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عطلة يوم ال�شهيد واليوم الوطني يف احلكومة 
والقطاع اخلا�ص تبداأ من 1 حتى 3 دي�شمرب

•• دبي -وام:

يوم  عطلة  �أن  �حلكومية  �لب�شرية  للمو�رد  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  �أعلنت 
�ل�شهيد و�ليوم �لوطني �ل�� 49 لدولة �الإمار�ت ، �شتبد�أ يوم �لثالثاء 
�ملو�فق  �خل��م��ي�����س  ي���وم  ح��ت��ى  وت�شتمر  دي�شمرب2020،   1 �مل���و�ف���ق 
 6 يوم �الأح��د �ملو�فق  �لر�شمي  �ل��دو�م  ي�شتاأنف  �أن  على  دي�شمرب،   3
دي�شمرب 2020 وذلك ��شتناد�ً لقر�ر جمل�س �لوزر�ء ب�شاأن �لعطالت 

�لر�شمية، و�لذي �عتمد �أجندة �لعطالت �لر�شمية. 
�لفرتة  �إن  و�لتوطني  �لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة  �أعلنت  �أخ��رى  جهة  من 
من �الأول ولغاية �لثالث من �شهر دي�شمرب �ملقبل من �لثالثاء وحتى 
�خلمي�س �إجازة مدفوعة �الأجر لكافة �لعاملني يف من�شاآت وموؤ�ش�شات 
و�شركات �لقطاع �خلا�س يف �لدولة وذلك مبنا�شبة يوم �ل�شهيد و�ليوم 
�لوطني �ل�� 49 للدولة. جاء ذلك يف تعميم �أ�شدره معايل نا�شر بن 
��شتناد� لقر�ر جمل�س  �لب�شرية و�لتوطني  �ملو�رد  �لهاملي وزير  ثاين 

�لوزر�ء ب�شاأن �لعطالت �لر�شمية يف �لدولة.      )�لتفا�شيل �س3(

�أجرت 110,952 فح�صا ك�صفت عن 1,205 �إ�صابات
»ال�شحة« تعلن �شفاء791 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:
متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �الكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلاالت �مل�شابة 
19 و�ملخالطني لهم وعزلهم..   - �مل�شتجد كوفيد  بفريو�س كورونا 
�ل�24  110،952 فح�شا جديد� خالل  �إج��ر�ء  �ل��وز�رة عن  �أعلنت 
�شاعة �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث 

تقنيات �لفح�س �لطبي.                   )�لتفا�شيل �س2(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:23            
الظهر.......    12:11  
الع�رص........   03:13   
املغرب.....   05:37  
الع�صاء......   06:54

االثنني   23  نوفمبر   2020  م  -  8 ربيع اآلخر  1442 العدد  13095    
Monday   23  November   2020   -  Issue No   13095

برئا�صة حممد بن ز�يد..�ملجل�س �لأعلى للبرتول يجتمع ويعلن: 
اكت�شاف 2 مليار برميل من النفط اخلام التقليدي 
و22 مليار برميل من موارد النفط غري التقليدية 

•• اأبوظبي - وام:

�أع��ل��ن �ملجل�س �الأع��ل��ى ل��ل��ب��رتول �ك��ت�����ش��اف��ات ج��دي��دة مل����و�رد �ل��ن��ف��ط غري 
بحو�يل  كمياتها  تقدر  برية  مناطق  يف  لال�شتخال�س  �لقابلة  �لتقليدية 
�لنفط  �حتياطيات  زي��ادة  �إىل  �إ�شافة   .. �لنفط  من  برميل  مليار   22

�لتقليدية مبقد�ر 2 مليار برميل من �لنفط يف �إمارة �أبوظبي.
�الت�شال  تقنية  �م�س عرب  �ل��ذي عقده  �ملجل�س  �جتماع  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
�ملرئي.. برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة نائب رئي�س �ملجل�س �الأعلى 
لزيادة  �أدن���وك  عمل  خطة  للبرتول  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  و�عتمد  ل��ل��ب��رتول. 
��شتثمار�تها �لر�أ�شمالية �إىل 448 مليار درهم لل�شنو�ت �خلم�س �لقادمة، 
�أدن��وك من  و�لتي �شتمكن �ل�شركة من حتقيق �لنمو �لذكي حيث تعتزم  
43.6 مليار دوالر  160 مليار دره��م  �إع��ادة توجيه  خ��الل ه��ذه �خلطة 
�إىل �القت�شاد �ملحلي خالل �لفرتة بني 2021 �� 2025 عرب برناجمها 
لتعزيز �لقيمة �ملحلية �مل�شافة �لذي يهدف �إىل �لتعاون مع �شركات �لقطاع 
�خلا�س و�ل�شركات �لعاملية و�إتاحة �ملزيد من �لفر�س �أمام �لقطاع �خلا�س 
�ملحلي و�مل�شاهمة يف �لتنمية �القت�شادية و�الجتماعية وخلق فر�س عمل 

ملو�طني دولة �الإمار�ت.
جديدة  ملناطق  �أدن����وك  تر�شية  على  �جتماعه  خ��الل  �ملجل�س  و�ف���ق  كما 
ال�شتك�شاف وتطوير و�إنتاج �لنفط و�لغاز �شمن �جلولة �لثانية من �ملز�يدة 

�لتناف�شية �لتي �أطلقتها �أبوظبي يف عام 2019 . )�لتفا�شيل �س2(
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�إثيوبيون من تيغر�ي يطالبون بوقف �ل�شر�ع �لع�شكري �لفعلي يف منطقتهم

حممد بن ز�يد خالل تروؤ�شه �جتماع �ملجل�س �الأعلى للبرتول عرب تقنية �الت�شال �ملرئي   )و�م(

�ل�ص�د�ن: ق��تنا ت�ؤمن �حلدود ول نقف مع �أحد

ن�شر مزعوم يرتنح بني اأدي�ص اأبابا وتيغراي 
فتح مكاتب التن�شيق الأمني بني اإ�شرائيل والفل�شطينيني اليوم

•• عوا�صم-وكاالت:

حرب  �إ�شعال  من  خم��اوف  و�شط 
��شتمر�ر  مع  �الإفريقي  �لقرن  يف 
وجبهة  �إث���ي���وب���ي���ا  ب����ني  �ل���ق���ت���ال 
تيغر�ي، �أكد رئي�س �أركان �جلي�س 
�ل�شود�ين حممد عثمان �حل�شني، 
�أن بالده تتابع عن كثب ما يدور 
م���ن ����ش��ت��ب��اك��ات ب���ني �الأط������ر�ف، 
�ل�شاأن  حت��رتم  �أن��ه��ا  على  م�شدد�ً 

�لد�خلي جلميع �لدول.
و�أ�شاف �أن قو�ته تعمل على تاأمني 
�للجوء  ح��رك��ة  ظ���ل  يف  �حل�����دود 
�لتي �نطلقت من �إثيوبيا، موؤكد�ً 
�أنها منت�شرة يف تلك �ملنطقة على 

طول �خلط.
وفيما ال يز�ل �ل�شر�ع متو��شاًل 
ب�������ني �حل�����ك�����وم�����ة �الإث�����ي�����وب�����ي�����ة 

خطط  لدينا  �شلمان:  امللك 
ك��ب��رية ل��ل��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة

•• الريا�ض-وكاالت:

�ل�شريفني،  ق��ال خ��ادم �حل��رم��ني 
�لعاهل �ل�شعودي �مللك �شلمان بن 
�ململكة  �إن  �شعود،  �آل  �لعزيز  عبد 
للطاقة  ك���ب���رية  خ���ط���ط  ل���دي���ه���ا 

�ملتجددة.
�شتطلق  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �أن  وك�����ش��ف 
لالقت�شاد  �ل��وط��ن��ي  �ل���ربن���ام���ج 

�لد�ئري للكربون.
و�أ�شار يف كلمة عن حماية �لكوكب 
�أن  �إىل  �ل��ع�����ش��ري��ن،  ق��م��ة  ���ش��م��ن 
�حلفاظ على كوكب �الأر�س ميثل 

�أهمية ق�شوى لل�شعودية.
�النبعاثات  زي��ادة  »يف ظل  وتابع: 
�القت�شادي  �لنمو  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة 
رو�د�  نكون  �أن  علينا  و�ل�شكاين، 
م�شتد�مة  م��ن��ه��ج��ي��ات  ت��ب��ن��ي  يف 
�لتكلفة،  وجم����دي����ة  وو�ق����ع����ي����ة 
�ملناخية  �الأه�����������د�ف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

�لطموحة«.

تيغر�ي  �إقليم  وق��و�ت  �الحت��ادي��ة 
�لثالث،  لالأ�شبوع  �لبالد،  �شمال 
جت����ددت �أم�������س �الأح�����د �دع�����اء�ت 
تقدم  بتحقيق  �لطرفني  من  كل 

و�نت�شار�ت وت�شديات.
متمردي  زع����ي����م  �أك�������د  ف��ب��ي��ن��م��ا 
يت�شدون  م��ق��ات��ل��ي��ه  �أن  ت��ي��غ��ر�ي 
�الإثيوبية  �ل��ق��و�ت  لتقدم  بثبات 

�جلي�س  �أك�����د  �أدي�����ج�����ر�ت،  ح����ول 
تقدما، موؤكد�ً  �الإثيوبي حتقيقه 

�أن �ل�شاعات �لقادمة حا�شمة.
جرب�ميكائيل  دب��ر���ش��ي��ون  وق���ال 
لتحرير  �ل�شعبية  �جلبهة  زعيم 
�إث��ي��وب��ي��ا ع��رب ر�شالة  ت��ي��غ��ر�ي يف 
تقف  �الإق���ل���ي���م  ق����و�ت  �إن  ن�����ش��ي��ة 
ثابتة يف قتالها للقو�ت �حلكومية 
�الإثيوبية على �جلبهة �جلنوبية، 
حول  �ل��ق��و�ت  تلك  م��ع  وت�شتبك 

بلدة �أديجر�ت يف �شمال �الإقليم.
�لع�شكري  �ملتحدث  �شدد  يف حني 
با�شم �جلي�س �الإثيوبي، �أن قو�ته 
حل�شار  �ل���دب���اب���ات  ���ش��ت�����ش��ت��خ��دم 
تيغر�ي  �إق��ل��ي��م  عا�شمة  ميكيلي 
�ل�شمايل �ملتمرد، حمذر�ً �ملدنيني 
�أي�شا  ي�����ش��ت��خ��دم  ق����د  �أن������ه  م����ن 

�ملدفعية لق�شف �ملدينة.

