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�أجرت 85,643 فح�صًا ك�صفت عن 1,146 �إ�صابة 
»ال�شحة« تعلن �شفاء 668 

حالة جديدة من كورونا 
•• اأبوظبي -وام:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سياً 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت 
لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�سابة 
خالل  جديدا  فح�سا   85,643 اإج��راءه��ا  ال���وزارة  اأعلنت  وعزلهم, 
املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية  ال�ساعة  والع�سرين  االأرب���ع 

با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي .
و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1,146 حالة اإ�سابة 
وجميعها  خمتلفة,  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة,  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 143,289 حالة.
االإ�سابة  تداعيات  م��ن  وذل��ك  م�ساب  وف��اة  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت  كما 
بفريو�س كورونا امل�ستجد, وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 515 

حالة .
تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  واأعربت 
وم��وا���س��ات��ه��ا ل����ذوي امل���ت���ويف, ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����س��ف��اء ال��ع��اج��ل جلميع 
ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  ب���اأف���راد  مهيبة  امل�����س��اب��ني, 
ل�سحة  �سماناً  االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد 

و�سالمة اجلميع .
668 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �سفاء  كما 
كورونا امل�ستجد كوفيد - 19 وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
وبذلك  امل�ست�سفى,  دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها 

يكون جمموع حاالت ال�سفاء 138,959 حالة.
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بتوجيهات حمد�ن بن ز�يد 
مليون �شخ�ص ي�شتفيدون من م�شاعدات الهالل 

ال�شتوية يف 25 دولة بقيمة 40 مليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة , رئي�س هيئة الهالل االأحمر االإماراتي, د�سنت الهيئة برنامج 
 25 يف  �سخ�س  مليون  ح��وايل  منها  ي�ستفيد  التي  ال�ستوية,  امل�ساعدات 

دولة حول العامل, من �سمنها 5 دول م�ست�سيفة لالجئني ال�سوريني .
ومواد  واأج��ه��زة  والغذائية,  الطبية  االحتياجات  امل�ساعدات  وتت�سمن 

التدفئة واملالب�س واالأغطية ال�ستوية, بقيمة 40 مليون درهم.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي االفرتا�سي الذي عقدته الهيئة ام�س 

عرب تقنية االت�سال املرئي عن بعد.
ال�ستوية  امل�����س��اع��دات  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  على  درج���ت  اأن��ه��ا  الهيئة  واأع��ل��ن��ت 
لتخفيف معاناة ال�سرائح ال�سعيفة يف الدول التي ت�ستهر بربودة طق�سها 

وتقلباته يف هذه ال�سهور من ال�سنة.               )التفا�سيل �س2(

النيابة العامة للدولة عقوبة اإتالف علم االحتاد.. ال�شجن
مدة ال تقل عن 10 �شنوات وغرامة ال تقل عن 500 األف درهم

•• اأبوظبي-وام:

اأو�سحت النيابة العامة من خالل من�سور توعوي ن�سرته اأم�س االثنني 
على ح�ساباتها يف مواقع التوا�سل االجتماعي عقوبة االتالف اأو االإهانة 
لعلم االحتاد, م�سرية اإىل اأنه وفقاً للمادة 3 من القانون االحتادي رقم 
2 ل�سنة 1971 ب�ساأن علم االحتاد وتعديالته, يعاقب بال�سجن مدة ال 
تقل عن 10 �سنوات وال تزيد على 25 �سنة والغرامة التي ال تقل عن 
500,000 - خم�سمائة - األف درهم, كل من ارتكب علناً اأو يف االأماكن 

العامة اأو االأماكن املتاحة للجمهور اأيا مما ياأتي.    )التفا�سيل �س2(
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الرئي�س التون�سي ي�ستمع اىل مندوبة االأمني العام لالأمم املتحدة خالل منتدى احلوار ال�سيا�سي الليبي   )رويرتز(

قوة الدفاع الوطني االإثيوبية ت�ستعد للتوجه اإىل مهمة , يف �ساجنا, بالقرب من احلدود مع تيغراي. )رويرتز(

تت�صمن تب�صيط و�إز�لة �لكثري من قيود �لإثبات و�عتماد تقنيات �لتقا�صي عن بعد

جمل�ص الوزراء برئا�شة حممد بن را�شد يعتمد اإ�شدار ت�شريعات تنظم التحول 
االإلكرتوين خلدمات الكاتب العدل وتعتمد توظيف التقنيات احلديثة يف التقا�شي

�نطالق �حلو�ر �ل�صيا�صي �لليبي يف تون�س

تاأكيدات دولية على نزع ال�شالح واتفاق جنيف كاأ�شا�ص للحل يف ليبيا

مقتل املئات يف اإثيوبيا واآبي ي�شعى ملنع وقوع فو�شى
•• اأداي�س اأبابا-وكاالت

�سمال  تيغراي  اإقليم  يف  االأمنية  العملية  تكثيف  بعد 
اإثيوبيا, وو�سط خماوف من حرب مدمرة يف البالد, 
ال �سيما مع وجود خمازن اأ�سلحة �سخمة يف املنطقة, 
خرج رئي�س الوزراء اآبي اأحمد اأم�س االثنني, ليطمئن 
ان��زالق البالد يف فو�سى, م�سريا  اأن��ه ال خم��اوف من 

اإىل اأن عمليات اإنفاذ القانون �ستنتهي قريبا.
القانون  ���س��ي��ادة  ف��ر���س  اإىل  ت��ه��دف  عملياتنا  وق����ال: 
ل�����س��م��ان ال�������س���الم واال����س���ت���ق���رار م���ن خ����الل تقدمي 

املت�سببني يف زعزعة اال�ستقرار للعدالة.
اأفادت  م��ا  بح�سب  ع�سكرية,  م�سادر  اأعلنت  ح��ني,  يف 
ال��ق��ت��ل��ى يف ال�سراع.  ���س��ق��وط م��ئ��ات  وك��ال��ة روي�����رتز, 
اإن  اأمهرة املجاورة,  وقال م�سوؤول ع�سكري يف منطقة 

•• تون�س-وكاالت

الراعية  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وى  ح����ددت 
املنعقد  الليبي  ال�سيا�سي  للملتقى 
االث����ن����ني, على  اأم�������س  ت���ون�������س,  يف 
مدار 6 اأيام متتالية, اتفاق جنيف 
وق�سية نزع ال�سالح كاأ�سا�س للبناء 
اإىل حل  ال��و���س��ول  اأج���ل  م��ن  عليه 

�سلمي يف ليبيا.
وافتتح امللتقى جل�ساته بكلمات من 
املبعوثة االأممية اإىل ليبيا �ستيفاين 
قي�س  التون�سي  والرئي�س  ويليامز, 
����س���ع���ي���د, واالأم���������ني ال����ع����ام ل����الأمم 
غوتريي�س,  اأن���ط���ون���ي���و  امل���ت���ح���دة 
ليبيا  يف  للحل  اأ���س�����س  و���س��ع  ليتم 
جنيف  ات��ف��اق  ق��اع��دة  م��ن  تنطلق 
املوقع يف 23 اأكتوبر املا�سي, ومن 
�سرورة نزع ال�سالح من امليلي�سيات 

االإرهابية يف البالد.
ليبيا  اإىل  االأممية  املبعوثة  وقالت 
الطريق  اإن  االفتتاحية,  كلمتها  يف 
تون�س مل  ال�سيا�سي يف  امللتقى  اإىل 
�سهال,  اأو  ب���ال���ورود  م��ف��رو���س��ا  ي��ك��ن 
اأ�سهم  جنيف  ات��ف��اق  توقيع  اأن  اإال 
يف تهيئة االأجواء بليبيا والو�سول 

اإىل تلك اخلطوة.
على  االآن  تقف  ليبيا  اأن  واأ���س��اف��ت 
دامت  ح��رب طويلة  اإن��ه��اء  م�سارف 
ال���ب���الد, م��ع��ت��م��دة ع��ل��ى عزمية  يف 

وانطلقت فعاليات امللتقى ال�سيا�سي 
ال��ل��ي��ب��ي يف ت��ون�����س, االث���ن���ني, بعد 
التمهيدية  ال��ل��ق��اءات  م��ن  �سل�سلة 
وامل�سارات الع�سكرية والد�ستورية. 

اتفقت  امل��ا���س��ي,  اأك��ت��وب��ر   23 ويف 
اللجنة الع�سكرية الليبية امل�سرتكة 
ف��وري ودائم  يف جنيف, على وق��ف 
واإخ��������الء جميع  ال����ن����ار,  الإط�������الق 
خ���ط���وط ال��ت��م��ا���س م���ن ال���وح���دات 
امل�سلحة,  وامل��ج��م��وع��ات  الع�سكرية 
باإعادتها اإىل مع�سكراتها, بالتزامن 
مع خروج جميع املرتزقة والقوات 
يف  الليبية  االأرا���س��ي  من  االأجنبية 
اأ���س��ه��ر, وجتميد   3 اأق�����س��اه��ا  م���دة 
الع�سكرية  ب��االت��ف��اق��ي��ات  ال��ع��م��ل 
الداخل  يف  ب���ال���ت���دري���ب  اخل���ا����س���ة 
التدريب  اأط��ق��م  وخ����روج  ال��ل��ي��ب��ي, 
اإىل حني ت�سلم احلكومة اجلديدة 

املوحدة اأعمالها.
الع�سكرية على  اللجنة  اتفقت  كما 
كقوة  تعمل  ع�سكرية,  ق��وة  ت�سكيل 
اخلروقات  م���ن  احل����د  يف  ت�����س��اه��م 
املتوقع حدوثها, وبدء عملية ح�سر 
والكيانات  امل��ج��م��وع��ات  وت�سنيف 
على  م�سمياتها  بجميع  امل�سلحة 
وتفكيكها,  ال��ل��ي��ب��ي  ال����رتاب  ك��ام��ل 
وو���س��ع اآل��ي��ة و���س��روط اإع����ادة دمج 
اأفرادها ب�سكل فردي اإىل موؤ�س�سات 

الدولة.

الليبي  ال�����س��ع��ب  واإرادة  ال��ل��ي��ب��ي��ني 
وح��ق��ه يف ح��م��اي��ة وط��ن��ه وث����روات 

بالده.
التون�سي  ال��رئ��ي�����س  اأك����د  وب������دوره, 
قي�س �سعيد, امل�سيف للملتقى, على 
االأ���س��ل��ح��ة وتفكيك  ����س���رورة ج��م��ع 
ال�سرعية  خ���ارج  م�سلحة  ق���وة  اأي 
اأن احل���ل يف  اإىل  ال��ل��ي��ب��ي��ة, م�����س��ريا 
ليبيا ال ميكن اأن يخرج من البنادق 

اأو اأزيز الر�سا�س.
اإال  وتابع: احلل يف ليبيا لن يكون 

باأبنائها  ق��ادرة  فليبيا  ليبيا,  ليبيا 
ال�����س��ع��وب��ات, �سريطة  ع��ل��ى جت���اوز 

عدم تدخل قوى خارجية.
من جانبه, قال االأمني العام لالأمم 
امل��ت��ح��دة اأن��ط��ون��ي��و غ��وت��ريي�����س, اإن 
م��ن خالل  االآن  م��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س��ة 
الإنهاء  تون�س  يف  ال�سيا�سي  امللتقى 
م�سريا  ليبيا,  يف  امل��اأ���س��اوي  ال��ن��زاع 
هو  الليبيني  ب��ني  ال��ت��واف��ق  اأن  اإىل 
ال�سبيل الوحيد للو�سول اإىل ذلك 

الهدف.

كما اأكد على �سرورة التقيد ب�سمان 
حظر ال�سالح املفرو�س على ليبيا, 
وع���دم ان��ت��ه��اك��ه م��ن ق��ب��ل اأي قوى 
م�ستقبل  اأن  اإىل  م�سريا  خارجية, 
اأي  من  اأك��رب  يكون  اأن  يجب  ليبيا 

خالفات حزبية اأو �سيا�سية.
اتفاق  اأن  اإىل  غ��وت��ريي�����س  واأ����س���ار 
مهدت  ل�����الأم�����ام  خ����ط����وة  ج���ن���ي���ف 
تون�س,  يف  ال�������س���ي���ا����س���ي  ل���ل���ح���وار 
موؤكدا اأن الوقت قد حان ل�سناعة 

امل�ستقبل يف ليبيا.
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اليوم.. افتتاح م�رشوع احلديريات 
الرتفيهي يف اأبوظبي للزوار

اأخبار الإمارات

ملواجهة الإرهاب...على اأوروبا 
حما�سبة تركيا وقطر واإيران

عربي ودويل

زيدان يتجرع ثالث اأ�سواأ 
هزائمه مع ريال مدريد

الفجر الريا�سي

•• دبي-وام:

اجتماعا  ال��������وزراء  جم��ل�����س  ع��ق��د 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��رئ��ا���س��ة 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي »رع������اه اهلل« 
بقانون  م��ر���س��وم  اإ����س���دار  واع��ت��م��د 
احت�������ادي ب��ت��ع��دي��ل ب��ع�����س اأح���ك���ام 
قانون االإثبات يف املعامالت املدنية 
اإ�سدار  على  واملوافقة  والتجارية, 
ب��ق��ان��ون احت����ادي بتعديل  م��ر���س��وم 
مهنة  تنظيم  ق��ان��ون  اأح��ك��ام  بع�س 

الكاتب العدل.
بقانون  امل���را����س���ي���م  ه����ذه  وت�����س��ه��م 
اخل�����دم�����ات  ت�����ق�����دمي  ت���ي�������س���ري  يف 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني, مب����ا ي��ح��ق��ق روؤي�����ة 
الذكي  الرقمي  التحول  يف  الدولة 
ل��ل��خ��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة, وذل���ك من 
احلكومة  م��ف��اه��ي��م  تفعيل  خ���الل 
التقا�سي  خل��دم��ات  االإل��ك��رتون��ي��ة 
ي�سمن  ومب�����ا  ال����ع����دل,  وال���ك���ات���ب 
وفقاً  وامل��رون��ة,  وال�سرعة  ال�سرية 
املعلومات  اأم���ن  و�سيا�سات  للوائح 
ال����دول����ة, وذل�����ك على  ال���ن���اف���ذة يف 

امل�ستويني االحتادي واملحلي.
وت�������س���م���ن���ت ت����ع����دي����الت ق���ان���ون 
املدنية  امل���ع���ام���الت  يف  االإث����ب����ات 
تقنيات  اإدخ�����������ال  وال����ت����ج����اري����ة 
االت�سال عن بعد �سمن اإجراءات 
الت�سهيل  ي�سمن  ومب��ا  االإث��ب��ات, 
ع��ل��ى ك��اف��ة االأط������راف امل��ع��ن��ي��ة يف 

ه����ذه امل���ع���ام���الت ومي��ك��ن��ه��م من 
جميع  يف  م��ع��ام��الت��ه��م  ت�����س��ي��ري 
االأوق���������ات وخم���ت���ل���ف ال����ظ����روف, 
وتب�سيط واإزالة القيود يف الكثري 

من اإجراءات االإثبات.
اعتبار  التعديالت  ت�سمنت  كما 
والكتابة  االإل���ك���رتوين  ال��ت��وق��ي��ع 

واملحررات وال�سجالت وامل�ستندات 
م�ساوية  ذات حجية  االإلكرتونية 
ل��ل��ت��وق��ي��ع وال��ك��ت��اب��ة وامل����ح����ررات 
الر�سمية  وامل�ستندات  وال�سجالت 
والعرفية متى ا�ستوفت ال�سروط 
الت�سريعات  يف  امل��ق��ررة  واالأح��ك��ام 

النافذة.      )التفا�سيل �س2(

قوات  من   500 نحو  مقتل  عن  اأ�سفرت  اال�ستباكات 
اأن  اأخ��رى  اأمنية  م�سادر  ثالثة  ذك��رت  بينما  تيغراي 
اأي�سا خالل دفاعه عن  املئات  اجلي�س االإثيوبي خ�سر 
القاعدة. ومل تتمكن روي��رتز من التحقق من �سحة 
االأرقام رغم اأن دبلوما�سيا قال اأي�سا اإن هناك خماوف 

من مقتل املئات.
ال��وزراء االإثيوبي حملته الع�سكرية  هذا وكثف رئي�س 
ت��ي��غ��راي, ع��رب �سن ���س��رب��ات ج��وي��ة مكثفة, م��ا زاد  يف 

املخاوف من ت�ساعد التوتر واندالع حرب اأهلية.
كما جت��اه��ل دع���وات م��ن االأمم امل��ت��ح��دة واحل��ل��ف��اء يف 
االإقليم,  يف  املحليني  ال��ق��ادة  م��ع  للتفاو�س  املنطقة 
وه���ي م��وط��ن ج��م��اع��ة ع��رق��ي��ة ظ��ل��ت ت��ق��ود االئتالف 
احلاكم على مدى عقود اإىل اأن توىل اأبي ال�سلطة عام 

.2018

فايزر وبيونتيك تعلنان عن لقاح �صد كورونا

بايدن: االإعالن مب�شر لكن املعركة ال تزال طويلة

قتلى يف اإطالق نار مبطار ع�شكري يف رو�شيا
•• مو�سكو-وكاالت

اأفادت وكالة تا�س الرو�سية لالأنباء, مبقتل �سابطني وجندي يف اإطالق نار 
مبطار بالتيمور الع�سكري, قرب مدينة فورونيغ, جنوب غربي رو�سيا.

الع�سكري,  املطار  داخ��ل  الر�سا�س  اأطلق  جنديا  اأن  اإىل  الوكالة  واأ���س��ارت 
االأمر الذي اأدى اإىل م�سرع ثالثة اأ�سخا�س, هم �سابطان وجندي.

وبح�سب م�سوؤول بهيئة الطوارئ يف املدينة, فاإن اجلندي البالغ من العمر 
حاليا بداخل  ويتح�سن  �سابط,  من  انتزعه  م�سد�سا  ا�ستخدم  عاما   20
الغرب  االإع��الم��ي يف منطقة  اجل��ه��از  وق��ال  الع�سكرية.  ال��وح��دات  اإح���دى 
الع�سكرية: اأ�سيب ثالثة ع�سكريني اإ�سابة قاتلة يف الهجوم, وتتخذ قيادة 

الوحدة الع�سكرية وقوات االأمن تدابري للعثور على املعتدي وتوقيفه.

تكوين فريق ب�صخ�صيات تو�فقية:
هكذا ي�شكل بايدن الرئي�ص املنتخب فريقه

•• الفجر –خرية ال�سيباين

تيد كوفمان, كاأنه ال�سقيق التواأم جلو بايدن, رغم انه يكربه بثالث �سنوات. ولد 
املهند�س  الو�سطى, ان�سم  يف والية بن�سلفانيا, مثله, وهو نتاج خال�س للطبقة 
من حيث التكوين هذا اإىل ال�ساب الدميقراطي عندما قرر اأن ي�سبح ع�سًوا يف 
1972!  انهما ال ينف�سالن, وانتهى االأمر بكوفمان اإىل  جمل�س ال�سيوخ عام 
نائب  اأ�سبح  الذي  بايدن,  2009 ليحل حمل جو  ال�سيوخ عام  دخول جمل�س 
اأوب��ام��ا. وال��ي��وم, ها هو خ��ادم ال يعرف الكلل, على راأ���س الفريق  ب��اراك  رئي�س 

االنتقايل الذي ي�ستعد لتويل بطله ال�سلطة. )التفا�سيل �س12(

•• عوا�سم-وكاالت:

بعد وقت ق�سري على اإعالن �سركتي فايزر االأمريكية وبيونتيك االأملانية, 
ثبوت فعالية لقاح طورتاه بن�سبة 90 % يف الوقاية من عدوى كوفيد-

اأبدى الرئي�س االأمريكي املنتخب جو بايدن, ترحيبه باالإعالن عن   ,19
و�سول لقاح �سد كورونا اإىل جناح بن�سب كبرية. وقال يف بيان االثنني: 
االإعالن ب�ساأن اللقاح �سد كوفيد19- يعطي اأماًل لكن املعركة ال تزال 
�سي�ستغرق  االأم��ر  ف��اإن  فايزر  لقاح  االأنباء عن  رغم  اأ�ساف  كما  طويلة. 

�سهورا قبل اأن يكون هناك تطعيم على نطاق وا�سع يف اأمريكا.
اإىل ذلك, قال اأهنئ الن�ساء والرجال الالمعني الذين �ساهموا يف حتقيق 
اأي�ساً  املهم  باالأمل, لكن من  لل�سعور  �سببا  اإعطائنا  االخ��رتاق ويف  هذا 
�سي�ستغرق  املعركة �سد كوفيد19-  انتهاء  اأن  االإدراك  نف�سه  الوقت  يف 

اأ�سهراً اإ�سافية.
)اأملانيا(  و"بيونتيك"  املتحدة(  )ال��والي��ات  فايزر  �سركتا  واأعلنت  ه��ذا 
بن�سبة  فّعال  تطويره  على  تعمالن  ال��ذي  كوفيد19-  �سد  اللقاح  اأن 
التجارب  م��ن  الثالثة  املرحلة  لنتائج  االأويل  التحليل  بعد   ,90%

ال�سريرية اجلارية حالياً, وهي االأخرية قبل تقدمي طلب ترخي�سه.
من  اأي��ام  �سبعة  بعد  املر�سى  حماية  حتققت  االأول��ي��ة,  النتائج  وبح�سب 

تلقي اجلرعة الثانية و28 يوماً من تلقي اجلرعة االأوىل.

و�سّرح رئي�س ومدير عام �سركة فايزر األبري بورال يف بيان اأن بعد اأكرث 
من ثمانية اأ�سهر على بدء )تف�سي( اأ�سواأ وباء منذ اأكرث من قرن, نعتقد 
اأن هذه املرحلة متثل خطوة مهمة اإىل االأمام بالن�سبة للعامل يف معركتنا 

�سد كوفيد19-.
الثالثة من جتربتنا للقاح  واأ�ساف املجموعة االأوىل من نتائج املرحلة 
�سد كوفيد19-, اأعطت الدليل االأويل على قدرة لقاحنا على الوقاية 

من كوفيد19-.
وتوقعات ال�سركتان اأنهما �ست�سّنعان ما ي�سل اىل 50 مليون جرعة من 
اللقاح يف العامل يف العام 2020 وحتى 1,3 مليار جرعة عام 2021.

ل اأعداد اإ�سابات قيا�سية بفريو�س  ويف دول كثرية يف اأنحاء العامل, ُت�سجَّ
كورونا امل�ستجّد, وتكتظ وحدات العناية املركزة يف امل�ست�سفيات وال يكّف 

عدد الوفيات عن االرتفاع.
االثنني, بعد االإعالن عن  و�سجلت البور�سات االأوروبية ارتفاعاً كبرياً 

اللقاح مع زيادة �ساروخية خ�سو�سا يف اأ�سهم �سركات الطريان.
فقرابة ال�ساعة 11,00 بتوقيت غرينت�س, بعيد اإعالن �سركتي بفايزر 
وبايونتيك اأن اللقاح �سد كوفيد19- الذي تعمالن على تطويره فّعال 
بن�سبة %90, �سّجلت اأ�سواق املال االأوروبية ارتفاعاً. فاأرتفعت بور�سة 
% وميالنو   5,05 % ولندن   5,56 % وفرانكفورت   5,46 باري�س 

.13,10 ال�ساعة  % بعيد   5,48

اأنتوين بلينكني قد يتوىل اخلارجية قوات االأمن الرو�سية تنت�سر يف حميط املطار الع�سكري  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
دبي تكثف ا�شتعداداتها للتعامل مع مو�شم االأمطار

•• دبي-وام: 

االأمطار  مو�سم  ملواكبة  ال��الزم��ة  ا�ستعداداتها  دب��ي  بلدية  كثفت 
ال�سريع مع جتمعات مياه  للتعامل  اآلية  احل��ايل من خالل و�سع 
االأمطار وذلك ا�ستمراراً لدورها يف احلفاظ على املظهر احل�ساري 
الرامية  اال�سرتاتيجية  خلطتها  وا�ستكمااًل  ل��الإم��ارة  واجل��م��ايل 

ل�سمان راحة و�سالمة اجلمهور و�سعادتهم.
بلدية  ف��رق  جميع  اأن  البلدية  ع��ام  م��دي��ر  ال��ه��اج��ري  داوود  واأك���د 
دبي التي تتوىل عملية ت�سريف جتمعات مياه االأمطار على اأهبة 
ال��ع��ام م��ن خ��الل تنفيذ كافة  ل��ه��ذا  امل��ط��ري  اال���س��ت��ع��داد للمو�سم 
خدماتها التي تفيد اأفراد املجتمع ملواجهة بع�س احلاالت التي قد 
املناطق  الفرتة لبع�س جتمعات مياه يف كافة  حت��دث خ��الل ه��ذه 

بناء  يف  دب��ي  بلدية  ل��روؤي��ة  وحتقيقا  الكثيفة.  ل��الأم��ط��ار  نتيجة 
جهود  موا�سلة  على  ج��اري  العمل  فان  وم�ستدامة  �سعيدة  مدينة 
االإمارة  اأرج��اء  االأمطار يف كافة  للتعامل مع مياه  املكثفة  الدائرة 
وفق برنامج عمل يعمل طوال 24 �ساعة فبناء على حتليل تقارير 
االأخذ  يتم  اإم��ارة دبي  الطق�س يف  والتنبوؤ بحالة  االأر�ساد اجلوية 
املتوقعة  ال��ط��ارئ��ة  ال��ب��الغ��ات  م��ع  بالتعامل  الكفيلة  ب���االإج���راءات 
الري�س  املهند�س حممد  اأ�سار  االأمطار. ومن جانبه  جراء هطول 
يوجد  اأنه  ال�سحي  ال�سرف  معاجلة  وحمطات  �سبكة  اإدارة  مدير 
يف املدينة 61 حمطة �سخ ملياه االأمطار �سمن �سبكة من االأنابيب 
يتخللها  طولياً  مرتاً  مليون   1.75 اإىل  االإجمايل  ي�سل طولها 
تفتي�س ومت�سل بها 72 األف م�سرف مياه اأمطار  األف غرفة   28
وكل هذه املنظومة تنتهي بعدد 28 خمرج اإىل البحر اأو اإىل خور 

دبي كما اأن الفرق الفنية املخت�سة تعمل من اإدارات متعددة ح�سب 
التخ�س�س على تنفيذ برامج �سيانة ملحطات ت�سريف مياه ال�سطح 
اأن الت�سريف االأ�سا�سي ملياه االأمطار يقع على  واالأمطار. م�سيفا 
عاتق تلك املنظومة والتي تغطي معظم مدينة دبي اأما املناطق غري 
العامة لت�سريف مياه االأمطار فتتوىل الفرق  بال�سبكة  املو�سولة 
املعنية ببلدية دبي م�سوؤولية ت�سريف مياه االمطار املرتاكمة فيها 
اأما بوا�سطة ال�سهاريج اأو با�ستخدام امل�سخات املنقولة واملحمولة. 
واأكدت بلدية دبي اأنها تتابع من خالل وحداتها التنظيمية املعنية 
ومركز الطوارئ التابعة لها تطورات احلالة اجلوية ال�سادرة عن 
م�ستوى  حتديد  يتم  عليها  بناًء  والتي  لالأر�ساد  الوطني  املركز 
حالة الطوارئ لتوظيف الكوادر الب�سرية واالآليات والور�س الفنية 

بال�سكل االأمثل وح�سب املتطلبات.

رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون ملك كمبوديا بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي - وام: 

"حفظه اهلل" برقية  اآل نهيان رئي�س الدولة  بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
تهنئة اإىل جاللة امللك ن��ورودوم �سيهاموين ملك مملكة كمبوديا وذلك مبنا�سبة ذكرى 
ا�ستقالل بالده . كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
"رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن  الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
تهنئة  برقيتي  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
مماثلتني اإىل جاللة امللك نورودوم �سيهاموين. وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني 

اإىل معايل هون �سني رئي�س وزراء مملكة كمبوديا.

تت�صمن تب�صيط و�إز�لة �لكثري من قيود �لإثبات و�عتماد تقنيات �لتقا�صي عن بعد

جمل�ص الوزراء برئا�شة حممد بن را�شد يعتمد اإ�شدار ت�شريعات تنظم التحول االإلكرتوين خلدمات الكاتب العدل وتعتمد توظيف التقنيات احلديثة يف التقا�شي

•• دبي-وام:

اجتماعا  ال�������وزراء  جم��ل�����س  ع��ق��د 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��رئ��ا���س��ة 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
"رعاه اهلل"  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
اإ���س��دار م��ر���س��وم بقانون  واع��ت��م��د 
اأحكام  ب��ع�����س  ب��ت��ع��دي��ل  احت������ادي 
قانون االإثبات يف املعامالت املدنية 
اإ�سدار  على  واملوافقة  والتجارية, 
بتعديل  احت���ادي  بقانون  مر�سوم 
مهنة  تنظيم  قانون  اأحكام  بع�س 

الكاتب العدل.
بقانون  امل��را���س��ي��م  ه����ذه  وت�����س��ه��م 
ت����ق����دمي اخل����دم����ات  ت���ي�������س���ري  يف 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني, مب���ا ي��ح��ق��ق روؤي����ة 
الدولة يف التحول الرقمي الذكي 
من  وذل��ك  احلكومية,  للخدمات 
احلكومة  مفاهيم  تفعيل  خ��الل 
التقا�سي  خل��دم��ات  االإل��ك��رتون��ي��ة 
ال���ع���دل, ومب����ا ي�سمن  وال���ك���ات���ب 
وفقاً  وامل��رون��ة,  وال�سرعة  ال�سرية 
املعلومات  اأم��ن  و�سيا�سات  للوائح 
ال��ن��اف��ذة يف ال���دول���ة, وذل����ك على 

امل�ستويني االحتادي واملحلي.
وت�سمنت تعديالت قانون االإثبات 

والتجارية  امل��دن��ي��ة  امل��ع��ام��الت  يف 
اإدخ��������ال ت��ق��ن��ي��ات االت�������س���ال عن 
ب��ع��د ���س��م��ن اإج��������راءات االإث���ب���ات, 
كافة  على  الت�سهيل  ي�سمن  ومب��ا 
االأطراف املعنية يف هذه املعامالت 
معامالتهم  ت�سيري  من  وميكنهم 
وخمتلف  االأوق������������ات  ج���م���ي���ع  يف 
القيود  واإزالة  الظروف, وتب�سيط 

يف الكثري من اإجراءات االإثبات.
اعتبار  ال��ت��ع��دي��الت  ت�سمنت  كما 
والكتابة  االإل����ك����رتوين  ال��ت��وق��ي��ع 
واملحررات وال�سجالت وامل�ستندات 
م�ساوية  حجية  ذات  االإلكرتونية 
ل��ل��ت��وق��ي��ع وال���ك���ت���اب���ة وامل����ح����ررات 
الر�سمية  وامل�ستندات  وال�سجالت 
ال�سروط  ا�ستوفت  والعرفية متى 
الت�سريعات  يف  امل��ق��ررة  واالأح��ك��ام 
النافذة. واأعطت هذه التعديالت 
احلجية الكاملة ملحا�سر اجلل�سات 
ت��ث��ب��ت فيها  ال���ت���ي  االإل���ك���رتون���ي���ة 
وق���رارات  واأح��ك��ام  ال�سهود  اأق���وال 
من  عليه  التوقيع  ويتم  االإث��ب��ات 

القا�سي وكاتب اجلل�سة.
اأحكاماً  التعديالت  ت�سمنت  كما 
منح  منها  االإث��ب��ات  تنظم  اأخ���رى 
القا�سي امل�سرف على مكتب اإدارة 
ال�سهود  ���س��م��اع  ���س��ل��ط��ة  ال���دع���وى 

واال�����س����ت����ج����واب ون������دب اخل�����رباء 
واإمكانية اإ�سدار الق�ساة لقرارات 

متعلقة باالإثبات.
ت�سمنت  ذل�����ك,  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
التعديالت منح املحكمة والقا�سي 
امل��ن��ت��دب وال��ق��ا���س��ي امل�����س��رف على 
�سالحية  ال���دع���وى  اإدارة  مكتب 
اإذا  لل�ساهد  اأ���س��ئ��ل��ة  ت��وج��ي��ه  م��ن��ع 
مبو�سوع  م��ت��ع��ل��ق��ة  غ����ري  ك���ان���ت 
الدعوى, اأو يق�سد منها املماطلة 
اأو ملخالفتها النظام العام اأو االآداب 

ندب  اإج�����راءات  وت�سهيل  ال��ع��ام��ة, 
اخلرباء وتق�سري مواعيد عملهم 
بقدر االإمكان مبا يزيل اأي عوائق 

ك�سف عنها الواقع الفعلي.
احلكومية  اجل����ه����ود  ����س���وء  ويف 
وم�ستدامة  اآم���ن���ة  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��وف��ري 
واملعامالت,  االأع����م����ال  مل��م��ار���س��ة 
و����س���م���ان اال�����س����ت����خ����دام االأم����ث����ل 
للتكنولوجيا احلديثة واملعامالت 
ت�����س��ي��ري ه���ذه  االإل����ك����رتون����ي����ة يف 
تعديالت  ت�����س��م��ن��ت  االأع������م������ال 

املتعلقة  احت��ادي  بقانون  املر�سوم 
العدل  ال���ك���ات���ب  م��ه��ن��ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
اإج���������راءات  ال���ق���ي���ود يف  ت��ب�����س��ي��ط 
لكافة  وت�������س���ه���ي���ل���ه���ا  االإث�������ب�������ات 
اإمكانية  تكفل  بحيث  االأط�����راف, 
التعامالت االإلكرتونية  ا�ستخدام 
كافة  يف  احلديثة  والتكنولوجيا 
الكاتب  التي ميار�سها  االإج��راءات 
التعديالت  وت�����س��م��ن��ت  ال����ع����دل. 
والتحقق  املحررات  تقدمي  اأحكام 
واحل�سور  وال��ق��ي��د  ال��ه��وي��ة  م���ن 

الر�سوم  وا����س���ت���ي���ف���اء  وال���ت���وق���ي���ع 
اأو جزئياً  كلياً  اإذا متت  واالإع��الن 
من خالل و�سائل تقنية املعلومات, 
اإ�سدار  العدل  وزي��ر  معايل  ومنح 
القرارات الالزمة ب�ساأن ا�ستخدام 
اأعمال  املعلومات يف  تقنية  و�سائل 

الكاتب العدل.
اأن يكون  التعديالت  كما ت�سمنت 
وامل�ستند  االإل����ك����رتوين  ل��ل��ت��وق��ي��ع 
احُلّجية  ذات  امل��وث��ق  االإل��ك��رتوين 
للمحّرر  اأو  ل��ل��ّت��وق��ي��ع  امل�����ق�����ّررة 
ال��ر���س��م��ي امل��ن�����س��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف 
املعامالت  يف  االإث�����ب�����ات  ق����ان����ون 
وبح�سب  وال���ت���ج���اري���ة.  امل���دن���ي���ة 
ال����ت����ع����دي����الت, ُت���ن�������س���اأ وحُت���ف���ظ 
لها  وتكون  اإلكرتونياً,  ال�سجالت 
تداولها  يجوز  وال  ال�ّسرية,  �سفة 
اأو  ن�سخها  اأو  عليها  االّط����الع  اأو 
املعلوماتي  ال��ن��ظ��ام  م���ن  ح��ذف��ه��ا 
ب��اإذن من الوحدة  اإال  االإلكرتوين 
العدل  بالكاتب  االإداري��ة املخت�سة 
ت�سري  اأن  وع��ل��ى  ال��ع��دل,  ب����وزارة 
املعلومات  اأم���ن  و�سيا�سات  ل��وائ��ح 
املعتمدة يف الدولة على ا�ستخدام 
و�سائل تقنية املعلومات املن�سو�س 
والقرارات  القانون  هذا  يف  عليها 

ال�سادرة تنفيذاً له.

العدل الكاتب  خدمات  يف  احلديثة  والتكنولوجيا  االإلكرتونية  التعامالت  •  ا�شتخدام 
وامل�شتندات الر�شمية والعرفية للتوقيع  م�شاوية  حجية  ذات  االإلكرتونية  وامل�شتندات  االإلكرتوين  التوقيع  •  اعتبار 

الر�شوم واالإعالن من خالل و�شائل تقنية املعلومات وا�شتيفاء  والتوقيع  واحل�شور  والقيد  الهوية  من  •  التحقق 

بتوجيهات حمدان بن زايد .. مليون �شخ�ص ي�شتفيدون من م�شاعدات الهالل ال�شتوية يف 25 دولة بقيمة 40 مليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
برنامج  الهيئة  د�سنت  االإم��ارات��ي,  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  رئي�س   , الظفرة 
امل�ساعدات ال�ستوية, التي ي�ستفيد منها حوايل مليون �سخ�س يف 25 دولة 

حول العامل, من �سمنها 5 دول م�ست�سيفة لالجئني ال�سوريني.
وتت�سمن امل�ساعدات االحتياجات الطبية والغذائية, واأجهزة ومواد التدفئة 

واملالب�س واالأغطية ال�ستوية, بقيمة 40 مليون درهم.
اأم�س  الهيئة  الذي عقدته  االفرتا�سي  ال�سحفي  املوؤمتر  جاء ذلك خالل 

عرب تقنية االت�سال املرئي عن بعد.
واأعلنت الهيئة اأنها درجت على تنفيذ برنامج امل�ساعدات ال�ستوية لتخفيف 
معاناة ال�سرائح ال�سعيفة يف الدول التي ت�ستهر بربودة طق�سها وتقلباته 
يف هذه ال�سهور من ال�سنة, اإىل جانب الالجئني داخل املخيمات وخارجها 
اأو�ساعهم  على  ي��وؤث��ر  م��ا  القا�سية,  الطبيعية  ال��ظ��روف  يواجهون  ال��ذي��ن 

ال�سحية, خا�سة االأطفال.
واأكد الدكتور حممد عتيق الفالحي, االأمني العام لهيئة الهالل االأحمر, 
اأن برنامج امل�ساعدات ال�ستوية الذي يتم تنفيذه بتوجيهات ومتابعة �سمو 
ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان, يهدف اإىل توفري احتياجات املتاأثرين من 
درج��ات احلرارة  انخفا�س  تداعيات  وتعزيز قدرتهم على مواجهة  ال��ربد, 

وتقلبات الطق�س, و�سوء االأحوال املناخية يف ف�سل ال�ستاء.

وقال اإن �سموه يويل اهتماما كبريا الأحوال هذه ال�سرائح, ويحر�س على 
اأن �سموه يوجه  اإال  توفري متطلباتهم االأ�سا�سية خالل كل ف�سول ال�سنة, 
االأحوال  �سوء  من  املتاأثرين  تقي  التي  ال�ستوية  امل�ساعدات  بتعزيز  دائما 
ومناطق  خميمات  يف  ووج��وده��م  اال�ستثنائية,  لظروفهم  ن�سبة  املناخية 
حتتاج لتعزيز �سبل التدفئة وحماية �سكانها من االأمرا�س امل�ساحبة لف�سل 

ال�ستاء.
ن�سبة  العام  هذا  ال�ستوية  م�ساعداتها  ع��ززت  الهيئة  اأن  الفالحي  واأ�ساف 
للظروف ال�سحية التي يواجهها العامل حاليا ب�سبب جائحة كورونا, لذلك 
كان البد من توفري الظروف املالئمة للم�ستهدفني من برنامج امل�ساعدات, 
وتعزيز �سبل الوقاية لهم وحمايتهم من النزالت واأمرا�س ال�ستاء حتى ال 

يكونوا عر�سة لالإ�سابة باجلائحة.
املزيد من االحتياجات االإن�سانية للمتاأثرين  الهيئة بتقدمي  التزام  وجدد 
والالجئني, خا�سة ال�سوريني الذين ميثلون ن�سبة كبرية و�سط الالجئني, 
نظرا للتحديات االإن�سانية التي ال تزال تواجههم خالل ف�سل ال�ستاء, حيث 

تعرف املناطق التي يتواجدون فيها بربودتها ال�سديدة وطق�سها املتقلب.
تداعيات  الواقي من  احل�سن  اجليد  الغذاء  " يعترب   : الفالحي  واأ�ساف 
االأحمر  الهالل  هيئة  توليه  لذلك   , منها  ال�سحية  خا�سة  ال�ستاء  ف�سل 
اأن ما تقوم  االإماراتي اهتماما كبريا خالل الفرتة القادمة" , م�سددا على 

به الهيئة من جهود يف هذا ال�سدد هو واجب عليها جتاه االأ�سقاء.
ولفت اإىل اأن برنامج امل�ساعدات ال�ستوية �سي�ستمر حتى نهاية ف�سل ال�ستاء 

من خالل عدد من املراحل التي من املقرر اأن تلبي احتياجات عدد كبري 
من  كبرية  كميات  ت��وزي��ع  يتم  حيث  امل�ستهدفة,  ال���دول  يف  الالجئني  م��ن 
التدفئة  و مواد  واأجهزة  ال�ستوية  املالب�س  و  ال�سحية  و  الغذائية  الطرود 

والبطانيات وم�ستلزمات االأطفال ومواد االإيواء االأخرى.
املتاأثرين  مل�ساندة  الهيئة  ا�سرتاتيجية  اأن  االأحمر  الهالل  عام  اأمني  واأك��د 
من تداعيات ف�سل ال�ستاء, تعتمد على م�ستجدات االأو�ساع امليدانية لهم, 
م�سريا اإىل اأن متطلباتهم واحتياجاتهم تختلف يف كل مرحلة عن �سابقتها 
, لذلك تواكب الهيئة جميع املراحل وتتعامل معها ح�سب ظروف وطبيعة 

كل مرحلة.
اأكد فهد عبد الرحمن بن �سلطان, نائب االأم��ني العام للتنمية  من جهت 
والتعاون الدويل يف الهالل االأحمر - يف كلمته يف املوؤمتر ال�سحفي - اأن 
خطة الهيئة هذا العام ت�ستهدف تو�سيع مظلة امل�ستفيدين من امل�ساعدات 
فقط  دول  خم�س  كانت  اأن  بعد  العامل  ح��ول  دول��ة   25 لت�سمل  ال�ستوية, 

خالل ال�سنوات املا�سية.
وقال اإن هذا التو�سع فر�سته عدة عوامل, اأهمها تف�سي جائحة كورونا حول 
لتداعيات  الت�سدي  دوره��ا يف  الهيئة على م�ساندة  العامل, لذلك حر�ست 
االحرتازية  االإج���راءات  تعزيز  وم�ساعدتها على  ال��دول,  تلك  اجلائحة يف 

والوقائية على اأر�سها.
واأ�ساف ابن �سلطان �سيتم تنفيذ برنامج امل�ساعدات على مراحل بالتن�سيق 
اأنه  اإىل  ال��دول, م�سريا  تلك  الدولة يف  و�سفارات  االإن�سانيني  ال�سركاء  مع 

من الدول امل�ستفيدة من الربنامج االأردن, لبنان, العراق, م�سر, اليونان, 
رو�سيا,  طاجاك�ستان,  قريغيز�ستان,  البو�سنة,  كازاخ�ستان,  األبانيا,  �سوريا, 
ليتوانيا,  اأوزبك�ستان,  بالرو�سيا,  جورجيا,  داغ�ستان,  اأذربيجان,  اأرمينيا, 

اأوكرانيا, ا�ستونيا, تركمان�ستان, التفيا, ومولدوفا.
للت�سويق  ال��ع��ام  االأم���ني  ن��ائ��ب  اجلنيبي,  اهلل  عبد  ح��م��ود  اأك���د  م��ن جانبه 
وتنمية املوارد يف الهالل االأحمر, اأن برنامج ك�سوة ال�ستاء ياأتي هذا العام 
اأكرث �سمولية وعطاء, بف�سل دعم وتوجيهات القيادة الر�سيدة, وم�ساندة 
املح�سنني واملانحني للربنامج الذي يعترب نقلة نوعية يف مبادرات الهالل 
االإن�سانية  الق�سايا  جت��اه  االإن�سانية  اال�ستجابة  اأوج���ه  لتعزيز  االأح��م��ر 

امللحة.
ك�سوة  حملة  لتد�سني  مبكر  وق��ت  منذ  ترتيباتها  اأكملت  الهيئة  اإن  وق��ال 
ال�ستاء التي انطلقت اليوم عرب هذا املوؤمتر ال�سحفي على م�ستوى الدولة, 
الإ�سراك الداعمني واملانحني يف هذا الربنامج الذي يعزز جهود االإمارات 

االإن�سانية والتنموية حول العامل.
املادية والعينية  املح�سنني  الهيئة ت�ستقبل تربعات  اأن  اإىل  واأ�سار اجلنيبي 
م�ستوى  على  موقعا   173 يف  املنت�سرين  االأح��م��ر  ال��ه��الل  مندوبي  ع��رب 
الدولة, اإىل جانب موقع الهيئة على �سبكة االنرتنت, وتطبيقات الهاتف 
الذكي, وعرب الر�سائل الن�سية, واأجهزة الدفع االآيل " كيو�سك " باملراكز 
االإي���داع يف ح�ساب  اأو عرب  يا�س,  وبني  والعني  ودب��ي  اأبوظبي  التجارية يف 

احلملة " 10010459 " مب�سرف اأبوظبي االإ�سالمي.

النيابة العامة للدولة: عقوبة اإتالف علم االحتاد.. ال�شجن مدة ال تقل عن 
درهم األف   500 عن  تقل  ال  وغرامة  �شنة   25 على  تزيد  وال  �شنوات   10

•• اأبوظبي-وام:

اأم�س  ن�سرته  العامة من خالل من�سور توعوي  النيابة  اأو�سحت 
عقوبة  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  ح�ساباتها  على  االثنني 
االتالف اأو االإهانة لعلم االحتاد, م�سرية اإىل اأنه وفقاً للمادة 3 
1971 ب�ساأن علم االحتاد  2 ل�سنة  من القانون االحت��ادي رقم 
وال  �سنوات   10 ع��ن  تقل  ال  م��دة  بال�سجن  يعاقب  وتعديالته, 
تزيد على 25 �سنة والغرامة التي ال تقل عن "500,000" - 
خم�سمائة - األف درهم, كل من ارتكب علناً اأو يف االأماكن العامة 

اأو االأماكن املتاحة للجمهور اأيا مما ياأتي..
اأ�سقط اأو اأتلف اأو اأهان باأي طريقة علم االحتاد, اأو اأ�سقط اأو اأتلف 
اأو اأهان باأي طريقة علم اأي من االإمارات االأع�ساء يف االحتاد, اأو 
علم جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية اأو علم اأي من الدول 
اأي  اأ�سد ين�س عليها  ب��اأي عقوبة  االأخ���رى, وذل��ك دون االإخ��الل 

قانون اآخر.
واأكدت النيابة العامة للدولة اأن العلم يعد رمزا للهوية الوطنية 
وال��ع��زة وال�����س��ي��ادة واالأ���س��ال��ة وال�����س��م��وخ, واأي حم��اول��ة لالإ�ساءة 

لقيمة العلم يعد جرمية يعاقب عليها القانون.
النيابة  حر�س  اإط��ار  يف  القانونية  التغريدات  ه��ذه  ن�سر  وي��اأت��ي 
املجتمع,  اأف��راد  كافة  بني  القانونية  الثقافة  تعزيز  على  العامة 
ي�سهم يف تخفي�س  بالقوانني مبا  ورف��ع م�ستوى وعي اجلمهور 

ن�سبة املخالفات الناجمة عن اجلهل بالقوانني.

نح بالتعاون بني هيئة �ل�صحة و�صرطة دبي يمُ

احل�شول على ت�شريح �شرط لالإعفاء من ارتداء الكمامة يف دبي
موقع �شرطة دبي واللجنة  على  الت�شاريح  �شفحة  عرب  • الت�شجيل 

الطبية العامة تبت يف الطلبات خالل خم�شة اأيام
•• دبي-وام:

اأنه  اأعلنت هيئة ال�سحة يف دبي, بالتعاون مع القيادة العامة ل�سرطة دبي, 
م بطلب  يتعني على الراغبني يف عدم ارتداء الكمامة الأ�سباب �سحية, التقدُّ
اإىل اللجنة الطبية التابعة للهيئة, م�سفوعاً بتقرير طبي يوؤكد ما يتعر�س 
له �ساحب الطلب من م�ساكل �سحية ب�سبب لب�س الكمامة, حيث �ستتوىل 
اللجنة النظر يف الطلب واالأ�سباب وفق �سروط و�سوابط حمددة, و�سيكون 
dxbpermit. على طالب االإعفاء التقّدم بطلبه عرب املوقع االإلكرتوين

gov.ae التابع ل�سرطة دبي, و�سمن �سفحة الت�ساريح, مع اإدخال بيانات 
الهوية االإماراتية واإرفاق ال�سهادات الطبية الّداعمة للطلب, حيث �ستقوم 
تطّور  يف  والّنظر  املرفقات  على  بالتدقيق  دب��ي  يف  العامة  الطبية  اللجنة 
عدمه,  من  االإعفاء  مبنح  الّتو�سية  لو�سع  العالج  وخطة  املر�سية  احلالة 
و�سيتم البت يف الطلب خالل 5 اأيام عمل, بينما �ستكون �سالحية االإعفاء 

ب�سفة دائمة اإذا ما ا�ستدعت احلالة ذلك.

حاالت  اأ�سحاب  على  الوجه  كمامة  ا�ستخدام  من  االإعفاء  �سروط  وتنطبق 
التهاب اجللد الفطري؛ املر�سى امل�سابني بالتهاب اجللد الفطري والذين 
الكّمامة,  لب�س  مع  النزيف  اأو  التق�سر  اأو  للحكة  �سديد  تفاقم  من  يعانون 
وكذلك الذين يعانون من اأي ح�سا�سية من مكونات الكمامات مثل التهاب 
وعدوى  الّتما�سي,  ال�سرى  الّتما�سي,  اجللد  والتهاب  التح�ّس�سي,  اجللد 

الهرب�س.
كما ت�سم قائمة احلاالت ال�سحية التي تنطبق عليها ال�سروط حاالت مثل: 
التهاب اجليوب االأنفية املزمن Chronic Sinusitis احلاالت احلادة 
غري امل�سيطر عليها التي ي�سعر معها املري�س باالختناق, ومر�سى الربو غري 

امل�سيطر عليه.
واأكدت الهيئة اأن االإعفاء من لب�س الكمامة واإن كان قد جاء ملراعاة الظروف 
ال�سحية لبع�س اأفراد املجتمع, اإال اأنها تهيب بكل من �سيح�سل على االإعفاء 
للوقاية  العامة,  االأماكن  االإمكان, وخا�سة يف  الكمامة قدر  بلب�س  االلتزام 

واحلماية من كوفيد19-.
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اأخبـار الإمـارات
مركز اأبوظبي لل�شحة العامة يطلق ملتقى اأبوظبي لل�شحة العامة االفرتا�شي

•• اأبوظبي- وام: 

"ملتقى  اأع��م��ال  االول  اأم�س  العامة"  لل�سحة  اأبوظبي  "مركز  اأطلق 
جل�سات  ع��دة  يت�سمن  ال���ذي  العامة" االف��رتا���س��ي  لل�سحة  اأب��وظ��ب��ي 
تهدف للتوعية والتعريف بربامج ال�سحة العامة والتي ت�ستهدف كافة 
العمرية, مبا يف ذلك موظفي  فئاتهم  املحلي بجميع  املجتمع  �سرائح 

حكومة اأبوظبي وجميع اجلهات املحلية واالحتادية واخلا�سة.
�سارك يف اجلل�سة االفتتاحية للملتقى - التي متت عرب من�سة "زووم" 
- جمموعة من املخت�سني يف مركز اأبوظبي لل�سحة العامة وجمموعة 

من اجلهات احلكومية واخلا�سة على م�ستوى اإمارة اأبوظبي.
ت�سمل  التي  العامة  ال�سحة  موا�سيع  م��ن  العديد  احل�سور  وناق�س 
من  الوقاية  وكيفية  النف�سية  وال�سحة  واملدر�سية  العائلية  ال�سحة 

ال�سن  لكبار  بعد  عن  والطبابة  ال�سحية  والرعاية  االأط��ف��ال  اإ�سابات 
والذين يعانون من االأمرا�س املزمنة اإىل جانب مهام �سفراء ال�سحة 
اأمناط  تعزيز  وكيفية  العامة  ال�سحة  م��ب��ادرات  من  وغريها  العامة 

احلياة ال�سحية يف املجتمع.
اأبوظبي  م��رك��ز  يتبعها  ال��ت��ي  اال�سرتاتيجيات  امل�����س��ارك��ون  ناق�س  كما 
االإجراءات  تعزيز  اأج��ل  من  الراهنة  الظروف  ظل  يف  العامة  لل�سحة 
اإمارة  ال�سحي يف  امل�ستوى  الوقائية ورفع  ال�سحية و اال�سرتاتيجيات 

اأبوظبي.
ت�سمل  التي   - االفرتا�سية  اجلل�سات  هذه  خالل  من  امللتقى  ويهدف 
دي�سمرب  احل��ايل وجل�ستني خالل  نوفمرب  �سهر  ثالث جل�سات خالل 
ب�  واملتمثلة  العامة  لل�سحة  اأبوظبي  مركز  روؤي��ة  حتقيق  اإىل   - املقبل 
جانب ت�سجيع اأفراد  وال�سالمة" اإىل  بال�سحة  يتمتع  جمتمع  "نحو 

املجتمع على ممار�سة اأ�سلوب حياة �سحي يعزز �سحة الفرد واملجتمع 
ال�سحة  ق��درات وطنية وم�ستدامة يف جمال  بناء وتطوير  من خالل 
اأجل  من  واالحت��ادي��ة  املحلية  اجلهات  مع  العالقات  وتوطيد  العامة 

تبادل اخلربات املهنية واملعلومات الهامة على امل�ستوى ال�سحي.
وقالت الدكتورة اأمنيات الهاجري مدير اإدارة �سحة املجتمع يف مركز 
من  كجزء  االفرتا�سي  امللتقى  هذا  " ياأتي  العامة:  لل�سحة  اأبوظبي 
يف  باتباعها  العامة  لل�سحة  اأبوظبي  مركز  قام  التي  اال�سرتاتيجيات 
اإدخ��ال من�سات عمل جديدة  االآون��ة االأخ��رية فقد بات من ال�سروري 
احتياجات  تقييم  خاللها  من  ن�ستطيع  الراهنة  املرحلة  مع  تتما�سى 
املجتمع واإ�سراكه يف عملية التخطيط واإطالعه على اآخر امل�ستجدات 
قطاع  يف  اجل��دي��دة  واالب��ت��ك��ارات  ال��ت��ج��ارب  جميع  ومناق�سة  ال�سحية 
وكيفية  ال���دويل  اأو  االإقليمي  اأو  املحلي  امل�ستوى  على  ���س��واء  ال�سحة 

اال�ستفادة من جميع ذلك عرب تبادل االآراء واملعلومات واخلربات".
ملحة  احل��اج��ة  اأ�سبحت  كوفيد19-  جائحة  خ��الل  "اأنه  واأ���س��اف��ت: 
لها  مل��ا  م�سى  وق��ت  اأي  م��ن  اأك��رث  االفرتا�سية  املن�سات  عمل  لتفعيل 
م�ستوى  موؤ�سرات  ومتابعة  االأعمال  اإجن��از  يف  واإيجابي  مهم  دور  من 
االأداء عن بعد, والو�سول يف الوقت نف�سه اإىل اأكرب �سريحة ممكنة من 
الفر�س  ونعد هذه من  واآمنة  �سل�سة  معايري �سحية  �سمن  اجلمهور 
االإيجابية التي هياأتها الظروف احلالية و�ست�ستمر م�ستقبال للو�سول 

جلميع اأفراد املجتمع ".
جدير بالذكر اأن مركز اأبوظبي لل�سحة العامة اأطلق يف االآونة االأخرية 
اإىل  تهدف  التي  ال�سحية  وامل��ب��ادرات  التوعوية  احلمالت  من  العديد 
رفع امل�ستوى ال�سحي وتعزيز عمل املنظومة ال�سحية يف اإمارة اأبوظبي 

مبا يحقق الرفاه ال�سحي للمجتمع.

