اإع����ادة 
الوحدة  �شيدة  ه��ي  اأمل��ان��ي��ا،  توحيد 
االأمل���ان���ي���ة، وه����ذا م���ا ي��ف�����ش��ر طول 

عمرها ال�شيا�شي«.
   »�شر بقائها، هو معرفتها واإدراكها 
كاثرين  ت���وؤك���د  اتت”،  اي����ن  م���ن 
ال�شوؤون  التي كانت وزيرة  كولونا، 
 ،2005 ن��وف��م��رب  يف  االأوروب����ي����ة 
عندما بداأت مركل فرتة واليتها 
وتتذكر  امل�شت�شارية.  يف  الطويلة 
�شفرة فرن�شا احلالية لدى اململكة 
اخل�شو�س،  وج���ه  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة، 
“حلظة جميلة”، يف مايو 2007 
يف برلني، مبنا�شبة 50 عاًما على 

معاهدة روما.
االأوروبيني  ال��ق��ادة  »���ش��ار جميع     
للنتقال  ب��ران��دن��ب��ورغ  ب���واب���ة  يف 
حالة  يف  اأخ������رى،  اإىل  ن��ق��ط��ة  م���ن 
ا�������ش������ط������راب ن���������ش����ب����ي، ف����رح����ني 
وب�����ش��ك��ل غ��ر ع����ادي يف م��ث��ل هذه 
الطق�س جميل،  كان  االحتفاالت. 

لتعيني  حلظة  اأف�شل  على  للعثور 
ل��لج��ت��م��اع -�شّكل  وت���اري���خ  ���ش��اع��ة 
�شبيل  ع��ل��ى  امل���ا����ش���ي:  يف  م�����ش��ك��ل��ة 
اليونانية”،  االأزم����ة  اأث��ن��اء  امل��ث��ال 
يعرتف دبلوما�شي حايل. “�شغفها 
والت�شويات،  ال���و����ش���ط  ب���احل���ل���ول 
م��ن��ع��ه��ا م���ن ع��م��ل��ي��ة ك��ن�����س داخ���ل 
ح�����زب ال�����ش��ع��ب االأوروب�����������ي، نرى 
املجري،  ال����وزراء  رئي�س  م��ع  ذل��ك 
بير  ي��ت��اأ���ش��ف  اأوربان”،  ف��ي��ك��ت��ور 
االأوروبي  املفو�س  مو�شكوفيت�شي، 
اإىل   2014 م������ن  ال������ف������رتة  يف 

.2019

موتي تتجاوز
ل���ك���ن ح����ذره����ا ال مي���ن���ع���ه���ا، يف     
“تتقدم  احل�������ش���م:  م���ن  االأخ�������ر، 
ت��ق��رر ف��ج��اأة، ويت�شارع  ب��ب��طء، ث��م 

اأجن��ي��ل م��رك��ل يف بيتها،  وك��ان��ت 
وكل اأوروب��ا من حولها، لقد كانت 
امراأة  خ�شو�شا  ولكن  م�شت�شارة، 
���ش��ع��ي��دة، ال��ط��ف��ل��ة ال�����ش��اب��ق��ة من 
ب��اب��ت�����ش��ام��ة جميلة  ت��ع��رب  ال�����ش��رق، 
ك����ان يرتفع  ال���ت���ي  ال�����ش��اح��ة  ت��ل��ك 

و�شطها اجلدار. »

اجلودة االأملانية
      اأث��ارت طريقة مركل اإعجاب 
املتعاقبني.  الفرن�شيني  حماوريها 
اأي���رول���ت، رئي�س  م���ارك  مثل ج��ان 
 ،2014 2012 اإىل  ال��وزراء من 
اال�شتغناء عن  يتمتع مبيزة  ال��ذي 
“اإنها  اإل��ي��ه��ا.  ل��ل��ت��ح��دث  م��رتج��م 
هناك:  ي���ق���ول���ون  ك���م���ا  واق����ع����ي����ة، 
وحري�شة،  ودق��ي��ق��ة  ب��راغ��م��ات��ي��ة 
وتكوينها  مزاجها  من  ه��ذا  وياأتي 

تكون  اأن  مي���ك���ن  ك���ف���ي���زي���ائ���ي���ة. 
مزعجة، الأنها اأحياًنا تكون بطيئة 
جًدا، انها تقليدية نوعا ما، لكنها 
بها،  وي����وث����ق  م��ط��م��ئ��ن��ة،  ق����ائ����دة 
وقوية: اجلودة االملانية، كما يقول 

االإعلن! )ي�شحك(.
يعرتف     نزاهة فكرية “اخاذة”، 
ج���ان ب��ي��ر ج��وي��ي��ه، وزي���ر الدولة 
لل�شوؤون االأوروبية زمن �شاركوزي، 
لهوالند.  ال���ع���ام  ال�����ش��ك��رت��ر  ث���م 
اللف  امل���ج���دي  غ���ر  م���ن  “معها، 
يقول  م��غ��ازل��ت��ه��ا!«،  اأو  وال�����دوران، 
ال�شلبة.  “ميزتها؟  م����ازح����ا. 
تبت�شم  نف�شه…”،  ه��و  ع��ي��ب��ه��ا؟ 
ي�شر  كما  الأن���ه،  كولونا.  كاثرين 
لومار، قد تكون امل�شت�شارة “لطيًفة 
ج��ًدا، ومنتبهة ج��ًدا، وهادئة جًدا، 
ور�شينة للغاية. وميكن اأن يخفي 

متواطئان  ال��ب��ح��رة،  ط���ول  ع��ل��ى 
“علقة قوية وع�شرية”،  جًدا”. 
ي�شيف دو�شت بلزي، والذي دعاه 
اإىل مهرجان  الزوجان عدة مرات 

اأوبرا بايرويت.
   م���ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ف��رن�����ش��ي��ة، اإن 
على  ال��ق��ادرة  امل�شت�شارة،  وم��رون��ة 
بهدوء،  املتتالية  االأزم���ات  اإح��ب��اط 
اإىل حد كبر ط��ول عمرها  تف�شر 
ا  اأي�شً ورمب����ا  اأمل���ان���ي���ا،  راأ������س  ع��ل��ى 
قدرتها على اإعطاء الوقت للوقت. 
ت�شمعه،  ����ش���وؤااًل،  ُي��ط��رح  “عندما 
دقيقة،  يف  عليه  جتيب  ل��ن  لكنها 

يتذكر كو�شنر. �شتفكر فيه”، 
االهتمام  وه����ذا  ال���ب���طء،  »ه����ذا     
ب��ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل ال������ذي ف����اج����اأين يف 
عدة  ت���اأخ���ذ  اأن  -مي���ك���ن  ال���ب���داي���ة 
�شروريا  ذل���ك  اأن  راأت  اإذا  دق��ائ��ق 

��ا ع���دم مرونة  اأي�����شً ه���ذا ال��ل��ط��ف 
كبرة جًدا. »

ا �شركاءها     لكن مركل تذهل اأي�شً
االإن�شانية،  ب�شفاتها  الفرن�شيني 
متوا�شعة  باأنها  ت�شتهر  التي  ه��ي 
“متحفظة،  وب��ال��ت��اأك��ي��د  ل��ل��غ��اي��ة. 
ورمبا تكون خجولة، وهو اأمر يثر 
ال�شيا�شي”،  ال��ع��امل  يف  ال��ده�����ش��ة 
ترى ناتايل لوي�شو، وزيرة ال�شوؤون 
االأوروبية من 2017 اإىل 2019 
لكنها “ظريفة اأكرث مما يعتقد«. 

ال��ق��م��م االأوروب����ي����ة، ويكاد  ب��ع��د     
تلتقي  ال����ط����ق����و�����س،  م�����ن  ي����ك����ون 
مركل الرئي�س الفرن�شي يف حانة 
االمور  جم��ري��ات  لتقييم  ال��ف��ن��دق 
حتى  اأحياًنا  للغاية،  مريح  جو  يف 
مقاومة  “لديها  �شباًحا  الثالثة 
ولياقة ج�شدية مماثلة الإميانويل 

ماكرون، تتابع لوي�شو.
الكثر  اللحظات، متلك   ويف تلك 
والدهاء،  وال�شخرية  الفكاهة  من 
اإن���ه���ا ال حت����رم ن��ف�����ش��ه��ا اأب�������ًدا من 

ال�شحك، وتلقائية جدا. »

يف تقريظ البطء
ت�����ش��ت��م��ع، دون  اإل����ي����ك،  »ت���ن���ظ���ر     
اأيرولت  يحيي  غطر�شة”،  اأدن���ى 
“تنتبه جدا وتن�شت  جمدًدا. انها 
يوؤكد كو�شنر، الذي  للآخرين”، 
امل�شت�شارة  من  تهنئة  دائًما  يتلقى 
يف ك��ل اأع��ي��اد م��ي��لده. وق��د متّكن 
ا من قيا�س  الطبيب الفرن�شي اأي�شً
يواكيم  اخل���ف���ي  زوج����ه����ا،  ت����اأث����ر 
مهًما  دوًرا  ي��ل��ع��ب  “اإنه  ���ش��وي��ر: 
يتحدثان  ج��ان��ب��ه��ا،  اإىل  ل��ل��غ��اي��ة 
واأراه�����م�����ا مي�����ش��ي��ان مًعا  ك����ث����ًرا، 

اأيرولت. ميكن  يتذكر  كل �شيء”، 
ال�شجاعة  اإظ���ه���ار  ح��ي��ن��ه��ا  مل��رك��ل 
ال�شيا�شية، كما حدث عام 2015، 
ع��ن��دم��ا ق���ررت ف��ت��ح االأب�����واب اأمام 
مليون الجئ من ال�شرق االأو�شط. 
الثمن من  ودف��ع��ت  ج��ازف��ت  “لقد 
مو�شكوفيت�شي،  يلحظ  �شعبيتها، 
راأ�شها  وعلى  اأمل��ان��ي��ا  اأن  وامل��ف��ارق��ة، 
التي  ه��ي  م�شيحية-دميقراطية، 
فعلت ذلك ولي�س فرن�شا، التي كان 

يقودها حينها رئي�س ا�شرتاكي. »
اي�شا  م��و���ش��ك��وف��ي��ت�����ش��ي  وي���ح���ي     
االنتعا�س  خ��ط��ة  ب��ق��ب��ول  ق���راره���ا 
“لقد  االأوروبية اخلا�شة بكوفيد. 
امليزانية  اأرثوذك�شية  بذلك  قلبت 
االأمل��ان��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ه��ي القاعدة 
م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احل�����رب، وه����ذا ميثل 
الت�شامن  �شدارة  اإىل  اأملانيا  عودة 
اإذا كانت مركل  الأنه  االأوروبي”. 
ت��ف��اج��ئ، فلي�س ذلك  ك��ي��ف  ت��ع��رف 
“يف ظل  ال�������ش���دف���ة:  ع���ن ط���ري���ق 
والتمعن،  واحل�������ش���اب،  ال����ه����دوء، 
��ا ق���درة ع��ل��ى التجاوز  اأي�����شً ه��ن��اك 
الواعي الذي ي�شنع قوتها”، يوؤكد 

برونو لو مر.
كيف  ع���رف���ت  “لقد  ول���ي���ذّك���ر:     
كانت  ك��ول:  هيلموت  ع��ن  تنف�شل 
ه��ي ال��ت��ي اأر���ش��ل��ت ال��ف��اك�����س املندد 
االحتاد  داخ���ل  املالية  مبمار�شاته 
وقد  ال����دمي����ق����راط����ي.  امل�����ش��ي��ح��ي 
ن��ق��ط��ة حت����ول يف جمال  اأح����دث����ت 
الطاقة  اأملانيا من  باإخراج  الطاقة 
جًدا  ذكية  خطوة  وكانت  النووية، 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ولكن  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن 
مرتهنة  ال���ب���لد  ج��ع��ل  ن��ت��ي��ج��ت��ه��ا 
ملحطات الفحم. واآخر جتاوز حتى 
فر�س  م��ن  متكنها  يف  متّثل  االآن، 
رفع ديون م�شرتكة يف اأوروبا، على 

ائتلفها. »

»تت�ضّوق بنف�ضها يف برلني«
اأن حتقق  امل��م��ك��ن  ك����ان م���ن    ه���ل 
فرن�شا؟  يف  نف�شه   النجاح  مركل 
�شخ�شية،  امل�شاألة  االغلب ال.  على 
�شيا�شية.  ث���ق���اف���ة  اأي�������ش���ا  ول���ك���ن 
االأمل����ان  ي��ت��وق��ع��ه  م��ا  “اإنها جت�����ش��د 
وال�شرب  الطماأنينة  قادتهم:  من 
يقول  واال�شتقرار”،  واالع���ت���دال 
كليمان بون، وزير الدولة لل�شوؤون 
وامل�شت�شار  يوليو  منذ  االأوروب���ي���ة 
بعد  ملاكرون.  ال�شابق  الدبلوما�شي 
األقاه  م��ا  اإىل ح��د  غ��ن��ائ��ي  خ��ط��اب 
البوند�شتاغ  يف  ماكرون  اإميانويل 
دبلوما�شي  ي��ت��ذك��ر  ع���ام���ني،  ق��ب��ل 
اإىل  هم�شت  بروك�شل،  يف  فرن�شي 
على  ق����ادرة  غ��ر  “اأنها  م�شت�شار 
اأحد  يتوقع  وال   ... ب��ذل��ك  القيام 
يف اأمل��ان��ي��ا ه��ذا ال��ن��وع م��ن اخلطاب 

منها ».
االأملاين  النظام  مركل  جت�شد      
ال���ق���ائ���م ع���ل���ى ال���ن���ق���ا����س ال����دائ����م 
ان�����ش��ج��ام مع  “هي يف  واالإج���م���اع. 
تكون  اأن  االأمل���ان  ويعجب  ب��لده��ا: 
جنمة”،  لي�شت  م�شت�شارة  لديهم 
برونو  وي�����ش��ي��ف  راف��������اران.  ي����رى 
هائلة:  مب��ي��زة  “تتمتع  م���ر:  ل��و 
بالت�شوق  فهي امراأة ب�شيطة تقوم 
اأو كما يلخ�س  بنف�شها يف برلني”. 
مركل  االأمر:”  مو�شكوفيت�شي 
اأراد  م�����ش��ت�����ش��ارة ع���ادي���ة م��ث��ل م���ا 
رئي�ًشا  يكون  اأن  ه��والن��د  فران�شوا 
عادًيا. لكن يف فرن�شا، ال ميكن اأن 

يكون الرئي�س طبيعًيا«.
عن لو باري�ضيان

جان مارك اأيرولت اعجب بطريقتهابير رافاران ... امل�شت�شارة ال تعرف الغ�س

فيليب دو�شت بلزي... مركل ت�شميم ال ين�شب برونو لو مر... انها �شيدة الوحدة االأملانية

ناتايل لوي�شو...مركل متحفظة وخجولةكاثرين كولونا وحلظة مركل ال�شعيدة

, ة ر مل�ضت�ضا ا
ـــــــــورة  ـــــــــض �
ــــام  ــــظ ــــن ــــل ل
ــــــــــــــاين  االأمل
على  الــقــائــم 
الــــنــــقــــا�ــــض 
ــــــــم  ــــــــدائ ال
واالإجـــــمـــــاع

تكر�س ما يت�قعه الأملان من قادتهم: 
الطماأنينة وال�شرب والعتدال وال�شتقرار

بلغت م�تي ذروة �شعبيتها، وُين�شب لها 
الف�شل يف الإدارة املثالية لأزمة ك�فيد- 19

حذرها ل مينعها من احل�شم: تتقدم ببطء، 
ثم تقرر فج�اأة، ويت�ش�ارع حينها كل �ش��يء

  يف ال�ضلطة منذ 15 عاًما

�شا�شة فرن�شا يتحدث�ن عن »مريكل« التي �شحرتهم...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

االأول  اأم�ض  االأملانيــة,  امل�ضـــت�ضــــارة  احتفلت     
كرئي�ضــــة  ع�ضرة  اخلام�ضـــة  بالذكـــــرى  االأحـــد, 

الأملانيا.
طوال  معها  عملوا  الذين  الفرن�ضيون  ال�ضيا�ضيون   

ال�ضيا�ضي  عمرها  طول  �ضّر  ي�ضرحون  ال�ضنوات,  هذه 
املذهل.