�ص 07

�ص 11

�ص 18

الهالل الأحمر يعزز ا�ستجابته لدعم 
الأو�ساع الن�سانية يف كرد�ستان العراق

اأخبار الإمارات

وا�سنطن ت�سمح با�ستخدام 
عالج ريجينريون �سد كوفيد- 19 

عربي ودويل

بثالثية ذهبية .. مربط دبي يرتبع على 
عر�ص الإنتاج املحلي يف ال�سارقة

الفجر الريا�سي

تقارير: اأمريكا واإ�شرائيل حت�شران 
ل�عمليات �شرية �شد اإيران قريبًا

•• القد�ض-وكاالت

تخططان  و�إ�شر�ئيل  �ملتحدة  �لواليات  �إن  �إ�شر�ئيلية،  �إعالمية  تقارير  ك�شفت 
دونالد  �لرئي�س  والي��ة  م��ن  �الأخ���رية  �الأ�شابيع  يف  �إي���ر�ن،  �شد  �شرية  ل�عمليات 
م�شوؤولون  ع��ن  نقاًل  �إ�شر�ئيل،  �أوف  تاميز  �شحيفة  ذك��رت��ه  مل��ا  ووف��ق��اً  ت��ر�م��ب. 
برناجمها  ب�شاأن  طهر�ن  على  �ل�شغط  زي��ادة  �إىل  ي�شعون  �إنهم  قالو�:  �أمنيون، 
�لنووي قبل رئا�شة بايدن. وتخطط �إ�شر�ئيل و�لواليات �ملتحدة لزيادة �ل�شغط 
�الأ�شابيع  خ��الل  �قت�شادية  وع��ق��وب��ات  �شرية  عمليات  خ��الل  م��ن  �إي����ر�ن  على 
�الأخرية للرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب يف من�شبه، ح�شب تقرير للقناة 13 
قبل  ع�شكريا  ترد  لن  طهر�ن  �أن  هو  للموقف  �لبلدين  تقييم  �إن  �الإ�شر�ئيلية، 
نهاية والية �لرئي�س تر�مب. وذكرت �شحيفة نيويورك تاميز، �الإثنني �ملا�شي، 
�أن �لرئي�س �الأمريكي، ناق�س مع كبار م�شاعديه لالأمن �لقومي فكرة مهاجمة 
�إير�ن ب�شبب تطوير �أن�شطتها �لنووية، خالل �الأ�شابيع �الأخرية له يف من�شبه، 

لكنه قوبل بتحذير�ت قد توؤدي �إىل �شر�ع �أو�شع. 

�لرئا�صة �لدميقر�طية
ال�شيا�شة اخلارجية: ح�شاد 
اأوباما قد ي�شيء اىل بايدن

•• الفجر – خرية ال�صيباين

�لعديد من قادة �لعامل، بدًء من قادة �لدول �الآ�شيوية، 
لديهم ذكريات �شيئة عن �شيا�شات �لرئي�س �لدميقر�طي 

�الأ�شبق.
بارتيليمي  �ل��ب��اح��ث  يفكك  �أتلنتيك،  مل��وق��ع  ح���و�ر  ويف 
�ملنتظرة من  �المريكية  �ل�شيا�شة �خلارجية  كورمونت 
�لز�وية �ال�شيوية يف ظل رئا�شة جو بايدن ومدى تاأثري 

�رث بار�ك �وباما فيها.

�جلامعة  يف  حم��ا���ش��ر  �أ���ش��ت��اذ  ك��ورم��ون��ت،  وبارتيليمي 
�لكاثوليكية يف ليل، ومدير �الأبحاث يف معهد �لعالقات 
�لدولية و�ال�شرت�تيجية، حيث يتوىل م�شوؤولية برنامج 

�آ�شيا و�ملحيط �لهادئ.              )�لتفا�شيل �س13(

•• رام اهلل - اأ ف ب:

يف  �لفل�شطينية  �ملدنية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  �أعلنت 
�ملدن  �لعمل يف مكاتبها يف خمتلف  ع��ودة  �الأح��د  بيان 
بعد  وذل���ك  �الإث��ن��ني،  �ل��ي��وم  م��ن  �ب��ت��د�ء  �لفل�شطينية 
�إع����الن �جل��ان��ب��ني �الإ�شر�ئيلي  �أ���ش��ب��وع ع��ل��ى  �أق���ل م��ن 

و�لفل�شطيني عودة �لتن�شيق �الأمني.
ن��ح��و �شتة  ت��وق��ف عملها م��ن��ذ  �ل��ت��ي  �ل��ه��ي��ئ��ة  وت��ت��وىل 
�ليومية بني  �ملدنية  �لعالقة  تنظيم  م�شوؤولية  �أ�شهر، 
يخ�س  م��ا  يف  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  و�جل���ان���ب  �لفل�شطينيني 
و��شت�شد�ر  �ل�شفر  ج��و�ز�ت  و�إ���ش��د�ر  �ملو�ليد  ت�شجيل 
ت�شاريح دخول �إىل �إ�شر�ئيل، وذلك من خالل عالقتها 
�لهيئة  وزي���ر  وك���ان  �الإ�شر�ئيلية.  �ملدنية  �الإد�رة  م��ع 
�ل�شيخ  ح�شني  �لفل�شطينية  �ملدنية  لل�شوؤون  �لعامة 
�ل�شلطة  ب��ني  �الأم��ن��ي  �لتن�شيق  ع���ودة  �ل��ث��الث��اء  �أع��ل��ن 

�لفل�شطينية و�إ�شر�ئيل �إىل ما كان عليه قبل 19 �أيار 
ر�شميا. وقفه  �ل�شلطة  �أعلنت  حني  مايو 2020، 

كنوع  �لتن�شيق  وقف  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  قر�ر  وجاء 
م��ن �الح��ت��ج��اج ع��ل��ى �خل��ط��ة �الأم��ريك��ي��ة ل��ل�����ش��الم يف 
�ل�شرق �الأو�شط و�لتي ك�شف �لرئي�س �الأمريكي دونالد 
و�أعطت  يناير،  �لثاين  كانون  يف  عنها  �لنقاب  تر�مب 
الإ�شر�ئيل �ل�شوء �الأخ�شر ل�شم غور �الأردن، �ملنطقة 
م�شاحة  م��ن  �ملئة  يف   30 ت�شكل  �لتي  �ال�شرت�تيجية 

�ل�شفة �لغربية.
بالتوجه  �لفل�شطينيون  بد�أ  �لتن�شيق،  وقف  �إثر  وعلى 
الإنهاء  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �مل��دن��ي��ة  �الإد�رة  �إىل  م��ب��ا���ش��رة 
معامالتهم �لتي حتتاج �إىل مو�فقة �إ�شر�ئيلية، �أو من 
�حلكومة  �أع��م��ال  من�شق  �شفحة  م��ع  �لتو��شل  خ��الل 
موقع  ع��ل��ى  �لفل�شطينية  �الأر�����ش���ي  يف  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

في�شبوك.

فرن�شا لأردوغان: ننتظر الأفعال ل الأقوال
•• باري�ض-وكاالت:

مع حماولة �لرئي�س �لرتكي رجب 
طيب �أردوغان �لرت�جع عن لهجة 
�شابقا،  �نتهجها  �ل��ت��ي  �لت�شعيد 
�لتي  �لتوتر�ت  �إىل تهدئة  و�لعودة 
ت�����ش��اع��دت يف �الآون����ة �الأخ����رية مع 
�الحت����اد �الأوروب������ي، م��وؤك��د� �أن���ه ال 
ي��رى ب��الده خ��ارج �أوروب���ا، �عتربت 
�الأق���������و�ل وح����ده����ا ال  �أن  ف��رن�����ش��ا 

تكفي.
�لفرن�شي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
ج���ان �إي���ف ل��و دري����ان �أم�����س �الأحد 
�لت�شريحات  �أن  ت���رى  ب����الده  �إن 
باري�س  ق��ائ��اًل:  ت��ك��ف��ي،  وح��ده��ا ال 
تنتظر �أفعااًل من تركيا وتعترب �أن 

مقتل م�شلحني موالني لإيران يف �شربات جوية ب�شوريا
•• بريوت-وكاالت

الإير�ن،  مو�ليا  م�شلحا   14 �إن  �الإن�شان،  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  قال 
غالبيتهم عر�قيون، قتلو� يف �شربات جوية ��شتهدفت مو�قعهم �شرقي 

�شوريا.
ورجح �ملر�شد �أن طائر�ت �إ�شر�ئيلية �شنت �لغار�ت، فيما �كتفى متحدث 
با�شم �جلي�س �الإ�شر�ئيلي بالقول: ال نعلق على تقارير يف و�شائل �إعالم 

�أجنبية، ح�شب ما ذكرت وكالة فر�ن�س بر�س.
10 غ��ار�ت على  �أكرث من  �أن �لطائر�ت �حلربية �شنت  و�أو�شح �ملر�شد 
�ملحاذية  �لبوكمال  مدينة  ري��ف  يف  الإي���ر�ن  مو�لية  ل�ميلي�شيات  مو�قع 
للحدود �لعر�قية يف ريف دير �لزور �ل�شرقي، الفتا �إىل �أن �لق�شف �أ�شفر 

عن مقتل 8 عر�قيني و6 �أفغان على �الأقل.

�شيا�شة �ل�شلف قد تربك �خللف

ت�شريحات �لتهدئة ال تكفي.
كما �أو�شح �أنه ال يكفي �أن نالحظ 
لهجة تهدئة يف خطابات �مل�شوؤولني 

�الأتر�ك خالل �ليومني �ملا�شيني.
م�����ن ج���ه���ت���ه، �أك��������د �أردوغ�������������ان يف 
حزب  موؤمتر  باجتماع  ت�شريحات 
�م�س  �حل��اك��م،  و�لتنمية  �ل��ع��د�ل��ة 
�أي�����ش��ا �أن����ه ي��ع��ت��رب ت��رك��ي��ا ج����زء� ال 
مي��ك��ن ف�����ش��ل��ه ع���ن �أوروب��������ا. ودع���ا 
�الحتاد �الأوروبي �إىل تنفيذ وعوده 
و�شم  �لالجئني  ملف  خ�س  فيما 

بالده �إىل �الحتاد ب�شكل نهائي.
م�شاء  دع��ا  �ل��رتك��ي  �لرئي�س  وك��ان 
�ل�شبت �الحتاد �إىل �حلو�ر، حمّذر� 
�لتكتل من �لتحّول �إىل �أد�ة ملعاد�ة 
من�شوب  �رت����ف����اع  ظ����ل  يف  ب�������الده، 

على  �لتنقيب  حقوق  ب�شاأن  �لتوتر 
�ملتو�شط.  �شرق  يف  �لطاقة  م���و�رد 
ملوؤمتر  م�����ش��ّج��ل  خ���ط���اب  وق�����ال يف 
�الحتاد  م��ن  نتوقع  �حل��اك��م  حزبه 
�الأوروب������ي �الإي���ف���اء ب��وع��وده وعدم 
عدم  �الأق��ل  على  �أو  �شدنا  �لتمييز 
�لتحول �إىل �أد�ة للعد�و�ت �ملفتوحة 

�لتي ت�شتهدف بلدنا.

وزير �خلارجية �لفرن�شي

اكت�شاف 2 مليار برميل من النفط اخلام التقليدي 
و22 مليار برميل من موارد النفط غري التقليدية 
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اأخبـار الإمـارات
�أجرت 110,952 فح�صا ك�صفت عن 1,205 �إ�صابات

»ال�شحة« تعلن �شفاء791 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

لتو�شيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  خطة  مع  متا�شيا 
�الكت�شاف  ب��ه��دف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات  ن��ط��اق  وزي����ادة 
�مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  �مل�شابة  �حلاالت  �ملبكر وح�شر 
"كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم.. �أعلنت �لوز�رة 
عن �إجر�ء 110،952 فح�شا جديد� خالل �ل�24 �شاعة 
�أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�شية 

و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.