�أعدتها �لرتبية وعممتها على �مليد�ن �لرتبوي 

خطة طويلة املدى للتطوير يف 7 م�شارات ت�شتهدف املنظومة التعليمية باملدار�ص احلكومية واخلا�شة
•• دبي - حم�سن را�سد 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ان��ت��ه��ت 
اإع����داد خطة طويلة  م���وؤخ���راً, م��ن 
امل������دى ل��ت��ع��م��ي��م��ه��ا ع���ل���ى امل���ي���دان 
اإىل التطوير يف  , تهدف  الرتبوي 
�سبعة م�سارات حتى العام 2023, 
واخلا�سة,  احلكومية  امل��دار���س  يف 
تدريب  اخل��ط��ة  ت��ط��ب��ي��ق  ���س��ب��ق  اإذ 
واخلدمات  الطلبة  ���س��وؤون  روؤ���س��اء 
امل����در�����س����ي����ة, وال������ن������واب وروؤ������س�����اء 
الن�سج  االأك��ادمي��ي��ة على  ال�����س��وؤون 
االل��ك��رتوين.  وتركز اخلطة على 
رف��ع ك��ف��اءة ق��ي��ادة امل��در���س��ة بن�سبة 
 ,2023 ال���ع���ام  ب��ن��ه��اي��ة   80%
القائم  التعلم  يف  املعلمني  وكفاءة 
وا�سرتاتيجيات  امل�����س��اري��ع,  ع��ل��ى 
 60% بن�سبة  احلديثة  التدري�س 
نهاية العام ذاته, وا�ستغالل املوارد 
 50% بن�سبة  ب��امل��در���س��ة  امل��ت��اح��ة 
املدر�سة  وام��ت��الك  امل���دة,  نف�س  يف 
 ,90% بن�سبة  تقنية  م��ن��ظ��وم��ة 
بن�سبة  التقنية  املنظومة  وتفعيل 
%100 يف نهاية 2023, وزيادة 

متابعة  يف  الفر�س  اخلطة  وت��رى 
امل��ن��زل, وزي����ادة فاعلية  االأب��ن��اء يف 
اأولياء االأمور يف دعم تعلم اأبنائهم 
ال���ع���ام  ب���ن���ه���اي���ة   40% ب��ن�����س��ب��ة 
التحديات  ح��ددت  فيما   ,2023
املنخف�س  التعليمي  امل�����س��ت��وى  يف 
ل�50�% م��ن اأول��ي��اء االأم���ور, رفع 
التح�سيل  االأم��ور يف  اأولياء  كفاءة 
بنهاية   50% ب��ن�����س��ب��ة  ال��ع��ل��م��ي 
2023, وحتديد الفئة امل�ستهدفة 
من اأولياء االأمور بن�سبة 100% 
خ�����الل ����س���ه���ري ي���ن���اي���ر وف���رباي���ر 
%100من  وتن�سيب   ,2021
ال���ف���ئ���ة ب��ح�����س��ب ت���وج���ه���ات���ه���ا اإىل 
�سهر  لتعليمهم  امل��ع��ن��ي��ة  امل���دار����س 
ال�سق  ا���س��ت��ن��د   . مار�س2021 
الهدف  اإىل  اخل��ط��ة  م���ن  ال���ث���اين 
اال����س���رتات���ي���ج���ي : ����س���م���ان ج����ودة 
التعليمي  االأداء  وحوكمة  وك��ف��اءة 
العام  الهدف  يركز   اإذ  واملوؤ�س�سي, 
على رف��ع ك��ف��اءة اأول��ي��اء االأم���ور يف 
 50% بن�سبة  العلمي  التح�سيل 
كفاءة  ت��ق��ل  وال   ,2023 ب��ن��ه��اي��ة 

القيادة املدر�سية عن 68%

برناجمني  ا�ستخدام  مع   ,95%
ل���ل���ت���ح���ل���ي���ل, وحت�����دي�����د جم�����االت 
بن�سبة  واالأول�������وي�������ات  ال���ت���ط���وي���ر 

.100%
وي��رك��ز ال��ه��دف ال��ث��اين على و�سع 
بن�سبة  امل��ه��ن��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  خ���ط���ة 
للعام  يناير  �سهر  %100بنهاية 
حتديد  خ�������الل  م�����ن   ,2021
ال  اأن  على  التطويرية,  االأ�ساليب 
ت���زي���د جم�����االت ال��ت��ط��وي��ر ع���ن 4 
التنفيذ  خطة  وحت��دي��د  جم���االت, 
)املكان -الزمان -امل�ستهدف -املنفذ 
فيما  املهنية,  اخل��ط��ة  واع��ت��م��اد   ,)
يحاكي الهدف الثالث تنفيذ خطة 
 100% بن�سبة  املهنية  التنمية 
بنهاية 2023, من خالل ح�سور 
امل�����س��ت��ه��دف��ني ل��ل��ربام��ج امل���ح���ددة, 
الرابع على متابعة  الهدف  لريكز 
بن�سبة  ال��ت��ط��وي��ر  خ��ط��ة  وت��ق��ي��ي��م 
مراعاة  مع  ذات��ه,  العام   100%
وطرق  وتاأثريها  التحديات  ر�سد 

مواجهتها ون�سبة حدوثها.
وح����دد ه����ذا اجل���ان���ب م���ن اخلطة 
منوذج لالإجراءات, ت�سمن ت�سميم 

فاعلية اأولياء االأمور يف دعم تعلم 
%بنهاية   40 ب��ن�����س��ب��ة  اأب��ن��ائ��ه��م 
االأول  ال�سق  وا�ستند  ال��ع��ام.  نف�س 
م����ن اخل����ط����ة اخل����ا�����س ب���ال���ن���واب 
وروؤ������س�����اء ال�������س���وؤون االأك���ادمي���ي���ة, 
اال�����س����رتات����ي����ج����ي:  ال�����ه�����دف  اإىل 
للهيئات  م��ت��م��ي��زة  ك���ف���اءة  حت��ق��ي��ق 
واملوؤ�سر  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة,  ال��ق��ي��ادي��ة 
اال���س��رتات��ي��ج��ي: ن�����س��ب��ة امل���دار����س 
الفعالية,  عالية  مدر�سية  بقيادة 
حيث يركز الهدف العام على رفع 
كفاءة قيادة املدر�سة بن�سبة 70% 
بنهاية عام 2023, ويوؤكد املوؤ�سر 
القيادة  ك��ف��اءة  تقل  اأال  على  ال��ع��ام 
ور�سدت   .68% ع���ن  امل��در���س��ي��ة 
حتديد  منها  ت�سغيلية,  اأهداف   4
االحتياجات االأ�سا�سية لرفع قدرات 
 100% بن�سبة  املدر�سية  القيادة 
�سهر  من  1و2  االأ�سبوعني  خالل 
م��ن خالل   ,2021 ل��ل��ع��ام  ي��ن��اي��ر 
االحتياج  ح�����س��ر  اأدوات  ت�����س��م��ي��م 
على اأال تقل اأدوات احل�سر عن 4 
 ,98% بن�سبة  املعايري  وتطابق   ,
عن  اال���س��ت��ج��اب��ات  ن�سبة  ت��ق��ل  واال 

اأدوات ح�سر االحتياج على اأال تقل 
وت�سكيل   ,4 ع���ن  احل�����س��ر  اأدوات 
التوا�سل  املهام  توزيع  عمل  فريق 

مع اإدارة التدريب اعتمادها.
ويف ال�سق الثاين من اخلطة الذي 
�سوؤون  روؤ���س��اء  �سريحة,  ي�ستهدف 
الطلبة واخلدمات املدر�سية, حيث 
وال�سعف,  القوة  نقاط  قيا�س  يتم 
وال�سعوبات,  ال���ف���ر����س  واأب���������رز 
وت����ق����ي����ي����م ال���������������وزارة وال�������ذات�������ي, 
م�ستويات  و  ال�سفية,  وال���زي���ارات 
الطالب, مع الرتكيز على  تطوير 
احلديثة,  التدري�س  ا�سرتاتيجيات 
بن�سبة  فيها  املعلمني  كفاءة  ورف��ع 

.2023 العام  %60بنهاية 
وو�سعت اخلطة عددا من الدعائم 
 30 وامل��رت��ك��زات, تتمثل يف وج���ود 
% من املعلمني بخربات متميزة, 
باملدر�سة  املتاحة  املوارد  وا�ستغالل 
 ,2023 ب��ن��ه��اي��ة   50% بن�سبة 
تقنية  منظومة  املدر�سة  وامتالك 
املنظومة  وتفعيل   ,  90% بن�سبة 
بنهاية   100% بن�سبة  التقنية 

.2023

املعنية  امل����دار�����س  اإىل  ت��وج��ه��ات��ه��ا 
مار�س2021  ���س��ه��ر  ل��ت��ع��ل��ي��م��ه��م 
م��ن خ���الل ع��ق��د اج��ت��م��اع تثقيفي 
اقناعي للفئة امل�ستهدفة مبوا�سلة 
ت���ع���ل���ي���م���ه���م وحت������دي������د ال���ق���ائ���م���ة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة, وحت��دي��د امل���دار����س ذات 
ال�سلة بالفئة امل�ستهدفة وت�سجيل 

امل�ستهدفني يف مدار�سهم
اأم�����ا ال���ه���دف ال���ث���ال���ث ي��ح��اك��ي يف 
م�������س���م���ون���ه ت���ن���ف���ي���ذ خ����ط����ة رف����ع 
بن�سبة  امل�ستهدفة  الفئة  حت�سيل 
وال   ,2021 ع��ام  %35بنهاية 
تقل ن�سبة رفع التح�سيل الدرا�سي 
ت�سكيل  خ�����الل  م����ن   25% ع����ن 

ور�سد اأربعة اأهداف ت�سغيلية, منها 
حتديد الفئة امل�ستهدفة من اأولياء 
خالل   100% ب��ن�����س��ب��ة  االأم������ور 
�سهري يناير وفرباير2021, من 
خالل ت�سكيل فريق لتحديد الفئة 
امل�ستهدفة, و�سع املخطط الزمني 
اأدوات  وت�سميم  الفئة,  للتحديد 
حتديد  عملية  وتنفيذ  التحديد, 
قائمة  واإ���س��دار  امل�ستهدفة,  الفئة 
خطة  واعتماد  امل�ستهدفة,  بالفئة 
امل�سوؤول  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  امل��ه��ن��ي��ة, 

رئي�س وحدة �سوؤون الطالب.
ويركز الهدف الثاين على تن�سيب 
بح�سب  ال����ف����ئ����ة  %100من 

تقرير  وا�����س����دار  م��ت��اب��ع��ه,  ف���ري���ق 
يركز  فيما  الدار�سني,  عن  �سهري 
خطة  تنفيذ  على  ال��راب��ع  ال��ه��دف 
امل�ستهدفة  ال��ف��ئ��ة  حت�����س��ي��ل  رف����ع 
بن�سبة %35بنهاية عام 2022.

وح����دد ال�����س��ق ال��ث��اين م��ن اخلطة  
اإىل  ي�ستند  ل����الإج����راءات,  من����وذج 
االحتياج,  ح�سر  اأدوات   ت�سميم 
 4 ع���ن  احل�����س��ر  اأدوات  ت��ق��ل  وال 
وت�سمن   امل��ت��اب��ع��ة,  م��وؤ���س��ر  بح�سب 
البيئة  يف  الفاعلني  حتليل  ج��دول 
االأم��������ور,  "اأولياء  اخل����ارج����ي����ة, 
وال�������س���رط���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة, ون�����ادي 

الن�سر, و�سركة مياه دبي".

عبداهلل بن زايد ووزير اخلارجية االإيطايل يرتاأ�شان احلوار اال�شرتاتيجي الرابع بني البلدين
•• اأبوظبي -وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���س 
الدويل ومعايل لويجي دي مايو وزير خارجية جمهورية اإيطاليا ال�سديقة 
اأم�س االول يف  اأعمال احلوار اال�سرتاتيجي الرابع بني البلدين الذي عقد 

اأبوظبي.
وبحث �سموه ومعايل وزير اخلارجية االإيطايل خالل احلوار اال�سرتاتيجي 
تعزيز  و�سبل  اإيطاليا  وجمهورية  االإم����ارات  دول��ة  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
وتطوير التعاون امل�سرتك يف عدد من املجاالت ومنها االقت�سادية والتجارية 

والثقافية.
وتبادل اجلانبان وجهات النظر جتاه م�ستجدات االأو�ساع يف املنطقة, وبحثا 
ليبيا  ومنها  امل�سرتك  االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية  الق�سايا  عددا من 

واإيران اإ�سافة اإىل تطورات االأو�ساع يف منطقة �سرق البحر املتو�سط.
اآل نهيان ومعايل لويجي دي مايو  ال�سيخ عبداهلل بن زايد  كما بحث �سمو 
البلدين  19" وجهود  "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  فريو�س  جائحة  ت��ط��ورات 
املبذولة  العاملية  اجلهود  دعم  اإىل  اإ�سافة  تداعياته  مواجهة  يف  ال�سديقني 

للتو�سل اإىل لقاح للمر�س.
اآل نهيان ومعايل لويجي دي مايو على  واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 

اأهمية احلوار اال�سرتاتيجي بني دولة االإمارات وجمهورية اإيطاليا يف تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين وتطوير التعاون امل�سرتك يف املجاالت كافة.

مايو  دي  لويجي  مبعايل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ورح��ب 
والوفد املرافق .. موؤكدا على العالقات االإماراتية االإيطالية املتميزة والعمل 
امل�سرتك من اأجل تعزيزها وتطويرها مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة للبلدين 

ال�سديقني ويعود باخلري على �سعبيهما.
واأ�سار �سموه اإىل اأن التحديات احلالية وتاأثر العامل بجائحة فريو�س كورونا 
من  امل�����س��رتك  ال���دويل  العمل  تعزيز  علينا  يحتم   "19 "كوفيد  امل�ستجد 
واالقت�سادية  ال�سحية  ال�سيما  االأ�سعدة  خمتلف  على  اآث���اره  اح��ت��واء  اأج��ل 

وامل�سي قدما يف م�سار التنمية امل�ستدامة من اأجل حتقيق االزدهار والرخاء 
يف املجتمع.

بني  املتميزة  الثنائية  بالعالقات  مايو  دي  لويجي  معايل  اأ�ساد  جانبه  من 
دولة االإمارات واإيطاليا والتطور امل�ستمر يف التعاون امل�سرتك بني البلدين 

يف املجاالت كافة.
ملعاليه  تكرميا  ع�ساء  م��اأدب��ة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  واأق���ام 

والوفد املرافق.
ح�سر احلوار اال�سرتاتيجي معايل اأحمد بن علي حممد ال�سايغ وزير دولة 

وعدد من كبار امل�سوؤولني يف كال البلدين.

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ 
حملة تفتي�شية على االأ�شوار 
املوؤقتة يف املواقع االإن�شائية

•• اأبوظبي -الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي حملة تفتي�سية على االأ�سوار املوؤقتة 
وجزيرة  الراحة,  �ساطئ  مناطق:  �سملت  االإن�سائية,  املواقع  يف 
وال�ساخمة,  ال��ري��ا���س,  ومنطقة  وي��ا���س,  وال�����س��ع��دي��ات,  ال���رمي, 
وال�سوامخ, وذلك بالتن�سيق مع املراكز الفرعية, بهدف احلفاظ 
على �سالمة اأفراد املجتمع واملباين املجاورة من خماطر االأ�سوار 
املقاولني واال�ست�ساريني والعاملني  الوعي لدى  املهملة, وزيادة 
يف املواقع االإن�سائية ب�سرورة واأهمية �سالمة االأ�سوار املوؤقتة يف 

امل�ساريع بن�سبة 100%.
البناء  بقطاع  اآم��ن��ة  عمل  بيئة  توفري  اإىل  احلملة  هدفت  كما 
لالأ�سوار  ال�سالمة  مبتطلبات  االل��ت��زام  ن�سبة  ورف��ع  واالإن�����س��اء, 
فرتة  قبل  احل��وادث  ن�سب  لتقليل  ت��ام,  ب�سكل  وتاأمينها  املوؤقتة 
التقلبات اجلوية, وكذلك التفتي�س على كافة املواقع االإن�سائية 

و�سمان التزامها مبتطلبات ال�سالمة لالأ�سوار املوؤقتة.
ومت خالل احلملة التاأكد من وجود رخ�سة لرتكيب �سور موؤقت 
يف املوقع �سادرة من بلدية مدينة اأبوظبي, ومن اإجراء ال�سيانة 
وكذلك  �سالحيتها,  على  للحفاظ  املوؤقتة  ل��الأ���س��وار  ال��دوري��ة 
التاأكد من عدم الت�سوين على ال�سور اأو املناطق اخلارجية دون 
وجود ت�سريح, ومن �سالمة املباين املجاورة وعدم تهالك ال�سور 
املوؤقت, باالإ�سافة اإىل التاأكد من عمل خطة طوارئ وتفعيلها يف 

حال احلاجة لتعديل االأ�سوار املوؤقتة.

�شرطة راأ�ص اخليمة حتذر من 
املواقع الكهربائية املك�شوفة 

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

 �سمن جهود القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة املتوا�سلة لتحقيق الهدف 
اال�سرتاتيجي لوزارة الداخلية املتمثل بتعزيز االأمن واالأمان وتعزيز ر�سا 
اجلمهور باخلدمات املقدمة , نفذ فرع ال�سرطة املجتمعية مبركز �سرطة 
املدينة ال�سامل برئا�سة النقيب ح�سن العو�سي مدير الفرع , جولة توعوية 
املواقع  "خماطر  التوعوية  احلملة  اإط���ار  يف  االخت�سا�س  منطقة  �سمن 
واالأحياء  العاملة  الفئة  توعية  اإىل  تهدف  والتي  املك�سوفة"  الكهربائية 
التي  احل��وادث  لوقوع  تفادياً  الالزمة  االحتياطات  اأخذ  ب�سرورة  ال�سكنية 

ت�سببها مولدات الكهرباء املك�سوفة .
   ومن �سمن حماور التوعوية التي يتم ن�سرها لتعزيز الوعي لدى كافة 
و�سرعة  املك�سوفة  واالأ�سالك  الكابالت  االق��رتاب من  املجتمع عدم  �سرائح 
 , املجتمع  اأف��راد  على �سالمة  ال��الزم حفاظاً  املعنية التخاذ  اإب��الغ اجلهات 
وخا�سة  اأبنائهم  ومتابعة  مراقبة  ���س��رورة  االأم���ور  اأول��ي��اء  على  والتاأكيد 
املواقع  ع��ن  باالبتعاد  والتنويه  اخل���ارج  يف  يلعبون  ال��ذي��ن  منهم  االأط��ف��ال 
وعدم   , ال��ورق��ي��ة  ب��ال��ط��ائ��رات  اللعب  عند  وخ��ا���س��ة  املك�سوفة  الكهربائية 
اأعمدة  اأو  الكهرباء  اأع��م��دة  عند  املتجمعة  امل��ائ��ي��ة  ال���ربك  عند  االق����رتاب 
االإنارة اأو املواقع الكهربائية املك�سوفة خا�سة مبو�سم االأمطار منعاً حلدوث 
برامج  زي��ادة جهودهم يف  على  املختلفة  , وحث اجلهات  كهربائي  اإلتما�س 
ال�سالمة الكهربائية املوجهة للمجتمع , وتوعية االأطفال مبخاطر الدخول 
واللعب بالقرب من املواقع الكهربائية املك�سوفة , وعدم ربط احليوانات اأو 
الدراجات النارية اأو الهوائية على االأعمدة اأو االأ�سالك الكهربائية وجتنب 
االإعالنات  مل�سقات  لو�سع  كمكان  الكهرباء  وحمطات  اأع��م��دة  ا�ستغالل 
بجميع اأنواعها , وعدم االقرتاب من مواقع عمل �سركات الكهرباء ما مل 
يكن م�سرح لك بذلك ويجب عليك االنتباه اإىل اللوائح االإر�سادية لل�سحة 

وال�سالمة املو�سوعة عن مواقع العمل .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:  

النفايات  الإدارة  اأبوظبي  مركز  ينظم 
افرتا�سية  توعوية  حملة  تدوير,   –
خمتلف  يف  الطلبة  ت�ستهدف  �ساملة, 
املراحل التعليمية من ريا�س االأطفال 
واملدار�س واملعاهد والكليات واجلامعات 
اإىل جانب الهيئات التدري�سية واأولياء 
اإمارة ابوظبي,  اأرجاء  االأمور, يف كافة 
والتعليم,  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 
ودائرة التعليم واملعرفة, وذلك متا�سياً 
م���ع اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة ال���رام���ي���ة اإىل 
القيم  وغ��ر���س  البيئي  ال��وع��ي  تر�سيخ 
اإىل  البيئة,  نحو  ال�سليمة  واملمار�سات 
يقوم  ال���ذي  ب��ال��دور  تعريفهم  ج��ان��ب 
املركز يف �سبيل احلفاظ على كافة  به 
البيئية  وال�����س��الم��ة  ال�سحة  م��ظ��اه��ر 
احلملة  ت�ستهدف  اأب��وظ��ب��ي.  اإم���ارة  يف 
وتهدف  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب   9000
 2021 ب��داي��ة  ت�ستمر  ال��ت��ي  احلملة 
البيئية  بالثقافة  ال��وع��ي  تعميق  اإىل 
وتر�سيخ القيم االإيجابية لدى الطلبة 
مبختلف املراحل الدرا�سية واجلامعية 
بال�سلوكيات  وتوعيتهم  البيئة,  جت��اه 
ال�����س��ح��ي��ح��ة ال���ت���ي ي���ل���زم ت��ب��ن��ي��ه��ا يف 
اأ�سكالها  بكافة  النفايات  مع  التعامل 
باعتبارها  ال��ع��ام��ة,  ال�����س��ح��ة  واآف������ات 
اأحد اأهم ركائز روؤية اأبوظبي 2030 

لتعزيز م�سرية اال�ستدامة.

" تدوير" من خ��الل هذه  ت�سعى  كما 
احلملة اإىل تعزيز امل�سوؤولية املجتمعية 
لدى الطلبة عرب اإ�سراكهم مع الهيئات 
ثرية  تفاعلية  نقا�سات  يف  التدري�سية 
ح���ول ال��ت��ح��دي��ات وامل��خ��اط��ر ال��ت��ي قد 
مع  ال�سليم  التعامل  ع��دم  ع��ن  تنجم 
اآثار  اأو  اأ���س��رار  اأي���ة  لتجنب  النفايات 
�سلبية على البيئة من كافة النواحي. 

والفعاليات  االأن�������س���ط���ة  وت��ت�����س��م��ن 
م�سابقات  تنظيم  للحملة  امل�ساحبة 
على  االأ���س��ئ��ل��ة  ط���رح  يتخللها  ���س��ي��ق��ة 
ال����ور�����س  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة  ال���ط���ل���ب���ة, 
ال�����ت�����وع�����وي�����ة ال�������ي�������دوي�������ة, وع�����ر������س 
والتثقيفية  التعريفية  الفيديوهات 
وال�سور التو�سيحية التي تبني كيفية 
التخل�س االآمن من النفايات وو�سعها 
اإىل جانب  االأماكن املخ�س�سة لها,  يف 
�سرحاً  تت�سمن  حم��ا���س��رات  ت��ن��ظ��ي��م 
احلملة,  وفعاليات  اأه���داف  ع��ن  واف��ي��اً 
اأف�سل  حت���ق���ي���ق  ����س���م���ان  اأج�������ل  م����ن 
" تدوير" يف  وتتبنى  مم��ك��ن��ة.  ن��ت��ائ��ج 
تنا�سب  خا�سة  اأ�ساليب  احلملة  ه��ذه 
تت�سمن  االأط����ف����ال  ري���ا����س  م��رح��ل��ة 
وتنظيم  مب�سطة  ف��ي��دي��وه��ات  ع��ر���س 
ور�س افرتا�سية بطرق �سل�سة وفعالة 
والر�سائل  االأف���ك���ار  و����س���ول  ل�����س��م��ان 
بال�سكل املطلوب, ليكونوا على معرفة 
ك��ام��ل��ة ب��اآل��ي��ات ال��ت��ع��ام��ل ال�����س��ل��ي��م مع 
النفايات واآفات ال�سحة العامة بالقدر 

الذي ميكنهم عمله ومعرفته.
 " ال��ق��ائ��م��ون على احلملة يف  وي��ت��درج 
تدوير" باالأ�ساليب والطرق التوعوية 
كي تالئم كل مرحلة من اأجل حتقيق 
تنظيم  �سيتم  حيث  امل��رج��وة,  الفائدة 
ه���ادف���ة, وتوفري  ون��ق��ا���س��ات  ح������وارات 
فيديوهات مميزة للمرحلة االإعدادية 
ت�����س��م��ن خ��ل��ق ح��ال��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة بينهم 
وامل�سرفني  التدري�سية  الهيئة  وب��ني 
للرد على ا�ستف�ساراتهم بعد متابعتهم 
والر�سومات  التعريفية  للفيديوهات 

وور�س العمل اليدوية وغريها.
وتت�سمن الر�سومات واملن�سورات �سرحاً 
مف�سال الآلية التخل�س ال�سحيح من 
النفايات واإعادة ا�ستخدامها تدويرها, 
احلاويات  باأنواع  تعريفهم  عن  ف�ساًل 
االأماكن  يف  النفايات  و�سع  اأهمية  مع 
املخ�س�سة لها, وكيفية اال�ستفادة من 
خالل  من  "تدوير" املجانية  خدمات 
ال��ت��وا���س��ل م��ع م��رك��ز ات�����س��ال حكومة 

اأبوظبي على الرقم  800555.
كما �سيتخلل احلملة التوعوية تنظيم 
اآليات  ح��ول  ب��ن��اءة  وح����وارات  نقا�سات 
ال�سحة  الآف������ات  ال�����س��ل��ي��م��ة  امل��ك��اف��ح��ة 
البعو�س  م����ع  وال���ت���ع���ام���ل  ال����ع����ام����ة, 
واحليوانات  وال��ق��وار���س  واحل�����س��رات 
وغريها,  ال�سلبة  واملخلفات  ال�سائبة 
وت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع��ل��ى اأه���م���ي���ة دور 
"تدوير" يف حتويل عبء التخل�س من 

حيوي  اقت�سادي  راف���د  اإىل  النفايات 
املنا�سبة,  وب���ه���ذه  اأب���وظ���ب���ي.  الإم������ارة 
����س���امل خلفان  ال���دك���ت���ور  ���س��ع��ادة  ق����ال 
اأبوظبي  م��رك��ز  ع���ام  م��دي��ر  ال��ك��ع��ب��ي, 
تاأتي  تدوير:"   – ال��ن��ف��اي��ات  الإدارة 
االفرتا�سية  التوعوية  احلملة  ه��ذه 
ال�����س��ام��ل��ة مت��ا���س��ي��اً م��ع اأه����داف املركز 
اإىل  الرامية  وج��ه��وده  اال�سرتاتيجية 
زي����ادة وع���ي امل��ج��ت��م��ع, واإر����س���اء وتبني 
املتمثلة  ال�سليمة  البيئية  امل��م��ار���س��ات 
مع  واالآم��ن  ال�سحيح  التعامل  باآليات 
ال��ن��ف��اي��ات واآف�����ات ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة يف 
ل���دى ه���ذه ال�سريحة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
الهامة واالأ�سيلة من مكونات املجتمع 

االإماراتي.
وتابع �سعادته لقد حر�سنا على و�سع 
خطة توعوية متكاملة تت�سمن تقدمي 
كافة اأ�سكال التوعية وفق اأف�سل و�سائل 
التوا�سل املتاحة مع الطلبة والهيئات 
التدري�سية لتعريفهم بجهود املركز يف 
�سبيل الو�سول اإىل بيئة �سحية واآمنة, 
واإ�سراكهم يف اجلهود املبذولة حلماية 
و���س��ون ال��ب��ي��ئ��ة واحل���ف���اظ ع��ل��ى كافة 

مظاهر ال�سحة وال�سالمة البيئية.
اأهمية  على  بالتاأكيد  �سعادته  واختتم 
التثقيفية  احلمالت  تنظيم  موا�سلة 
الذي  ال��دور  الأهمية  نظراً  والتوعوية 
كافة  ت��ر���س��ي��خ  ب���ه يف  ت��ق��وم  اأن  مي��ك��ن 
مع  واالآم����ن  ال�سليم  التعامل  اأ���س��ك��ال 

اخلاطئة,  املمار�سات  وجتنب  النفايات 
مثمناً يف الوقت ذاته التعاون امل�سرتك 
واملعرفة  التعليم  دائ����رة  م��ع  وامل��م��ي��ز 
واإدارات  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  ووزارة 
املدار�س والكليات واملعاهد واجلامعات 
اأهدافها  وحت��ق��ي��ق  احل��م��ل��ة  الإجن������اح 
اجلمايل  باملظهر  واالرت��ق��اء  املن�سودة 
يعزز  اأبوظبي مبا  الإم��ارة  واحل�ساري 
م�سرية التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة."

الإدارة  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  اأن  ي����ذك����ر 
النفايات- تدوير هو اجلهة احلكومية 
الرئي�سية امل�سوؤولة عن كافة االأن�سطة 

اإدارة  خ����دم����ات  ب���ت���ط���وي���ر  امل���ت���ع���ل���ق���ة 
ومعاجلة,  ونقل,  جمع,  من  النفايات, 
والتخل�س االآمن منها بطريقة فعالة 
اإمارة  اأرج����اء  خمتلف  يف  واق��ت�����س��ادي��ة 
اَفات  اإىل مكافحة  اأبوظبي, باالإ�سافة 
ياألو  اأن املركز ال  ال�سحة العامة. كما 
البيئي  ال��وع��ي  م�ستوى  ل��رف��ع  ج��ه��داً 
احلفاظ  باأهمية  االإم���ارة  �سكان  ل��دى 
ممار�سة  على  وت�سجيعهم  البيئة  على 
ال�سليم,  ال��ب��ي��ئ��ي  ال�������س���ل���وك  وت���ب���ن���ي 
التنمية  دف���ع عجلة  ���س��اأن��ه  م��ن  ال���ذي 

امل�ستدامة.

•• اأبوظبي -وام:

افتتح معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
التعاي�س  و  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
الدورة الرابعة من املهرجان الوطني 
دورة  ك�������اأول  وال���ت���ع���اي�������س  ل��ل��ت�����س��ام��ح 
وزارة  تنظمها  ب��ع��د  ع���ن  اف��رتا���س��ي��ة 
»على  �سعار  حتت  والتعاي�س  الت�سامح 
ن��ه��ج زاي�������د.... ت�����س��ام��ح ت��ع��اي�����س اأمل 
عمل« وي�ستمر حتى 16 من نوفمرب 

اجلاري.
نهيان بن مبارك  ال�سيخ  واأك��د معايل 
الرابعة  ال��دورة  انطالق  اأن  نهيان  اآل 
����س���ع���ار »على  امل����ه����رج����ان حت����ت  م����ن 
ن��ه��ج زاي����د« ي��اأت��ي ت��ع��ب��رياً ع��ن الفخر 
واالعتزاز بالدور االأ�سا�سي يف م�سرية 
زايد  ال�سيخ  واملوؤ�س�س  للقائد  الدولة 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
الذي كان يوؤكد دائما على اأن ال�سفاء 
بني الب�سر والتعارف واحلوار والعمل 
االأكيد  ال��ط��ري��ق  ه��و  بينهم  امل�����س��رتك 
والرخاء  واال�ستقرار  ال�سالم  لتحقيق 

يف املجتمع والعامل.
و اأ�ساف اأن اجلميع يتذكر بكل الف�سل 
لل�سيخ  اخلالدة  االإجن���ازات  والعرفان 
زاي����د وه���ي االإجن�������ازات ال��ت��ي حققت 
وحتقق اخلري والرخاء الأبناء الدولة 
ولكل من يعي�سون على اأر�سها الطيبة 
معربا عن اع��ت��زازه مبا تركه زاي��د يف 
كبريعلى  ح��ر���ٍس  م��ن  و�سعبه  اأب��ن��ائ��ه 
تعميق قيم املحبة وال�سالم والت�سامح 
حتى اأ�سبحت دولة االإمارات يف طليعة 
للتعاي�س  ك��واح��ة  اأج��م��ع  ال��ع��امل  دول 
وال���وف���اق وم��وط��ن��اً ل���الأم���ن واالأم�����ان 

والتقدم والنماء.
زايد  ب�«منتدى  الفعاليات  انطلقت  و 
االن�سان«  ل��ل��ت�����س��ام��ح  ع��امل��ي  ك��رم��ز   ..
وزير  ن�سيبة  زك���ي  م��ع��ايل  مب�����س��ارك��ة 
القبي�سي  اأم�������ل  د.  وم����ع����ايل  دول�������ة 
و�سعادة  الغرير  العزيز  عبد  وم��ع��ايل 
العربية  اململكة  �سفري  الدخيل  تركي 
ال�سعودية لدى الدولة واأداره الدكتور 

�سليمان اجلا�سم.
كلمته  يف  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  وق���ال 
االف��ت��ت��اح��ي��ة اإن�����ه يف اإط������ار االع���ت���زاز 
ملوؤ�س�س  اخل����ال����د  ب��������االإرث  ال���وط���ن���ي 
الدولة, فاإن وزارة الت�سامح والتعاي�س 
ال�سنوي  املهرجان  ه��ذا  بتنظيم  تقوم 
ليكون مهرجاناً وطنياً يج�سد ما تقوم 
به دولة االإمارات من اأدوار متعددة يف 
املنطقة  يف  واالإن�����س��ان  املجتمع  خدمة 
م�سريتها  ب����ه  ت��ت�����س��م  وم�����ا  وال����ع����امل 
ووئ��ام بني  وتاآلف  الظافرة من �سالم 

جميع اأبنائها واملقيمني فيها.

يعرب  املهرجان  ه��ذا  اإن  معاليه  وق��ال 
هو  ال��ذي  والتعاي�س  الت�سامح  اأن  عن 
جزء اأ�سيل يف حياة الفرد واملجتمع يف 
اأن��ه مهرجان  كما  العزيز  الوطن  هذا 
املكانة  على  فعالياته  يف  يركز  وطني 
باعتباره  احل��ن��ي��ف  ل��ل��دي��ن  امل��ح��وري��ة 
التي  واملبادئ  للقيم  ين�سب  ال  منبعاً 
حت���ق���ق ال�������س���الم وال����ع����دل واحل���ري���ة 
واحل����ي����اة ال���ك���رمي���ة ل��ل��ف��رد وال���رخ���اء 
مهرجان  اأن�����ه  م�����س��ي��ف��ا   , ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
ومبا  الوطنية  بالهوية  يعتز  وط��ن��ي 
حتظى ب��ه ال��دول��ة م��ن ق��ي��ادة حكيمة 
وت�سريعات  ق���وي  ون��ظ��اٍم  واٍع  و���س��ع��ٍب 
ر�سيدة وموؤ�س�سات فاعلة وتراث خالد 
واأمن وا�ستقرار متني كما اأنه يحتفي 
يف  املهمة  بالعالقات  نف�سه  الوقت  يف 
واالبتكار  الفنون  بني  الدولة  م�سرية 
والت�سامح  ج����ان����ب  م����ن  واالإب������������داع 

والتعاي�س من جانب اآخر .
الوطني  املهرجان  اأن  معاليه  واأو�سح 
متاماً  ي��ت��واف��ق  وال��ت��ع��اي�����س  للت�سامح 
اال�ستعداد  جل��ن��ة  عليه  ت��وؤك��د  م��ا  م��ع 
ال��ق��ي��م وامل���ب���ادئ  اأن  ل��ل��خ��م�����س��ني م���ن 
االإن�������س���ان���ي���ة يف جم���ت���م���ع االإم���������ارات 
اال�ستعداد  يف  مهم  عن�سر  هي  والتي 
الدولة على  للم�ستقبل و�سمان قدرة 
مواجهة كل التحديات , كما اأنه ميثل 
من  وحمبة  �سالم  ر�سالة  ج��وه��ره  يف 
االإم����ارات اإىل ال��ع��امل وي��وؤك��د على اأن 
ناجح  جمتمع  ه��و  املت�سامح  املجتمع 
ي�سهم �سكانه بحما�سة وكفاءة يف كافة 
التطورات االإيجابية يف العامل , موؤكدا 
اأن املهرجان يعرب عن اعتزازنا الكبري 
مبوؤ�س�س الدولة وتاأكيدنا القوي على 
اأن  على  حري�سون  االإم�����ارات  يف  اأن��ن��ا 
نكون على قدر التوقعات والطموحات 

التي متثلت يف قيادته التاريخية لهذا 
الوطن العزيز.

تعي�سه  مبا  الفخر  عن  معاليه  وع��رب 
االإمارات من تالحم قوي بني ال�سعب 
وق��ادت��ه وم��ن ال��ت��زام ق��وي ل��دى قادة 
ال��ت�����س��ام��ح يف حا�سر  ال��دول��ة مب��ك��ان��ة 
اأيات  اأ�سمى  االإم��ارات رافعا  وم�ستقبل 
ال�سمو  �ساحب  اإىل  والعرفان  ال�سكر 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل » واإىل اأخيه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جم��ل�����س ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي »رع����اه 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأخ���ي���ه  اهلل« 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
امل�سلحة واإىل اإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو 
حكام  االأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ 

االإمارات.
الكبرية  اجل��ه��ود  اىل  معاليه  لفت  و 
ال�����س��م��و ال�سيخ  ب��ذل��ه��ا ���س��اح��ب  ال��ت��ي 
ن��ه��ي��ان يف �سبيل  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د 
اإ������س�����دار وث���ي���ق���ة اأب���وظ���ب���ي ل���الأخ���وة 
لوزارة  بالن�سبة  متثل  التي  االإن�سانية 
للمهرجان  و  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����س��ام��ح 
من  اجلميع  م��ع  للعمل  مهما  دل��ي��اًل 
وحتقيق  والت�سدد  التطرف  نبذ  اأج��ل 
كافة  يف  وال��ت��ق��دم  والتعاي�س  ال�����س��الم 

ربوع العامل.
الرابعة  ال�������دورة  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
تكون  اأن  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة  ل��ل��م��ه��رج��ان 
ك��اف��ة اأن�����س��ط��ت��ه��ا م��ن اأج����ل ن�����س��ر قيم 
تعبرياً  واالأخ���وة  والتعاي�س  الت�سامح 
عن الثقة واالأمل يف م�ستقبل الوطن 
والعامل ونحن نواجه فريو�س كورونا 
بني  والتكاتف  التعاون  يتطلب  ال��ذي 

وامل�ساندة  العون  يد  وم��د  بل  اجلميع 
حتقيق  ���س��ي��ب��ي��ل  يف  اجل���م���ي���ع  ل���دع���م 

النجاح املرتقب.
زكي  الدكتور  ومن جانبه قال معايل 
»على  ���س��ع��ار  اإن  دول�����ة  وزي�����ر  ن�����س��ي��ب��ة 
املهرجان  ات��خ��ذه  ال����ذي   « زاي����د  ن��ه��ج 
�سعارا  والتعاي�س  للت�سامح  ال��وط��ن��ي 
الوالد  �سرية  اإىل  بنا  ينطلق  اإمن��ا  ل��ه 
ثراه  اهلل  طيب  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س 
واالحرتام  ال�سالم  مبادئ  ر�سخ  الذي 
والت�سامح وال�سداقة مع دول و�سعوب 
واح��ة جميلة  االإم���ارات  العامل وجعل 
للتعاي�س والت�سامح كما اأنه طيب اهلل 
اأه��ت��م بفتح االأب�����واب ع��ل��ى كافة  ث���راه 
ال��ث��ق��اف��ات واحل�����س��ارات م��ع اهتمامه 
وموروثنا  اأ���س��ول��ن��ا  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ 
وع��ادات��ن��ا وق��ي��م��ن��ا ف��ك��ان زاي����د يوؤمن 
ويوؤكد  الت�سامح  بقيمة  عميقا  اإميانا 
دائ���م���ا ع��ل��ى ان االإ����س���الم دي���ن حمبة 
وت��ع��اون وت���اآل���ف, وك���ان ي��ق��ول و- هنا 
اأوجهها  ن�سيحة  اأه���م  »اإن  اأق��ت��ب�����س- 
الأبنائي هي البعد عن التكرب واإمياين 
وال  ي�سغره  ال  والعظيم  الكبري  ب���اأن 
مع  وي��ت�����س��ام��ح  ي��ت��وا���س��ع  اأن  ي�سعفه 
النا�س, الأن الت�سامح بني الب�سر يوؤدي 
اإىل الرتاحم, واالإن�سان يجب اأن يكون 

رحيما وم�ساملا مع اأخيه االإن�سان«.
واأ�ساف معاليه اأن للت�سامح والتعاي�س 
ال�سعوب  ب���ني  ت��ق��رب  ع��ظ��ي��م��ة  ق��ي��م��ة 
وجتعلهم اأقرب اإىل التعاون والتعارف 
ومن اأجل ذلك دعت اإليه كافة االأديان 
قيادتنا  توجيهات  بف�سل  اأن��ه  م��وؤك��دا 
مركزا  االإم�����ارات  اأ�سبحت  ال��ر���س��ي��دة 
ح�ساريا وثقافيا ومثاال عامليا يحتذي 
والت�سامح  وال��ت��ع��ا���س  ال��ث��ق��اف��ة  بهفي 

واالأمن واالأمان.

يعي�س  ال��ع��امل  ان  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
حاليا ظروفا ا�ستثنائية جراء جائحة 
كوفيد – 19 اإال ان مواطني االإمارات 
اأثبتوا  ار���س��ه��ا  ع��ل��ى  ي��ع��ي�����س��ون  وم����ن 
ومتحابني  م��ت��ك��ات��ف��ني  ان��ه��م  ل��ل��ع��امل 
املتطوعني  ف��م�����س��اه��د  وم��ت�����س��احم��ني 
م��ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات واالأرع������راق 
واالدي���ان وم��ا يتمتعون ب��ه م��ن �سغف 
واإن�سانية للم�ساعدة يف كافة املجاالت 
اأب����ه����رت ال����ع����امل, وب���ره���ن���ت ع���ل���ى اأن 
املحبة  وط��ن  دائ��م��ا  �ستظل  االإم�����ارات 

والتعاي�س وال�سالم.
الدكتورة  معايل  اأك���دت  جانبها  وم��ن 
اأمل القبي�سي اأن نهج املغفور له ال�سيخ 
زاي����د يف ال��ت�����س��ام��ح م��ب��ن��ي ع��ل��ى قيمة 
االآخرين, احرتام االختالف,  احرتام 
اح������رتام ال��ت��ك��ام��ل ال�����ذي ي�����س��ه��م به 
االخ���ت���الف واح������رتام امل������راأة ودوره����ا 
ك���ان حم��وري��ا يف روؤي����ة ال�سيخ  ال����ذي 

زايد طيب اهلل ثراه .
للمراأة  الذهبي  الع�سر  اأن  واأ���س��اف��ت 
ب������داأ م����ع ال�������س���ي���خ زاي������د وه�����ي روؤي�����ة 
ا���س��ت�����س��ف��ه��ا م���ن وال���دت���ه رح��م��ه��ا اهلل 
ع��ل��ي��ه��ا ال�����س��ي��خ��ة ���س��الم��ة ب��ن��ت بطي 
وال��ت��ي زرع���ت ف��ي��ه ال��ق��ي��م ال��ت��ي تبني 
ال��ي��وم نه�ستها  االإم����ارات  دول��ة  عليها 
ومنها اح��رتام امل��راأة ك��اأداة اأ�سا�سية يف 
اجلميع  دور  واح��رتام  املجتمع  تنمية 
يف بناء املجتمعات لي�س امل��راأة فح�سب 
ولكن ال�سباب واالأطفال وجميع اأفراد 
املجتمع من كافة اأنحاء االإمارات ومن 
خ��ارج��ه��ا وب���ه���ذا اأر����س���ى زاي����د قواعد 

واأ�س�س الت�سامح املجتمعي.
احلديث  عند  اإن���ه  معاليها  واأ���س��اف��ت 
املراأة  متكني  يف  زاي��د  ال�سيخ  دور  ع��ن 
ال ب��د اأن ي��ق��رتن ذل��ك ب��احل��دي��ث عن 

دور رفيقة دربه �سمو ال�سيخة فاطمة 
الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك,  بنت 
العام رئي�سة املجل�س االأعلى لالأمومة 
ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  والطفولة 
التي  االإم���ارات«  »اأم  االأ�سرية  التنمية 
كان لها الدور االأكرب يف تطبيق روؤية 
امل�����راأة وحتويلها  ب�����س��اأن  ال�����س��ي��خ زاي���د 
على  ع���م���ل  وب����رام����ج  ���س��ي��ا���س��ات  اإىل 
املراأة  متكني  الواقع..فم�سرية  اأر���س 
م��ا حققته من  اأن حتقق  لها  ك��ان  م��ا 
ودعمها  �سموها  جهود  ل��وال  اإجن���ازات 
مللف  ال�سخ�سية  ومتابعتها  امل�ستمر 
وبدورنا   .. واالأ����س���رة  وال��ط��ف��ل  امل����راأة 
ك��ب��ن��ات االم�����ارات ن��دي��ن ب��ك��ل الف�سل 
املوؤ�س�س  ل��ل��وال��د  وال��ع��رف��ان  وال���وف���اء 
والتقدير  ال�����س��ك��ر  ب��خ��ال�����س  ون��ت��ق��دم 
واالمتنان الأمنا الغالية »اأم االمارات« 
الالحمدود  وعطاوؤهما  دعمهما  على 

للمراأة.
 2021 ع���ام  اأن  معاليها  واأو���س��ح��ت 
»ع���ام اخل��م�����س��ني« مي��ه��د لعهد جديد 
ب��ن��ي على  امل��ن��ط��ق��ة  ال�������س���الم يف  م���ن 
التعاي�س  و  الت�سامح  مفاهيم  اأ�سا�س 
ال��ت��ي مت��ث��ل رك��ائ��ز اأ���س��ا���س��ي��ة يف قبول 
معتقداتهم  واح����������رتام  االآخ������ري������ن 
بها  ال��ت��ي ميكن  ال�سبل  ع��ن  وال��ب��ح��ث 
اأن  م��وؤك��دة  ال��ع��امل  م�ستقبل  حت�سني 
اأ�سا�سي من  الت�سامح و التعاي�س جزء 
التطرف  اأ���س�����س  م��ك��اف��ح��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
بداأ  الذي  الكراهية  خطاب  ومكافحة 
اأواره يف خمتلف مناطق  اليوم  ي�سعل 
تنظر  اأن  العامل  ل��دول يف  واآن  العامل 
لقوانني مثل قانون مكافحة التمييز 
�سد االأدي��ان كجزء اأ�سا�سي من جهود 
تنظر  اأن  لها  واآن  التطرف  مكافحة 
تنمو  برية  كنبتة  لي�س  الت�سامح  اإىل 

كبذرة  ول���ك���ن  ال������رباري  يف  ل��وح��ده��ا 
م�ستمرين  ودع���م  رع��اي��ة  اإىل  حت��ت��اج 
تكت�سب  الت�سامح  حوكمة  ف��اإن  وعليه 
اأه��م��ي��ة اإ���س��اف��ي��ة وجت���رب���ة االإم������ارات 
ت�ستحق اأن ينظر لها العامل ويحتذي 

بها.
القيمي  ال�����س��ي��اج  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 
قد  واملجتمعي  وال��دي��ن��ي  واالأخ��الق��ي 
التاأثر  م��ن  االإم����ارات  جمتمع  ح�سن 
ب���اأي ف��ك��ر م��ت��ط��رف واأ���س��ب��ح ج����زءاً ال 
ي���ت���ج���زاأ م���ن ه���وي���ة ���س��ع��ب االم������ارات 
وال��ب��ن��ي��ة امل��وؤ���س�����س��ي��ة ل��دول��ة االحت����اد, 
الت�سامح  اإىل  ن��ن��ظ��ر  اأن����ن����ا  م����وؤك����دة 
قادمة,  عاما  اخلم�سني  يف  والتعاي�س 
ونراه مثل ع�سق ال�سيخ زايد لت�سجري 
ال�سالم  ل��ي��ع��م  اأ�����س����ا�����س  ال�������س���ح���راء 
واأ�سا�س  باأ�سرها,  املنطقة  والتعاون يف 
واأ�سا�س  والتطرف  الكراهية  الإ�سقاط 
هو  هذا  واأف�سل  اأك��رب  م�ستقبل  لبناء 
ال��ذي عا�س فينا اخلم�سني  زاي��د  نهج 
عاما املا�سية و�سيعي�س فينا اخلم�سون 
ب���اإذن اهلل. ومن  بعدها  وم��ا  ال��ق��ادم��ة 
العزيز  ع��ب��د  م���ع���ايل  ج��ان��ب��ه حت����دث 
الغرير قائال : اإن ما تعي�سه االإمارات 
ح��ال��ي��ا م��ن ت�����س��ام��ح وت��ع��اي�����س و�سالم 
زايد  ال�سيخ  بذله  مل��ا  ثمرة  اإال  ه��و  م��ا 
طيب اهلل ثراه من جهود مباركة وما 
غر�سه يف نفو�س ابنائه وكافة املقيمني 
على ار�س االإم��ارات من قيم ومبادئ 
الت�سامح  على  قامت  را�سخة  اإن�سانية 
االختالف  واح������رتام  االآخ�����ر  وق���ب���ول 
والثقافات  احل�سارات  على  واالنفتاح 
واالدي��������ان ف���ه���ذا امل��ج��ت��م��ع ال���ت���ي ب���داأ 
مع  والتجارة  االإقت�ساد  على  معتمدا 
العامل كله فانفتح مبكرا على ثقافات 
وح�سارات  خمتلفة  واأدي����ان  خمتلفة 

ال�سيخ  وج��اء  خمتلفة  وقيم  خمتلفة 
قيمة  اإيل  ال��ت��ن��وع  ذل��ك  ليحول  زاي���د 
اأبوابها  االإم��������ارات  وت��ف��ت��ح  اإي��ج��اب��ي��ة 
وقلوبها للجميع ليتعاون اجلميع وفق 
من  تنطلق  متكاملة  قيمة  جمموعة 
واحرتام  امل�سرتك  والعي�س  الت�سامح 
حتى  امل�سرتكات  وتفعيل  االختالفات 

اأ�سبحت منوذجا عامليا يف الت�سامح.
واآ�ساف الغرير اأن ال�سيخ زايد اآمن مبد 
ج�سور التفاهم والتوا�سل مع اجلميع 
على قادة ان الت�سامح االإن�ساين ينطلق 
االآخر  اح��رتام االخ��ت��الف وتقبل  من 
اأعمق  على  االإم��ارات��ي  املجتمع  ف��اأق��ام 
االإمارات  �سارت  حتى  الت�سامح  معان 
الر�سيدة  قيادتنا  ورعاية  زايد  بغر�س 

موطنا للت�سامح وال�سعادة وال�سالم.
ومن جانبه قال �سعادة تركي الدخيل 
�سفري اململكة العربية ال�سعودية لدى 
الدولة يف كلمته اإن الت�سامح يف عاملنا 
الإنقاذ م�ستقبل  اأ�سبح �سروريا  اليوم 
القادمة  االأج��ي��ال  وم�ستقبل  االإن�سان 
اأ�سا�سي  ����س���رط  اإىل  حت����ول  اإن�����ه  ب���ل 
ما  وه��ذا  الب�سري  اجلن�س  ال�ستمرار 
راآه ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه مبكرا 
النفو�س  يف  ل��غ��ر���س��ه  ك��ث��ريا  ف��اج��ت��ه��د 
ل���دى املجتمع م��ن ح��ول��ه بل  ودع��م��ه 
رحمه  فكان  العامل  اإىل  به  والو�سول 
اهلل ممن ح��ول االخ��ت��الف من معناه 
تنوعا  راأه  ب��اأن  االإيجابية  اإىل  ال�سلبي 
مي���ك���ن اال����س���ت���ف���ادة م���ن���ه ف��ج��ع��ل من 
املجتمع االإماراتي جمتمعا مت�ساحلا 
ويجعله  بل  به  ويرحب  بالتنوع  يقبل 
ت���ط���وره وث��ق��اف��ت��ه وهكذا  ج�����زءا م���ن 
���س��ك��ل��ت االإم�������ارات من���وذج���ا ف���ري���دا يف 
ا�ستطاعت مبكرا جدا  الت�سامح النها 
بعده  واأبنائه من  زاي��د  ال�سيخ  بف�سل 
ومتميز  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  ت��ت��ع��ام��ل  اأن 
م��ع اإ���س��ك��ال��ي��ة ال��ه��وي��ة وق��ب��ول االآخ���ر 
ذوبانها  وخ�سية  بالهوية  وعالقتها 
منوذجا  فاأ�سبحت  املختلف  القادم  يف 

يذكر العامل بنموذج االندل�س.
وزارة  م���ب���ادرة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأ�����س����اف 
ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س ب��ت��ع��زي��ز قيم 
التعاي�س والت�سامح يف املجتمع والعامل 
اإمنا تنطلق من اأر�سية را�سخة اأ�س�سها 
اأبناوؤه من بعده  زايد ودعمها ورعاها 
موؤكدا  النجاح,  لها  ي�سمن  م��ا  وه��ذا 
لهذه  واملجتمعي  ال�سعبي  القبول  اأن 
وجناحها  اأهميتها  على  يوؤكد  املبادرة 
بامل�ساركة يف هذه  اع��ت��زازه  معربا عن 
ال���ت���ي حتتفي  ال���ك���ب���رية  االح��ت��ف��ال��ي��ة 
ال��ذي هو رم��ز عاملي نفتخر به  بزايد 
والتعاي�س  بالت�سامح  يتعلق  ما  كل  يف 

واحرتام االإن�سان.