   غري قابلة لل�ضداأ, احتفلت اأجنيال مريكل. امل�ضت�ضارة 
ال�ضنوية  بالذكرى  االأحـــد,  االأول  اأم�ض  االأملانية 
اخلام�ضة ع�ضرة لتوليها ال�ضلطة. وقبل ع�ضرة اأ�ضهر 
من االنتخابات وانتهاء واليتها اخلام�ضة واالأخرية, 

بلغت تلك التي ُيطلق عليها االأملان لقب موتي )االأم( 
ذروة �ضعبيتها, وُين�ضب لها الف�ضل يف اإدارتها املثالية 

الأزمة كوفيد -19.
   يف بداية ال�ضهر, بلغت ن�ضبة االآراء املوؤيدة لها 74 
باملائة. اأرقام وطول عمر �ضيا�ضي يدفعان اأي رئي�ض 
نوفمرب   22 فمنذ  للخجل.  الفرن�ضية  للجمهورية 

وتتايل  خمتلفني,  روؤ�ــضــاء  اأربــعــة  �ضتعرف   ,2005
�ضبعة وزراء خارجية و ... ثالثة ع�ضر وزيًرا لل�ضوؤون 
من  العديد  لوباري�ضيان  �ضحيفة  طلبت  االأوروبية. 
اأن  معها  عملوا  الذين  الفرن�ضيني  ال�ضيا�ضيني  هوؤالء 
مديح  �ضمفونية  فكانت  )تهم(”...  “مريكل  ير�ضموا 

حيث انبهروا بهذه ال�ضخ�ضية الفريدة.
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عربي ودويل

طعن ترامب يف نتائج النتخابات وو�شفها باملزورة، 
ه� اإ�شفاء ال�شرعية على مثل هذه العمليات يف امل�شتقبل 

اإذا كان ترامب يكره اخل�شارة اإىل هذا احلد، ملاذا 
يثابر على خ�شارة الإجراءات القان�نية على كل اخلط�ط

النتيجة املبا�ضرة لهذه الكوميديا ال�ضوداء هي تاأجيج اال�ضتياء داخل القاعدة االنتخابية اجلمهورية

 لكنه �ضحك كالبكاء:

الك�ميديا ال�ش�داء لرئي�س يت�شّبث بال�شلطة...!
ال�ضهري لـ “كروك”, املجلة الرئي�ضية للفكاهة العبثية 
يف كيبيك. يف الواقع, ميكن اأن نتخيل ب�ضهولة مونتاًجا 
الأف�ضل حلظات فرتة ما بعد االنتخابات, حيث ن�ضاهد 
احت�ضار رئا�ضة ترامب, والتي تظهر يف فرتات زمنية 
كوب�ض.  كي�ضتون  اأو  هيل  بيني  مو�ضيقى  مع  متقطعة 

�ضيكون هناك ما يتم تلفيقه ب�ضعادة.
ما  اأن  يعني  ال  عليه,  ت�ضحك  ان  وحرفّيا,  ذلك,  ومع 

•• الفجر- بيري مارتن – ترجمة خرية ال�صيباين

هذه  م�ضحك”...  ــر  االم اأن  يعني  ال  ن�ضحك,  »اأن 
العبارة املحلية تقفز اإىل الذهن ونحن ن�ضاهد املاأ�ضاة-

الكوميدية يف اأيام ترامب االأخرية.
هزميته  منذ  تــرامــب  مع�ضكر  “اأداء”  تابعنا  اإذا 
ال�ضعار  هــذا  نتذكر  اأن  اإال  ي�ضعنا  فال  االنتخابية, 

ملحمة  حلقات  اأحـــدث  تكون  وان  م�ضحك.  يجري 
ال  الكوميديني,  كبار  خيال  تتحدى  كوميديا  ترامب 

مينع انها مثرية للقلق.
بع�ض احللقات

اأ�ضبوعان مّرا منذ اإعالن فوز جو بايدن من قبل جميع 
االأمريكي,  ال�ضيا�ضي  للم�ضهد  امل�ضتنريين  املراقبني 
ومنذ ذلك, اليوم ال حياة ملن تنادي بالن�ضبة لدونالد 

حيث  الظهور  وبع�ض  تغريداته  با�ضتثناء  ترامب, 
يف  يتذمر  وهو  بعيد,  من  الكامريات  عد�ضات  تلتقطه 
اأنه  يبدو  الــذي  ال�ضحي  واحلجر  الغولف.  مالعب 
فر�ضه على نف�ضه لتحمل الهزمية, هو اأكرث اكتماال من 
اإ�ضابته بفريو�ض كورونا. مل ياأِت  احلجر الذي اأعقب 
خطاب االعرتاف بهزمية ترامب, ومن غري املرجح اأن 

ياأتي اأبًدا, وهو ما ال ينتق�ض من حقيقة هزميته.

املحامية �شيدين باأول من بطلت الكوميديا ال�شوداءترامب ... معيز ولو طارت

م�شهد هزيل مبكي�شبغة ال�شعر تك�شف امل�شتور

ا�شرتاتيجية حمكومة بالف�شل

واإذا كان ترامب يكره اخل�شارة اىل 
ه���ذا احل���د، ف��ال�����ش��وؤال مل���اذا ميعن 
وي��ث��اب��ر ع��ل��ى خ�����ش��ارة االإج������راءات 
اخلطوط.  ك���ل  ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ف���وف���ًق���ا الإح�������ش���اء اأج�������راه م���ارك 
“دميوكرا�شي  من�شة  على  اإليا�س 
احلالية  النتيجة  ف���اإن  دوكيت”، 
ل��ف��ري��ق حم���ام���ي ت����رام����ب، ال���ذي 
ي��رف��ع ق�����ش��اي��ا خم���ت���ارة يف جميع 
النتائج  ك���ان���ت  ح���ي���ث  ال�����والي�����ات 
و33  انت�شارين  بلغت  متقاربة، 
يتعلق  وال  اجلمعة.  م�شاء  خ�شارة 
من  بحفنة  �شوى  “االنت�شاران” 
املرتاكمة  ال��ه��زائ��م  الأن  االأ���ش��وات 
ت���ظ���ه���ر ب����و�����ش����وح ع�������دم ج�����دوى 

اخلطوة القانونية لرتامب.
متاًما  هزلًيا  �شيًئا  هناك  اأن  حتى 
حول تناق�س الت�شريحات العلنية 
والتي  القانوين لرتامب،  للفريق 
ت�شر اإىل تزوير �شخم على نطاق 
االنتخابي  التاريخ  يف  له  مثيل  ال 
يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة )ورمب�����ا يف 
العامل.(، واأق��وال ه��وؤالء املحامني 
اأن��ف�����ش��ه��م، ال��ذي��ن ال خ��ي��ار لديهم 
ال  ب��اأن��ه  للق�شاة  االع���رتاف  �شوى 
ميلكون دليل ملمو�شا يدعم مثل 
هذه االتهامات. وكل هذا ال مينع 
بامتلكه  ال��ت��ب��اه��ي  م��ن  ال��رئ��ي�����س 
اإيقافها  مي��ك��ن  ال  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
طول  على  خطوته  �شحة  �شتثبت 

اخلط.  
ال�شحفي  املوؤمتر  �شكل  ك��ان  كيف 
رودولف  بقيادة  القانوين  للفريق 
جولياين؟ مهزلة مظلمة بالطبع. 
خ��لل ه��ذا امل��وؤمت��ر، راأي��ن��ا العمدة 
ال�����ش��اب��ق ل���ن���ي���وي���ورك ي��ق��ف ام���ام 
التزوير  يف  ل���ي���ورط  امل��ي��ك��روف��ون 
ك�شفه،  ي��ن��وي  ال����ذي  االن��ت��خ��اب��ي 
ب���دًء من  جمموعة م��ن االأ����ش���رار، 
�شافيز،  هوغو  الراحل  الفنزويلي 
�شوهد  لقد  ���ش��ورو���س.  ج���ورج  اإىل 
خ��ا���ش��ة وه���و ي��ت��ع��رق ب���غ���زارة، مما 
�شعره  �شبغة  ت�����ش��اق��ط  يف  ت�شبب 
على كامل وجه قرمزي لرجل يف 

حالة ذهول.
وحتى ال تبقى على الهام�س، جاءت 
يف  الرئي�شيات  امل��ح��ام��ي��ات  اح���دى 
اإىل  ب��اول،  �شيدين  ت��رام��ب،  فريق 
نيوز،  ف��وك�����س  ق���ن���اة  م��ي��ك��روف��ون 
ترامب  دون����ال����د  ف����وز  اأن  ل��ت��ع��ل��ن 
�شينتج عن االإلغاء التام للقرتاع 
الرئي�شية  ال����والي����ات  ج��م��ي��ع  يف 
التي �شوتت ل�شالح جو بايدن يف 

االنتخابات.
ويف قلب هذه املوؤامرة �شد ترامب 
توجد �شركة كندية، نظم الت�شويت 
كاذب  ب�شكل  مرتبطة  دومينيون، 
ثم  )وم���ن  ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة  بامل�شالح 
ت��ورط �شافيز يف امل��وؤام��رة(، والتي 
االأ�شوات  لتجميع  اآالت  ت�����ش��ن��ع 
التي قيل اإنه متت برجمتها ب�شكل 

غام�س الإخفاء اأ�شوات ترامب.
جولياين  اأداء  اأن  تبنّي  ما  وبقدر 
والظهور  ال�����ش��ح��ف��ي،  امل���وؤمت���ر  يف 
باول  ل�شيدين  املتكرر  االإع��لم��ي 

جم������رد ن�������ش���ي���ج م�����ن االدع����������اءات 
واالأك��اذي��ب، فان كل هذه  الباطلة 
اجل���ه���ود ل���ن ت��ف��ع��ل ���ش��ي��ًئ��ا لدفع 
املجدية  غر  الق�شائية  الدعاوى 
ال���ت���ي رف���ع���ه���ا م��ع�����ش��ك��ر ت���رام���ب، 
حماموه  مي��ث��ل  اأن  مب��ج��رد  الأن����ه 
قول  منهم  ويطلب  الق�شاة  اأم���ام 
احلقيقة حتت الق�شم، فاإن مزاعم 
ال��ت��زوي��ر ت��ت��ع��رث. ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
الثلج  ذاب مثل  ف��اإن فريقه  ذل��ك، 
املعنيني  املحامني  الأن  ال�شم�س  يف 
يعتربهم  ال��رئ��ي�����س  اأن  ي���درك���ون 

جمرد حقائب.
الت�شويت  اإط��ار جهوده لقلب  ويف 
من  وف���ًدا  الرئي�س  دع��ا  ل�شاحله، 
وامل�شرعني  االنتخابات  م�شوؤويل 
خ�شر  )ح����ي����ث  م���ي�������ش���ي���غ���ان  م�����ن 
�شوت،  األ�������ف   150 ب�����  ت����رام����ب 
40 م��رة م��ن فوزه  اأك��رب  بهام�س 
االأبي�س  البيت  اىل   )2016 عام 
امل�شادقة  بعدم  اإقناعهم  ملحاولة 
اأك��رث املقاطعات  على االأ���ش��وات يف 
الوالية.  يف  للدميقراطيني  والء 
االأبي�س،  البيت  مغادرتهم  وعند 
موبوء  م��وق��ع  ب��اأن��ه  ا�شتهر  ال���ذي 
اإنهم  ال��وف��د  ق���ال  كوفيد-19،  ب��� 
جديدة  م��ع��ل��وم��ات  اأي  يتلقوا  مل 
بتغير  لهم  ت�شمح  اأن  �شاأنها  من 

النتيجة احلتمية للت�شويت.

ملاذا هذه الكوميديا؟
ي��ك�����ش��ف ك����ل ي�����وم مي����ر ك���ي���ف اأن 
املزعومة  ت���رام���ب  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وا�شع،  التزوير على نطاق  الإثبات 

الرئي�س  �شناديق االق��رتاع، ولكن 
 20 يف  تن�شيبه  خطاب  يف  نف�شه، 
يناير 2017، �شكر بحرارة باراك 
اأوب��ام��ا واإدارت���ه على اجلهود التي 

بذلوها ل�شمان انتقال �شل�س.

عواقب غري م�ضحكة
اإن احتماالت قلب نتائج االنتخابات 
اأقل من �شئيلة، بل هي معدومة. 
على  ترامب  دون��ال��د  ي�شر  فلماذا 
الياأ�س،  ب��ق��وة  عليها  االع���رتا����س 
يبدو  جت��ع��ل��ه  وب��ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
ديكتاتور  وكاأنه  متزايد  نحو  على 
الثانية؟ هذه م�شالة  الدرجة  من 
االنتباه  امل��ه��م  وم��ن  حلها  يتم  مل 

اإليها.
املبا�شرة  النتيجة  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
ل���ه���ذه ال��ك��وم��ي��دي��ا ال�������ش���وداء هي 
القاعدة  داخ���ل  اال���ش��ت��ي��اء  ت��اأج��ي��ج 
التي  اجل���م���ه���وري���ة  االن���ت���خ���اب���ي���ة 
اأ�شبحت االآن خا�شعة كلًيا لعبادة 

�شخ�شية دونالد ترامب.
وت��ظ��ه��ر ا���ش��ت��ط��لع��ات ال�����راأي اأن 
الناخبني  م���ن  وا���ش��ح��ة  اأغ��ل��ب��ي��ة 
اجلمهوريني )ما يقرب من ثلثة 
اأرب���ع���ة، وف��ًق��ا ال�شتطلع  م��ن ك��ل 
ن�شرته فوك�س( ما زالوا مقتنعني 
الفائز  ه���و  ت���رام���ب  دون���ال���د  ب����اأن 
واأن  االنتخابات،  هذه  يف  ال�شرعي 

الفوز قد �شرق منه. 
بع�س  ي�شدد  الق�شر،  امل��دى  على 
اجل��م��ه��وري��ني ع��ل��ى احل���اج���ة اإىل 
اإقبال  ل�شمان  ال�شعور  هذا  رعاية 
ال���ث���ان���ي���ة من  ك���ب���ر يف اجل����ول����ة 

اأعلن  ال��ذي  ال�شحفي،  �شكرتره 
قبل  م����ن  االن����ت����ق����ال  ع���رق���ل���ة  اأن 
ل��ي�����ش��ت �شوى  ت���رام���ب  ال��رئ��ي�����س 
لعملية  م�شابه  ل�شيناريو  ا�شتعادة 
نف�شه.  ه��و  عا�شها  التي  االن��ت��ق��ال 
وه�����ذا اأم�����ر م��ث��ر ل��ل�����ش��خ��ري��ة، اذ 
اعرتاف  ع��ل��ى  االأم����ر  يقت�شر  مل 
بعد  بهزميتها  كلينتون  ه��ي��لري 
اأق����ل م���ن 24 ���ش��اع��ة م���ن اإغ���لق 

اأي ع�����ش��و من  ي��ت��م��ك��ن  وال���ت���ي مل 
ف��ري��ق��ه م���ن ت���ق���دمي اأدن������ى دليل 
حمكوم  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ع���ل���ي���ه���ا، 
اأن  الوا�شح  )م��ن  بالف�شل.  عليها 
ف�شل هذا االنقلب كان متوقعا(. 
وي��ب��دو االأم���ر قبل ك��ل ���ش��يء، كما 
ال����ذي يكره  ال��رئ��ي�����س  اأن ه���ذا  ل��و 
�شل�شلة  بنف�شه  ي��ل��ح��ق  اخل�����ش��ارة 
م��ن ال��ه��زائ��م امل���وؤك���دة م��ن خلل 

ال  اإذن  فلماذا  مطلقة.  مازو�شية 
حتى  بايدن  جو  بانت�شار  يعرتف 

ي�شدل ال�شتار نهائيا؟
االإجابة.  م��ن  ج��زًء  جميًعا  نعرف 
دونالد ترامب عاجز مر�شيا على 
ب��ال��ف�����ش��ل. ل��ق��د كانت  االع������رتاف 
حياته عبارة عن �شل�شلة متوا�شلة 
واالإخفاقات  النك�شات  من  تقريًبا 
واالإفل�س من جميع االأنواع، لكنه 

مل يعرتف اأبًدا باأي ف�شل كان.
بالرئي�س  املحيطني  بع�س  و�شّرب 
م��ع��ل��وم��ات ل��ل�����ش��ح��اف��ة ت��ف��ي��د باأن 
ترامب يدرك عدم جدوى جهوده 
املعاملة  ي�شعى للنتقام من  لكنه 
الدميقراطيني  م��ن  تلقاها  ال��ت��ي 
 .2016 ع�����ام  ان���ت�������ش���اره  خ�����لل 
وه����ذا، م��ن ب��ني اأم����ور اأخ�����رى، ما 
ت�شريحات  م��ن  ا�شتنتاجه  ميكن 

االنتخابات على مقعدي جورجيا 
ال�������ش���ي���وخ )ال���ل���ذي���ن  يف جم���ل�������س 
على  ال�شيطرة  عليهما  �شتتوقف 

جمل�س ال�شيوخ(.
 وم��ع ذل��ك، على امل��دى املتو�شط ، 
فاإن حت�شني هذه املواقف �شيجعل 
من ال�شعب للغاية على امل�شرعني 
اإدارة  م���ع  ال��ع��م��ل  اجل���م���ه���وري���ني 
الدميقراطية  واالأغ��ل��ب��ي��ة  ب��اي��دن 
يف جمل�س النواب يف فرتة حا�شمة 
وحتفيز  ال�����وب�����اء  م����ع  ل���ل���ت���ع���ام���ل 
الركود  ع��ل��ى  للتغلب  االق��ت�����ش��اد 

الناجم عن هذه االأزمة. 
االأر�شية  تقوي�س  اإىل  وباالإ�شافة 
املقبلة  االإدارة  على  �شيتعني  التي 
عرقلة  خ���لل  م��ن  عليها  ال��ع��م��ل 
العملية االنتقالية، ميكن اأن يكون 
ال�شرتاتيجية ترامب نتائج جتعل 
البلد غر قابلة للحكم يف خ�شم 
اأزمة الوباء واالأزمة االقت�شادية... 