�لدولة  يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج����ر�ء�ت  تكثيف  و�شاهم 
وتو�شيع نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف 
ب��ف��ريو���س كورونا  ج��دي��دة  �إ���ش��اب��ة  ح����االت   1،205 ع��ن 
�مل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حاالت م�شتقرة 
وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع 

�حلاالت �مل�شجلة 158،990 حالة.
4 م�شابني وذلك من تد�عيات  و�أعلنت �ل��وز�رة عن وفاة 
عدد  يبلغ  وب��ذل��ك  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  �الإ���ش��اب��ة 
�ل�شحة  وز�رة  و�أع��رب��ت  حالة.   552 �ل��دول��ة  يف  �لوفيات 

ومو��شاتها  تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  عن  �ملجتمع  وقاية  و 
لذوي �ملتويف، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني.. 
�ل�شحية  �جل��ه��ات  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �ملجتمع  ب���اأف���ر�د  مهيبة 
و�لتقيد بالتعليمات و�اللتز�م بالتباعد �الجتماعي �شمانا 
�شفاء  عن  �ل���وز�رة  �أعلنت  كما  �جلميع.  و�شالمة  ل�شحة 
�مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  مل�شابني  جديدة  حالة   791
بعد  �ملر�س  �أعر��س  من  �لتام  19" وتعافيها   - "كوفيد 
تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، 

وبذلك يكون جمموع حاالت �ل�شفاء 148،871.

عملية اإخالء وهمي ناجحة لأرا�شي عجمان
•• عجمان-وام: 

نفذت د�ئرة �الأر��شي و�لتنظيم �لعقاري عملية �إخالء وهمي للمتعاملني و�ملوظفني يف مبناها �لرئي�شي مبنطقة 
�جلرف وذلك بالتعاون مع �الإد�رة �لعامة ل�شوؤون �الإطفاء و�حلماية و�ل�شالمة بعجمان.

و�أ�شاد �لتقرير �لنهائي مبدى �إلتز�م �لد�ئرة بكافة معايري �الأمن و�ل�شالمة و�الإ�شرت�طات �لوقائية �لالزمة حيث 
بلغت ن�شبة �لتقييم %100 �شملت 27 حمور� جنحت �لد�ئرة يف �الإلتز�م بها بكفاءة ومتيز.

و�أ�شار �شعادة نا�شر �ملرزوقي مدير عام د�ئرة �الأر��شي و�لتنظيم �لعقاري بالندب �ىل �شرعة جتاوب موظفي �لهيئة 
خالل عملية �الإخالء و�إملامهم باملهار�ت �لالزمة للتعامل مع �أي ظرف طارئ وفق �أنظمة �الأمن و�ل�شحة و�ل�شالمة 

�ملهنية.
�مل��دين يف عجمان  للدفاع  �لعامة  �الإد�رة  وباالأخ�س  �ملهمة  �إجن��اح هذه  �شاهم يف  �ملرزوقي جهود جميع من  وثمن 
�لتعامل  �ملوؤ�ش�شات وتدريبهم بكفاءة و�إحرت�فية على كيفية  �حلري�شة د�ئما على تهيئة موظفي ومتعاملي كافة 

مع �حلاالت �لطارئة.

برئا�شة حممد بن زايد..املجل�ص الأعلى للبرتول يعلن اكت�شاف 2 مليار برميل من النفط 
اخلام التقليدي و22 مليار برميل من موارد النفط غري التقليدية القابلة لال�شتخال�ص

•• اأبوظبي - وام:

جديدة  �كت�شافات  للبرتول  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  �أعلن 
ملو�رد �لنفط غري �لتقليدية �لقابلة لال�شتخال�س 
مليار   22 بحو�يل  كمياتها  تقدر  برية  مناطق  يف 
�إىل زيادة �حتياطيات  �إ�شافة   .. �لنفط  برميل من 
�ل��ن��ف��ط �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة مب��ق��د�ر 2 م��ل��ي��ار ب��رم��ي��ل من 

�لنفط يف �إمارة �أبوظبي.
�أم�س  جاء ذلك خالل �جتماع �ملجل�س �لذي عقده 
عرب تقنية �الت�شال �ملرئي.. برئا�شة �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
رئي�س  نائب  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب 
�الأعلى  �ملجل�س  و�عتمد  للبرتول.  �الأعلى  �ملجل�س 
��شتثمار�تها  "�أدنوك" لزيادة  عمل  خطة  للبرتول 
�لر�أ�شمالية �إىل 448 مليار درهم لل�شنو�ت �خلم�س 
�لنمو  �ل�شركة من حتقيق  �شتمكن  و�لتي  �لقادمة، 
�لذكي حيث تعتزم " �أدنوك من خالل هذه �خلطة 
�إعادة توجيه 160 مليار درهم 43.6 مليار دوالر 
 ��  2021 بني  �لفرتة  خ��الل  �ملحلي  �القت�شاد  �إىل 
�ملحلية  �لقيمة  لتعزيز  برناجمها  ع��رب   2025
م��ع �شركات  �ل��ت��ع��اون  �إىل  ي��ه��دف  �ل����ذي  �مل�����ش��اف��ة 
�ملزيد  و�إتاحة  �لعاملية  و�ل�شركات  �خلا�س  �لقطاع 
من �لفر�س �أمام �لقطاع �خلا�س �ملحلي و�مل�شاهمة 
و�الجتماعية وخلق فر�س  �القت�شادية  �لتنمية  يف 

عمل ملو�طني دولة �الإمار�ت.
 " تر�شية  على  �جتماعه  خ��الل  �ملجل�س  و�ف��ق  كما 
�أدنوك " ملناطق جديدة ال�شتك�شاف وتطوير و�إنتاج 
�ملز�يدة  م��ن  �لثانية  �جل��ول��ة  �شمن  و�ل��غ��از  �لنفط 
 2019 ع��ام  يف  �أبوظبي  �أطلقتها  �لتي  �لتناف�شية 
ملناطق  تر�خي�س  الإ���ش��د�ر  ��شرت�تيجيتها  �شمن 

جديدة.
�لنقلة  ل���ل���ب���رتول  �الأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س  و����ش��ت��ع��ر���س 
ن�شاطاتها يف  " يف  " �أدن��وك  �لتي حتققها  �لنوعية 
و�ل���ت���د�ول و�لتطوير  �ل��ت�����ش��وي��ق و�الإم������د�د  جم���ال 
�ملزيد من �خلدمات  �لذي تنجزه لتقدمي  �مل�شتمر 
و�ملنتجات للعمالء لتحقيق �أق�شى قيمة ممكنة من 
حيث  وبيعه  وتكريره  �إنتاجه  يتم  نفط  برميل  كل 
�أ�شبحت �أدنوك بف�شل هذ� �لتو�شع �أكرث تكاماًل يف 
جماالت �ل�شحن و�خلدمات �للوج�شتية و�لتخزين 
تاأ�شي�س �شركتني  .. وذلك عرب  و�لتجارة و�لتد�ول 
جتاريتني جديدتني هما: " �أدنوك �لتجارية " و" 
�أدنوك للتجارة �لعاملية ".. كما تعتزم �أدنوك تو�شيع 
قدر�تها يف جمال �ل�شحن من خالل �شر�ء �أ�شطول 
م��ن ن��اق��الت �ل��ن��ف��ط �خل����ام �ل��ع��م��الق��ة م��ن خالل 
يوفر  " مم��ا  و�خل��دم��ات  ل��الإم��د�د  "�أدنوك  �شركة 
�لبعيد مع  �مل��دى  ل��الإي��ر�د�ت على  تدفقات جديدة 
دخولها قطاعاً جديد�ً لدعم تلبية �لطلب �ملتنامي 

على منتجاتها و�نتقالها �إىل �لتجارة و�لتد�ول.
و�ط��ل��ع �ملجل�س ع��ل��ى �مل�����ش��روع �مل�����ش��رتك �ل���ذي مت 
 " �أدن����وك و" �لقاب�شة  ب��ني  م��وؤخ��ر�ً  �الإع����الن عنه 
�أ�ش�شه  و�ل��ذي   - تعزيز"   " ��شم  حتت   ADQ-
�ل��ط��رف��ان ب��ه��دف ت��ط��وي��ر و�الإ����ش���ر�ف ع��ل��ى �إقامة 
م�شاريع �شناعية �شمن "جممع �لروي�س للم�شتقات 

�لبرتوكيماوية".
�شارك يف �الجتماع.. �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي 
و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حامد 
�آل نهيان  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن خليفة بن  و�شمو 
�شلطان  �لدكتور  ومعايل  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو 
و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  وزي���ر  �جل��اب��ر  �أح��م��د  ب��ن 
وجمموعة  الأدن���وك  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملتقدمة 
ف���رج فار�س  ب��ن حم��م��د  ���ش��رك��ات��ه��ا وم��ع��ايل �شهيل 
حمد  وم��ع��ايل  و�ل�شناعة  �لطاقة  وزي���ر  �مل��زروع��ي 

مبارك �ل�شام�شي �أمني عام �ملجل�س �الأعلى للبرتول 
وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أح��م��د م��ب��ارك �مل���زروع���ي رئي�س 
خليفة  خلدون  ومعايل  �لتنفيذي  �أبوظبي  مكتب 
�أبوظبي  الإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  �مل��ب��ارك 
�ملهند�س  �لتنفيذية ومعايل  �ل�شوؤون  ورئي�س جهاز 
عوي�شة مر�شد �ملرر رئي�س د�ئرة �لطاقة يف �أبوظبي 
و�شعادة  �ل�شويدي  نا�شر  عبد�هلل  �ملهند�س  ومعايل 

�شهيل فار�س غامن �ملزروعي.
ك��م��ا ت��و����ش��ل ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�آل نهيان عن طريق �الت�شال �ملرئي مع عدد  ز�يد 
م��ن م��وظ��ف��ي " �أدن�����وك " �ل��ذي��ن ���ش��ارك��و� يف خط 
على  و�أثنى   .. كورونا  مرحلة  خالل  �الأول  �لدفاع 
�إخال�شهم وتفانيهم يف �لعمل.. م�شدد�ً �شموه على 
�لوطن.  ميتلكه  ما  �أثمن  هي  �لب�شرية  �لكو�در  �أن 
ع���دد� من  �مل��رئ��ي  �الت�����ش��ال  ع��ن  �شموه  �لتقى  كما 
�أع�شاء " برنامج قياد�ت �أدنوك �ل�شابة " .. موؤكد�ً 
�لدولة  �ل�شابة يف  �لطاقات  وتطوير  �أهمية متكني 
و�شمان تزويدهم باملهار�ت �لالزمة و�شقلها لبناء 

حياة مهنية ناجحة.
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�أك����د 
خمتلف  تطوير  و�إ�شرت�تيجيات  خطط  نهيان..�أن 
�لقطاعات �حليوية يف �لدولة خا�شة قطاع �لنفط 
و�لغاز حتظى باهتمام ودعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة " حفظه �هلل 
م�شيد� بجهود �شركة برتول �أبوظبي �لوطنية   .."
عرب  ون�شاطاتها  ��شتثمار�تها  لتو�شعة   " �أدنوك   "
�لذكي  للنمو   2030 �مل��ت��ك��ام��ل��ة  ��شرت�تيجيتها 
م�شتد�مة  قيمة  حتقيق  يف  ����ش��ت��م��ر�ره��ا  ل�����ش��م��ان 