انطالق فعاليات املهرجان الوطني للت�شامح والتعاي�ص

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة اأم�س يف ق�سر الوطن معايل �سردار 
اال�ستثمارات  وزي��ر  و  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  زاق���وف  عمر 

والتجارة اخلارجية جلمهورية اأوزبك�ستان, والوفد املرافق له.
ومت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين يف خمتلف 
وتطويرها,  تعزيزها  وفر�س  واالقت�سادية  اال�ستثمارية  املجاالت 

اإىل  ال�سديقني  وال�سعبني  للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  يحقق  مبا 
االإقليمية  الق�سايا  م��ن  ع��دد  ح��ول  النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  جانب 

والدولية ذات االهتمام امل�سرتك.
و�سجل وزير اال�ستثمار والتجارة اخلارجية يف جمهورية اأوزبك�ستان 
كلمة يف �سجل كبار الزوار بق�سر الوطن, اأعرب فيها عن اعتزازه 
اأوزبك�ستان,  وجمهورية  االم���ارات  دول��ة  بني  الثنائية  بالعالقات 
مبا  العالقات,  لهذه  االزده���ار  والتقدم  النمو  من  املزيد  متمنياً 

يحقق طموحات وتطلعات قيادة البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

ت�صتهدف �لطلبة يف كافة �ملر�حل �لتعليمية

)تدوير( تنظم حملة توعوية افرتا�شية �شاملة لطلبة املدار�ص واملوؤ�ش�شات التعليمية يف اإمارة اأبوظبي

من�شور بن زايد ي�شتقبل نائب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء االأوزبك�شتاين
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

التن�سيقي  االج���ت���م���اع  ا���س��ت��ع��ر���س 
ال�����دوري ال���راب���ع خ���الل ه���ذا العام 
والذي عقدته وزارة الدولة ل�سوؤون 
املجل�س الوطني االحتادي, واالأمانة 
العامة للمجل�س الوطني االحتادي, 
خطط   - ب���ع���د  ع����ن  ت��ن��ظ��ي��م��ه  ومت 
التن�سيق  بعمليات  االرتقاء  واآليات 
امل�سرتك  العمل  وتفعيل  واملتابعة 
وموا�سلة  االأدوار  ت��ك��ام��ل  لتعزيز 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  تطلعات  حتقيق 
جميع  توظيف  يف  االإم���ارات  لدولة 
االإمكانات خلدمة املواطن وحتقيق 

جميع احتياجاته.
وج����رى خ���الل االج��ت��م��اع االطالع 
على قرارات االجتماعني التن�سيقني 
ومناق�سة  وال������ث������ال������ث,  ال������ث������اين 
ل���دور االن��ع��ق��اد العادي  اال���س��ت��ع��داد 
الثاين واالفتتاح وجدولة اجلل�سات 
القوانني  وم�سروعات  واملو�سوعات 
هذا  خ��الل  مناق�ستها  �سيتم  ال��ت��ي 
اجراءات  ال��دور. كما متت مناق�سة 
املو�سوعات  وم���ت���اب���ع���ة  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
املتعلقة باملجل�س الوطني االحتادي, 
وكذلك التن�سيق لعقد اجلل�سات يف 
الوقت املنا�سب مع موا�سلة عمليات 
ال��ت��ن�����س��ي��ق ل��ت��اأك��ي��د ح�����س��ور معايل 
الوطني  املجل�س  جلل�سات  ال���وزراء 

االحتادي.
ح�سر االجتماع �سعادة طارق هالل 
ل�سوؤون  الدولة  وزارة  وكيل  لوتاه, 
املجل�س الوطني االحتادي, و�سعادة 
�سامل  الرحمن  عبد  عمر  الدكتور 
النعيمي اأمني عام املجل�س الوطني 
�سعيد  الدكتور  و�سعادة  االحت���ادي, 
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  ال��غ��ف��ل��ي,  حم��م��د 
االحتادي  الوطني  املجل�س  ل�سوؤون 
املجل�س  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزارة  يف 
الوطني, وامل�ست�سار كارم عبداللطيف 
م�ست�سار قانوين رئي�سي يف املجل�س 
اإىل  باالإ�سافة  االحت���ادي,  الوطني 
عدد من مديري االإدارات واالأق�سام 

واملوظفني املعنيني.
�سعادة  االج��ت��م��اع رح���ب  ب��داي��ة  ويف 
طارق هالل لوتاه باحل�سور م�سيدا 
باجلهود الكبرية التي تبذلها فرق 
ل�سوؤون  ال���دول���ة  وزارة  يف  ال��ع��م��ل 

امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت�������ادي ويف 
الوطني  للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة 
تقدمي  على  وحر�سهم  االحت����ادي, 
امل�ستمر  اأف�سل اخلدمات واالرتقاء 
يف االأداء, والذي يتج�سد من خالل 
ما يحققه العمل الربملاين يف دولة 
االإم��ارات من اإجنازات والتي ت�سب 

يف خدمة الوطن واملواطن.
االنعقاد  دور  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأو����س���ح 
االأول من الف�سل الت�سريعي ال�سابع 
االإجن����ازات  م��ن  الكثري  �سهد  ع�سر 
رغ���م ال���ظ���روف اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة التي 
�سعادته  م��ن��وه��اً  ال���ع���امل  ي�����س��ه��ده��ا 
العمل  موا�سلة  على  احل��ر���س  اأن 
ملناق�سة الق�سايا التي تهم املواطن, 
هو دليل على القدرة على مواجهة 
ال��ت��ح��دي��ات ب��احل��ل��ول امل��ب��ت��ك��رة, كما 
يف  الكبري  التكامل  على  دل��ي��ل  اأن���ه 
االأدوار وامل�سوؤوليات بني ال�سلطتني 
ملوا�سلة  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الت�سريعية 
القرارات  باأف�سل  للخروج  العمل 
خل������دم������ة خم����ت����ل����ف ال����ق����ط����اع����ات 

واالرتقاء باأدائها.
واأكد اأن دور االنعقاد الثاين �سي�سهد 
لالرتقاء  العمل  م��ن  امل��زي��د  كذلك 
واملتابعة ل�سمان  التن�سيق  بعمليات 
املعايري,  اأرق��ى  وفق  االأداء  موا�سلة 
قيادة  تطلعات  م��ع  تتنا�سب  وال��ت��ي 
ال����دول����ة ل��ل��ع��م��ل ال����ربمل����اين ال����ذي 
الرئي�سية  ال���رك���ائ���ز  اأح�����د  اأ����س���ب���ح 
والتنمية  التطور  م�سرية  ملوا�سلة 
جميع  يف  االإم�����ارات  ت�سهدها  ال��ت��ي 

اأك����د �سعادة  امل���ج���االت. م��ن ج��ان��ب��ه 
�سامل  الرحمن  عبد  عمر  الدكتور 
النعيمي اأمني عام املجل�س الوطني 
العامة  االأم������ان������ة  اأن  االحت���������ادي 
ا�ستعداداتها  كافة  اأنهت  للمجل�س 
ل���ت���ق���دمي ك����اف����ة اأ�����س����ك����ال ال���دع���م 
الأجهزة املجل�س ا�ستعدادا لبدء دور 
االنعقاد العادي الثاين من الف�سل 
ال��ت�����س��ري��ع��ي ال�����س��اب��ع ع�����س��ر, وذلك 
الربملانية  لال�سرتاتيجية  تنفيذا 
التي ت�ستهدف الو�سول اإىل اأف�سل 
ممار�سة  �سعيد  على  ب��رمل��اين  اأداء 
الت�سريعية  الخت�سا�ساته  املجل�س 
والرقابية والدبلوما�سية الربملانية, 
ولتعزيز م�ساهمته يف جهود الدولة 
التكامل  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال����رام����ي����ة 
التوجهات  ل��ت��ح��دي��د  وال���ت�������س���ارك 
امل�ستقبلية وتطوير خطة اال�ستعداد 

للخم�سني.
النعيمي  ال���دك���ت���ور  ����س���ع���ادة  وق�����ال 
حافلة  اأج����ن����دة  امل��ج��ل�����س  ل����دى  اأن 
القوانني  م�سروعات  م��ن  بالعديد 
وامل���و����س���وع���ات ال���ع���ام���ة, امل���درج���ة 
والتي  اللجان  اأع��م��ال  ج��داول  على 
تقاريرها  اإجن���������از  مت  م��ع��ظ��م��ه��ا 
املجل�س,  ع��ل��ى  ل��ل��ع��ر���س  وج���اه���زة 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ت���ط���ال  وه����ي 
الرئي�سية يف الدولة �سيما قطاعات 
واالإ�سكان  واال���س��ت��ث��م��ار  االق��ت�����س��اد 
الذي  االأم���ر  وال�سحة,  وال��ت��وط��ني 
يج�سد حر�س املجل�س على مواكبة 
توجهات الدولة وروؤيتها وتطلعاتها 

ال�ست�سراف امل�ستقبل , م�سريا اإىل اأن 
املجل�س حقق العديد من االإجنازات 
الوطنية خالل دور االنعقاد العادي 
ت�سهدها  التي  الظروف  رغم  االأول 
اإال  ال��ع��امل,  دول  وخمتلف  ال��دول��ة 
موا�سلة  م���ن  مت��ك��ن  امل��ج��ل�����س  اأن 
وامل�ساركة  بعد«  »ع��ن  جل�ساته  عقد 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة على  يف 

ال�سعيدين االإقليمي والدويل.
التي  للجهود  تقديره  ع��ن  واأع���رب 
ل�سوؤون  ال���دول���ة  وزارة  ب��ه��ا  ت��ق��وم 
ولكافة  االحت��ادي  الوطني  املجل�س 
واملحلية  االحت�����ادي�����ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
وكافة  ال����ع����ام  ال���ن���ف���ع  وج���م���ع���ي���ات 
تتعاون  ال���ت���ي  امل���ع���ن���ي���ة,  اجل����ه����ات 
الو�سول  ي��ح��ق��ق  امل��ج��ل�����س مب���ا  م���ع 
اإىل اأف�����س��ل امل��ن��اق�����س��ات ���س��واء حتت 
الفعاليات  تنظيم  خ��الل  اأو  القبة 
ال��ربمل��ان��ي��ة, ف�سال عن  وال���زي���ارات 
املجتمعي  للتوا�سل  الكبري  ال���دور 

مع خمتلف �سرائح املجتمع.
وياأتي هذا االجتماع يف اإطار حر�س 
املجل�س  ل�������س���وؤون  ال����دول����ة  وزارة 
تنظيم  ع��ل��ى  االحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
التن�سيقية  ال��ل��ق��اءات  م��ن  �سل�سلة 
من  ت�����س��ع��ى  وال���ت���ي  دوري,  ب�����س��ك��ل 
التوا�سل  �سبل  بحث  اإىل  خاللها 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  م����ع  وال����ت����ع����اون 
وتنظيم  االإج���راءات  ت�سهيل  بهدف 
وا�ستحداث  ال��ت��ن�����س��ي��ق,  ع��م��ل��ي��ات 
االأهداف  وحتقيق  ال��ت��ع��اون,  اآل��ي��ات 

اال�سرتاتيجية للوزارة.

•• اأبوظبي -وام: 

"م�سروع  افتتاح  عن  العقاري,  التطوير  �سركة  العقارية",  مدن  "�سركة  اأعلنت 
جزيرة  يف  وال�سياحية  الرتفيهية  ال��وج��ه��ات  اأح���دث  الرتفيهي"  احل��دي��ري��ات 

احلديريات اليوم الثالثاء.
وقد مت اإعداد هذه الوجهة الناب�سة باحلياة بهدف تقدمي جمموعة وا�سعة من 

منافذ االأطعمة وامل�سروبات, ومرافق االأن�سطة الريا�سية, وعرو�س الرتفيه.
�سيكون   19 – كوفيد  للوقاية من فريو�س  االح��رتازي��ة  ل��الإج��راءات  واتباعاً   
التجارب  م��ن  مبجموعة  والتمتع  ال���زوار  ال�ستقبال  ���س��روري��اً,  امل�سبق  احل��ج��ز 

اال�ستثنائية وذلك عرب املوقع االإلكرتوين.
العقارية:  م��دن  �سركة  يف  التنفيذ  اإدارة  مدير  ال��زع��اب��ي,  ال�سيخ  اأح��م��د  وق��ال   
يف  امل��ث��رية  اجل��دي��دة  والرتفيهية  الريا�سية  عرو�سنا  ب��اق��ة  اإط���الق  "ي�سعدنا 
اإ�سافة  يعد  ال��ذي  الرتفيهي  احل��دي��ري��ات  م�سروع  �سمن  احل��دي��ري��ات,  ج��زي��رة 
اأبوظبي. ومن خالل اجلمع  للعا�سمة  ال�سياحّية  املحفظة  اإىل  جديدة متمّيزة 
الغني يف  بالتنوع  التي حتتفي  الفريدة  واأمن��اط احلياة  الثقافية  التجارب  بني 
التي  العرو�س  من  متنوعة  باقة  لتقدمي  ب��ال��زوار  للرتحيب  نتطلع  اأبوظبي, 

�ستجذب الزائرين من كافة م�سارب احلياة ومن خمتلف الفئات العمرّية".
واأ�ساف : "ي�سكل م�سروع احلديريات الرتفيهي دلياًل دامغاً على روؤية قيادتنا 

يف  ون�سعى  اأبوظبي.  اإم��ارة  يف  امل�ستدامة  التنمية  تعزيز  اإىل  الرامية  الر�سيدة 
اأحدث و�سائل اجلذب  اإىل تقدمي  امل�سروع  العقارية من خالل هذا  �سركة ُمدن 
مكانة  لرت�سيخ  مكت�سباتنا  على  والبناء  ال�سياحة,  قطاع  دف��ع  �ساأنها  من  التي 

العا�سمة كوجهة �سياحية رائدة".
الإدارة  �سركات   4 تعيني  العقارية" عن  "�سركة مدن  اأعلنت   .. �سياق مت�سل  يف 
"باب  �ستدير  وال��ت��ي  وال�سيافة  للفنادق  م���وارد  �سركة  وه��ي  اجل��دي��دة,  امل��راف��ق 
الإدارة  للمغامرات  متنى  و���س��رك��ة  الرتاثي",  احل��دي��ري��ات  و"مم�سى  النجوم" 
"�سريكيت X", و�سركة �سابكو الريا�سية الإدارة "قرية التحدي" و�سركة اأهداف 
موارد  �سركة  ب��اإدارة  النجوم",  "باب  وي�سفي    .321 الريا�سية  القرية  الإدارة 
للفنادق وال�سيافة, مل�سة متميزة للعرو�س الرتفيهية, حيث يوفر لزواره خيارات 
التخييم والتخييم الفاخر على بعد 20 دقيقة فقط من و�سط مدينة اأبوظبي, 
ويوفر جميع االأذواق وامليزانيات, و�سيقدم منطقة تخييم للعائالت مع خيارات 
من اخليام العادية ل�سخ�سني, اإىل اخليام الفاخرة الأربعة اأو �ستة اأو حتى خيمة 
من طابقني توفر جتارب ال ُتن�سى يف م�ساهدة النجوم مع الو�سول اإىل ال�ساطئ 
البدنية  اللياقة  اأن�سطة  م��ن  متنوعة  جمموعة  امل�����س��روع  يوفر  كما   , اخل��ا���س 
الطني  وحتدي  للمغامرات  متنى  �سركات  ب��اإدارة  املتميزة  الريا�سية  واالأن�سطة 
واأهداف. وتفتح الوجهة اأبوابها ال�ستقبال الزوار 7 اأيام يف االأ�سبوع, حيث تقدم 

الكثري من الرتفيه وجمموعة كبرية من اأن�سطة اللياقة البدنّية والريا�سة .

 وت�ستمل "القرية الريا�سية 321" على مالعب ريا�سية وم�سارات خم�س�سة 
للجري وجمموعة من مرافق اللياقة البدنية الداخلية, بحيث �سيت�سنى للزوار 
اال�ستمتاع مبجموعة متنّوعة من املرافق, مبا يف ذلك ملعب كرة قدم  ومالعب 
اإىل  الو�سول  م��ن  اأي�ساً  ال���زوار  و�سيتمكن  الري�سة,  وك��رة  ال�سلة  وك��رة  التن�س 
مالعب احلديريات, والتي ت�سم جمموعة من املالعب جلميع ع�ساق الريا�سة, 
الهوائية.  الدراجات  وم�سار  احلديريات  �ساطئ  بجمال  متّتعهم  اإىل  باالإ�سافة 
املعايري  واأرق��ى  املوا�سفات  الأعلى  القرية وفقاً  بناء  اأنه قد مت  بالذكر  واجلدير 
اأبوظبي,  املغامرات اخلارجية اجلديدة يف  الدولّية.  وت�سم �سريكيت X, وجهة 
جتارب حما�سية ممتعة ومليئة بالتحديات وتنا�سب جميع االأعمار وت�ستمل على 
اأربعة منتزهات رائعة تقدم م�ستويات متنوعة من االأن�سطة وحتديات الت�سويق 
املائية لالأطفال"  االألعاب  اإك�س بارك" و"حديقة  اإم  "حلبة بي  واملغامرة وهي: 

و"م�سار ت�سلق احلبال " و"حلبة التزلج".
"قرية  يف  العوائق  حتديات  بتجربة  ال�سواء  على  واالأطفال  الكبار  و�سي�ستمتع   
دولة  يف  للعقبات  دائ��م  موقع  اأك��رب  الريا�سية,  �سابكو  �سركة  ب���اإدارة  التحدي", 
"القرية" بني �سباقات م�سمار العوائق وقدرة التحمل,  االإم��ارات, حيث جتمع 

مع اأحدث التقنيات لتاأمني حتدي للقوة البدنية ب�سكل جديد ومبتكر.
�سيوفر  للنقل,  كو�سيلة مف�سلة  الدراجات  وركوب  والرك�س  للم�سي  وت�سجيعاً   
م�سافة  للزوار  واملظللة  العري�سة  امل�ساة  ممرات  اإىل  باالإ�سافة  الدراجات  م�سار 

5-10 كيلومرتات من امل�سارات املمتعة عرب اجلزيرة. كما يوفر م�سار الدراجات 
للزوار اأي�ساً فر�سة اال�ستمتاع بركوب الدراجات يف ثالثة م�سارات خمتلفة, كل 
منها م�سمم لراكبي الدراجات املبتدئني واملتو�سطي اخلربة واملحرتفني. وميكن 
للزوار اال�ستمتاع بالتمارين الرتفيهية على امل�سار العائم مب�ساحة 300 مرت, اأو 
كيلومرتات,  على واحد من م�سارات الدراجات التي يبلغ طولها 3 اأو 5 اأو 10 

ومناطق اال�سرتاحة املظللة, وم�سار الرك�س.
"مم�سى احلديريات الرتاثي", املمتد على طول الواجهة البحرية,     و�سيوفر 
جزيرة  يف  الهادئة  ب��االأج��واء  واال�ستمتاع  الطبيعة  مع  للتوا�سل  فر�سة  للزوار 
التاريخية  االأهمية  التعرف على  احلديريات اخلاّلبة. كما يتيح للزوار فر�سة 
الفنية اجلميلة  التعليمية واملج�سمات  والثقافية للجزيرة من خالل الالفتات 
املمتدة على طول املم�سى.  و�ست�سم الوجهة اجلديدة م�ساريع اأخرى من بينها 
م�سروع "مر�سانا" وهو منتزه على الواجهة البحرية ناب�س باحلياة ي�سم 17 
منفذاً للطعام وال�سراب اإ�سافة اإىل حلبة تزلج وحديقة مائية لالأطفال ومنطقة 
وال�سالة  ال��ع��ام  ال�ساطئ  اإىل  ال�سهل  ال��و���س��ول  اإمكانية  م��ع  للعب,  �سة  خم�سّ
كما  اخل�سبي.  الر�سيف  مع  واملر�سى  الدراجات  وم�سارات  اخلارجية  الريا�سية 
ال�ساطئ على جزيرة  اإىل  التمّتع بالدخول املجاين  اأي�ساً  ال�سباحة  ميكن لهواة 
 600 24000 مرت مربع,  احلديريات الذي ميتد على م�ساحة �سا�سعة تبلغ 

مرت منها خم�س�س لل�سباحة.

اليوم.. افتتاح م�شروع احلديريات الرتفيهي يف اأبوظبي للزوار

•• عجمان-وام:

املجل�س  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
االأعلى حاكم عجمان قرارا بتعيني �سعادة علي عبداهلل اأحمد علي تويه 

ال�سويدي مديرا عاما ملنطقة عجمان احلرة.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه وين�سر يف اجلريدة 

الر�سمية لالإمارة ويعمم على اجلهات املعنية للعمل مبقت�ساه.
ويحمل �سعادة املهند�س علي عبد اهلل ال�سويدي درجة بكالوريو�س العلوم 
يف الهند�سة الكهربائية واالإلكرتونية من "معهد وينتوورث للتكنولوجيا" 
يف بو�سطن حيث اأمت درا�سته وتخرج من املعهد مبرتبة ال�سرف االأوىل 
عاما   25 تتجاوز  حافلة  مهنية  م�سرية  �سعادته  وميتلك  عام 1992. 

االقت�سادية  واجلهات  احلكومية  االإدارات  من  ع��دد  ل��دى  خاللها  عمل 
والهيئات املحلية والدولية وتوىل منا�سب ريادية يف عدد من القطاعات 
احليوية مكنته من اكت�ساب خربات وا�سعة وتطوير مهاراته القيادية يف 
العديد من املجاالت. وا�ستهل �سعادته عمله يف "موؤ�س�سة االإمارات العامة 
"�سركة دولفني  للبرتول" ثم العمل يف ق�سم الت�سويق والعمليات لدى 
املدير  مهام  وزاول  واالأع��م��ال  اال�ستثمار  قطاع  يف  ذل��ك  بعد  للطاقة" 
التنفيذي ملجمع الطاقة والبيئة لدى "جمموعة تيكوم – اإحدى �سركات 
دبي القاب�سة" ويف الفرتة ذاتها مت انتخابه لتويل مهام رئا�سة جمل�س 
من�سب  �سعادته  وت��وىل  اخل�سراء".  للمباين  االإم���ارات  "جمل�س  اإدارة 
نائب الرئي�س لل�سوؤون التجارة وامل�سرتيات واإدارة امل�ساريع يف"االأحوا�س 

اجلافة العاملية" ثم من�سب املدير العام "ملدينة دبي املالحية".

حميد النعيمي ي�شدر قرارا بتعيني مدير عام ملنطقة عجمان احلرة

•• ال�سارقة - وام:

حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وج��ه 
باإعفاء  ال�سارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
ملعر�س  احل��ال��ي��ة  ال����دورة  يف  امل�����س��ارك��ة  الن�سر  دور  جميع 
االأجنحة  اي���ج���ارات  ر���س��وم  م��ن  للكتاب  ال����دويل  ال�����س��ارق��ة 
تلم�سه  مل��ا  وذل���ك  امل��ع��ر���س,  يف  م�ساركتهم  نظري  امل��رتت��ب��ة 
�سموه من �سرورة دعم هذه الدور يف ظل ما ي�سهده العامل 
من تداعيات جائحة "كورونا". وتبلغ االعفاءات ما قيمته 

امل�ساركة  الن�سر  لدور  بالن�سبة  تعد  درهم وهي  6 ماليني 
دعما اأ�سا�سيا ورافدا حقيقيا لدميومة عملها وعطائها.

وق����ال ���س��ع��ادة اأح��م��د ب��ن رك��ا���س ال��ع��ام��ري, رئ��ي�����س هيئة 
ال�سارقة  ال�سمو حاكم  " يوجه �ساحب  للكتاب..  ال�سارقة 
من خالل هذه القرار ر�سالة اإىل العامل اأجمع, يوؤكد فيها 
واقعها  تعايف  من  يبداأ  وا�ستقرارها  املجتمعات  �سحة  اأن 
الثقايف, وقوة العاملني فيها, وبهذا الدعم ي�سبح معر�س 
ال�سارقة الدويل للكتاب املعر�س الدويل االأول الذي يعفي 

دور الن�سر كاملة من ر�سوم م�ساركتها".

حاكم ال�شارقة يوجه باإعفاء جميع دور الن�شر من 
ر�شوم امل�شاركة يف معر�ص ال�شارقة الدويل للكتاب

وزارة �شوؤون الوطني االحتادي واالأمانة العامة 
للمجل�ص تبحثان خطط التن�شيق واملتابعة
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اأخبـار الإمـارات

جلنة با�شت�شاري ال�شارقة توؤكد اأهمية دعم ا�شتقرار االأ�شر وتعزيز الرعاية االجتماعية
•• ال�سارقة-وام: 

الإم���ارة  اال���س��ت�����س��اري  باملجل�س  االأ����س���رة  ���س��وؤون  بحثت جل��ن��ة 
املجل�س  مبقر  اأم�س  عقدته  الذي  اجتماعها  خالل  ال�سارقة 
عملها  اآل��ي��ات  اللجنة  رئي�سة  امل��ه��ريي  علي  فاطمة  برئا�سة 
على  العمل  توا�سل  خ��الل  من  املجتمع  على  احلفاظ  ب�ساأن 
ل��ل��م��ب��ادرات يف جماالت  اإ���س��اف��ة  االإن�����س��ان منذ طفولته  ب��ن��اء 
التعليم واالإ�سكان والتوظيف والرعاية بهدف دعم ا�ستقرار 
االأ�سر والذي ينعك�س على املجتمع واحلفاظ عليه من كافة 

جوانبه.
اعتزازها بكافة اجلهود  اللجنة - خالل االجتماع -  واأك��دت 
الكرمية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
وقرينته  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
اأوجه  القا�سمي يف تقدمي  ال�سيخة جواهر بنت حممد  �سمو 

الرعاية املتكاملة لكافة االأ�سر يف اإمارة ال�سارقة.
و اأ�سارت فاطمة علي املهريي اإىل اأهمية توا�سل دور اأع�ساء 
واآليات  املجتمع  يف  االأ���س��رة  ق�سايا  اأب���رز  ت��ن��اول  يف  اللجنة 
اأ���س��رة متما�سكة م��رتاب��ط��ة يف  لبناء  امل��ب��ذول��ة  دع��م اجل��ه��ود 

باالأ�سرة  املعنية  الدوائر  التي تقدمها  النوعية  الربامج  ظل 
املجل�س  خطة  �سمن  اأعمالها  اللجنة  متابعة  اإىل  م�سرية   ..
والثقافة  الوعي  ن�سر  و  االأ�سر  ا�ستقرار  دعم  يف  اال�ست�ساري 

االأ�سرية وتعزيز الرعاية االجتماعية.
ح�سر االجتماع االأع�ساء جا�سم جمعه املازمي مقرر اللجنة 
وال��دك��ت��ور اإ���س��م��اع��ي��ل ك��ام��ل ال��ربمي��ي و���س��ي��ف ع��ل��ي الطليع 
عيد  خ���ادم  وع��ف��راء  ال�سام�سي  حممد  وع��ب��داهلل  ال��ظ��ه��وري 
اإ�سالم  االإع���الم���ي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة  وم���ن  الكتبي 

ال�سيوي.

نهيان بن مبارك يبحث مع وزير اخلارجية االإيطايل تعزيز التعاون

مركز اأبوظبي لل�شحة العامة يدعو اجلمهور الأخذ تطعيم االنفلونزا املو�شمية

دائرة املوارد الب�شرية بعجمان تنظم حملة تطعيم االإنفلونزا املو�شمية ملوظفي احلكومة

•• اأبوظبي-وام:

بن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ال��ت��ق��ى 
الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك 
ال���������وزارة  وال���ت���ع���اي�������س يف م���ق���ر 
ب��اأب��وظ��ب��ي ام�����س م��ع��ايل لويجي 
دي مايو وزير ال�سوؤون اخلارجية 
وال����ت����ع����اون ال��������دويل االإي����ط����ايل 
وال���وف���د امل���راف���ق ل��ه ال����ذي يقوم 

بزيارة ر�سمية اإىل الدولة.
نهيان  ال�������س���ي���خ  م���ع���ايل  ورح������ب 

ال�سالم  على  القائمة  احل�سارية 
وال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س ب��ني بني 

الب�سر واالإن�سانية جمعاء.
من جانبه اأكد معايل لويجي دي 
م��اي��و ح��ر���س ب���الده ع��ل��ى تعزيز 
امل�سرتك مع دولة  التعاون  اأوج��ه 
م�سالح  ي���خ���دم  مب����ا  االإم����������ارات 

البلدين ال�سديقني.
دولة  اإل��ي��ه  و�سلت  مب��ا  م�سيدا   .
االإم������������ارات م����ن ت����ق����دم وت���ط���ور 
امل�����ج�����االت ودوره�������ا  يف خم���ت���ل���ف 

ورعاية  دع����م  ب��ف�����س��ل  م�����س��ت��م��را 
مبا  ال�سديقني  البلدين  قيادتي 

يحقق تطلعات �سعبيهما.
واأك���������د م���ع���ال���ي���ه ح����ر�����س دول�����ة 
ال�سمو  �ساحب  بقيادة  االإم���ارات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" على 
م����ع خمتلف  ع���الق���ات���ه���ا  ت���ع���زي���ز 
االإن�ساين  والتوا�سل  العامل  دول 
و�سعوب  دول  م���ع  واحل�������س���اري 
االإمارات  ر�سالة  يعزز  العامل مبا 

ب��ن م��ب��ارك مب��ع��ايل ل��وي��ج��ي دي 
املو�سوعات  م��ع��ه  وب���ح���ث  م���اي���و 
وتعزيز  امل�����س��رتك  االه��ت��م��ام  ذات 
االإمارات  التعاون بني دولة  اآف��اق 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  واإي��ط��ال��ي��ا 
وتنامي  ت��ط��ور  ظ��ل  يف  �سيما  ال 
ال���ع���الق���ات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة بني 

البلدين ال�سديقني.
وق����ال م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
مبارك اإن العالقات بني االإمارات 
تطورا  وت�سهد  متميزة  واإيطاليا 

املحوري يف تعزيز ال�سلم واالأمن 
الدوليني.

واأ���س��اد وزي��ر ال�����س��وؤون اخلارجية 
والتعاون الدويل االإيطايل بدور 
الرائدة على  االإم��ارات وجهودها 
يف  والعاملي  االإقليمي  ال�سعيدين 
والت�سامح  ال�سالم  اأ�س�س  اإر���س��اء 
العامل  م�ستوى  على  والتعاي�س 
م����ن خ������الل اإط��������الق امل�����ب�����ادرات 
اال�ستقرار  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ه��ادف��ة 

واالزدهار على م�ستوى العامل.

•• اأبوظبي -وام:

دعا مركز اأبوظبي لل�سحة العامة 
اأبوظبي  ال�����س��ح��ة  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع 
على  احل�سول  اإىل  االإم����ارة  �سكان 
مع   , املو�سمية  االنفلونزا  تطعيم 
وارتفاع  ال�ستاء  ف�سل  بداية  ق��رب 
اح��ت��م��ال��ي��ة ال��ت��ع��ر���س ل��الإ���س��اب��ة , 
اإىل �سرورة احل�سول على  م�سرياً 
ا�ستمرار  �سيما يف ظل  ال  التطعيم 

جائحة فريو�س كوفيد19-.
متوفر  التطعيم  اأن  املركز  واأو�سح 
التابعة  ال�سحية  املن�ساآت  كافة  يف 
ل�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 

لل�سحة  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  ع������ام 
العامة: نوا�سل و�سع �سحة ورفاه 
االإم����ارة  امل��ج��ت��م��ع يف  اأف�����راد  جميع 
ندعوهم  و  اأول��وي��ات��ن��ا  راأ�����س  ع��ل��ى 
االنفلونزا  تطعيم  على  للح�سول 
املو�سمية الذي يعد اأف�سل طريقة 
املو�سمية  االنفلونزا  م��ن  للوقاية 
وي�سهم  م�����س��اع��ف��ات��ه��ا  م��ن  واحل����د 
ذلك يف احلد من انت�سار الفريو�س 
على  ويحافظ  املجتمع  اأف���راد  ب��ني 
�سحة اجلميع من خمتلف االأعمار 
ما يعزز من كفاءة القطاع ال�سحي 
وي��ع��م��ل ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة االرت���ق���اء 

بجودة خدماته.

و  واملدخنون  واملعتمرون  واحلجاج 
كبار ال�سن من عمر 65 عاماً فما 
ف��وق واالأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن يتلقون 
ع���الج���ات ق���د ت�����س��ع��ف م���ن ق���درة 
يعانون  الذين  اأو  املناعي  جهازهم 
ال�سكري  مثل  مزمنة  اأمرا�س  من 
الدموية  واالأوعية  القلب  اأمرا�س 
ماعدا �سغط الدم وي�ستثنى كذلك 
باأمرا�س  امل�����س��اب��ني  ال��ر���س��وم  م��ن 
ال��رئ��ة امل��زم��ن��ة مب��ا يف ذل���ك الربو 
واأمرا�س  امل��زم��ن��ة  الكبد  اأم��را���س 
مبوؤ�سر  امل��ف��رط��ة  وال�سمنة  الكلى 

كتلة اجل�سم يبلغ 40 اأو اأكرث.
مدير  النعيمي  مطر  �سعادة  وق��ال 

"�سحة" ومبادلة للرعاية ال�سحية 
االنفلونزا  ل��ق��اح  اأن  اإىل  ,م�����س��رياً 
املو�سمية يتم حتديثه �سنوياً ليوؤمن 
الوقاية واحلماية �سد الفريو�سات 
ال�سائعة التي ت�سبب املر�س. واأ�سار 
يقدم  ال��ت��ط��ع��ي��م  اأن  اإىل  امل����رك����ز 
ب��امل��ج��ان جل��م��ي��ع امل���واط���ن���ني فيما 
املقيمني  ف��ئ��ات  م��ن  ع���دد  ي�ستثنى 
 50 البالغة  التطعيم  ر���س��وم  م��ن 
االأكرث عر�سة  الفئات  وهي  درهماً 
لالإ�سابة باالنفلونزا وم�ساعفاتها 
ق��ط��اع الرعاية  ال��ع��ام��ل��ون يف  وه��م 
�سن  دون  واالأط������ف������ال  ال�����س��ح��ي��ة 
اخل���ام�������س���ة وال����ن���������س����اء احل����وام����ل 

هي  االنفلونزا  فريو�سات  اأن  ُيذكر 
التي  املو�سمية  لالإنفلونزا  املُ�سببة 
اأعرا�سها ما بني اخلفيفة  ت��رتاوح 
رئي�سي  ب�سكل  وت��وؤث��ر  وال�����س��دي��دة 
وخا�سة  ال��ت��ن��ف�����س��ي  اجل���ه���از  ع��ل��ى 
اأن  ح����ني  ويف  وال���ب���ل���ع���وم.  االأن�������ف 
التعايف ملعظم امل�سابني باالأنفلونزا 
يتم خالل ب�سعة اأيام اإىل اأ�سبوعني 
م��ن االإ���س��اب��ة ق��د ت��ت��ف��اق��م احلالة 
لدى البع�س باالإ�سابة بالتهاب يف 
الرئتني اأو االأذن اأو اجليوب االأنفية 
اأو تدهور يف احلالة ال�سحية لدى 
امل�سابني كما وقد تهدد االنفلونزا 

حياة بع�س امل�سابني.

•• عجمان -وام:

الب�سرية  امل������وارد  دائ�����رة  اأط��ل��ق��ت 
مع  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق  بعجمان 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
الوقائي  ال��ط��ب  م��رك��ز  يف  مم��ث��ل��ة 
ملوظفي  تطعيم  حملة  ب��االإم��ارة.. 
االأنفلونزا  ���س��د  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة 

املو�سمية.
ب���و����س���ه���اب مدير  ع����ب����داهلل  واأك�������د 
امل����وارد  وخ���دم���ات  ال���ربام���ج  اإدارة 
تنظيم  اأن  ب���ال���دائ���رة..  ال��ب�����س��ري��ة 
االإهتمام  اإط����ار  يف  ي��اأت��ي  احل��م��ل��ة 

بداأت  االإم���ارة, حيث  احلكومية يف 
اجلولة االأوىل اأم�س يف مقر دائرة 
املوظفون  وتلقى  الب�سرية,  امل��وارد 
من  طبي  ك��ادر  باإ�سراف  التطعيم 

اإدارة الطب الوقائي بعجمان.
ال����ربام����ج  اإدارة  م����دي����ر  وث����م����ن 
جهود  الب�سرية  امل����وارد  وخ��دم��ات 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
ال��وق��ائ��ي بعجمان  ال��ط��ب  وم��رك��ز 
وت����ع����اون اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
ت���ن���ظ���ي���م احل���م���ل���ة م�����ا ي�������س���ه���م يف 
املوظفني  ���س��الم��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 

والعاملني.

احل��م��ل��ة ج�����اءت ت���زام���ن���اً م���ع بدء 
الفئة  لتطعيم  االأن��ف��ل��ون��زا  مو�سم 
امل�ستهدفة من املوظفني والعاملني 
يف  احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  يف 
اإم����ارة عجمان خ��الل ال��ف��رتة من 
8 اإىل 12 نوفمرب اجلاري بهدف 

رفع ن�سبة التغطية باللقاح.
ودع�����ا امل���وظ���ف���ني ل��ل��ح�����س��ول على 
املو�سمية  االإنفلونزا  �سد  تطعيم 
والتفاعل مع احلملة لرفع الوعي 
ال�سحي واإجناح احلملة الوطنية.

احلملة  ت��وا���س��ل  اأن  امل���ق���رر  وم���ن 
اجلهات  ج���م���ي���ع  ع���ل���ى  ج���والت���ه���ا 

الب�سرية يف حكومة  املوارد  ب�سحة 
باأهمية  ال��وع��ي  وت��ع��زي��ز  ع��ج��م��ان 
ال��وق��اي��ة م��ن االأم���را����س, وتوفري 
لتقليل  ال���الزم  والتطعيم  ال��ل��ق��اح 
باالأنفلونزا  االإ���س��اب��ة  اح��ت��م��ال��ي��ة 
اأف�سل  �سحة  ل�����س��م��ان  امل��و���س��م��ي��ة 
وبيئة عمل �سحية, ولتوفري اأعلى 
والتدابري  ال�����س��الم��ة  م�����س��ت��وي��ات 
للموظفني  واالحرتازية  الوقائية 
ح���ر����س���اً ع��ل��ى ���س��الم��ت��ه��م يف ظل 
الظروف والتحديات التي يعي�سها 
العامل حالياً جراء تف�سي فريو�س 
اأن  اإىل  امل�����س��ت��ج��د. واأ����س���ار  ك���ورون���ا 

بلدية عجمان تد�شن مبادرة االأحياء املتكاملة
•• عجمان -وام:

مبادرة  ب��ع��ج��م��ان  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة   د�سنت 
االإم����ارة  لالرتقاء  يف  املتكاملة  االأح��ي��اء  مفهوم  تعزيز 
والنهو�س بها يف املجاالت احليوية والعمرانية والبيئية 
خالد  املهند�س  �سم  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  وال�سحية. 
معني احلو�سني  املدير التنفيذي لقطاع ال�سحة العامة 
بن  اأحمد  حممد  املهند�س  والدكتور  بالدائرة  والبيئة 
البنية  تطوير  لقطاع  التنفيذي  املدير  املهريي  عمري 
التحتية بالدائرة, واأحمد  احلو�سني رئي�س احتاد مالك 

حي الرقاب لفتح قنوات التوا�سل بني الطرفني.
واأكد املهند�س  احلو�سني اأن  فتح اأبواب التوا�سل املتبادل 
وعقد االجتماعات هي اأف�سل ال�سبل لتحقيق التطوير 
املن�سود حيث ن�سعى مكثفني جهودنا للنهو�س يف �ستى 
والبيئة  وال�����س��الم��ة  ال�سحة  تت�سمن  وال��ت��ي  امل��ج��االت 
التحتية.  والبنية  الطرق  جم��ال  يف  التطوير  واح��داث 
عمري  ب��ن  حممد  املهند�س  الدكتور  اأو���س��ح  جانبه   من 
وبالتعاون  ج��اه��دة  ت�سعى  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  دائ����رة  امل��ه��ريي 

لبناء  املجتمع  يف  املوؤثرة  واملوؤ�س�سات  ال�سركاء  كافة  مع 
للنهو�س  املجاالت  خمتلف  يف  ومثمرة  نوعية  مبادرات 
واحتياجاتهم  ال�سكان  متطلبات  ب��االأح��ي��اء,  ومعرفة 
اإيجاد  م��ع اجلميع على  ب��ال��ت��ع��اون  وال��ع��م��ل  ورغ��ب��ات��ه��م 
بيئة مثالية للعي�س الرغيد والتي تفوق طموحات كافة 

افراد وفئات املجتمع.
الدائرة  الرقيب مبادرة  وثمن رئي�س احتاد مالك حي 
احليوية  م�ساريعها  يف  اجلميع  ا�سراك  على  وحر�سها 
االعتبار  بعني  وتاأخذ  تلم�س متطلبات اجلمهور  والتي 
الراهنة  الظروف  بفعل  احلياة  و  منط  الدائم   التغيري 

ووترية االأحداث املت�سارعة.
ع��ل��ى �سرورة  ن��ه��اي��ة االج���ت���م���اع  ال���ط���رف���ان يف  وات���ف���ق 
ا�ستمرار عقد االجتماعات وا�ستعرا�س النتائج للو�سول 

لالأهداف املرجوة.
يذكر اأن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بداأت تنفيذ 
على  لتطبيقها  و�ستتوجه  الرقايب  ح��ي  يف  مبادراتها 
اأحياء االإمارة كافة للو�سول اإىل مدينة متكاملة ينعم 

�سكانها بالعي�س ال�سعيد.

اأكادميية ال�شعر تطلق الت�شجيل يف املو�شم الثالث ع�شر 2021 يف معر�ص ال�شارقة الدويل للكتاب
•• ال�سارقة -وام:

املهرجانات والربامج  اإدارة  اأهم مبادرات جلنة  اأحد   - ال�سعر  اأكادميية  اأعلنت 
الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي - يف جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
والرتاثية يف اأبوظبي عن بدء الت�سجيل للمو�سم الثالث ع�سر 2021 والذي 

ينطلق حتت عنوان "ال�سعر النبطي ودرا�ساته" عرب نظام التعليم عن بعد.

فعاليات  م�ساركتها  خالل  جناحها  يف  الت�سجيل  طلبات  االأكادميية  وُت�ستقبل 
3 وع���رب م��وق��ع االأكادميية  ال��ق��اع��ة  ل��ل��ك��ت��اب يف  ال�����دويل  ال�����س��ارق��ة  م��ع��ر���س 
دي�سمرب   13 تاريخ  حتى   www.poetryacadmy.ae االإلكرتوين 
و�سيتم  املطلوبة  اأوراق��ه��م  وا�ستالم  الطلبة  مقابالت  ذل��ك  بعد  تبداأ  ال��ق��ادم. 
يف  امل�ساركني  الطلبة  الأ�سماء  املعتمدة  القائمة  عن  دي�سمرب   22 يف  االإع��الن 
ال��راب��ع م��ن يناير  ال��درا���س��ي يف  ال��ب��دء يف الربنامج  املو�سم اجل��دي��د يلي ذل��ك 

الدرا�سة عددا من املحا�سرات والدرو�س وهي "مدخل اإىل  وتت�سمن   .2021
ال�سعر الف�سيح و ال�سعر الف�سيح يف االإمارات و االأوزان وعلم العرو�س النبطي 
و البحور واالأوزان و تطبيقات عامة و مراجعة عامة و مراجعة كتابة الق�سائد 
و القافية و البناء الفني للق�سيدة النبطية و بناء ال�سورة ال�سعرية و التقليد 
والتجديد و فنون �سعرية اإماراتية من اأ�سعار املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " و مدخل اإىل الثقافة ال�سعبية ومفرداتها و النقد 

و جمع ال�سعر من م�سادره االأ�سلية و االإعالم وال�سعر النبطي و فن االإلقاء 
اإعداد الطالب للتعامل بفعالية وكفاءة مع  ال�سعري". ويهدف الربنامج اىل 
وذلك  العامل  ي�سهدها  التي  التطورات  خ�سم  يف  واالأدبية  ال�سعرية  املوروثات 
الكافية  امل��ق��درة  منحهم  ج��ان��ب  اإىل  واالأج�����داد  ال��وط��ن  م���وروث  على  حفاظا 
النبطي  ال�سعر  امل�ستخدمة يف جمال  االأدبية  واملفاهيم  امل�سطلحات  على فهم 

واإعدادهم ليكونوا قادرين على الكتابة ال�سعرية ال�سحيحة باأوزانه املختلفة.

مذكرة تفاهم لنقل خربات زايد العليا يف رعاية وتاأهيل اأ�شحاب الهمم اإىل الفجرية اخلريية
•• اأبوظبي-وام:

مذكرة  الهمم  الأ���س��ح��اب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  اأب��رم��ت 
تعزيز  ب�����س��اأن  ال��ف��ج��رية اخل��ريي��ة  م��ع جمعية  ت��ف��اه��م 
اإمارة  يف  واأ�سرهم  الهمم  الأ�سحاب  املقدمة  اخل��دم��ات 
برامج  كافة  يف  املوؤ�س�سة  جتربة  نقل  بهدف  الفجرية, 
رعاية وتاأهيل وتوظيف اأ�سحاب الهمم لتفعيل دورهم 
كجزء من املجتمع يف اإمارة الفجرية و�سواحيها, اإ�سافة 
ل��ت��ق��دمي ال��دع��م امل��ع��ريف يف جم���ال ال��رع��اي��ة العالجية 
والطبية  العالجية  االأجهزة  اختيار  يف  الفني  والدعم 

الأ�سحاب الهمم.
�سهد توقيع املذكرة - عن بعد - معايل الدكتور مغري 
, ومعايل  دائ��رة تنمية املجتمع  خمي�س اخلييلي رئي�س 
���س��ع��ي��د ب���ن حم��م��د ال���رق���ب���اين, رئ��ي�����س جم��ل�����س اإدارة 
اإ�سافة  الفجرية,  حلاكم  اخلا�س  وامل�ست�سار  اجلمعية 
عن  وقعها  فيما  واجلمعية,  املوؤ�س�سة  م��ن  ق��ي��ادات  اإىل 
اهلل  عبد  �سعادة  الهمم  الأ�سحاب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة 
وعن  للموؤ�س�سة,  العام  االأم��ني  احلميدان  العايل  عبد 
اأحمد  را�سد  يو�سف  �سعادة  اخلريية  الفجرية  جمعية 

املر�سودي املدير العام للجمعية.
ومبوجب املذكرة تقوم املوؤ�س�سة بالتن�سيق مع اجلمعية 
ب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة الأول���ي���اء االأم�����ور /منت�سبي  ل��ت��ق��دمي 
وتقدمي  االأم����ل,  ج�سور  ل��ربن��ام��ج  ام��ت��دادا  اجلمعية/ 
اإج���راوؤه���ا عن  ي��ت��م  ال��ه��م��م  ب��رام��ج تعليمية الأ���س��ح��اب 
والتاأهيل  املهني,  والتدريب  التعليم,  برامج  وه��ي  بعد 
االإر�ساد  اإىل  اإ���س��اف��ة  النف�سية,  وال��رع��اي��ة  ال��ع��الج��ي, 

النف�سي, واالأن�سطة الريا�سية.
ب��ن��ق��ل جت��رب��ت��ه��ا يف تطبيق نظام  امل��وؤ���س�����س��ة  ت��ق��وم  ك��م��ا 
اإم��ارة ابوظبي  الك�سف املبكر عن االإعاقة /3/12/ يف 
بيانات متكاملة,  اإن�ساء قاعدة  اإىل اجلمعية من خالل 
ونقل املعرفة واخلربة يف جمال برامج التاأهيل الهادفة 
التاأهيل  ال��ع��م��ل, ويف  ���س��وق  الهمم يف  اأ���س��ح��اب  الإدم����اج 

امل��ه��ن��ي وال���زراع���ي وال���ور����س ال��ت��ي ي��ع��م��ل ب��ه��ا اأ�سحاب 
الهمم, اإ�سافة اإىل نقل اخلربة يف تاأهيل اأ�سحاب الهمم 
العمليات  التدريب على  االأع��م��ال, ويف  ري��ادة  يف جم��ال 

الت�سويقية اخلا�سة باإنتاجهم.
ومب���وج���ب م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ت��ل��ت��زم ج��م��ع��ي��ة الفجرية 
باإمارة  الهمم  اأ���س��ح��اب  ح���االت  ع��ن  بالبحث  اخل��ريي��ة 
والبيانات  املعلومات  كافة  وجمع  و�سواحيها,  الفجرية 
باملنطقة,  امل�سرتكة  ال��ربام��ج  وت��ق��دمي  ب��ه��م,  اخل��ا���س��ة 
الهمم  الأ�سحاب  اللوج�ستي  الدعم  تقدمي  اإىل  اإ�سافة 

باملنطقة ح�سب �سيا�سة االتفاق امل�سرتك.
هذا  اأن  اخلييلي,  خمي�س  مغري  الدكتور  معايل  واأك���د 
التعاون ميثل اأهمية كبرية يف تنمية املجتمع وتطويره, 
ويعك�س امل�سوؤولية امل�سرتكة بني جميع اجلهات, للعمل 
معا على خلق حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه اأفراد 
املجتمع, ولتمكني اأ�سحاب الهمم لتحقيق طموحاتهم, 
وتفعيل دورهم واأ�سرهم ومتكينهم من خالل اإ�سراكهم 

يف عملية التحول نحو جمتمع دامج.
التي  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات  نقل  "اأن  معاليه:  واأ���س��اف 
اإىل  الهمم  الأ���س��ح��اب  العليا  زاي���د  موؤ�س�سة  بها  ق��ام��ت 
الرائد  ال���دور  م��ن  ينبثق  اخل��ريي��ة,  ال��ف��ج��رية  جمعية 
الذي يلعبه القطاع االجتماعي, يف التنمية االجتماعية 
م�ستدامة, وامل�سوؤولية الوطنية امل�سرتكة, وعرب اعتماد 
ال��ه��م��م واملنظور  اأ����س���ح���اب  ال���داع���م حل���ق���وق  امل��ن��ظ��ور 
االج��ت��م��اع��ي ل��الإع��اق��ة ال���ذي ي��وؤك��د اأن االإع��اق��ة لي�ست 
نتيجة  ه��ي  واإمن���ا  الهمم  اأ�سحاب  م��ن  ال��ف��رد  كامنة يف 
والتنظيمية  والتوا�سلية  وال�سلوكية  البيئية  العوائق 
الفرد  ي�سادفها  والتي  املجتمع  املوجودة يف  املوؤ�س�ساتية 

من اأ�سحاب الهمم".
اخلطوة  ه��ذه  على  للطرفني  بالتهنئة  معاليه  وتقدم 
���س��ت�����س��اه��م يف خ��ل��ق برامج  ال���ت���ي  ال��ط��ي��ب��ة وامل���ب���ارك���ة, 
ومبادرات وم�ساريع م�سرتكة ت�سب يف �سالح اأبنائنا من 

اأ�سحاب الهمم.

من جهته رحب �سعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان 
الفجرية  جمعية  م��ع  التفاهم  م��ذك��رة  على  بالتوقيع 
اخلريية الرائدة يف نوعية براجمها ذات البعد االإن�ساين 
العمل  اإر�ساء قيم  والتي تعمل على  التنموية,  والقيمة 
ب��رام��ج وم�ساريع  املجتمع, الإن��ت��اج  اأف���راد  ب��ني  اخل��ريي 

تنموية تتميز باجلودة وامل�سداقية.
باإ�سراف  الهمم  العليا الأ�سحاب  زايد  اإن موؤ�س�سة  وقال 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خالد  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة 
ا�سرتاتيجية  �سراكة  خلق  على  تعمل  االإدارة  جمل�س 
كاإطار  املعنية  واملوؤ�س�سات  اجلهات  وكافة  املوؤ�س�سة  بني 
ل�سالح  بينهما  التعاونية  االأن�سطة  وتنفيذ  لتطوير 
اأ�سحاب الهمم, كما تعمل على تنفيذ عدد من املبادرات 
املجتمعية  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة  ال��ت��زام��ه��ا  ���س��ي��اق  وال���ربام���ج يف 
تنفيذا  الهمم,  اأ���س��ح��اب  جت��اه  والتثقيفية  والتنموية 

لتوجيهات القيادة الر�سيدة.
ووجه احلميدان ال�سكر للم�سوؤولني يف جمعية الفجرية 
الرقباين, رئي�س  �سعيد بن حممد  راأ�سها معايل  وعلى 
العليا  زاي���د  موؤ�س�سة  يف  ثقتهم  ع��ل��ى  اإدارت���ه���ا  جمل�س 
متثل  التفاهم  م��ذك��رة  اأن  م��وؤك��دا   .. الهمم  الأ���س��ح��اب 
من���وذج���ا يف ال��ت��ع��اون امل��ج��ت��م��ع��ي ال��ن��اج��ح ال����ذي تقوم 
ب��ه امل��وؤ���س�����س��ة م��ع ك��اف��ة امل��وؤ���س�����س��ات وال���دوائ���ر واجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال����دول����ة, وبناء 

ج�سور التوا�سل معها ال�ستثمار خربات كوادر املوؤ�س�سة 
خدمات  مب�����س��ت��وى  ل��الرت��ق��اء  التخ�س�سية  ال��ب�����س��ري��ة 
ال��رع��اي��ة وال��ت��اأه��ي��ل ل��ف��ئ��ات اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م, وتوعية 
وتثقيف جميع اأفراد املجتمع وخا�سة اأ�سر واأولياء اأمور 

اأ�سحاب الهمم.
الدور  اأهمية  املر�سودي  يو�سف  �سعادة  اأك��د  ناحيته  من 
ب��ه موؤ�س�سة زايد  ت��ق��وم  ال���ذي  االإن�����س��اين واالج��ت��م��اع��ي 
وتوفري  االإن�سانية  الرعاية  يف  الهمم,  الأ�سحاب  العليا 
من  الهمم  اأ���س��ح��اب  ل�سريحة  االجتماعية  اخل��دم��ات 
اليومية,  واحلياتية  العادية  متطلباتهم  تلبية  خ��الل 
يف  املوؤ�س�سة  مع  التعاون  نطاق  زي��ادة  اأهمية  اإىل  الفتا 

كافة جماالت العمل االإن�ساين واخلريي.
وقال املر�سودي اإن جمعية الفجرية اخلريية بتوجيهات 
جمل�س  رئي�س  الرقباين  حممد  بن  �سعيد  معايل  من 
ال�سراكات  ب��رام��ج  تفعيل  على  تعمل   , اجلمعية  اإدارة 
خلدمة  ال��دول��ة  يف  امل��وؤ���س�����س��ات  خمتلف  م��ع  املجتمعية 
امل�ستحقة يف املجتمع, وانطالقا من هذا الدور  الفئات 
االيجابي والعمل اخلريي, ت�سعى اجلمعية على توطيد 
االإن�ساين  العمل  تدعم  التي  املوؤ�س�سات  م��ع  عالقاتها 
واخل�����ريي وال���ت���ي ك���ان اأب���رزه���ا م��وؤ���س�����س��ة زاي����د العليا 
ت��وف��ري اخلدمات  ال��ت��ي تعمل ع��ل��ى  ال��ه��م��م,  الأ���س��ح��اب 
والرعاية  وال��ت��اأه��ي��ل  وال��ع��الج  التعليم  يف  املتخ�س�سة 
الهمم,  اأ���س��ح��اب  لالأ�سخا�س  والنف�سية  االجتماعية 
يلبي  مب��ا  بنجاح,  حياتهم  موا�سلة  م��ن  متكني  بهدف 

تطلعاتهم امل�ستقبلية.
واأو����س���ح اأن اجل��م��ع��ي��ة مب��وج��ب م���ذك���رة ال��ت��ع��اون مع 
موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم, �ستوفر خدماتها 
الفجرية  اإم��ارة  الهمم يف  اأ�سحاب  بالبحث عن ح��االت 
اخلا�سة  والبيانات  املعلومات  كافة  وجمع  و�سواحيها 
بهم, م�سريا اإىل اأن اجلمعية �ستقدم الربامج امل�سرتكة 
بح�سب  باملنطقة  الهمم  الأ�سحاب  اللوج�ستي  والدعم 

�سيا�سة االتفاق امل�سرتك.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- الفجر:

امل�ستمرة  ج���ه���وده���ا  م����ن  ك���ج���زء 
الكوادر الوظيفية, قامت  لتطوير 
اإدارة املوارد الب�سرية مبحاكم دبي 
الكوادر  »ا�ستثمار  برنامج  ب��ط��رح 
قدرات  بناء  يف  لالإ�سهام  امل��وؤه��ل��ة« 
القطاعات  خمتلف  من  املوظفني 
باملعارف  ورف����ده����م  واالإدارات, 
والتجارب املهنية املرثية, للو�سول 
اإىل »حماكم رائدة متميزة عاملياً«.

واأ���س��ار اإب��راه��ي��م احل��م��ادي, رئي�س 
ق�����س��م ت��ن��م��ي��ة وا���س��ت��ث��م��ار امل�����وارد 
ي�ستعني  ال��ربن��ام��ج  اأن  ال��ب�����س��ري��ة 
الدائرة  يف  امل��ع��ت��م��دي��ن  ب��امل��درب��ني 
واالإداري����ة  الق�سائية  الهيئة  م��ن 
التدريبية  ال�������دورات  ت��غ��ط��ي��ة  يف 
وكذلك  اخل���ط���ة  يف  امل�����س��ت��ه��دف��ة 
يف  املوؤهلة  ال��ك��وادر  من  اال�ستفادة 
ال��دائ��رة م��ن اأ���س��ح��اب ال��ك��ف��اءة يف 

نقل ما لديهم من خربات وظيفية 
ومعرفية ملوظفي الدائرة.

للربنامج  اأن  احل��م��ادي,  واأ���س��اف 
ال�ستثمار  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  خ����ط����ة 
ال�����ك�����وادر ال��ب�����س��ري��ة يف ال����دائ����رة 
ل��ث��الث ���س��ن��وات م��ن ع���ام 2020 

م�ستهدفاً   ,2022 ع����ام  وح���ت���ى 
الدائرة,  يف  امل��ع��ت��م��دي��ن  امل���درب���ني 
وكوادر الدائرة املوؤهلة من الهيئة 

الق�سائية واالإدارية.
برنامج  ب�������اأن  احل�����م�����ادي  واأك���������د 
»ا����س���ت���ث���م���ار ال������ك������وادر امل����وؤه����ل����ة«, 

قدرات  يف  اال�ستثمار  على  ي��راه��ن 
امل��وظ��ف��ني, وت��ط��وي��ر ق��درات��ه��م يف 
واإك�ساب  عملهم,  جماالت  خمتلف 
امل��وظ��ف��ني خ����ربات ج��دي��دة تدعم 
قدراتهم على اإجناز مهامهم وفق 

اأف�سل املعايري.

•• دبي-الفجر:

الق�سيب  ع��ب��د اهلل  ع��ل��ي  امل��ق��دم  اأك���د 
البحري  االنقاذ  ق�سم  رئي�س  النقبي, 
دب��ي, عدم  املوانئ يف  يف مركز �سرطة 
اأي��ة بالغات حول ح��وادث غرق  تلقي 
اأو حوادث بحرية اأو انح�سار ملركبات 
اجلوية  التقلبات  ب�سبب  االأودي����ة  يف 
والتي  املا�سية  �ساعة   24 ال���  خ��الل 
ت�����س��اق��ط االأم���ط���ار يف بع�س  ���س��ه��دت 

املناطق.

االإنقاذ  ف���رق  اأن  ال��ن��ق��ب��ي  واأك�����د  ك��م��ا 
ال���ب���ح���ري ج���اه���زة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع اأي 
اجلوية  ال��ت��ق��ل��ب��ات  خ�����الل  ح�������وادث 
وع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة, واأن���ه���ا ُت�سري 
اأجل �سرعة اال�ستجابة  الدوريات من 
البحرية  امل��ن��اط��ق  ح���وادث يف  اأي  م��ع 
اأن �سرطة دبي  اإىل  واالأودي���ة, م�سرياً 
وفرت نقاط اإنقاذ بحرية للتعامل مع 
اأرجاء  خمتلف  يف  ال��ط��ارئ��ة  احل���االت 
و�سالمة  راح��ة  على  حر�ساً  االإم����ارة, 

النا�س.

وح�������ث امل������ق������دم ال����ن����ق����ب����ي م�����رت�����ادي 
للتعليمات  اال���س��ت��ج��اب��ة  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ر 
�سرطة  و�سعتها  ال��ت��ي  وال��ت��وج��ي��ه��ات 
ملنع وقوع احلوادث  دبي وبلدية دبي, 
وامل��ت��م��ث��ل��ة يف اأخ����ذ احل��ي��ط��ة واحل���ذر 
ال���الزم���ني اأث���ن���اء ال�����س��ب��اح��ة, وجتنب 
حدوثها  ح��ال  يف  البحرية  ال��ت��ي��ارات 
وارتفاع االأمواج وااللتزام بالتعليمات 
على  امل��������وج��������ودة  واال��������س�������رتاط�������ات 
ال�سواطئ, والإ�سارة رفع العلم االأحمر 
ال�����ذي ي��ع��ن��ي �����س����رورة ال���ت���وق���ف عن 

عليهم  خطر  م��ن  لذلك  مل��ا  ال�سباحة 
اأو تقلبات يف  اأم��ط��ار  يف ح��ال ح��دوث 

اجلو.
اأهمية عدم جتاوز  النقبي على  واأك��د 
مرتادي البحر مل�سافة 300 اإىل 500 
مرت بعيداً عن ال�ساطئ واخلروج من 
عالمات حدود ال�سباحة كون ذلك قد 
�سديدة  بحرية  تيارات  اإىل  يعر�سهم 
اأو  يف ح��ال ح��دوث التقلبات اجل��وي��ة, 
ت��ع��ر���س��ه��م ل��ل�����س��دم م��ن ق��ب��ل درج���ات 
الوقت  يف  داع���ي���اً  زوارق,  اأو  م��ائ��ي��ة 

اإىل  البحرية  امل��راك��ب  اأ���س��ح��اب  ذات���ه 
االط����الع ع��ل��ى ال��ن�����س��رة اجل��وي��ة قبل 
اأبحر   « البحر وحتميل خدمة  ارتياد 
دب��ي من  ب��اآم��ان« على تطبيق �سرطة 
اأجل �سرعة اال�ستجابة لبالغاتهم يف 

احلاالت الطارئة.
وحول االأودية يف اإمارة دبي ومنطقة 
اأي بالغ  تلقي  ع��دم  النقبي  اأك��د  حتا, 
عن حوادث يف جماري االأودية خالل 

ال� 24 �ساعة املا�سية.
بال�سائقني  ال��ن��ق��ب��ي  امل���ق���دم  واأه������اب 

جتمعات  اأماكن  عن  االبتعاد  �سرورة 
امل����ي����اه واالأودي������������ة وع�������دم ال���ت���واج���د 
ال�سيول  جم��������اري  يف  وال���ت���خ���ي���ي���م 
ب�����س��ك��ل نهائي  امل��ن��خ��ف�����س��ة  وامل���ن���اط���ق 
خالل فرتة التقلبات اجلوية, موؤكداً 
يف الوقت ذاته على اأهمية عدم دخول 
ال�سيارات  با�ستخدام  االأودي��ة  مناطق 
لتعري�س  تفادياً  ال�سائقني  قبل  من 
واالبتعاد  واجل���رف  للخطر  حياتهم 

عن القيادة اخلطرة قرب ال�سدود.
اجلمهور  اأف���راد  النقبي  امل��ق��دم  ودع���ا 

حتا«  »����س���د  ب���ح���رية  اإىل  امل��ت��ج��ه��ني 
اإىل  واالأودي���ة  ال�سدود  مناطق  وكافة 
ال�سالمة  ا���س��رتاط��ات  ات��ب��اع  ���س��رورة 
من  واحل��ذر  احليطة  وتوخي  العامة 
بتعليمات  وااللتزام  املائية,  املنزلقات 

املنقذين وا�سرتاطات.
ودع����ا ال��ن��ق��ب��ي اأف������راد اجل��م��ه��ور اإىل 
�سرطة  يف  العمليات  بغرفة  االت�سال 
999 يف ح��ال وقوع  دب��ي على الرقم 
املكان  و�سف  يتم  واأن  طارئة,  ح��االت 
اال�ستجابة  اأج��ل  م��ن  وبو�سوح  بدقة 

اأهمية  من  لذلك  ملا  للبالغ  ال�سريعة 
املحتاجني, متمنياً  بالغة يف م�ساعدة 

للجميع ال�سالمة واالأمان.