وال �شيء يثر ال�شحك هنا.
اأم������ا ع���ل���ى امل������دى ال����ط����وي����ل، من 
ال��ع��واق��ب على  ت��ك��ون  اأن  امل���رج���ح 
اأكرث  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
����ش���رًرا. ه���ذا م��ا ي��ق��ول��ه، م��ن بني 
�شنايدر  تيم  امل����وؤرخ  اأخ����رى،  اأم���ور 
االأن����ظ����م����ة  ان����ه����ي����ار  اخل�����ب�����ر يف 
اأو  اال�شتبداد  نحو  الدميقراطية 
االنتخابية  )الكذبة  الديكتاتورية 
اأمريكا  ت��دف��ع  ل��رتام��ب  ال��ك��ربى 

نحو اال�شتبداد(.
ترامب، من  دونالد  يفعله  ما  ان   
خلل الطعن يف نتائج االنتخابات، 
االنتخابية  ال��ع��م��ل��ي��ة  وو����ش���ف���ه 
اإ�شفاء  ه��و  م���زورة،  باأنها  برمتها 
ال�شرعية على مثل هذه العمليات 

يف امل�شتقبل. 
اإن القاعدة التي ن�شاأت منذ بدايات 
ب�شاأن  االأم���ري���ك���ي���ة  اجل���م���ه���وري���ة 
من  لل�شلطات  ال�شلمي  االن��ت��ق��ال 
يطعن  اأخ���رى،  اإىل  رئا�شية  اإدارة 
فيها علًنا الرئي�س املنتهية واليته 
دون ان يتلقى اأي �شكل من اأ�شكال 
العقوبة من حزبه، وال ميكن لهذا 
النوع  اأمام هذا  الباب  اأن يفتح  اإال 
م��ن ال��ت��ج��اوزات على ال��ق��واع��د يف 

امل�شتقبل.
ورغ���م ا���ش��ت��م��راره يف االدع���اء باأنه 
حكم  واأن  ق�������ش���ي���ت���ه،  ���ش��ي��ك�����ش��ب 
ال��ن��اخ��ب��ني ���ش��ي��ن��ق��ل��ب ج�����راء مكر 
اأملح دونالد ترامب  مناوراته، فقد 
ا اإىل اأنه لن يغلق باب عودته  اأي�شً
من  اأن���ه  يعني  مم��ا   ،2024 ع���ام 
املرجح اأن يخو�س حملة انتخابية 
دائمة حتى ذاك التاريخ، ويحافظ 
ع���ل���ى ق����اع����دت����ه االن���ت���خ���اب���ي���ة يف 
املوؤ�ش�شات  �شد  دائمة  مت��رد  حالة 
الدميقراطية االأمريكية. لذا فاإن 
تنته  مل  ال�شوداء  الكوميديا  ه��ذه 

بعد وال �شيء م�شحك فيها.
*اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية / 
مركز الدرا�ضات والبحوث 
الدولية يف جامعة مونريال 
لتنمية املعرفة حول 
الرهانات الدولية

قد يخو�ض ترامب حملة انتخابية دائمة حتى 2024, ويحافظ على قاعدته االنتخابية يف حالة مترد �ضد املوؤ�ض�ضات

دونالد ترامب عاجز مر�شيا على العرتاف بالف�شل 
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العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية
تعلن الهيئة  االحتادية للموا�شلت الربية والبحرية )قطاع 
النقل البحري( بان /�شركة القفاي للخدمات البحرية- �شركة 
املذكورة  ال�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدم  قد  ذ  الواحد  ال�شخ�ص 

بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة مراجعة  على كل من له اعرتا�س على ت�شجيل هذه 
مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خلل مدة اق�شاها 60 يوما من 

تاريخ هذا االعلن.
                 اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني/مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�شالت

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

                     اإ�ضم ال�ضفينة                      رقم الت�ضجيل ال�ضابق       العلم ال�ضابق
--   --              ادنوك ا�س ار 01         
--   --              ادنوك ا�س ار 02         
--   --              ادنوك ا�س ار 03         

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:نور للتعليم ذ.م.م
علي  احمد  ال�شيد  مبنى   0  ،10 غرب  ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

حممد عبداهلل
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 1005966 

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

ابوظبي(  )فرع  احل�شابات  لتدقيق  و�شركاه  ال�شادة/حار�س  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/11/19  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
قرار حم�شر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2005012881 - تاريخ التعديل:2020/11/23
امل�شفي  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:�شركة ال�شحرور للعمال ال�شحية ذ.م.م
املالك نا�شر حممد علي   3 44 م�شتودع  9 ق  عنوان ال�شركة:م�شفح م 

نا�شر النوي�س
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 1023519 

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

2 - تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون كم�شفي قانوين 
قرار حم�شر اجلمعية  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/11/12  لل�شركة 
العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2005012403 

 تاريخ التعديل:2020/11/22
امل�شفي  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

املو�ضوع اغالق فرع �ضركة ادج لو�ضاطة التاأمني 
يف مركز �ضامل - راأ�ض اخليمة

راأ�س   - �شامل  مركز  يف  فرعها  اغ��لق  بطلب  التاأمني  لو�شاطة  ادج  �شركة  تقدمت 
املذكور  الفرع  عن  ال�شادرة  وااللتزامات  واحلقوق  االعمال  جميع  وحتويل  اخليمة 
اعله اىل املركز الرئي�شي لل�شركة ، وعليه فان الهئية تدعو كل من لديه اعرتا�س 
على اغلق الفرع املذكور اعله بتقدمي اعرتا�شاتهم بكتب م�شجلة اىل الهيئة خلل 
مهلة اق�شاها )30( يوما من تاريخ هذا االعلن على العنوان التايل:هيئة التاأمني 

- �س.ب:113332 اأبوظبي - فاك�س:025572111

اإعلن �شادر عن هيئة التاأمني

ف��ق��د امل��دع��و  /وزي����ر ���ش��اه ك��م��ني ���ش��اه، باك�شتان   

 )5150061MT( اجلن�شية - جواز �شفره رقم

م�����ن ي����ج����ده ع���ل���ي���ه االت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0568613132

فقدان ج�از �شفر
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

من  ال�شاد�شة  للن�شخة  ا�شتعداداً   
م���اراث���ون ال��ي��وم ال��وط��ن��ي للهجن 
مع  بالتزامن  ينطلق  �شوف  ال��ذي 
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  مهرجان 
اآل م��ك��ت��وم، ويل  حممد ب��ن را���ش��د 
عهد دبي، للهجن العربية االأ�شيلة 
مركز  اأعلن  املقبل،  يناير  �شهر  يف 
حمدان بن حممد الإحياء الرتاث 
التمهيدي  ال�����ش��ب��اق  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن 
 27 امل���واف���ق  اجل��م��ع��ة  ي���وم  االأول 

نوفمرب اجلاري. 
االأول  التمهيدي  ال�شباق  وي�شم 
خ�ش�س  االأول  ال�شوط  �شوطني، 
 29 ال�������  ����ش���ن  دون  مل���ت�������ش���اب���ق���ني 
فوق  ملت�شابقني  ال��ث��اين  وال�����ش��وط 

�شن ال� 30.  
وتاأتي ال�شباقات التمهيدية لدعم 
املواطنني وت�شجيعهم على تدريب 
وت�شمر الهجن وركوبها وخو�س 
ال�شتدامة  ال�����ش��ب��اق��ات  م�����ش��ام��ر 
م���وروث ع��ري��ق حت��ر���س االإم����ارات 
مركز  ت��ب��واأ  على  املتحدة  العربية 

و����ش���ون���ه وحفظه  ف���ي���ه،  ال����ري����ادة 
ك��ج��زء م��ن ال����رتاث ال��ث��ق��ايف غر 

املادي للدولة.    
�شعاد  اأ�������ش������ارت  ال���������ش����دد،  ب����ه����ذا 
اإدارة  م���دي���ر  دروي���������س،  اإب���راه���ي���م 
ال��ب��ط��والت يف م��رك��ز ح��م��دان بن 
حممد الإحياء الرتاث اإىل النجاح 
ال�شباقات  ه�����ذه  ح��ق��ق��ت��ه  ال������ذي 
اإ�شافتها  مت��ت  ال��ت��ي  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
ع��ل��ى اأج��ن��دة ال��ب��ط��والت واأف����ادت: 
التمهيدية  ال�����ش��ب��اق��ات  »اأط��ل��ق��ن��ا 
فئة  ت�شجيع  بهدف  املن�شرم  العام 

عمرية واحدة )ما فوق 30 �شنة(، 
اإال اأن��ن��ا وج��دن��ا اإق��ب��ااًل وا���ش��ع��اً من 
املركز  اأ���ش��اف  ل���ذا،  ال�شباب.  قبل 
�شوطاً ثانياً ليمنح فر�شاً مت�شاوية 
ل��ك��اف��ة امل�����ش��ارك��ني يف ���ش��ب��ي��ل رفع 
لديهم  واحلرفية  االأداء  م�شتوى 
وزيادة وترة املناف�شات يف ال�شباق 
الوطني  اليوم  مل��اراث��ون  الرئي�شي 
ل���ل���ه���ج���ن وت���ب���ل���غ م�������ش���اف���ت���ه 11 
يناير   29 يف  و�شيقام  كيلومرت، 
ال���ق���ادم. ك��م��ا ح��ر���س امل���رك���ز على 
زي�����ادة ق��ي��م��ة اجل���وائ���ز م���ن خلل 

ال�شوط اجلديد، وتر�شيخ نهجه يف 
ال�شباب وحتفزيهم  فئة  ا�شتهداف 
وخو�س  وتربيتها  الهجن  ل�شراء 
املاراثون ال�شنوي وباقي ال�شباقات 
املو�شمية التي ت�شتهر بها االإمارات 
العربية املتحدة«.  100 األف درهم 
ال�شباق  �شينطلق  حتفيزية  جوائز 
اجلمعة  ع�شر  االأول  التمهيدي 
اجل����اري، يف  27 نوفمرب  امل��واف��ق 
املرموم  دورة  يف  م�شاء،   4 ال�شاعة 
ال�شباق  م�شاحة  تبلغ  فيما  بدبي، 
وُر���ش��دت جوائز  ك��ي��ل��وم��رتات.   4

ن��ق��دي��ة ل��ك��ل ����ش���وط ب��ق��ي��م��ة 50 
�شقف اجلوائز  األف درهم لرتفع 
التمهيدي  ال�شباق  يف  لل�شوطني 

الواحد اإىل 100 األف درهم.  

ال�ضباق التمهيدي الثاين
الثاين،  ال��ت��م��ه��ي��دي  ال�����ش��ب��اق  اأم����ا 
القادم،  دي�شمرب   25 يف  ف�شيقام 

ويتكون  ك��ي��ل��وم��رتات،   6 مل�����ش��اف��ة 
وخ�ش�س  ����ش���وط���ني  م����ن  اأي���������ش����اً 
للفئتني العمريتني »دون 29 �شنة 

وفوق 30 �شنة«. 

•• اأبوظبي-الفجر:

 ك�شف احتاد االإمارات للجوجيت�شو، 
افرتا�شي  �شحفي  م��وؤمت��ر  خ��لل 
ع�������ق�������ده اأم�����������������س االث��������ن��������ني ع���ن 
اأج������ن������دة ب�����ط�����والت وم�������ش���اب���ق���ات 
 ،2021 اجل���وج���ي���ت�������ش���و  م���و����ش���م 
على  اجلديدة  الفنية  والتعديلت 
ن��ظ��ام ال��ت�����ش��ن��ي��ف واأن���ظ���م���ة بع�س 
البطوالت احلالية، ما ين�شجم مع 
بريا�شة  ل��لرت��ق��اء  االحت����اد  روؤي����ة 
اجلوجيت�شو وتعزيز ح�شورها على 
م�شتوى الدولة، وت�شجيع االأجيال 
اجل����دي����دة م���ن ال��ري��ا���ش��ي��ني على 
وال�شعود  ممار�شتها  يف  االنخراط 
القارية  التتويج  اإىل من�شات  منها 
م�شرة  ال����ش���ت���ك���م���ال  وال����ع����امل����ي����ة 
بداأها  ال��ت��ي  احل��اف��ل��ة  االإجن�������ازات 

االحتاد منذ تاأ�شي�شه يف 2012. 
ح�شر املوؤمتر ال�شحفي االفرتا�شي 
�شعادة حممد �شامل الظاهري، نائب 
علي  فهد  وال�شيد  االحت���اد،  رئي�س 
وال�شيد  ال��ع��ام،  االأم��ني  ال�شام�شي، 
مبارك �شالح املنهايل مدير االإدارة 
ال��ف��ن��ي��ة، وال�����ش��ي��د حم��م��د ح�شني 
الت�شويق  اإدارة  م��دي��ر  امل����رزوق����ي 
واالت�شال، وممثلي و�شائل االإعلم 

املقروءة وامل�شموعة واملرئية.
واأعلن احتاد االإمارات للجوجيت�شو 
ملو�شم  املحلية  فعالياته  اأجندة  عن 
اجل��وج��ي��ت�����ش��و امل���ق���ب���ل، م����ع اأب�����رز 
اأجندة  �شمن  امل��درج��ة  التعديلت 
املو�شم، حيث تقرر اإ�شافة جولتني 
الثلثة  اجل����والت  اإىل  ج��دي��دت��ني 
لكل من بطولة كاأ�س �شاحب ال�شمو 
للجوجيت�شو  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 

اأم االإم��ارات للجوجيت�شو،  وبطولة 
لت�شبح خم�س جوالت لكل بطولة. 
وم���ع ه���ذا ال��ت��ع��دي��ل، ق���رر االحتاد 
ال��ب��ط��ول��ت��ني لي�شبح  ا���ش��م  ت��ع��دي��ل 
نائب  ال�شمو  �شاحب  ك��اأ���س  دوري 
رئي�س الدولة للجوجيت�شو، ودوري 

اأم االإمارات للجوجيت�شو. 
املوؤمتر،  خ���لل  كلمته  ب��داي��ة  ويف 
توجه �شعادة حممد �شامل الظاهري 
اإىل  بال�شكر  االحت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب 
الكبر  لدعمها  الر�شيدة  القيادة 
انطلقاً  اجل��وج��ي��ت�����ش��و  ل��ري��ا���ش��ة 
باأهمية  ال��را���ش��خ��ة  ال��ق��ن��اع��ة  م���ن 
االإيجابي  ودوره����ا  ال��ري��ا���ش��ة  ه��ذه 
الفرد  ك��ف��اءة  وتطوير  تنمية  على 
والتما�شك  االن�������ش���ج���ام  وحت��ق��ي��ق 

داخل املجتمع.
وق��ال الظاهري: »تتيح زي��ادة عدد 
وحتويلهما  ال��ب��ط��ول��ت��ني  ج�����والت 
للجوجيت�شو  حملية  دوري����ات  اإىل 
اأم����������ام ال����ري����ا�����ش����ي����ني واالأن������دي������ة 
االأداء  لتح�شني  اإ���ش��اف��ي��ة  ف��ر���ش��ًة 
ب�شكٍل  ��ر  وال��ت��ح�����شّ وال��ت�����ش��ن��ي��ف، 
العاملية،  ل��ل���ش��ت��ح��ق��اق��ات  اأف�����ش��ل 
للريا�شيني  ي�شمح  واأن����ه  خ��ا���ش��ًة 
حافل  اأط���ول  مو�شم  يف  بامل�شاركة 
جانب  واإىل  املناف�شات،  من  مبزيد 
رئي�س  كاأ�س  بطولة  �شت�شهد  ذل��ك، 
فئة  اإ���ش��اف��ة  للجوجيت�شو  ال��دول��ة 
و�شت�شتكمل  م���رة،  الأول  ال�شيدات 
الفرق  ن���ظ���ام  وف�����ق  م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا 
ث��لث ج��والت، لفئات  وتتكون من 

النا�شئني وال�شباب والكبار«.
وت���اب���ع: »ت��ت��م��ح��ور اأه���داف���ن���ا حول 
اجلوجيت�شو  مواهب  ودع��م  رعاية 
االإق����ب����ال  ����ش���وء  ويف  ال�����دول�����ة.  يف 

املحلية  ب���ط���والت���ن���ا  ع���ل���ى  ال���ك���ب���ر 
اأنه  املا�شية، وجدنا  االأع��وام  خلل 
اللعبني  من��ن��ح  اأن  امل��ن��ط��ق��ي  م��ن 
ال�شعي  مل��وا���ش��ل��ة  اإ����ش���اف���ي���اً  داف���ع���اً 
ب�شاط  ع��ل��ى  متمّيز  اأداٍء  وت��ق��دمي 
ريا�شيي  باأن  ثقة  وكلنا  املناف�شات. 
اال�شتعداد  اأمت  على  اجلوجيت�شو 
خلو�س مو�شم اأطول من املناف�شات 
ي�شقل  ب�شكٍل  وامل�شوقة  احلما�شية 
املتمّيزة،  وم��واه��ب��ه��م  م��ه��ارات��ه��م 
املنا�شب  امل�����ش��ت��وى  يف  وي�����ش��ع��ه��م 
لدخول اال�شتحقاقات الدولية من 
اأج��ل رف��ع ا�شم االإم����ارات يف جميع 

املحافل«.
ومت االإع�����لن خ���لل امل���وؤمت���ر عن 
الوطنية  االإم���ارات  بطولة  اإط��لق 
مهمة  ك���اإ����ش���اف���ة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و، 
اجلوجيت�شو،  مل���و����ش���م  ج�����دي�����دة 
املو�شم  ختام  يف  موعدها  وحتديد 
النظام  البطولة  وتعتمد  املحلي. 
ال�������ف�������ردي، ف���ي���م���ا مت����ن����ح ن���ق���اط���اً 
م�����ش��اع��ف��ًة ل���ل���م�������ش���ارك���ني، االأم�����ر 
بني  ال�شريفة  املناف�شة  يعزز  ال��ذي 

املزيد  لبذل  ويدفعهم  ال��لع��ب��ني، 
من اجلهود.

واإىل جانب التعديلت على اأنظمة 
البطوالت، ك�شف املوؤمتر عن اعتماد 
للعبني  ف�����ردي  ت�����ش��ن��ي��ف  ن���ظ���ام 
الثلثة  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات  ���ش��م��ن 
والكبار(،  وال�����ش��ب��اب  )ال��ن��ا���ش��ئ��ني 
حيث يح�شد اللعبون يف كل مرٍة 
يدخلون فيها الب�شاط النقاط لهم 
والأنديتهم، فيما يح�شدون النقاط 
ويف  ال��ف��ردي.  ت�شنيفهم  لتح�شني 
�شيتم  اجلوجيت�شو،  مو�شم  خ��ت��ام 
حتديد اأ�شحاب الت�شنيف االأف�شل 
على  لتكرميهم  ال��ف��ئ��ات  جميع  يف 

التميز.
واأعلن احتاد االإمارات للجوجيت�شو 
عن رفع املوازنة املخ�ش�شة للجوائز 
النقدية ملختلف البطوالت املدرجة 
على اأجندة الفعاليات املحلية ملو�شم 
مليني   5 اإىل  ل��ت�����ش��ل   2021
اإج��م��ايل، ما  اإم��ارت��ي ب�شكٍل  دره���م 
يعزز اإقبال اللعبني واالأندية على 

امل�شاركة يف البطوالت املحلية. 