لدولة �الإمار�ت و�شعبها.
و�أ�شار �شموه �إىل �أهمية جناح " �أدنوك " يف �ملحافظة 
و��شتد�مة  و��شتمر�رية  ومرونتها  تناف�شيتها  على 
�أعمالها دون �نقطاع �أو توقف يف عملياتها �الأ�شا�شية 
ومو��شلة حتقيق �أهد�فها �لت�شغيلية و�ملالية يف ظل 
�لظروف �ال�شتثنائية �لتي متر بها �الأ�شو�ق حاليا 

و�نت�شار جائحة "كوفيد � 19".
و�أو����ش���ح ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�يد 
" م����و�رد نفط  " �أدن����وك  �ك��ت�����ش��اف  �أن  ن��ه��ي��ان..  �آل 
�الحتياطي  وزي���ادة  برية  مناطق  يف  تقليدية  غري 
ي���اأت���ي نتيجة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة ..  �مل�����و�رد  �ل��ن��ف��ط��ي م���ن 
جلهودها �حلثيثة لتحقيق �أق�شى قيمة ممكنة من 
�حتياطيات �ملو�رد �لهيدروكربونية ل�شالح وخدمة 
دول��ة �الإم����ار�ت، حيث �شت�شهم �مل���و�رد �جل��دي��دة يف 
مكانتها  وتر�شيخ  �ل��دول��ة  يف  �ل��ط��اق��ة  �أم���ن  تعزيز 
�لنفط  �أن��و�ع  الأج��ود  �أ�شا�شياً وموثوقاً  عاملياً  م��ورد�ً 

�خلام.
�أع������رب ���ش��م��وه ع���ن ت��ق��دي��ر �مل��ج��ل�����س �الأعلى  ك��م��ا 
للتو�شع  �أدن��وك  خطط  يف  �ملحرز  للتقدم  للبرتول 

م�شري�ً   .. و�لبرتوكيماويات  �لتكرير  عمليات  يف 
�لتعايف  عجلة  دف��ع  يف  مهماً  دور�ً  �شتلعب  �أنها  �إىل 
 .."19  - "كوفيد  بعد  م��ا  مرحلة  يف  �القت�شادي 
�لتو�شع  يف  و�ملبتكر  �لذكي  �أدن��وك  نهج  �إىل  �إ�شافة 
�لفر�س  وخ��ل��ق  �ال�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ات  ب��ن��اء  يف 
�ال�شتثمارية �مل�شرتكة �لتي �أدت �إىل �إجناز �ل�شركة 

لعدد من �التفاقيات و�ل�شفقات �ملهمة.
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ق��ال  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
�أحمد �جلابر وزير �ل�شناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة 
�لرئي�س �لتنفيذي الأدنوك وجمموعة �شركاتها : " 
ن��ح��ن مم��ت��ن��ون ل��ت��وج��ي��ه��ات ودع���م ���ش��اح��ب �ل�شمو 
�الأعلى  و�ملجل�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
للبرتول الأدنوك خالل هذ� �لعام �لذي كان حافاًل 
بالتحديات مثل �لتعامل مع جائحة " كوفيد � 19 
بف�شل  ��شتطعنا  لقد  �لطاقة..  �أ�شو�ق  وتقلبات   "
�لتي  �لنوعية  و�لنقلة  �حلكيمة  �لقيادة  توجيهات 
قمنا بها على مدى �ل�شنو�ت �الأربع �ملا�شية حتقيق 
�أد�ء ت�شغيلي ومايل قوي، �إ�شافة �إىل تعزيز مكانة 
وق���در�ت وم��رون��ة �أدن���وك ملتابعة دوره���ا �ل��ر�ئ��د يف 
حتقيق قيمة م�شتد�مة لدولة �الإمار�ت على �ملدى 
للقطاع  ج��دي��دة  ��شتثمارية  ف��ر���س  وخ��ل��ق  �لبعيد 
للمو�طنني  عمل  ف��ر���س  وت��وف��ري  �ملحلي  �خل��ا���س 

عرب برناجمنا لتعزيز �لقيمة �ملحلية �مل�شافة ".
�الكت�شافات  ب�����ش��اأن  ل��ه  تعليق  يف  معاليه  و�أ����ش���اف 
�ملجل�س  �إع��الن  " �إن   : �جل��دي��دة  �لهيدروكربونية 
�الأع���ل���ى ل��ل��ب��رتول �ل���ي���وم �ك��ت�����ش��اف ك��م��ي��ات كبرية 
و�لقابلة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  غ���ري  �ل��ن��ف��ط��ي��ة  �مل������و�رد  م���ن 
يف  �أدن�����وك  ك��ف��اءة  م���دى  يج�شد   .. لال�شتخال�س 
�أبوظبي  م��و�رد  وتطوير  ��شتك�شاف  وت��رية  ت�شريع 
�إجناز�ً  �لتقليدية وهو ميثل  �لهيدروكربونية غري 
ك���ب���ري�ً ل��ت��ط��ور ق��ط��اع �مل������و�رد غ���ري �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف 
�الإ���ش��ارة �إىل �أن زيادة  �أي�����ش��اً  �ل��دول��ة.. وم��ن �مل��ه��م 
�ح��ت��ي��اط��ي��ات دول����ة �الإم�������ار�ت م���ن م�����و�رد �لنفط 
�لتقليدية توؤكد على �جلهود �جلبارة �لتي تقوم بها 
�ل�شركة للبحث عن فر�س جديدة لتحقيق �لقيمة 
تعزيز  ي�شمن  مب��ا  �لهيدروكربونية  م��و�ردن��ا  م��ن 
مكانة دولة �الإم��ار�ت م��زود�ً عاملياً موثوقاً للطاقة 

على �ملدى �لبعيد ".
بالعمل على تطوير  �أدن��وك م�شتمرة  " �إن   : وق��ال 
�لروي�س  يف  �ل��ن��ط��اق  و����ش��ع��ة  ��شتثمارية  م�����ش��اري��ع 
نفط  برميل  كل  من  ممكنة  قيمة  �أق�شى  لتحقيق 
نقوم باإنتاجه.. وذلك متا�شياً مع توجيهات �لقيادة 
عملياتنا  تو�شيع  �إىل  �لر�مية  ��شرت�تيجيتنا  وم��ع 
ياأتي  و�ل��ت��ي  و�لبرتوكيماويات  �لتكرير  جم��ال  يف 
وحتويلها  �ل��روي�����س  ت��ط��وي��ر  خ��ط��ط  مقدمتها  يف 
و�لتنوع  �ل�شناعي  للنمو  حيوي  عاملي  مركز  �إىل 
قدر�تنا يف  وتعزيز  �الإم���ار�ت،  دول��ة  �القت�شادي يف 

�لت�شويق و�الإمد�د و�لتد�ول مبا يحقق قيمة �أكرب 
من منتجاتنا ".

��شتثمار�تها  ل����زي����ادة  �أدن�������وك  خ��ط��ة  و���ش��ت�����ش��ه��م 
جماالت  يف  و�لتو�شع  �لنمو  حتقيق  يف  �لر�أ�شمالية 
�الأعمال كافة .. مبا يف ذلك �ال�شتك�شاف و�لتطوير 
ودعم  و�لبرتوكيماويات  و�لتكرير  و�لغاز  و�الإنتاج 
ت�شويق وتد�ول  �ل�شركة يف جمال  ق��در�ت  وتطوير 
ع��ل��ى مرونتها  ي�����ش��م��ن �حل���ف���اظ  �مل��ن��ت��ج��ات، مب���ا 
�لقطاع  يف  �ل��ر�ئ��دة  مكانتها  وتر�شيخ  وتناف�شيتها 
هذه  ول��دع��م  �ملقبلة..  ع��ام��اً  �خلم�شني  م��دى  على 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وج��ه  �لتناف�شية.. 
" با�شتك�شاف ومتابعة  " �أدن��وك  �آل نهيان  بن ز�ي��د 
�لهيدروجني  م�شاريع  جم��ال  يف  �ملحتملة  �لفر�س 
�ملجال.  ه����ذ�  �الإم���������ار�ت يف  دول�����ة  ري������ادة  ل��ت��ع��زي��ز 
�لتكرير  عمليات  يف  للتو�شع  �أدن��وك  خطط  وتركز 
و�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات ع��ل��ى ت��ط��وي��ر جم��م��ع �لروي�س 
الأن�شطة  ح��ي��وي��اً  ع��امل��ي��اً  م��رك��ز�ً  لي�شبح  �ل�شناعي 
�ل��ت��ك��ري��ر و�ل���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات، وذل�����ك م���ن خالل 
�ال���ش��ت��ف��ادة م���ن �مل���وق���ع �جل���غ���ر�يف �مل��ت��م��ي��ز لدولة 
�أ�شو�ق �لنمو �لعاملية، وتوفر  �الإم��ار�ت بالقرب من 
مو�د خام �أولية باأ�شعار تناف�شية، �إ�شافة �إىل �لبيئة 

�ملالية و�لتنظيمية �جلاذبة يف �أبوظبي. 
�ل�شوق �لذي  �ل��رغ��م م��ن ظ��روف وحت��دي��ات  وعلى 
�أدنوك  ��شتطاعت   ، �لنفط  �أ�شعار  يف  تر�جعا  �شهد 
����ش��ت��ق��ط��اب ����ش��ت��ث��م��ار�ت �أج��ن��ب��ي��ة م��ب��ا���ش��رة بقيمة 
�أمريكي(  47.1 مليار درهم )12.8 مليار دوالر 
�إجمايل  بذلك  لي�شل  �لعام،  ه��ذ�  �الإم���ار�ت  لدولة 
��شتقطبتها  �لتي  �ملبا�شرة  �الأجنبية  �ال�شتثمار�ت 
�ل��ف��رتة من  237 مليار دره���م خ��الل  �إىل  �أدن���وك 
دفع  " يف  " �أدنوك  وت�شهم   .  2020 �ىل   2016
ج��ه��ود ت��ع��زي��ز �ل��ق��ي��م��ة �مل��ح��ل��ي��ة �مل�����ش��اف��ة يف دولة 
�لقيمة  لتعزيز  ب��رن��اجم��ه��ا  جن���اح  ع��ق��ب  �الإم�����ار�ت 
�ملحلية �مل�شافة يف �إعادة توجيه �أكرث من 76 مليار 
�ملحلي  �القت�شاد  �إىل  دوالر(  مليار   20.7( دره��م 
2000 وظيفة  م��ن  �أك����رث  ت��وف��ري  و�مل�����ش��اه��م��ة يف 
�إطالق  منذ  �خلا�س  �لقطاع  يف  �الإم���ار�ت  ملو�طني 
�لربنامج يف يناير 2018 .. فيما تت�شمن خطط 
�أعمال �أدنوك �جلديدة جذب �ال�شتثمار�ت �الأجنبية 
�خلدمات  ن�شبة  ورف���ع  �ل��ت��وري��د  �شال�شل  وت��وط��ني 
�لنفط  قطاع  يف  �ملحلية  �ال�شرت�تيجية  و�ملنتجات 
�لقطاع  يف  للمو�طنني  عمل  فر�س  وتوفري  و�لغاز 
مل���و�رد نفط غري  �أدن���وك  �خل��ا���س. وي��اأت��ي �كت�شاف 
تقليدية يف مناطق برية وزيادة �الحتياطي �لنفطي 
�حلثيثة  جهودها  نتيجة   .. �لتقليدية  �مل���و�رد  من 
لتحقيق �أق�شى قيمة ممكنة من �حتياطيات �ملو�رد 
�الإم���ار�ت،  دول��ة  وخدمة  ل�شالح  �لهيدروكربونية 
حيث �شت�شهم �ملو�رد �جلديدة يف تعزيز �أمن �لطاقة 