•• دبي-وام:

لتنفيذ  ال���وط���ن���ي���ة  اجل����ه����ود  ���س��م��ن 
توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل" , باإ�سراك اأفراد املجتمع يف ر�سم 
م�ستقبل دولة االإمارات وو�سع حماور 
ال�ساملة  التنموية  اخلطة  ومكونات 
املقبلة  عاماً  اخلم�سني  خالل  للدولة 
اخلم�سني"  ت�سميم  "م�سروع  ع���رب 
اال�ستعداد  جلنة  عليه  ت�سرف  وال��ذي 
ال�سيخ  ���س��م��و  ب���رئ���ا����س���ة  ل��ل��خ��م�����س��ني 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة , 
نظمت موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل ور�سة 
عمل افرتا�سية ا�ستطلعت اآراء 350 

ورواد  امل�ستقبل  م�ست�سريف  من  خبرياً 
واالأكادمييني  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  االأع���م���ال 
وامل�������س���ت���ث���م���ري���ن وامل���ت���خ�������س�������س���ني يف 
امل�ستقبلية  ال����ق����ط����اع����ات  خم���ت���ل���ف 
يف  اإ���س��راك��ه��م  ب��ه��دف  والتكنولوجية, 
الوطني  امل�����س��روع  ه��ذا  واإجن���از  تنفيذ 
اأج��ن��دة عام  اإط��الق��ه �سمن  ال���ذي مت 

اال�ستعداد للخم�سني.
وط�����رح امل�������س���ارك���ون يف ه����ذه امل���ب���ادرة 
فكرة وت�سوراً م�ستقبلياً �سمن   150
دبي  موؤ�س�سة  طورتها  خا�سة  من�سة 
اأي�ساً  اأتاحت الفر�سة لهم  للم�ستقبل 
التي  املطروحة  االآراء  جميع  لتقييم 
رئي�سية  حم����اور   5 يف  ت��ط��وي��ره��ا  مت 
امل�ستقبلية.  امل����ج����االت  خم��ت��ل��ف  يف 
يف  التقييمية  امل�ساركات  ع��دد  وو���س��ل 
 2000 اأك����رث م��ن  اإىل  امل��ن�����س��ة  ه���ذه 

م�ساركة.
الرئي�س  بلهول  جمعة  خلفان  واأك���د 
للم�ستقبل,  دب��ي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
اأن ق��ي��ادة دول���ة االإم�����ارات ت��رك��ز على 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  م��ه��ارات  تطوير 
ل���دى ال�����س��ب��اب وك��اف��ة اأف����راد املجتمع 
م�����ن خ�������الل ال������ربام������ج وامل�������ب�������ادرات 
متكني  وتتبنى  ال��وط��ن��ي��ة,  وامل�����س��اري��ع 
اإمياناً  امل��ه��ارات  بهذه  ال�سابة  ال��ك��وادر 
مواجهة  يف  الوطنية  ال��ط��اق��ات  ب��دور 
املتاحة  الفر�س  وتوظيف  التحديات 
القطاعات  م�ستقبل  مالمح  ر�سم  يف 

احليوية.
دبي  م��وؤ���س�����س��ة  "�ستوا�سل  وق�������ال: 
الوطنية  اجل���ه���ود  رف����د  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل 
اال�ستعداد  ع�����ام  اأه��������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الفر�سة  اإت����اح����ة  ع����رب  ل��ل��خ��م�����س��ني, 

ل�سبكة �سركائنا من اخلربات الوطنية 
االإم�����ارات الإر�سال  دول���ة  وال��ع��امل��ي��ة يف 
املبتكرة  واق����رتاح����ات����ه����م  اأف����ك����اره����م 
ملختلف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وت�������س���ورات���ه���م 
واملجتمعية  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

والتكنولوجية".
توظيف  "�سيتم  ب���ل���ه���ول:  واأ�����س����اف 
تتناول  ت��ق��اري��ر  اإع�����داد  امل�����س��ارك��ات يف 
وامل�ستقبلية,  احلالية  التحديات  اأب��رز 
وت�����ق�����رتح جم����م����وع����ة م�����ن احل����ل����ول 
واالب��ت��ك��ارات ل��دع��م م�����س��روع ت�سميم 
رئي�سية  حم�������اور   5 يف  اخل���م�������س���ني 
امل�ستقبل,  ووظ���ائ���ف  م���ه���ارات  ت�سمل 
وريادة  واالقت�ساد  التعليم,  وم�ستقبل 
وم�ستقبل  واال����س���ت���دام���ة  االأع����م����ال, 
يف  احلياة  واأ�سلوب  والريا�سة  البيئة, 

امل�ستقبل".

اإىل  املبادرة تهدف  اأن هذه  اإىل  واأ�سار 
اإ�سراك �سريحة متنوعة من م�ست�سريف 
واملتخ�س�سني  اخل������رباء  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق��ط��اع��ات  يف 
واالقت�ساد  االأعمال  وري��ادة  واالبتكار 
وال�سركات النا�سئة والتعليم وال�سحة 
احلكومية  اجل�����ه�����ات  خم���ت���ل���ف  م�����ن 
واخلا�سة واملراكز البحثية واجلامعات 
حا�سنات  وبرامج  والدولية  الوطنية 
وم�سرعات االأعمال يف دولة االإمارات.

ويركز املحور االأول على درا�سة االآراء 
التوجهات  اأب���رز  ح��ول  اال�ست�سرافية 
امل�ستقبل مع ظهور  يف جمال مهارات 
املتغريات  ن��ت��ي��ج��ة  ج���دي���دة  وظ���ائ���ف 
�سيوؤدي  م��ا  املت�سارعة,  التكنولوجية 
احلالية  ال��وظ��ائ��ف  طبيعة  تغري  اإىل 
ل��ت��ل��ب��ي��ة امل��ت��ط��ل��ب��ات واالح���ت���ي���اج���ات, 

الفر�س  اأب��رز  ا�ستعرا�س  اإىل  اإ�سافة 
امل��ق��رتح��ة لتمكني  امل��ت��اح��ة واحل���ل���ول 

ال�سباب يف �سوق العمل امل�ستقبلي.
املتعلقة  املقرتحات  درا���س��ة  �ستتم  كما 
ي�سهد  ال�������ذي  ال��ت��ع��ل��ي��م  مب�����س��ت��ق��ب��ل 
حت���والت ج��ذري��ة م��ع ا���س��ت��م��رار تاأثري 
القطاعات  كافة  يف  العاملية  املتغريات 
اإيجاد  يف  التكنولوجي  التطور  ودور 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة جديدة  اأ���س��ال��ي��ب ومن������اذج 
امل�ستمر  ال��ت��ع��ل��م  م��رت��ك��زة ع��ل��ى م��ب��داأ 
�سبل  درا�سة  اإىل  اإ�سافة  مدى احلياة, 
امل�ستقبل  اإع��داد جيل جمهز مبهارات 
الفر�س  تطوير منظومة  على  وق��ادر 

خالل اخلم�سني عاماً املقبلة.
"االقت�ساد  الثالث على  املحور  ويركز 
وريادة االأعمال" على اإ�سراك اخلرباء 
يف ر�سم مالمح م�ستقبل ريادة االأعمال 

خالل اخلم�سني عاماً املقبلة, واقرتاح 
اأبرز احللول لتمكني ال�سركات النا�سئة 
ورواد االأعمال, وتهيئة بيئة اقت�سادية 
املواهب  اأف�������س���ل  ت�����س��ت��ق��ط��ب  ج���اذب���ة 
املتغريات  ت�����س��ارع  ظ���ل  يف  ال����واع����دة, 

العاملية.
كما �سيتم حتليل امل�ساركات املجتمعية 
وم�ستقبل  "اال�ستدامة  حم����ور  يف 
املتاحة  ال��ف��ر���س  ل��درا���س��ة  البيئة", 
ل���ت���ن���وي���ع م���������س����ادر ال����ط����اق����ة خ���الل 
احللول  واأهم  املقبلة,  عاماً  اخلم�سني 
امل����ق����رتح����ة ل���ت���ح���ف���ي���ز اال����س���ت���ه���الك 
للمحافظة  املجتمع  الأف��راد  االإيجابي 
الكبرية  ال��زي��ادة  ظ��ل  يف  البيئة  على 
يف  يت�سبب  م��ا  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  للطلب 

ا�ستنزاف املوارد الطبيعية.
"الريا�سة  اخل��ام�����س  امل��ح��ور  وي��ه��دف 

اإىل  امل�ستقبل",  يف  احل��ي��اة  واأ���س��ل��وب 
امل�ساركني  روؤى  م�����ن  اال�����س����ت����ف����ادة 
امل�ستقبلية حول اأهم الفر�س واحللول 
لتوفري البيئة املحفزة ال�ستدامة منط 
تزايد  ظ��ل  وم��ت��وازن, يف  حياة �سحي 
االعتماد على التكنولوجيا يف العديد 

من نواحي احلياة.
ت�سميم  م�سروع  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
لدولة  ال����ق����ادم����ة  ع����ام����اً  اخل���م�������س���ني 
االإم�����������ارات ي�����س��ت��م��ل ع���ل���ى ع�����دد من 
اجلهات  ب���ني  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  امل�����ب�����ادرات 
واأفراد  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  احلكومية 
على  ت�ساركي  ب�سكل  للعمل  املجتمع, 
ور�سم  وال���ت�������س���ورات  االأف����ك����ار  ط����رح 
القطاعات  كافة  يف  امل�ستقبل  مالمح 
وامل��������ج��������االت, ع������رب جم����م����وع����ة من 
ال��ت��ي ت�سرف  االأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات 
جلنة عام اال�ستعداد للخم�سني عليها 
وجل�سات  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة,  احل��ل��ق��ات  م��ث��ل 

الت�سميم الت�ساركي.

•• اأبوظبي -وام:

اأطلق املخترب املرجعي الوطني خدمة فحو�سات �ساملة حلديثي الوالدة تتيح 
اكت�ساف 43 من حاالت ا�سطرابات االأي�س والغدد ال�سماء والهيموغلوبني 
وغريها من اال�سطرابات ال�سائعة يف دولة االإم��ارات ودول املنطقة , وذلك 
لتحديد امل�ساكل ال�سحية ب�سورة مبكرة, ومتكني مقدمي الرعاية ال�سحية 

من عالجها قبل اأن تتفاقم وت�سبب اأ�سراراً ي�سعب عالجها يف امل�ستقبل.
يف  الوطني  املرجعي  للمخترب  التابعة  املن�ساأة  يف  الفحو�سات  هذه  وجُت��رى 
واعتماد   "1589 "اآيزو  اأبوظبي ال�سناعية واحلا�سلة على اعتماد  مدينة 
جمال  يف  عاملية  ب�سهرة  يحظيان  اللَذين  االأمريكية  االأمرا�س  علماء  كلية 

التميز مبعايري خدمات املختربات.

ويرتاوح الوقت الالزم للح�سول على نتائج الفحو�سات بني 24 و72 �ساعة 
وي�سرف على هذه التحاليل اخت�سا�سي يف علم الوراثة الكيميائية احليوية 
ال�سريرية حا�سٌل على البورد االأمريكي والبورد الكندي ويقوم هذا اخلبري 
مبراجعة نتائج الفحو�سات مع املخت�سني يف جمال الرعاية ال�سحية, ويقّدم 

تو�سياته ب�ساأن اخلطوات الالزم اتخاذها على �سوء نتائج التحاليل.
الوطني  املرجعي  التنفيذي للمخترب  الرئي�س  العبي�سي  وقال عبد احلميد 
اإن ت�سخي�س االأمرا�س القابلة للعالج قبل ظهور اأعرا�سها من �ساأنه تعزيز 
وقد  االإم����ارات  دول���ة  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م�ستوى  حت�سني  يف  م�ساهمتنا 
ا�ستندنا يف اإطالق هذه الفحو�سات اجلديدة على خربتنا الوا�سعة يف هذا 
املتوفرة  التحاليل  خدمات  من  واملتنوعة  ال�ساملة  املجموعة  وعلى  املجال 
واح���دة من  وُت��ع��ّد  4,700 فح�ساً خم��ربي��اً  م��ن  اأك���رث  وال��ت��ي ت�سم  لدينا 

املخترب  �سراكة  بف�سل  وذل��ك  العامل  املخربية يف  الفحو�سات  اأط��ول قوائم 
املرجعي الوطني مع �سركة "الب كورب" الرائدة عاملياً يف جمال ت�سخي�س 

االأمرا�س.
من جهته قال الدكتور با�سل الطرابل�سي, امل�سوؤول الطبي االأول يف املخترب 
املرجعي الوطني واملدير الطبي للمختربات يف مدينة اأبوظبي ال�سناعية ان 
اال�سطرابات  من  وغريها  االأي�س  بعمليات  املتعلقة  الوراثية  اال�سطرابات 
الوالدة  بحديثي  اخلا�سة  الفحو�سات  جمموعة  �سمن  ال����واردة  االأخ���رى 
تعترب من احلاالت اخلطرية التي ال تظهر اأعرا�سها عند الوالدة عادًة واإذا 
مل ُتكت�سف هذه اال�سطرابات فقد ت�سّبب تلفاً يف الدماغ اأو م�ساعفات تهّدد 

احلياة.
ومتكن هذه الفحو�سات مقدمي الرعاية ال�سحية من حتديد اال�سطرابات 

القابلة للعالج يف وقت مبكر جداً من عمر املواليد وقبل اأن توؤدي اإىل حدوث 
�سرر �سحي ال ميكن عالجه باالإ�سافة اإىل ذلك فاإن حتليل العينات املخربية 
داخل الدولة بداًل من اإر�سالها اإىل اخلارج ي�ساعد يف ت�سريع احل�سول على 

النتائج و�سمان دقتها.
بطريقة  ال��والدة  "جُترى فحو�سات حديثي  الطرابل�سي:  الدكتور  واأ�ساف 
غري موؤملة خالل 24 اإىل 48 �ساعة من الوالدة وذلك بوخز كعب الر�سيع 
لتخ�سع  خا�سة  ورقية  بطاقات  على  ال��دم  من  قطرات  ب�سع  جلمع  برفق 
املخترب  يجريها  ال��ت��ي  الفحو�سات  جمموعة  وتتما�سى  للتحليل  بعدها 
املرجعي الوطني مع اأحدث التو�سيات ال�سادرة عن الكلية االأمريكية للعلوم 
الطبية الوراثية واجلينومية مع الرتكيز على االأمرا�س ال�سائعة يف املنطقة 

والتي تتوفر لها �سبل العالج.

املخترب املرجعي الوطني يطلق خدمة فحو�شات �شاملة حلديثي الوالدة

تنفيذً� لتوجيهات حممد بن ر��صد باإ�صر�ك كافة �صر�ئح �ملجتمع يف ت�صميم �مل�صتقبل

موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل تدعم م�شروع ت�شميم اخلم�شني بـ 150 فكرة

اإدارة املوارد الب�شرية مبحاكم دبي ت�شتثمر يف تطوير الكوادر 
املوؤهلة عرب برناجمها لنقل اخلربات الوظيفية واملعرفية

• ور�صة عمل �فرت��صية ��صتطلعت �آر�ء �أكرث من 350 خبريً� يف ��صت�صر�ف �مل�صتقبل 
• �أكرث من 2000 م�صاركة تقييمية لالأفكار �صمن من�صة خا�صة

• م�صاركة نخبة من م�صت�صريف �مل�صتقبل ورو�د �أعمال ومبتكرين و�أكادييني

•• دبي-الفجر:

بحث العقيد ع�سام اإبراهيم العور, نائب مدير االإدارة العامة 
ل��ل��م��رور ب��ال��وك��ال��ة يف ���س��رط��ة دب���ي خ���الل اج��ت��م��اع ع��ق��ده مع 
�سركات تو�سيل الطلبات » الديلفري« يف كل من �سركة طلبات, 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �سبل  ك���رمي,  و���س��رك��ة  ودي��ل��ي��ف��رو, 
ب����اإج����راءات ال�سالمة  امل�����س��رتك وت��ث��ق��ي��ف ���س��ائ��ق��ي ال���دراج���ات 
ل�سالمتهم  توافرها  ال��واج��ب  املُقرتحة  وال�����س��روط  امل��روري��ة, 

و�سالمة م�ستخدمي الطريق.
عدم  اأن  اإىل  ال��ع��ور,  ع�سام  العقيد  اأ���س��ار  حديثه,  م�ستهل  ويف 
اأو  اأّي���ة مركبة  امل��روري��ة وق��ي��ادة  بالقوانني وال��ل��وائ��ح  االل��ت��زام 

املرورية  ال�سالمة  واإج����راءات  ���س��روط  فيها  تتوافر  ال  دراج���ة 
وعدم اإملام �سائقيها بقواعد واآداب ال�سري واملرور, ت�سكل خطراً 
عليهم وعلى م�ستخدمي الطريق, موؤكداً على �سرورة توعية 
واملرور,  ال�سري  بقواعد  االل��ت��زام  باأهمية  ال�سائقني  وتثقيف 

ورفع م�ستوى االلتزام املروري لديهم.
وا�ستعر�س العقيد ع�سام العور املوا�سيع املتعلقة باال�سرتاطات 
واالإج���راءات  النارية,  ال��دراج��ات  قيادة  اأثناء  اتباعها  الواجب 
تت�سببها  ق��د  ال��ت��ي  وامل��خ��اط��ر  ال��ط��ري��ق,  مل�ستخدمي  الوقائية 
حوادث الدراجات, واملخالفات التي ترتكب من قبل �سائقيها, 

وو�سائل ال�سالمة الواجب توافرها اأثناء قيادة الدراجات.
اال�ستخدام  خماطر  جتنب  اأهمية  على   ال��ع��ور  العقيد  وح��ث 

االأمان  النارية  و�سرورة توافر و�سائل  االآم��ن للدراجات  غري 
وامل��رور لتجنب احلوادث  ال�سري  بقواعد  وااللتزام  وال�سالمة, 
املرورية ونتائجها الوخيمة, م�سدداً على اأن االلتزام باإجراءات 
ال�سالمة �سي�ساهم ب�سكل مبا�سر يف احلد من احلوادث املرورية 
والوفيات الناجتة عنها, م�ستعر�ساً يف الوقت ذاته اأهم اأ�سباب 
الفرتة  خ��الل  التو�سيل  دراج���ات  بها  ت�سببت  التي  احل���وادث 

املا�سية.
العامة  القيادة  حر�س  اإط��ار  يف  ياأتي  االجتماع  ه��ذا  اأن  يذكر 
ل�سرطة دبي على ال�سراكة مع القطاع اخلا�س لو�سع احللول 
ينتج عنها من  وم���ا  امل���روري���ة  م��ن احل����وادث  امل�����س��رتك��ة للحد 

خ�سائر ب�سرية ومادية.

�شرطة دبي تبحث تثقيف �شائقي تو�شيل الطلبات »الديلفري« باإجراءات ال�شالمة املرورية

�شرطة دبي: ال بالغات غرق اأو حوادث بحرية اأو انح�شار ملركبات يف االأودية خالل التقلبات اجلوية

••  اأبوظبي-الفجر:

تويف مواطنان يف العقد الثالث واأ�سيب اثنان من مرافقيهم باإ�سابات بليغة 
االآمنة  بالقيادة  االلتزام  وعدم  التهور  ب�سبب  ناريتني  دراجتني  حادثي  يف 
و�سروط ال�سالمة العامة, وذلك على الرغم من منا�سدات �سرطة اأبوظبي 

وجهود التوعية التي تبثها من خالل من�سات التوا�سل االجتماعي.
  وقع احل��ادث االأول يوم اجلمعة يف منطقة رملية مبنطقة ناهل بالعني 
ونتج عنه حالة وفاة واحدة, واإ�سابة املرافق و�سنفت االإ�سابة بالبليغة فيما 
وقع احلادث الثاين يف منطقة رملية يف �سيح �سربه بالعني ونتجه عنه وفاة 

مواطن يف العقد الثالث من عمره واإ�سابة املرافق باإ�سابات متو�سطة.
 وحثت �سرطة اأبوظبي اأولياء االأمور وم�ستخدمي الدراجات النارية على 
�سرورة االلتزام بالقيادة االآمنة و�سروط ال�سالمة العامة وخ�سو�سا عند 

قيادتها يف الرب لتجنب وقوع احلوادث وعدم ا�ستخدامها ب�سورة �سلبية.
امل��ي��دان��ي��ة وع���رب من�سات  ال��ت��وع��ي��ة  اه��ت��م��ام��ه��ا مب�ساعفة ج��ه��ود  واأك����دت   
مع  ال�سالمة  با�سرتاطات  االإع��الم  و�سائل  وخمتلف  االجتماعي  التوا�سل 

دخول ف�سل ال�ستاء .

 رغم منا�صد�ت �صرطة �أبوظبي �مل�صتمرة

  وفاتان واإ�شابتان بتدهور 
دراجتني ناريتني بالرب يف العني 
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العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعــــــــــالن
للمقاوالت  ال�س�����ادة/اح�سا�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:3760882 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نا�سر من�سور علي نا�سر النعيمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ها�سم حممدكرمي ال�سكران البلو�سي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعــــــــــالن
لل�سيانة  ال�س�����ادة/انفوتيك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامه  رخ�سة رقم:1443926 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عائ�سه علي �سلطان املقبايل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف غاب�س �سالح غاب�س ربيع امل�سريف
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
وال�سيانة  للمقاوالت  ال�س�����ادة/دربا�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:1827338 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد عبداهلل حممد ال علي %92

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان حممد عبداهلل حممد ال علي %8

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل حممد اآل علي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عمر فاروق نيازى فاروق احمد خان نيازى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان حممد عبداهلل حممد اآل علي

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املرايف للنقليات العامه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1064042 

تعديل اإ�سم جتاري من/ املرايف للنقليات العامه

AL MARAFI GENERAL TRANSPORTING 

اإىل /املرايف لتاأجري احلافالت

AL MARAFI RENTAL BUS

تعديل ن�ساط/ا�سافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(

تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة )4923010(

تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة )4923009(

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جنوم احلرمني لل�سيانة العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:1849149 
تعديل اإ�سم جتاري من/ جنوم احلرمني لل�سيانة العامة ذ.م.م

NJOOM AL HARAMAIN GENERAL MAINTENANCE LLC 

اإىل /ابداع اخلليج ملقاوالت البناء ذ.م.م
EBDAA ALKHALEEJ CONTRACTING LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اريبيان �سويل للزهور والهدايا

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2273295 
تعديل مدير/ا�سافة �سفري بوثيافيتيل عبدالقادر

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة موزاييك الدارة ال�سركات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
MOSAIC COMPANIES MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ارايبيان �سويل لتجارة العطور ذ.م.م
ARABIAN SOUL PERFUMES TRADINg LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رمي حممد علي �سالح هالبي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.85*0.75 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ اريبيان �سويل للزهور والهدايا
ARABIAN SOUL FLOWERS & GIFTS 

اإىل /اريبيان �سويل للزهور والهدايا ذ.م.م 
ARABIAN SOUL FLOWERS & GIFTS LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع احللويات - بالتجزئة )4721015(
اأربعة ع�سر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/روز باري�س للزهور والهدايا

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1413863 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة موراىل رامانا بويينا بولياه رامانا بويينا %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عو�سه �سعيد عبداهلل �سعيد النيادي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ عو�سه �سعيد عبداهلل �سعيد النيادي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*3.80 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ روز باري�س للزهور والهدايا

ROSE PARIS FLOWERS AND GIFTS 

اإىل /روز باري�س للزهور والهدايا ذ.م.م
ROSE PARIS FLOWERS AND GIFTS LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوكو كا�سا للحلويات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2884072 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مرمي خمي�س نا�سر املزروعي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة امال عبا�س احمد النمر %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف مرمي خمي�س نا�سر املزروعي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0*0 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سوكو كا�سا للحلويات
CHOCO CASA sweets 

اإىل /�سوكو كا�سا للحلويات ذ.م.م
CHOCO CASA SWEETS LLC

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

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

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:بي تي يف مينا ريجني حللول تكنولوجيا النقل ذ.م.م
 -  48 - قطعة   5 - غرب  - اخلالدية  ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 
ميزان - مكتب رقم 2 - وحدة املالك/ال�سيخة لطيفه حمدان اآل نهيان

CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1894211 

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

فرع   - قانونيون(  )حما�سبون  و�سركاه  عبا�س  ال�سادة/ا�سعد  -تعيني   2
بناء  وذلك  بتاريخ:2020/11/4  لل�سركة  قانوين  كم�سفي  ابوظبي, 
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على 

العدل بالرقم:2045001269 تاريخ التعديل: 2020/11/9
امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:املدثر لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ.م.م
عنوان ال�سركة:م�سفح ال�سناعيه , م 32/1 , ق 90 - حمل 8 , املالك 

را�سد �سيف را�سد �ساملني رحمه املن�سوري
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1046409 

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

قانوين  كم�سفي  احل�سابات,  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  -تعيني   2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/11/2  لل�سركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2056008015 

تاريخ التعديل: 2020/11/9
امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ تيم�سوار 

لالثاث امل�ستعمل
رخ�سة رقم:CN 2562465  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعــــــــــالن
زلزال  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة العامة
رخ�سة رقم:CN 2802477  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعــــــــــالن
اول  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت االلكرتوميكانيكيه
رخ�سة رقم:CN 1080379  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ الكهرمان 

للنقليات العامة
رخ�سة رقم:CN 1704804  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعــــــــــالن
نهار  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

نيون
رخ�سة رقم:CN 1044795  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ اي كيه 

ايه لتجارة املواد الغذائية
رخ�سة رقم:CN 2933885  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعــــــــــالن
اال�سماك   لبيع  ال�س�����ادة/ق�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1048484 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سن ح�سن حممد احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي ح�سن ح�سن حممد احلمادي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة عني التقوى 

العمال النجارة واحلدادة امل�سلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1140902 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمد ابراهيم علي حممد م�سعود %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم علي حممد م�سعود البلو�سي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعــــــــــالن
مون  درمي  ال�س�����ادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2726597 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عمر �سامل ثعلوب علي الكتبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد �سعيد عبداهلل بروك احلمريي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سودري نويد للنقليات 

العامة وحمل ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1145961 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فاطمه مب�سر ب�سور حربي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سامل �سالح �سامل املحرمي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• الظفرة -وام: 

احلكومية  اخل��دم��ات  مراكز  اأجن��زت 
الظفرة  منطقة  ب��ب��ل��دي��ة  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
الربع  خ���الل  م��ع��ام��ل��ة   80.694
بواقع   ,2020 ال���ع���ام  م���ن  ال��ث��ال��ث 
58.504 معامالت لبلدية منطقة 
معاملة  و22.190  ال����ظ����ف����رة, 
ل���ل�������س���رك���اء اال����س���رتات���ي���ج���ي���ني, ومت 
تقدميها من خالل مراكز اخلدمات 
احل��ك��وم��ي��ة يف م���دن امل��ن��ط��ق��ة, وعرب 

املن�سات الرقمية للبلدية.
وتوا�سل مراكز اخلدمات احلكومية 
تقدمي املبادرات التي ت�سهم يف حتقيق 
ر�سا اجلمهور حيث مت تقدمي مبادرة 
للجهات  ال��رق��م��ي��ة  ال��ه��وي��ة  ت��ف��ع��ي��ل 
التن�سيق  ب��ه��دف  وذل���ك  احل��ك��وم��ي��ة, 
احلكوميني  ال�����س��رك��اء  م��ع  امل�����س��ت��م��ر 

االأدوار  تكامل  ل�سمان  وال��دول��ي��ني 
توا�سل  ب���ج���ان���ب  امل���ع���رف���ة  وت����ب����ادل 
االحرتازية  ب����االإج����راءات  ال��ت��وع��ي��ة 

للحد من انت�سار فريو�س كورونا.
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  وحت���ر����س 
وتب�سيط  اخل����دم����ات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

رحلة املتعامل بالتن�سيق مع اجلهات 
احل����ك����وم����ي����ة االأخ��������������رى, وت����ق����دمي 
اخل�����دم�����ات واإت����اح����ت����ه����ا م����ن خ���الل 
املتعاملني  وت���وع���ي���ة  ق����ن����وات  ع�����دة 
واإ�سعاد  ر�سا  لتحقيق  با�ستخدامها 

املجتمع.

••  دبي - الفجر 

"عادل  اأط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة دب����ي م��ن��ح��ة 
من  املتفوقني"  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال���ك���ام���ل 
مواطنني ومقيمني ب�سرط احل�سول 
95 يف  ع����ن %  ي���ق���ل  م���ع���دل ال  ع���ل���ى 
ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة واحل����ف����اظ على 
الدرا�سة  ف��رتة  خ��الل  عالية  معدالت 

يف جامعة دبي.
الب�ستكي  ع��ي�����س��ى  ال���دك���ت���ور  وت���وج���ه 
رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة دب�����ي ب��ال�����س��ك��ر اإىل 
وقال:  الكامل  ع��ادل  املكرمة  �ساحب 
اإنه �ساهم كثرياً يف دعم اجلامعة ورفع 
�سركته  خ��الل  االأك��ادمي��ي من  ا�سمها 
لالإعالن  غلوبال"  "�سايت  اخلا�سة 
مواد  للجامعة  ق��دم  واأن��ه  والت�سويق, 
اإعالنية وت�سويقية مهمة اعتبارا من 
عام2017 وحتى العام احلايل اإميانا 
ال��ري��ادي يف دعم  ب��دور اجلامعة  منه 

جودة التعليم. 

وح�����ث رج������ال االأع�����م�����ال واخل���ريي���ن 
وامل������ت������ربع������ني ع����ل����ى ت�����ق�����دمي امل���ن���ح 
والدعم  املتفوقني  للطلبة  الدرا�سية 
وذلك  مادياً  املتعرثين  للطلبة  امل��ايل 
خدمة للعلم والتعلم. واأ�سار الب�ستكي 
اإىل اأن تعزيز عالقة ا�سحاب االعمال 
التعليم  وم���وؤ����س�������س���ات  ب���اجل���ام���ع���ات 
ال�سعيد  على  ج��دا  اأم���ر مهم  ال��ع��ايل 
الطلبة  دع��م  جلهة  �سيما  ال  الوطني 
القادرين  غ���ري  وال��ط��ل��ب��ة  امل��ت��ف��وق��ني 
الأ�سباب  ال��درا���س��ة  يف  اال�ستمرار  على 
مهم  اخلا�س  القطاع  دور  واأن  مادية 
وواعد  اي��ج��اب��ي  م��ن��اخ  خلق  يف  للغاية 
لكل طالب جمتهد وقادر على احداث 
واالدبية  العلمية  امل��ج��االت  يف  ال��ف��رق 

والرتبوية.
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ع����ادل ال��ك��ام��ل اإنه 
لتبني  اجل��ام��ع��ة  ي��دع��م  ب���اأن  يت�سرف 
الطلبة  دع���م  ال��ك��ب��ري يف  ال�����دور  ه���ذا 
اأن جامعة دبي  املتفوقني.  واأ�سار اإىل 

اأ�سبحت مثااًل جلودة التعليم يف دولة 
االإمارات من خالل اهتمامها بالتعليم 
خلو�س  املتخرجني  الطلبة  وت��اأه��ي��ل 
جت��ارب ري��ادة االأع��م��ال والوظائف يف 

القطاعني اخلا�س والعام.
ان  اخل��ا���س  القطاع  على  اأن  وا���س��اف 
العالقة  متتني  يف  مميزا  دورا  يلعب 
التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  االي��ج��اب��ي��ة 

وت����وف����ري م����ا ي���ل���زم م����ن دع�����م م����ادي 
من  امل��وؤ���س�����س��ات  تلك  لتتمكن  وعيني 
الدخول اىل عامل التناف�سية العلمية 

واالكادميية والتفوق يف هذا املجال. 
وقالت �سمر حممود امل�سوؤولة عن ق�سم 
اأن اجلامعة  دب���ي  ج��ام��ع��ة  ال��ق��ب��ول يف 
املتربع  ع��ل��ى نفقة  امل��ن��ح  ق��دم��ت ه���ذه 
خلم�سة طلبة متفوقني لدرا�سة اإدارة 
والهند�سة  املعلومات  وتقنية  االأعمال 
�ستقدم  اجل��ام��ع��ة  واأن  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. 
عام  كل  اخلم�س  الدرا�سية  املنح  ه��ذه 
�سروط  ال��ط��ل��ب��ة  ي�����س��ت��ويف  اأن  ���س��رط 
القبول اخلا�سة باجلامعة. كما تطبق 
ال�سروط واالأحكام. ونوه باأن اجلامعة 
بقيمة  تعليمية  م��ن��ح��ا  اأي�����س��ا  ت��ق��دم 
 % 50 على الر�سوم الدرا�سية جلميع 
ت�سل  معدالت  حققوا  الذين  الطلبة 
اىل 90  %  فاأكرث يف املرحلة الثانوية 
لطلبة مرحلة البكالوريو�س من كلفة 

اجلن�سيات من داخل وخارج الدولة.

االأخرى  املنح  من  العديد  هناك  واأن 
 50% منها  امل��ت��ن��وع��ة  واحل�����س��وم��ات 
املواطنني  م���ن  امل��ت��ق��اع��دي��ن  الأب����ن����اء 
دول  واأب�����ن�����اء  ل��ل��م��واط��ن��ني  و10% 
ال����ت����ع����اون اخل���ل���ي���ج���ي ومن  جم��ل�����س 
يعمل باحلكومة اأو من له اأخ اأو اأخت 
م��ن ال��دار���س��ني يف اجل��ام��ع��ة و20% 
و30%  اخلا�سة  االحتياجات  ل��ذوي 
الأ�سحاب بطاقات اأب�سر واإ�سعاد ووفر 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  وم��وظ��ف��ي هيئة 
حماة  ب���ط���اق���ات  الأ����س���ح���اب  و25% 
بطاقات  الأ���س��ح��اب  و15%  ال��وط��ن 
خلريجي  و15%  واإ����س���ع���اد,  ف���زع���ة 
اجل��ام��ع��ة واأف�������راد اأ����س���ره���م ع����دا عن 
اإم���ك���ان���ي���ة ال���دع���م امل������ادي م���ن خالل 
للخريجني  الدرا�سية  املنح  �سندوق 
�سوؤون اخلريجني  اأ�س�سه مكتب  الذي 
اجلهات  بع�س  اأن  ك��م��ا  اجل��ام��ع��ة,  يف 
ال��ر���س��م��ي��ة ت��ق��وم ب��رع��اي��ة اأح����د فئات 
هوؤالء الطلبة ح�سب ا�سرتاتيجياتها.

•• دبي-الفجر:

اأطلقت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
بعد  عن  الطبية  اال�ست�سارة  خدمة 
اأط����ب����اء خ������ارج ال����دول����ة �سمن  م����ع 
خطتها التطويرية لربنامج االأطباء 
الزائرين مل�ساعدة املر�سى واالأطباء 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  يف 
ث��ان��ي��ة يف  ا���س��ت�����س��ارة  ع��ل��ى  للح�سول 
اخلدمة  وتتوفر  احلرجة,  احل��االت 
يف  التخ�س�سات  جميع  ت�سمل  التي 
خالل  للوزارة  تابع  م�ست�سفى   16
�سهر نوفمرب. وتعترب هذه اخلدمة 
اإىل  ل���ل���و����س���ول  اإ�����س����اف����ة ج����دي����دة 
خ���ربات االأط��ب��اء خ���ارج ال��دول��ة من 
والتي  معهم,  مرئي  ات�سال  خ��الل 
تاأتي يف اإط��ار روؤي��ة ال��وزارة لتقدمي 
ومتكاملة  �ساملة  �سحية  خ��دم��ات 

والتكيف مع االإجراءات االحرتازية 
وال���ت���داب���ري ال���وق���ائ���ي���ة امل��ط��ب��ق��ة يف 
املرافق ال�سحية  وي�ستطيع مواطنو 
من  اخلدمة  على  احل�سول  الدولة 
خالل زيارة اإحدى املن�ساآت ال�سحية 
ل�����ل�����وزارة وم����راج����ع����ة ال���ط���ب���ي���ب يف 
العيادة, يتم التن�سيق واالت�سال مع 
على  للح�سول  الدولة  طبيب خارج 
اال���س��ت�����س��ارة ال��ط��ب��ي��ة ع��ن ب��ع��د عرب 
 Microsoft Team برنامج  
لبيانات  حتديث  عليها  بناء  يتم  ثم 
على  طبيعي  ب�سكل  امل��ر���س��ى  زي����ارة 
ال��ن��ظ��ام ب��وا���س��ط��ة اأط���ب���اء ال�����وزارة. 
لربنامج  املبتكرة  اخلدمة  وتتوافق 
�سوابط  م���ع  ال���زائ���ري���ن  االأط����ب����اء 
و�سروط تقدمي اخلدمات ال�سحية 
ع����ن ب���ع���د ب���ن���اء ع���ل���ى م��ل��ح��ق ق����رار 

جمل�س الوزراء. 

تعزيز �ل�صحة �لرقمية
واأك�������د م���ع���ايل ع���ب���د ال���رح���م���ن بن 
ال�سحة  وزي������ر  ال���ع���وي�������س  حم���م���د 
خدمة  اإط���الق  اأن  املجتمع  ووق��اي��ة 
ب��ع��د مع  ع��ن  الطبية  اال���س��ت�����س��ارات 
اإطار  يف  تندرج  الدولة  خ��ارج  اأطباء 
ا�سرتاتيجية الوزارة لتطبيق النماذج 
ال�سحية  امل���م���ار����س���ات  يف  امل��ب��ت��ك��رة 
الوقائية, للحد من العدوى وتعزيز 
واملراقبة  بعد  عن  التطبيب  خدمة 
ت��وف��ري حلول  خ��الل  م��ن  ال�سحية, 
تعزيز  جم��ال  يف  مبتكرة  وخ��دم��ات 
م�سروع  �سمن  ال��رق��م��ي��ة,  ال�����س��ح��ة 
الوزارة لتقدمي الرعاية املتخ�س�سة 
وامل�������س���ورة ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��م��ر���س��ى عن 
ب���ع���د م�����ع اأط�����ب�����اء خ��������ارج ال����دول����ة 
ب��اال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل����ربات الطبية 

االأطباء  ب��رن��ام��ج  ي�ستقطبها  ال��ت��ي 
الزائرين عن بعد, والتي تتوافق مع 
االإج����راءات االح��رتازي��ة املطبقة يف 
جلائحة  للت�سدي  ال�سحية  املرافق 

كوفيد19-.
اإطالق  اإىل  العوي�س  معايل  واأ���س��ار 
الوزارة خدمات العيادات التخ�س�سية 
تقنيات  ب��ا���س��ت��خ��دام  االإل���ك���رتون���ي���ة 
الرقمية  واالت�������س���االت  امل��ع��ل��وم��ات 
ا�ستجابة  امل��ا���س��ي  م��اي��و  �سهر  م��ن��ذ 
االحرتازية,  والتدابري  لالإجراءات 
االخت�سا�سات  ج���م���ي���ع  ل��ت�����س��م��ل 
وال�سيدلة  والتمري�سية  الطبية 
واخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة امل�����س��ان��دة, من 
العالجية  اخل��دم��ات  تقدمي  خ��الل 
بعد  عن  للمر�سى  الطبية  وامل�سورة 
حزمة  �سمن  عالية,  وكفاءة  بجودة 
ال���ت���ي تعمل  امل�����س��اري��ع االب���ت���ك���اري���ة 

عليها وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
يف اإطار التحول النوعي اإىل تقنيات 

ال�سحة الرقمية.

ــى مــن �خلـــر�ت  متــكــني �ملــر�ــص
�لعاملية

بدوره اأو�سح �سعادة الدكتور حممد 
���س��ل��ي��م ال��ع��ل��م��اء وك���ي���ل ال�������وزارة اأن 
الطبية  اال�ست�سارات  خدمة  تقدمي 
ع���ن ب��ع��د م���ع اأط���ب���اء خ����ارج الدولة 
ي�سهم بتمكني املر�سى من احل�سول 
على اخلربات الطبية لال�ست�ساريني 
التقنية  ال��ب��ن��ي��ة  م���ن  ب��اال���س��ت��ف��ادة 
امل�ست�سفيات  توفرها  التي  املتقدمة 
ب�����������ال�����������وزارة, ل�����ت�����ق�����دمي خ�����دم�����ات 
وتلقي  االأويل  الطبي  الت�سخي�س 
مع  بالتن�سيق  الطبية  االإر�����س����ادات 
الفريق الطبي يف الوزارة, من خالل 

يف  الطبية  بالتطبيقات  اال�ستعانة 
املدعمة  واالأدوات  الذكية  الهواتف 
لتقنيات الذكاء اال�سطناعي لتوفري 
اأكرب ا�ستفادة من اال�ست�سارة الطبية 
ع��ن ب��ع��د م��ع اأط��ب��اء خ���ارج الدولة. 
ا�سرتاتيجية  اأن  ���س��ع��ادت��ه  م���وؤك���داً 
اإطالق برنامج االأطباء  الوزارة من 
ال���زائ���ري���ن وب���ال���رغ���م م���ن ظ���روف 
كوفيد19- فاإنها تثبت جدواها من 
خالل اال�ست�سارة عن بعد مع اأطباء 
املر�سى  اآالم  لتخفيف  الدولة  خارج 
وحت�سني ج��ودة حياتهم واحل��د من 

عبء �سفرهم للخارج.

ــــاء  ــــب تــــطــــور بـــرنـــامـــج �لأط
�لز�ئرين

�سلطان  ال���دك���ت���ور  اأو�����س����ح  ب������دوره 
ال�������س���ري���ف م���دي���ر م��ك��ت��ب االأط����ب����اء 

خ���دم���ة  اإط�����������الق  اأن  ال������زائ������ري������ن 
ب��ع��د مع  ع��ن  الطبية  اال���س��ت�����س��ارات 
اأط�����ب�����اء خ������ارج ال�����دول�����ة ي�����س��ه��م يف 
ا�ستقطاب اخلربات العاملية من دون 
تكلف عناء ال�سفر, لتوفري اخلدمات 
للمر�سى  والعالجية  الت�سخي�سية 
يف  الطبية  ال��ك��وادر  ق���درات  وتعزيز 
اإىل  م��ن��وه��اً  ال������وزارة.  م�ست�سفيات 
احل��ر���س على اخ��ت��ي��ار االأط��ب��اء من 

االأكرث  الطبية  التخ�س�سات  ذوي 
تلبية  احلالية  املرحلة  خ��الل  طلباً 
اإط�����ار  امل���ر����س���ى, ويف  الح���ت���ي���اج���ات 
برنامج  لتطوير  ال����وزارة  ت��وج��ه��ات 
مع  يتنا�سب  مبا  الزائرين  االأط��ب��اء 
االإج����راءات االح��رتازي��ة املطبقة يف 
على  التاأكيد  م��ع  كوفيد19-,  ظ��ل 
انقطاع  ب�����دون  اخل���دم���ة  م��وا���س��ل��ة 

وبكفاءة تالئم املعايري املعتمدة.

»دار الرب« يف عجمان تنفق  بـ 4.4 ماليني درهم لدعم املحتاجني  ا�شتفادت منها األف و24 حالة خالل 9 اأ�شهر
•• دبي-الفجر:

 4 بلغت   اإجمالية  بقيمة  اإن�سانية  م�ساعدات  ال��رب يف عجمان  دار  ف��رع جمعية  ق��دم 
العام اجلاري  االأوىل من  الت�سعة  ال�سهور  109 دره��م, خالل  األ��ف   423 ماليني  

»2020«, ا�ستفادت منها األف و24  حالة من املحتاجني وذوي الدخل املحدود.
امل�ساعدات  اإن  ال���رب«:  »دار  جلمعية   التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي  �سهيل  حممد  وق��ال 
توزعت بني 4  اأبواب لعمل اخلري, هي التعليم, بدعم 247 طالبا, واإيجار ال�سكن, 
الكهرباء,  فواتري  ت�سديد  مري�سا,   61 العالج,  اأ�سرة,    461 منه   ا�ستفادت  ال��ذي 

ل�سالح 26 منزال, و229 حالة ا�ستفادت من بند »م�ساعدات اأخرى« متنوعة.

 و اأ�ساف املهريي  اإىل اأن جمعية  دار الرب حتر�س على اإ�سراك االأف��راد واملوؤ�س�سات 
املجتمعية بكافة تخ�س�ساتها يف دعم امل�ساريع اخلريية التي تطلقها اجلمعية , بهدف 
واملحتاجني  الفقراء  لفئة  املجاالت  خمتلف  يف  االإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي  �سمان 
ب��اإم��ارات الدولة, و فق  من االأف��راد واالأ�سر يف املجتمع ,وذل��ك عرب  ف��روع اجلمعية 
ا�سرتاتيجية واأهداف اجلمعية  التي تعمل من اأجلها منذ اأكرث من  41 عاماَ وحققت 
اإجنازات متميزة بف�سل دعم القيادة الر�سيدة وتوجيهاتهم احلكيمة لتطوير وتاأطري 
و حوكمة  العمل اخل��ريي واالإن�ساين واالإغاثي حيث حققت دول��ة االإم��ارات مراكز 

متقدمة  عاملياً يف حقل العمل االإن�ساين التنموي امل�ستدام. 
و من جانبه اأ�سار في�سل ال�سحراوي مدير فرع دار الرب يف عجمان اأن الفرع  اأطلق 

حزمة من مبادرات اخلري والتنمية واالإح�سان يف االإمارة, خالل الثالثة اأرباع االأوىل 
من العام احلايل, �سملت تقدمي 7,200 اآالف وجبة غذائية ل� 200 عامل يوميا, 
البلدية  دائ��رة  مع  بالتعاون  عجمان,  يف  الوطني  التعقيم  م�سروع  يف  العاملني  من 
والتخطيط, و22,200 األف وجبة للعمال, الذين خ�سعوا للحجر ال�سحي, يف �سكن 
عمال بلدية عجمان, وتوفري 530 جهازا لوحيا لطلبة منطقة عجمان التعليمية, 
غري القادرين, يف �سبيل تعزيز انخراطهم يف منظومة »التعلم عن بعد« و تقدمي 500 
�سلة غذائية للمحتاجني يف االإمارة, م�سيفا اأن جائحة »كورونا« كوفيد 19  زادت من 
قيمة ال�سرف على بع�س امل�ساريع اخلريية, و باالأخ�س م�ساريع اإطعام الطعام لفئات 

االأكرث حاجة من العمال املتواجدين يف خمتلف مناطق  اإمارة عجمان.

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تطلق خدمة اال�شت�شارة الطبية عن بعد مع اأطباء خارج الدولة �شمن برنامج االأطباء الزائرين

•• اأبوظبي-وام: 

ال�����س��رك��اء العامليني  ل��ل��م��راأة م��ع جم��م��وع��ة م��ن  امل��ت��ح��دة  اأط��ل��ق��ت ه��ي��ئ��ة االأمم 
والوطنيني اأم�س مبادرة تغيري ال�سور النمطية يف االإعالنات يف االإمارات لدعم 
تغيري ال�سور النمطية ال�سارة للن�ساء والرجال يف قطاعي االإعالم واالإعالن. 
وتهدف املبادرة يف دولة االإم��ارات لتو�سيع متثيل امل��راأة والرجل يف االأدوار غري 

التقليدية, اإىل جانب متكني املراأة وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني.
ومتثل مبادرة تغيري ال�سور النمطية يف االإعالنات من�سة فكرية وعملية ت�سعى 
اإىل الق�ساء على ال�سور النمطية ال�سارة القائمة على النوع االجتماعي يف كافة 

منابر املحتوى االإعالين.
ومت اإطالق املبادرة يف دولة االإمارات مع �سبع �سركات وطنية وعاملية, اإىل جانب 
االأو�سط  ال�سرق  الدولة واملهرجان االأول لالإبداع يف منطقة  االإع��الن يف  �سناع 
و�سمال اإفريقيا, حيث توحدت كل هذه املوؤ�س�سات لتمكني املراأة من كل اخللفيات, 
امل�ساواة بني اجلن�سني.  للم�ساهمة يف خلق عامل يقوم على  والثقافات  االأع��راق 
ويعترب اإطالق مبادرة تغيري ال�سور النمطية يف االإعالنات يف االإمارات, مبادرة 
تقودها هيئة االأمم املتحدة للمراأة.. االأول من نوعه يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
وال�ساد�س على م�ستوى العامل, لتن�سم املوؤ�س�سات العاملة يف االإم��ارات اإىل تلك 
املوجودة يف الربازيل واليابان وجنوب اإفريقيا وتركيا واململكة املتحدة يف االلتزام 

بتغيري ال�سور النمطية ومتثيل املراأة ب�سكل تقدمي يف قطاع االإعالن.
زايد  وجامعة  االإع��الن��ي��ة  ال�سركة  جمموعة  اأجرتها  التي  ال��درا���س��ات  اأن  يذكر 
تكري�س  توا�سل  اخلليج  منطقة  يف  التلفزيونية  االإع��الن��ات  معظم  اأن  اأظهرت 
الواقع يف منطقة  اأر�س  الن�ساء على  التقليدية, وال متثل دور  النمطية  ال�سور 
من  اأن  ال��درا���س��ة  �سملتهم  ال��ذي��ن  االأ�سخا�س  م��ن   85% يعتقد  كما  اخلليج. 
اإيجابي.  ب�سكل  والرجال  الن�ساء  من  كل  متثيل  التجارية  العالمات  م�سوؤولية 
هيئة  اأجرتها  والتي  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  جتاه  النظر  وجهات  درا�سة  واأثبتت 
%88 من  االأمم املتحدة للمراأة يف دولة االإم��ارات نتائج مماثلة, حيث يعتقد 

املجتمع يف دولة االإمارات اأنه من ال�سروري اأن يعامل املجتمع الن�ساء والرجال 
على قدم امل�ساواة, ويعتقد اأكرث من ن�سف املجتمع يف الدولة اأن و�سائل االإعالم 
خليفة  ن���ورة  ���س��ع��ادة  وق��ال��ت  ف��ق��ط.  تقليدية  اأدوار  يف  وال��رج��ال  الن�ساء  ت�سور 
ال�سويدي االأمني العام لالحتاد الن�سائي العام - املوؤ�س�سة الرائدة لتمكني املراأة 
يف دولة االإمارات - .. » تفخر دولة االإمارات واالحتاد الن�سائي العام بدعم اإطالق 
مبادرة تغيري ال�سور النمطية , كونها الدولة االأوىل يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
وال�ساد�سة على م�ستوى العامل التي تطلق هذه املبادرة التي بداأتها هيئة االأمم 
املتحدة للمراأة, ي�سرفنا امل�ساهمة باأف�سل ممار�ستنا الوطنية ل�سمان متكني املراأة 
يف جميع جوانب احلياة, ومل�ساعدتها على تطوير وا�ستغالل امكاناتها الكاملة«.

االأمم  هيئة  ات�سال  مكتب  م��دي��رة  ال�سحي,  م��وزة  ال��دك��ت��ورة  قالت  جانبها  م��ن 
املتحدة  االأمم  هيئة  ي�سر  اخلليجي..«  التعاون  جمل�س  ل��دول  للمراأة  املتحدة 
ال�سرق االأو�سط الإطالق  ك��اأول دول��ة يف منطقة  اإن�سمام دول��ة االإم��ارات  للمراأة 
الذي  والتقدم  االلتزام  مدى  على  هذا  وي��دل   , النمطية  ال�سور  تغيري  مبادرة 
عالية  وو�سع معايري  امل���راأة  اأج��ن��دة متكني  �سعيد  على  االإم���ارات  دول��ة  حققته 
لدمج املراأة وقيادتها يف القطاعني العام واخلا�س. لي�س لدي اأدنى �سك اأن هذا 
التحالف بني ال�سركاء �سيحدث تغيرياً اإيجابياً يف قطاع االإعالم واالإعالن هنا يف 

دولة االإمارات, كما �سي�ساهم يف خلق عامل مت�ساٍو بني اجلن�سني«.
يونيليفر  و�سركة  التجارية  االإع��الن��ات  جمموعة  رئي�س  كاكار  �ساجنيف  وق��ال 
واأوكرانيا  ورو�سيا  وتركيا  االأو���س��ط  ال�سرق  ملنطقة  التنفيذي  الرئي�س  ونائب 
وبيالرو�سيا الذي لعب دورا رائداً يف اجلمع بني ال�سركات لتفعيل مبادرة تغيري 
ال�سور النمطية..« تلتزم جمموعة االأعمال االإعالنية ABG و�سركة يونيليفر 
االإعالنات  يف  النمطية  ال�سور  تغيري  مب��ب��ادرة  موؤ�س�سني  ع�سوين  ب�سفتهما 
النمطية  ال�سورة  وك�سر  امل���راأة  لتمكني  واإعالناتنا  م��واردن��ا  جميع  با�ستخدام 

عنها«.
وقالت ثيا �سكيلتون, مديرة مهرجان دبي لينك�س.. » ي�سعد دبي لينك�س االن�سمام 
ك�سريك يف مبادرة تغيري ال�سور النمطية.. وبعد اأن �سهدنا عن كثب قوة االإبداع 

يف ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا يف االأ�سهر االأخ��رية, من املهم اال�ستمرار يف 
وامل�ساواة  ال�سمولية  يعك�س  بناء جمتمع  اأجل  وال�سعي من  البع�س  بع�سنا  دعم 
بني اجلن�سني. كما اأطلع اإىل االحتفال يف امل�ستقبل القريب باالأعمال التي متثل 
الرجال والن�ساء العاملني يف قطاع االإعالن واالإعالم يف منطقة ال�سرق االأو�سط 

و�سمال اأفريقيا«.
ل�����س��وؤون اخل��دم��ات الطبية,  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ادي��ة ب�ستكي,  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
على  القائمة  البالية  النمطية  االأفكار  اإن حتدي  للطريان..  االحت��اد  جمموعة 
النوع االجتماعي وحتطيمها هو اأمر اأ�سا�سي لتمكني املراأة للو�سول اإىل جمتمع 
اأدوار  يف  امل���راأة  دور  نعزز  للطريان,  االحت���اد  �سركة  ويف   , االأط��ي��اف  جمع  ي�سم 
اجلهد  هذا  موا�سلة  وي�سعدنا  للتقدم  لهن  حتقق  فر�س  بخلق  وقمنا  متنوعة 
الإحداث  االإع��الن��ات  يف  النمطية  ال�سور  تغيري  مبادرة  مع  ال�سراكة  خ��الل  من 
تغيري ال�سلوك االإيجابي يف دولة االإمارات العربية املتحدة. وقال رامز �سحادة, 
الع�سو املنتدب ملنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا يف في�سبوك.. » ب�سفتنا 
اأحد املوقعني على مبادئ متكني املراأة , تلتزم �سركة في�سبوك بتج�سيد امل�ساواة 
الكاملة بني اجلن�سني والدعوة اإليها, وو�سع املبادئ والقيم التي متّكن املراأة يف 
مكان العمل وتلهم املاليني من االأجيال القادمة , و يعد اإطالق مبادرة تغيري 
بالغ  اأم���ًرا  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  االإع��الن��ات  يف  النمطية  ال�سور 
االأهمية, وميثل فر�سة للموؤ�س�سات للعمل مًعا, عرب القطاعني العام واخلا�س, 
ل�سمان امل�ساواة بني اجلن�سني, والقيام باخلطوات الالزمة لتحقيقها يف املنطقة, 
اأنا متفائل جداً ب�ساأن ما ميكننا حتقيقه معا«. وقالت لينو كاتاروزي, الرئي�س 
االإقليمي ملنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا, يف �سركة غوغل.. » ي�سعدنا اأن 
نكون جزًء من مبادرة تغيري ال�سور النمطية , و يعد التنوع وال�سمول من القيم 
االأ�سا�سية ل�سركة غوغل ونحن لدينا دور مت�ساٍو نلعبه داخل ثقافة �سركتنا ومع 
موظفينا وعرب منتجاتنا وم�ستخدمينا و�سركائنا, ويوؤثر قطع االإعالن واالإعالم 
ب�سكل كبري على تغيري ال�سور النمطية والتحيز اجلن�ساين ومن خالل املبادرات 
ال�سحيحة, باإمكاننا حتقيق التقدم يف امل�ساواة بني اجلن�سني يف دولة االإمارات«.