وب�������دوره ����ش���دد ال�����ش��ي��د ف��ه��د علي 
للحتاد،  ال��ع��ام  االأم���ني  ال�شام�شي 
على اأن جميع مناف�شات اجلوجيت�شو 
مع  ����ش���ت���رتاف���ق   2021 مل���و����ش���م 
ال�شحة  الإج����راءات  ���ش��ارم  تطبيق 
الهيئات  امل��ع��ت��م��دة م��ن  وال�����ش��لم��ة 
املحلية واالحتادية املعنية، ونّوه باأن 
كان  للجوجيت�شو  االإم����ارات  احت��اد 
ا�شتاأنفت  التي  اجل��ه��ات  طليعة  يف 
االأن�شطة الريا�شية يف الدولة، مع 
اإج��راءات �شارمة  االلتزام بتطبيق 
وال�شلمة  ال�شحة  على  للحفاظ 
ال����ب����ط����والت وم����راف����ق  يف ج���م���ي���ع 

التدريب. 
وقال ال�شام�شي بهذا ال�شدد: »مع 
ا�شتثنائي  ع��اٍم  نهاية  من  اقرتابنا 
لدخول  نتطلع  امل��ع��اي��ر،  بجميع 
على  اأك��رب  بت�شميم  املقبل  املو�شم 
حت���ق���ي���ق امل����زي����د م����ن االإجن���������ازات 
والنجاحات. وبدورنا، نحر�س على 
املتكافئة  ال��ف��ر���س  ال��لع��ب��ني  منح 
لتح�شني اأدائهم، ولهذا فقد اأعدنا 
التدريب يف  �شاالت  افتتاح  موؤخراً 
للعبي  واأحت��ن��ا  اأري��ن��ا،  جوجيت�شو 
التدرب  ف��ر���ش��ة  االأن���دي���ة  خمتلف 
الفني  ال����ف����ري����ق  اإ�������ش������راف  حت�����ت 
ي�شمن  ب�شكٍل  الوطني،  للمنتخب 
ونثق  االأداء.  م�����ش��ت��وي��ات  حت�����ش��ني 
باأن التعديلت التي اأجريناها على 
البطوالت احلالية واإطلق بطولة 
للجوجيت�شو،  الوطنية  االإم�����ارات 
اجلديد  الفردي  الت�شنيف  ونظام 
�شت�شجع اللعبني واللعبات على 
التي  امل��م��ي��زة  م�شرتهم  م��وا���ش��ل��ة 
م�شرفة  اإجن����ازاٍت  خللها  �شجلوا 
حت�������ش���ب ل���ه���م ومل����ك����ان����ة اأب���وظ���ب���ي 

كعا�شمة عاملية للجوجيت�شو«.
�شالح  م������ب������ارك  ال�������ش���ي���د  وق���������ام 
الفنية  االإدارة  م���دي���ر  امل���ن���ه���ايل 
اأجندة  عن  تف�شيلي  �شرح  بتقدمي 
على  رده  يف  امل���و����ش���م،  م�����ش��اب��ق��ات 
اأ����ش���ئ���ل���ة ال�����ش��ح��ف��ي��ني، ح���ي���ث قام 
ال�شوء  واإل��ق��اء  االأج��ن��دة،  بتف�شيل 
الت�شنيف  يف  ال���ت���ع���دي���لت  ع���ل���ى 
اجلوائز  ويف  اجل�����والت،  ع���دد  ويف 
النقاط  اح��ت�����ش��اب  امل��ال��ي��ة، وط����رق 
ال�شيد  قام  واللعبني. كما  للفرق 
حممد ح�شني املرزوقي مدير اإدارة 
االحتاد  ل��دى  واالت�شال  الت�شويق 
الدولية  امل�����ش��ارك��ات  ب��ا���ش��ت��ع��را���س 
روؤية  و�شرح  املحرتفني،  وبطوالت 
االحت����اد يف احل��ر���س ع��ل��ى حتقيق 
ي�شب  مبا  امل�شابقات  بني  التكامل 
املنتخبات  ���ش��ال��ح  يف  ال��ن��ه��اي��ة  يف 
حتديات  تنتظرها  ال��ت��ي  الوطنية 
ق����اري����ة وع���امل���ي���ة ك������ربى، م����وؤك����داً 
���ش��ع��ادة عبد  ب��رئ��ا���ش��ة  اأن االحت�����اد 
االحتادين  رئي�س  الها�شمي  املنعم 
عام  يبداأ كل  واالآ�شيوي  االإم��ارات��ي 
ال�شابق،  العام  يف  عنده  توقف  مما 
وتعزيز  والبناء  التطور  ال�شتدامة 
عاملية  ك��ع��ا���ش��م��ة  ال����دول����ة  م��ك��ان��ة 
للتميز  وم����وط����ن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 

واالبداع يف تلك الريا�شة.
توجه  ال�شحفي،  املوؤمتر  ويف ختام 
جلميع  بال�شكر  ال��ظ��اه��ري  ���ش��ع��ادة 
لدعمهم  واالأن����دي����ة  ال��ري��ا���ش��ي��ني 
وريا�شة  االحت��اد  مل�شرة  املتوا�شل 
�شكر  ج���ان���ب  اإىل  اجل��وج��ي��ت�����ش��و، 
ال��ذي��ن واكبوا  وال���رع���اة  ال�����ش��رك��اء 
رحلة اجلوجيت�شو يف الدولة وكانوا 

اأحد اأبرز عوامل النجاح.

مت�ضمنًا بطولة جديدة وزيادة جوالت البطوالت احلالية

احتاد الإمارات للج�جيت�ش� يعلن اأجندة امل��شم 
اجلديد ونظام الت�شنيف الفردي

اإ�ضافة �ضوط جديد هذا املو�ضم لل�ضباقني التمهيديني للهجن

ال�شباق التمهيدي الأول ملاراث�ن الي�م ال�طني للهجن  
ينطلق اجلمعة 27 ن�فمرب اجلاري

• ا�ضتحداث بطولة االإمارات الوطنية ورفع قيمة جمموع اجلوائز املالية اإىل 5 ماليني درهم 
• دوري كاأ�ض نائب رئي�ض الدولة واأم االإمارات يرتفع اإىل خم�ض جوالت لتعزيز فر�ض الالعبني واالأندية يف االرتقاء بت�ضنيفهم

•• دبي-وام:

مبوا�شفات  تن�س  ملجمع  اأ�شا�س  حجر  لل�شيليكون  دبي  واح��ة  �شلطة  و�شعت 
عاملية يف واحة دبي لل�شيليكون الذي تقوم بتطويره جمموعة "هب جلوبال" 
باأكرث  ت��ق��در  با�شتثمارات  االإن��رتن��ت  على  ال�شاملة  البحث  حم��رك  من�شة 
ال��ذي ميتد  للم�شروع  االأ���ش��ا���س  ق��ام بو�شع حجر  دره���م.  100 مليون  م��ن 
100 األف قدم مربع كل من الدكتور جمعة املطرو�شي نائب  على م�شاحة 
املوؤ�ش�س  واأنا�شتازيا احلاج  لل�شيليكون  دبي  واحة  ل�شلطة  التنفيذي  الرئي�س 
والرئي�س التنفيذي ملجموعة "هب جلوبال" وليث العاين مدير عام املجمع 
الريا�شي وذلك بح�شور كل من �شارة اأحمد باقر ع�شو جمل�س اإدارة احتاد 
االإم��ارات للتن�س وعمر بهروزيان قائد منتخب االم��ارات للتن�س اإىل جانب 
م�شوؤولني من الطرفني. وقال الدكتور جمعة املطرو�شي: تلتزم �شلطة واحة 
اأعمالهم  تطوير  ملوا�شلة  ل�شركائها  مثالية  بيئة  بتوفر  لل�شيليكون  دب��ي 
واحة  يف  العاملي  التن�س  ملجمع  االأ���ش��ا���س  حجر  و�شع  وي��وؤك��د  وعامليا  حمليا 
تقدمي  ملوا�شلة  االأعمال  �شركاء  دعم  على  الدائم  حر�شنا  لل�شيليكون  دبي 

مرافق ع�شرية وتوفر منط حياة عاملي امل�شتوى ملجتمع الواحة وملدينة دبي 
اأه��داف االأجندة الوطنية للعام  ب�شكل عام. واأ�شاف املطرو�شي: متا�شيا مع 
الب�شرية واال�شرتاتيجية الوطنية جلودة  التنمية  على  تركز  التي   2021
ت�شجيع  خ��لل  م��ن  احل��ي��اة  ج��ودة  تعزيز  امل�شروع يف  ي�شهم   2031 احل��ي��اة 
احلديثة  امل��راف��ق  املجمع  و�شيوفر  اإيجابي  �شحي  عي�س  منط  على  ال�شكان 
للمتناف�شني يف البطوالت الدولية ما ميكنهم من التدرب االحرتايف وتعزيز 
مكانة دبي يف خمتلف املجاالت مبا يف ذلك الريا�شة. بدورها قالت اأنا�شتازيا 
 81 م��ن  اأك���رث  ا�شت�شافة  اجل��دي��د على  املجمع  خ��لل  م��ن  �شنعمل  احل���اج: 
بطولة عاملية وحملية �شنويا اإ�شافة اإىل دعم الريا�شيني من جميع االأعمار 

�شنقوم  كما  اأدائ��ه��م  وتطوير  مهاراتهم  بناء  على  وم�شاعدتهم  وامل�شتويات 
ممار�شة  على  الدولة  يف  االأ�شخا�س  من  املزيد  بت�شجيع  املجمع  خ��لل  من 
الريا�شة واعتماد اأ�شلوب حياة �شحي من خلل توفر م�شاحة متميزة لهم 
للمواهب  املنا�شبة  الرعاية  وتوفر  االأمثل  بال�شكل  وتدريبهم  مل�شاعدتهم 
النا�شئة يف من�شاآتنا الريا�شية عاملية امل�شتوى ليكون مبثابة وجهة متكاملة 
"جممع  افتتاح  املقرر  ومن  �شواء.  على حد  والهواة  املحرتفني  للريا�شيني 
البطوالت  با�شت�شافة  �شيبداأ  حيث   2021 ع��ام  بداية  ر�شميا  للتن�س  هب 
العاملية واملحلية مثل بطولة االحتاد العاملي للتن�س للنا�شئني وجولة االحتاد 
وبطوالت  املختلطة  للتن�س  العاملي  االحت��اد  وبطولة  للكبار  للتن�س  العاملي 

االحتاد العاملي للتن�س يف غرب اآ�شيا وكاأ�س ديفي�س لل�شباب وبطوالت جمل�س 
التعاون اخلليجي وكاأ�س االحتاد للنا�شئني والبطوالت العربية حتت مظلة 
احتاد االإم��ارات للتن�س. و�شين�شب اهتمام املجمع على خلق فر�س تدريبية 
للأطفال والكبار على حد �شواء وكجزء من هذه االأولوية، �شيتاألف املجمع 
من مدار�س تن�س م�شممة خ�شي�شا ملتناف�شي البطولة واأخرى ملدربي التن�س 
ومدار�س خم�ش�شة للأطفال جامعي الكرات لتكون جميعها معتمدة من قبل 
االحتاد الدويل للتن�س. و�شيتم بناء املجمع على ثلث مراحل حيث �شت�شمل 
مدرب   12 املجمع  �شي�شم  كما  تن�س.  ملعب  ت�شعة  بناء  االأوىل  املرحلة 
تن�س رفيع امل�شتوى معتمدين من قبل االحتاد الدويل للعبة باالإ�شافة اإىل 
اأخ�شائي العلج الطبيعي ومدرب لياقة البدنية و�شت�شهد املرحلتان الثانية 
والثالثة افتتاح مرافق اإ�شافية ت�شم ثلثة مبان ومكاتب و�شالة خم�ش�شة 
للعبني و�شالة اأخرى للمدربني وغرفة خم�ش�شة للعلج ومقهى وحملت 
لبيع املعدات الريا�شية ومغا�شل للملب�س وحمل للبقالة ومواقف جمانية 
لل�شيارات ومرافق للريا�شات االأخرى مثل اجليو جيت�شو واجلودو وامللكمة 

وفنون القتال املختلطة واجلمباز.

دبي لل�شيليك�ن ت�شع حجر الأ�شا�س ملجمع تن�س 
عاملي يف ال�احة بتكلفة 100 ملي�ن درهم

)اجلزيرة( يجدد عقد املدافع 
الدويل خليفة احلمادي ملدة 5 �شن�ات

•• اأبوظبي-وام: 

اأع��ل��ن ن���ادي اجل��زي��رة اأم�����س ع��ن جت��دي��د عقد م��داف��ع��ه ال���دويل خليفة 
5 �شنوات مقبلة. واأك��د النادي يف بيانه  22 عاما ملدة  ال�  احلمادي ابن 
اأن اللعب وّقع على عقد يبقيه يف ا�شتاد حممد بن زايد  ال�شادر عنه 
يف  رئي�شيا  الع��ب��ا  نف�شه  احل��ّم��ادي  اأث��ب��ت  اأن  بعد  وذل���ك   ،2025 حتى 
ت�شكيلة النادي واملنتخب االإماراتي منذ ظهوره االأول مع الفريق االأول 

قبل ثلث �شنوات عندما كان عمره 19 عاماً.
اأكادميية  وين�شم خليفة احلمادي بذلك اىل نخبة كبرة من خريجي 
املو�شم والذين و�شعت فيهم  االأول هذا  الفريق  املوجودين يف  اجلزيرة 
مبا  املو�شم،  م�شابقات  خمتلف  يف  عليهم  للعتماد  الثقة  النادي  اإدارة 
النهاية، حيث يعترب اجلزيرة  الوطنية يف  املنتخبات  ي�شب يف م�شلحة 
من اأكرث اأندية الدولة رفدا للمنتخبات باملواهب والكفاءات يف خمتلف 

املراكز.
وتعليقاً على متديد عقده مع نادي اجلزيرة، قال احلّمادي: "اأنا فخور 
اأن  ..اأود  بالفعل  يتحقق  حلم  اإن��ه  اجل��زي��رة،  ن��ادي  م��ع  عقدي  بتمديد 
اأ�شكر اإدارة النادي، وجميع امل�شوؤولني فيه على ثقتهم ودعمهم املتوا�شل 
التي  بالفر�س  وامتنان  �شعادة  وكلي  ال��ن��ادي،  يف  وتعلمت  ن�شاأت  ..لقد 
فريق  ..لدينا  اجل��زي��رة  ن��ادي  يل  يقدمها  زال  ما  والتي  عليها  ح�شلت 
رائع وي�شعدين اأن اأكون جزءاً منه واأتطلع اإىل موا�شلة العمل من اأجل 
حتقيق املزيد من االألقاب خلل ال�شنوات القادمة، للتعبر عن �شكري 

وعرفاين للثقة العالية التي منحها النادي واجلماهر يل".
"يعترب  ومن جهته قال ماد�س دافيد�شني مدير الريا�شة يف اجلزيرة: 
تطويره  ويوا�شل  االإم����ارات،  يف  ال�شباب  اللعبني  اأف�شل  م��ن  خليفة 
املذهل واإظهار قدرته ب�شكل اأ�شبوعي ..اإنه جزء اأ�شا�شي من فريق املدرب 
مار�شيل كايزر، ونحن �شعداء بتمديد عقده ونتطلع اإىل م�شتقبل م�شرق 

حافل بالنجاحات واالألقاب".
اجلدير بالذكر اأن احلّمادي �شارك يف جميع مباريات نادي اجلزيرة يف 
امل�شاركة يف مواجهات  اإىل  باالإ�شافة  املو�شم،  العربي هذا  دوري اخلليج 

املنتخب الوطني اأمام منتخبي طاجك�شتان والبحرين هذا ال�شهر.
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•• ال�صارقة-الفجر

ت�شهد ال�شالة الريا�شية بنادي خورفكان �شباح 
يوم اجلمعة املقبل 11/27 انطلقة مناف�شات 
بطولة “اليوم الوطني ال� 49” للرجال للجودو 
،والتي  واجل��ودو  امل�شارعة  احت��اد  ينظمها  التي 
اأندية  اأن��دي��ة ممثلة يف   6 70 العبا من  ت�شم 
اجلزيرة،ال�شارقة الريا�شي ، ال�شارقة لريا�شات 
ال��دف��اع ع��ن ال��ن��ف�����س  ،احت����اد ك��ل��ب��اء ، الفجرة 
م�شت�شيف  خورفكان  ون���ادي  القتالية  للفنون 
باإمارة  ال�شرقي  بال�شاحل  م��ره  الأول  البطولة 
للفوز  امل�شاركة  االأندية  ا�شتعدت  وقد  ال�شارقة، 
ب��األ��ق��اب ت��ل��ك ال��ب��ط��ول��ة ال��غ��ال��ي��ة ال��ت��ي يحر�س 
احتاد امل�شارعة واجلودو برئا�شة �شعادة حممد 
بن ثعلوب الدرعي على تنظيمها �شنويا ابتهاجا 
ظل  يف  تتجدد  ،وال��ت��ي  اخل��ال��دة  املنا�شبة  بتلك 

الكورونا  ج��ائ��ح��ة  ب�����ش��ب��ب  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ظ����روف 
ال��ت��ي اأدت الإع�����ادة ب��رجم��ه م�����ش��اب��ق��ات االحت���اد 
اجلميع  ال��ت��زام  م��ع  اال���ش��ت��م��رار  ي�شمن  ب�شكل 
للتوجيهات  ترجمة  االح���رتازي���ة  ب���االإج���راءات 

العليا .
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة باالحتاد  وف��رغ��ت ال��ل��ج��ن��ة 
ب��رئ��ا���ش��ة ال�����ش��ي��د حم��م��د ج��ا���ش��م اأم�����ني ال�شر 
يكفل  ب�شكل  ل��ل��ب��ط��ول��ة  االإع������داد  م��ن  امل�����ش��اع��د 
نادي  اإدارة  جمل�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ن��ج��اح  لها 
خورفكان الريا�شي برئا�شة ال�شيد �شامل حممد 
را�شد النقبي الذي �شخر كافه متطلبات النجاح 
واأنديته  االحت���اد  ب��ني  امل�شتمر  التعاون  ظ��ل  يف 
االحتاد  ب��ط��والت  ا�شت�شافة  يف  ت�شابقت  ال��ت��ي 
 2021 –  2020 التي متت برجمتها ملو�شم 
حر�شا من اجلميع على موا�شلة الن�شاط وفقا 
مناف�شات  م�شتوى  على  االحرتازية  لل�شوابط 

الكبار التزاما بالتوجيهات ال�شادرة من الهيئة 
الفئات  كل  م�شابقات  بتعليق  للريا�شة  العامة 
نهاية  ح��ت��ى  ع���ام���ا   18 ال�����  دون  م���ا  ال��ع��م��ري��ة 
التام  االلتزام  التاأكيد على  املقبل، مع  دي�شمرب 

اخلا�شة باالإجراءات االحرتازية ال�شحية .
من جانب اآخر – تعقد جلنة امل�شابقات باحتاد 
بح�شور  ال��ث��لث��اء  ال��ي��وم  لها  اجتماعا  اجل���ودو 
الكابن �شعبان ال�شيد ال�شكرتر الفني ل�شعبة 
اجلودو العتماد ك�شوفات االأندية التي تقدمت 
للم�شاركة يف بطولة اليوم الوطني بعد التدقيق 
مواقع  من  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  على 
باإ�شراف جلنة  ال�شجلت ،واعتمادها حيث يتم 
تعقد  كما   .. البطولة  قرعة  �شحب  امل�شابقات 
جلنة احلكام اجتماعا لها برئا�شة احلكم الدويل 
احلكام  جلنة  رئي�س  البلو�شي  �شليمان  اأح��م��د 

باالحتاد لتوزيع املهام وحتديد املباريات .