�أ�شا�شياً  عاملياً  م��ورد�ً  مكانتها  وتر�شيخ  �ل��دول��ة،  يف 
وموثوقاً الأجود �أنو�ع �لنفط �خلام، حيث ��شتطاعت 
�دنوك زيادة �شعتها �الإنتاجية من �لنفط �خلام �إىل 

�أكرث من �أربعة ماليني برميل يومياً هذ� �لعام.
وتتمتع �أدنوك مبز�يا عديدة تتيح لها فر�شة كبرية 
�لعاملية  �الأ���ش��و�ق  يف  �لنمو  فر�س  م��ن  لال�شتفادة 
ل��وق��ود �ل��ه��ي��دروج��ني، وذل���ك م��ن خ���الل �العتماد 
على مر�فق �لبنية �لتحتية �لقائمة حالياً �حلديثة 
�ال�شرت�تيجية  �أدن���وك  �شر�كات  ونطاق  و�ملتكاملة 
�لو��شعة ف�شاًل عن �الحتياطيات �لغنية من �لغاز 

�لطبيعي �لتي متتلكها �إمارة �أبوظبي.
لالإيفاء  �ل��ه��ي��دروج��ني  وق���ود  حالياً  �أدن���وك  وتنتج 
و�لتكرير  �ل��غ��از  جم���ال  يف  عملياتها  ب��اح��ت��ي��اج��ات 
تنفيذ�ً  �ل�����ش��رك��ة  و���ش��ت��ع��م��ل  و�ل���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات، 
�لفر�س  ��شتك�شاف ومتابعة  �شموه على  لتوجيهات 
�ملحتملة الرتفاع �لطلب �لعاملي �ملتنامي على �لوقود 
�لغاز  م��ن  �مل�شتخل�شني  و�الأم��ون��ي��ا  �لهيدروجيني 
توؤهلها  ف��ري��دة  فر�شة  �أدن���وك  ومتتلك  �لطبيعي. 
�لقيمة  �شال�شل  تطوير  �لريادة يف جمال  لتحقيق 
الإنتاج  ومتكاملة  حديثة  منظومة  وب��ن��اء  �لعاملية 
وقود �لهيدروجني يف دولة �الإم��ار�ت بال�شر�كة مع 
�أبوظبي،  حكومة  يف  �ملخت�شة  و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر 
�لر�ئدة  مكانتها  م��ن  �ال�شتفادة  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
منتجاً رئي�شياً للغاز �لطبيعي ومتتعها مبر�فق بنية 
��شرت�تيجية  و���ش��ر�ك��ات  ومتكاملة  حديثة  حتتية 
و��شعة ف�شاًل عن وجود �حتياطيات غنية من �لغاز 

�لطبيعي.
ُيذكر �أن �ملجل�س �الأعلى للبرتول .. ميثل �أعلى هيئة 
م�شرفة على قطاع �لنفط و�لغاز يف �إمارة �أبوظبي، 
و�ال�شرت�تيجيات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  و���ش��ع  ي��ت��وىل  وه���و 
�أغر��شها  وحت��دي��د  �الإم�����ارة  يف  ب��ال��ق��ط��اع  �ملتعلقة 
و�إ�شد�ر  �لنفط،  �شناعة  جم��االت  كل  يف  و�أهد�فها 
تلك  تطبيق  ومتابعة  لتنفيذها  �لالزمة  �لقر�ر�ت 
و�لنتائج  �الأه����د�ف  حتقيق  �إىل  و���ش��واًل  �ل��ق��ر�ر�ت 

�ملرجوة يف جميع جماالت �شناعة �لنفط و�لغاز.
مليار   22 �ل���ب���ال���غ  �الك���ت�������ش���اف���ات  ح��ج��م  وي���ف���وق 
�لقابلة  �لتقليدية  غري  �لنفط  م��و�رد  من  برميل 
�الأعلى  �ملجل�س  عنها  �أع��ل��ن  �ل��ت��ي  لال�شتخال�س 
�أبوظبي من  �لرئي�شية يف  بع�س �حلقول  للبرتول 
�إم��ك��ان��ات �الإن��ت��اج باأكرب  �مل����و�رد، حيث ت��ق��ارن  حيث 
عمليات �لنفط �ل�شخري يف �أمريكا �ل�شمالية. ومت 
ببيانات  �لتقليدية  غري  �لنفط  م��و�رد  تقييم  دع��م 
برنامج  �إىل  باالإ�شافة  �الآب��ار  عن  ومو�شعة  �شاملة 
تقييم خم�ش�س من �أدنوك يف منطقة برية تغطي 
�أبوظبي.  يف  م��رب��ع  ك��ي��ل��وم��رت   25000 م�����ش��اح��ة 
�لبالغة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �ل��ن��ف��ط  �ح��ت��ي��اط��ي��ات  وت�����ش��ه��م 
�الأعلى  �ملجل�س  عنها  �أعلن  �لتي  برميل  مليار   2

�الإم���ار�ت من  دول��ة  �حتياطيات  زي��ادة  للبرتول يف 
مو�رد �لنفط �لتقليدية �إىل 107 مليار�ت برميل 
�لقابل لال�شتخال�س، مما يعزز مكانة  من �لنفط 
�لدولة يف �ملركز �ل�شاد�س عاملياً يف قائمة �لدول �لتي 
متلك �أعلى �حتياطيات نفطية. وتاأتي هذه �لزيادة 
يف �الحتياطيات نتيجة لعمليات �لتطوير �مل�شتمرة 
هدفها  لتحقيق  �شعيها  يف  �أدن����وك  بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
برميل  م��الي��ني   5 �إىل  �الإن��ت��اج��ي��ة  �ل�شعة  ب��زي��ادة 
و�أن�شطة   ،2030 ع��ام  بحلول  يومياً  �لنفط  م��ن 
�لتقييم، ال �شيما يف حقل "�لنوف". وتدعم مو�رد 
�لنفط �لتقليدية وغري �لتقليدية قدر�ت �أدنوك يف 
يعد  �لذي  �إنتاج كميات �إ�شافية من خام "مربان"، 
�لعامل  ع��ل��ى م�شتوى  �ل��ن��ف��ط  �أف�����ش��ل خ��ام��ات  م��ن 
وم�شتويات  �لفريدة  �لكيميائية  خ�شائ�شه  بف�شل 
لدى  ورو�ج��ه  وجاذبيته  و�مل�شتقرة  �لثابتة  �إنتاجه 
و�المتياز�ت  �الإن��ت��اج  و�شركاء  �لدوليني  �مل�شرتين 

طويلة �ملدى.
" م��ن خ��الل تقييم  " ر�ي���در �شكوت  و�أك���دت �شركة 
م�شتقل �أن �حتياطيات �أدنوك من �لنفط �لتقليدية 
ومو�رد �لنفط غري �لتقليدية �لقابلة لال�شتخال�س 

من �لناحية �لفنية متو�فقة مع نتائجها.
�إىل �حتياطيات  �الإ���ش��اف��ات �جل��دي��دة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
دولة �الإمار�ت من �ملو�رد �لهيدروكربونية يف �أعقاب 
�إعالن �ملجل�س �الأعلى للبرتول يف نوفمرب 2019 
�لهيدروكربونية  �الح��ت��ي��اط��ي��ات  يف  زي������اد�ت  ع���ن 
مبقد�ر 7 مليار�ت برميل من �لنفط �خلام، و58 
�لتقليدي،  �لغاز  من  قيا�شية  مكعبة  قدم  تريليون 
مو�رد  م��ن  قيا�شية  مكعبة  ق��دم  تريليون  و160 
وتعد  لال�شتخال�س.  �لقابلة  �لتقليدية  �لغاز غري 
تاريخياً منذ �الإعالن عن  �إجناز�ً  هذه �الكت�شافات 
�ملو�رد  �ل��دول��ة من  �حتياطيات  ح��ول  �آخ��ر حتديث 
�لهيدروكربونية قبل ثالثة عقود. وعقب مو�فقة 
�أدنوك برت�شية  �الأعلى للبرتول على قيام  �ملجل�س 
و�لغاز  �لنفط  و�إنتاج  وتطوير  ال�شتك�شاف  مناطق 
�أطلقتها  �ل��ت��ي  �لتناف�شية  �مل���ز�ي���دة  ج��ول��ة  �شمن 
لالإعالن  �ل�����ش��رك��ة  ت�شتعد   ،2019 يف  �أب��وظ��ب��ي 
�لعطاء�ت.  تقدمي  �لفائزة يف عملية  �ل�شركات  عن 
�لدر��شات  م��ن  �مل��ت��وف��رة  �ل��ب��ي��ان��ات  �إىل  و����ش��ت��ن��اد�ً 
�لتف�شيلية للنظام �لبرتويل و�مل�شوحات �ل�شيزمية 
�ال�شتك�شاف  �آب�����ار  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا  �حل�����ش��ول  مت  �ل��ت��ي 
و�لتقييم، ت�شري �لتقدير�ت �إىل �أن �ملناطق �جلديدة 
�لتناف�شية  �مل���ز�ي���دة  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل���ول���ة  ���ش��م��ن 
حتتوي على م��و�رد كبرية تقدر بعدة مليار�ت من 
بر�ميل �لنفط وتريليونات من �الأقد�م �ملكعبة من 
�أدنوك  �لذي تقوم فيه  �لوقت  �لطبيعي. ويف  �لغاز 
و�لتطوير  �ال�شتك�شاف  جمال  يف  مو�ردها  بتطوير 
و�الإنتاج، وتو�شيع نطاق عملياتها يف جمال �لتكرير 
تعمل كذلك  �الإم���ار�ت،  دول��ة  و�لبرتوكيماويات يف 
ويف  و�ل��ت��ج��اري��ة.  �لت�شويقية  ق��در�ت��ه��ا  تعزيز  على 
"�أدنوك  �شركة  تبد�أ  �أن  �ملخطط  من  �ل�شياق،  هذ� 
للتجارة �لعاملية" وهي م�شروع م�شرتك مع "�إيني" 
�إم يف" �لنم�شاوية، بتجارة وتد�ول  �الإيطالية و"�أو 

�ملنتجات �ملكررة قبل نهاية �لعام �جلاري.
ومت تاأ�شي�س �شركتي " �أدنوك للتجارة �لعاملية " و" 
�أبوظبي �لعاملي، �ملركز  " يف �شوق  �أدن��وك �لتجارية 
�أبوظبي  "بور�شة  �إىل  لالن�شمام  �ل���دويل،  �مل���ايل 
�إنرتكونتيننتال للعقود �الآجلة"، �لتي تخطط لبدء 
�لتد�ول يف �لعقود �الآجلة خلام "مربان" يف �أو�خر 
مار�س من عام 2021. و�شتكون "بور�شة �أبوظبي 
يف  من�شة  �أول   " �الآج��ل��ة  للعقود  �إنرتكونتيننتال 
�ل��ع��امل ل���ت���د�ول �ل��ع��ق��ود �الآج���ل���ة خل���ام م��رب��ان ذي 
�خل�شائ�س �لكيميائية �لفريدة �لذي تنتجه �شركة 
برتول �أبوظبي �لوطنية " �أدنوك "، و�لذي ير�شخ 
�القت�شاد�ت  يف  �ل��ق��ي��ا���ش��ي  �خل���ام  ب�شفته  مكانته 

�الآ�شيوية �شريعة �لنمو.