وقال علي مطر, رئي�س لينكداإن يف ال�سرق االأو�سط واالأ�سواق النا�سئة يف اأوروبا 
روؤية  مع  »اأن�سترييوتايب«  النمطية  ال�سور  تغيري  مبادرة  تتما�سى   « واإفريقيا, 
�سبكة لينكداإن الهادفة الإتاحة فر�س اقت�سادية ومهنية واعدة للجميع, ونحن 
فخورون بكوننا من االأع�ساء املوؤ�س�سني فيها, فمن املهم اأن تعك�س و�سائل االإعالم 
اأمر حيوي,  وهذا  به منطقتنا,  تتميز  الذي  التنوع احلقيقي  االإعالنية  وامل��واد 
اإح��داث حتول  خا�سًة يف هذا التوقيت. ونحن نتطلع اإىل لعب دور حم��وري يف 

اإيجابي يف هذا املجال«.
وقال ايلى خوري, رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي يف جمموعة اأمنيكوم 
ميديا جروب ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.. » منذ تاأ�سي�سنا, التزمت جمموعة 
بالتنوع وال�سمولية , ون�سعى دائماً لنكون مكاناً رائعاً للعمل للجميع.   OMG
اأومني« يف دولة االإم��ارات داخل املجموعة  2017 اأطلقنا مبادرة »ن�ساء  يف عام 
الالزمة  االإر�سادات  وتقدمي  القيادية  املهارات  تنمية  على  املبادرة  هذه  وتركز   ,
تنظيم  و  القيادي  الفكر  والتدريب على  العمل  ور�س  للمراأة من خالل تقدمي 
تغيري  مبادرة  يف  موؤ�س�سا  ع�سوا  اليوم  بكوننا  نفخر  كما   , اجلماعية  املحادثات 
ال�سور النمطية يف االإعالنات يف االإمارات العربية املتحدة لنح�سر وجهة النظر 
وال�سركات  �سي�ساعدنا  هذا  اأن  ونوؤمن   , املنطقة  اإىل  املمار�سات  واأف�سل  العاملية 
طويلة  طريق  اأمامنا  العملي.  امل�ستوى  على  التغيري  ه��ذا  تطبيق  يف  االأخ���رى 
لنقطعها يف �سبيل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف ال�سرق االأو�سط, وخا�سة يف 

جمال االأعمال ولكننا بداأنا نرى تغيريا ملحوظا يف وجهات النظر«.
وقال ح�سني فريجة, مدير عام Snap Inc. يف منطقة �سرق االأو�سط و�سمال 
االإعالم  و�سائل  يف  امل��راأة  بتمثيل  املتعلقة  الق�سايا  ومعاجلة  فهم  اإن  اأفريقيا.. 
التعبري  تدعم  �سركة  وباعتبارها  املنطلق,  ه��ذا  وم��ن  م�ستمراً..  جهداً  يتطلب 
عن النف�س وتطّور حمتوى خم�س�س ي�ساهده ماليني االأ�سخا�س يومياً, توفر 
Snap من�سة فريدة ملبادرة تغيري ال�سور النمطية يف االإعالنات .. االإمارات, 
ت�سعى من خاللها اإىل تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني وتغيري ال�سور النمطية يف 

قطاع االإعالن واالإعالم«.

هيئة االأمم املتحدة للمراأة تطلق حتالف تغيري ال�شور النمطية يف االإعالنات يف االإمارات

مراكز اخلدمات احلكومية ببلدية منطقة الظفرة تنجز جامعة دبي تطلق منحة درا�شية للمواطنني واملقيمني با�شم رجل االأعمال عادل الكامل 
من 2020 الثالث  الربع  خالل  معاملة   80.694
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عربي ودويل

ال����ذي ح�سلت  ال��ت�����س��ري��ح��ات  ن�����ّس  ال�����س��رع��ّي��ة, بح�سب  غ��ري 
املوؤمتر  بتغطية  لها  ي�سمح  مل  التي  بر�س  فرن�س  وكالة  عليه 

ال�سحايف.
من جهته, اأّكد بلجود اأّن “نظرتنا متطابقة يف كّل امللفات التي 

تطّرقنا اإليها«.
كما ا�ستقبل رئي�س الوزراء عبد العزيز جراد الوزيَر الفرن�سي 
دارمانان, وهو حفيد جندي جزائري قاتل يف �سفوف القوات 

الفرن�سّية.
وزي��ر اخلارجية �سربي  ا مع  اأي�سً دارم��ان��ان حم��ادث��ات  وعقد 
ال��ذي دخل  تبون  املجيد  الرئي�س عبد  يلتق  بوقدوم, لكنه مل 

امل�ست�سفى يف اأملانيا ب�سبب اإ�سابته بكوفيد-19.

الفرن�سي للحكومة اجلزائرية قائمة برعاياها املقيمني ب�سفة 
غ���ري ق��ان��ون��ي��ة وامل��ت��ه��م��ني ب��ال��ت��ط��رف وال���ذي���ن ت��ري��د باري�س 

ترحيلهم.
وبح�سب وزارة الداخلية الفرن�سية ت�سم قائمة املهاجرين غري 
ال�سرعيني املتطرفني 231 �سخ�سا منهم 60 تون�سيا ومثلهم 
من املغاربة واكرث قليال من اجلزائريني, جعلت من ترحيلهم 

اأولوية.
واأقرت وزارة الداخلية الفرن�سية باأن “هناك �سعوبة متزايدة” 
وغلق  كوفيد-19  ب�سبب  “اأوال  ال��رتح��ي��ل  عمليات  الإج����راء 
احلدود. كما يجب على البلدان االأم قبول ترحيلهم, ويتطلب 

ذلك وقتا«.

•• اجلزائر-اأ ف ب

حّيا وزير الداخلّية الفرن�سي جريالد دارمانان “تعاون” بالده 
مع اجلزائر التي يزورها يف اإطار جولة يف املنطقة للبحث يف 

ق�سّيَتي الهجرة ومكافحة االإرهاب.
وتاأتي جولة دارمانان عقب تعّر�س فرن�سا لهجمات اإرهابية.

مع  م�سرتك  �سحايف  موؤمتر  خ��الل  الفرن�سي,  الوزير  و�سكر 
نظريه اجلزائري كمال بلجود, اجلزائر على “تعاونها امل�ستمّر, 
م�سريا اإىل تبادل  ة يف جمال االأمن ومكافحة االإرهاب”,  خا�سّ

املعلومات بني م�سالح اال�ستعالمات الداخلّية يف البلدين.
الليبّية والهجرة  االأزم��ة  اإليها,  التطّرق  مّت  التي  امللّفات  ومن 

كما التقى دارمان وزيَر ال�سوؤون الدينية يو�سف بلمهدي الذي 
اأ�سكال العنف والتطرف مهما  “جميع  اأكد �سرورة ا�ستئ�سال 

بح�سب بيان �سادر عن وزارته. كان م�سدرهما”, 
وقال البيان ان “االإ�سالم دين حمبة و�سالم وتعاي�س«.

وبح�سب ال�سحف فاإنه ميكن ان يزور الوزير الفرن�سي �سمال 
غرب اجلزائر حيث م�سقط راأ�س جّده جلهة والدته.

وكانت هذه اجلولة مقررة منذ وقت طويل لكنها اأرجئت بعد 
الهجوم الذي اأ�سفر عن ثالثة قتلى يف كني�سة ال�سيدة العذراء 
 21 وال��ذي نفذه تون�سي يبلغ  يف مدينة ني�س جنوب فرن�سا, 

عاما قدم حديثا اإىل اأوروبا.
وكما يف تون�س وقبلها يف املغرب, ينتظر ان يقدم وزير الداخلية 

فرن�شا ت�شيد بالتعاون مع اجلزائر يف م�شاألة الهجرة 

•• عوا�سم-وكاالت

اإعالن  االأو����س���ط  ال�����س��رق  ينتظر 
للرئي�س  امل��ح��ت��م��ل��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة 
امل��ن��ت��خ��ب جوب  ال���دمي���ق���راط���ي 
بايدن م�ستقباًل, لتحديد موقفه 
خا�سة  اجل����دي����دة,  االإدارة  م���ن 
االإي���راين  بامللف  منها  يتعلق  م��ا 

واجلماعات االإرهابية.
�سادرة  ع��رب��ي��ة  ل�����س��ح��ف  ووف���ق���اً 
ت��وق��ع مراقبون  االث���ن���ني,  اأم�����س 
اأن ُيكمل الرئي�س املنتخب بايدن 
�سيا�سة الرئي�س االأمريكي دونالد 
ت���رام���ب, ف��ي��م��ا ي���رى اآخ�����رون اأن 
اإىل  االأم���ري���ك���ي���ة  االإدارة  ع�����ودة 
ال��ك��ارث��ي��ة �سبه  اأوب����ام����ا  اأخ���ط���اء 

م�ستحيلة.

قلق وترقب
�سحيفة  ق��ال��ت  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
من�سوب  اإن  ال��ل��ن��دن��ي��ة,  ال���ع���رب 
ال�سرق  ارتفع يف  والقلق  الرتقب 
معرفة  ان����ت����ظ����ار  يف  االأو�������س������ط 
الدميقراطي  الرئي�س  ل�سيا�سة 
امل��ن��ت��خ��ب ج��و ب���اي���دن, خ��ا���س��ًة يف 

جمال امللف النووي االإيراين.
التهنئة  ر����س���ائ���ل  اأن  واأ����س���اف���ت 
روؤ�ساء  بعثها  التي  الدبلوما�سية 
للرتحيب  ع��رب��ي��ة  دول  وزع���م���اء 
املنتخب,  االأم���ري���ك���ي  ب��ال��رئ��ي�����س 
�سيا�سته  ع��ن  ت�����س��اوؤالت  رافقتها 
يف  ملتهبة  ملفات  “يف  املحتملة 
باإيران  ت���ب���داأ  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
وعالقتها مع دول اخلليج العربي, 
واليمن,  ال���ع���راق,  يف  تنتهي  وال 

ولبنان, وليبيا, وفل�سطني«.

••اأدي�س اأبابا-رويرتز

حملته  االإثيوبي  ال��وزراء  رئي�س  كثف 
�سمال  تيجراي  منطقة  يف  الع�سكرية 
البالد وذلك ب�سن �سربات جوية تاأتي 
الإنفاذ  “عملية  اإن��ه��ا  ق���ال  مم��ا  ج���زءا 
املخاوف  زاد  ال��ذي  االأم���ر  القانون”, 
اأكرب  اأهلية يف ثاين  ان��دالع حرب  من 

دولة اأفريقية من حيث عدد ال�سكان.
وجت��اه��ل رئ��ي�����س ال������وزراء اأب����ي اأحمد 
واحللفاء  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ن  دع���وات 
يف امل��ن��ط��ق��ة ل��ل��ت��ف��او���س م����ع ال���ق���ادة 
ت��ي��ج��راي, وه���ي موطن  امل��ح��ل��ي��ني يف 
االئتالف  تقود  ظلت  عرقية  جماعة 
احلاكم على مدى عقود اإىل اأن توىل 
اأبي  و�سن   .2018 ع��ام  ال�سلطة  اأب��ي 

عدداً  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
من زعماء املنطقة يرون اأن بايدن 
“�سيا�سات  االأرج��ح  على  �سينتهج 
���س��ي��ع��م��ل على  واأن���������ه  م����األ����وف����ة 
واأن ما  اأوباما,  ب��داأه  ما  ا�ستكمال 
ي�ساعده يف ذلك االأثر الفو�سوي 

الذي �سيخلفه ترامب«.

�لأقرب؟
عبدالرحمن  ق����ال  ج��ه��ت��ه,  م���ن 
ال�سرق  ���س��ح��ي��ف��ة  يف  ال����را�����س����د 
عمر  يف  “رجاًل  اإن  االأو������س�����ط, 
نتنباأ  يجعلنا  بايدن  جو  وجتربة 
الرئي�س  �سيكون  اأنه  مبو�سوعية 

ما  �ستخ�سر  فاإنها  اأوب��ام��ا,  د�سنه 
تبقى لها من اأ�سدقاء يف الوطن 
ال�سعوب  ه��ذه  اأن  حيث  ال��ع��رب��ي, 
ترف�س الدخول يف دوامة ال�سياع 
كان  مهما  جديد,  من  ال�سيا�سي 
�ستقدمها  التي  االإغ���راءات  حجم 
م�ستقبل  ح����ول  ل��ه��م  وا���س��ن��ط��ن 
�ساحر مثل اأفالم “�سندريال” يف 

هوليوود«.

بايدن لي�س �أوباما
ال�����وط�����ن  �����س����ح����ي����ف����ة  يف  اأم������������ا 
را�سد:  �سعد  ف��ق��ال  البحرينية, 
لدى  ك��ث��رية  ت�������س���اوؤالت  “هناك 

االأمريكي االأقرب ولي�س العك�س, 
ف���ه���ذا ال�����س��ي��ا���س��ي امل���ث���اب���ر ال���ذي 
اأم�سى نحو ن�سف قرن يف العمل 
م�سريته  يف  ن���الح���ظ  امل�����س��ت��م��ر, 
مواقفه,  على  م��داوم  اأن��ه  املهنية 
الرباغماتية,  �سخ�سيته  وع��ل��ى 
اإن���ه مو�سوعة  وغ��ن��ي ع��ن ال��ق��ول 

ومرجع يف ال�سوؤون الدولية«.
واأ�ساف “نحن اأمام اأكرث �سيا�سي 
بالعامل  ومعرفة  خ��ربة  اأمريكي 
املتحدة  ل��ل��والي��ات  رئي�ساً  ي�سبح 
م��ن��ذ ال��رئ��ي�����س ج�����ورج ب���و����س يف 
مهمة  م�����س��األ��ة  وه�����ذه   ,1990
يف  معقدة  العربية  املنطقة  الأن 

�سيعيد  ه��ل  ال��ع��رب��ي,  ال��ي�����س��ار  اأو 
امل�������س���رتي االأم�����ري�����ك�����ي, احل����زب 
االأبي�س  البيت  يف  الدميقراطي, 
باراك  االأ�سبق  الرئي�س  �سيناريو 
والعنف  الفو�سى  واإع��ادة  اأوباما, 
واالإره�����������اب واإ�����س����ع����ال احل�����روب 
ب��اخ��ت�����س��ار ه���ل �سوف   , االأه��ل��ي��ة 
اإ�سقاط  �سيا�سة  اإىل  اأمريكا  تعود 
االأنظمة  وت���غ���ي���ري  احل����ك����وم����ات 
ال���ع���رب���ي���ة, ح���ت���ى داخ������ل ال�����دول 
بالدول  وا�سنطن  ت�سنفها  التي 

ال�سديقة اأو احلليفة؟«.
اإىل  اأم��ري��ك��ا  “اإذا ع���ادت  واأ���س��اف 
ه�����ذا االأ�����س����ل����وب ال����ق����دمي ال����ذي 

ق�ساياها, ومن �سمنها العالقات 
اال�سرتاتيجية للدول املحورية يف 

املنطقة«.
واأو������س�����ح اأن������ه وع���ل���ى ع��ك�����س ما 
املعادي  االإع��الم  ترويجه  يحاول 
يف  حمتمل  ت��وت��ر  ع��ن  لل�سعودية 
العالقة بني وا�سنطن والريا�س, 
متاماً,  “العك�س  ال��ك��ات��ب  ت��وق��ع 
مع  ق��ي��ل  نف�سه  ال��ك��الم  اأن  ذل���ك 
و���س��ول دون��ال��د ت��رام��ب للرئا�سة 
ب��اأن��ه ي��ح��م��ل اأجندة  ال����ذي ات��ه��م 
امل�سالح  ولكن  للريا�س,  معادية 
�سرعان  الطويل  والتاريخ  العليا 
م���ا ف��ر���س��ا ن��ف�����س��ي��ه��م��ا وت���ك���ررت 

الرئي�س  م���ع  اجل���ي���دة  ال��ع��الق��ة 
ترامب«.

ن�صخة من �أوباما؟
عبداملنعم  الكاتب  اأ�سار  وب���دوره, 
اخلليج  ���س��ح��ي��ف��ة  يف  اإب����راه����ي����م 
ال���دول  ال��ب��ع�����س يف  اإىل ح��م��ا���س��ة 
العربية لفوز جو بايدن بالرئا�سة 
املوالني  ب��ني  خا�سًة  االأم��ري��ك��ي��ة, 
اجلماعات  اأو  ت��رك��ي��ا,  اأو  الإي����ران 

الي�سارية.
الت�سويق  مهرجان  “اأمام  وق��ال: 
ال�سيا�سي املتحم�س الذي يعر�سه 
اأو تركيا  املوالون الإي��ران,  ه��وؤالء 

يف  امل��ا���س��ي  االأ���س��ب��وع  ع�سكرية  حملة 
املوالية  ال���ق���وات  اإن  وق����ال  االإق���ل���ي���م, 
للقادة هناك هاجمت قاعدة ع�سكرية 
املعدات. ويتهم  �سرقة بع�س  وحاولت 
بتقوي�س  ت���ي���ج���راي  يف  ال����ق����ادة  اأب�����ي 
ومنذ  ال���دمي���ق���راط���ي���ة.  اإ����س���الح���ات���ه 
تق�سف طائرات حربية  احل��ني,  ذل��ك 
املتاخمة  املنطقة  يف  اأه��داف��ا  حكومية 
ل���ل���ح���دود م����ع ال���������س����ودان واإري�����رتي�����ا, 
االإغاثة  جم��ال  يف  العاملون  وحت��دث 
اأج��زاء من  عن معارك عنيفة يف عدة 
امل��ن��ط��ق��ة ل��ق��ي ف��ي��ه��ا ���س��ت��ة ع��ل��ى االأقل 

م�سرعهم واأ�سيب الع�سرات.
للجي�س  ج��������ددا  ق��������ادة  اأب��������ي  وع������ني 
وامل����خ����اب����رات وال�������س���رط���ة االحت���ادي���ة 
ووزي��������را ج����دي����دا ل���ل���خ���ارج���ي���ة, وهي 

جمعت  اإن��ه��ا  حمللون  يقول  تغيريات 
عليا  م��ن��ا���س��ب  يف  م���ق���رب���ني  ح���ل���ف���اء 
اأبي  م��ع ت�ساعد ح��دة ال�����س��راع. وف��از 
لل�سالم,  ن��وب��ل  بجائزة  املا�سي  ال��ع��ام 
ال�سالم  حت��ق��ي��ق  يف  جل���ه���وده  وذل�����ك 
اإريرتيا, وتطبيق  بني بالده وجارتها 
واح��د من  اإ���س��الح��ات دميقراطية يف 
اأف��ري��ق��ي��ا. اإال  اأك���رث االأن��ظ��م��ة قمعا يف 
وعد  ال��ذي  الدميقراطي  التحول  اأن 
يف  ال��ن��زاع  ب�سبب  للخطر  معر�س  ب��ه 
ح��ذر مركز  وذل���ك ح�سبما  ت��ي��ج��راي, 
الدولية  االأزم�����ات  اأب���ح���اث جم��م��وع��ة 
اأب��ي يف خطاب  املا�سي. ودع��ا  االأ�سبوع 
املجتمع  االأح���د  اأم�����س  التلفزيون  بثه 
االأح����داث  ���س��ي��اق  “فهم  اإىل  ال����دويل 
يرتكبها  التي  امل�ستمرة”  والتجاوزات 

دفعت  وال��ت��ي  ت��ي��ج��راي  منطقة  ق���ادة 
العملية  ه���ذه  اإط����الق  اإىل  احل��ك��وم��ة 
يف  ال��زع��م��اء  لكن  ال��ق��ان��ون«.  “الإنفاذ 
ت��ي��ج��راي ي��ق��ول��ون اإن اأب����ي, وه���و من 
االأوروم��������و اأك�����رب ج��م��اع��ة ع��رق��ي��ة يف 
اإث��ي��وب��ي��ا, ا���س��ت��ه��دف��ه��م ب��ط��ري��ق��ة غري 
انتهاكات  ع��ل��ى  ح��م��ل��ة  ���س��م��ن  ع���ادل���ة 
املا�سي.  يف  والف�ساد  االإن�����س��ان  حقوق 
ويقول حمللون اإن قوات جبهة حترير 
���س��ع��ب ت��ي��ج��راي, وه���ي اجل��ب��ه��ة التي 
ق����وات متمر�سة  امل��ن��ط��ق��ة, ه��ي  حت��ك��م 
ومتتلك  امل�����ع�����ارك,  يف  ال���ق���ت���ال  ع���ل���ى 
خمازن �سخمة من املعدات الع�سكرية. 
وبح�سب املجموعة الدولية لالأزمات, 
ي�سل ع��دده��م م��ع ح��ل��ف��اء اآخ��ري��ن يف 

املنطقة اإىل 250 األف مقاتل.

وبالتحديد  ال�����ع�����امل  �����س����ع����وب 
م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق االأو�����س����ط, هل 
ال��رئ��ي�����س امل��ن��ت��خ��ب وال������ذي كان 
نائب الرئي�س االأمريكي يف والية 
�سيا�سة  �سينتهج  اأوب���ام���ا  ب����اراك 

الفو�سى اخلالقة؟«.
فاإن  “من وجهة نظري  واأ���س��اف 
بايدن لن يكرر هذه االأخطاء يف 
لي�س  االأو����س���ط,  ال�����س��رق  منطقة 
ل�سيء ولكن التحالفات اجلديدة 
يف املنطقة, اإ�سافة اإىل التوجهات 
ال�سائدة يف اإحالل دعائم ال�سالم 
دول   3 ت���وق���ي���ع  ب���ع���د  وخ���ا����س���ة 
اإ�سرائيل  م���ع  ال�����س��الم  م��ع��اه��دة 
الطريق,  يف  �ستوقع  دول  وهناك 
االأمريكية  االإدارة  ع���ل���ى  ب�����ات 
موا�سلة امل�سوار يف ذلك, وبالتايل 
فاإن جو بايدن لن ي�سعى لتغيري 
هناك  �سيكون  بالعك�س  ب��ل  �سيء 
تو�سع يف توقيع هذه النوعية من 

املعاهدات«.
اأم��ا ع��ن ملف ال��ن��ووي االإي���راين, 
يتخلى  ل��ن  “بايدن  اأن  في�سيف 
ع����ن ت���وق���ي���ع ات����ف����اق ج���دي���د مع 
ط���ه���ران ول��ك��ن ل���ن ي��ك��ون ب�سكل 
ف����������ردي, وواالت��������ف��������اق اجل����دي����د 
�سيكون بالتن�سيق مع دول اخلليج 
بالتوافق  ي��ك��ون  بحيث  ال��ع��رب��ي, 
م���ع احل��ل��ف��اء, وق���د ي��ك��ون هناك 
خم��ط��ط الإن�����س��اء ب��رن��ام��ج نووي 
ل���ال����س���ت���خ���دام���ات ال�����س��ل��م��ي��ة يف 
بالتعاون  العربي  منطقة اخلليج 
اإ���س��رائ��ي��ل يف ورق���ة ميكن اأن  م��ع 
اأكرث  االت��ف��اق  توقيع  اأم���ر  جتعل 
بوقف  طهران  تعهد  مع  �سهولة, 

مهاتراتها يف املنطقة«.

بايدن وال�شرق االأو�شط... �شيا�شة جديدة اأم عودة الأخطاء اأوباما

تنامي املخاوف من اندالع حرب اأهلية يف اإثيوبيا

عقبات حمتملة اأمام رغبة بايدن »تغيري امل�شار« مع اإيران  مريكل: اأملانيا �شتقف اإىل جانب الواليات املتحدة 
•• طهران-اأ ف ب

اأبدى الرئي�س االأمريكي املنتخب جو بايدن نيته “تغيري امل�سار” الذي اعتمدته 
خرق  لتحقيق  امل��ت��اح  الهام�س  لكن  اإي����ران,  ح��ي��ال  ت��رام��ب  دون��ال��د  �سلفه  اإدارة 
وعقبات  بعوامل  وحمكوما  �سيقا  �سيكون  االإيرانية  اجلمهورية  مع  دبلوما�سي 
اأع���وام, غ��اب امللف االإي���راين اىل حد  اأربعة  خمتلفة. وعلى عك�س ما ج��رى قبل 
املوقف  كان  وبينما  املتحدة.  الواليات  االأخ��رية يف  االنتخابية  كبري عن احلملة 
املت�سدد لرتامب حيال طهران وا�سحا خالل واليته, ال تزال الت�سريحات التي 

اأدىل بها بايدن يف هذا ال�ساأن قليلة ومبهمة. واعتمد الرئي�س 
االأوىل  بالدرجة  قامت  اإي���ران  حيال  �سيا�سة  واليته  املنتهية 
الثقة  غياب  تعميق  يف  �ساهم  ما  االقت�سادية,  العقوبات  على 

من طهران جتاه “ال�سيطان االأكرب” االأمريكي.
اأربعني عاما,  املقطوعة منذ نحو  البلدين,  و�سهدت عالقات 
زيادة يف من�سوب التوتر منذ تويل ترامب مهامه عام 2017, 
ال �سيما مطلع العام احلايل بعد اغتيال اللواء االإيراين قا�سم 

�سليماين ب�سربة جوية اأمريكية يف بغداد.
املتحدة  الواليات  عالقة  يف  االأ�سا�سية  التحول  نقطة  وكانت 
ب����اإي����ران يف ع��ه��د ت���رام���ب, ق����رار االأخ�����ري يف ال���ع���ام 2018 
اأح��ادي من االتفاق حول الربنامج النووي  االن�سحاب ب�سكل 
االإيراين الذي اأبرم بني طهران والقوى الكربى عام 2015. 
الرئي�س االأمريكي فر�س عقوبات قا�سية على طهران  واأعاد 
اتبعها حيالها, وكانت لها  “�سغوط ق�سوى”  �سيا�سة  �سمن 
انعكا�سات �سلبية على االقت�ساد االإيراين و�سعر �سرف العملة 

اأوب��ام��ا, مل  ب��اراك  اأب��رم يف عهد �سلفه  ال��ذي  اأن االتفاق  املحلية. واعترب ترامب 
يكن كافيا, و�سعى اىل ال�سغط على اجلمهورية االإيرانية من اأجل التو�سل اىل 
موؤكدة  جديد,  تفاو�س  اأي  اإي��ران  ورف�ست  نظره.  وجهة  من  اأف�سل”  “اتفاق 
ي�سغل  ك��ان  ال��ذي  ب��اي��دن  وحت��دث  وال�سغوط.  العقوبات  “مقاومة”  يف  امل�سي 
من�سب نائب الرئي�س باراك اأوباما لدى اإبرام االتفاق النووي قبل خم�سة اأعوام, 
عن �سرورة اتباع “طريقة اأذكى” يف التعامل مع اجلمهورية وذلك يف مقالة راأي 
ن�سرها يف اأيلول/�سبتمرب. وكتب “نحتاج اىل تغيري امل�سار ب�سكل عاجل”, معتربا 
وجعلت اإيران من وجهة نظره “اأقرب”  اأن �سيا�سة �سلفه انتهت ب�”ف�سل خطر”, 
المتالك �سالح نووي. وقام اتفاق فيينا 2015 على التوازن ب�سكل اأ�سا�سي بني 
اأن�سطتها النووية, مقابل رفع جزء كبري من العقوبات املفرو�سة  اإيران  خف�س 

عليها. و�سعت الدول ال�ست الكربى )الواليات املتحدة, بريطانيا, فرن�سا, اأملانيا, 
رو�سيا, وال�سني( اىل اأن ت�سمن من خالل االتفاق, عدم تطوير طهران لل�سالح 

النووي.
ببع�س  االلتزام  تراجعت طهران عن  االأمريكي,  االن�سحاب  عام من  نحو  وبعد 
بنود االتفاق. وبح�سب الوكالة الدولية للطاقة الذرية, زادت اإيران من تخ�سيب 

اليورانيوم, لكن دون بلوغ م�ستوى يتيح ا�ستخدامه لغايات ع�سكرية.
به  موثوق  “م�سار  على طهران خو�س  االق��رتاح  عزمه  مقالته  بايدن يف  واأك��د 
للعودة اىل الدبلوما�سية«. لكن الرئي�س املنتخب �سدد على اأنه �سيكون “�سارما” 
مع اإيران, وربط اأي عودة حمتملة اىل االتفاق النووي, بعودة 

طهران لكامل التزاماتها.
من جهتها, اأبدت اإيران ا�ستعدادها للرتحيب بعودة الواليات 
اق���رتان ذل��ك بتعوي�س  ���س��ددت على ���س��رورة  امل��ت��ح��دة, لكنها 
وا�سنطن  اإخ���الل  ج���راء   2018 منذ  تكبدته  عما  اأم��ريك��ي 

باالتفاق.
واعترب الرئي�س االإيراين ح�سن روحاين االأحد اأن فوز بايدن 

مينح “فر�سة” للواليات املتحدة لتعوي�س “اأخطائها«.
وو�سف روحاين يف بيان للرئا�سة, مقاربة الواليات املتحدة يف 
ثمة  “االآن  م�سيفا  واخلاطئة”,  “املوؤذية  ب�  املا�سية  االأع��وام 
اأخطائها  ع��ن  للتعوي�س  املقبلة  االأم��ريك��ي��ة  ل���الإدارة  فر�سة 

ال�سابقة والعودة اىل م�سار احرتام االلتزامات الدولية«.
اأ�سهر فقط �ستف�سل  اإذ اأن خم�سة  لكن الوقت �سيكون داهما, 
ب��ني ت��اري��خ 20 ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر ح��ني ي��ت��وىل الرئي�س 
ر���س��م��ي��ا, و18 ح���زي���ران/ي���ون���ي���و, موعد  م��ه��ام��ه  االأم���ريك���ي 
 ,2013 ال��ع��ام  يف  رئي�سا  روح���اين  وان��ت��خ��ب  اإي����ران.  يف  الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات 
لنحو  بعد جمود  الكربى  والقوى  اإي��ران  املفاو�سات بني  ا�ستئناف  و�سهد عهده 
ثمانية اأعوام. ولن يكون يف مقدور الرئي�س احلايل الرت�سح لوالية ثالثة. ويلي 
اال�ستحقاق االإيراين انتخابات ملجل�س ال�سورى اأقيمت يف �سباط/فرباير املا�سي, 
فوزا كبريا قد  النووي,  بغالبيتهم لالتفاق  املعار�سون  املحافظون,  فيها  وحقق 

ينعك�س على توجهات االنتخابات الرئا�سية املقبلة.
وترى اإيللي جريامنايه من املجل�س االأوروبي للعالقات اخلارجية, اأن على الدول 
مع  احلوار”  “تكثيف  يف  تاأخري  دون  ال�سروع  االت��ف��اق,  على  املوقعة  االأوروب��ي��ة 
“بهدف التو�سل اىل عنا�سر م�سرتكة  الدول الثالث االأخرى الكربى املوّقعة, 

تتيح عودة الواليات املتحدة«.

•• برلني-اأ ف ب

اأكدت امل�ست�سارة االأملانية اأنغيال مريكل اأن بالدها �ستقف “جنباً اإىل جنب” 
“امل�سكالت  مبواجهة  بايدن  جو  املنتخب  والرئي�س  املتحدة  ال��والي��ات  مع 

العاملية” على غرار االحتبا�س احلراري ووباء كوفيد-19.
جدا”  “احلارة  تهانيها  �سحايف  ت�سريح  يف  االأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة  وق��ّدم��ت 
جلو بايدن الذي �سي�سبح يف كانون الثاين/يناير الرئي�س ال�46 للواليات 
املتحدة, بعدما كانت عالقاتها مع الرئي�س االأمريكي املنتهية واليته دونالد 
ترامب معقدة. واأ�سادت ب�”اخلربة يف ال�سيا�سة الداخلية واخلارجية” التي 
يتمتع بها بايدن , موؤكدة اأنه “يعرف اأملانيا واأوروب��ا جيداً”, من دون ذكر 
الرئي�س احلايل الذي مل يزر اأبداً اأملانيا خالل ال�سنوات االأربع من واليته 
بانتخاب  البالد,  اإدارة  تتوىل  ام��راأة  اأول  وهي  مريكل,  ورّحبت  الرئا�سية. 
كاماال هاري�س, اأول امراأة تتوىل من�سب نائبة الرئي�س يف الواليات املتحدة 
اأمريكا«.  امكانات  ومن���وذج  لكثريين  االإل��ه��ام  “م�سدر  باأنها  وو�سفتها   ,

•• وا�سنطن-وكاالت

يتبنى املحيطون بالرئي�س االأمريكي املنتهية واليته دونالد ترامب مواقف 
مناف�سه  اأم��ام  الرئا�سية  االنتخابات  يف  اخل�سارة  تقبل  فكرة  من  متباينة 

الدميقراطي جو بايدن, ح�سب ما اأفادت و�سائل اإعالم حملية.
وتقف زوجته ميالنيا و�سهره وم�ست�ساره جاريد كو�سرن بني الذين طلبوه 
االإقرار  واإري��ك  جونيور,  دونالد  اأبناه  يعار�س  بينما  للواقع,  باال�ست�سالم 
حملة  م�ست�سار  ميلر,  جي�سون  رف�����س  ذل���ك,  وم��ع  ال�سباق.  يف  بالهزمية 
التقارير االإعالمية. وبينما قرر الزعيم اجلمهوري اللجوء  ترامب, هذه 
االنتخابات,  نتائج  من  متعار�سة  حلفائه  مواقف  فاإن  للغولف,  ناديه  اإىل 
كما اأ�سارت �سبكة “�سي اإن اإن” وبوابة “بوليتيكو” نقاًل عن م�سادر مطلعة 
على املحادثات  يف حميطه. واأ�سارت الو�سيلتان اإىل اأن كو�سرن توا�سل مع 
الرئي�س ليطلب منه قبول فوز بايدن, غري اأن ميلر نفى ذلك على �سبكة 
باتباع  ترامب  ن�سح  كو�سرن  اأن  اإىل  م�سرياً  تويرت,  االجتماعي  التوا�سل 
االنتخابات. كما نفى بعد  “جميع ال�سبل القانونية املتاحة ل�سمان دقة” 
�ساعات على نف�س ال�سبكة االجتماعية تقريراً اآخر مفاده اأنه هو, وكو�سرن, 
وحمامي ترامب رودي جولياين مييلون اإىل دفع الرئي�س اإىل اتخاذ تدابري 
لل�سغط من اأجل اإعادة فرز االأ�سوات, بينما يوؤيد اجلمهوري ديفيد بو�سي, 
وكبري  اأع���وام,   4 قبل  لرتامب  االنتخابية  احلملة  ملدير  نائباً  ك��ان  ال��ذي 

واأ�سارت امل�ست�سارة التي �ستتعامل مع رابع رئي�س اأمريكي منذ و�سولها اإىل 
احلكم, اإىل اأن “ال�سداقة بني بلدينا اأثبتت نف�سها منذ عقود )...( اإنها كنز 
م�سرتك«. واأ�سافت “نحن حليفان يف حلف �سمال االأطل�سي, نت�سارك القيم 

االأ�سا�سية املتعلقة بالكرامة والدميوقراطية ودولة القانون«.
ولفتت اإىل اأن على برلني ووا�سنطن اأن “ت�سكال جبهة م�سرتكة وت�سطلعا 
كورونا  اإىل جنب يف حمنة فريو�س  الكبرية يف ع�سرنا, جنباً  بالتحديات 
امل�ستجّد ال�سعبة, جنباً اإىل جنب يف مكافحة االحتبا�س احلراري وتداعياته 
العاملية, يف مكافحة االإرهاب«. وقالت مريكل التي تتوىل بالدها الرئا�سة 
الدورية ملجل�س االحتاد االأوروبي حتى نهاية العام, اإن “االأملان واالأوروبيني 
الواليات  مع  ال�سراكة”  اأكرب يف هذه  اأن علينا حتّمل م�سوؤوليات  يدركون 
املتحدة. وتابعت مريكل التي �سترتك من�سب امل�ست�سارة يف العام 2021, 
اأن  مّنا  تنتظر  لكنها  كذلك,  و�ستبقى  الرئي�سية  حليفتنا  هي  “اأمريكا  اأن 
يف  قناعاتنا  عن  وللدفاع  اخلا�س  اأمننا  ل�سمان  اجلهود  من  مزيداً  نبذل 

العامل«.

موظفي البيت االأبي�س مارك ميدوز االإقرار بالهزمية. ت�سري الو�سيلتان 
النتائج. ومع  الرئي�س بقبول  ال�سيدة االأوىل ن�سحت ب�سكل خا�س  اأن  اإىل 
ذل���ك, ن�����س��رت زوج���ة ت��رام��ب ر���س��ال��ة ع��ل��ى ت��وي��رت ي���وم االأح����د تطلب فيها 
االأمريكي  “ال�سعب  كتبت  ال�سدد,  قانوين«. ويف هذا  “�سوت  كل  احت�ساب 
غري  ولي�س  ق��ان��وين  �سوت  ك��ل  احت�ساب  يجب  نزيهة.  انتخابات  ي�ستحق 
اأن نحمي دميقراطيتنا ب�سفافية كاملة«. وقال بايدن قبل  قانوين. يجب 
�ساعات يف خطاب األقاه واإىل جانب نائبه كاماال هاري�س, اإن “الوقت حان 
ليكون  بال�سعي  املخ�سرم  الدميقراطي  ال�سيا�سي  ووع��د  اأمريكا«.  مل��داواة 
وبالتايل خاطب ناخبي ترامب  “تق�سيمها”  البالد بدل  “يوحد”  رئي�ساً 
الذي ح�سل على دعم اأكرث من 70 مليون اأمريكي يف االنتخابات. وقال: 
اأنا  الليلة.  اأملكم  خيبة  اأتفهم  ترامب,  للرئي�س  �سوتوا  للذين  “بالن�سبة 
نف�سي واجهت اخل�سارة االنتخابية مرتني. لكن االآن, دعونا نعطي اأنف�سنا 
فر�سة. حان الوقت لن�سع اخلطاب القا�سي جانبا. اخف�سوا درجة احلرارة, 
مرة  البع�س  بع�سنا  اإىل  ون�ستمع  اأخ���رى.  م��رة  البع�س  بع�سنا  ن��رى  ك��ي 
اأخرى«. من جانبه وا�سل ترامب مهاجمة و�سائل االإعالم االأمريكية وقال 
الرديئة  االإع��الم  “منذ متى حتدد و�سائل  االأح��د:  يف تغريدة عرب تويرت 
من �سيكون رئي�سناً القادم؟«. واأ�ساف “تعلمنا جميعاً الكثري يف االأ�سبوعني 
يرى  التى  لالنتخابات  االإع��الم  و�سائل  تغطية  اإىل  اإ�سارة  فى  املا�سيني”, 

اأنها �سهدت تالعباً كبرياً ل�سالح جو بايدن. 

انق�شام يف دائرة ترامب على تقبل اأو رف�ص الهزمية االنتخابية
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دعا املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية تيدرو�س اأدهانوم غربي�سو�س 
االثنني اإىل موا�سلة مكافحة وباء كوفيد-19 حمذرا من اإن العامل 

قد يكون �سئم مواجهة هذه اجلائحة اإال اأنها “مل ت�ساأم منه«.
التي  جنيف  يف  للمنظمة  ال�سنوية  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  خ��الل  وق���ال 
اإنه من احليوي على  اأي��ار مايو  ا�ستوؤنفت االثنني بعدما توقفت يف 
نظرهم  يحيدوا  واإال  ن�سائح  م��ن  العلم  ي��وف��ره  م��ا  اعتماد  النا�س 
اأن��ه مل  اإال  �سئمنا من كوفيد-19  نكون  “قد  واأك��د  الفريو�س.  عن 
ي�ساأم منا«. وحذر تيدرو�س املحجور ب�سبب خمالطته �سخ�سا ثبتت 
واأو�سح  ال�سعف.  ي�ستغل  الفريو�س  اأن  من  بكوفيد-19,  اإ�سابته 
فقط  لي�س  لكن  �سعيفة  �سحة  يعانون  الذين  االأ�سخا�س  “ي�ستغل 
“ال  ه��ذا ب��ل ي�ستغل ان��ع��دام امل�����س��اواة واالنق�سام واجل��ه��ل«. واأ���س��اف 
ميكننا التفاو�س معه اأو اأن نغم�س اأعيننا متمنني اأن يختفي. وهو ال 
يكرتث للخطابات ال�سيا�سية اأو نظريات املوؤامرة. اأملنا الوحيد هو 
العلم واحللول والت�سامن«. واأتى كالمه بعدما ت�سبب كوفيد-19 
اآخرين  مليونا   50 واإ�سابة  �سخ�س  مليون   1,25 اأك��رث من  بوفاة 

عرب العامل منذ ظهور الفريو�س يف نهاية العام املا�سي يف ال�سني.
ورحب املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية بانتخاب جو بايدن رئي�سا 
للواليات املتحدة معربا عن االأمل يف اأنه يوؤ�سر اإىل تعاون عاملي اأوثق 

ملحاربة اجلائحة.

اأو�سى رئي�س الوزراء الرو�سي ميخائيل مي�سو�ستني االثنني برتقية 
رئي�س  ن��ائ��ب  من�سب  اإىل  ن��وف��اك  األك�سندر  ال��رو���س��ي  الطاقة  وزي���ر 

الوزراء, وذلك �سمن تعديل وزاري ثان هذا العام.
عالقات  على  نوفاك  تاأثري  من  يقلل  اأن  التعديل  لهذا  ُينتظر  وال 
رو�سيا مبنظمة البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك(, وقال نوفاك اإنه 
تركه لالإ�سراف  الذي  املن�سب  مع خليفته يف  “بالتن�سيق”  �سيعمل 

على ا�سرتاتيجية رو�سيا للطاقة حتى عام 2035.
من�سب  �سغل  ال��ذي  ن��وف��اك,  اإن  ل��روي��رتز  �سناعية  م�سادر  وق��ال��ت 
وزير الطاقة منذ عام 2012 �سيظل ممثل مو�سكو الرئي�سي لدى 
�سوق  ت�سهدها  التي  التقلبات  خ��الل  اال�ستقرار  �سيوفر  ما  املنظمة 

النفط العاملية.
كومري�سانت  �سحيفة  ال��ب��داي��ة  يف  عنه  ك�سفت  وزاري  تعديل  ويف 
فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  اأق��ال  رو�سيا,  يف  اآر.ب��ي.���س��ي  وتلفزيون 
املوارد  النقل يفجيني دي��رتي��خ ووزي���ر  ال��ي��وم االث��ن��ني وزي���ر  ب��وت��ني 
فالدميري  ال��ب��ن��اء  ووزي����ر  كوبيلكني  دمي����رتي  وال��ب��ي��ئ��ة  الطبيعية 
اإن  بي�سكوف  دمي��رتي  الكرملني  با�سم  املتحدث  وق��ال  ياكو�سيف. 
العام  الربملانية  االن��ت��خ��اب��ات  قبل  اأج���ري  ال���ذي  ال����وزاري,  التعديل 
املقبل, كان نتيجة تناوب وزاري اعتيادي ولي�س مرتبطا باأداء الوزراء 

يف تنفيذ توجيهات الرئي�س بوتني.

 اأكد االحتاد االأوروبي اأنه �سيفر�س ر�سوما جمركية على واردات من 
الب�سائع االأمريكية باأربعة مليارات دوالر اعتبارا من اليوم الثالثاء, 
يف حني ياأمل باأن الرئي�س املنتخب جو بايدن �سريعى حت�سنا حادا يف 

العالقات بني اجلانبني.
منحته  ال��ذي  م�سادة  اإج����راءات  ات��خ��اذ  يف  احل��ق  التكتل  و�سيمار�س 
�سركة  �سد  ق�سية  يف  املا�سي  ال�سهر  العاملية  التجارة  منظمة  اإي��اه 
اإطار معركة طويلة  الطائرات, وذلك يف  االأمريكية ل�سناعة  بوينج 
االأم���د ب��ني ال��والي��ات املتحدة واالحت���اد االأوروب����ي ب�ساأن دع��م قطاع 
للتجارة فالدي�س  االأوروب��ي  املدين. وقال مفو�س االحتاد  الطريان 
لوزراء  بعد  ع��ن  اجتماع  بعد  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  دومربوف�سكي�س 
ت�سوية  نريد  اأننا  مرحلة  كل  يف  “اأو�سحنا  االحت��اد  ل��دول  التجارة 
هذه الق�سية التي طال اأمدها. »لالأ�سف, رغم بذل ق�سارى جهودنا 
اأن  تاأكيد  االأمريكي, ميكننا  تقدم على اجلانب  اإح��راز  وب�سبب عدم 
اليوم حقوقنا ويفر�س  وق��ت الح��ق  �سيمار�س يف  االأوروب���ي  االحت��اد 
اإجراءات م�سادة بعد �سماح منظمة التجارة العاملية لنا بذلك فيما 

يتعلق ببوينج«.
اأن  امل��ق��رر  ال��ت��ي م��ن  ال��ر���س��وم اجلمركية,  اأن  اأن ه��ذا يعني  واأ���س��اف 
ت�ستهدف �سادرات اأمريكية من الطائرات واأجزائها وجمموعة من 

املنتجات الزراعية, �ستدخل حيز التنفيذ الثالثاء.

عوا�سم

جنيف

مو�سكو

بروك�سل

مادورو ياأمل بحوار »الئق« و»�شادق« مع بايدن  
•• كراكا�س-اأ ف ب

اأّكد الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو اأّنه يريد العمل على اإقامة حوار 
بالده  عالقات  توّترت  التي  وا�سنطن  مع  جديد  من  و”�سادق”  “الئق” 

معها, وذلك مبجّرد اأن يتوىّل جو بايدن من�سبه رئي�ساً للواليات املتحدة.
وقال مادورو يف خطاب متلفز “بال�سرب, �سنعمل, كما اآمل, على اإعادة اإن�ساء 

قنوات حوار الئقة و�سادقة ومبا�سرة مع اإدارة جو بايدن امل�ستقبلية«.
االأمريكية  احلكومتني  ب��ني  األ��غ��ام  ي��رتك حقل  ت��رام��ب  “دونالد  واأ���س��اف 
اآماًل يف انتهاء “تدخل” الواليات املتحدة  والفنزويلية نحن نعلم ذلك”, 

يف اأمريكا الالتينية بظل اإدارة بايدن.
مع الواليات املّتحدة,  للحوار”  “م�ستعّد دائماً  اأّنه  اأعلن مادورو  وال�سبت, 
وذلك بعد فوز الدميوقراطي جو بايدن يف االنتخابات الرئا�سّية االأمريكّية. 
وا�سنطن  الدبلوما�سّية مع  الذي قطع عالقاته  الزعيم اال�سرتاكي  وغّرد 
كاماال  الرئي�س  ونائبة  بايدن  جو  املنتخب  الرئي�س  “اأهّنئ   2019 ع��ام 
والتفاهم  للحوار  م�ستعّدة  دائماً  �ستكون  فنزويال  فوزهما.  على  هاري�س 

اجلّيد مع �سعب الواليات املتحدة وحكومتها«.
بعد   2019 عام  وا�سنطن  مع  الدبلوما�سّية  العالقات  كراكا�س  وقطعت 
اأخ���رى, بخ�سم مادورو  60 دول��ة  اإىل جانب نحو  ت��رام��ب,  اإدارة  اع��رتاف 

املعار�س خوان غوايدو رئي�ساً موّقتاً لفنزويال.
“�سنعمل معاً  ق��ائ��اًل  االنتخابات,  ب��ف��وزه يف  ب��اي��دن  بيان  غ��واي��دو يف  وه��ّن��اأ 

ل�سمان عودة الدميوقراطية واحلرية وحقوق االإن�سان ل�سعب فنزويال«.
االأّول/اأكتوبر  ت�سرين  نهاية  االنتخابّية يف  نّدد خالل حملته  بايدن  وكان 

ب�”النظام القمعي” ملادورو.
 

ملواجهة االإرهاب...على اأوروبا حما�شبة تركيا وقطر واإيران

ات التوا�شل »ترامب املواطن« �شيخ�شع لقواعد من�شّ

العفو الدولية تطالب تون�ص بالتوقف عن مقا�شاة املدونني »كاماال هي امل�شتقبل« براأي الدميوقراطيني 
 •• تون�س-اأ ف ب

ملقا�ساة  “بالية”  قوانني  اعتماد  عن  التوقف  التون�سية  ال�سلطات  من  الدولية  العفو  منطمة  طالبت 
وقالت  التعبري.  حلرية  تهديدا  ذل��ك  يف  ان  معتربة  االجتماعي,  التوا�سل  مواقع  على  نا�سطا  اأرب��ع��ني 
املنظمة يف تقرير مف�سل اإن “ما ال يقل عن 40 مدوناً, ونا�سطاً �سيا�سياً, ومدافعاً عن حقوق االإن�سان 
ومديراً ل�سفحات على في�سبوك لديها عدد كبري من املتابعني, قد تعر�سوا ملالحقات ق�سائية جنائية بني 
عامي 2018 و2020 ملجّرد ن�سرهم على االإنرتنت تدوينات انتقدت ال�سلطات املحلية, اأو ال�سرطة, اأو 
غريهم من املوظفني العموميني«. وقالت نائبة مديرة املكتب االإقليمي لل�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 
يف منظمة العفو الدولية اآمنة القاليل, يف التقرير “اإنه من املقلق للغاية روؤية املدونني والنا�سطني وهم 
ُي�ستهدفون باملالحقات الق�سائية مبوجب قوانني تعود اإىل عهد القمع يف تون�س, وذلك بعد مرور ع�سر 
�سنوات على قيام الثورة, ملجرد ن�سرهم اآراءهم على في�سبوك«. ومل توؤد معظم هذه احلاالت اإىل فر�س 
اأن اال�ستدعاءات للتحقيق, ولوائح االتهام, واملحاكمات بحد ذاتها بتهم حتمل يف  “اإال  عقوبة بال�سجن, 

ح�سب املنظمة. طياتها اأحكاماً بال�سجن ترقى اإىل م�ستوى امل�سايقة والرتهيب لالأ�سخا�س”, 

•• وا�سنطن-وكاالت

رغ�������م ف�������وز ال�����دمي�����ق�����راط�����ي جو 
املتحدة  ال��والي��ات  برئا�سة  ب��اي��دن 
بع�س  ه��ن��اك  اأن  اإال  االأم���ريك���ي���ة, 
اإجراوؤها  ينبغي  ال��ت��ي  الرتتيبات 
حتى ي�سبح ر�سميا الرئي�س ال�46 

الأمريكا.
الرئا�سة  ان����ت����خ����اب����ات  و�����س����ه����دت 
االأم���ريك���ي���ة ن��ت��ائ��ج م��ت��ق��ارب��ة بني 
امل��ر���س��ح��ني دون���ال���د ت���رام���ب وجو 
بايدن تتوقف على هوام�س �سيقة 
ل��ل��غ��اي��ة يف ح��ف��ن��ة م���ن ال���والي���ات, 
م�ساعيه  ت���رام���ب  ���س��ّع��د  ح���ني  يف 
ل���ل���ت���اأث���ري ع���ل���ى فرز  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
بتزوير  اتهامات  واأطلق  االأ���س��وات 

االنتخابات.
التاريخ  ه���ذا  دي�����س��م��رب.. مي��ث��ل   8
املوعد النهائي حلل كافة اخلالفات 

م�ستوى  على  العالقة  االنتخابية 
ال�����والي�����ات. و���س��ي��ت��م ب��ح��ل��ول هذا 
عمليات  جميع  من  االنتهاء  اليوم 
االأ�سوات على م�ستوى  فرز  اإع��ادة 
الطعون  يف  وال�����ّب�����ت  ال������والي������ات, 
االنتخابات  نتائج  حول  الق�سائية 
�سحيفة  ذكرت  ح�سبما  الرئا�سية, 

“ذا غارديان” الربيطانية.
الناخبون  ي�سّوت  دي�سمرب..   14
ع�����ن ط����ري����ق االق����������رتاع ال����ورق����ي 
يف ع��وا���س��م والي��ات��ه��م واأي�����س��ا يف 
مقاطعة كولومبيا, والتي بالرغم 
الواليات  حكومة  مقر  كونها  م��ن 
امل���ت���ح���دة, ف��ه��ي ل��ي�����س��ت والي�����ة يف 

الواقع.
والعا�سمة  والي�����ة   33 وت��ع��ت��م��د 

اأو لوائح تتطلب  وا�سنطن قوانني 
ال��ت�����س��وي��ت بنف�س  ال��ن��اخ��ب��ني  م��ن 
الطريقة التي ي�سري بها الت�سويت 

ال�سعبي يف الوالية.
ال���ذي ال ي�سّوت  ال��ن��اخ��ب  وي��ع��رف 
وفقا ملن فاز يف الت�سويت ال�سعبي 
االأمني”,  غ���ري  “الناخب  ب��ا���س��م 
ونائب  الرئي�س  اأ���س��وات  وحت�سب 
الرئي�س ويوقع الناخبون على �ست 

“�سهادات ت�سويت«.
جانب  اإىل  ال�سهادات  اإر���س��ال  ويتم 
االأوراق الر�سمية االأخرى بالربيد 
امل�سجل اإىل خمتلف امل�سوؤولني, مبا 

يف ذلك رئي�س جمل�س ال�سيوخ.
بحلول  ي��ن��ب��غ��ي  دي�������س���م���رب..   23
اإىل  ال�����س��ه��ادات  ت�سليم  ال��ي��وم  ه��ذا 

يناير   6 امل���ع���ن���ي���ني.  امل�������س���وؤول���ني 
النواب  جمل�سا  ي��ع��ق��د   ..2021
لفرز  م�����س��رتك��ة  جل�سة  وال�����س��ي��وخ 
واإذا ح�سلت  االنتخابية,  االأ�سوات 
�سوتا   270 على  واح���دة  بطاقة 
رئي�س  ي��ع��ل��ن  اأك�����رث,  اأو  ان��ت��خ��اب��ي��ا 
الرئي�س  ن��ائ��ب  ال�����س��ي��وخ,  جم��ل�����س 

حاليا مايك بن�س, النتائج.
املر�سحني  م���ن  اأي  ي��ف��ز  مل  واإذا 
 270 عن  يقل  ال  مبا  الرئا�سيني 
ملجل�س  ان��ت��خ��اب��ي��ا, مي��ك��ن  ���س��وت��ا 
النواب اأن يقر بنتيجة االنتخابات, 
ب��ن��اء ع��ل��ى ال��ت��ع��دي��ل ال��ث��اين ع�سر 
ل��د���س��ت��ور ال���والي���ات امل��ت��ح��دة, واإذا 
تطلب االأمر, ميكن اأن يتم انتخاب 
ت�سويت  خ������الل  م�����ن  ال���رئ���ي�������س 

 ..2021 ي��ن��اي��ر   20 االأغ��ل��ب��ي��ة. 
امل��ن��ت��خ��ب اليمني  ال��رئ��ي�����س  ي����وؤدي 
التن�سيب,  ي����وم  يف  ال��د���س��ت��وري��ة 
واليته  املنتهية  الرئي�س  وي��رح��ب 
البيت  يف  امل���ن���ت���خ���ب  ب���ال���رئ���ي�������س 

االأبي�س.
جميع  ي���ح�������س���ره  اح����ت����ف����ال  ويف 
ال�����روؤ������س�����اء ال�������س���اب���ق���ني االأح����ي����اء 
الرئي�س  يق�سم  املتحدة,  للواليات 
ويراأ�س  امل��ن�����س��ب,  مي���ني  اجل���دي���د 
املحكمة  رئ��ي�����س  االح���ت���ف���ال  ه����ذا 

العليا, وهو جون روبرت�س حاليا.
االأ�سوات  ف��رز  عمليات  وتتوا�سل 
رغم االإعالن عن فوز بايدن, حيث 
بن�سلفانيا  يف  ت��رام��ب  على  يتقدم 
ب�41233 وكذلك االأمر يف نيفادا 

لهاتني  اأن  علما   ,27530 بواقع 
املجمع  يف  ���س��وت��ا   26 ال��والي��ت��ني 

االنتخابي.
اأعلنت  فقد  جل��ورج��ي��ا,  وبالن�سبة 
اأن جو  اإال  االأ����س���وات,  ف���رز  اإع����ادة 
�سوتا,  ب�10195  يتقدم  ب��اي��دن 
ت������وؤدي  اأن  امل���ح���ت���م���ل  غ����ري  وم������ن 
نتيجة  ت��غ��ي��ري  اإىل  ال���ف���رز  اإع������ادة 

الت�سويت.
الرئي�س  فيتقدم  اأري���زون���ا,  يف  اأم���ا 
من  ���س��وت��ا  ب�18713  امل��ن��ت��خ��ب 
اأ�سل 3.3 مليون �سوت مت االإدالء 
ب���ه���ا. وك����ان����ت ح��م��ل��ة ت����رام����ب قد 
ق��ال��ت ال�����س��ب��ت, اإن��ه��ا رف��ع��ت دعوى 
ق�سائية يف اأريزونا, زاعمة اأن اأكرب 
مقاطعة يف الوالية من حيث عدد 
ال�سكان رف�ست ب�سكل غري �سحيح 
بع�س  ب��ه��ا  اأدىل  ال��ت��ي  االأ�����س����وات 

الناخبني.