•• دبي – الفجر:
للريا�شات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  اأعلن 
جوالت  اأوىل  تنظيم  ع��ن  ال��ب��ح��ري��ة 
التجديف  ل����ق����وارب  دب�����ي  ب���ط���ول���ة 
اجلمعة  ي�����وم  ق���دم���ا   30 امل��ح��ل��ي��ة 
2020 يف قناة  املا�شي21 نوفمرب 
وذلك  اجل��داف  املائية مبنطقة  دبي 
البحري  امل���و����ش���م  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 

الريا�شي 2021-2020
النادي  امل��ن��ظ��م��ة يف  ال��ل��ج��ن��ة  وب�����داأت 
ا�شتقبال  امل��ا���ش��ي  االأح����د  ي���وم  م��ن��ذ 

لل�شباق  والت�شجيل  امل�شاركة  طلبات 
م���ن ق��ب��ل ال���ن���واخ���ذة وامل�����لك حيث 
يوم  حتى  الت�شجيل  عملية  ت�شتمر 
اخل��م��ي�����س امل���ا����ش���ي م���وع���د اإع�����لن 
للنتقال  متهيدا  النهائية  القائمة 
اإىل  املا�شي  التايل اجلمعة  اليوم  يف 
موقع ال�شباق الذي حتول اإىل خلية 

عمل.
اجلولة  اأ����ش���واط  اأول  ان��ط��ل��ق  وق���د 
لقوارب  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م���ن  االأوىل 
30 ق��دم��ا يوم  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ت��ج��دي��ف 
ع�شرا  الثالثة  ال�شاعة  عند  اجلمعة 

بعد  ال��ث��اين  ال�����ش��وط  ان��ط��ل��ق  بينما 
اإج����راءات  و�شبقت  م��ب��ا���ش��رة  نهايته 
امل�������ش���ارك���ة ع��م��ل��ي��ات ال��ت��دق��ي��ق على 
الفح�س  ا�شتكمل  واأي�شا  امل�شاركني 
الفرتة  يف  امل���ح���ام���ل  ع���ل���ى  ال���ف���ن���ي 

ال�شباحية.
النادي  يف  الريا�شية  اللجنة  وكانت 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��وي  وب��ح�����ش��ور 
ال���ن���ادي را���ش��د ث���اين ال��ع��اي��ل رئي�س 
ب��ن كري�شان  ال��ل��ج��ن��ة وج��م��ال زع���ل 
ع�شو اللجنة وهزمي القمزي مدير 
ال�شباقات قد عقدت اجتماعا تنويرا 

لوجهات  لل�شتماع  املت�شابقني  م��ع 
هذه  م�شتقبل  يخ�س  فيما  ال��ن��ظ��ر 

على جديد  ال�شوء  واإلقاء  الريا�شة 
ظروف  فر�شتها  والتي  التعديلت 
كورونا-كوفيد  ج��ائ��ح��ة  وت��داع��ي��ات 

.19
ال��ق��م��زي مدير  وق���ال ه��زمي حممد 
اإدارة ال�شباقات يف النادي اإنه اعتبارا 
م����ن ي�����وم اجل���م���ع���ة ظ���ه���رت ق�����وارب 
والتي  قدما   30 املحلية  التجديف 
اأ�ش�شها النادي بدعم من �شمو ال�شيخ 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ح��م��دان ب��ن را���ش��د 
حاكم دبي وزير املالية بحلة جديدة 
على  ال���ط���اق���م  ع����دد  ت��ع��دي��ل  مت  اإذ 

التباعد  فر�شة  ليتيح  ال��ق��ارب  من 
اجل�شدي لي�شبح 9 اأفراد من بينهم 

ال�شكوين.
وق���ال ال��ق��م��زي  اأب��ل��غ ال��ن��ادي جميع 
�شل�شلة  ع����رب  وال����ن����واخ����ذة  امل������لك 
ل���ق���اءات واج��ت��م��اع��ات  ع��رب تقنيات 
بالتعديلت  امل�����رئ�����ي  االت�����������ش�����ال 
بالن�شبة  امل�شاركة  اجلديدة و�شروط 
املوافقة  مت��ت  حيث  ال��ق��ارب  لطاقم 
اث��ن��ني م���ن الطاقم  ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة 
من املقيمني يف الدولة ب�شرط اإبراز 
ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة االإم���ارات���ي���ة بغ�س 

اأجل  وذل��ك من  النظر عن جن�شيته 
ت�شهيل املهمة على امل�شاركني وزيادة 
االهتمام بهذه الريا�شة والتي جتد 
باأ�شكال  ومت���ار����س  ك��ب��را  اه��ت��م��ام��ا 
يف  ال�شباقات  مدير  و�شدد  خمتلفة. 
النادي على جميع امل�شاركني �شرورة 
ال�شادرة  بالتعليمات  التام  االل��ت��زام 
يتعلق  فيما  الر�شمية  اجل��ه��ات  م��ن 
االح���رتازي���ة وحتقيق  ب����االإج����راءات 
املناف�شة  اأث���ن���اء  اجل�����ش��دي  ال��ت��ب��اع��د 
الكمامة  امل�شاركة ولب�س  وقبل وبعد 
واال�شتجابة  امل��ع��ق��م��ات  وا���ش��ت��خ��دام 

لفح�س احلرارة املعتاد قبل امل�شاركة. 
والتن�شيق  بالتعاون  القمزي  واأ���ش��اد 
القائم بني النادي و خمتلف الدوائر 
ويف  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  احلكومية 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  مقدمتها 
دبي وموؤ�ش�شة دبي للإعلم )قنوات 
وهيئة  دبي  وبلدية  الريا�شية(  دبي 
الطرق واملو�شلت يف دبي وموؤ�ش�شة 
يا�س  )ق����ن����اة  ل�����لإع�����لم  اأب����وظ����ب����ي 
الريا�شية( مما ي�شهم دائما يف اإجناح 
ينظمها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خم��ت��ل��ف 

النادي �شمن روزنامة املو�شم.

ال�ضباقات املحلية تعود باإثارة وثوب جديد

اجلمعة اأوىل ج�لت دبي لق�ارب التجديف 30 قدما
القمزي: نرتقب ظهورا خمتلفا وجديدا يف ن�ضخة 2020

قرعة البطولة اليوم

الي�م  بط�لة  يف  اأندية   6 من  لعبا   70
ال�طني للج�دو بخ�رفكان

ال�شحف اليطالية ت�شيد 
باإبراهيم�فيت�س ال�شاحر 

املخ�شرم  ال�شويدي  ميلن  ملهاجم  امل��دي��ح  االيطالية  ال�شحف  كالت 
بعد  ذهبية  ف��رتة  يعي�س  ال���ذي  ع��ام��ا(   39( ابراهيموفيت�س  زالت���ان 
قيادته فريقه اىل الفوز على نابويل 3-1 يف عقر دار االخر وو�شفته 

بال�شاحر" و "ال�شوبر �شتار".
الهدافني  تعزيز �شدارته لرتتيب  ابراهيموفيت�س يف  ثنائية  و�شاهمت 
مع 10 اهداف وابقت فريقه يف املركز الثاين بفارق نقطة واحدة عن 

�شا�شوولو املت�شدر.
يف  وخ��رج  لها  تعر�س  ا�شابة  بعد  امل��ب��اراة  ال�شويدي  النجم  يكمل  ومل 

الدقيقة 79 ليحل بدال منه لورنت�شو كولومبو.
بالرنني  ل�����ش��ورة  ان زالت�����ان خ�����ش��ع  ت��ق��اري��ر ���ش��ح��اف��ي��ة اىل  وا����ش���ارت 
االي�شر،  لفخذه  الراأ�شني  ذات  الع�شلة  يف  متزقا  اظهرت  املغناطي�شي 
ال���دوري  م�شابقة  يف  اخلمي�س  الفرن�شي  ل��ي��ل  م��واج��ه��ة  ع��ن  �شتبعده 

االوروبي "يوروبا ليغ".
وقالت كوريري ديلو �شبورت" "املي�شرت يقوم بكل �شيء" وا�شفة اياه 

ب"ال�شوبر �شتار بف�شل ثنائيته".
�شيكون  بانه  موؤكدة  البطل"،  "اإبرا  بانه  �شبورت" فو�شفته  "توتو  اما 

ال�شلح االقوى مليلن يف الدوري هذا املو�شم.
اما "غازيتا ديلو �شبورت" فعنونت بخط عري�س "ايربا �شاحر وم�شاب" 

يف ا�شارة اىل خروجه من امللعب اواخر املباراة.
املو�شم  منت�شف  ا�شهر  ل�شتة  بعقد  ميلن  اىل  الهجوم  عملق  وع��اد 
�شنوي  اجر  مع  االمركي،  غاالك�شي  اأجنلي�س  لو�س  تركه  بعد  املا�شي 
ي��ورو )3،9 مليني دوالر(، مع خيار بقائه مو�شما  3،5 مليني  بلغ 

ا�شافيا.
جرمان  ���ش��ان  وب��اري�����س  االن��ك��ل��ي��زي  يونايتد  مان�ش�شرت  الع��ب  وف��ر���س 
فريقه،  �شفوف  يف  بقوة  نف�شه  ال�شابق  اال�شباين  وبر�شلونة  الفرن�شي 

م�شجل 11 هدفا يف 20 مباراة.
وارتقى ميلن بعد قدوم زالتان من املركز احلادي ع�شر اىل ال�شاد�س، 

قبل ان ينهي مو�شمه دون خ�شارة يف 12 مباراة.
وتو�شل يف اب اغ�شط�س املا�شي اإىل عقد جديد ملو�شم واحد ُقّدر ب�شبعة 

مليني يورو )8،3 مليني دوالر(.
وكان زالتان قد �شاهم باحراز ميلن لقبه االخر الدوري املحلي عام 
ومرتني مع يوفنتو�س مت  انرت  مع  القاب  ثلثة  احرز  كما   .2011

�شطبهما ب�شبب ف�شيحة "كالت�شوبويل" للتلعب بنتائج املباريات.

•• دبي – الفجر:

 اأط��ل��ق احت���اد االإم����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم اأم�����س ب��رن��ام��ج التدريب 
حماور  ث��لث��ة  يت�شمن  وال����ذي   )Kick-Off( ال��ث��لث��ي 
الطفل  برنامج حماية   ،  D التدريب  ) رخ�شة  رئي�شية وهي 
وهو  الربنامج  يوؤهل هذا  االأولية( حيث  االإ�شعافات  ، رخ�شة 
االأول من نوعه يف املنطقة امل�شاركني فيه بالت�شجيل التلقائي 
يف الرخ�شة التدريبية C املرخ�شة من االحتاد االآ�شيوي لكرة 

القدم .

وي���اأت���ي ه���ذا ال��ربن��ام��ج ���ش��م��ن م�����ش��اع��ي احت����اد ال��ك��رة لو�شع 
الربامج التطويرية والتدريبية التي ت�شهم يف اإثراء وتطوير 
املجال التدريبي يف الدولة ، كما اأنها تتيح الفر�شة للمدربني 
والراغبني يف الت�شجيل باال�شتفادة من احل�شول على رخ�س 
ال��دخ��ول يف  اأج���ل  م��ن  ال��ق��دم  ك��رة  ع��امل  اأ�شا�شية يف  تدريبية 

امل�شتوى االأعلى من التدريب.
وانطلق الت�شجيل اأم�س وي�شتمر لغاية 30 نوفمرب 2020 ، 
وبعد انتهاء فرتة الت�شجيل ينطلق الربنامج يف ذات اليوم 30 

نوفمرب ولغاية �شهر كامل لينتهي يف 30 دي�شمرب 2020.

االإلكرتونية  احل�ش�س  على  كبرة  بن�شبة  الربنامج  ويعتمد 
التي ميكن الدخول اإليها عرب النظام االإلكرتوين الذي �شيتم 
تزويد امل�شاركني به ، علماً اأن رخ�شة االإ�شعافات االأولية تتطلب 

ح�شور امل�شارك للقيام بعملية التدريب العملية .
التعريف  اأهمها  حم��اور  ع��دة  ع��ام  ب�شكل  الربنامج  ويت�شمن 
احتاد  مب�شاريع  والتعريف  للرباعم  التدريب  برامج  باأهمية 
كرة القدم للرباعم وبرامج حرا�س املرمى والتغذية وقوانني 
اإىل  اإ�شافة  ال�شباب  للعبني  البدنية  والتدريبات  القدم  كرة 

برنامج حماية الطفل املتكامل .

Kick-Off احتاد الكرة ُيطلق برنامج التدريب الثلثي
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الفجر الريا�ضي

غ�������اب ال����ث����لث����ة ال����ك����ب����ار يف ع����امل 
ك������رة امل���������ش����رب ال�������ش���رب���ي ن���وف���اك 
روجيه  ال�����ش��وي�����ش��ري  دي��وك��وف��ي��ت�����س، 
ف���ي���درر واال����ش���ب���اين راف����اي����ل ن����ادال 
الن�شختني  يف  ال��ق��م��ة  م����ب����اراة  ع���ن 
املا�شرتز  بطولة  �شمن  االخ��رت��ني 
اأف�شل  فيها  ي�شارك  التي  اخلتامية 
ث��م��ان��ي��ة الع���ب���ني يف ال����ع����امل، وح���ّل 
بدال منهم �شابان يريدان و�شع حد 
الكرة  ريا�شة  على  ه���وؤالء  ل�شيطرة 

ال�شفراء.
ب����دال م���ن ال��ث��لث��ة ال���ك���ب���ار، تواجد 
ميدفيديف  دان����ي����ي����ل  ال�����رو������ش�����ي 
والنم�شوي دومينيك تييم يف نهائي 
املا�شرتز االحد وكانت الغلبة للأول 
ال���ذي ت���وج ب��ب��اك��ورة ال��ق��اب��ه يف هذه 
الثانية فقط.  البطولة يف م�شاركته 
جمعت  املا�شي  ال��ع��ام  ن�شخة  وك��ان��ت 
ت�شيت�شيبا�س  �شتيفانو�س  اليوناين 

وتييم اي�شا وانتهت بفوز االول.
لكن هل توؤ�شر نتائج نهاية العام اىل 

انه  ام  ال��ك��ب��ار  ال��ث��لث��ة  حقبة  نهاية 
بالن�شبة  خاطىء  فجر  ب��زوغ  جم��رد 

اىل اجليل القادم؟
ديوكوفيت�س  م���ن  ك���ل  خ�����روج  ج����اء 
على  ال���ن���ه���ائ���ي  ن�����ش��ف  يف  ون���������ادال 
ي���د م��ن��اف�����ش��ني ا���ش��غ��ر م��ن��ه��م��ا �شنا 
ناحية  م��ن  ف��ق��ط  لي�س  درام��ات��ي��ك��ي��ا 
النتيجة. فقد جنح تييم )27 عاما( 
اجلولة  يف  �شفر4-  تخلفه  قلب  يف 
احلا�شمة  امل��ج��م��وع��ة  يف  ال��ف��ا���ش��ل��ة 
ا�شاعته  بعد  وذل��ك  ال�شربي،  اأم���ام 
اأربع فر�س حل�شم املباراة يف اجلولة 

احلا�شمة من املجموعة الثانية.
يف  ميدفيديف  يتاأثر  مل  املقابل،  يف 
نادال  امام  االوىل  املجموعة  خ�شارة 
وي�شع  �شاحله  يف  النتيجة  ليقلب 
لل�شباين  ت��وال��ي��ا  ف���وزا  ل�71  ح���دا 

عندما يفوز باملجموعة االوىل.
بان  يثبت  احل��دي��ث  ال��ت��اري��خ  ان  بيد 
موؤ�شرا  لي�شت  اخلتامية  البطولة 
ت��وق��ع��ه يف املو�شم  ق��وي��ا ع��م��ا مي��ك��ن 

التايل.
ال�شاد�س  ال��ف��ائ��ز  ه��و  ف��م��ي��دف��ي��دي��ف 
االخرة  ال�����ش��ت  الن�شخ  يف  املختلف 

لبطولة املا�شرتز اخلتامية.
موراي  ان��دي  الربيطاين  رف��ع  منذ 
البلغاري  تّوج كل من  لقب 2016، 
غ����ري����غ����ور دمي�������ي�������رتوف، االمل�������اين 
ت�شت�شيبا�س  زف����ري����ف،  ال��ك�����ش��ن��در 
بلغ  ه���وؤالء  وجم��م��وع  وميدفيديف، 
ال��ب��ط��والت الكربى  اح����دى  ن��ه��ائ��ي 

مرتني فقط.
ال�شلبة داخ��ل قاعة  ان امللعب  كما 
املف�شلة  االر����ش���ي���ة  ل��ي�����ش��ت  م��ق��ف��ل��ة 
التتويج  يف  ف�����ش��ل  ال������ذي  ل�����ن�����ادال 
م�شرته  من  الرغم  على  باملا�شرتز 

املظفرة والقابه الع�شرين الكبرة.
اف�شل  ي��ق��دم  فلم  ديوكوفيت�س  اأم���ا 
منذ  ال���ب���ط���ول���ة  ه������ذه  يف  ل����ه  اداء 
تواليا  م���رات  ارب���ع  باللقب  تتوجيه 
من 2012 اىل 2015. يف املقابل، 
احرز فيدرر الغائب عن ن�شخة العام 

القابه  اآخر  احلايل بداعي اال�شابة، 
فيها عام 2011.