واملجتمع من جائحة كورونا خالل توا�شل �شموه مع عدد من موظفي ال�شركة الذين �شاركوا يف اخلطوط الأمامية ومع قيادات اأدنوك ال�شابة  كوادرها  حلماية  اأدنوك  بجهود  ي�شيد  زايد  بن  •  حممد 
جديدة ل�شتك�شاف وتطوير واإنتاج النفط والغاز �شمن اجلولة الثانية من املزايدة التناف�شية التي اأطلقتها اأبوظبي  مناطق  تر�شية  بعد..  عن  اجتماعه  خالل  يعتمد  •  املجل�ص 

لزيادة ا�شتثماراتها الراأ�شمالية اإىل 448 مليار درهم خالل ال�شنوات اخلم�ص املقبلة لتمكني تنفيذ ا�شرتاتيجيتها للنمو الذكي  اأدنوك  خطة  يعتمد  •  املجل�ص 
املُعتمدة ت�شمن اإعادة توجيه 160 مليار درهم اإىل القت�شاد املحلي خالل ال�شنوات اخلم�ص املقبلة يف اإطار برناجمها لتعزيز القيمة املحلية امل�شافة  اأدنوك  • خطة 
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اأخبـار الإمـارات
الهوية واجلن�شية: متديد فرتة حتديث البيانات للمواطنني

•• اأبوظبي-وام:

بيانات  حتديث  ف��رتة  متديد  و�جلن�شية  للهوية  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  �أعلنت 
�ملو�طنني حتى نهاية �لعام �جلاري �ملو�فق 31 دي�شمرب 2020 .

و�أكدت �لهيئة �أن قر�ر متديد �لفرتة �شمن مبادرة »بياناتك هويتك« �لذي 
�لهيئة  تطلعات  وفق  �ملا�شي، جاء  �أكتوبر  �شهر  ��شتهل تنفيذها يف 28 من 

يف �ال�شتجابة الحتياجات �أفر�د �ملجتمع يف �شتى �لظروف.
ف��ر���ش��ة ج��دي��دة للمو�طنني  �ل��ف��رتة مي��ث��ل  ق���ر�ر مت��دي��د  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�جلاري  �لعام  نهاية  حتى  �إلكرتونيا  بياناتهم  حتديث  الإجن��از  �مل�شتفيدين 
www.: طريق �لتطبيق �لذكي �أو �ملوقع �الإلكرتوين عن  �شو�ء   ،2020

.ica.gov.ae
و�أو�شحت �لهيئة �أن حتديث �لبيانات ي�شهم ب�شكل كبري وفعال يف دعم جهود 
�لدولة �لر�مية �إىل مو�جهة "كوفيد - 19" �مل�شتجد و�حلد من �نت�شاره، 
و�لقطاعات  �ل�شحي  �لقطاع  متطلبات  تلبي  رقمية  منظومة  يوفر  كونه 
�الأخرى، ف�شال عن دوره �ملحوري يف �شمان ��شتمر�رية �خلدمات �حلكومية 

وتقدميها وفق �أف�شل معايري �لكفاءة.
دولة  ملو�طني  خم�ش�شة  �ملبادرة  من  �الأوىل  �ملرحلة  �أن  �إىل  �لهيئة  ولفتت 
– 60 �شنة على �أن يتم   18 �الإم��ار�ت من �لفئة �لعمرية �مل�شتهدفة وهي 
��شتئناف عمليات �لتحديث ملختلف �ل�شر�ئح �ملجتمعية �شمن �ملر�حل �ملقبلة 

�لتي �شيتم �الإعالن عنها الحقا.

عطلة يوم ال�شهيد واليوم الوطني يف احلكومة الحتادية تبداأ من 1 حتى 3 دي�شمرب
•• دبي -وام:

يوم  عطلة  �أن  �حلكومية  �لب�شرية  للمو�رد  �الحتادية  �لهيئة  �أعلنت 
�ل�شهيد و�ليوم �لوطني �ل�� 49 لدولة �الإمار�ت ، �شتبد�أ يوم �لثالثاء 
�ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم  حتى  وت�شتمر  دي�شمرب2020،   1 �مل��و�ف��ق 
�ملو�فق  �الأح��د  ي��وم  �لر�شمي  �ل��دو�م  ي�شتاأنف  �أن  على  دي�شمرب،   3
ب�شاأن  �ل����وزر�ء  جمل�س  ل��ق��ر�ر  ��شتناد�ً  وذل��ك   2020 دي�شمرب   6
�لعطالت �لر�شمية، و�لذي �عتمد �أجندة �لعطالت �لر�شمية. وجاء 
هذ� �الإع��الن وفق تعميم خا�س موجه �إىل كافة �ل��وز�ر�ت و�جلهات 
للدولة   49 �ل�  �لوطني  و�ليوم  �ل�شهيد  يوم  ب�شاأن عطلة  �الحتادية 

�أ�شمى   - �ملنا�شبة  بهذه   - �لهيئة  رفعت  و  �الحت��ادي��ة.  �حلكومة  يف 
�آيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل مقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، و�إىل �أخيه �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ، و�إىل �أخيهما �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  �إخ��و�ن��ه��م  و�إىل   ، �مل�شلحة  للقو�ت 

�الأعلى لالحتاد حكام �الإمار�ت.
ك��م��ا ه��ن��اأت ���ش��ع��ب دول����ة �الإم������ار�ت و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �أر���ش��ه��ا بهاتني 

�ملنا�شبتني.

بدء �صباق �لمتحانات للف�صل �لدر��صي �لأول وتطبيق �آلية �لدخ�ل �ملرن 

ال�ريا�شيات لل� 12 عام ومتقدم باملدار�ص و 30 �شوؤاًل والإجابة خالل 3 دقائق
�ر�ء �لطلبة ما بني �صعب وغم��س وعدم كفاية �ل�قت  

موؤكدين �أن "�شي�شتم" �المتحانات 
مل ي�شهد �أي �أعطال فنية تذكر.

حمد�ن  �ل��ط��ل��ب��ة  �ر�ء   و�أج���م���ع���ت 
علي، ومهر�ن عبد �هلل، وم�شطفى 
ومثياء  ����ش���ر�ج،  و�أ����ش���م���اء  ����ش���الح، 
يف  �شعوبة  مو�جهتهم  على  �شعيد 
��شتمرت  �الم��ت��ح��ان  �إىل  �ل��دخ��ول 
ع�شر  �ل���ث���ان���ي���ة  �ل�������ش���اع���ة  ح���ت���ى 
مفاجئة،  ت��ق��ن��ي��ة  �أع���ط���ال  ب�����ش��ب��ب 
يف  �شاعدهم  �مل��رن  �ل��دخ��ول  ولكن 
�ملحدد  �ل���زم���ن  ك��ام��ل  ح�����ش��ول��ه��م 
بزمالئهم،  ������ش����وة  ل���الم���ت���ح���ان 
�المتحان  �أن  ع���ل���ى   م��و���ش��ح��ني 
ت�������ش���م���ن �ج����������ز�ء ����ش���ع���ب���ة وغ����ري 
�أم�س،  ت��ق��دم��ه��م  �ع��اق��ت  م��ب��ا���ش��رة 
مطالبني �لوز�رة مبر�عاة غمو�س 
تلك �ال�شئلة، وعامل �لوقت �ملحدد 
ت�شحيح  ع���ن���د  ع��ل��ي��ه��ا  ل���الإج���اب���ة 

ج���اءت غ��ري م��ب��ا���ش��رة، ف�شال عن 
�ل���زم���ن �مل���ح���دد ل��الإج��اب��ة ع���ن كل 
يكفي  وال  م��ن��ا���ش��ب،  غ���ري  �����ش����وؤ�ل 
�أ�شئلة  �أن  م��و���ش��ح��ني  ل���الإج���اب���ة، 
غام�شة  �ملثلثية"  "�ملتطابقات 
وحت���ت���اج مل���زي���د م���ن �ل���وق���ت لفك 
�أن  ال�شيما  عليها،  �الإج��اب��ة  �شفرة 
�ملنهاج  غ��ط��ى ج��و�ن��ب  �الم��ت��ح��ان 
�لف�شل  در����ش��ت��ه خ���الل  �ل����ذي مت 

�لدر��شي �الأول.
�ت�شمت  �ال���ش��ئ��ل��ة  �أن  و�أ�����ش����اف����و� 
ب���ال�������ش���ع���وب���ة وع���������دم �ل����و�����ش����وح 
�لطلبة  �رب�����ك  مم���ا  و�ل���غ���م���و����س، 
وبع�س  �الم���ت���ح���ان،  وق����ت  خ����الل 
زمن  �إىل  حت���ت���اج  ك���ان���ت  �ال���ش��ئ��ل��ة 
�الأخر  و�لبع�س  ل��الإج��اب��ة،  �أط���ول 
له،  �مل����ح����دد  �ل����زم����ن  ي�����ش��ت��ح��ق  ال 
توزيع  يف  �لنظر  ب��اإع��ادة  مطالبني 

و�الجابات  ح��االت غ�س  ملنع  عالية 
�جل���م���اع���ي���ة، ومت���ك���ن���ت م����ن منع 
�شا�شات  ت�������ش���وي���ر  م����ن  �ل���ط���ل���ب���ة 
تقنية  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر، 
مت  كمبيوتر  جهاز  �أي  من  تك�شف 
منع  عن  ف�شال  �ل�شا�شة،  ت�شوير 
�ملعلمني و�الد�ري��ني �الق��رت�ب من 

�لطالب �ثناء �أد�ئه �الختبار.
��شتف�شار�ت  على  رده���ا  يف  و�أك���دت 
للطالب  ي��ح��ق  ال  �أن�����ه  �ل��ب��ع�����س، 
������ش����ت����غ����الل �ل�����دق�����ائ�����ق �ل����ت����ي مت 
توفريها عند �جابته ل�شوؤ�ال ما، يف 
�جابته على  �أخ��ر، فبمجرد  ���ش��وؤ�ل 
�ل�شوؤ�ل �شو�ء يف دقيقة �أو دقيقتني 
3 دقائق �ملخ�ش�شة  �ل�  �أقل من  �أو 
لكل �شوؤ�ل، يتم على �لفور �نتقاله 
�لزمن  وف��ق  يليه،  �ل���ذي  ل��ل�����ش��وؤ�ل 

�ملحدد له.