الهندية  العقارية  الو�سيطة  كولي�سار  ديفي 
“اإنه  نيويورك  كاماال هاري�س يف  االأ�سل مثل 
ام����راأة يف  اأن راي��ن��ا  ي�����س��دق, مل ي�سبق  اأم���ر ال 
م�سيفة  ال�سلطة”  هرمية  من  امل�ستوى  ه��ذا 
رئي�ستنا  ت�سبح  قد  كثرية,  اأم��ورا  “اإنها متثل 
املدعية  ت��ت�����س��در  ب��ري��ط��ان��ي��ا,  ويف  امل���ق���ب���ل���ة«. 
العامة ال�سابقة يف والية كاليفورنيا منذ االآن 
 ,2024 الرئا�سية عام  املراهنات لالنتخابات 
م��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى ب���اي���دن ن��ف�����س��ه, وت��ن��ت�����س��ر منذ 
“هاري�س  ع��ب��ارة  اأ���س��اب��ي��ع الف��ت��ات حتمل  ع��دة 
وكتبت   .2024 و”هاري�س-بايدن   ”2024
دور  اأدت  التي  دريفو�س  لوي�س  جوليا  املمثلة 

نائبة الرئي�س يف امل�سل�سل التلفزيوين “فيب” 
االأمريكية,  اأو”  بي  “اإت�س  �سبكة  بثته  ال��ذي 
يف تغريدة اأن “ال�سيدة نائبة الرئي�س مل تعد 
�سخ�سية خيالية«. ويف اأول كلمة األقتها ال�سبت 
بعد اإعالن نتائج االنتخابات الرئا�سية, اأطلت 
تكرميا  اأبي�س  طقما  مرتدية  هاري�س  كاماال 
للنا�سطات اللواتي كافحن قبل قرن من اأجل 
منح الن�ساء حق الت�سويت يف الواليات املتحدة. 
ال��ع��دي��د م���ن الن�ساء  ي���زي���د م���ن ف���رح���ة  وم����ا 
ياأتي  اأن فوز كاماال هاري�س  الدميوقراطيات, 
بعد �سدمة هزمية هيالري كلينتون يف �سعيها 
للو�سول اإىل البيت االأبي�س قبل اربع �سنوات.

•• نيويورك-اأ ف ب

اأول ام��راأة تنتخب نائبة  تثري كاماال هاري�س, 
االختالط  ورم���ز  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف  للرئي�س 
ال��ي�����س��ار االأمريكي  امل��ت��ع��ددة, ح��م��ا���س��ة  ب��ج��ذوره��ا 
ال������ذي ي�����رى اأن����ه����ا جت�����س��د امل�����س��ت��ق��ب��ل اأك������رث من 
ال�ساعات  ب���اي���دن. وم��ن��ذ  امل��ن��ت��خ��ب ج���و  ال��رئ��ي�����س 
اإعالن و�سائل االإعالم الكربى  االأوىل التي تلت 
ال�سبت,  بالرئا�سة  الدميوقراطي  املر�سح  فوز 
اجت���ه���ت االأن����ظ����ار ب���اإع���ج���اب اإىل ���س��ري��ك��ت��ه يف 
االن��ت��خ��اب��ات واح��ت��ف��ى بها ال��ع��دي��د م��ن الذين 
نزلوا اإىل ���س��وارع ك��ربى م��دن ال��ب��الد. وقالت 

 •• عوا�سم-وكاالت

يف وق����ت ت���ع���اين ال������دول االأوروب����ي����ة 
تف�ست  ك����ورون����ا,  ج��ائ��ح��ة  الح����ت����واء 
االإرهابية  االع����ت����داءات  م���ن  م��وج��ة 
���س��د ع���دد م��ن م���دن ال��ق��ارة العجوز 
لتذّكر االأوروبيني بخطر املت�سددين 

االإ�سالمويني.
الكاتب  ي�����رى  ال�������س���ي���اق,  ه�����ذا  ويف 
رد  اأن  ك���وغ���ل���ني  ك������ون  ال�������س���ي���ا����س���ي 
البارزين  االأوروب����ي����ني  ال�سيا�سيني 
العنف, هو ت�سميم على  ارتفاع  على 
ات��خ��اذ م��ق��ارب��ة اأك���رث ح��زم��اً ملواجهة 
ال��ع��ق��ي��دة امل��ت��ط��رف��ة. ل��ك��ن��ه ي��وؤك��د يف 
االإماراتية  نا�سونال”  “ذا  �سحيفة 
خطر  حتمل  ق��د  مماثلة  �سيا�سة  اأن 
االأوروبيني  امل�سلمني  معظم  تهمي�س 
ال��ذي��ن ي��ح��رتم��ون ال��ق��ان��ون, اإن مل 

يطبق بعناية.

جبهة م�صرتكة
باري�س,  يف  االأخ�����رية  ال��ه��ج��م��ات  ب��ع��د 

وني�س, اأ�سبحت النم�سا ثالث دولة جتد نف�سها �سحية 
العمر  من  الع�سرين  يف  �ساب  قتل  بعدما  لالإرهابيني 
اأربعة, وجرح 22 اآخرين, قبل اأن تطلق ال�سرطة النار 

عليه وترديه قتياًل ليلة االثنني املا�سي.
�سيبا�ستيان  النم�سا  م�ست�سار  دعا  االعتداء,  على  ورّداً 
�سعار  حتت  م�سرتكة  جبهة  ت�سكيل  اإىل  اأوروب��ا  كورتز 
جهداً  �سيبذل  اإن���ه  وق���ال  االإرهاب”.  ع��ل��ى  “احلرب 
لتاأ�سي�س حتالف مماثل, يف قمة للقادة االأوروبيني يف 

وقت الحق من ال�سهر اجلاري.

ل ��صت�صالم
ويف حديث مع �سحيفة دي فيلت االأملانية, قال كورتز: 
اخلاطئ,  املنظور  على  املبني  الت�ساهل  نهاية  “اأتوقع 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

عندما يغادر الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب البيت 
االأبي�س, �سيرتك وراءه كذلك اأي ح�سانة كانت حتميه 

من قواعد و�سائل التوا�سل االجتماعي.
للموازنة بني ترك  ومنحت جهود تويرت وفي�س بوك 
التي  القيود  دون  النا�س  يخاطبون  ال�سيا�سيني  القادة 
يفر�سها تطبيق القواعد املرتبطة باملن�سورات امل�سللة 
ال  لرتامب  م�ساحة  الكراهية  على  حت�س  التي  وتلك 

يحظى بها امل�ستخدمون العاديون.
مع  تنتهي  ت��رام��ب  بها  متّتع  خا�سة  معاملة  اأي  لكن 

واليته الرئا�سية.
“نهج  اإن  لة  املف�سّ ترامب  من�سة  با�سم  وقال متحدث 
وامل�سوؤولني  وامل��ر���س��ح��ني  ال��ع��امل  ق����ادة  ح��ي��ال  ت��وي��رت 
باإمكان  يكون  اأن  يجب  اأن��ه  مبداأ  على  مبني  العامني 
�سياق  ق��ادت��ه��م �سمن  م��ا يقوله  روؤي���ة  اخ��ت��ي��ار  ال��ن��ا���س 

وا�سح«.
قادة  على  ه��ذه  العمل  اإط���ار  �سيا�سة  “تنطبق  وت��اب��ع 
ال���ع���امل احل���ال���ي���ني وامل���ر����س���ح���ني ل���ت���ويل م��ن��ا���س��ب ال 
هذه  يتولون  ي��ع��ودون  ال  عندما  اخلا�سني  املواطنني 

املنا�سب«.
ولذا, لو كان ترامب مواطناً عادياً, لكان املوقع حذف 
حتذيرات  بو�سع  االكتفاء  من  ب��داًل  متاماً  من�سوراته 

عليها.
كا�سي  بولدر,  اال�ستاذة لدى جامعة كولورادو,  وقالت 
اإزالة امل�سمون  اأن احلجة وراء عدم  “اأفرت�س  فايزلر 
ال�سادر عن قادة العامل متاماً هي اأن ما يقولونه مهم 

بالن�سبة اإلينا وعلينا معرفته«.
اإن ك��ان ميكن و���س��ف ذل��ك باأنه  اأع���رف  “ال  واأ���س��اف��ت 
تطبيق  يف  خمتلفة  طريقة  بالتاأكيد  لكنها  ت�ساهل. 

�سيا�سات” هذه املواقع.

اإرهابية مثل حما�س, واالإخوان امل�سلمني يف اأوروبا. لكن 
ملنع  اتخاذها  اإج��راءات ميكن للحكومات  اأي�ساً  هنالك 
ترتيباتها  تعزيز  مثل  االإرهابية,  الهجمات  من  املزيد 

االأمنية.
فيينا  اإره��اب��ي  ���س��راح  اإط���الق  م��ث��اًل, تبني  النم�سا  ويف 
املا�سي  ال�سجن يف دي�سمرب )كانون االأول(  مبكراً من 
ب�سبب  �سهراً  ب�22  بال�سجن  عقوبة  ثلثي  ق�ساء  بعد 

حماولته االلتحاق بداع�س يف �سوريا.
الداخلية  وزارة  التي جمعتها  االأول��ي��ة  االأدل��ة  اأن  وم��ع 
ب��اأن االإره��اب��ي حت��رك مب��ف��رده, هنالك �سبهات  توحي 
ورغم  املجاورة.  �سوي�سرا  ات�ساله مع متطرفني يف  يف 
االإرهاب  مكافحة  وكالة  الئحة  على  كان  االإرهابي  اأن 
يوليو  يف  �سلوفاكيا  اإىل  ���س��اف��ر  اأن���ه  اإال  ال��ن��م�����س��اوي��ة, 
)مت���وز( اأي��ن اب��ت��اع ذخ��رية بندقية اجل��رمي��ة. وح�سب 

وعلى جميع دول اأوروبا اأن تدرك اأخرياً مدى خطورة 
اآيديولوجيا االإ�سالم ال�سيا�سي على حريتنا وعلى منط 

العي�س االأوروبي«.
وجاء تعليق كورتز بعد االإدان��ة احلا�سمة من الرئي�س 
الفرن�سي اإميانويل ماكرون لالإرهابيني بعد الهجمات 
اإث���ر ال��ه��ج��وم ال���ذي ا�ستهدف  يف ب��اري�����س ون��ي�����س, على 
مهاجر  �سنه  ال��ذي  ني�س,  يف  ال��ع��ذراء  ال�سيدة  كني�سة 
ماكرون  تعهد  اأ�سخا�س,  ثالثة  خالله  قتل  تون�سي 
رف�س  على  م�سدداً  املتطرفني  �سد  احلملة  موا�سلة 

ا�ست�سالم فرن�سا اأمام روح االإرهاب.

تردد �صيا�صي وت�صاهل �أمني
االأوروب��ي��ة, وم��ن بينها  ال��دول  العديد من  اأن  �سحيح 
ن�����س��اط��ات منظمات  تقييد  م����رتددة يف  ك��ان��ت  ف��رن�����س��ا, 

مدة طويلة«.
تعّر�س في�س بوك ل�سغوط ل�سن حملة على الت�سليل 
ال��ت��اأث��ري اخل���ارج���ي يف  م��ن��ع  اأخ��ف��ق يف  م��ن��ذ  ال�سيا�سي 
حمالت 2016 االنتخابية يف الواليات املتحدة, وذلك 

مع �سمان بقائه من�سة مفتوحة للنقا�سات.
واّتخذ املوقع م�ساراً مغايراً لذاك الذي اتبعه تويرت, 
الذي قرر يف وقت �سابق من العام و�سع عالمات على 
بع�س  واحل��د يف  اأنها م�سللة  على  من�سورات لرتامب 
اإىل ت�سريحات  ال��و���س��ول  ال��ق��درة ع��ل��ى  احل����االت م��ن 
ب�ساأن  املن�سة  قواعد  تنتهك  اأنها  اعتبار  على  الرئي�س 

احل�س على العنف.
مارك  ب��وك  لفي�س  التنفيذي  الرئي�س  ق���اوم  ب����دوره, 

ال��ع��امل لي�ست  ق���ادة  اأن ح�����س��اب��ات  اإىل  ت��وي��رت  وي�����س��ري 
ب��ال��ك��ام��ل ف����وق ���س��ي��ا���س��ات امل���وق���ع امل��رت��ب��ط��ة بحذف 
بالرتويج  االأم���ر  يتعّلق  عندما  خ�سو�ساً  املن�سورات, 
لالإرهاب اأو التهديد بالعنف ون�سر معلومات �سخ�سية 

عن النا�س مثل عناوينهم.
الت�سكيك يف  اأن ترامب ح��اول بال ه��وادة  لكن حقيقة 
هو  زائ��ف  ب�سكل  ف��وزه  واإع��الن  االنتخابات  م�سداقية 
بح�سب  االأمريكيون,  املواطنون  يعرفه  اأن  يجب  اأم��ر 
االأكادمييني, الذين يقرون يف الوقت ذاته باأن عباراته 

بحد ذاتها متّثل تهديدا للدميوقراطية.
اأخ������ذ ه���ذي���ن االأم�����ري�����ن يف  “يجب  وق����ال����ت ف���اي���زل���ر 
اأن يحذف ح�سابه منذ  باإمكان تويرت  احل�سبان.. كان 

كوغلني, تثري �سهولة �سن الهجمات 
اأ���س��ئ��ل��ة حول  يف ف��رن�����س��ا وال��ن��م�����س��ا 
�سيا�سات احلدود املفتوحة الأوروبا يف 

اإطار اتفاقية �سنغن.

�لدول �ملمولة لالإرهاب
ال��ك��ات��ب م��ن م��ب��ال��غ��ة القادة  ي��ح��ّذر 
على  ف��ع��ل��ه��م  ردة  يف  االأوروب������ي������ون 
اإياهم  ال��ه��ج��م��ات االأخ����رية م��ط��ال��ب��اً 
ب���ال���ت���ح���رك ب�����س��ك��ل م��ت��ن��ا���س��ب, الأن 
ع�سرين  م���ن  ال�����س��اح��ق��ة  ال��غ��ال��ب��ي��ة 
اأوروب���������ا حترتم  م�����س��ل��م يف  م���ل���ي���ون 
دعم  يف  ل��ه��ا  م�سلحة  وال  ال��ق��ان��ون, 
للمجموعات  امل��ت��ط��رف��ة  االأج����ن����دة 

املت�سددة.
لقمع  اأي حم���اول���ة  ف����اإن  وب���ال���ت���ايل, 
املتطرفني يجب اأن تكون بطريقة ال 
تهم�س اأو تعرقل حياة هذه الغالبية. 
تنفيذ  ت���ري���د  اأوروب���������ا  ك���ان���ت  واإذا 
ن�ساطات  الإح��ب��اط  فعالة  اإج�����راءات 
امل��ت��ط��رف��ني ف��ع��ل��ي��ه��ا ال��رتك��ي��ز على 
ن�ساطات  وت�سجع  ت��دع��م  ال��ت��ي  ال���دول 
وحما�س,  امل�����س��ل��م��ون,  االإخ�����وان  �سيعاين  امل��ت�����س��ددي��ن. 
وحزب اهلل للنجاة دون الدعم الذي يح�سلون عليه من 
اأوروب��ا حما�سبة  واإي���ران. ولذلك, على  تركيا, وقطر, 

هذه الدول على �سلوكها.
اأوروب����ا ال��ط��رف ع��ن دعم  ط��وال ف��رتة طويلة, غ�ست 
هذه الدول لتلك املنظمات, على اأمل اأن ي�سمح ا�ستمرار 
احلوار معها باإقناعها بتغيري اأ�ساليبها. ولهذا ال�سبب 
ب��ري��ط��اين عن  ت��ق��ري��ر ح��ك��وم��ي  ال��رئ��ي�����س��ي, مل ين�سر 

ن�ساطات االإخوان امل�سلمني.
وبناًء على ذلك, يختم كوغلني, اإذا كانت اأوروبا جدية 
حتدي  ف�سيكون  املتطرفني,  تهديد  مواجهة  يف  حقاً 
ال����دول ال��ت��ي ت��وؤّم��ن ل��ه��م ال��دع��م وال��ت��م��وي��ل, النقطة 

االأف�سل لالنطالق.

من�سورات  على  قيود  فر�س  متوا�سل  ب�سكل  زوكربرغ 
ملحا�سبة  االأم��ث��ل  “الطريقة  اأن  اإىل  م�سرياً  ت��رام��ب, 
ال�سيا�سيني هي عرب �سناديق االقرتاع واأعتقد اأن علينا 

الوثوق بالناخبني للحكم باأنف�سهم«.
باالنتخابات  يتعّلق  م��ا  يف  ق��واع��ده  ب��وك  في�س  و���س��دد 
االأخ������رية امل��ح��ت��دم��ة, ف��ح��ظ��ر اإع����الن����ات ���س��ي��ا���س��ي��ة يف 
اللحظات االأخرية ومعلومات م�سللة ب�ساأن الت�سويت, 
واأ�ساف عالمات حتمل معلومات على اأي اإعالن للفوز 

قبل اأوانه.
املعتادة يف من�سورات  ال��الذع��ة  االن��ت��ق��ادات  اإىل  ون��ظ��راً 
ترامب, قد ينتهي به االأمر �سخ�ساً غري مرغوب فيه 
على و�سائل التوا�سل االجتماعي فور خ�سارته و�سعه 
يف  امل��ع��ل��وم��ات  كلية  ا���س��ت��اذ  بح�سب  ع��ام��ة,  ك�سخ�سية 

جامعة كاليفورنيا, بريكلي, هاين فريد.
اأ�س�سه م�ست�سار  اأنه حظر ح�ساباً  واأف��اد تويرت اجلمعة 
اإعدام  اإىل  دع��وة  ت�سمن  بانون  �ستيف  ال�سابق  ترامب 

م�سوؤولني فدراليني.
االجتماعي  التوا�سل  من�سة  عن  �سدر  بيان  يف  وج��اء 
اأن ح�ساب “@وور روم باندميك” “مت تعليقه ب�سكل 
�سيا�ستنا ب�ساأن  دائم النتهاكه قواعد تويرت, خ�سو�ساً 

متجيد العنف«.
عن  �سادرة  دع��وة  عليه  ان�سرت  احل�ساب,  حجب  وقبل 
الفدرايل  التحقيقات  ملدير مكتب  راأ�سي  لقطع  بانون 
احلكومي  االأوب����ئ����ة  خ����رباء  وك��ب��ري  راي  ك��ري�����س��ت��وف��ر 

اأنطوين فاوت�سي.
الرئا�سة  بعد مغادرته  اإذا دعا ترامب  اإن��ه  وق��ال فريد 
من  ف�سيكون  ت��وي��رت,  اأو  ب��وك  في�س  ع��رب  العنف  اإىل 

الواجب حظره من املوقعني مدى احلياة.
وجميع  وي��وت��ي��وب  ب��وك  وفي�س  تويرت  “على  واأو���س��ح 

املن�سات االأخرى اأخذ االأمر على حممل اجلد«.
وتابع “مع ترامب املواطن, ميكنها تطبيق القواعد«.

االنتخابات االأمريكية: ماذا �شيحدث حتى يوم تن�شيب الرئي�ص؟
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•• الفجر –خرية ال�سيباين
تيد كوفمان, كاأنه �ل�صقيق �لتو�أم جلو بايدن, رغم 
�نه يكره بثالث �صنو�ت. ولد يف ولية بن�صلفانيا, 
�ن�صم  �لو�صطى,  للطبقة  خال�س  نتاج  وهو  مثله, 
�ل�صاب  �إىل  هـــذ�  �لــتــكــويــن  حــيــث  مــن  �ملــهــنــد�ــس 
�لديقر�طي عندما قرر �أن ي�صبح ع�صًو� يف جمل�س 

�ل�صيوخ عام 1972! 
�إنهما ل ينف�صالن, و�نتهى �لأمر بكوفمان �إىل دخول 
جمل�س �ل�صيوخ عام 2009 ليحل حمل جو بايدن, 
و�ليوم,  �أوباما.  بــار�ك  رئي�س  نائب  �أ�صبح  �لــذي 
�لفريق  ــس  ر�أ� على  �لكلل,  يعرف  ل  خــادم  هو  ها 

�لنتقايل �لذي ي�صتعد لتويل بطله �ل�صلطة.

طلبة فرن�شيون ي�شتبكون مع ال�شرطة  ال�شني متتنع عن تهنئة جو بايدن  
امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة«. وجاء 
املر�سح  فوز  يومني من  بعد  الت�سريح  هذا 
عليه  يعرت�س  الذي  االأمر  الدميوقراطي, 

الرئي�س املنتهية واليته دونالد ترامب.
من  ب��دءاً  التهنئة  ر�سائل  وق��ت تدفقت  ويف 
ال�سبت, امتنعت حتى االآن دول اأخرى غري 
من  ب��اي��دن  اإىل  ر�سالة  توجيه  ع��ن  ال�سني 

بينها رو�سيا واملك�سيك والربازيل.
ان��ت��خ��اب ت��رام��ب رئ��ي�����س��اً يف ت�سرين  وع��ن��د 
الرئي�س  ه��ّن��اأه   ,2016 ال��ث��اين/ن��وف��م��رب 

ال�سيني �سي جينبينغ غداة االنتخابات.

•• بكني-اأ ف ب

امتنعت ال�سني عن تهنئة جو بايدن بفوزه 
بالرئا�سة االأمريكية م�سرية اإىل اأن النتيجة 

النهائية لالنتخابات مل ُتعرف بعد.
اخلارجية  وزي�����ر  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث  وق�����ال   
ال�سحافة  اأم������ام  وي��ن��ب��ني  وان�����غ  ال�����س��ي��ن��ي 
“اأخذنا علما بان بايدن اأعلن اأنه الفائز يف 

االنتخابات«.
واأ�ساف “على حّد علمنا, نتيجة االنتخابات 
����س���ُت���ح���ّدد مب���وج���ب ال���ق���وان���ني واالآل����ي����ات 

اجلمهوري  امل��ل��ي��اردي��ر  ه��زمي��ة  ك��ان��ت  واإذا 
���س��رُتي��ح ال�����س��ني ال��ت��ي دف��ع��ت ث��م��ن حرب 
جتارية �سّنتها وا�سنطن عليها عام 2018, 
اأن بكني  اإىل  ي�سريون  اخل��رباء  بع�س  ف��اإن 
من  م��زي��داً  بايدن  جو  ممار�سة  تخ�سى  قد 

ال�سغوط عليها يف جمال حقوق االإن�سان.
ول�����دى ����س���وؤال���ه ع���ن ه����ذا امل���و����س���وع, ح���ّذر 
�ستبقى  ب����الده  اأن  م��ن  ال�سيني  امل��ت��ح��دث 
م�سممة على الدفاع عن “�سيادتها واأمنها 
وتطّورها«. وتابع “ناأمل يف اأن تبدي االإدارة 

االأمريكية املقبلة رغبة يف امل�ساحلة«.

األقوا احلجارة  اإن الطلبة  اإبدو املحلية  اأواز  و�سحيفة 
واأ�سياء خرى على رجال ال�سرطة.

التوا�سل  و����س���ائ���ل  ع��ل��ى  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  واأظ����ه����رت 
ب�سيارة  يحيطون  ال�سبان  من  جمموعة  االجتماعي 
ل��ي�����س��ي��ه م�����رياي جرينيه  ل��ل�����س��رط��ة خ�����ارج م���در����س���ة 
ويحاولون قلبها, بينما اأظهرت مقاطع اأخرى حرائق 

م�ستعلة يف ال�سارع.
وبداأت املظاهرات الطالبية تت�ساعد يف فرن�سا خالل 
االأ�سبوع املا�سي, حينما احتج بع�س املعلمني والطالب 
العام  االإغ��الق  املدار�س رغم حالة  فتح  ا�ستمرار  على 
يف البالد, قائلني اإنها تعر�س �سحتهم للخطر ب�سبب 
املدرا�س  م��ب��اين  يف  بكوفيد-19  ال��ع��دوى  اح��ت��م��االت 

•• باري�س-رويرتز

اإن  اإع��الم  وو�سائل  الفرن�سية  ال�سرطة  نقابات  قالت 
ثانوية  م��در���س��ة  خ���ارج  ال�����س��رط��ة  م��ع  ا�ستبكوا  طلبة 
يف  باري�س  الفرن�سية  العا�سمة  �سمايل  كومبيني  يف 
فتح  ي�سكلها  التي  ال�سحية  املخاطر  على  احتجاجات 

املدار�س خالل اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد.
وذكرت نقابات العاملني يف ال�سرطة اأن �سيارة �سرطة 
فيجارو  لو  �سحيفة  قالت  بينما  للتخريب,  تعر�ست 

جينا رميوندو النعا�س االقت�ساد

بيت بوتيجيج ال�سفري االأمريكي لدى االأمم املتحدة

تيد كوفمان قائد اأورك�سرتا املرحلة االنتقالية

كزافييه بي�سريا مر�سح لوزارة العدل اأو االأمن الداخلي

تكوين فريق ب�صخ�صيات تو�فقية:

هكذا ي�شكل جو بايدن، الرئي�ص املنتخب، فريقه
يبدو �أن مي�صيل فلورنوي يف وز�رة �لدفاع, و�لعدل �أو �لأمن �لد�خلي لكز�فييه بي�صري�

التنفيذية  االأوام�����ر  اإع����داد  »كيفية 
بايدن  ج��و  �سيتخذها  ال��ت��ي  االأوىل 
تعيينه  ي��ج��ب  وم���ن  ي��ن��اي��ر,   20 يف 
يعمل  م���ا  ه����ذا  م��ن�����س��ب,  اأي  واإىل 
تقول  �سخ�س”,   م��ائ��ة  االن  عليه 
�سابقة يف وزارة اخلارجية,  م�سوؤولة 
االنتقالية.  الفرتة  هذه  يف  وخبرية 
ولكن يف ظل هذه الظروف, �ستعتمد 
كبري  ب�سكل  امل�ستقبلية  التعيينات 

على تطور الو�سع ال�سيا�سي ».

�جلمع بني �لناخبني
 �ل�صود و�لالتينو�س

فرغم  �سعوبتني.  بايدن  يواجه جو 
ح�سوله على اأكرب عدد من االأ�سوات 
مل ي�سبق ان ح�سل عليها اأي مر�سح 
دميقراطي )اأكرث من 74 مليوًنا(, 
اأن  ال�������س���اب���ق  ال���رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  راأى 
اأ���س��ع��ف ب�سبب  ائ��ت��الف��ه ل��الأق��ل��ي��ات 
الناخبني  داخ��ل  ترامب  دونالد  اأداء 

ال�سود والالتينو�س.
توحيدها  يجب  امل��ج��م��وع��ات,  وه���ذه 
وا���س��ت��ع��ادت��ه��ا م���ن خ����الل امل���ب���ادرات 
م����ن خالل  ���س��ي��م��ا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة, ال 
ي���زال  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات احل��ك��وم��ي��ة. وال 
يتعني على جمل�س ال�سيوخ امل�سادقة 
على هوؤالء الوزراء. ومع ذلك, ف�سل 
االأغلبية,  تغيري  يف  الدميقراطيون 
ومن هنا جاء االلتزام بتكوين فريق 

ب�سخ�سيات توافقية.
اأن ي���ك���ون ه����ذا ه���و احل���ال  وي���ج���ب 

بالن�سبة للمنا�سب ال�سيادية: لقيادة 
اخلارجية,  وزارة  يف  الدبلوما�سية 
بلينكني,  اأن��ت��وين  امل��ث��ال,  �سبيل  على 
كلينتون  ف���ري���ق  ق���دم���اء  م���ن  وه����و 
واأوباما, وكان اأقرب م�ست�سار لبايدن 
االأقل  ل�سنوات.  ال�سيوخ  جمل�س  يف 
و�سوًحا هو التعيني ملن�سب ال�سفري 
بيت  املتحدة,  االأمم  لدى  االأمريكي 
ال�ساب  بيند  �ساوث  عمدة  بوتيجيج, 
االنتخابات  واك��ت�����س��اف  اإن��دي��ان��ا,  يف 
الدميقراطي  ل��ل��ح��زب  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 

ال�ستاء املا�سي, متعدد اللغات وملتزم 
املتعدد  ال��ع��م��ل  ع���ن  ب���ال���دف���اع  ج�����ًدا 
االأطراف, وغالًبا ما ي�ست�سهد با�سمه 
بل ويدافع عنه من قبل املقربني من 

جو بايدن.
مي�سيل  اأن  ي��ب��دو  ال���دف���اع,  وزارة  يف 
الق�سايا  يف  املتخ�س�سة  ف��ل��ورن��وي, 
احتلت  ام���راأة  واأول  اال�سرتاتيجية 
البنتاغون  يف  الثاين  الرجل  مرتبة 
ق��ب��ل و����س���ول دون����ال����د ت���رام���ب اإىل 
ال�����س��ل��ط��ة, ت��ل��ق��ى ا���س��ت��ح�����س��اًن��ا. وقد 

ا يف وزارة  اأي�سً يكون هذا هو احل��ال 
ال��داخ��ل��ي كزافييه  االأم���ن  اأو  ال��ع��دل 
كاليفورنيا  يف  العدل  وزي��ر  بي�سريا, 
ال���ذي خلف ك��ام��اال ه��اري�����س يف هذا 

املن�سب.

حكومة منفتحة؟
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��������وزارة االق���ت�������س���اد, مل 
يح�سم جو بايدن بعد. فالإعادة بناء 
على  ركع  الذي  االأمريكي  االقت�ساد 
ركبتيه ب�سبب وباء كوفيد-19, هل 

�سيء  اأعطى كل  الذي  الدميقراطي 
حتى يتم انتخاب بايدن.

التو�سل  يف  االأخ������ري  ه����ذا  وي��ف��ك��ر 
رميوندو,  جينا  م��ع  و���س��ط  ح��ل  اإىل 
والية  وحاكم  ال�سابقة  املالية  وزي��رة 
جمتمع  يف�سلها  التي  اآي��الن��د,  رود 
االأعمال. والإثبات قدرته على احلوار 
مع اليمني, يخطط جو بايدن الإ�سناد 
حقيبة اأو اأكرث للجمهوريني. ويذكر 
التحديد  وجه  على  بوليتيكو  موقع 
املدير  الرئي�س  ويتمان,  ميج  اأ�سماء 

اأو  ال��دي��ون  يف  ون��ق��ع  ننفق  اأن  يجب 
ال�سيوخ  جمل�س  يف  اليمني  ن��رّو���س 
وول �سرتيت, اللذان يخ�سيان �سربة 
ال�سيطرة  مي��ك��ن  ال  ودوام����ة  �سم�س 
ع��ل��ي��ه��ا م���ن ال��ع��ج��ز؟ ���س��ع��ر كثريون 
التقدمية  ال�������س���ن���ات���ورة  ب����دخ����ول 
وزارة اخلزانة,  اإىل  واري��ن  اإليزابيث 
ال�سعيد جلو بايدن يف  اخل�سم غري 
هذا  ويبدو  التمهيدية.  االنتخابات 
يعني  ك��ان  ل��و  حتى  وارد,  غ��ري  االآن 
االإ�ساءة اإىل اجلناح الي�ساري للحزب 

وجون  اإي��ب��اي,  ل�سركة  ال�سابق  العام 
الأوهايو,  ال�سابق  احل��اك��م  كا�سي�س, 
وك��اله��م��ا اخ���ت���ار دع����م ب���اي���دن �سد 

ترامب.
ب�سكل  االن���ت���ق���ايل  ال��ف��ري��ق  وي��ع��م��ل 
طبيعي جنًبا اإىل جنب مع ال�سخ�سية 
ال��ت��ي ���س��ت��دخ��ل ال��ب��ي��ت االأب���ي�������س يف 
اأن  وي��ب��دو  الرئي�س.  م��ع  يناير   20
ج���و ب���اي���دن ق���د اخ���ت���ار ق���ي���دوم من 
كرئي�س  احلا�سمة  للوظيفة  احل��زب 
للديوان, يف �سخ�س رون كالين. يف 
�سن 59 عاما, وقبل اأن ي�سبح كبري 
موظفي جو بايدن كنائب للرئي�س, 
املفارقات,  وم��ن  ال��غ��ال��ب,  يف  ا�ستهر 
ال��ف��ري��ق القانوين  اأن���ه رئ��ي�����س  ع��ل��ى 
اإعادة  عملية  خ��الل  ج��ور  اآل  حلملة 
ف��رز االأ���س��وات يف ه��ذه ال��والي��ة عام 
بو�س...  دبليو  ج���ورج  �سد   2000

عندما يتلعثم التاريخ.
لو جورنال دي ديان�س

 قد يكون �أنتوين بلينكني يف وز�رة �خلارجية, 
وبيت بوتيجيج �ل�صفري �لأمريكي لدى �لأمم �ملتحدة

توحيد �لقليات و��صتعادتها يتم من خالل مبادر�ت 
�صيا�صية, ل �صيما من خالل �لتعيينات �حلكومية

هل تتوىل مي�سيل فلورنوي وزارة الدفاع؟اأنتوين بلينكني قد يتوىل اخلارجية

هـــذه  ظــــل  يف 
الـــــظـــــروف، 
�ـــشـــتـــعـــتـــمـــد 
ــات  ــن ــي ــي ــع ــت ال
املــ�ــشــتــقــبــلــيــة 
ب�شكل كبري على 
الو�شع  تــطــور 
ــي ــش ــا� ــي ــش ــ� ال

قدرته  الإثــبــات 
ــــوار ــى احل ــل ع

ــيــمــني،  ال ـــع  م  
ـــــط  ـــــط ـــــخ ي
ـــدن  ـــاي جـــــو ب
حقيبة  الإ�شناد 
ــــــر  اأك اأو 
لــلــجــمــهــوريــني
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•• الفجر –خرية ال�سيباين
   مل يكن هذ� هو �ل�صيناريو �لذي حلم به و��صتعد 
له. بالتاأكيد, يف عمر يناهز 78 عاًما, مت يف �لنهاية 
�نتخاب جو بايدن رئي�ًصا. لكنه كان ياأمل يف موجة 
�أن تلقي �لرت�مبية  عارمة للديقر�طيني من �صاأنها 
جمل�س  على  �ل�صيطرة  ومتنحه  �لن�صيان,  طي  يف 
�ل�صيوخ, ومتكينه من �إطالق �إ�صالحات كبرية. وبدًل 
من ذلك, يجد نف�صه مع بلد مق�ّصم كما مل يحدث من 
قبل, وحزب ديقر�طي �صعيف خ�صر �لأ�صو�ت بني 
مريح  غري  تعاي�س  و�صع  ورمبا  و�لالتينو�س,  �ل�صود 

للغاية. 

حتليل �خباري
على  ���س��ي��ت��ع��ني  ال�����واق�����ع,  يف      
مقعدين  ان��ت��زاع  الدميقراطيني 
يف جمل�س ال�سيوخ -وهو �سيناريو 
تعادل  -ل��ت��ح��ق��ي��ق  م���رج���ح  غ���ري 
بن�سبة  ال�سيوخ  ب�سيط يف جمل�س 

.50-50
بايدن  جل��و  �سلطة  ال  ح��ال��ي��ا,     
وحتى  االآن  م��ن  ���س��ي��ح��دث  ف��ي��م��ا 
هل  ي���ن���اي���ر.   20 يف  ال��ت��ن�����س��ي��ب 
���س��ي��ع��رتف دون���ال���د ت��رام��ب بفوز 
�سيكون هناك  ه��ذا االخ���ري؟ ه��ل 
ت�سليم �سل�س؟ ال يبدو اأن دونالد 
مكانه  م��ن��ح  اإىل  مي��ي��ل  ت���رام���ب 

خلليفته دون �سخب.
   لقد اأر�سل اأ�سطواًل من املحامني 
ملحاولة الطعن يف انتخابات �ستة 
واليات, وغرد اجلمعة: “ال ينبغي 
ب�سكل  ي��ط��ال��ب  اأن  ب���اي���دن  جل���و 
خاطئ مبن�سب الرئي�س, ميكنني 
ادع�����اء ذل����ك اأي�������س���ا, االإج�������راءات 

القانونية بداأت للتو!«.
ال�سهرين  يف  ذل���������ك,  ب����ع����د     
االأبي�س,  ال��ب��ي��ت  يف  امل��ت��ب��ق��ي��ني 
���س��ي��ت��م��ك��ن دون����ال����د ت���رام���ب من 
الت�سرف ب�سكل اأو باآخر كما يراه 
منا�سًبا. اإنه يخاطر مبنح العقود 
ال��ع��ف��و للعديد  ل���الأق���ارب, وم��ن��ح 

طائلة  حت���ت  امل�����س��ت�����س��اري��ن  م���ن 
جميع  مترير  وخا�سة  الق�ساء, 

اأنواع تدابري اللحظة االأخرية. 

كبري �ملعار�صني 
��صمه ميت�س مكونيل

   ومبجرد اجللو�س على كر�سّيه, 
اإدارة  ب���اي���دن  ج���و  ع��ل��ى  �سيتعني 
تتوّزع  التي  االأزم��ات  العديد من 
ال���رك���ود  اإىل  ك���وف���ي���د  وب������اء  م����ن 
االقت�سادي ... وخ�سو�سا, يرجح 
اأن يواجه جمل�س �سيوخ جمهوري 
ميلك حق النق�س. واأمامه اأقوى 
رجل يف وا�سنطن, ميت�س مكونيل, 

زعيم اجلمهوريني. 
رئا�سة  خ��الل  م��ن  واإذا حكمنا     
�سيعرقل  االأخ�����ري  ف����اإن  اأوب����ام����ا, 
االإ�سالحات  وجميع  التعيينات 
ب�سكل اوتوماتيكي. عام 2008, 
كانت  عندما  امل��ث��ال,  �سبيل  على 
البالد يف خ�سم اأزمة اقت�سادية, 
تباطاأ اجلمهوريون قدر امل�ستطاع 

التي  التحفيز  خ��ط��ة  اع��ت��م��اد  يف 
واأج���ربوه  اأوب��ام��ا  ب���اراك  و�سعها 

على خف�س قيمتها.
   وقد بداأ اجلمهوريون من االن 
يف التمهيد لذلك. بعد ان تركوا 
العجز,  ي��ع��ّم��ق  ت��رام��ب  ال��رئ��ي�����س 
ثوب  اأنف�سهم يف  يقدمون  ها هم 
اأبطال التق�سف املايل, ويفرملون 

خطة التحفيز اجلديدة.
فريق  ع���ل���ى  ���س��ي��ت��ع��ني  ل���ذل���ك    
معتدلني  اأع�����س��اء  اختيار  ب��اي��دن 
يف اإدارت���������ه مب����ا ي��ك��ف��ي الإر�����س����اء 
تثبيت  ول��ي��ت��م  م��اك��ون��ي��ل,  ميت�س 
ال�سيوخ.  جم��ل�����س  يف  ت�سميتهم 
و�سيثري هذا االأمر غ�سب الي�سار 
وازنة  ف�سخ�سيات  الدميقراطي, 
اأو بريين  واري���ن  ال��ي��زاب��ي��ث  مثل 
الي�سار  م��ن  -ي��ع��ت��ربان  ���س��ان��درز 
لقبولهما  فر�سة  -ال  الراديكايل 

يف الت�سكيلة اجلديدة. 
راي�����س, م�ست�سارة  ���س��وزان  وح��ت��ى 
لباراك  ال�سابقة  القومي  االأم���ن 
اأوباما, التي ي�ساع توليها حقيبة 
تتعر�س  ق���د  اخل���ارج���ي���ة,  وزارة 
خلطر الرف�س, الأن اجلمهوريني 
الهجوم  ب�سبب  منها  غ��ا���س��ب��ون 
االإرهابي يف ليبيا على القن�سلية 

االأمريكية يف بنغازي.
اأح�����الم     ل���ق���د ان���ت���ه���ت اأي���������س����اً 
فرانكلني  غ����رار  ع��ل��ى  ال��رئ��ا���س��ة 
ا�ستغل  ال���ذي  الرئي�س  روزف��ل��ت, 

اإنعا�س  خ��ط��ة  اإط�����الق  وخ��ا���س��ة 
الإنقاذ االقت�ساد؟

الوحيدة  امل�����س��ي��ئ��ة  ال��ن��ق��ط��ة     

واإ�سالح  املرتفعة,  االأج����ور  على 
اإجازة  ال�سحية, وفر�س  الرعاية 
اأمومة مدتها اثني ع�سر اأ�سبوًعا, 

الإحداث  ال��ك��ربى   1929 اأزم���ة 
ون�سيان  امل��دى,  بعيدة  اإ�سالحات 
م�ساريع البنية التحتية الكربى, 

وم��ك��اف��ح��ة االح��ت��ب��ا���س احل���راري 
لنيل  ����س���ي���ف���ع���ل  وك����ي����ف      ...
ال�سرائب  زي���ادة  على  امل�����س��ادق��ة 

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني, هي 
اللذان  وماكونيل,  بايدن  جو  اأن 
ي��ت��ق��ارب��ان يف ال�����س��ّن, ي��ع��رف كل 
منهما االآخر, ووطدا عالقاتهما 
ال�سيوخ.  جم��ل�����س  م��ق��اع��د  ع��ل��ى 
الوحيد  اجلمهوري  هو  ماكونيل 
ال������ذي ح�����س��ر ج����ن����ازة ب�����و, جنل 
وجتنب   .2015 ع����ام  ب����اي����دن, 
ب�سبب  ال��دمي��ق��راط��ي  م��ه��اج��م��ة 
ف��ي��ه��ا البنه  امل�������س���ك���وك  امل���ل���ف���ات 
احلملة.  خ����الل  ه���ان���رت  االآخ������ر 
ورمب�����ا ���س��ي��ك��ون��ان ق���ادري���ن على 
اإي���ج���اد اأر����س���ي���ة م�����س��رتك��ة حول 
اأ����س���ع���ار االأدوي����������ة, على  خ��ف�����س 
�سبيل املثال, اأو حول احلاجة اإىل 
مل�ساعدة  جديدة  م�ساعدات  �سخ 
االقت�ساد.    يف اأ�سواأ االأحوال, اإذا 
جّمد اجلمهوريون كل �سيء, فال 
ي���زال ب��اإم��ك��ان ج��و ب��اي��دن تقليد 
باأمر  والت�سرف  ت��رام��ب  دون��ال��د 
ت��ن��ف��ي��ذي وت��ع��ي��ني ال�������وزراء دون 
موافقة جمل�س ال�سيوخ. لكن من 
املرجح اأن ياأتي العائق االأكرب من 
التي تقرر يف  الق�سائية  ال�سلطة 
نهاية املطاف يف هذا البلد جميع 

االإ�سالحات.
   ي��ذك��ر ان��ه مت تعيني اأك���رث من 
ملحاكم  حم��اف��ظ��ا  ق��ا���س��ي��ا   220
اال�ستئناف يف عهد دونالد ترامب. 
ويهيمن االآن على املحكمة العليا 
ق�����س��اة حم��اف��ظ��ني مقابل  ���س��ت��ة 
ثالثة دميقراطيني. ويف خطابه 
اإىل  ي��وم اجلمعة, دع��ا جو بايدن 
احل�ساري  ال�سلوك  اإىل  ال��ع��ودة 
الوقت  ح��ان  “لقد  ال�سيا�سة:  يف 
اأمتنا وتت�سالح... لن  لكي تتحد 
ي��ك��ون االأم����ر ���س��ه��اًل ول��ك��ن علينا 

املحاولة«.
عن لوبو�ن

حزب ديقر�طي �صعيف وبلد منق�صم:

الواليات املتحدة: جو بايدن الفائز، ولكن ...!؟!
ل �صلطة جلو بايدن فيما �صيحدث من �لآن وحتى �لتن�صيب يف 20 يناير

�سريحل ترامب وتبقى ا�سواكه�ساندرز ووارن... ال مكان للي�سار على ما يبدو

يرجح اأن يواجه بايدن جمل�ص �شيوخ جمهوري ميلك حق النق�ص

 �صياأتي �لعائق �لأكر من �ل�صلطة �لق�صائية �لتي تقرر يف نهاية �ملطاف جميع �لإ�صالحات يف هذ� �لبلد
�صيتعني على فريق بايدن �ختيار �أع�صاء معتدلني يف �إد�رته مبا يكفي لإر�صاء ميت�س ماكونيل

�سوكة ميت�س مكونيل زعيم اجلمهورينيقالت ال�سناديق كلمتها ولكن...

�نتهت �أي�صًا �أحالم �لرئا�صة على غر�ر فر�نكلني روزفلت

اأن�سار بايدن يحتفلون

»اجلنائية« توا�شل �شعلة العدالة الدولية بوحي من نورمربغ 
قيد  جميعهم  املتهمون  وك��ان   .1945 الثاين/نوفمرب  ت�سرين  يف  االت��ه��ام 
التوقيف وبحوزة احللفاء كمية هائلة من االأدلة املوثقة بعناية يف بلد كانوا 

يحتلونه.
ي�ساف اإىل ذلك اأن حماكمات نورمربغ اأتت باإرادة �سيا�سية لتوفري رد قانوين 

موؤات على جرائم النازيني بدفع من الواليات املتحدة خ�سو�سا.
وتقول نان�سي كومبز ا�ستاذة القانون يف جامعة وليام اأند ماري يف فريجينيا 

“مع وجود هذه العوامل اإىل جانبها, كانت حماكمات نورمربغ فعالة«.
“عليها اأن تقوم مبالحقات  وت�سيف اأن املحكمة اجلنائية الدولية يف املقابل 

من دون اأن تتمتع باأي من هذه العوامل االإيجابية«.
وجهدت املحكمة اجلنائية الدولية من بداياتها الإطالق مالحقات وتوقيف 

م�سوؤولني كبار اإال اأن نتائجها تبقى حتى االآن متفاوتة
فرغم توقيف اجلي�س للرئي�س ال�سوداين ال�سابق عمر الب�سري العام 2019 

•• الهاي-اأ ف ب

بعد 75 عاما من بدء حماكمات نورمربغ حول جرائم النازية, تواجه املحكمة 
اجلنائية الدولية التي ولدت بوحي منها, عوائق عديدة يف �سعيها الإبقاء �سعلة 

العدالة م�ساءة.
ا�ستحدثت حماكمات نورمربغ يف اأملانيا العام 1945 بعد انتهاء احلرب العاملية 
اأب�سع الفظاعات.  اأ�س�س نظام جنائي عاملي للمتهمني بارتكاب  الثانية واأر�ست 
ويتوا�سل اإرث نورمربغ اليوم من خالل املحكمة اجلنائية الدولية ومقرها يف 
الهاي وهي اأول هيئة جنائية دولية دائمة مكلفة منذ العام 2002 البت يف 

تهم ارتكاب جمازر اإبادة وجرائم حرب وجرائم �سد االإن�سانية.
لكن, تنبغي االإ�سارة اإىل اأن املدعني العامني كانوا ميلكون كل عنا�سر النجاح 
21 قائدا نازيا يف قف�س  اأن احللفاء املنت�سرين يف احلرب و�سعوا  اإذ  يومها 

�سيف  �ساأن  �ساأنه يف ذلك  بعد  تت�سلمه  املحكمة, مل  املتهمني يف  اأه��م  وهو من 
االإ�سالم جنل الزعيم الليبي ال�سابق معمر القذايف.

وا�سطرت املحكمة يف العقد االأخري اإىل التخلي عن مالحقات يف حق الرئي�س 
غباغبو  ل��وران  ال�سابق  العاج  �ساحل  رئي�س  برئ  فيما  كنياتا  اوه��ورو  الكيني 

وال�سيا�سي الكونغويل جان-بيار بيمبا.
غرار  على  الدولية  اجلنائية  املحكمة  يف  العامون  “املدعون  كومبز  وتو�سح 
لكنهم  امل�ستوى  رفيعي  م�����س��وؤول��ني  مالحقة  ي��ري��دون  ن��ورم��ربغ  يف  امل��دع��ني 
اأو  ه��وؤالء  فيهم  امل�ستبه  على  القب�س  الإل��ق��اء  ال�سيا�سي  بالدعم  يتمتعون  ال 

للح�سول على االأدلة التي يحتاجونها الإدانتهم«.
الذي  املتحدة  الواليات  بدعم  يتمثل  املحكمتني  بني  اآخ��ر  رئي�سي  فرق  وثمة 
تعرتف  مل  امل��ق��اب��ل  يف  ن��ورم��ربغ.  حم��اك��م��ات  جن��اح  يف  حا�سما  عن�سرا  �سكل 
فر�ست  بل  ال  اليوم  اإىل  الدولية  اجلنائية  املحكمة  ب�سلطة  ر�سميا  وا�سنطن 

يف  اأج��ري  حتقيق  على  ردا  فيها  العامة  املدعية  على  م�سبوقة  غري  عقوبات 
اأفغان�ستان قد يظهر �سلوع جنود اأمريكيني.

امل�ساعدة يف جامعة الي��دن يف  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  ا���س��ت��اذة  روز  �سي�سيل  وت��ق��ول 
تفاوت  الدولية”  اجلنائية  املحكمة  من  املتحدة  الواليات  موقف  اإن  هولندا 

عرب الزمن” لكن موقفها احلايل “متطرف للغاية«.
جدا  واالنق�سامي  اال�ستقطابي  “الطابع  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  وتو�سح 
احلرب  ب��ع��د  عليه  ك���ان  ع��م��ا  ج���دا  خمتلف  االأم��ريك��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  لل�سيا�سة 
العاملية الثانية عندما كانت الواليات املتحدة تقود يف جمال العدالة الدولية 

وحماكمات نورمربغ«.
تواجه  فيما  “املنت�سر”  املتحدة  الواليات  كانت  الفرتة  تلك  “يف  روز  وتوؤكد 
راهنا احتمال اأن يكون عنا�سر من قواتها امل�سلحة حمور حتقيق ومالحقات 

من قبل املحكمة اجلنائية الدولية«.
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�إلغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN باال�سم التجاري:حمل امينة  رقم  :1106455 
خلياطة ازياء ال�سيدات , بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN باال�سم التجاري:نادي تونتي  رقم  :2636310 
تعديل  طلب  بالغاء   , البدنية  للياقة  برين  مينت�س 

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

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN باال�سم التجاري:خط بينونه  رقم  :1114695 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   , والنقليات  للعقارات 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعــــــــــالن
الدقيقة  للمعدات  االمارات  ال�س�����ادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والكهرباء ذ.م.م  رخ�سة رقم:1048081 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اخلدمات الديناميكية املتكاملة للمقاوالت

integrated dynamic services contracting

ال�سخ�س  �سركة   - التجارية  اخلليج  جمموعة  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

الواحد ذ.م.م

GULF COMMERCIAL GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جان لوي�سا جوهانا دى جروف

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اخلدمات الديناميكية املتكاملة للمقاوالت

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:موتيفو للت�سميم الداخلي والديكور ذ.م.م
بنت  فاطمة  ال�سيخة  املالك   - البطني  �سارع   - ال�سركة:ابوظبي  عنوان 

مبارك اآل علي
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1155825 

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

2 -تعيني ال�سادة/مكتب الهاملي و�سركاءه حما�سبون قانونيون, كم�سفي 
حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/11/9  لل�سركة  قانوين 

اجلمعية العمومية غري العادية  - تاريخ التعديل: 2020/11/9
امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:العتيبة هيدروكاب ذ.م.م
 - �سركة �سمان  بناية  نف�س   - البطني  �سارع   - ال�سركة:ابوظبي  عنوان 

املالك انرتنا�سيونال كابيتال تريدينج ذ.م.م
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1179757 

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

2 -تعيني ال�سادة/مكتب الهاملي و�سركاءه حما�سبون قانونيون, كم�سفي 
حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/11/9  لل�سركة  قانوين 

اجلمعية العمومية غري العادية  - تاريخ التعديل: 2020/11/9
امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:ميكا�سا للديكور والت�سميم الداخلي ذ.م.م
بنت  فاطمة  ال�سيخة  املالك   - البطني  �سارع   - ال�سركة:ابوظبي  عنوان 

مبارك اآل نهيان
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1154708 

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

2 -تعيني ال�سادة/مكتب الهاملي و�سركاءه حما�سبون قانونيون, كم�سفي 
حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/11/9  لل�سركة  قانوين 

اجلمعية العمومية غري العادية  - تاريخ التعديل: 2020/11/9
امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  30 �سبتمرب 2020   املودعة حتت رقم: 336654 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

 با�س��م: بهوان اليف �ستايل ذ.م.م 
وعنوانه:�س.ب.   500061, رقم القطعة 346-6815, ملك هند �سهيل �سامل املخيني بهوان – بردبي – اخلليج التجاري, مكتب رقم  

1601بي , دبي, االإمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�ستح�سرات جتميل وم�ستح�سرات تواليت غري طبية؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�ستح�سرات تبيي�س االأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل 
ملا بعد احلالقة؛  التجميل؛ غ�سول )لو�سن(  املالب�س؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط؛ لوا�سق الأغرا�س  يف غ�سل وكي 
بل�سم  التجميل؛  الأغرا�س  لالأوعية  قاب�سات  بالعطور؛  العالج  زيوت  تواليت(؛  )مواد  للعرق  اجلو؛ م�سادات  تعطري  م�ستح�سرات 
بخالف  واال�ستحمام  احلمام  جل  طبية؛  الأغ��را���س  امل�ستخدم  بخالف  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  طبية؛  الأغ��را���س  امل�ستخدم  بخالف 
امل�ستخدم الأغرا�س طبية؛ اأقنعة جتميلية؛ م�ستح�سرات العناية باجلمال؛ م�ستح�سرات ق�سر )مزيالت األوان( الأغرا�س التجميل؛ 
م�ستح�سرات كوالجني لغايات التجميل؛ م�ستح�سرات اإزالة االألوان؛ اأطقم جتميل؛ اأقالم جتميلية؛ كرميات جتميلية؛ م�ستح�سرات 
الروائح  الإزال��ة  �سابون  التجميل؛  الأغرا�س  لل�سف  زينة  ر�سوم  جتميل؛  م�ستح�سرات  جتميلية؛   اأ�سباغ  بالب�سرة؛  للعناية  جتميل 
الكريهة؛ مزيالت روائح الكريهة لالإن�سان اأو احليوان؛ م�ستح�سرات اغت�سال الأغرا�س �سحية �سخ�سية اأو الإزالة الروائح الكريهة 
)مواد تواليت(؛ ال�سامبو اجلاف؛ ماء الكولونيا؛ م�ستح�سرات جتميل احلواجب؛ اأقالم احلواجب؛ رمو�س م�ستعارة؛ ل�سقات عيون 
حتتوي على جيل لغايات جتميلية؛ مواد دهنية الأغرا�س التجميل؛ غ�سوالت )لو�سن( لل�سعر؛ اأ�سباغ لل�سعر/ملونات لل�سعر؛ رذاذ 
اأع�ساب الأغرا�س جتميلية؛ بخور؛ مواد ملمعة لل�سفاه؛ علب  )�سرباي( لل�سعر؛ بل�سم لل�سعر؛ م�ستح�سرات فرد ال�سعر؛ خال�سات 
لطالء ال�سفاه؛ طالء ال�سفاه؛ غ�سوالت )لو�سن( الأغرا�س التجميل؛ مكياج؛ م�ستح�سرات مكياج؛ م�ستح�سرات اإزالة املكياج؛ مكياج؛ 
م�ساحيق املكياج؛ م�سكرة؛ طالء اأظافر / ملمع اأظافر؛ م�ستح�سرات العناية باالأظافر؛ مل�سقات فنية لالأظافر؛ م�ستح�سرات اإزالة 
وال��روائ��ح؛ عطور؛  للعطور  زي��وت  التجميل؛  زي��وت الأغرا�س  اأظافر؛  االأظافر؛ مربقات  ملمع  اإزال��ة  م�ستح�سرات  االأظافر؛  طالء 
مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح طيبة(؛ اأكيا�س معطرة للبيا�سات؛ �سامبو؛ �سابون حالقة؛ م�ستح�سرات حالقة؛ 

م�سحوق التالك )لال�ستخدامات التجميلية(؛ مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت )لو�سن( جتميلية.- الواق�عة بالفئة: 3
 و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة »OJAR » املكتوبة بخط مميز. 