الكبرة  االلقاب  باحد  الفوز  ويبقى 
اك��رب اجل��وائ��ز ويف ه��ذا امل��ج��ال، فان 
احتكار الثلثة الكبار لهذه االلقاب 
ال ج����دال ف��ي��ه ع��ل��ى االط�����لق، فقد 
جنحوا يف ح�شم االمور يف �شاحلهم 
67 بطولة كبرة  56 مرة يف اخر 
)ا�شرتاليا املفتوحة، روالن غارو�س، 
بينها  ميدوز(  وفل�شينغ  وميبلدون 
جنح تييم  نهائي.   15 اآخر  يف   14
يف و�شع حد لهذه ال�شيطرة املطلقة 
االمركية  البطولة  يف  ت��وج  عندما 
ال�������ش���ي���ف امل�����ا������ش�����ي، ل����ك����ن ن�������ادال 
ا�شتبعد  حني  يف  ي�شاركا  مل  وفيدرر 
الحراز  املر�شحني  ابرز  ديوكوفيت�س 
باجتاه  طائ�شة  ك��رة  لتوجيه  اللقب 

احدى حكمات اخلطوط.
يف  ع�شر  الثالث  لقبه  ن���ادال  واح���رز 
يخ�شر  ان  دون  م��ن  غ��ارو���س  روالن 
جانب  اىل  و���ش��ي��ب��ق��ى  جم��م��وع��ة  اي 

ديوكوفيت�س ابرز املر�شحني ملوا�شلة 
التاألق عام 2021.

اجليل  اىل  حت���ذي���را  ن������ادال  ووج�����ه 
امام  خ�شارته  بعد  بقوله  ال�شاعد 
ي����زال  "ال  ل����ن����دن  يف  م���ي���دف���ي���دي���ف 
ال���ع���ام املقبل  ت�����ش��م��ي��م��ي ك��م��ا ك����ان. 
���ش��ي��ك��ون ع��ام��ا ه��ام��ا. اآم���ل ان اكون 
للهداف  التحدي  خل��و���س  ج��اه��زا 

التي اريد املحاربة من اجلها".
انتقال  امل���راق���ب���ون  ت���وق���ع  ول���ط���امل���ا 
ال�������ش���اع���د يف  ال�����ش��ع��ل��ة اىل اجل���ي���ل 
توقعاتهم  ل��ك��ن  االخ����رة  ال�����ش��ن��وات 

كانت مبكرة.
عامل  تاأثر  ا�شتبعاد  امل�شتحيل  من 
فيدرر  ح��ال  وه��ي  ال�شن  ال��ت��ق��دم يف 
عمره  م���ن  االرب���ع���ني  �شيبلغ  ال����ذي 
العام املقبل، كما انه غاب عن معظم 
املو�شم احلايل بعد خ�شوعه  فرتات 

لعمليتني جراحيتني يف الركبة.
ويبلغ نادال 34 عاما وديوكوفيت�س 
على  ي�شيطران  ال  وق��د  ع��ام��ا   33

االمور كما يف ال�شابق.
وحقق اجليل اجلديد املتمثل بتييم، 
ميدفيديف، زفريف وت�شيت�شيبا�س 
الكبار  الثلثة  مواجهة  يف  جناحات 
اك���رث م��ن اجل��ي��ل ال�����ش��اب��ق، ل��ك��ن مع 
تقا�شم فيدرر ونادال الرقم القيا�شي 
لقبا   20( الكبرة  االلقاب  ع��دد  يف 
ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا( ب���ف���ارق 3 ال���ق���اب عن 
ديوكوفيت�س، فان هوؤالء املخ�شرمني 
اللعبة  على مقاليد  �شيطروا  الذين 

يلعبون  االخ��رة  ال�15  ال�شنوات  يف 
اي�����ش��ا وميلكون  ال��ت��اري��خ  م���ن اج���ل 

بالتايل ت�شميما كبرا.
ورح����ب م��ي��دف��ي��دي��ف ب����ربوز اجليل 
لكرة  رائ��ع  ام��ر  "انه  بقوله  اجلديد 
ب�شمتنا.  نرتك  بدانا  لقد  امل�شرب. 
احرز تييم اول لقب كبر له ويقدم 

كرة م�شرب مده�شة حاليا".
املبكر  م��ن  ب��اأن��ه  يعتقد  تييم  ان  بيد 
ال���ق���دمي وتوقع  ال��رع��ي��ل  ا���ش��ت��ب��ع��اد 

بقوله  امل�شتقبل  يف  مثرة"  "اوقاتا 
يف  ال��ل��ع��ب  ع��ل��ى  ق��درت��ن��ا  "اظهرنا 
م��واج��ه��ة اال����ش���اط���ر، ق��درت��ن��ا على 
اح��راز االلقاب  التغلب عليهم وعلى 
الثلثة  ب��ان  اعتقد  لكني  ال��ك��ب��رة، 
بقوة  املناف�شة  يف  �شي�شتمرون  الكبار 
يعتزلوا  ول��ن  الكبرة  االل��ق��اب  على 
�شنوات.   5 اأو   4 اأو  مرور3  ق��ب��ل 
ح��ي��ن��ه��ا ���ش��ن��ك��ون م��ر���ش��ح��ني الإح����راز 

االألقاب الكبرة".

تتج�ّشد عدم قدرة مان�ش�شرت يونايتد االنكليزي يف حتويل قدراته املالية 
املعاناة التي يعي�شها العب الو�شط  اأر�شية امللعب يف  اإىل فريق فّعال على 
الفرن�شي بول بوغبا منذ عودته اإىل �شفوفه قبل اأربع �شنوات، حيث ف�شل 
يف االآونة االأخرة يف فر�س نف�شه اأ�شا�شيا يف ت�شكيلة املدرب الرنوجي اويل 

غونار �شول�شكاير.
ق��ادم��ا من  مان�ش�شرت  �شفوف  اىل  ال��ع��ائ��د  بوغبا  ج��دي��دة، حت���ّدث  وم���ّرة 
يوفنتو�س االيطايل مقابل رقم قيا�شي للنادي ال�شمايل العريق بلغ 118 
ناديه  يعي�شها يف  التي  احباطه من احلالة  مليون دوالر عام 2016، عن 
الدور  ب��لده  منتخب  بلوغ  يف  �شاهم  حيث  الدولية  النافذة  ف��رتة  خ��لل 

ن�شف النهائي من دوري االمم االوروبية.
وبعد اأن ا�شارت تقارير بان ا�شتبعاد بوغبا من الت�شكيلة اال�شا�شية يف عهد 

اىل  ادت  التي  العوامل  اح��د  ك��ان  مورينيو  الربتغايل جوزيه  امل��درب 
اقالة االخر من من�شبه يف كانون االول/دي�شمرب عام 2018، 

ف��ان امل���درب احل���ايل و���ش��ل اىل اخل��ل���ش��ة ذات��ه��ا ب�����ش��اأن �شانع 
االلعاب الفرن�شي.

لفريقه يف  اخر خم�س  ا�شا�شيا يف  واح��دة  مباراة  بوغبا  خا�س 
الر�شنال  �شمحت  ج���زاء  بركلة  ت�شبب  وفيها  املحلي  ال����دوري 

الفريق الزائر يف العودة فائزا -1�شفر.
وعلى العموم، �شقط مان�ش�شرت يونايتد يف ثلث من املباريات 

اولد  ملعب  ع��ل��ى  ا�شا�شيا  ب��وغ��ب��ا  خا�شها  ال��ت��ي  االرب����ع 
ترافورد هذا املو�شم، بينها اخل�شارة الفادحة امام 

ت�شبب فيها بوغبا  1-6 يف مباراة  توتنهام 
بركلة جزاء اخرى اي�شا.

ويف ال��وق��ت ال����ذي ك���ان ف��ي��ه ب��وغ��ب��ا من 
الر�شمية،  الت�شكيلة  يف  االوىل  اال�شماء 
مل يعد يف الوقت احلايل حتى اللعب 
ال�شياطني  و���ش��ط  يف  ت���اأث���را  االك����رث 
احلمر ال �شيما بعد انتقال الربتغايل 
برونو فرناندي�س اىل �شفوف الفريق 

املو�شم  ال�شتوية  االنتقاالت  �شوق  يف 
املا�شي.

ت�شجيل  يف  االن  حتى  جن��ح  وق��د 
19 هدفا يف 34 مباراة، اآخرها 
ه����دف ال���ف���وز م���ن رك���ل���ة جزاء 

بروميت�س  و����ش���ت  م���رم���ى  يف 
وا�شبح  ال�������ش���ب���ت  ال���ب���ي���ون 

القلب الناب�س للفريق.
وغ����اب ب��وغ��ب��ا ع���ن هذه 
طفيفة  ال�شابة  املباراة 
كاحله  يف  لها  تعر�س 
ل���ك���ن���ه ع���ل���ى االرج�����ح 
������ش�����ي�����ك�����ون ج�����اه�����زا 
خل�������و��������س ال�����ل�����ق�����اء 

�شهر  ب���ا����ش���اك  ����ش���د 
الرتكي يف دوري االبطال 

الثلثاء.
وبا�شتثناء بع�س العرو�س اجليدة 

م���ن���ذ ا����ش���ت���ئ���ن���اف ن�������ش���اط ال������دوري 
االن��ك��ل��ي��زي ن��ه��اي��ة امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي بعد 

تف�شي فرو�س كورونا امل�شتجد، مل يتمكن �شول�شكاير من ايجاد التوازن 
املنا�شب الإ�شراك بوغبا وفرناندي�س �شويا يف و�شط امللعب.

خا�س الثنائي املباريات الثلث االوىل يف املو�شم احلايل عندما تلقت �شباك 
الفريق 11 هدفا يف مواجهة كري�شتال باال�س وتوتنهام وبرايتون تواليا.

اأما ابرز مباراة خا�شها الثنائي، فكانت �شد اليبزيغ االملاين عندما خرج 
مان�ش�شرت بفوز عري�س بخما�شية نظيفة.

فريد  ال��ربازي��ل��ي  ���ش��راك��ة  مف�شل  بوغبا  �شول�شكاير  �شحى  م��ا  وغ��ال��ب��ا 
االكرث  ماتيت�س  نيمانيا  ال�شربي  او  ماكتوميناي  �شكوت  واال�شكتلندي 

ن�شاطا يف و�شط امللعب، النها �شمانة اكرب حلماية خط الدفاع.
وتطرق مدرب فرن�شا ديدييه دي�شان اىل و�شع بوغبا بقوله "يعي�س و�شعية 
يف ناديه حيث ال ي�شعر بال�شعادة، ال من ناحية عدد الدقائق التي يح�شل 

عليها للعب او من ناحية املركز الذي ي�شغله يف امللعب".
ولطاملا حتدث بوغبا عن رغبته يف الدفاع عن الوان ريال 
مدريد اال�شباين يف اأحد االيام ال �شيما اذا كان هذا االمر 
زيدان،  الدين  زين  امل��درب  مواطنه  با�شراف  اللعب  يعني 
�شيما  ال  عنه  للتخلي  م�شتعدا  مان�ش�شرت  يكون  ورمب��ا 
باأنه عزز خط و�شطه بالتعاقد مع الهولندي دوين فان 
علما  ال�شيف  خ��لل  ي��ورو  مليون   45 مقابل  بيك  دي 
بان عقد بوغبا معه ينتهي يف حزيران/يونيو عام 

.2022
تكبد  ي����واج����ه  م��ان�����ش�����ش��رت  ل���ك���ن 
خ�����ش��ائ��ر م��ال��ي��ة ك��ب��رة يف حال 
ما  مع  مقارنة  عنه  التخلي 
دفعه النادي للح�شول على 
�شنوات  ارب��ع  قبل  خدماته 
بتح�شني  بوغبا  قام  اذا  اال 
فريقه  ���ش��ف��وف  يف  ادائ�����ه 
وم�����ع م��ن��ت��خ��ب ب������لده يف 
ال�شيف  اوروب�������ا  ك���اأ����س 

املقبل.
�شول�شكاير  واأ�����ش����ّر 
اال������ش�����ب�����وع امل���ا����ش���ي 
ب�����اأن ب��وغ��ب��ا ال ي���زال 
يف  هاما"  "عن�شرا 
لكنه  الفريق  �شفوف 
يف املقابل لي�س يف وارد 
مب�شتقبله  امل���خ���اط���رة 
الفني  را���س اجلهاز  على 
م������ن خ��������لل ال����������زج به 

ا�شا�شيا.
وع����ان����ى ���ش��ول�����ش��ك��اي��ر من 
االونة  يف  متزايدة  �شغوطات 
اخل�شارة  ب��ع��د  �شيما  ال  االخ����رة 
بداية  بعد  �شهر  با�شاك  ام��ام  ذهابا 
ج��ي��دة ���ش��ه��دت ف���وزه ع��ل��ى ���ش��ان جرمان 
املا�شي  ال��ع��ام  البطولة  و�شيف  الفرن�شي 
ن�شف  ب��ل��غ  ال����ذي  الي��ب��زي��غ  وع��ل��ى   1-2
بخما�شية  امل��ا���ش��ي،  املو�شم  اي�شا  النهائي 

نظيفة اأي�شا.

بعد انف�شال دام اأربع �شنوات، عادت االأمور اإىل جمراها الطبيعي: ت�شبه 
ق�ش�س  االيطايل  يوفنتو�س  اإىل  موراتا  األفارو  اال�شباين  املهاجم  ع��ودة 
بع�شيقها  العجوز" مغرمة جمددا  "ال�شيدة  باتت  ال�شهرة، حيث  احلب 

الذي �شجل اأربعة من اأهدافها ال�شتة يف دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
ويلخ�س موراتا علقة احلب الذي جتمعه بيوفنتو�س بقوله "يف احلياة، 
يف  ال��ت�����ش��اوؤالت  مرغوب" بعد  ب��اأن��ه  ي�شعر  اأن  اإىل  ح��اج��ة  يف  �شخ�س  ك��ل 
يف  اجلديد"  ب�"موراتا  و�شفته  ما  عن  وااليطالية  اال�شبانية  ال�شحف 

االونة االخرة.
لكن ماذا تغّر؟ االرقام بطبيعة احلال. فمنذ رحيله عن يوفنتو�س عام 
األوان  ع��ن  م��ورات��ا  داف��ع  �شفوفه،  يف  عامني  اأم�شى  اأن  بعد   2016
ثلثة ان��دي��ة ه��ي ري��ال م��دري��د اال���ش��ب��اين ال��ذي ال ي��زال ميلك اللعب 
ن�شبيا  متو�شطة  اأرق��ام  مع  مدريد  واأتلتيكو  االنكليزي  وت�شل�شي  حاليا، 
16 هدفا يف املو�شم الواحد لكن م�شتواه مل  حيث �شجل معدال مقداره 

يكن م�شتقرا.
ال�شراء  امكانية  مع  معارا  املا�شي  ايلول/�شبتمرب  يف  يوفنتو�س  اىل  عاد 

على ا�شا�س ان يكون املهاجم الثالث يف الفريق، ال �شيما بعد ف�شل 
املفاو�شات مع االوروغوياين لوي�س �شواري�س والبو�شني ادين 

دجيكو.
وعلى الرغم من و�شوله املتاأخر، جنح موراتا البالغ 28 
عاما يف �شد الثغرة التي تركها رحيل املهاجم االرجنتيني 
غون�شالو هيغواين وفر�س نف�شه يف الت�شكيلة اال�شا�شية 
جانبه  اىل  لعب  ال��ذي  برلو  ان��دري��ا  اجل��دي��د  للمدرب 

عندما توج يوفنتو�س بطل للدوري عام 2015.
كما ا�شتغل موراتا غياب النجم الربتغايل كري�شتيانو 

رونالدو ال�شابته بفرو�س كورونا لتثبيت مكانه.
ت�شع  يف  اه����داف   6 م���ورات���ا  �شجل 

 3 يف   4 بينها  مباريات 

مباريات يف دوري ابطال اوروبا، ليت�شاوى يف �شدارة ترتيب الهدافني مع 
ثلثة العبني اخرين.