باإعادة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
�لنظر يف توزيع زمن �الأ�شئلة �لتي 
على  �مل�شائل  جلميع  م��وح��د�ً  ج��اء 
�لرغم من تفاوت م�شتوى �ملهار�ت 

�ملطلوبة.
تاأخر  �ل���ل���ج���ان  ب��ع�����س  و����ش���ه���دت 
�شريحة طالبية لالمتحان، نظر�ً 
الأعطال تقنية مفاجئة، مل متكن 
�لطلبة من بد�أ �المتحان يف �ملوعد 
�ملحدد يف �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحاً، 
ولكن �لوز�رة �تبعت نظام �لدخول 
�مل��������رن ل���ل���ط���ل���ب���ة وح����������ددت زم����ن 
�حت�شابها  ي��ت��م  ���ش��اع��ة  �الم��ت��ح��ان 

منذ حلظة دخول �لطلبة.
�أكد عدد من طلبة  �لتفا�شيل  ويف 
حممد  حم����م����د،  خ����ل����ود  �لعام" 
فاطمة  ح�شني،  وم��ه��رة  �هلل،  عبد 
�المتحان  �أ���ش��ئ��ل��ة  �أن  �ملحرزي"، 

مل�شتقبلهم  ن����ظ����ر�  �الم�����ت�����ح�����ان، 
و�ملحافظة على معدالتهم. 

و�لتعليم،  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  و�شعت 
�آل��ي��ة �ل���دخ���ول �مل���رن �ل���ذي ميكن 
دقيقة  يفتقد  يجعله  وال  �لطالب 
و�ح�����ده م���ن وق����ت �الم���ت���ح���ان، �إذ 
�ل�شاعة  يف  �ل����دخ����ول  ي�����ش��ت��ط��ي��ع 
ملدة  ع�شر  حلادية  وحتى  �لعا�شرة 
�ل�شاعة  �شاعة، ويف ح��ال دخ��ول يف 
يف  �م���ت���ح���ان���ه  ي��ن��ت��ه��ي   10:30
�لذي  للتاأخري  ون��ظ��ر�ً   ،11:30
�لدخول  ب����دء  دون  وح�����ال  ح����دث 
�ل���ع���ا����ش���رة ����ش���ب���اح���اً، وحتى  مت����ام 
�لنظام  يكن  مل  و�لن�شف  �لعا�شرة 
ق��د ب���د�أ �لعمل، مم��ا دع��ى �ل���وز�رة 
لتمديد وقت �لدخول من �ل�شاعة 

.12 �إىل   10
تقنيات  �ل���������وز�رة  و�����ش���ت���خ���دم���ت   

م�شتو�ها  وت��ق��ي��ي��م  �الأ���ش��ئ��ل��ة  زم���ن 
�ملهاري.

�ملتقدم  �مل�������ش���ار  ط���ل���ب���ة  وو�����ش����ف 
�لذي  ب�"�لتعجيزي"،  �الم��ت��ح��ان 
�لطلبة،  وم���ه���ار�ت  ق����در�ت  ي��ف��وق 
�الأ�شئلة  م��ن   75% �أن  ال���ش��ي��م��ا 
غام�شة وت�شابهت �الإجابات ب�شكل 
ك��ب��ري، �الأم����ر �ل���ذي �ل���زم �جلميع 
ع��ل��ى جت���رب���ة �الج����اب����ات �الأرب���ع���ة 
�ل�شحيحة،  �الجابة  �إىل  للو�شول 
�ملطلقة  "�لقيمة  معادلتي  و�أ�شئلة 
و�جلذرية"، جاء وفق منط جديد 
مل يرد يف �ملنهاج �أو مناذج �ملر�جعة 
منا�شدين  �المتحان،  �شبقت  �لتي 
�لفرت�ت  ت��وزي��ع  م���ر�ع���اة  �ل�����وز�رة 
�الأ�شئلة،  على  ل��الإج��اب��ة  �لزمنية 
وتنا�شبها  �شهولتها،  درجات  ح�شب 
�ملختلفة،  �لطلبة  م�����ش��ت��وي��ات  م��ع 

•• دبي- حم�صن را�صد 

�أم�����س �م��ت��ح��ان��ات نهاية  �ن��ط��ل��ق��ت 
للعام  �الأول  �ل���در�����ش���ي  �ل��ف�����ش��ل 
-2020 �جل����������اري  �ل�����در�������ش�����ي 

لطلبة  2021،"�لكرتونيا" 
�لثاين  �إىل  �ل��ر�ب��ع  م��ن  �ل�شفوف 
�حلكومية  �مل������د�ر�������س  يف  ع�������ش���ر 
و�خلا�شة �لتي تتبع منهاج �لوز�رة، 
�إذ �أدى طلبة �لثاين ع�شر مب�شار�ته 
�مل���د�ر����س، وطلبة  �الم��ت��ح��ان��ات يف 
ب��ع��د( يف  4-11 )ع���ن  �ل�����ش��ف��وف 
طلبة  ����ش��ت��ث��ن��اء  ومت  م���ن���ازل���ه���م، 
�لثالث  حتى  �الأول  من  �ل�شفوف 
من �شباق �متحانات نهاية �لف�شل 
ما  �إىل  تقييمهم  ال�شتناد  �الأول، 
�لتكويني،  �الختبار  يف  �إجن���ازه  مت 
وينتهي �شباق �المتحانات يوم 26 
�لثاين  �جل������اري. و����ش��ت��ه��ل ط��ل��ب��ة 
و�ملتقدم"  "�لعام  مب�شارية  ع�شر 
�المتحانات  حمطات  �أوىل  �أم�����س، 
مب����ادة �ل��ري��ا���ش��ي��ات �ل��ت��ي ج���اء يف 
20 �شوؤ�اًل ومت تخ�شي�س 3 دقائق 
ل��الإج��اب��ة ع��ن ك��ل ���ش��وؤ�ل، �إذ �أكدت 
�شريحة كبرية من �لطلبة �شعوبة 
�المتحان وغمو�س معظم �أ�شئلته، 
جديدة  �أمن������اط  يف  ج�����اءت  �ل���ت���ي 
�أع�����اق�����ت ت���ق���دم���ه���م، ف�������ش���ال عن 
�مل��ب��ا���ش��رة، و�لثالثة  �مل�����ش��ائ��ل غ��ري 
دقائق �ملحددة لكل �شوؤ�ل ال تكفي 

لالإجابة.
�شالحية  ح���ج���ب  �أن  و�أف�������������ادو� 
حتديا  ي�شكل  ل��ل��ط��ال��ب  �مل��ر�ج��ع��ة 
�لطلبة  ����ش��ت��ط��اع��ة  ل��ع��دم  ك���ب���ري�ً، 
�إج��اب��ات��ه��م، مطالبني  �ل��ت��اأك��د م��ن 

وتلقت �لوز�رة خماطبات من عدد 
من �ملد�ر�س، تفيد باأن هناك بع�س 
�لتحديات عند بع�س �لطالبات يف 
فتح �لكامري�، �إذ حتفظت على هذ� 
من  باإعفائهن  وط��ال��ن  �الإج����ر�ء، 

فتح �لكامري�.
�لوز�رة  وجهت  مت�شل،  �شياق  ويف 
مدير�ت �لريا�س و�ملد�ر�س باأهمية 
�خلا�شة  �لرتبية  معلمات  �نتد�ب 
خالل  ع�شر  �ل��ث��اين  طلبة  ملتابعة 
�لدر��شي  �لف�شل  �متحانات  فرتة 
حر�شا   ،2021-2020 �الأول 
متليه  وم��ا  �لطلبة  م�شلحة  على 
)�أ�شحاب  �لطلبة  ظ���روف  علينا 
�لهمم(. وحظرت �لوز�رة �لدخول 
�ملد�ر�س  �النرتنت يف  �شبكة  ملو�قع 
�متحانات  خ������الل  �حل���ك���وم���ي���ة، 
�الأول،  �ل���در�����ش���ي  �ل��ف�����ش��ل  ن��ه��اي��ة 
 11:00 �إىل   9:00 �ل�شاعة  من 
-22 م��ن  �ل��ف��رتة  �شباحا، خ��الل 

�أن يتم  26 نوفمرب �جلاري، على 
ب��ال��دخ��ول ملوقعي   ف��ق��ط  �ل�����ش��م��اح 

و�ملنهل.  ،Swift Assess
ع���م���م���ت �ل�����������وز�رة ع���ل���ى م���دي���ري 
ومدير�ت �ملد�ر�س، بيانات �لتو��شل 
مع فرق �لدعم �لفني �خلا�س بكل 
على  �مللف  يحتوى  حيث  مدر�شة، 
و�آليات  �لتقني،  �ل��دع��م  جمموعة 
�مل�����ش��رف��ني �ملدربني  �ل��ت��و����ش��ل م��ع 
�أي خلل  م���در����ش���ة حل����ل  ك����ل  م����ن 
ت��ق��ن��ي، و�ل���ت���و�����ش���ل �مل��ب��ا���ش��ر عن 
�أو  �لتقني  �لدعم  طريق جمموعة 
رقم �لهاتف ملهند�س �لدعم �لتقني 
وع�شو �لتعلم �لذكي، �لتو��شل مع 

قنو�ت �لدعم �لفني �لوز�رية.

»الرتبية« تطلق من�شة العتماد الدويل للربامج اجلامعية
•• دبي-وام:

و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  �أط��ل��ق��ت 
للرب�مج  �ل��دويل  �العتماد  من�شة 
بو�بة  مبثابة  تعد  �لتي  �جلامعية 
موؤ�شر  ع��ن  معلومات  ت��وف��ر  ع��ام��ة 
�لوطني  �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي  �الأد�ء 
�خل��ا���س ح��ول �ل��رب�م��ج �جلامعية 
�لعايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م���وؤ����ش�������ش���ات  يف 
بالدولة �لتي ح�شلت على �العتماد 

�لدويل.
و���ش��ه��د �إط�����الق �ل��ب��و�ب��ة ع���دد من 
�ل��ق��ي��اد�ت �ل��رتب��وي��ة ب���ال���وز�رة �إىل 
�لتنفيذي  �ل��ف��ري��ق  �أع�����ش��اء  ج��ان��ب 
باالإ�شافة  باملوؤ�شر  �ملعني  �لوطني 
�إىل جمموعة من م�شوؤويل �جلودة 

يف موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل.
ت�شتهدف  �ل���ت���ي  �مل��ن�����ش��ة  وت���ه���دف 
�لعايل  �لتعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  جميع 
�لرتبية  وز�رة  قبل  م��ن  �ملرخ�شة 
جمموعة  حت��ق��ي��ق  �إىل  و�ل���ع���ل���ي���م 

�لدول �ملتقدمة عامليا.
من  ت�شعى  �ل�����وز�رة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
خ���الل ه���ذه �ل��ب��و�ب��ة وغ��ريه��ا من 
بجودة  �الرت�����ق�����اء  �إىل  �مل�����ب�����ادر�ت 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل يف �ل���دول���ة عرب 
مقارنته مبنظومات تعليمة عاملية 
تناف�شية  �أج������و�ء  خ��ل��ق  �أج�����ل  م���ن 
جودة  على  �إيجابي  ب�شكل  تنعك�س 
�لتعليم  ملوؤ�ش�شات  �لتعليمي  �ملخرج 

�لعايل يف �لدولة.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال �ل���دك���ت���ور حممد 
�لتعليم  م�شت�شار  يا�س  بني  يو�شف 
�العتماد  مفو�شية  ومدير  �لعايل 
�شاأنها  م��ن  �ملن�شة  �إن  �الأك���ادمي���ي 
مرجعية  ب���ي���ان���ات  ق���اع���دة  ت���وف���ري 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع م����ن ط���ل���ب���ة و�أول�����ي�����اء 
منها  �ال�شتفادة  وباإمكانهم  �أم���ور، 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات حول 
�ل���رب�م���ج �جل��ام��ع��ي��ة �لتي  ج�����ودة 
�لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  تقدمها 
يف �ل����دول����ة وم�����دى ت��و�ف��ق��ه��ا مع 