 اال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم 

امل�سار اإليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  نوفمرب  2020 العدد 13084 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم:148944 
 با�س��م: زومبا فتن�س, ال ال �سي 

وعنوانه:800 �سيلك�س رن , �سويت 2310 , هالندال , اف ال 33009 الواليات املتحدة االمريكية
 وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات     
 الواق�عة بالفئة: 9   

بتاريخ:2013/02/20   وامل�سجلة حتت رقم 148944 
يف   احلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل 

2020/11/02  وحتى تاريخ: 2030/11/02
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  نوفمرب  2020 العدد 13084 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 148945 
 با�س��م: زومبا فتن�س, ال ال �سي 

وعنوانه:800 �سيلك�س رن , �سويت 2310 , هالندال , اف ال 33009 الواليات املتحدة االمريكية
 وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات     

الواق�عة بالفئة: 25
بتاريخ: 2012/02/06   وامل�سجلة حتت رقم 163913 

يف   احلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل 
2020/11/02  وحتى تاريخ: 2030/11/02

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  نوفمرب  2020 العدد 13084 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 148946 
 با�س��م: زومبا فتن�س, ال ال �سي 

وعنوانه:800 �سيلك�س رن , �سويت 2310 , هالندال , اف ال 33009 الواليات املتحدة االمريكية
 وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات     
 الواق�عة بالفئة: 41   

بتاريخ: 2012/02/06   وامل�سجلة حتت رقم 163914 
يف   احلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل 

2020/11/02  وحتى تاريخ: 2030/11/02
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  نوفمرب  2020 العدد 13084 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 150597 
با�س��م: ميواه براندز )ا�س ( بي تي ئي ال تي دي

وعنوانه:رقم 5 اإنرتنا�سيونال بزن�س بارك, #05-00 ميواه بيلدجن, �سنغافورة 609914, �سنغافورة
 وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات     
 الواق�عة بالفئة:  29   

بتاريخ: 2012/07/08   وامل�سجلة حتت رقم 150597 
يف   احلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل 

2020/12/14  وحتى تاريخ: 2030/12/14
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  نوفمرب  2020 العدد 13084 

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 337862 تاريخ: 2020/10/21

بيانات االأولوية: 
اال�سم:  ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت , 2501 هد�سون روود , �سانت بول , ميني�سوتا 55144 , الواليات املتحدة االأمريكية.
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�ستح�سرات �سيدالنية وبيطرية, م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية, مواد واأغذية حمية معدة لال�ستعمال 
الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع واالأطفال, مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان واحليوان, ل�سقات ومواد 
�سماد, مواد ح�سو االأ�سنان و�سمع طب االأ�سنان, مطهرات, م�ستح�سرات الإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة, 

مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  SCOTCHBOND باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل, وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  نوفمرب  2020 العدد 13084 

EAT 160995

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  10  نوفمرب  2020 العدد 13084 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  10  نوفمرب  2020 العدد 13084 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  10  نوفمرب  2020 العدد 13084 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  10  نوفمرب  2020 العدد 13084 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  10  نوفمرب  2020 العدد 13084 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  10  نوفمرب  2020 العدد 13084 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  10  نوفمرب  2020 العدد 13084 



الثالثاء   10  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13084  
Tuesday   10  November   2020   -  Issue No   13084

19191915

عربي ودويل

ب�سدد اإمتام بروتوكول العالج, واأّن و�سعه ال�سّحي يف حت�ّسن 
م�ساء  رئا�سة اجلمهورّية  ن�سرته  ثاٍن  بيان  وجاء يف  اإيجابي«. 
ال�سيد عبد املجيد تبون,  “يتوّجه رئي�س اجلمهورية,  االأحد, 
ال�����س��ع��ب اجل���زائ���ري اله��ت��م��ام��ه بحالته  اإىل  ���س��ك��ره  ب��ج��زي��ل 
ال�سحية والتفافه الكبري حول رئي�سه, ويقّدر عالياً دعواته له 

بال�سفاء ومتّنيات االطمئنان ال�سادقة«.
اجلزائري  ال�سعب  الرئي�س  ال�سيد  “يطمئن  البيان  واأ���س��اف 
الذي ينتظر عودته اإىل اأر�س الوطن, باأّن و�سعه ال�سحي يف 

حت�ّسن«.
ال�سفاء  برقّيات  بامتنان,  اجلمهورية,  رئي�س  “ُي�سّجل  وتابع 
واحلكومات  ال���دول  وروؤ���س��اء  ملوك  م��ن  ال���واردة  واالطمئنان 

 •• اجلزائر -اأ ف ب

اأعلنت الرئا�سة اجلزائرية يف بيان اأّن احلالة ال�سحية للرئي�س 
اجلزائري عبد املجيد تبون امل�ساب بفريو�س كورونا امل�ستجد 

واملوجود يف اأملانيا “يف حت�سن اإيجابي«.
وُيعالج تبون )74 عاماً(, وهو مدّخن �سره, يف م�ست�سفى اأملاين 

�س منذ 28 ت�سرين االأول/اأكتوبر. متخ�سّ
اأّنه  اجلزائرّية  للرئا�سة  الر�سمي  املوقع  على  البيان  يف  وج��اء 
“التزاماً باإطالع الراأي العام على م�ستجّدات احلالة ال�سّحية 
امل�ست�سفيات  اأح����د  يف  امل���وج���ود  ت��ب��ون,  امل��ج��ي��د  ع��ب��د  للرئي�س 
ال�سّيد الرئي�س  اأّن  االأملانية املتخ�س�سة, يوؤّكد الطاقم الطّبي 

وكذا الهيئات واملنظمات الدولّية, �ساكرا لهم اهتمامهم«.
الرئا�سة  اكتفت  االأول/اأكتوبر  ت�سرين   24 بيان �سدر يف  ويف 
اجلزائرية باالإعالن اأّن تبون دخل “طوعّياً” يف حجر خلم�سة 
الرئا�سة  ك��ب��ار يف  اإ���س��اب��ة م�����س��وؤول��ني  اأّي����ام عقب اال���س��ت��ب��اه يف 

واحلكومة بفريو�س كورونا امل�ستجد.
اأكرب  “اأحد  اإىل  ال��ف��ور  على  ُن��ق��ل  اأّن���ه  اإىل  الرئا�سة  واأ���س��ارت 
�سة يف اأملانيا” للخ�سوع ل�”فحو�س طبية  امل�ست�سفيات املتخ�سّ

مكثفة«.
اجلزائر  تد�سني جامع  اجل��زائ��ري عن  الرئي�س  بذلك  وغ��اب 
كما غاب عن اال�ستفتاء الد�ستوري الذي �سهد ن�سبة مقاطعة 

قيا�سية.

الكرملني: بوتني يقيل وزيري النقل والبيئة 
•• مو�سكو-رويرتز

اأقال  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  اإن  الكرملني  ق��ال 
وزير النقل يفجيني ديرتيخ ووزير املوارد الطبيعية والبيئة 

دميرتي كوبيلكني من من�سبيهما.
مل  حكومية  م�سادر  ع��ن  نقلت  رو�سية  اإع���الم  و�سائل  كانت 
الرو�سي  الطاقة  وزي��ر  ترقية  امل��ق��رر  م��ن  اإن  قولها  ت�سمها 
اإطار  يف  ال���وزراء  رئي�س  نائب  من�سب  اإىل  نوفاك  األك�سندر 
وتلفزيون  ك��وم��ري���س��ان��ت  �سحيفة  وذك����رت  وزاري.  ت��ع��دي��ل 
اإن من املتوقع  اأن التعديل, الذي قالوا  اآر.بي.�سي يف رو�سيا 
االإعالن عنه ر�سميا يف وقت الحق اأم�س, �سي�سمل اأي�سا اإقالة 

ديرتيخ وكوبيلكني ووزير البناء فالدميري ياكو�سيف.
 

حت�شن حالة الرئي�ص اجلزائري امل�شاب بكوفيد-19  

العمل  اإىل  اإّي����اه  داع���ني  بانتخابه, 
التحديات  مل����واج����ه����ة  امل���������س����رتك 

العاملية.
حّتى اإّن رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي 
ن��ت��ان��ي��اه��و و���س��ف بايدن  ب��ن��ي��ام��ني 
الإ�سرائيل”,  عظيم  “�سديق  باأّنه 
العالقات  رفع  على  ترامب  �ساكراً 
اإ���س��رائ��ي��ل وال���والي���ات املتحدة  ب��ني 

اإىل “ذروات ال مثيل لها«.

بايدن ي�شب تركيزه على املرحلة االنتقالية 

الكونغر�س  اأع�ساء  معظم  وال��ت��زم 
 24 املنتخبني ال�سمت املطلق ملّدة 
اأ�سا�سّياً  تعاونهم  و�سيكون  �ساعة. 

لتجّنب �سلل املوؤ�ّس�سات.
جيم�س  ال����دمي����وق����راط����ي  وق�������ال 
اإن”,  اإن  “�سي  ل�سبكة  ك��الب��رين 
دونالد  اع�����رتف  اإذا  ي��ه��ّم��ن��ي  “ال 
يعرتف,  مل  اأم  ب��ه��زمي��ت��ه  ت���رام���ب 
احلزب  ي�ساعدنا  اأن  هو  يهّمني  ما 

على  احل�����ف�����اظ  يف  اجل�����م�����ه�����وري 
اأّن  وب��دا  دميوقراطيتنا«.  �سالمة 
بالنت  روي  اجلمهوري  ال�سناتور 
مي��ّه��د ال��ط��ري��ق ل���ذل���ك. وق����ال يف 
�سي”,  ب���ي  “اإيه  ل��ق��ن��اة  ت�����س��ري��ح 
الرئي�س  ي��رتك  الأن  ال��وق��ت  “حان 
ويقّدمون  ي���ت���ح���ّدث���ون  حم��ام��ي��ه 
حججهم اإىل املحاكم واالأمريكيني 

ثم ميكننا امل�سي قدما«.

اأم�����ا ال�����س��ن��ات��ور اجل���م���ه���وري ميت 
ترامب,  م��ن��ت��ق��دي  اأح�����د  روم���ن���ي, 
ما  فهو  الرئي�س,  نغرّي  “لن  فقال 
مع  مرنة  عالقة  ولديه  عليه,  هو 
مقتنع  “اأنا  واأ����س���اف  احل��ق��ي��ق��ة«. 
لكّني  النهاية.  حّتى  �سيقاتل  ب��اأّن��ه 
ا�ستنفاد  مبجّرد  اأّن��ه  اأي�ساً  متاأّكد 
كّل الو�سائل املتاحة, �سيقبل باالأمر 

الذي ال مفّر منه«.

اأم��ام ح�سد كبري  بوالية دي��الوي��ر, 
جّو  ������س�����ّي�����ارات, يف  داخ�������ل  جت����ّم����ع 

احتفايل.
للرئي�س  ال�����س��اب��ق  ال��ن��ائ��ب  واأع���ل���ن 
ت�سكيل خلّية  اأوباما  باراك  االأ�سبق 
كورونا  ب���ف���ريو����س  ���ة  خ���ا����سّ اأزم������ة 
االآن  ح��ّت��ى  اأودى  ال����ذي  امل�����س��ت��ج��ّد 
األ���ف �سخ�س يف   237 ب��اأك��رث م��ن 

الواليات املتحدة.
علماء  ����س���ت�������س���ّم  اخل���ل���ي���ة  وه�������ذه 
وخ������رباء و���س��ت��ك��ون م��ك��ّل��ف��ة و�سع 
“خّطة تدخل حّيز التنفيذ اعتباراً 
الثاين/يناير  ك����ان����ون   20 م����ن 

يوم تن�سيبه.  ,”2021
واأُعِلنت يف وقت �سابق تدابري عّدة 
ملكافحة الوباء, اأبرزها اإجراء حملة 
الكمامة  وج��ع��ل  وط��ن��ّي��ة  ف��ح��و���س 
الفدرالية,  امل���ب���اين  يف  اإل���زام���ي���ة 
امل�ستقبلي.  ال���ل���ق���اح  وجّم����ان����ي����ة 
اإلغاء ان�سحاب  ويعتزم بايدن اأي�ساً 
منّظمة  م���ن  امل���ّت���ح���دة  ال����والي����ات 

ال�سّحة العاملّية.
اإعادة  املنتخب  الرئي�س  يعتزم  كما 
الواليات املّتحدة اإىل اّتفاق باري�س 
املتعّلق  امل���ر����س���وم  واإل����غ����اء  ل��ل��م��ن��اخ 
ب���ال���ه���ج���رة ال������ذي ي���ح���ّظ���ر دخ����ول 
اأغلبّية  ذات  ع����ّدة  دول  م��واط��ن��ي 

م�سلمة اإىل االأرا�سي االأمريكّية.
ك���ام���اال ه���اري�������س التي  و���س��ت��دخ��ل 
نائبة  مل��ن�����س��ب  ب����اي����دن  اخ����ت����اره����ا 
اأّول  ب�سفتها  ال��ت��اري��خ  ال��رئ��ي�����س, 
ام�����راأة ت�����س��غ��ل ه���ذا امل��ن�����س��ب. وقد 
اأّك������دت ال�����س��ن��ات��ورة ال�������س���وداء عن 
“لن تكون  اأّنها  ال�سبت  كاليفورنيا 
االأخرية” التي تتبّواأ هذا املن�سب. 
من  الن�ساء”  ب�”اأجيال  واأ����س���ادت 
“مّهدَن  ال��ل��وات��ي  االأ���س��ول,  جميع 

الطريق” لها.
اإدارة  ت�������س���ّم  اأن  امل������ق������ّرر  وم������ن 
الي�ساري  للجناح  مم��ّث��ل��ني  ب��اي��دن 
بع�س  ورمّب��ا  والو�سطّيني  للحزب 

اجلمهورّيني.
ومع ذلك, فاإّن الغالبّية يف جمل�س 
اقرتاع  يف  �ستحّدد  وال��ت��ي  ال�سيوخ 
كانون  يف  ج���ورج���ي���ا  يف  حم���م���وم 
الثاين/يناير, قد توؤّثر يف خياراته. 
فاإذا احتفظ اجلمهورّيون بالغالبّية 
يرف�س  ق���د  ال�����س��ي��وخ,  يف جم��ل�����س 
تر�سيح  ماكونيل  ميت�س  زعيمهم 

�سخ�سّيات ال تروق له كثرياً.
االأّيام  يف  ت��رام��ب  موقف  و�سيوؤّثر 
ه��وام�����س عمل  ع��ل��ى  اأي�����س��اً  املقبلة 
بايدن حّتى قبل 20 كانون الثاين/

ي��ن��اي��ر. ف��م��ن اأج����ل ال��و���س��ول اإىل 

معلومات من الوكاالت الفدرالّية, 
يحتاج االأمر اإىل قرار اإداري يفّعل 

عملية االنتقال.
وق����د ي���ت���اأّخ���ر ذل����ك ب�����س��ب��ب رف�س 
بهزميته,  االع�����رتاف  اجل��م��ه��ورّي 
بالن�سبة  ج���ّداً  �سعبة  خطوة  وه��ي 
ال�����س��اب��ق الذي  اإىل رج���ل االأع���م���ال 

جعل “النجاح” جوهر خطابه.
م�ستعّداً  لي�س  اأّن���ه  على  دل��ي��ل  ويف 
بعد لالإقرار بهزميته, كّرر ترامب 
���س��ب��اح االأح����د ع��ل��ى ت��وي��رت مزاعم 
قبل  امل�سروقة”  “االنتخابات 
توّجهه اإىل ممار�سة لعبة الغولف.

وقال ال�سناتور اجلمهوري ليند�سي 
يوم  ن��ي��وز  ف��وك�����س  ل�سبكة  غ��راه��ام 
�سيء  اأّي  ع��ن  ت��ت��ن��ازل  “ال  االأح����د 

�سّيدي الرئي�س, حارب«.
االأوىل  ال�سّيدة  قالت  جهتها,  م��ن 
نحمي  اأن  “يجب  ترامب  ميالنيا 

دميوقراطّيتنا ب�سفافّية كاملة«.
ال�سّف  ع���ن  ي��ت��م��اي��ز  م���وق���ف  ويف 
االأ�سبق  الرئي�س  �سكَر  اجلمهوري, 
ج���ورج ب��و���س االب����ن, ب��اي��دن “على 
هذا اخلطاب الوطنّي”, وهّناأه عرب 
“انتخاباٍت  يف  ف���وزه  على  الهاتف 

نزيهة” اأعطت حكماً “وا�سحاً«.
ه��ّن��اأ كثري م��ن ق���ادة ال��ع��امل بايدن 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

دونالد  على  ب��ف��وزه  االحتفال  بعد 
ترامب, با�سر جو بايدن ا�ستعداداته 
مع  االأب��ي�����س,  البيت  اإىل  النتقاله 
وباء  مكافحة  اأول��وّي��ت��ني:  حت��دي��د 
اأمريكا  كوفيد-19 واإعادة توحيد 

املنق�سمة.
واأ���س��اد ق��ادة م��ن ك��ّل اأن��ح��اء العامل 
الدميوقراطّي,  امل��ر���ّس��ح  بانتخاب 
�سارخاً  تناق�ساً  بذلك  ُمظهرين 
اجلمهوري  امل��ع�����س��ك��ر  ���س��م��ت  م���ع 
الرئي�س  غ��رار  ال��ذي يرف�س, على 

املنتهية واليته, االإقرار بالهزمية.
واإذ اّدعى ترامب ح�سول “تزوير” 
وعد  اأدّل���ة,  تقدمي  ب��دون  انتخابي 
ب���اّت���خ���اذ م���زي���د م����ن االإج���������راءات 
جناحه  فر�س  اأّن  غري  القانونّية, 
�سئيلة, يف حني اأّن الدميوقراطّيني 
املدن  ف��رح��ه��م يف  ف���ّج���روا  ال���ذي���ن 

الكربى, ال ُيبالون.
اإىل  ك��ل��م��ة  اأّي  ت��وج��ي��ه  دون  وم����ن 
“بفوزه  ب���اي���دن  اح��ت��ف��ل  خ�����س��م��ه, 
وَمّد يف الوقت نف�سه يده  املقنع”, 
اجلمهوري,  الرئي�س  ناخبي  اإىل 
االأمل”,  “خيبة  يتفّهم  اأّنه  موؤّكداً 
وذلك يف خطاب حما�سي يف معقله 

واأعلن رئي�س احلكومة الربتغالية 
“الو�سيلة  اأن  ك��و���س��ت��ا  اأن��ط��ون��ي��و 
اجلائحة  على  لل�سيطرة  الوحيدة 

هي جتنب التخالط االجتماعي«.
وت�������س���ه���د ال����ربت����غ����ال ع���ل���ى غ����رار 
اأوروب�������ا زي�����ادة مقلقة  اأن���ح���اء  ك���ل 
يف االإ����س���اب���ات, م��ع ارت���ف���اع وترية 
االإ����س���اب���ات ال��ي��وم��ي��ة م��ن��ذ مطلع 
األفني  من  االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�سرين 

اإىل �ستة اآالف.
وت��ف��ر���س ال��ربت��غ��ال اع��ت��ب��ارا من 
ال��ت��ن��ق��ل يف  “حظرا ع��ل��ى  االإث���ن���ني 
ال�121  ال���دوائ���ر  يف  ال�سوارع” 
%70 من  ح�����واىل  ي��ق��ي��م  ح��ي��ث 
الربتغاليني, على اأن يدخل حظر 
اعتبارا  التنفيذ  حيز  ليلي  جت��ول 
عطلة  يف   13,00 ال�����س��اع��ة  م���ن 

نهاية االأ�سبوع.
االإثنني  روم��ان��ي��ا  ت��ف��ر���س  ك��ذل��ك 
م����ع فر�س  ل��ي��ل��ي��ا  ح���ظ���ر جت������ول 
اخل��ارج وحظر  الكمامات يف  و�سع 
يف  واخلا�سة,  العامة  االحتفاالت 

وق��ت ت��ق��رتب ال��ب��الد م��ن ت�سجيل 
يومية جديدة  اإ�سابة  اآالف  ع�سرة 
مع بلوغ ح�سيلة الوفيات 7540 

وفاة منذ بدء تف�سي الفريو�س.
كالو�س  ال��روم��اين  الرئي�س  وق��ال 
املتخذة  “التدابري  اإن  يوهاني�س 
وحتتم  كافية,  تعد  مل  االآن  حتى 
فيما  اإ�سافية”,  اإج����راءات  ات��خ��اذ 
ت�سارف م�ست�سفيات هذا البلد على 
ا�ستقبال  ع��ل��ى  ق��درات��ه��ا  ا���س��ت��ن��ف��اد 
املر�سى. يف الواليات املتحدة, اأعلن 
خطاب  اأول  يف  ال�سبت  ب��اي��دن  ج��و 
له بعد اإعالن فوزه يف االنتخابات 
ال��رئ��ا���س��ي��ة االأم���ريك���ي���ة األ���ق���اه يف 
اأن  ويلمينغتون يف والية ديالوير, 
وخرباء  علماء  ت�سّم  اأزم���ة  خلية 

�ستكلف منذ االإثنني و�سع “خّطة 
ت���دخ���ل ح���ّي���ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ اع���ت���ب���اراً 
الثاين/يناير  ك����ان����ون   20 م����ن 

يوم تن�سيبه.  ,”2021
ويتخذ بايدن بذلك موقفاً معاك�ساً 
الرئي�س  خ�����س��م��ه  مل���وق���ف  مت���ام���اً 
ال���ذي لطاملا قلل  ت��رام��ب  دون��ال��د 
بنف�سه  ويخالف  ال��وب��اء  ���س��اأن  م��ن 
العامل  يف  ال�������س���اري���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
ال��وب��اء, مثل  م��ن  للوقاية  ب��اأ���س��ره 
و�سع الكمامات يف االأماكن العامة 

ولزوم التباعد االجتماعي.
وتواجه الواليات املتحدة يف االأيام 
من  قيا�سية  م�����س��ت��وي��ات  االأخ�����رية 
االإ�سابات اجلديدة, و�سّجلت خالل 
 111,500 ح����واىل  ���س��اع��ة   24

اإ���س��اب��ة ج��دي��دة و991 وف����اة, ما 
ي��رف��ع احل�����س��ي��ل��ة االإج��م��ال��ي��ة اإىل 
اآخ����ر  وف�����ق  وف��������اة,   237,564
اأع��ل��ن��ت��ه��ا ج��ام��ع��ة جونز  ح�����س��ي��ل��ة 

هوبكنز م�ساء االأحد.
اإ�سابة   50,010,400 و�سجلت 
كل  يف  وف��اة   1,251,980 بينها 
اأنحاء العامل منذ ظهور الوباء يف 
االأول/دي�سمرب,  كانون  يف  ال�سني 
بح�سب تعداد اأجرته وكالة فران�س 

بر�س ا�ستناداً اإىل م�سادر ر�سمّية.
مليون   12,5 م��ن  اأك��رث  و�سجلت 
اإ�سابة يف اأوروبا حيث تقابل القيود 
الثانية  املوجة  ملكافحة  املفرو�سة 

من الوباء بردود فعل غا�سبة.
���س��ه��دت مدينة  ال�����س��ي��اق,  ويف ه���ذا 

اليبزيغ يف �سرق اأملانيا اأعمال عنف 
ومتظاهرين  االأم������ن  ق�����وات  ب���ني 
يعار�سون و�سع الكمامات, يف وقت 

اأمرت ال�سرطة بف�ّس التجّمع.
يف مدريد, تظاهر املئات من موؤيدي 
والنا�سطني  امل�����وؤام�����رة  ن���ظ���ري���ات 
�سد  ال�سبت  للقاحات  املناه�سني 
كوفيد-19  وب��اء  “ديكتاتورية” 
ال�سلطات  تفر�سها  التي  والقيود 

االإ�سبانية ملحاولة احتوائه.
املفرو�سة  ال��ع��زل  ت��داب��ري  اأن  غ��ري 
يف اأوروبا الحتواء املوجة اجلديدة 
اأق���ل �سرامة م��ن تلك  م��ن ال��وب��اء 
الربيع  م���ف���رو����س���ة  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
و�سائل  ال�سلطات  وتدر�س  املا�سي, 

جديدة للت�سدي لالإ�سابات.

�سوي�سرا, ح�سد اجلي�س جنود  ويف 
التعامل  ملحاولة  االأحد  االحتياط 
م���ن تف�سي  ال��ث��ان��ي��ة  امل���وج���ة  م���ع 

الفريو�س يف امل�ست�سفيات.
ال�����س��وي�����س��ري راوول  امل��ق��دم  وق����ال 
جندي  م���ئ���ة  خم���اط���ب���ا  ب���ارك�������������������ا 
ج��م��ي��ع��ه��م ي�����س��ع��ون ك���م���ام���ات يف 
)غرب(  ف��و  كانت������ون  يف  م����ودون 
مطلوبة  ج���دي���دة  م��ه��م��ة  “اإنها 

منكم«.
من جهتها فر�ست اليونان ال�سبت 
ع�����زاًل ث���ان���ي���اً ح����اذي����ًة, ع��ل��ى غ���رار 
فرن�سا وانكلرتا وايرلندا ومناطق 
على  االآن  وي��ت��ح��ت��م  اإي��ط��ال��ي��ا.  يف 
اخلروج  اأرادوا  ك��ل��م��ا  ال��ي��ون��ان��ي��ني 
ال�سلطات  موافقة  على  احل�سول 

وا���س��ت��ب��ع��دت ف��رن�����س��ا م���رة جديدة 
على  حجر  ف��ر���س  احتمال  االأح���د 
للحاالت  ع��ر���س��ة  االأك����رث  امل�سنني 

احلادة من االإ�سابات.
احلكومة  ب���ا����س���م  ال���ن���اط���ق  وق������ال 
الناحية  “من  اأت�������ال  غ����اب����ري����ال 
االأخالقية �سيكون االأمر معقدا”, 
االأحيان,  بع�س  “يف  اأن���ه  م�سيفا 
يتم ذلك عرب جتاهل و�سع العديد 
يعي�سون  ال  الذين  ال�سن  كبار  من 

مبفردهم«.
 40 عتبة  ال�سبت  فرن�سا  وتخطت 
وبداأ  األف وفاة جراء كوفيد-19, 
اإىل  ب��ال��وب��اء  امل�سابني  بع�س  نقل 
امتالء  ب�سبب  اأملانية  م�ست�سفيات 
اأ�سرة اأق�سام االإنعا�س يف هذا البلد. 

حواجز  وتقام  ن�سية.  ر�سالة  عرب 
هذه  م��ن  للتثبت  ال��ط��رق��ات  ع��ل��ى 
ال�سرورية  اخل��ا���س��ة  الرتاخي�س 
الغرامة  م�ساعفة  ومتت  للتنقل. 
اإىل  ال����ك����م����ام����ات  و������س�����ع  ل�����ع�����دم 
حذر  ال���ه���ن���د,  ويف  ي�������ورو.   300
اخت�سا�سيون يف اأمرا�س الرئة يف 
نيودلهي باأن التلوث قد يوؤدي هذا 
فريو�س  اآث���ار  م�ساعفة  اإىل  ال��ع��ام 

كورونا.

بايدن ي�صكل خلية �أزمة للت�صدي للوباء 

ح�شيلة االإ�شابات بكوفيد-19  يف العامل 50 مليونا 

•• عوا�سم-اأ ف ب

ي�صكل �لرئي�س �لأمريكي �ملنتخب جو بايدن منذ 
خلية �أزمة �صعيا لحتو�ء تف�صي وباء كوفيد-19 
يف �لوليات �ملتحدة, �لبلد �لأكرث ت�صرر� جر�ء 
�لإجمالية  �حل�صيلة  تخطت  وقت  يف  �لفريو�س, 

لالإ�صابات 50 مليونا يف �لعامل.
يف  �لوباء  بــوؤرة  �لرتغال,  تفر�س  �أوروبـــا,  ويف 
�لقارة مع ت�صجيلها �أكرث من 12,5 مليون �إ�صابة, 
�ل�صحية,  �لــطــو�رئ  حــال  �لإثــنــني  من  �عتبار� 
من  �لأكـــر  �لق�صم  يف  ــول  جت حظر  �إعـــالن  مــع 
�صارمة  تد�بري  �أي�صا  رومانيا  تتخذ  فيما  �لبالد, 

جديدة.

ماذا يعني فوز جو بايدن بالرئا�شة االأمريكية للعامل؟
اخلارجية للواليات املتحدة.

وك������اد ت����رام����ب ي�����س��ح��ب ال���ق���وات 
���س��وري��ا بطريقة  االأم��ري��ك��ي��ة م��ن 
اأن يرتاجع.  قبل  احللفاء,  ت��وؤذي 
وح������ق������ق ب������وت������ني وم�����ق�����ات�����ل�����ون 
اأعدادهم  حت�سى  ال  اإ���س��الم��ي��ون 
ما  اال�سطراب,  هذا  من  مكا�سب 
ذي  احلليف  اأم��ري��ك��ا  �سمعة  دم��ر 

امل�سداقية.
الرئي�س  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  ول��ف��ت 
ال���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان 
لبايدن.  ج��دي��داً  حت��دي��اً  �سي�سكل 
�سوريا,  يف  ال��ن��زاع��ات  ي��ث��ري  ف��ه��و 
ي�سّعد  اأنه  واأرمينيا حتى  وليبيا, 
وفرن�سا,  ال���ي���ون���ان  م���ع  ال���ت���وت���ر 
يف  م�ساكله  عن  االنتباه  لي�سرف 

الداخل.
ت����رام����ب يف فك  وت����رك����ت رغ���ب���ة 

ي�سكلها الكرملني.
اأمور �سهلة  اأن هذه  الكاتب  وراأى 
الإر�ساء  خم�����س��رم  �سيا�سي  ع��ل��ى 
النا�س, ولرجل توىل رئا�سة جلنة 
جمل�س  يف  اخل���ارج���ي���ة  ال�������س���وؤون 
ال�سيوخ, وكان منخرطاً يف القيادة 
تنا�سر  التي  العاملية  االأمريكية 
االإن�سان,  وحقوق  الدميوقراطية 
وكان موؤيداً للتدخالت االأمريكية 
يف البلقان, ودارفور, رغم الف�سل, 
االنت�سار  وق��ف  اأج��ل  م��ن  و�سغط 

النووي.
لل�سيا�سة  روؤي����ت����ه  ت��ط��ب��ي��ق  ل��ك��ن 
�سهلة  مهمة  تكون  لن  اخلارجية 
اأع����وام  اأرب���ع���ة  ف��ع��ل��ى م���دى  االآن. 
اأوروب��������ا,  اأن����ح����اء  يف  دول  ع���ان���ت 
وال�����س��رق االأو���س��ط, وم��ا وراءهما 
ال�سيا�سة  يف  ان���ت���ك���ا����س���ات  م�����ن 

•• وا�سنطن-وكاالت

م��������اذا ي���ع���ن���ي ف�������وز ج�����و ب����اي����دن 
بالرئا�سة االأمريكية للعامل؟ هذا 
ال�سوؤال طرحه نيك روبرت�سون يف 
اإن”  اإن  “�سي  �سبكة  ملوقع  حتليل 
العامل  اأن  معترباً  التفلزيونية, 

احلر بات لديه قائد جديد.
وق����ال ال��ك��ات��ب اإن ف���وز ب��اي��دن يف 
ال��رئ��ا���س��ي��ة, وهزمية  االن��ت��خ��اب��ات 
ال�سعبوي  امل���ح���اف���ظ  ال���رئ���ي�������س 
ي�سكالن  ق����د  ت����رام����ب,  دون����ال����د 
بداية تغيري دراماتيكي يف موقف 

اأمريكا من العامل.
اأن االأم���ور  ل��ك��ن ه��ل يعني ذل���ك   

�ستعود اإىل طبيعتها؟
الدميوقراطي  ال��رئ��ي�����س  وع����د 
امل���خ�������س���رم ال������ذي ���س��ي��دخ��ل اإىل 
يناير)كانون  يف  االأب��ي�����س  البيت 
االأمان  يد  مبد   ,2021 الثاين( 
ل��ل��ع��امل. وت��ع��ه��د ب���اأن ي��ك��ون اأكرث 

وداً مع حلفاء اأمريكا من ترامب, 
امل�ستبدين,  ع��ل��ى  ق�����س��وة  واأك�����رث 
الكوكب.  اأج��ل  م��ن  ليونة  واأك���رث 
ال�سيا�سة  م�سهد  ف��اإن  ذل��ك,  وم��ع 
حتدياً  اأك��رث  يكون  قد  اخلارجية 

مما يعتقد.
الكثري  اأن  اإىل  روبرت�سون  ولفت 
تغري منذ اأن كان بايدن يف البيت 
ال�سابق  للرئي�س  ن��ائ��ب��اً  االأب��ي�����س 
اأمريكا  ف���اأع���داء  اأوب���ام���ا.  ب����اراك 
ب��ات��وا اأك���رث ر���س��وخ��اً. واأ����س���ار اإىل 
فالدميري  ال��رو���س��ي  الرئي�س  اأن 
�سي  ال�سيني  وال��رئ��ي�����س  ب��وت��ني, 
ج����ني ب���ي���ن���غ, وال���زع���ي���م ال���ك���وري 
ال�سمايل كيم جونغ اأون, ا�ستغلوا 
غرور ترامب وخدعوه بينما كانوا 
يح�سدون املكا�سب, وبع�سهم بات 

االآن زعيماً مدى احلياة.

ب��اأن يكون خمتلفاً,  ب��اي��دن  ووع��د 
وب������اأن ي��ن��ق�����س ب��ع�����س��اً م���ن اأك���رث 
�سيا�سات ترامب اإثارة للجدل مبا 
والعمل  املناخي,  التغري  ذل��ك  يف 
عن كثب اأكرث مع حلفاء اأمريكا.

وب���ال���ن�������س���ب���ة ل���ل�������س���ني, ق�����ال اإن����ه 
املت�سدد يف  �سيوا�سل خط ترامب 
الفكرية,  امللكية  و�سرقة  التجارة 
التجارية  التبادالت  يف  والتعاون 
مع احللفاء عو�س التنمر عليهم 

كما فعل ترامب.
بتخفيف  وع������د  اإي������������ران,  وع������ن 
باالتفاق  ال��ت��زم��ت  اإذا  ال��ع��ق��وب��ات 
النووي الذي اأ�سرف على توقيعه 
اأن ين�سحب منه  اأوب��ام��ا, قبل  مع 
الناتو,  ح��ل��ف  ع���ن  اأم����ا  ت���رام���ب. 
الثقة  بناء  اإع���ادة  يف  فعاًل  ف�سرع 
التي  امل��خ��اوف  مبعاجلة  بالتعهد 

انطباعاً  املنطقة,  م��ع  االرت��ب��اط 
ل���دى اأردوغ�������ان ب����اأن اأم��ري��ك��ا لن 
فاأحلق  ل���ردع���ه,  احل��ل��ف��اء  ت���ق���ود 
�سمال  ب��ح��ل��ف  ����س���رراً  اأردوغ��������ان 
رو�سية,  اأ�سلحة  ب�سراء  االأطل�سي 
ودعم هجمات �سد حلفاء اأمريكا 
يف ال�سرق االأو�سط, و�سد احللفاء 
تكن  مل  ب��ط��ري��ق��ة  االأوروب������ي������ني 
ال�سابقة  االأم���ري���ك���ي���ة  االإدارات 

�ستت�سامح معها.
جناح  اأن  اإىل  ال���ك���ات���ب  وخ��ل�����س 
يقت�سر  ال  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة 
فقط على الفوز بثقة االأ�سدقاء, 
واإذعان االأعداء جمدداً, اإنها تقوم 
ع��ل��ى ب��ن��اء ث��ق��ة دول���ي���ة يف وحدة 
الهدف االأمريكي, وهو اأمر بعيد 
هي  ك��م��ا  منق�سمة  اأم���ة  يف  امل��ن��ال 

االآن.
وقد يجد بايدن اأن النظام العاملي 
بالطريقة  �سبطه  ميكن  يعد  مل 

التي يريدها.
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الفجر الريا�ضي

•• القاهرة-الفجر

والتي  اأف��ري��ق��ي��ة  األ��ع��اب  اأول  تت�سدر 
الرئي�س  ب��رع��اي��ة  ال��ق��اه��رة  �سهدتها 
ال�سي�سي وتعترب احلدث  الفتاح  عبد 
اأقيم  العاملي الوحيد الذي  الريا�سي 
اأوق��ف��ت جائحة  , حيث   2020 ع��ام 
الريا�سية  االأح����داث  جميع  ك��ورون��ا 
على م�ستوى العامل مبا فيها اأن�سطة 

االأوملبياد اخلا�س وم�ساركة االأوملبياد 
اخلا�س االإماراتي  الفعالة بها , على 
االإدارة  جم��ل�����س  اج��ت��م��اع��ات  م���ائ���دة 
واملكتب التنفيذي بح�سور  الروؤ�ساء 
االإقليمني لالأوملبياد اخلا�س الدويل 
عرب  ال��ث��اين  ال�سنوي  اجتماعها  ف��ى 
املن�سة االفرتا�سية با�ستخدام تقنية 
ZOOM  ويعقد االجتماع يوم 10 
نف�سه النعقاده  املوعد   وهو  نوفمرب 

برئا�سة  االج���ت���م���اع  .ي�����س��ه��د  ���س��ن��وي��ا 
وبح�سور  �سرايفر  تيموثى  الدكتور 
التنفيذى  ال��رئ��ي�����س  دي��ف��ي��ز  م�����اري 
واملهند�س اأمين عبد الوهاب الرئي�س 
و�سمال  االأو���س��ط  لل�سرق  االإق��ل��ي��م��ى 
االإقليمني  ال��روؤ���س��اء  وب��اق��ي  اأفريقيا 
ا�ستعرا�س  ال�����س��ب��ع,  ال���ع���امل  مل��ن��اط��ق 
تقرير ن�ساط واإح�ساءات 2020 يف 

ظل اأزمة كورونا. 

االأوىل  االأف���ري���ق���ي���ة  ال���ل���ع���اب  وت���ع���د 
اأقيمت  ال���ت���ي  اخل���ا����س  ل���الأومل���ب���ي���اد 
بالقاهرة يف الفرتة من 23 اإىل 31 
, وخالل فرتة رئا�سة   2020 يناير 
الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ملنظمة 
�سهدت  وال���ت���ي  االأف���ري���ق���ي  االحت������اد 
م�ساركة 37 دولة اأفريقية مب�ساركة 
700 العب والعبة تناف�سوا يف اأربع 
ريا�سات اأوملبية هو احلدث الريا�سي 

الوحيد الذي اأقيم مطلع عام 2020 
لالأوملبياد  األعاب  ت�سهد  مرة  والأول   ,
الذكور  ع���دد  فيها  ت�����س��اوى  اخل��ا���س 
مع عدد االإناث 50-50. كما �سيتم 
االفرتا�سية  االأن�����س��ط��ة  ا���س��ت��ع��را���س 
ب��داي��ة اجلائحة,  اأق��ي��م��ت م��ن��ذ  ال��ت��ي 
االأو���س��ط مبا   ال�سرق  وجن��اح منطقة 
اأقامته الرئا�سة االإقليمية من دورات 
الربناجمني  م��ع  بالتعاون  تدريبية 

امل�����س��ري واالإم���ارات���ي, وال��ت��ي �سهدت 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ري��ا���س��ات ال��ت��ي من 
بها  املنطقة  برامج  م�ساركة  املنتظر 
التى  ال�سيفية  العاملية  االأل��ع��اب  ف��ى 

�ستقام يف اأملانيا عام 2023 . 
ا�ستعرا�س   االج���ت���م���اع  ي�����س��ه��د  ك��م��ا  
اال�سرتاتيجية  للخطة  اأداء  تقرير 
ت�سمنته  وم���ا   ,  2020-2016
االأوملبياد  اإل��ي��ه��ا  و���س��ل  اإع������داد  م���ن 

اخل����ا�����س م����ن الع���ب���ني واالأح���������داث 
التي  واالإقليمية  العاملية  الريا�سية 
االإقليمية  االألعاب  واأبرزها  �سهدتها 
بالعا�سمة  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  ال��ت��ا���س��ع��ة 
وكذلك   2018 اأبوظبي  االإماراتية 
االأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة اأب��وظ��ب��ى 2019 
ال�سرق  م��رة يف  الأول  اأق��ي��م��ت  وال��ت��ي 
ي�سهد  ك��م��ا   , واأف���ري���ق���ي���ا  االأو�����س����ط 

اخلطة  واع��ت��م��اد  مناق�سة  االج��ت��م��اع 
 ,2024-2021 اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الالعبني  و�سول عدد  بنودها  واأب��رز 
 , ال����ع����امل  ح�����ول  م���ل���ي���ون   7,5 اإىل 
واالألعاب العاملية ال�ستوية التي �سوف 
 2022 ال���رو����س���ي���ة  ق������ازان  ت���ق���ام يف 
برلني  ت�ست�سيفها  التي  وال�سيفية 

االأملانية 2023 .

•• العني - الفجر

ا�ست�سافت  الريا�سية   للثقافة  وتر�سيخاً  ال�سحية  احلياة  لنمط  دعماً 
جمل�س  مع  بالتعاون  للجري  �سباقاً  م��وؤخ��راً  بالعني  احليوانات  حديقة 
من  للحد  الوقائية  االإج�����راءات  بكافة  االل��ت��زام  م��ع  الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي 
املتكاملة  خطتها  �سمن  )كوفيد19-(  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  انت�سار 

لتعزيز التدابري الوقائية.
وا�ست�سافت مدينة العني 740 م�ساركا من ع�ساق ريا�سة اجلري وحمبي 

مبمار�سة  لال�ستمتاع  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  يف  الطبيعية  املناظر 
برية  حياة  و�سط  اخل�سراء  امل�ساحات  �سمن  خالبة  اأج��واء  يف  الريا�سة 

مفعمة باحلما�س واالإثارة والت�سويق.
املوؤ�س�سي يف  واالت�سال  الت�سويق  اإدارة  البلو�سي مدير  يو�سف  واأك��د عمر 
الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  ن�سكر    " ق��ائ��اًل:  بالعني  احليوانات  حديقة 
لتنظيمه ال�سباق يف حديقة احليوانات بالعني لل�سنة الرابعة على التوايل, 
والذي ياأتي تعزيزاً ل�سراكتنا اال�سرتاتيجية مع املجل�س واأهدافنا امل�سرتكة 

يف ن�سر ثقافة احلياة ال�سحية واال�ستمتاع بها و�سط الطبيعة"

ال�سابق  العام عما كان عليه يف  ال�سباق �سيكون خمتلفاً هذا  اأن  اإىل  ونوه 
�ستطبق  19 حيث  لفايرو�س كوفيد  االإج��راءات االحرتازية  مع  متا�سياً 
اجل�سدي  التباعد  يف  تتمثل  والتي  وال�سالمة  معايرياالأمن  جميع  فيه 
واحل�سور قبل موعد انطالق ال�سباق بوقت كاف التخاذ جميع االجراءات 

االحرتازية." 
اأ�سلوب حياة  تبني  على  املجتمع  ت�سجيع  اجل��ري يف  �سباق  باأهمية  واأ�ساد 
�سحي من خالل امل�ساركة يف �سباقات متنوعة جتمع بني االإثارة والتحدي 
وم�ساحات  به احلديقة من مرافق وخدمات  تتميز  ما  واح��د, مع  اآن  يف 

برية �سا�سعة ت�سكل عاماًل م�ساعداً ب�سكل كبري يف تنظيم �سباقات عاملية 
خمتلفة."

و�سارك املت�سابقون يف �سباق 2.5 اأو  5 اأو 10 كم الذي انطلق من بداية 
ب��رك��ة طيور  ث��م  ال�سفاري اخل��الب��ة,  م����روراً مبنطقة  م��دخ��ل احل��دي��ق��ة, 
باملنطقة  م����روراً  ال�����س��ح��اري,  ع��امل  منطقة  اإىل  اجلميلة,  الفالمنجو 
االأ�سود  اإىل منطقة عرين  الوح�سية,  واحلمر  الزرافات  االأفريقية حيث 
والقرود, ثم منطقة واحة القطط الكبرية ثم العودة اإىل نقطة النهاية 

عرب امل�سارات نف�سها عند املدخل الرئي�س للحديقة.

اأعلن نادي بايرن ميونخ االأملاين لكرة القدم اأن العب خط و�سطه االأملاين 
الدويل جو�سوا كيميت�س �سيغيب عن �سفوف الفريق حتى يناير )كانون 

الثاين( املقبل بعد خ�سوعه جلراحة ناجحة يف غ�سروف الركبة.
فيها  ف��از  التي  امل��ب��اراة  خ��الل  االإ�سابة  بعد  باكياً  امللعب  كيميت�س  وغ��ادر 
للعبة  االأمل���اين  ال���دوري  يف  ال�سبت,   2-3 دورمت��ون��د  برو�سيا  على  بايرن 

"بوند�سليغا".

وقال املدير الريا�سي لبايرن ح�سن �سالح حميديت�س: "ن�سعر بال�سعادة 
الأن جو�سوا قد يعود ل�سفوف الفريق بعد اأ�سابيع قليلة.. �سنمنحه اأف�سل 

دعم ممكن خالل فرتة التاأهيل".
قطعاً  تكون  اأن  خ�سية  االإ�سابة  بعد  بالقلق  �سعروا  الفريق  اأن�سار  وك��ان 
خ�سع  التي  واجل��راح��ة  الطبي  الت�سخي�س  ولكن  ال�سليبي,  ال��رب��اط  يف 
لها الالعب اأكدا اأن مو�سمه مل ينته, ما ميثل نوعاً من االرتياح للنادي 

وللمنتخب االأملاين.
وكانت اأزمة تف�سي االإ�سابات بفريو�س كورونا امل�ستجد ت�سببت يف تاأجيل 

بطولة كاأ�س االأمم االأوروبية )يورو 2020( اإىل منت�سف 2021.
ويربز كيميت�س �سمن اأقوى الالعبني واأهم العنا�سر التي يعتمد عليها 

بايرن وكذلك املنتخب االأملاين.
وتاأكد غياب كيميت�س بهذا عن مباريات املنتخب االأملاين "مان�سافت" يف 

املقبل,  االأربعاء  يوم  ودي��اً  الت�سيكي  نظريه  ي�ست�سيف  اإذ  احل��ايل,  ال�سهر 
مبدينة اليبزغ االأملانية, ثم يلتقي نظريه االأوكراين بنف�س املدينة بعدها 

بثالثة اأيام �سمن مناف�سات بطولة دوري اأمم اأوروبا.
وبعدها يختتم الفريق م�سريته يف املجموعة الرابعة بدوري الق�سم االأول 
يف دوري اأمم اأوروبا يف �سيافة نظريه االإ�سباين يف 17 نوفمرب )ت�سرين 

الثاين( احلايل.

�إ�صادة باأن�صطة �لرنامج  �لإمار�تي  فى ظل جائحة كورونا 

اأول األعاب اأفريقية برعاية الرئي�ص عبد الفتاح ال�شي�شي  على مائدة 
اجتماعات جمل�ص اإدارة واملكتب التنفيذي لالأوملبياد اخلا�ص الدويل

لل�صنة �لر�بعة على �لتو�يل

حديقة احليوانات بالعني ت�شت�شيف �شباق اجلري 

بايرن ميونخ يك�شف موعد عودة كيميت�ص

•• الريا�س-الفجر

ملدربي  دولية  دورة  للتن�س  ال�سعودي  االحت��اد  ينظم 
اللعبة حتت اإ�سراف اللجنة االأوملبية ال�سعودية ودعم 
ال���دويل وذل��ك مبعهد  االأومل��ب��ي واالحت���اد  الت�سامن 

اإعداد القادة يف الريا�س. 
وي�سارك يف الدورة 40 مدربا, وقد بداأت مبحا�سرة 
اأوىل افرتا�سيا مل�سوؤول التطوير باالحتاد الدويل عن 

منطقة غرب اآ�سيا. 
حممد  للتن�س  ال�����س��ع��ودي  االحت�����اد  رئ��ي�����س  واف��ت��ت��ح 
العجاجي الدورة, �ساكرا �سمو االأمري عبدالعزيز بن 
تركي الفي�سل وزير الريا�سة ورئي�س اللجنة االأوملبية 
ال�سعودية على دعمه, وعلى اهتمام اللجنة االأوملبية 
للمدربني  متمنًيا  ال����دورة,  ه��ذه  الإق��ام��ة  ومتابعتها 
من  متخ�س�سني  خ���رباء  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  الوطنيني 

اللجنة االأوملبية الدولية واالحتاد الدويل للتن�س. 

دورة ملدربي التن�ص يف ال�شعودية

••  املنامة -الفجر

 اأعيد ت�سكيل احتادي اجلوجيت�سو والكاراتيه يف البحرين للدورة االنتخابية اجلديدة 
من 2020 حتى 2024. 

االأعلى  املجل�س  لرئي�س  االأول  النائب  اآل خليفة  بن حمد  ال�سيخ خالد  �سمو  واأ�سدر 
ت�سكيل  اإع���ادة  ب�ساأن  ق��رارا  البحرينية  االأوملبية  اللجنة  ورئي�س  والريا�سة  لل�سباب 
االحتاد البحريني للجوجيت�سو برئا�سة ر�سا منفردي, واالحتاد البحريني للكاراتيه 

برئا�سة فار�س الق�سيبي. 

اإعادة ت�شكيل احتادي اجلوجيت�شو 
والكاراتيه يف البحرين
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• �ل�صام�صـي: »�لحتـاد ي�صتمـد �لإلهـام مـن �لقيـادة �لر�صيـدة يف �إطـار �مل�صاعـي �مل�صتمـرة للت�صـدي للفيـرو�س« 
• �لكتبـي: »لقـاح كوفيـد-19 ينـح جنـوم �ملنتخـب �لثقـة عنـد �ملناف�صـة علـى م�صتويـات دوليـة«

•• اأبوظبي – الفجر

 اأعلن احتاد االإمارات للجوجيت�سو 
عن ا�ستكمال برنامج لقاح كوفيد-

19 لفريق العمل واأع�ساء اجلهاز 
الوطني  املنتخب  والع��ب��ي  ال��ف��ن��ي 
امل�ساعي  اإط�����ار  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و, 
اجلادة للدولة يف مكافحة كوفيد-

املقيمني  ����س���ح���ة  وح���م���اي���ة   19
والزوار على حّد �سواء.

التلقيح  ب��رن��ام��ج  اإط����الق  وي��ع��ت��رب 
اأح����دث م���ب���ادرات احت���اد االإم����ارات 
للجوجيت�سو للم�ساركة يف الت�سدي 
وا�ستئناف  امل�����ر������س,  الن���ت�������س���ار 
يف  التناف�سية  الريا�سية  االأن�سطة 
العودة  وم��ع  و�سليمة.  اآم��ن��ة  بيئة 
احلياة  اإىل  ل����الحت����اد  ال�����رائ�����دة 

الريا�سية خالل �سهر مايو, يوؤكد 
ال�سارمة  ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات  ال��ت��زام��ه 
وال�سالمة  ب���ال�������س���ح���ة  امل���ع���ن���ي���ة 
واأف�سل املمار�سات العاملية ملكافحة 

الفريو�س. 
علي  فهد  ال�سيد  قال  تعليقه,  ويف 
الحتاد  ال��ع��ام  االأم����ني  ال�سام�سي, 

"توا�سل  للجوجيت�سو:  االإم���ارات 
دولة االإمارات اإثراء اإرث االأعمال 
ال�سيخ  املوؤ�س�س  للوالد  اخل��ريي��ة 
اآل نهيان -طّيب  زايد بن �سلطان 
االإمارات  ويوؤكد احتاد  ث��راه-  اهلل 
دعمه  ا����س���ت���م���رار  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
ل����روؤى ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة, ويعد 
تقدمي اللقاح ملوظفينا وريا�سّيينا 
خ��ط��وًة نحو االأم����ام ب��اجت��اه وقف 

انت�سار الفريو�س.
ملنع  ال�سبيل  لنا  قادتنا  مّهد  وق��د 
تلّقي  ع���رب  كوفيد19-  ان��ت�����س��ار 
االأم��ل يف عودة  اللقاح, ما مينحنا 
حان  وق���د  طبيعتها.  اإىل  احل��ي��اة 

دورنا االآن ملوا�سلة ما بدوؤوه". 
الكتبي  ف��ي�����س��ل  ال����الع����ب  وك������ان 
احلائز على العديد من امليداليات 

الذهبية واحداً ممن تلقوا اللقاح, 
م�سوؤولون  جميعاً  "نحن  واأ���س��ار: 
ع��ن ال��ع��م��ل مل��ك��اف��ح��ة ان��ت�����س��ار هذا 
اجلهود  مع  وان�سجاماً  الفريو�س. 
عاماًل  ال��ل��ق��اح  يعترب  احل��ك��وم��ي��ة, 
رئي�سياً لبناء جمتمع مبناعة قوية 
ينبغي  ذل��ك,  الفريو�س. ومع  �سد 
علينا اتخاذ االإجراءات االحرتازية 

ملنع انت�سار الفريو�س.
وثقة  ثقتي  م��ن  اللقاح  ي��ع��زز  كما 
الوقوف  عند  الريا�سيني  زمالئي 
الفعاليات  يف  املناف�سة  ب�ساط  على 
باالطمئنان  ف�����س��ع��ورن��ا  ال��دول��ي��ة. 
حول مناعتنا �سد الفريو�س وعدم 
االآخرين,  ع��ل��ى  خل��ط��ٍر  ت�سكيلنا 
مينحنا ميزة اإ�سافية تعزز تفّوقنا 

وتنه�س باأدائنا".

حتت عنو�ن حملة »مت �لتطعيم«

نخبة من م�شوؤويل والعبي اجلوجيت�شو يف الدولة  يتلقون لقاح كوفيد-19 

•• دبي -الفجر
للجولف,  ال�����دويل  االحت�����اد  اأع���ل���ن 
وب��غ��ال��ب��ي��ة اأ�����س����وات اأع�����س��ائ��ه, عن 
االإماراتي  االحت��اد  مللف  الثقة  منح 
وتنظيم  ال���س��ت�����س��اف��ة  ل���ل���ج���ول���ف, 
ملنتخبات  للجولف  ال��ع��امل  بطولة 
الرجال وال�سيدات, يف ن�سختها لعام 
حدث عاملي ت�ست�سيفه  يف   ,2023
االأو�سط  ال�سرق  ومنطقة  ال��دول��ة, 

للمرة االأوىل تاريخياً.
وج����اء ف���وز امل��ل��ف االإم����ارات����ي, على 
ال�سنغافوري  االحت���اد  ملف  ح�ساب 
اأن مت حتديد  بعد  للجولف, وذل��ك 
امل��ت��اأه��ل��ني خلو�س  اأن��ه��م��ا  امل��ل��ف��ني 
ال���ن���ه���ائ���ي���ة م����ن قبل  ال���ت�������س���ف���ي���ات 
باالحتاد  اخلا�سة  العطاءات  جلنة 
باب  ف���ت���ح  ي���ت���م  اأن  ق���ب���ل  ال��������دويل, 
االحتاد  اج��ت��م��اع  خ���الل  الت�سويت 
ال��دويل للجولف ال��ذي عقد بنظام 

بعد" وحظي  "عن  املرئي  االت�سال 
ب��ث��ق��ة غالبية  االأم��������ارات  م��ل��ف  ب���ه 
االأ�سوات, ال�ست�سافة بطولة العامل 

للمنتخبات لكال اجلن�سني.

بثقة  �ــصــعــد�ء   : ــمــي  �لــقــا�ــص
�لحتاد �لدويل 

وق�������ال م����ع����ايل ال�������س���ي���خ ف����اه����م بن 
�سلطان القا�سمي, رئي�س االحتادين 
اإنه:  للجولف,  واالإم��ارات��ي  العربي 
امللف  ي��ح��ظ��ى  اأن  ك��ب��ري  "ل�سرف 
االإماراتي بثقة االأع�ساء يف االحتاد 
با�ست�سافة  واحل����ظ����ي  ال���������دويل, 
االإمارات للحدث العاملي الذي يقام 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة 

االأو�سط".
احلكيمة,  قيادتنا  روؤى  ب���اأن  واأك���د 
العربية  االم���������ارات  دول������ة  ج��ع��ل��ت 
ال�ست�سافة  عاملية  من�سة  امل��ت��ح��دة 
العاملية ب�سكل عام,  كربى االحداث 

التحديد,  وج���ه  ع��ل��ى  وال��ري��ا���س��ي��ة 
االإجناز  "هذا  اإن:  قائاًل  وا�ستطرد 
مكانة  وي��ع��زز  كبري,  مك�سب  يعترب 
وري���ادت���ه���ا يف دعم  ال����دول����ة ع���امل���ي���اً 
وتطوير القطاع الريا�سي, وحتقيق 
باتت  التي  الناجحة  اال�ست�سافات 
العاملية  ل���الأح���داث  االأب�����رز  ال�����س��م��ة 

التي ت�ست�سيفها".
الدويل  االحت���اد  "اأ�سكر  واأر���س��اف: 
للجولف وجميع االأع�ساء املن�سوين 

املمنوحة,  الثقة  على  مظلته,  حتت 
باجلميع  للرتحيب  قدماً  ونتطلع 
يف دول��ة االإم����ارات, وت��ق��دمي ن�سخة 
ا�ستثنائية يف كافة املقايي�س, خا�سًة 
العاملية  ال��ب��ط��ول��ة  ا���س��ت�����س��اف��ة  اأن 
للجولف ياأتي �سمن ا�سرتاتيجيات 
احت��اد اجلولف االإم��ارات��ي يف تعزيز 
على  لي�س  اجلولف  بتطوير  روؤيتنا 
لكافة  ب��ل  فح�سب,  ال��دول��ة  �سعيد 

دول املنطقة".
لالإمارات  "�سبق  معاليه:  واأختتم 
بطولة  ا���س��ت�����س��اف��ة   ,2015 يف 
االأك���رب  احل����دث  نومورا"  "كاأ�س 
اجلولف  ب���ط���والت  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
ليوا�سل اجلولف  االآ�سيوية,  للقارة 
الدولية,  ال��ث��ق��ة  ك�����س��ب  االإم����ارات����ي 
الدولة  ملف  جن��اح  بعد  خ�سو�ساً 
ا�ست�سافة  ب�������س���رف  احل����ظ����ي  يف 
احلدث االأكرب عاملياً ملنتخبات رجال 

و�سيدات اجلولف يف 2023".