وللمفارقة، مل حُتت�شب ملوراتا ثلثة اهداف يف دوري االبطال يف مباراة 
اواخر  �شفر2-  فريقه  خ�شرها  التي  بر�شلونة  �شد  وحت��دي��دا  واح���دة، 

ت�شرين االول/اكتوبر.
ب��ان��ه ال  الثانية  للمرة  يوفنتو�س  ق��دوم��ه اىل  ل��دى  ���ش��رح  م��ورات��ا  وك���ان 
الفردية يف م�شرتي،  باجلوائز  "لو فكرت فقط  بقوله  باالرقام  يكرتث 

لكنت مار�شت كرة امل�شرب!".
التهديفية، كّر�س موراتا نف�شه كلعب يف خدمة  باال�شافة اىل خ�شاله 
ف��ري��ق��ه م��ن خ���لل ن�����ش��اط��ه يف ال�����ش��غ��ط ع��ل��ى امل��ن��اف�����س وال��ق��ي��ام بواجب 
يف  نف�شه  وا�شعا  حا�شمة  متريرات   3 يف  جناحه  اىل  باال�شافة  دفاعي 
خدمة زملئه. قام موراتا مبجهود لتكوين �شراكة مثالية مع رونالدو 
املرمى  باجتاه  الت�شديد  رف�س  انه  حتى  مدريد،  ري��ال  يف  ال�شابق  زميله 
وهو يف و�شعية جيدة يف بع�س االحيان مف�شل مترير الكرة اىل النجم 

الربتغايل.
ويقول موراتا عن تاألقه "ا�شعر باين اكرث كماال يف 
اأعد يف الع�شرين من عمري،  الوقت احلايل. مل 
وكل ما مّر يف م�شرتي جعلني اتطور" علما باأنه 
اأف��راد يوفنتو�س ال��ذي بلغ نهائي دوري  كان اأح��د 
 3-1 امام بر�شلونة  2015 وخ�شر  االبطال عام 
م�����ش��ج��ل ه���دف ف��ري��ق��ه ال��وح��ي��د. وي��ع��ي��د موراتا 
التي  ال�شحية  امل��ت��اع��ب  لغياب  ت��األ��ق��ه  اإىل  الف�شل 
طاملا اثرت �شلبا على م�شرته وقال يف هذا ال�شدد 
"اإذا مل تكن املرة االوىل يف م�شرتي التي مل العب يف 
60 دقيقة، فانها بل �شك الثانية.  6 مباريات اكرث من 
ال زلت ال�شخ�س ذاته واللعب ذاته اي�شا. ما تغر هو م�شاألة 

وجودي على ار�شية امللعب من عدمه".
ول��ق��ي م���ورات���ا اال����ش���ادة م��ن م����درب منتخب 
 13 يف  ق��ال  ال��ذي  انريكه  لوي�س  ا�شبانيا 
ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين/ن��وف��م��رب احل�����ايل اثر 
موراتا  ان�����ش��م��ام  "منذ  ف��ري��ق��ه  جت��م��ع 
ال  خمتلف  الع��ب  فهو  يوفنتو�س،  اىل 
لقد  بالنف�س.  الثقة  ناحية  م��ن  �شيما 
تطور يف نواح عدة. ميلك �شلوكا احبه 
موراتا  ي��ه��در  ومل  املهاجمني".  ل��دى 
كان  فقد  املنتخب،  اىل �شفوف  عودته 
الراأ�شي يف مرمى مانويل نوير  هدفه 
بفوز  فريقه  خ��روج  يف  اال�شا�س  حجر 
ب�شدا�شية  امل��ان�����ش��اف��ت  ع��ل��ى  ت��اري��خ��ي 
ا�شتعادة  االمم.  دوري  يف  ن��ظ��ي��ف��ة 
البدنية  جاهزيته  لكامل  م��ورات��ا 
منه  جتعل  التهديفية  وجناعته 
ل�����ش��غ��ل مركز  امل��ر���ش��ح��ني  اب�����رز 
راأ����س احل��رب��ة يف ك��اأ���س اوروبا 
العام املقبل، وهو ما طالبت 
"ماركا"  ���ش��ح��ي��ف��ة  ب�����ه 
الريا�شية االكرث مبيعا 
بقولها  ا����ش���ب���ان���ي���ا،  يف 
يكون  ان  "يجب 
الرقم  م�����ورات�����ا 
اجل������دي������د   9
يف ���ش��ف��وف ال 

روخا".

هل انتهت حقبة الثلثة الكبار يف كرة امل�شرب؟ 

معاناة ب�غبا يف �شف�ف 
مان�ش�شرت ي�نايتد 

ال�شيدة العج�ز »مغرمة« مب�راتا 

رئي�س  وج��ه  "بطاقة حمراء" يف  )فيفا(  القدم  لكرة  ال��دويل  االحت��اد   رفع 
م�شرته  االأرج����ح  ع��ل��ى  �شتنهي  اأح��م��د  اأح��م��د  امللغا�شي  االف��ري��ق��ي  االحت����اد 
االإدارية، عندما اأوقفه ملدة خم�س �شنوات عن اأي ن�شاط كروي ب�شبب ق�شايا 

ف�شاد مايل واإداري.
الذي  ع��ام��ا(  اأح��م��د )60  االخ��لق��ي��ات  الق�شائية يف جلنة  الغرفة  واأدان���ت 
يرئ�س االحتاد القاري منذ 2017 وتر�شح جمددا لوالية ثانية، بخرق عدة 
مواد متعلقة ب�"واجب الوالء.. عر�س وقبول هدايا اأو مزايا اأخرى.. ا�شاءة 

ا�شتخدام املن�شب" باالإ�شافة اإىل "اإ�شاءة اإدارة االأموال".
وكان اأحمد قد اأوقف لفرتة ق�شرة وخ�شع للتحقيق يف باري�س يف حزيران/

قبل  من�شبه  اىل  و�شل  بانه  علما  ف�شاد،  بق�شايا  لل�شتباه   2019 يونيو 
�شوتاً   34 بنيله  حياتو  لعي�شى  عاماً   29 دام  حكماً  منهياً  �شنوات،  ث��لث 
ف�شاد  ف�شائح  اأي�شا  الحقته  الذي  النفوذ  الوا�شع  للكامروين  مقابل 20 

عديدة.
الدويل،  االحت���اد  رئي�س  نائب  اأح��م��د،  ان  فيفا،  يف  الداخلي  الق�شاء  وراأى 

ارتكب عدة خمالفات يف اإدارة االحتاد االفريقي بني 2017 و2019 "بينها 
تنظيم ومتويل رحلة حج اإىل مكة، علقته مع �شركة التجهيزات الريا�شية 

تاكتيكال �شتيل واأن�شطة اأخرى".
ا�شاف بيان فيفا "بعد جل�شة ا�شتماع مطّولة، ق�شت الغرفة الق�شائية، بناء 
على معلومات جمعتها غرفة التحقيق، باأن ال�شيد اأحمد اأخل بواجب الوالء، 
كرئي�س  من�شبه  وا�شتغلل  االم��وال  ادارة  ا�شاء  اأخ��رى،  ومزايا  هدايا  ق��ّدم 

للحتاد القاري، وفقا لقواعد االخلقيات يف فيفا".
وغ��ره( حمليا  ريا�شي  )اداري،  ك��روي  ن�شاط  كل  اأوقفته عن  "وقد  تابعت 

ودوليا خلم�س �شنوات".
وكان اأحمد تخلى موقتا عن ان�شطته يف 13 اجلاري بعد ا�شابته بفرو�س 
كورونا امل�شتجد ودخوله م�شت�شفى يف القاهرة، مقر االحتاد القاري، للخ�شوع 

الدميوقراطي  الكونغويل  االأول  نائبه  منه  ب���داًل  ح��ل  غيابه،  ويف  ل��ع��لج. 
كون�شتانت اأوماري.

كما غّرمته جلنة االخلقيات مبلغ 200 األف فرنك �شوي�شري )نحو 220 
ال��ف دوالر( واخ��ط��رت��ه االث��ن��ني ب�����ش��روط ال��ق��رار ال���ذي دخ��ل حيز التنفيذ 
بالقرار كامل مع دوافعه يف خلل 60 يوما وبعدها يتم  اخطاره  "و�شيتم 
وال�شيد  الريا�شة  ووزي���ر  ال�شابق  امل���درب  واأع��ل��ن  فيفا".  موقع  على  ن�شره 
اال�شبق يف بلده، يف ت�شرين االول/اكتوبر املا�شي نيته الرت�شح لوالية ثانية 

يف انتخابات اذار/مار�س املقبل يف الرباط.
تنظيمه،  على  لل�شراف  ال��دويل  االحت��اد  م�شاعدة   2019 �شيف  طلب يف 
وذلك بعد اتهامات ف�شاد وحتر�س جن�شي تعر�س لها من داخل اروقة االحتاد 
القاري، خ�شو�شا من االمني العام امل�شري عمرو فهمي املقال من من�شبه 

مع  �شراع  بعد  عاما   37 2019 وال��ذي تويف الحقا عن  يف ني�شان/ابريل 
ال�شرطان. نّفذت بعدها االأمينة العامة يف االحتاد الدويل ال�شنغالية فاطمة 
داخل  الهادف لل�شلح  التفوي�س  هذا  اأن  بيد  ا�شهر،  ل�شتة  �شامورا مهمة 

املنظمة القارية مل يتم جتديده يف �شباط/فرباير 2020.
امل��ق��ب��ل للحتاد  ال��رئ��ي�����س  ب���اأن االن��ظ��ار �شترتكز االن ع��ل��ى ه��وي��ة  ���ش��ك  وال 
االفريقي، خ�شو�شا وان اأحمد كان قد تباهى اأخرا بح�شوله على دعم 46 

احتادا من ا�شل 54 يف االنتخابات املقبلة.
قال يف حديث ل�شبكة "بي بي �شي": "قبلت اأن اأكون مر�شحا اثناء اال�شتماع 
تلقي  بعد  منهم   46 نحو  بذلك  طالبني  الوطنية،  االحت���ادات  روؤ���ش��اء  اىل 
"من  ا�شاف  �شده،  احدهم  تر�شح  امكانية  وعن  االوىل".  لواليتي  تقييمي 
ان  اأعلم  ان يكون هناك خ�شما يف االنتخابات، لكن فلننتظر..  اجلّيد دوما 
بع�س النا�س ينتظرون ا�شياء اخرى ال علقة لها باالنتخابات، لكن بالن�شبة 
للنتخابات يعرفون انهم ال ي�شتطيعون هزميتي، الأين اأمثل جمموعة من 

االأ�شخا�س يريدون امل�شي قدما �شويا".

»فيفا« ي�قف رئي�س الحتاد الفريقي 5 �شن�ات 



 
تفقد 55 كيل�غرامًا خلل عام 

حل�ش�ر زفاف ابنتها
 اأذهلت �شيدة اأ�شرتالية عائلتها واأ�شدقاءها يف حفل زفاف ابنتها 

بعد اأن خ�شرت 55 كيلوغراماً من وزنها يف غ�شون عام.
 126 اإىل  و���ش��ل  ق��د  ع��ام��اً(   53( داجلي�س  �شيمون  وزن  وك���ان 
زوجها جورج  ال��وزن مع  اإنقا�س  رحلة  تبداأ  اأن  قبل  كيلوغرام، 
�شبتمرب  يف  ابنتها  زف��اف  ي��وم  ويف   ،2017 ع��ام  عاماً" يف   57"
-اأيلول 2018، قالت ال�شيدة داجل�س التي تعي�س يف منطقة ذا 
بوندز �شمال غرب �شيدين اإن جميع معارفها مبا يف ذلك والدتها 

مل يتمكنوا من التعرف عليها، وكان اأمراً لن تن�شاه اأبدا".
وخلل رحلتها مع خ�شارة الوزن التي دامت 12 �شهراً، انخف�س 
طريق  ع��ن   26 اإىل   24 م��ن  داجلي�س  ال�شيدة  ملب�س  قيا�س 
تبديل احل�ش�س الغذائية ال�شخمة بالوجبات التي يتم التحكم 

فيها جزئياً، وامل�شي 7 كيلومرتات يف اليوم.
وقرر الزوجان التخل�س من الوزن الزائد، بعد اأ�شدر الطبيب 
 92 اإىل  اأن و�شل وزن��ه  ب�شاأن �شحة ج��ورج، وذل��ك بعد  حتذيراً 
�شيمون  اأن  اإال  ي�شملها،  مل  التحذير  اأن  ورغ��م  غ����رام،  كي����لو 
اأدركت اأن االأمور �شتكون اأ�شواأ بالن�شبة لها الأن وزنها اأثقل من 
زوجها. وبعد اأن بحثت على غوغل، عرثت �شيمون على برنامج 
اإنقا�س وزن منا�شب، خا�شة واأن حفل زفاف ابنتها كان يف العام 

التايل، وكانت ترغب بالظهور مبظهر ر�شيق يف احلفل.

الربيد الأملاين ير�شل باخلطاأ 
بحثًا اإىل جامعة بريوت 

 مل يدر يف خلد طالب يف كلية احلقوق يف اأملانيا اأن بحثه الذي 
اأملانيا �شي�شل طريقه  اإىل جامعة بايرويت جنوب  اأعده واأر�شله 

ويقطع م�شافة طويلة متجها اإىل جامعة بروت اللبنانية.
رده��ا على  بو�شت( يف  )دويت�شه  االأمل��ان��ي��ة  ال��ربي��د  �شركة  وق��ال��ت 
�شوؤال عن هذه الواقعة:" ال ميكننا، رغم اجلهود املكثفة التي مت 

بذلها حتى االآن، اأن نو�شح بعد ملاذا حدث هذا".
واأكد متحدث با�شم الربيد اأن الطالب قد �شلم بحثه للربيد يف 
اأنه  اإىل  اجل��اري، م�شراً  ال�شهر  الثاين من  بايرويت يف  مدينة 
بعد يومني "مت حتويل الطرد للأ�شف بطريق اخلطاأ يف مركز 

الربيد الدويل يف فرانكفورت �شوب لبنان".
واأ�شاف املتحدث اأنه رمبا كان العنوان قد ُكِتَب ب�شكل �شيء، وقال 
اإن من غر الوا�شح بعد ما اإذا كان اخلطاأ قد حدث لدى ا�شتلم 

الطرد يف بايرويت اأو اأثناء التوزيع يف فرانكفورت.
ي��زال يف طريقه  للأ�شف ال  االأ�شلي  "الطرد  اأن  املتحدث  وتابع 
اإىل لبنان ثم �شيعود مرة اأخرى"، ولفت اإىل اأن املعاجلة الدولية 
اأن  واأك��د  اأ�شابيع.  �شتة  اإىل  ي�شل  ما  ت�شتغرق  قد  الواقعة  لهذه 

الهيئة �شتتحمل تكاليف الربيد.
�شبيل  على  البحث  م��ن  اأخ���رى  ن�شخة  طبع  ق��د  الطالب  وك���ان 

االحتياط و�شلمها للجامعة ب�شكل �شخ�شي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يهدىء القرود باأنغام م��شيقاه
ا�شتثنائي.  جمهور  من  ح��ارا  ترحيبا  تايلند  و�شط  بجولة  قيامه  اأثناء  بارتون  ب��ول  الربيطاين  املو�شيقي   لقي 
فوجيء بارتون بح�شد من القردة حتيط به، وكان اأحدها ي�شد �شعره واآخر ي�شرق نوتته املو�شيقية وبع�شها يت�شلق 
اأ�شبح جنم روك ملئات القرود الربية اجلائعة، تهدئة القرود باأنغام ناعمة من  على البيانو. حاول بارتون، الذي 
كانوا  الذين  ال��زوار  تراجع عدد  يعني  ال�شياحة مبا  رك��ود قطاع  كورونا يف  فيه جائحة  ت�شببت  مو�شيقاه يف وقت 

يقومون باإطعامهم وانخفا�س التمويل اللزم للحفاظ عليهم.
وقال بارتون )59 عاما( املقيم منذ فرتة طويلة يف تايلند "نحتاج مزيدا من اجلهد لتوفر الطعام لهم. وعندما 

ياأكلون جيدا �شيكونون اأكرث هدوءا واأقل عدوانية".
وعزف بارتون يف اأربع مناطق يف اإقليم لوبوري امل�شهور بانت�شار القرود التي ت�شرق الطعام ومن بني تلك املواقع 

معبد هندو�شي اأثري.
وتفاعلت قرود املكاك على الفور مع عزفه ملقطوعات مو�شيقية عاملية �شهرة وت�شلق بع�شهم على البيانو واآخرون 
اأمامه وعبثت  البيانو من  اأ�شابع  بينما مرت قرود �شغرة على  بارتون على هدوئه  نف�شه. وحافظ  العازف  على 

اأخرى بنوتته املو�شيقية.
ياأكلون  اأنهم  اكت�شفت  عندما  انده�شت  طبيعتها...  على  برية  حيوانات  ت�شهد  اأن  مذهلة  "فر�شة  بارتون  وق��ال 

املو�شيقى واأنا اأعزف يف احلقيقة".
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وفاة م�ؤ�ش�س حتدي دل� الثلج عن 37 عاما
 اأعلن متابعو باتريك كوين، الذي �شاعدت معركته ال�شخ�شية مع مر�س 
ال��ث��ل��ج( جلمع  ال�����ش��م��وري يف دع��م حملة حت��دي )دل���و  الت�شلب اجل��ان��ب��ي 
�شبعة  بعد  وذل��ك  37 عاما  االأح��د عن  ت��ويف  اأن��ه  التربعات، على في�شبوك 

اأعوام من ت�شخي�س اإ�شابته باملر�س.
بوالية  يونكر  امل��ول��ود يف  ال��رج��ل،  اأن  في�شبوك  كوين على  وذك��رت �شفحة 
نيويورك االأمركية، �شارك يف تاأ�شي�س احلملة التي جمعت اأكرث من 220 

مليون دوالر للبحث العلمي اخلا�س باملر�س.
كوين  اإ�شابة   2013 مار�س  يف  �شخ�شوا  االأطباء  اأن  اإىل  ال�شفحة  وت�شر 
املخ  ف��ي��وؤث��ر على خ��لي��ا يف  الع�شبي  ال���ذي ي�شيب اجل��ه��از  امل��ر���س  ب��ذل��ك 

والنخاع ال�شوكي م�شببا فقدان التحكم يف الع�شلت.
وقال متابعوه على في�شبوك "مبزيد من احلزن نعلن رحيل باتريك يف وقت 
مبكر هذا ال�شباح...�شنظل نتذكره ملا قدمه من اإلهام ول�شجاعته يف كفاحه 
اأ�شرة  على  التعازي  برقيات  وانهالت  ال�شموري".  الت�شلب  ملر�س  امل�شتمر 
كوين يف و�شائل التوا�شل االجتماعي وعرب كثرون عن امتنانهم جلهوده 

يف ت�شليط ال�شوء على املر�س واحلاجة الإيجاد علج له.