با�صت�صافة  ثقتنا   : ــتــوين  �ن
مميزة

ب������دوره ع��ل��ق امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
اأنتوين  للجولف,  ال���دويل  االحت���اد 
االإماراتي  امللف  فوز  على  �سكانلون 
منتخبات  م���ون���دي���ال  ال���س��ت�����س��اف��ة 
الهواة,  ل��ف��رق  وال�����س��ي��دات  ال��رج��ال 
االحتادين  م��ن  ك��ل  "قدم  ب��ق��ول��ه: 
وال�����س��ن��غ��اف��وري ملفني  االإم����ارات����ي 
العامل,  بطولة  ال�ست�سافة  قويني 
قبل اأن يحظى ملف احتاد اجلولف 

االإماراتي بثقة غالبية االأع�ساء".
للغاية  متحم�سون  "نحن  واأ�ساف: 
لعقد اأول بطولة عاملية لفرق الهواة 
يف منطقة ال�سرق االأو�سط, ونتطلع 
قدماً اإىل العمل مع احتاد االإمارات 
ين�سى  ال  ح��دث  لتقدمي  للجولف, 
وجتربة لالعبني والالعبات يف عام 

."2023

نظام وم�صاركة �لإمار�ت 
وي�������ذك�������ر, مت����ث����ل ب����ط����ول����ة ك����اأ�����س 
الن�سخة   ,2023 دب���ي  يف  ال��ع��امل 
والثالثة  ل���ل�������س���ي���دات,  ال���ث���الث���ني 
وال���ث���الث���ني ل���ل���رج���ال, وذل�����ك منذ 
العام  يف  االأوىل  الن�سخة  ان��ط��الق 
بنظام  ال��ب��ط��ول��ة  وت���ق���ام   ,1958
وال�سيدات,  للرجال  املنتخبات  فرق 
ثالثة  من  فريق  كل  يتكون  بحيث 

العبني كحٍد اأدنى.
ويح�سب ملنتخب االإم��ارات التواجد 
ب��ه��ذا احل����دث ال��ع��امل��ي ال����ذي يقام 
منتخب  ت��واج��د  ح��ي��ث  �سنتني,  ك��ل 
اأقيمت  التي  البطولة  يف  االإم���ارات 
و�سهدت   2012 ع������ام  ب���رتك���ي���ا 
م�ساركة 72 دولة ملنتخبات الرجال 
و53 دولة ملنتخبات ال�سيدات, ومن 
ثم يف اليابان عام 2014, مب�ساركة 
71 منتخبا للرجال و50 لل�سيدات, 

كما �ساركت االإمارات بالبطولة عام 
املك�سيك  يف  اأقيمت  والتي   2016
للرجال  م��ن��ت��خ��ب��ا   72 مب�����س��ارك��ة 
واأخ����رياً  ل��ل�����س��ي��دات,  منتخبا  و55 
مب�ساركة   2018 ع��ام  اإي��رل��ن��دا  يف 
71 منتخبا للرجال و 59 منتخبا 
ل��ل�����س��ي��دات, و���س��ت�����س��ارك االإم������ارات 
يف   2022 ال��ق��ادم��ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
ف��رن�����س��ا, ق��ب��ل اح��ت�����س��ان االإم������ارات 

البطولة عام 2023.

مك�صب جديد لريا�صة �لدولة باحت�صانها �حلدث للمرة �لأوىل

»االإمارات ت�شت�شيف بطولة العامل لفرق هواة اجلولف يف 2023«
�لقا�صمي : روؤى �لقيادة �حلكيمة جعلت �لإمار�ت من�صة ريا�صية عاملية

اإيندهوفن  اإىل  غ��وت��زه  م��اري��و  ان�سمام  اإن  ل���وف,  يواكيم  االأمل���اين  للمنتخب  الفني  امل��دي��ر  ق��ال 
الهولندي كان قراراً �سائباً, واأ�سار اإىل اأن عودته اإىل �سفوف املنتخب, الذي توج معه بلقب كاأ�س 

العامل 2014, تعد اأمراً حمتماًل.
اإنه مل يتوقف عن متابعة غوتزه,  وقال لوف )60 عاماً( يف مقابلة ن�سرتها بوابة �سبورت باذر 
القليلة  االأ�سابيع  عاماً, خالل   28 العمر  البالغ من  الالعب  مع  ات�سال  على  كان  اأن��ه  مو�سحاً 

املا�سية.
و�سارك غوتزه اآخر مرة مع املنتخب قبل نحو 3 اأعوام, وذلك يف املباراة التي انتهت بالتعادل مع 
املنتخب الفرن�سي 2-2 يف 14 نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2017, وقد كانت املباراة الدولية رقم 

63 يف م�سريته. و�سجل غوتزه هدف الفوز 1-0 للمنتخب االأملاين يف �سباك نظريه االأرجنتيني 
يف نهائي كاأ�س العامل 2014 بالربازيل.

ولدى تقدميه كالعب جديد يف فريق اإيندهوفن الهولندي, اأبدى غوتزه طموحه يف العودة من 
جديد اإىل �سفوف املنتخب االأملاين, و�سرح قائاًل: "بالتاأكيد اأرغب يف العودة اإىل املنتخب".

و�سجل غوتزه الهدف الثاين الإيندهوفن يف املباراة التي فاز فيها الفريق على فيليم تيلبورغ 0-3 
ليكون الهدف الثاين له يف الدوري الهولندي املمتاز, كما �سجل للفريق يف الدوري االأوروبي.

يبدو  "هذا مل يكن متوقعاً,  قائاًل:  الذي يقدمه غوتزه  االأداء اجليد  اإزاء  واأب��دى لوف ده�سته 
منتع�ساً للغاية ور�سيقاً, والبهجة تبدو عليه".

لوف يلمح اإىل اإمكانية عودة غوتزه
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يف اإط�������ار م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ ق������رارات 
بن  حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
دبي  جمل�س  رئي�س  مكتوم  اآل  را���س��د 
الكوادر  بتطوير  اخلا�سة  الريا�سي 
العمل  الوطنية يف خمتلف جم��االت 
الريا�سية  وال�����س��رك��ات  االأن���دي���ة  يف 
وتعيني املدربني املواطنني امل�ساعدين 
االألعاب اجلماعية و�سوابط  يف فرق 
واالإداريني  امل�سرفني  وتقييم  تعيني 
الريا�سية  وال�����س��رك��ات  االأن���دي���ة  يف 
الريا�سي  دب���ي  جمل�س  ع��ق��د  ب��دب��ي, 
التنفيذيني  ل��ل��م��دراء  تن�سيقيا  لقاء 
القدم  ك����رة  و����س���رك���ات  االأن����دي����ة  يف 
وقطاعات �سركات االألعاب الريا�سية 

يف دبي. 
اف��ت��ت��ح ���س��ع��ادة ���س��ع��ي��د حم��م��د حارب 
االجتماع  للمجل�س  ال���ع���ام  االأم�����ني 
رحمة  اآل  اأم�������ان  ن���ا����س���ر  ب��ح�����س��ور 
م�ساعد االأمني العام وكل من حممد 
ل�سركة  التنفيذي  املدير  عامر  علي 
�سلطان  ماجد  ال��ق��دم,  لكرة  الو�سل 

االألعاب  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
ال��ري��ا���س��ي��ة ب���ن���ادي ���س��ب��اب االأه���ل���ي, 
التنفيذي  امل��دي��ر  الع�سيمي  م��اج��د 
ل��ن��ادي دب���ي الأ���س��ح��اب ال��ه��م��م, علي 
التنفيذي  املدير  ال��ب��دواوي  اهلل  عبد 
ل�����س��رك��ة ح��ت��ا ل���ك���رة ال����ق����دم, حممد 
التنفيذي  امل���دي���ر  ح�����ارب  ع���ب���داهلل 
لنادي دبي البحري, اأحمد اجلناحي 
الريا�سية  االأل����ع����اب  ���س��رك��ة  م���دي���ر 
الريا�سي,  ال��ث��ق��ايف  ال��ن�����س��ر  ب���ن���ادي 
التنفيذي  امل��دي��ر  احل�سيني  حم��م��د 
�سالح   اأحمد  لل�سطرجن,  دبي  لنادي 
القدم  لكرة  الن�سر  اأكادميية  مدير 
)مم���ث���ال ع���ن ���س��رك��ة ال��ن�����س��ر لكرة 
ال����ق����دم(, وح�����س��ر م���ن جم��ل�����س دبي 
الريا�سي: علي عمر البلو�سي مدير 
اإدارة التطوير الريا�سي, اأحمد �سامل 
املهري مدير ق�سم االأندية الريا�سية, 
عادل البناي مدير ق�سم �سركات كرة 
رئي�سي  اأخ�سائي  ب��در ح��ارب   القدم, 
الزهروين  توفيق  و  ريا�سية,  اأندية 

اأخ�سائي اول �سركات كرة القدم.
ورح����ب اأم����ني ع���ام امل��ج��ل�����س مب���دراء 
وممثلي االأندية وال�سركات الريا�سية 
بدبي واأكد على تنفيذ توجيهات �سمو 
را�سد  بن  حممد  بن  من�سور  ال�سيخ 
لتطوير  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل 
الوطنية  ال���ك���ف���اءات  ودع�����م  ال��ع��م��ل 
والقوانني  ال��ت�����س��ري��ع��ات  واإ������س�����دار 
لتحقيق  االأن��دي��ة  جهود  تدعم  التي 
ملواردها  االأمثل  واال�ستثمار  اأهدافها 
الوطن  الأب��ن��اء  ج��اذب��ة  بيئة  وجعلها 
املف�سلة وتطوير  ريا�ساتهم  ملمار�سة 
يعزز  مبا  مثالية  اأج��واء  يف  قدراتهم 
ويطّور  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  �سخ�سية  م��ن 
الريا�سية  ال��ف��ن��ي��ة  ق���درات���ه���م  م���ن 

واإمكانياتهم التناف�سية.
ك���م���ا ج������دد ح��������ارب ال����ت����اأك����ي����د على 
امل��ج��ل�����س للكوادر  رئ��ي�����س  ���س��م��و  دع���م 
الوطنية ودعمهم الأداء دورهم �سواء 
القدم  ك����رة  يف  ال���ت���دري���ب  جم����ال  يف 
وتطوير  اجلماعية  االأل��ع��اب  وجميع 

خرباتهم,  وزي����ادة  الفنية  ق��درات��ه��م 
من  واالإ����س���راف  االإدارة  جم��ال  يف  اأو 
وو�سع  والتدريب  املحا�سرات  خالل 
اأ�س�س و�سوابط لتعيني وتقييم عمل 
امل�����س��رف��ني واالإداري���������ني يف االأن���دي���ة 
بيئة  وجعلها  الريا�سية  وال�سركات 
وتقدمت  واجتماعيا.  ريا�سيا  جاذبة 
االأن���دي���ة وال�����س��رك��ات ال��ري��ا���س��ي��ة يف 
ال�سيخ  ل�سمو  والعرفان  بال�سكر  دبي 
من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
رئي�س جمل�س دبي الريا�سي لرعايته 
وال�سركات  االأن���دي���ة  ل��ع��م��ل  ودع���م���ه 
الريا�سية وتوجيهات �سموه لتطوير 
وعاهدت  ال��وط��ن��ي��ة  ال����ك����وادر  ودع����م 
القيادة الر�سيدة و�سمو رئي�س املجل�س 
على العمل لتعزيز دور الريا�سية يف 
الوطنية  االأه����داف  وحتقيق  احل��ي��اة 
ورعاية اأبناء الوطن من الريا�سيني.  
تنفيذ  اآل��ي��ات  مناق�سة  اللقاء  يف  ومت 
القرارين رقم 4 ورقم 5 ل�سمو رئي�س 
املجل�س, واالتفاق على البدء بتنفيذ 

�سوابط  بخ�سو�س   5 رق���م  ال��ق��رار 
واالإداريني  امل�سرفني  وتقييم  تعيني 
بدبي  الريا�سية  وال�سركات  باالأندية 
واالإداري����ني  امل�سرفني  بيانات  ح�سب 
مت   التي  احل��ايل  الريا�سي  للمو�سم 
اجل����اري,  ن��وف��م��رب   5 ي���وم  ت�سليمها 
تقييم  اخ���ت���ب���ارات  ت��ن��ظ��ي��م  و���س��ي��ت��م 
للم�سرفني  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ال�����س��م��ات 
م����ع مركز  ب���ال���ت���ع���اون  واالإداري�����������ني 
الب�سرية  امل�����وارد  ب���دائ���رة  ال��ك��ف��اءات 
اب���ت���داًء م��ن 16  ن��وف��م��رب اجل����اري, 
كما مت االتفاق على قيام فريق عمل 
ل�سرح  ميدانية  بزيارات  املجل�س  من 
للم�سرفني  الوظيفي  ال�سلوك  دليل 
اآل���ي���ة تنفيذ  واالإداري�������ني وم��ن��اق�����س��ة 
الزمني  ال����ربن����ام����ج  وف�����ق  ال�����ق�����رار 
املطلوبة,  البيانات  على  واحل�����س��ول 
وك��ذل��ك عمل ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي على 
ال��ري��ا���س��ي يف جمال  امل��و���س��م  م�����دار 
والنف�سية  ال�����س��ل��وك��ي��ة  ال�������س���الم���ة 
واالإداري����ني.  ومت  للم�سرفني  موجه 

املجل�س  رئي�س  �سمو  قرار  ا�ستعرا�س 
بخ�سو�س   2020 ل�����س��ن��ة   4 رق����م 
امل���درب���ني امل��واط��ن��ني امل�����س��اع��دي��ن يف 
االأل���ع���اب اجل��م��اع��ي��ة واأه��م��ي��ة وجود 
االأندية,  امل��وؤه��ل يف  امل��واط��ن  ال��ك��ادر 
ببيانات  املجل�س  م��واف��اة  تقرر  حيث 
للمو�سم  امل���������س����اع����دي����ن  امل������درب������ني 
)كرة   2021-2020 ال��ري��ا���س��ي 
ال��ق��دم, ك���رة ال�����س��ل��ة, ك���رة ال��ي��د, كرة 
كل  عن  تعريفية  نبذة  مع  الطائرة( 
املدربني  ت��ع��ي��ني  وا���س��ت��ك��م��ال  م��ن��ه��م, 
اجلماعية  االأل���ع���اب  يف  امل�����س��اع��دي��ن 
دي�سمرب  م��ن  االأول  االأ���س��ب��وع  خ��الل 
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 �ل�صتعد�د لعودة �جلماهري 
مت االتفاق خالل اللقاء تقدمي االأندية 
للمجل�س  م��ف�����س��ل  اأ���س��ب��وع��ي  ت��ق��ري��ر 
اإن  بكوفيد19  االإ���س��اب��ة  ح���االت  ع��ن 
التاأكيد على جاهزية  وج��دت, كما مت 
اجلماهري  ع������ودة  ع���ل���ى  دب�����ي  اأن����دي����ة 
للمالعب وال�ساالت من خالل اعتماد 
ب��روت��وك��ول اخل��ا���س ب��ع��دة اجلماهري 
وامل�سادقة عليه من املجل�س التنفيذي 
حل���ك���وم���ة دب������ي وال����ق����ي����ام ب�����زي�����ارات 
عن  ممثلني  م��ع  بالتن�سيق  ميدانية 
���س��رط��ة دب����ي وخم���اط���ب���ة االحت������ادات 
املعنية مب��ا يف ذل��ك احت��اد ك��رة القدم 
ورابطة املحرتفني االإماراتية بالعودة 

 30% بن�سبة  للجماهري  التدريجية 
من الطاقة اال�ستيعابية للمن�ساأة.

 
منوذج التفوق الريا�سي

الريا�سي  دب���ي  جم��ل�����س  ا���س��ت��ع��ر���س 
خالل االجتماع قرار جمل�س االإدارة 
لتقييم  اجل���دي���دة  االآل���ي���ة  ب��اع��ت��م��اد 
االأن����دي����ة و����س���رك���ات ك����رة ال���ق���دم من 
الريا�سي,  ال���ت���ف���وق  من�����وذج  خ����الل 
ميدانية  زي�������ارات  ب���رجم���ة  و���س��ي��ت��م 
ل�سرح  القدم  ك��رة  و�سركات  لالأندية 
ال��ن��ظ��ام واجل����دول الزمني  حم��ت��وى 
وموعد  الت�سليم  ومواعيد  للتقييم 

حفل التكرمي.

قال مدرب اآر�سنال ميكل اأرتيتا, اإنه يتوقع رداً قوياً من العبيه 
اأ�ستون  اأم��ام   3-0 اخل�سارة  عقب  للمناف�سات  يعودون  عندما 

فيال يف الدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
واأحرز اأويل واتكنز هدفني يف ال�سوط الثاين بعد هدف بوكايو 
املتذبذب  اآر���س��ن��ال  ليتعر�س   25 الدقيقة  يف  م��رم��اه  يف  �ساكا 
 11 8 مباريات هذا املو�سم ويحتل املركز  لهزميته الرابعة يف 

يف الرتتيب بر�سيد 12 نقطة.
واأبلغ اأرتيتا موقع اآر�سنال: "اأحب اأن نخو�س مباراة �سباح الغد 
حتى نزيل هذه املباراة من نظامنا, لكن.. يف اللحظات ال�سعبة 

وال�سيئة حت�سل على العديد من االأ�سياء".
واأ�ساف: "اأرغب يف روؤية كيف �سيكون رد فعل الالعبني وما اإذا 
كنا �سنبداأ يف لوم بع�سنا بع�ساً اأو فقط �سننظر الأنف�سنا يف املراآة 

ثم نحاول اأن ن�سبح اأف�سل مما كنا عليه الليلة".
القتالية  ال���روح  ون�ستعيد  ق��وان��ا  ن�ستجمع  ذل��ك  "بعد  وت��اب��ع: 
كل  يف  هنا  اإىل  قدومي  منذ  اأظهرناه  ال��ذي  واالل��ت��زام  والثقة 

مباراة".
وقال اإيان رايت اأ�سطورة اآر�سنال اإن هذا االأداء كان من بني اأ�سواأ 

ما �ساهده للفريق اللندين.

"كان  )ب��ي.ب��ي.���س��ي(:  الربيطانية  االإذاع����ة  هيئة  راي���ت  واأب��ل��غ 
اخلطوط,  ك�سر  اإىل  يحتاجون  اجل��وان��ب,  كافة  من  �سيئاً  اأداء 

ويحتاجون اإىل م�ساحة لت�سديد الكرة".
�سد  االأداء  ع��ن  االأم��ي��ال  مباليني  االأداء  ه��ذا  "يبتعد  وت��اب��ع: 
مان�س�سرت يونايتد )حيث فاز اآر�سنال 1-0(, كانوا اأف�سل منا 

بكثري اليوم".
22 نوفمرب  ي���وم  ي��ون��اي��ت��د  ل��ي��دز  ع��ل��ى  اآر���س��ن��ال �سيفاً  وي��ح��ل 
التوقف  ف��رتة  عقب  ال���دوري  ا�ستئناف  بعد  ال��ث��اين(  )ت�سرين 

الدويل.

مني باأول خ�سارة له يف الدوري الفرن�سي حني �سقط 2-3 اأمام بري�ست �سمن 
التاريخي على ميالن  اأي��ام من فوزه  بعد ثالثة  العا�سرة,  املرحلة  مناف�سات 
االإيطايل بالدوري االأوروبي )يوروبا ليغ(, يف حني قلب ليون الطاولة على 

جاره و�سيفه �سانت اتيان بفوزه عليه 1-2.
وف�سل ليل الذي جتمد ر�سيده عند 19 نقطة بالتايل يف تقلي�س الفارق عن 

باري�س �سان جرمان املت�سدر ب�24 نقطة, بعد فوز ال�سبت على رين.
وخا�س ليل املباراة منت�سيا بعد فوزه الالفت على ميالن االيطايل -3�سفر 
ل��ي��غ( اخلمي�س  )ي��وروب��ا  االوروب����ي  ال���دوري  االخ���ري يف م�سابقة  دار  يف عقر 

ملحقا به اق�سى خ�سارة له على ال�سعيد القاري على ملعبه.
بثالثية  م�سيفه  على  تقدم  عندما  االول  ال�سوط  يف  بقوة  بري�ست  و�سرب 
 )19( ب��ريو  وروم���ان   )15( بيار-غابرييل  روان��ي��ل  تواقيع  حملت  نظيفة 

واإيرفان كاردونا )42(.
يلماز  ب��وراك  للرتكي  بهدف  ال�سائع  بدل  الوقت  يف  الفارق  قل�س  ليل  لكن 
)45+3( ثم ا�ساف الالعب ذاته الثاين )57(, وكان قريباً من التعادل لكن 
الدقيقة  يف  اأه���درت  هاتريك  لت�سجيل  الرتكي  للمهاجم  االأخ���رية  الفر�سة 
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وقلب ليون الطاولة على �سيفه وجاره �سانت اتيان يف مباراة الدربي ليخرج 

فائزا 1-2.
تقدم �سانت اتيان بهدف �سجله حار�س مرمى ليون الربتغايل انطوين لوبي�س 

خطاأ يف مرماه قبل نهاية ال�سوط االول بخم�س دقائق.
و�سغط ليون يف ال�سوط الثاين يف حماولة الدراك التعادل فكان له ما اراد 
باجتاه  رك��ل��ة ح��رة  م��ن  خ��ادع��ة  ك��رة  دي��ب��اي  الهولندي ممفي�س  م��رر  عندما 
ماك�سويل كورنيه ومنه عك�سية داخل املنطقة, ليتابعها البديل تينو كاديويري 
من زميبابوي بالكعب من م�سافة قريبة )65(, قبل ان ينجح الالعب ذاته يف 

منح التقدم لفريقه بت�سجيله هدفا من زاوية �سيقة )74(.

و�سنحت فر�سة ذهبية ل�سانت اتيان للخروج بنقطة عندما احت�سب له احلكم 
ركلة جزاء اثر مل�سة يد داخل املنطقة, لكن ديني�س بوانغا اهدرها قبل نهاية 

املباراة بدقيقة واحدة بت�سديده الكرة خارج اخل�سبات الثالث.
وتابع ليون بالتايل نتائجه االيجابية يف االآونة االأخرية, حمققا فوزه الثالث 
مقابل تعادل يف اآخر اأربع مباريات, يف حني خ�سر �سانت اتيان �ست من مبارياته 

ال�سبع االخرية.
الفوز حليف ليون  امل�سابقات, فكان  121 مرة يف خمتلف  الفريقان  والتقى 
44 مرة ل�سانت اتيان بينها 40  الدوري مقابل  39 مرة يف  بينها  44 مرة 

مرة يف الدوري, وتعادال 33 مرة بينها 32 مرة يف الدوري.
و�سعد الفائز اىل املركز اخلام�س بر�سيد 17 نقطة.

وح�سم موناكو دربي "كوت دازور" بفوزه على ني�س يف عقر دار االخري 1-2 
لريتقي الفائز اىل املركز اخلام�س ب�17 نقطة, متفوقا بفارق االهداف على 

مونبلييه وني�س بالذات.
وتاأثر ني�س بغياب ثالثيه الدفاعي املوؤلف من ح�سان كامارا والربازيلي دانتي 

بداعي اال�سابة واجلزائري يو�سف عتال امل�ساب بفريو�س كورونا امل�ستجد.
العار�سة لكرة قوية �سددها االملاين  املباراة بقوة وت�سدت  بدا فريق االم��ارة 
كيفن هوالند بعد مرور 3 دقائق, ثم ت�سدى حار�س ني�س االرجنتيني والرت 
بينيتيز لكرة و�سام بن يدر لكنه وقف عاجزا امام راأ�سية اك�سل دي�سا�سي الذي 

منح فريقه التقدم )23(.
ويف ال�سوط الثاين ا�ساف �سفيات ديوب الهدف الثاين ملوناكو بت�سديدة مرت 

بني �ساقي بينيتيز )53(.
وجنح ني�س يف تقلي�س الفارق بوا�سطة بيار لي�س ميلو )69( لكنه ف�سل يف 

احل�سول ولو عل نقطة واحدة من جاره.
ام��ام نانت  4-4, وخ�سر لوريان  اخ��رى, تعادل لن�س مع رين�س  ويف مباريات 

�سفر2- , ونيم امام اجنيه 1-5, وتعادل متز مع ديجون.

�ختبار�ت تقييم �ل�صمات �ل�صخ�صية للم�صرفني و�لإد�ريني 16 �جلاري

جمل�ص دبي الريا�شي يبحث مع االأندية 
وال�شركات قرارات دعم الكوادر الوطنية

اأرتيتا بعد اخل�شارة اأمام فيال: اأثق يف اآر�شنال

ليل يتلقى خ�شارته االأوىل 
وموناكو يهزم ني�ص 

اأ�سواأ  جت��رع م���درب ري���ال م��دري��د, الفرن�سي زي��ن ال��دي��ن زي����دان, ث��ال��ث 
هزائمه مع الفريق "امللكي" بعد �سقوطه اأمام فالن�سيا يف اجلولة 9 من 

الليغا 4-1.
وت���ع���د ال��ه��زمي��ة ه���ي ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ري��ال ه����ذا امل��و���س��م م���ن اأ����س���ل ثماين 

مواجهات.
و�سبق اأن جترع زيدان اخل�سارة بثالثية نظيفة 

على ملعب �سانتياغو برنابيو اأمام بر�سلونة يف 
الليغا عام 2017.

يف  النتيجة  بنف�س  الفرن�سي  �سقط  كما 
باري�س  اأم��ام  االأبطال  ب��دوري  فرن�سا 

�سان جريمان يف عام 2019.
بينما تعد هذه املرة الثانية 

هذا العام التي ي�ستقبل 
اأربعة  ال��ري��ال  فيها 

اأهداف بعد �سقوطه على ملعبه اأمام ريال �سو�سييداد 3-4 املو�سم املا�سي 
يف ربع نهائي كاأ�س امللك.

تواليا  ث��ال��ث  ل��ف��وز  متوجها  م��دري��د  ري���ال  ب��دا  "مي�ستايا",  ملعب  على 
نظرا للطريقة التي بداأ بها املباراة �سد فريق مل يذق طعم الفوز الأربع 
راأ�سا على  انقلبت  االأم��ور  مراحل متتالية )ثالثة هزائم وتعادل(, لكن 
نفذها جميعها  التي  الثالث  اجل��زاء  ورك��الت  االأخطاء  وت�سببت  عقب 
كارلو�س �سولري ب�سقوط فريق املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان 

للمرة الثانية هذا املو�سم.
اإدين  والبلجيكي  كا�سيمريو  الربازيلي  جلهود  افتقاده  ورغ��م 
هازار ال�سابتهما بفريو�س كورونا, كان ريال الطرف االأف�سل 
الرابع  هو  رائ��ع  بهدف  التقدم  وا�ستحق  االأول  ال�سوط  يف 
وجاء  امل��و���س��م,  ه��ذا  ال����دوري  يف  بنزمية  ك��رمي  للفرن�سي 
من  مت��ري��رة  اإث���ر  املنطقة  خ���ارج  م��ن  حمكمة  بت�سديدة 

الربازيلي مار�سيلو )23(.
لكن فالن�سيا الذي خ�سر ثالث وتعادل مرة يف مبارياته 
االأربع املا�سية, اأدرك التعادل من ركلة جزاء ت�سبب 
ال���ك���رة يف املنطقة  ب��ل��م�����س��ه  ل��وك��ا���س ف��ا���س��ك��ي��ز  ب��ه��ا 
املحرمة, فانربى لها �سولري الذي ا�سطدم بتاألق 
احلار�س البلجيكي تيبو كورتوا ثم بالقائم االأي�سر 
اأم���ام  ال��ك��رة  ال��ي��ه, ف�سقطت  ال��ك��رة  ع����ادت  اأن  ب��ع��د 
�سددها  ال��ذي  مو�سى  يون�س  الربيطاين-االأمريكي 

يف ال�سباك.
احلكم  اآر" نبه  اأي��ه  "يف  امل�ساعد  الفيديو  حكم  لكن 
ركلة  تنفيذ  حلظة  املنطقة  دخ��ل  مو�سى  ب��اأن  االأ�سا�سي 
اإع���ادة ركلة اجل��زاء وجن��ح �سولري هذه  اأدى اىل  ج��زاء, ما 
املرة بالت�سجيل اىل ميني كورتوا )35(. وعندما كان ال�سوط 
االأول يلفظ اأنفا�سه االأخرية اأهدى الفرن�سي رافايل فاران فالن�سيا 
التقدم عندما حول الكرة باخلطاأ يف مرمى حار�سه كورتوا يف لقطة 
اأكدها "يف اأيه اآر" بعدما اأظهر باأن الكرة جتاوزت خط املرمى قبل اأن 
يبعدها احلار�س البلجيكي )1+45(. وكادت اأن تهتز �سباك ريال جمددا 
يف م�ستهل ال�سوط الثاين بت�سديدة بعيدة جدا من الكوري اجلنوبي يل 
كانغ-اإين, لكن القائم االأي�سر تدخل بعد اأن مل�س كورتوا الكرة باأطراف 
عو�س  مار�سيلو  لكن   .)47( رائ��ع  ه��دف  م��ن  فالن�سيا  ح��ارم��ا  اأ���س��اب��ه, 
على امل�سيف هذه الفر�سة حني ت�سبب بركلة جزاء على االأوروغوياين 
ماك�سيميليانو لوبيز, وانربى لها �سولري جمددا و�سددها بنجاح يف مرمى 
كورتوا )54(. وا�ستمر م�سل�سل ركالت اجلزاء وباتت املباراة بعيدة عن 
متناول ريال حني مل�س القائد �سريخيو رامو�س الكرة بيده داخل املنطقة 
تاأكد منها احلكم بعد االحتكام اىل "يف اأيه اآر", ومرة اأخرى انربى لها 
�سولري ونفذها بنجاح يف ال�سباك )63(. وبح�سب "اأوبتا" لالح�ساءات, 
بات �سولري اأول العب ي�سجل ثالثية من نقطة اجلزاء يف نف�س املباراة 
اأنه  واالأه��م  والع�سرين,  احل��ادي  القرن  االإ�سباين خالل  ال��دوري  �سمن 
اأيلول/  29 له منذ  االأول  اليه هو  باأم�س احلاجة  انت�سارا  منح فريقه 
الهزمية  باالأخري  ملحقا  �سو�سييداد,  م�سيفه  على  تغلب  حني  �سبتمرب 

الوحيدة للمو�سم.

زيدان يتجرع ثالث اأ�شواأ هزائمه 
مع ريال مدريد



 
ُمَتوٍف دماغيًا ينقذ حياة 5 اأ�شخا�ص 

دماغياً  متويف  �سعودياً  �ساباً  اأن  �سعودية  اإعالمية  تقارير  قالت 
اململكة  اأ���س��خ��ا���س, يف   5 اأن��ق��ذ ح��ي��اة  ���س��ري  ج���راء تعر�سه حل���ادث 
يف  دماغياً  متوفياً  وك��ان  عاماً(,   24( وال�ساب  باأع�سائه.  بتربعه 
امل�ست�سفى, عندما قررت عائلته التربع بجميع اأع�سائه من خالل 
اإبالغ املركز ال�سعودي لزراعة االأع�ساء, بح�سب ال�سحف ال�سعودية 
االإلكرتونية . وقامت الفرق اجلراحية والطبية مب�ست�سفى امللك 
5 عمليات  في�سل التخ�س�سي ومركز االأبحاث بالريا�س, باإجراء 
10 �ساعات خلم�سة مر�سى, بينهم  اأع�ساء متزامنة خالل  زراعة 
طفل ر�سيع يبلغ من العمر 23 �سهراً, يعانون من ف�سل يف االأع�ساء 

احليوية, وهي االأمعاء الدقيقة والقلب والكبد والكلى.
العمليات  مبا�سر يف  ب�سكل  �ساركت  التي  الطبية  الفرق  وبلغ عدد 
والتمري�س  والتخدير  يف اجلراحة  70 متخ�س�ساً  اخلم�س, نحو 
االإدارات  ب��ج��ان��ب  ع��م��ل��ي��ات,  غ����رف  و7  واالأ����س���ع���ة,  وامل���خ���ت���ربات 

اللوج�ستية الداعمة االأخرى.
واأن�����س��اأت ال�����س��ع��ودي��ة م��وق��ع��اً ل��ل��ت��ربع ب��االأع�����س��اء, ب��ه��دف ت�سجيل 
كما  ال��وف��اة,  بعد  باأع�سائهم  بالتربع  يرغبون  ال��ذي��ن  املتربعني 

ميكنهم اأن يغريوا رغبتهم يف اأي وقت.

احتفاالت يف قرية هندية.. ابنتنا فازت بانتخابات اأمريكا
األعاب نارية واحتفاالت انطلقت يف قرية هندية, فرحا بفوز كاماال 
هاري�س مبن�سب نائبة الرئي�س االأمريكي, وذلك الأن جدها ينحدر 
من هذه القرية. وكاماال هاري�س هي اأول امراأة, واأول اأمريكية من 

اأ�سول اإفريقية وهندية تتوىل من�سب نائب الرئي�س االأمريكي.
وبعد اإعالن فوز جو بايدن مبن�سب الرئا�سة, لتكون هاري�س نائبته, 
انطلقت االحتفاالت يف قرية ثوال�سيندرابورام يف والية تاميل نادو 

جنوبي الهند, التي ينحدر منها جدها بي يف غوباالن.
واأ�سعل �سكان القرية االألعاب النارية و�ساركوا يف �سلوات وجتمعوا 

يف ال�سوارع حاملني �سور هاري�س, لتبادل التهاين فرحا بفوزها.
م��ن ج��ان��ب��ه, اأع����رب خ��ال��ه��ا غ��وب��االن ب��االت�����س��ان��دران, امل��ت��واج��د يف 
لي�س  ب�سعادة  "اأ�سعر  قائال:  هاري�س,  بفوز  �سعادته  عن  نيودلهي, 
للواليات  جيد  اأم���ر  اأن���ه  اأ���س��ع��ر  ال�سخ�سي..  امل�ستوى  على  فقط 
مبجتمع  اأم��ريك��ا  تتمتع  اأن  لبقيتنا  بالن�سبة  املهم  م��ن  امل��ت��ح��دة. 
املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  �ست�سافر  العائلة  اأن  اإىل  واأ���س��ار  م�ستقر". 
حل�سور مرا�سم حلف اليمني التي �ست�سارك فيها هاري�س, واأو�سح: 
الد�ستورية كع�سو يف  اليمني  فيها  اأدت  التي  االأخ��رية  امل��رة  "يف 
جمل�س ال�سيوخ كنا جميعا هناك. هذه املرة عندما توؤدي اليمني 

كنائبة للرئي�س �سنكون هناك. كلنا �سنذهب اإىل هناك".

م�شر.. اإعالن مرتقب عن اأكرب ك�شف اأثري
القليلة  االأي����ام  خ��الل  امل�سرية  واالآث����ار  ال�سياحة  وزارة  �ستعلن 
القادمة عن اأكرب ك�سف اأثري يف البالد, وذلك  يف موؤمتر �سحفي 
حفائر  ا�ستكمال  اأع��م��ال  واأ���س��ف��رت  �سقارة.  اآث���ار  مبنطقة  �سيعقد 
اآبار  ع��ن  الك�سف  ع��ن  باملنطقة  العاملة  امل�سرية  االأث��ري��ة  البعثة 
امللونة  االآدم��ي��ة  التوابيت  م��ن  ع��دد �سخم  فيها  م��دف��ون  ج��دي��دة 
واملغلقة منذ اأكرث من 2500 عام, ويفوق عددها التوابيت التي مت 
العثور عليها واالإعالن عنها يف اأكتوبر املا�سي. كما مت العثور على 
عدد من اللقى االأثرية املذهبة منها متاثيل خ�سبية واأقنعة ملونة 
ومذهبة. جدير بالذكر اأن البعثة االأثرية امل�سرية كانت قد اأعلنت 
الهامة  املا�سية عن عدد من االكت�سافات االأثرية  ال�سنوات  خالل 
مبنطقة �سقارة, كان اآخرها 59 تابوتا ملونا بداخلها مومياوات يف 

حالة جيدة لكبار رجال الدولة والكهنة من االأ�سرة ال�26.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف ميكن تطهري االأوراق النقدية يف املنزل؟
قال رومان ليونوف اخلبري يف جمال العمالت والوثائق الورقية, اإن فريو�س كورونا امل�ستجد, ميكن اأن يبقى حيا 

لفرتة من الوقت على خمتلف املواد واالأ�سياء, مبا يف ذلك االأوراق النقدية.
ون�سح رومانوف, خالل فرتة تف�سي وباء الفريو�س التاجي, با�ستخدام طرق الدفع غري التالم�سية خالل ال�سراء, 
مبا يف ذلك بطاقة الدفع البال�ستيكية وغريها, الأن ذلك يقلل من خطر نقل العدوى من خالل مل�س االأوراق املالية. 
امللمو�سة, لذلك يجب تعقيمها خالل  النقود  اأخ��رى, هناك حاالت ال ميكنك فيها اال�ستغناء عن  لكن من ناحية 

عملية التداول. وذكر اأن االأوراق النقدية, تخ�سع ملا ي�سبه احلجر ال�سحي, عند و�سولها اإىل امل�سارف.
ونوه باأن امل�سارف تقوم بتعقيم االأوراق النقدية, و�سرح كيف ميكن القيام بذلك باملنزل.

ما  حد  اإىل  بتعقيمها  يقوم  النقدية,  ل���الأوراق  جتميعه  بعد  الرو�سي,  املركزي  امل�سرف  اأن  اإىل  روم��ان��وف,  واأ���س��ار 
مبحلول خا�س, وترتك بعد ذلك خمزنة ملدة 25 يوما تقريبا يف م�ستودعات خا�سة, وهي الفرتة الكافية لكي ميوت 
الفريو�س. اأما يف املنزل, فيمكن ر�س الورقة املالية بالكحول الطبي وتركها فرتة من الوقت يف مكان ما, لكي متوت 

الفريو�سات, اإذا كانت موجودة عليها.  
وقال اخلبري: "ال اأرى فائدة من كي العملة الورقية باملكواة, الأن هذا يجعل الورق ه�سا وقابال للتك�سر, وقد تتفتت 
بعد فرتة. ميكن ر�س الورقة املالية بالكحول وتركها ملدة 10 دقائق حتى يجف الكحول. وهو ما ي�سمن عدم وجود 

جراثيم اأو بكترييا اأو فريو�سات عليها".
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اأبل تك�شف خططها لت�شميم اأجهزة ماك يف امل�شتقبل
اأعلنت اأبل خطتها لت�سنيع رقائقها للكمبيوتر يف جمموعة منتجات ماك 
بدل رقائق اإنتل, ويف حدثها املقبل من املتوقع اأن تك�سف ال�سركة تفا�سيل 
هذا التحول مبا يف ذلك اأول كمبيوتر حممول �سيعمل مبعاجلها اجلديد.

ومن املتوقع اأن متثل هذه اخلطوة اأكرب تغيري يف اأجهزة كمبيوتر ماك من 
اأبل منذ �سنوات, يف تغيري من �ساأنه اأن مينح عمالق التكنولوجيا مزيداً من 
التحكم يف اأجهزة الكمبيوتر املحمولة واأجهزة الكمبيوتر املكتبية, و�سيجعل 
كل  �ستعمل  اإذ  واآي��ب��اد,  اآيفون  اأجهزة  مع  ات�ساقاً  اأك��رث  م��اك  اأجهزة  جتربة 
تطبيقات اأبل على نف�س البنية. وتعتمد الرقائق التي ت�سمى اأبل �سيليكون 
على معاجلات A14 Bionic املوجودة يف ت�سكيلة هواتف اآيفون 12, ومن 
املتوقع اأن حتقق كفاءة اأف�سل يف ا�ستخدام الطاقة, وحت�سينات التعلم االآيل 
الأجهزة الكمبيوتر املحمولة من اأبل. ومل تورد اأبل تفا�سيل عما �ستك�سفه 
يف حدثها املقبل, لكن ال�سركة قالت �سابقاً اإنها تخطط الإعالن اأول اأجهزة 
تقارير  وت�سري  ال��ع��ام,  نهاية  قبل  �سيليكون  اأب��ل  ب�سرائح  تعمل  كمبيوتر 
ال�سيليكون  �سرائح  على  �سريكز  ال�سهر  ه��ذا  اأب��ل  ح��دث  اأن  اإىل  بلومبريغ 
حممولة  كمبيوتر  اأجهزة  ثالثة  على  تعمل  ال�سركة  اإن  ويقال  اجلديدة. 
جديدة باأبل �سيليكون, وت�سمل جهاز ماك بوك برو مقا�س 13 بو�سة, وماك 

بوك اإير مقا�س 13 بو�سة, وماك بوك برو مقا�س 16 بو�سة.
 10 يف  حجماً  االأ�سغر  املحمول  الكمبيوتر  جهازي  عر�س  املحتمل  وم��ن 

نوفمرب )ت�سرين الثاين( اجلاري, الأنهما يف طور االإنتاج.

بي.تي.اإ�ص حت�شد 4 جوائز يف حفل اإم.تي.يف 
يف  جوائز  باأربع  البوب  ملو�سيقى  اجلنوبية  )بي.تي.اإ�س(   الكورية  فرقة  ف��ازت 
اأغنية عن  اأف�سل  بينها جائزة  االأوربية من  اإم.ت��ي.يف للمو�سيقي  حفل جوائز 
تلك  فيه  اأكدت  عاما  بذلك  لتتوج  فرقة  اأف�سل  اأغنيتها "ديناميت" وجائزة 
الفرقة الكورية مكانتها كفرقة عاملية رئي�سية. وكانت ديناميت اأول اأغنية باللغة 
ا�ستماع مبا�سر على  34 مليون  االإجنليزية للفرقة وقد حققت ما يقرب من 
االنرتنت يف اأمريكا ومبيعات بلغت 300 األف ن�سخة يف اأ�سبوعها االأول مما جعل 
)بي.تي.اإ�س( اأول فرقة كورية تت�سدر الأول مرة قائمة بيلبورد 100االأمريكية 
اإم تي يف  اأفراد بجوائز  لالأغاين الفردية. كما فازت الفرقة املكونة من �سبعة 
اأن  الأف�سل عر�س مبا�سر افرتا�سي واأكرب عدد من املعجبني على الرغم من 
جائحة فريو�س كورونا تعني عدم وجود جمهور وال حفل لالحتفاء باإجنازها. 
بامل�سجعني  مليئا  افرتا�سيا  ا�ستادا  املو�سيقية  القناة  اأن�ساأت   , ذلك  من  وب��داًل 
ل��ه��ذا احل���دث م��ع ظ��ه��ور االأع��م��ال الفنية يف  ك��ان��وا يلوحون ويهتفون  ال��ذي��ن 
عرو�س م�سجلة م�سبقا وت�سلم الفائزون اجلوائز اأمام الكامريا وفازت املغنية 
الكولومبية كارول جي بجائزة اأف�سل اأغنية التينية جديدة واأف�سل تعاون عن 
اأغنية "تو�سا" التي ظهرت فيها نيكي ميناج وح�سلت ليدي جاجا على جائزة 

اأف�سل فنان وح�سل دي جي خالد على جائزة اأف�سل فيديو.

مبيعات كتب هاري�ص 
ترتفع بعد انتخابها 

لرئي�س  ن���ائ���ب���ة  ان���ت���خ���اب���ه���ا  ب���ع���د 
اجل��دي��د, قفزت  املتحدة  ال��والي��ات 
األفتها  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب  ك��ل  م��ب��ي��ع��ات 
تدور  التي  تلك  اأو  هاري�س  كماال 

حولها.
كتب مبيعا  اأكرث ع�سرة  اأربعة من 
اإم��ا من  كانت  اأم���ازون  على موقع 

تاأليف كماال اأو عنها.
الكتب ت�سمل كتابا األفته لالطفال 
خارقون  "اأبطال  ع��ن��وان  ويحمل 
با�سم  وم��ذك��رات��ه��ا  مكان",  ك��ل  يف 
بها:  ن��ح��ت��ف��ظ  ال���ت���ي  "احلقائق 
لالأطفال  وكتاب  اأمريكية"  رحلة 
اأخ���ت���ه���ا مينا  اب����ن����ة  ت���األ���ي���ف  م����ن 
هاري�س بعنوان "فكرة كماال ومايا 
غراميز  ن��ي��ك��ي  وك���ت���اب  الكبرية" 
را�سخة  هاري�س:  "كاماال  امل�سور: 

يف العدل ".
�سفحات  يف  ا�سمها  �سطرت  كماال 
ام��راأة ملونة ت�سبح  ك��اأول  التاريخ 

نائبة للرئي�س االأمريكي.
ع���������س����و جم����ل���������س ال���������س����ي����وخ عن 
�سخ�س  اأول  اأي�سا  هي  كاليفورنيا 
انتخابه  ي��ت��م  م��ل��ون��ة  اأ����س���ول  م���ن 
وباتت  ال���رئ���ي�������س,  ن���ائ���ب  مل��ن�����س��ب 
امراأة  �سغلته  من�سب  اأعلى  تتقلد 
على  االأم����ريك����ي����ة  احل����ك����وم����ة  يف 

االإطالق.
الرئي�س املنتخب جو بايدن كان له 
ن�سيب اأي�سا يف اأكرث الكتب مبيعا, 
الع�سرة  امل��راك��ز  �سمن  لي�س  لكن 
االوىل, فقد حل كتاب زوجته جيل 
بايدن "جوي: ق�سة جو بايدن" يف 

املركز الرابع ع�سر.

وفاة مقدم الربامج 
االأمريكي ال�شهري تريبيك 

تويف األيك�س تريبيك, اأحد اأ�سهر مقدمي 
ال����ربام����ج ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة يف ال���والي���ات 
املعروف  املا�سية  العقود  خالل  املتحدة 
عن  "جيربدي!",  بربناجمه  خ�سو�سا 
ع��م��ر ي��ن��اه��ز ث��م��ان��ني ع��ام��ا ب��ع��د �سراع 
مع �سرطان البنكريا�س. واأعلنت وفاته 
"جيربدي!" على  برنامج  عرب �سفحة 
تويرت, يف تغريدة جاء فيها اأن تريبيك 
"تويف ب�سالم يف منزله حماطا بالعائلة 
التغريدة  وخ���ت���م���ت  واالأ�سدقاء". 
الذي  تريبيك  وقّدم  األيك�س".  "�سكرا 
 ,1998 �سنة  االأمريكية  اجلن�سية  ن��ال 
برنامج "جيربدي! عرب قنوات خمتلفة 
 .1984 العام  "اإيه بي �سي" منذ  بينها 
ال�سرطان  �سد  العلنية  معركته  ورغ��م 
مل���ا ي���ق���رب م���ن ع���ام���ني, ا���س��ت��م��ر مقدم 
ت�سجيل  يف  االأمريكي  الكندي  الربامج 

برناجمه حتى وقت قريب م�سى.

منّجم يتنباأ برحيل كورونا مار�ص املقبل 
حتدث رئي�س جمعية التنجيم الرو�سية, األك�سندر زارايف, 
اأدىل  حديث  يف  العامل  يف  ك��ورون��ا  فريو�س  م�ستقبل  عن 
"كوم�سومول�سكايا  الإذاع���ة  نوفمرب   9 االثنني  اأم�س  به 

برافدا" الرو�سية.
وق����ال اإن ال��ف��ريو���س ال��ت��اج��ي ق��د اأدخ����ل ال��ع��ام اجل���اري 
تعديالت ملمو�سة يف كافة املجاالت تقريبا وغرّي جمرى 

احلياة الروتيني للب�سر.
مطلع  قائمة  ت��زال  ال  ال�سلبية  النزعة  تلك  اأن  واأ���س��اف 

العام املقبل ويف يناير وفرباير ب�سورة خا�سة.
خبري  ح�����س��ب  ���س��ي�����س��ه��د,  امل��ق��ب��ل  م���ار����س  م��ط��ل��ع  اأن  اإال 
اإىل  �ستعود  ح��ي��ث  احل��ي��اة  ب��ن��اء  اإع����ادة  عملية  التنجيم, 
جمراها الطبيعي, خالفا الإعالنات تقدم بها الكثري من 
ال�سيا�سيني واالأطباء الذين قالوا اإن الفريو�س �سيوا�سل 

ن�ساطه ال�سار لغاية 31 مايو املقبل.
جاهزة  غ��ري  كانت  الب�سرية  اأن  التنجيم  خبري  واأو���س��ح 
على امل�ستوى الوراثي لظواهر ف�سائية �ساذة �سربتها عام 
2020 واأثرت على حياتها ودعاها اأن تكون يقظة وحذرة 

العام املقبل كذلك.
الأمرا�س  ج��دي��دة  موجة  ب��ان��دالع  التنجيم  خبري  وتنباأ 

الفريو�س نهاية يناير عام 2021.

ثعبان غريب براأ�ص على �شكل ن�شف قمر
ن��ب��ه اأح����د ���س��ك��ان ف��ريج��ي��ن��ي��ا م�������س���وؤويل احل���ي���اة الربية 
ن�سف  �سكل  على  براأ�س  "ثعبان" غريب  اإىل  االأمريكية 

قمر, يتحرك يف املنطقة.
وات�سل املقيم, الذي مل يك�سف عن ا�سمه, باخلط ال�ساخن 
اأث��ار حتقيقا يف  اإدارة احلياة الربية يف فريجينيا, ما  يف 

الواقعة.
عام,  كل  الثعابني  اآالف  "نحدد  بيان:  يف  االإدارة  وكتبت 
لكن امل�سكلة هي اأننا مل ن�سهد �سيئا كهذا من قبل ول�سنا 
باأن  وُو�سف  الطبيعة.  عن  غريبا  كان  اإذا  مما  متاأكدين 

طوله يبلغ زهاء 10-12 بو�سة".
واأبلغ اأن "االأفعى" هي يف الواقع دودة راأ�س املطرقة, وهي 

من االأنواع الغازية من اآ�سيا.
وعند قطع الدودة هذه اإىل الن�سف, يظل كال اجلانبني 

على قيد احلياة, ما يجعلها "خالدة ب�سكل اأ�سا�سي".
وت��ت��ن��وع األ������وان دي�����دان امل��ط��رق��ة امل�����س��ط��ح��ة يف االأل�����وان 
بني  االآخ���ر  والبع�س  ال��ل��ون,  ف��احت  وبع�سها  واالأمن����اط, 
غامق. وميكن اأن حتتوي اأي�سا على اأمناط ملونة تر�سم 

ظهورها.
وعلى الرغم من اأن الديدان املفلطحة ذات راأ�س املطرقة 
على  تتغذى  املفرت�سة  الكائنات  ف��اإن  ���س��ارة,  غ��ري  تبدو 
ديدان االأر�س وال�سمندل, ولكنها لي�ست �سارة بالب�سر اأو 

احليوانات االأليفة.
راأ�س  ذات  املفلطحة  ال���دي���دان  ت�سغط  ال��ت��ك��اث��ر,  وع��ن��د 
املطرقة على جزء �سغري من موؤخرتها. ويف غ�سون نحو 
 - التكون على قطعة �سغرية  ال��راأ���س يف  ي��ب��داأ  اأي���ام,   10

وهذا يحدث عدة مرات يف ال�سهر.
امل��ت��ح��دة من  ال���والي���ات  اإىل  انتقلت  ال���دي���دان  اإن  وي��ق��ال 
خالل جتارة النباتات منذ عقود, واأ�سبحت اأكرث �سيوعا 

يف املنطقة منذ ذلك احلني.

اأ�شرتاليا تبداأ اإنتاج لقاح 
اأ�شرتازينيكا امل�شاد لكورونا

االأ�سرتايل  ال�����س��ح��ة  وزي����ر  اأع���ل���ن 
غ���ري���غ ه���ان���ت اأم�������س االث���ن���ني اأن 
امل�ساد  اللقاح  اإنتاج  بالده بداأت يف 
الذي  امل�ستجد,  ك��ورون��ا  لفريو�س 
طورته �سركة االأدوية الربيطانية 

اأ�سرتازينيكا.
ويف مقابلة مع حمطة تو جي بي, 
االأ�سرتايل  املخترب  اإن  هانت  ق��ال 
�سيوفر  ملبورن,  اإل" يف  اإ�س  "�سي 
اللقاح  م����ن  ج���رع���ة  م���ل���ي���ون   30
الربيطاين, اإ�سافة اإىل 51 مليون 
ي��زال يخ�سع  جرعة من م�سل ال 

للتجارب يف جامعة كوينزالند.
ال�سلطات  اإن  ال������وزي������ر,  وق�������ال 
التطعيم  ب��داي��ة  ت��اأم��ل  احلكومية 
يف مار�س )اآذار( املقبل, مع اإعطاء 
والعاملني  ال�سن  لكبار  االأول��وي��ة 
احل�سول  بعد  ال�سحي  القطاع  يف 
ع��ل��ى ال�����س��وء االأخ�����س��ر م��ن دائرة 

الرقابة ال�سحية.
"نعمل على �سمان  امل�سوؤول  وتابع 
باأكملها  ب��الدن��ا  ال��ل��ق��اح يف  ت��وف��ري 
ي�سمل جميع  مبا   ,"2021 ط��وال 
�سكان اأ�سرتاليا البالغ عددهم 25 

مليون ن�سمة.
واأو�سح اأن التطعيم �سيكون طوعياً 
رغم اأن ال�سلطات �ست�سجع ال�سكان 
"مهمتنا  على تلقيه. وقال هانت: 
وفعال  اآم��ن  اللقاح  اأن  التاأكد  هي 
ومتوفر", م�سرياً اإىل اأن اأ�سرتاليا 
مل تكت�سف اإ�سابات جديدة بكورونا 
اأم�س االأول بعد جتاوز بوؤرة تف�سي 

املر�س يف ملبورن.
 2765827 اأ���س��رتال��ي��ا  و���س��ج��ل��ت 
وف���ي���ات منذ   907 ب��ي��ن��ه��ا  اإ����س���اب���ة 

بداية الوباء يف اأرا�سيها.

و�شفة غذائية �شحرية ملحاربة ال�شمنة
اأ�سحت ال�سمنة مع�سلة من مع�سالت الع�سر يف ظل 
ارتفاع  مثل  خطرية  �سحية  متاعب  من  به  تنذُر  ما 

�سغط الدم وال�سكري وا�سطرابات القلب.
لتفاقم  �سبب  اأب��رز  املعا�سر  الغذائي  النظام  وي�سكل 
الطعام  اأن  ال�سيما  وال�����س��م��ن��ة,  ال����وزن  زي����ادة  ظ��اه��رة 
�سار اأكرث وفرة بعدما �ساعد العلم على ت�سريع اإنتاج 
اأج�سامنا  مند  حتى  يوميا  نتناوله  ما  لكن  االأغذية. 
قد  ب��ل  ال����دوام,  على  مفيدا  لي�س  ال��الزم��ة  بالطاقة 

يوؤدي اإىل اإحلاق اأ�سرار بالغة بال�سحة.
جانبي  يف  تكمن  ال��غ��ذاء  م�سكلة  اأن  اخل���رباء  وي���رى 
الكم والكيف؛ اأي اأننا قد ناأكل اأكرث مما نحتاج اإليه, 
اأننا نقبل على اأطعمة ذات ن�سبة عالية من ال�سكر  اأو 
والدهون. ويف الواليات املتحدة, مثال, ت�سري البيانات 
البالغني  االأ�سخا�س  م��ن  املئة  يف   40 ي��ق��ارب  م��ا  اإىل 

يعانون ال�سمنة.
اأم��ريك��ي م��ن م��ر���س يف القلب,  30 م��ل��ي��ون  وي��ع��اين 
فيما اأكد واحد من اأ�سل كل ع�سرة عن اإ�سابته بداء 
ال�سكري الذي ينجم ب�سكل اأ�سا�سي عن التغذية غري 
ال�سحة  منظمة  رجحت   ,2016 �سنة  ويف  ال�سحية. 

�سمن  االأر����س  على  �سخ�س  مليارا  يكون  اأن  العاملية 
الفئة ال�سكانية التي تعاين زيادة الوزن اأو ال�سمنة.

�سهد  املعا�سر  اأن منط حياتنا  وي��رى بع�س اخل��رباء 
حت���وال ك��ب��ري, ح��ت��ى اأن����ه مل ي��ع��د م��الئ��م��ا مل��ا نواظب 
على اأكله منذ 50 �سنة. وت�سعى درا�سة اأعلن عنها يف 
�سحيفة "�ساين�س اأدفان�سز" العلمية اإىل اإجراء جتربة 
الغذائي ومدى  النمط  قيا�س تطور  اأي  ال�ساأن,  بهذا 
تنا�سبه مع منط احلياة. وقامت الدرا�سة مبالحظة 
ال�سيما  كينيا,  غربي  "توركانا" �سمال  قبائل  ع��ادات 
اأن فرقا قد لوحظ بني ال�سكان الذين حافظوا على 
منط احلياة التقليدي, وبني من هاجروا اإىل املدينة 
و�ساروا ياأكلون ب�سكل ع�سري. وبف�سل هذه التجربة, 
اأدرك الباحثون فوائد النظام الغذائي الذي كان يتبعه 

اأجدادنا من الب�سر القدامى.
و�سملت الدرا�سة عينة من 1226 �سخ�سا بالغا يف 44 
موقعا, فك�سفت النتائج اأن من وا�سلوا تناول الطعام 
على  حافظوا  البدائية,  اإىل  واأق��رب  تقليدية  ب�سورة 
�سحة اأف�سل بكثري, و�سجلوا اأداء عاليا جدا يف ع�سرة 

موؤ�سرات �سحية.

جينيفر لورن�ص ترك�ص 
بالبيجاما فرحا بفوز بايدن

احتفلت املمثلة االأمريكية احلائزة على جائزة اأو�سكار جينيفر 
لورن�س بطريقة طريفة وفريدة من نوعها, باإعالن جو بايدن 

فوزه يف االنتخابات الرئا�سية االأمريكية.
ومل ت��ن��ت��ظ��ر امل��م��ث��ل��ة ال�����س��اب��ة ت��ب��دي��ل م��الب�����س��ه��ا ق��ب��ل اخل���روج 
فرحتها  لتعلن  بالبيجاما  ال�����س��ارع  اإىل  ورك�����س��ت  ل��الح��ت��ف��ال, 

بانت�سار بايدن يف ال�سباق الرئا�سي.
على  ن�سره  من  �ساعات  خ��الل  وا�سع  بانت�سار  الفيديو  وحظي 
�سفحتها يف تويرت, واأرفقت فيديو حركاتها بتعليق مفاده: "مل 
يكن اأمامي خيار �سوى اإقامة حفل ل�سخ�س واحد", باالإ�سافة 

اإىل و�سم "تعال اإىل بو�سطن. دعنا نحتفل".

فتاتان ترتديان �أقنعة و�قية وت�صري�ن بالقرب من متجر بربري يف كوفنت جاردن يف لندن, بريطانيا.  رويرتز