يحرر جروا من فّكي مت�شاح
 اأظهر مقطع فيديو موقفا �شجاعا لرجل جنح يف اإنقاذ جرو �شغر من فكي 

مت�شاح هاجمه يف فورت مايرز بفلوريدا بالواليات املتحدة االأمركية.
وتدخل ريت�شارد ويلبانك�س البالغ من العمر 74 عاما الإنقاذ الكلب ال�شغر 

الذي مل يتجاوز عمره ثلثة �شهور، حني �شحبه مت�شاح اإىل بركة ماء.
املاء  التم�شاح من  كان مفاجئا، حيث خرج  باأنه  املوقف  ويلبانك�س  وو�شف 

واأم�شك باجلرو ب�شرعة "�شاروخية".
ويف ت�شريحات ل�شبكة "�شي اإن اإن" االأمركية نقلتها �شحيفة "اإندبندنت" 
باالنق�شا�س على  �شريعا ومتّثل  كان  ويلبانك�س  رّد فعل  فاإن  الربيطانية، 

التم�شاح، واإجباره على حترير اجلرو.
اإىل  للغاية"، م�شرا  "�شعبا  التم�شاح كان  اأن فتح فكي  واأ�شاف ويلبانك�س 
ب�شحة  الكلب  يتمتع  حني  يف  جل��روح،  يديه  لتعر�س  للكزاز  لقاحا  تلقيه 

جيدة بعد فح�س اأطباء بيطريني له.
ال��ربي��ة يف فلوريدا على مقطع  م��ن احت��اد احل��ي��اة  ب��ود  وعّلقت مريديث 
مثل  حيوانات  م��ع  م�شرتكة  طبيعية  منطقة  يف  "نعي�س  قائلة:  الفيديو 
اإن  ويلبانك�س  ق��ال  ح��ني  يف  تناغم"،  يف  معا  نحيا  اأن  وعلينا  التما�شيح، 
"التما�شيح جزء من النظام البيئي ول�شت موؤيدا الأي تغير قد يوؤثر �شلبا 

عليه".

الب�دكا�شت العربي اأفق جديد 
للإبداع وتفعيل القدرات الكامنة

ال�شباب  منح  على  العمل   نوا�شل 
ت��ف��اع��ل��ي��ة جديدة  ال��ع��رب��ي م��ن��اب��ر 
الإطلق اأفكارهم املبتكرة والتعبر 
عن تطلعاتهم وطموحاتهم واإبراز 
اإبداعاتهم، مبا ينعك�س اإيجاباً على 
املجتمعات  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��ارات 
واجتماعياً،  اق��ت�����ش��ادي��اً  ال��ع��رب��ي��ة 
�شما  معايل  د�شنت  الكلمات  بهذه 
امل��زروع��ي، وزي��رة دولة  بنت �شهيل 
من�شة  ال�شباب  ل�شوؤون  االإم����ارات 
العربي كمن�شة  ال�شباب  بودكا�شت 
االإن���رتن���ت لتقدمي  ع��ل��ى  ج���دي���دة 

حمتوى م�شموع.
وق���ال���ت يف ك��ل��م��ت��ه��ا ال�����ش��ب��ت اأم����ام 
مركز ال�شباب العربي والتي ت�شغل 
تطور  م��ع  اإّن���ه  فيه  الرئي�س  نائب 
الو�شائط  ت��ت��ن��وع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لتحويل  العربي  لل�شباب  املتاحة 
واق����ع  اإىل  االإب�����داع�����ي�����ة  اأف������ك������اره 
املتاحة يف  االأدوات  واال�شتفادة من 
املوا�شيع  ع��ن  وال��ت��ع��ب��ر  م��ت��ن��اول��ه 
تفاعلية  ب���و����ش���ائ���ل  ت��ه��م��ه  ال���ت���ي 
جديدة موؤكدة اأن املحتوى العربي 
لتحويل  وا����ش���ع  جم����ال  امل�����ش��م��وع 
اأفكار ال�شباب العربي اإىل اإبداعات 

مفيدة وملهمة.
التي  الهادفة  امل��ب��ادرات  اأن  واأك���دت 
تو�شع م�شاحة االإبداع لدى ال�شباب 
ت��ل��ك التي  ال���ع���رب���ي مب���ا يف ذل����ك 
الرقمية  االأدوات  ا�شتخدام  تعتمد 
جتعله اأكرث قدرة على حتقيق ذاته 
قدراته  وتفعيل  اإم��ك��ان��ات��ه  واإب����راز 
املتوفر  امل��ح��ت��وى  واإث����راء  الكامنة 
املن�شات  ع���ل���ى  ال���ع���رب���ي���ة  ب��ال��ل��غ��ة 

الرقمية.

ه�لندا تذبح 200 األف 
دجاجة ب�شبب اإنفل�نزا 

ال�شحية  ال�������ش���ل���ط���ات   اأع����ل����ن����ت 
األف   190 ن��ح��و  ذب���ح  ال��ه��ول��ن��دي��ة، 
دجاجة، بعد انت�شار �شللة �شديدة 
يف  الطيور  اإنفلونزا  م��ن  ال��ع��دوى 

مزرعتني للدواجن.
 100 ح��وايل  ال�شحة  عمال  وذب��ح 
األ��ف دجاجة يف مزرعة دواج��ن يف 
بلدة هيكيندورب خ��ارج خ��اودا، يف 
موازاة ذبح 90 األف دجاجة يف بلدة 

فيتمار�شوم، يف �شمال فريزالند.
وقالت وزارة ال�شحة الهولندية يف 
بيان اإنه يف كل احلالتني ي�شتبه يف 
وجود "�شللة �شديدة العدوى من 

نوع ات�س 5".
لوكالة  وف��ق��ا  ال�������وزارة  واأ����ش���اف���ت 
مزارع  ال  اأنه  الفرن�شية  ال�شحافة 
ن�شف  دائ������رة  اأخ������رى يف  دواج������ن 
قطرها كيلومرت واحد من تف�شي 
تعقيم  "مت  اأّن��ه  واأو�شحت  املر�س. 
املزرعتني ملنع انت�شار املر�س ب�شكل 

اأكرب".
الطيور  اإن����ف����ل����ون����زا  ر�����ش����د  ومت 
امل��و���ش��م��ي��ة يف م�����زارع خم��ت��ل��ف��ة يف 
اأكتوبر،  منذ  هولندا  اأنحاء  جميع 
على  رئي�شي  ب�شكل  ال��ل��وم  واأل��ق��ي 

الطيور املهاجرة.
وزي�����رة  ق������ررت  اأك����ت����وب����ر،   23 ويف 
الزراعة الهولندية، كاروال �شوتني 
عزل كل مزارع الدواجن التجارية 
اكت�شاف  ب��ع��د  وق��ائ��ي��ا،  ه��ول��ن��دا  يف 
لدى   "8 اإن   5 "اإت�س  ف���رو����س 

بجعتني.
وت��اأت��ي االإج����راءات اجل��دي��دة فيما 
ثانية  موجة  ا  اأي�شً هولندا  تكافح 

من وباء كوفيد19-.

وف�اة ي�زه رئي��س وزراء 
امل��ش�ة الإيط�الية 

للمجل�س  ال�شابق  الرئي�س  مودينيزه  بيبه   تويف 
ب�"رئي�س  امل��ل��ق��ب  االإي��ط��ال��ي��ة  للمو�شة  ال��وط��ن��ي 
عاما،   90 عن  ال�شبت  االإيطالية"،  املو�شة  وزراء 

على ما اأعلن رئي�س املجل�س االأحد.
وقال كارلو كابازا يف بيان اإن "بيبه مودينيزه �شاهم 
اأكرث من اأي اأحد اآخر يف ن�شاأة املو�شة االإيطالية 
لقد قاد اإن�شاء نظام �شهد تثبيت ميلنو عا�شمة 

للمو�شة و�شّجع املواهب اجلديدة".
واأ�شاف "لقد كان ُيعّرف عنه برئي�س وزراء املو�شة 
االإيطالية وهو حدد معامل نظام فريد يف العامل. 

نحن نفقد اليوم رمزا مرجعيا واأيقونة".
وك���ان بيبه م��ودي��ن��ي��زه خ��ا���س غ��م��ار امل��و���ش��ة من 
ط��ري��ق ت��ن��ظ��ي��م اأح������داث وع���رو����س اأزي������اء بينها 
العر�س التاريخي يف ق�شر بيتي يف فلورن�شا �شنة 
1952 مع امل�شممني روبرتو كابوت�شي وفينت�شنزو 

فرنانديني واإميليو بوت�شي وجوفانيلي-�شارا.

يح�شل�ن على طعام قطط بدًل من بلي �شتي�شن 5 
التجزئة  لتجارة  االأمريكية  اأم���ازون  �شركة  ف��رع   يحقق 
لها  تعر�س  غريبة  واق��ع��ة  يف  بريطانيا  يف  االإلكرتونية 
وطعام  االأرز  من  اأكيا�شاً  تلقوا  الذين  عدد من عملئها 
للقطط واأج��ه��زة ���ش��واء ب��داًل م��ن جهاز االأل��ع��اب املنزيل 

اجلديد ل�شوين "بلي �شتي�شن 5" الذي ينتظرونه.
وفوجئ امل�شتخدمون الذين تقدموا بطلب �شراء م�شبق 
450 جنيهاً  ���ش��ع��ره  ال��ب��ال��غ  االأل���ع���اب اجل���دي���دة  ل��وح��دة 
وطعام  ل��لأق��دام  مدلك  مثل  غريبة  باأ�شياء  ا�شرتلينياً 
ما  اأرز،  واأك��ي��ا���س  ه��وائ��ي��ة  وق��لي��ات  و���ش��واي��ات  للقطط 
موقع  اإىل  يتوجهون  جعلتهم  �شديد،  باإحباط  اأ�شابهم 
تويرت للتقدم ب�شكوى مع �شور وفيديوهات توؤكد وتوثق 
تعر�شت  ال�شحن  عمليات  اأن  وي��ب��دو  اأق��وال��ه��م.  �شحة 
ل�شرقة مدبرة من قبل عدد من الل�شو�س، الذين �شرقوا 
اخلمي�س  يومي  ت�شليمها  اأجهزة "بلي �شتي�شن 5" قبل 
"مرتو"  م��وق��ع  يف  ورد  م��ا  ح�شب  امل��ا���ش��ي��ني،  واجل��م��ع��ة 
الواقعة،  تلك  يف  حتقق  ال�شركة  ت��زال  وال  ال��ربي��ط��اين. 
تعر�شوا  الذين  املت�شررين،  امل�شتخدمني  جميع  وحتث 
من  ال�شركة،  عملء  بخدمة  االت�شال  ال�شرقة،  لواقعة 

اأجل احل�شول على امل�شاعدة.
وقالت ال�شركة يف بيان ر�شمي: "كل ما نقوم به هو جعل 
من  �شغرة  لن�شبة  ي��ح��دث  مل  وه���ذا  ���ش��ع��داء،  عملئنا 
ب�شاأن ذلك ونحقق يف  اآ�شفون حقاً  "نحن  هذه الطلبات. 
لديه  عميل  كل  مع  نتوا�شل  "نحن  بال�شبط.  حدث  ما 

م�شكلة، لنتمكن من ت�شحيح ما حدث".

وفاة طبيب يف غرفة العمليات 
اإثر  طبيب  وف���اة  ال�����ش��ع��ودي��ة،  م�شت�شفيات  اأح���د   �شهدت 
العمليات،  بغرفة  عمله  تاأدية  اأثناء  داهمته  قلبية  اأزم��ة 
وفقاً ملا نقلته �شحيفة الوطن ال�شعودية . وكان الطبيب 
مهدي العمري، قد �شعر باآالم يف املعدة، لكنه اأ�شر على 
وك�شفت  عمله.  مبهام  والقيام  العمليات  لغرفة  الدخول 
تعر�شه  وفاته،  قبيل  الطبيب  اأجراها  التي  الفحو�شات 
م�شت�شفى  يف  العظام  ق�شم  رئي�س  و���ش��رح  قلبية.  الأزم���ة 
خ��م��ي�����س م�����ش��ي��ط، م��اج��د ال�����ش��ه��ري ت��ف��ا���ش��ي��ل احلادثة 
لل�شحيفة ال�شعودية، م�شراً اإىل اأنه عندما ح�شر زميله 
العمري الإجراء عملية الأحد مر�شاه، الحظوا عليه اآثار 
التعب، وكان يعاين من اآالم باملعدة، وكان م�شراً على اأن 
وزملئي  "متكنت  واأ���ش��اف:  للمري�س.  العملية  يجري 
قلب،  تخطيط  بعمل  اإق��ن��اع��ه  م��ن  التخدير  اأط��ب��اء  م��ن 

وبينت الفحو�شات تعر�شه الأزمة قلبية".

اإنقاذ فيل �شقط يف بئر عميق
الهند عن  نادو جنوب  تاميل   ك�شف م�شوؤولون يف والية 
بئر  يف  �شقط  فيل  اإن��ق��اذ  بعملية  تتعلق  مثرة  تفا�شيل 

عميقة.
اإخراج  عملية  ف��اإن  ال��والي��ة،  يف  الغابات  م�شوؤويل  ووف��ق 
�شاعة،   12 ا�شتمرت  امل��وت  واإن��ق��اذه من  البئر  الفيل من 
غارديان"  "ذا  �شحيفة  ونقلت  رافعة.  خللها  ا�شتعملت 
الربيطانية عن راج كومار امل�شوؤول يف ق�شم احلفاظ على 
قرية  يف  طريقه  �شّل  الفيل  اإن  قوله،  باملنطقة  الغابات 
جماورة لغابة تقع مبنطقة دارمابوري، و�شقط يف البئر 

التي كانت مغطاة باأغ�شان �شجرات.

ال�شني.. ت�شجع الإجناب وتكافح ال�شيخ�خة
تهدف  جديدة  اإج���راءات  تطبيق  ال�شني   تعتزم 
اإىل ت�شجيع زيادة املواليد، والت�شدي ل�شيخوخة 
ال�شكان ال�شريعة، وذلك يف اإطار خطتها اخلم�شية 

اجلديدة 2025-2021.
عن  الر�شمية  ديلي"  "ت�شاينا  �شحيفة  ونقلت 
ماليا  دع��م��ا  �شتقدم  ال�شني  اإن  ق��ول��ه��م،  خ���رباء 
و�شيا�شيا كبرا لت�شجيع االأزواج على اإجناب عدد 

اأكرب من االأطفال.
ال�شكان  جمعية  رئي�س  نائب  �شني،  ي��وان  وقالت 
�شكانية  ���ش��ي��ا���ش��ات  ت��ط��ب��ي��ق  "�شيتم  ال�����ش��ي��ن��ي��ة: 
القوى  �شموال لتح�شني اخل�شوبة ونوعية  اأكرث 
نقلت  ح�شبما  ال�شكانية"،  وال��رتك��ي��ب��ة  العاملة 
الطفل  "�شيا�شة  ال�شني  وطبقت  "رويرتز".  
اإن  قائلة   1978 ع��ام  للجدل  امل��ث��رة  الواحد" 
الريف  يف  �شيما  وال  ال�شريعة  ال�شكانية  ال��زي��ادة 
تقّو�س اجلهود املبذولة للحد من الفقر وتنمية 

االقت�شاد.
اأك��رث دول العامل �شكانا، يف عام  وق��ررت ال�شني، 

2016 تخفيف القيود وال�شماح للأزواج باإجناب 
طفل ثان يف حماولة ملعاجلة الزيادة ال�شريعة يف 
القوة  انكما�س  اإىل  باالإ�شافة  ال�شن  كبار  تعداد 
املواطنني  ع���دد  ف���اإن  ع��ل��م��اء  وبح�شب  ال��ع��ام��ل��ة. 
الذين تبلغ اأعمارهم �شتني عاما فاأكرث بلغ 254 
مليونا بنهاية العام املا�شي اأي ما يعادل 18.1 يف 
العدد  يرتفع  اأن  املتوقع  ومن  ال�شكان.  من  املئة 
و400   ،2025 ع���ام  ب��ح��ل��ول  م��ل��ي��ون   300 اإىل 
�شغطا  ي�شكل  مم��ا   ،2035 ع��ام  بحلول  مليون 
كبرا على نظام الرعاية ال�شحية واالجتماعية 
اأي�شا  ال�شكان  علماء  توقعات  وت�شر  البلد.  يف 
اأنه طبقا للجتاهات احلالية فقد ينخف�س عدد 
االأ�شخا�س يف �شن العمل 200 مليون بحلول عام 
2050. ورغم تخفيف �شيا�شة الطفل الواحد يف 
االأحياء  املواليد  عدد  انخف�س  فقد   ،2016 عام 
قيا�شي  م�شتوى  اإىل  �شخ�س  األ��ف  لكل  بالن�شبة 
10.94 يف  م��ن  ن��زوال  املا�شي  ال��ع��ام   10.48 بلغ 

.2018

تايل�ر �ش�يفت فنان العام للمرة ال�شاد�شة 
 اختار اجلمهور تايلور �شويفت للفوز بجائزة فنان العام يف حفل توزيع جوائز املو�شيقى 
االأمريكية الذي اأقيم على الهواء مبا�شرة يف لو�س اجنلي�س و�شط قيود �شارمة ب�شبب 
فرو�س كورونا. ورغم غيابها عن احلفل، �شوت اجلمهور اأول اأول اأم�س لفوز �شويفت 

باجلائزة للمرة ال�شاد�شة، وهو رقم قيا�شي.
كما فاز الكنديان جا�شن بيرب وذا ويكند بثلث جوائز لكل منهما.

وفاز بيرب بجائزة اأف�شل فنان ملو�شيقى البوب  /الروك وجائزتي اأف�شل تعاون واأف�شل 
ذا  وف��از  �شاي.   + دان  املغنيني  مع  �شاعة(   10000( عمل  عن  الريف  ملو�شيقى  اأغنية 
ويكند بجائزة اأف�شل فنان ملو�شيقى البوب/الروك واأف�شل األبوم ملو�شيقى �شول اآر اآند 
اآن��د بي عن  اآر  �شول  اأغنية ملو�شيقى  واأف�شل  �شاعات(  اأورز" )بعد  "اأفرت  بي عن عمله 

اأغنية "هارتل�س" )بل قلب(.
اأف�شل فنانة التينية،  اأ�شل مك�شيكي، بجائزة  اأبواها من  فازت بيكي جي، التي ينحدر 
اأف�شل  واأهدت جائزتها للعمال املهاجرين. وفازت فرقة بي.تي.اإ�س الكورية بجائزتي 

فرقة واأف�شل جمموعة مو�شيقية ملو�شيقى البوب/روك.

عار�ضة االأزياء الربيطانية كارا ديليفنجن خالل ح�ضورها حفل توزيع جوائز املو�ضيقى االأمريكية لعام 2020 يف لو�ض اأجنلو�ض. )ا ف ب(