�لوطني �خلا�س باالعتماد �لدويل 
للرب�مج، هو عبارة عن �أد�ة لقيا�س 
�ملعتمدة  �لبكالوريو�س  بر�مج  عدد 
�عتماد  على  ح�شلت  و�لتي  وطنيا 
�إ����ش���ايف م���ن ه��ي��ئ��ة �ع��ت��م��اد دولية 
معرتف بها، م�شرية �إىل جملة من 
�ل�شروط �لتي يجب على �جلامعات 
لقيا�شها  م��وؤه��ل��ة  ل��ت��ك��ون  تلبيتها 
يكون  �أن  منها  �مل��وؤ���ش��ر  خ��الل  م��ن 
هناك جهة دولية تعتمد تخ�ش�س 
�إىل  �لربنامج �جلامعي، باالإ�شافة 
تخريج دفعتني على �الأقل من ذ�ت 

�لربنامج �جلامعي.
و�أك����د ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور حم��م��د بن 
�إبر�هيم �ملعال وكيل وز�رة �لرتبية 
�الأكادميية  ل���ل�������ش���وؤون  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�ملن�شة  �إط��الق  �أن  �لعايل  للتعليم 
ي�شب يف حتقيق حمور �جل��ودة يف 
للتعليم  �لوطنية  �ال�شرت�تيجية 
�لعايل، وهو ما ياأتي تعزيز� لروؤية 
�لوز�رة وحتقيقا لتوجيهات �لقيادة 

توفري  تتلخ�س يف  �الأه����د�ف،  م��ن 
�جلامعية  �ل��رب�م��ج  ع��ن  معلومات 
وتوفري  دوليا،  �ملعتمدة  �لدولة  يف 
�لدولية  �الع��ت��م��اد  بهيئات  قائمة 
كدليل  ت���ع���م���ل  �ل����ت����ي  �مل����وث����وق����ة 
مل���وؤ����ش�������ش���ات �ل���ت���ع���ل���ي���م �ل����ع����ايل يف 
تخطيطها للح�شول على �العتماد 
�إىل  باالإ�شافة  لرب�جمها  �ل���دويل 
�مل�����و�رد و�ملر�جع  ت��وف��ري ع���دد م��ن 
�ملوؤ�ش�شات  ت�شاعد  �أن  ميكن  �ل��ت��ي 
و�أي�شا  �العتماد  على  �حل�شول  يف 
ت���وف���ري م��ن�����ش��ة ل��ت��ب��ادل �خل����رب�ت 
�مل�����ج�����ال بني  ه������ذ�  و�الأخ�������ب�������ار يف 
وتعترب  �لعايل،  �لتعليم  موؤ�ش�شات 
ملوؤ�ش�شات  ر���ش��م��ي��ا  دل���ي���ال  �مل��ن�����ش��ة 
�ل��دول��ة وميكن  �ل��ع��ايل يف  �لتعليم 
�ل��و���ش��ول �إل��ي��ه م��ن خ��الل �لر�بط 
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و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  و�أو�شحت 
�ال�شرت�تيجي  �الأد�ء  م��وؤ���ش��ر  �أن 

مبنظومة  �الرت���ق���اء  يف  �ل��ر���ش��ي��دة 
�لتعليم �لعايل يف �لدولة و�لو�شول 
بها �إىل �أرفع �مل�شتويات �لتي حتاكي 
�لعاملي،  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ن��ظ��ري�ت��ه��ا 
�أف�شل  ومبا ي�شهم يف تعزيز تبادل 
�لتعليم  موؤ�ش�شات  ب��ني  �ملمار�شات 

�لعايل يف �لدولة.
وبني �شعادته �أن �العتماد �الأكادميي 
�أدو�ت  �أه����م  م���ن  ي��ع��د  �ل���رب�جم���ي 
�لتعليم  ل���رب�م���ج  �جل�����ودة  ���ش��م��ان 
�لعايل، حيث تنظر عملية �العتماد 
�الأكادميي جلميع �أجز�ء �لربنامج 
من مدخالت وعمليات وخمرجات 
�لهيئتني  و�أع�شاء  �لطلبة  �شاملة 
وحمتوى  و�الإد�ري�������ة  �الأك���ادمي���ي���ة 
�ل���ربن���ام���ج و�مل��������و�رد �مل���ت���وف���رة له 
وغ��ريه��ا م��ن �جل��و�ن��ب، م��وؤك��د� �أن 
�الأكادميي  �حل�شول على �العتماد 
�ل��رب�جم��ي م��ن ه��ي��ئ��ات دول��ي��ة هو 
وم�شتو�ه  �لربنامج  جل��ودة  عالمة 
يف  �ملماثلة  �ل��رب�م��ج  يناظر  �ل���ذي 

�لدولة  يف  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ج���ودة 
�لعاملية،  �مل���ع���اي���ري  �أف�������ش���ل  وف�����ق 
�شتمكن  �لوطنية  �لبو�بة  �أن  مبينا 
�لتنفيذية  و�لفرق  �ملعنية  �جلهات 
م����ن ت���وف���ري ب���ي���ان���ات دق���ي���ق���ة عن 
ح��ال��ة �الع��ت��م��اد �ل��وط��ن��ي و�لدويل 
�جلامعات  يف  �الأكادميية  للرب�مج 
�ملرخ�شة يف �لدولة، مما �شيكون له 

معايري �جلودة �لعاملية.
خالد  �ملهند�س  �شعادة  �أك��د  ب���دوره 
�لهرمودي �ملدير �لتنفيذي لالأد�ء 
جمل�س  رئ��ا���ش��ة  مبكتب  �حل��ك��وم��ي 
�لتي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أهمية  �ل����وزر�ء 
�ل��وط��ن��ي��ة لدولة  ت��دع��م �الأج���ن���دة 
 2021 �أه���د�ف  �الإم����ار�ت وحتقق 
�أع���ل���ى معايري  ب��ت��ع��زي��ز  و�مل��ت��ع��ل��ق��ة 

�الأثر يف عملية �شنع �لقر�ر ب�شكل 
�أف�شل من قبل �الأطر�ف �ملعنية.

و�أعرب عن �أمله يف �أن يتم تطوير 
�أك���رب خلدمة  ب�شكل  �ل��ب��و�ب��ة  ه��ذه 
خلطة  �ل����ط����م����وح����ة  �ل���ت���ط���ل���ع���ات 
�لقادمة،  ل��ل��خ��م�����ش��ني  �الإم����������ار�ت 
�أف�شل  �م��ت��الك  �إىل  تهدف  و�ل��ت��ي 

�جلامعات يف �مل�شتقبل .

الأ�شبوع الت�شريعي يناق�ص يف دورته الثانية ال�شتدامة واملرونة الت�شريعية
•• دبي-وام:

�نطلقت �م�س �أعمال �لدورة �لثانية 
 "2020 �لت�شريعي  "�الأ�شبوع  من 
�ل�����ذي ت��ن��ظ��م��ه �الأم����ان����ة �ل���ع���ام���ة ل� 
�إمارة  للت�شريعات يف  �لعليا  "�للجنة 
دبي" �إفرت��شيا حتت �شعار "�ملرونة 
�ال�شتد�مة"  حتقيق  يف  �لت�شريعية 
حكومية  ج����ه����ة   74 مب���������ش����ارك����ة 
م�شتقبل  ال�����ش����ت���������ش����ر�ف  حم���ل���ي���ة 
يتما�شى  مب��ا  �لت�شريعية  �لعملية 
م��ع �ال���ش��ت��ع��د�د�ت �جل��اري��ة لالأعو�م 
�خلم�شني �ملقبلة و�لتي تر�شم بد�ية 

حقبة جديدة من �لنماء و�لتقدم.
وي�شتقطب �حلدث �هتماما الفتا من 
نخبة �خلرب�ء و�لقانونيني �لعاملني 
من�شة  كونه  �حلكومية  �جل��ه��ات  يف 
�أجنح  ل��ت��ب��ادل  مهمة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ف�شال  �ملمار�شات  و�أف�شل  �لتجارب 
ل�شمان  ��شت�شر�فية  روؤى  طرح  عن 

كونه دعامة �أ�شا�شية لرتجمة غايات 
"خطة دبي 2021" يف بناء حكومة 

ر�ئدة و�شباقة ومتميزة.
�ملهريي  ب��ن م�شحار  �أح��م��د  و�أو���ش��ح 
�لعليا  "�للجنة  ل����  �ل���ع���ام  �الأم������ني 
�أن  دبي"..  �إم������ارة  يف  ل��ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
2020" يقام  �لت�شريعي  "�الأ�شبوع 
ع��رب تقنية �الت�����ش��ال �مل��رئ��ي يف ظل 
ملو�جهة  �ملتبعة  �لوقائية  �الإج��ر�ء�ت 
بها  مير  �لتي  �ال�شتثنائية  �لظروف 
�لعامل يف �لوقت �لر�هن الفتا �إىل �أن 
��شتثنائية  توفر فر�شة  �لدورة  هذه 
و�لثقافة  �لت�شريعي  �ل��وع��ي  لن�شر 
�شريحة  �أو�����ش����اط  ب���ني  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
و��شعة من �ملجتمع �الإمار�تي ف�شال 
ع��ن �إث�����ر�ء ون��ق��ل �مل��ع��رف��ة و�خل���ربة 
�لقانونية  �ل���ك���و�در  ل��ب��ن��اء  �ل��د�ع��م��ة 
و�لتطبيق  �لتطوير  ل�شمان  �ملوؤهلة 
حكومية  ل���ت�������ش���ري���ع���ات  �الأم������ث������ل 
�شل�شلة  ع��رب  وم��ت��و�زن��ة  م�����ش��ت��د�م��ة 

�لق�شايا  م��ق��دم��ة  يف  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
هام�س  ع��ل��ى  ل��ل��ن��ق��ا���س  �مل���ط���روح���ة 
حيث  �لت�شريعي"  "�الأ�شبوع  �أعمال 
حول  �حل��و�ري��ة  �جلل�شات  تتمحور 
لتطوير  �ل�شامنة  �ل�شبل  ��شتك�شاف 
ت�����ش��ري��ع��ات م���رن���ة وم�����ش��ت��د�م��ة مع 
باآليات  �الرت�����ق�����اء  ع���ل���ى  �ل���رتك���ي���ز 
�جلهات  يف  �ملتبعة  �ل��ذ�ت��ي  �لتقييم 
باعتبارها  لت�شريعاتها  �حلكومية 
�إحدى �أبرز �الأدو�ت �لفاعلة للرقابة 
�لت�شريعية �لتي تكت�شب �أهمية بالغة 
"ر�ئدة  �إر�شاء دعائم بناء حكومة  يف 
�لتطبيق  وموثوقة" ت�شمن  �شفافة 
�لعادل و�ملوثوق للقو�نني و�الأنظمة 
للنا�س  �ل�شعادة  وحتقق  �حلكومية 
مع  مت��ا���ش��ي��ا  للمجتمع  و�ل��رف��اه��ي��ة 

."2021 دبي  "خطة 
وي�شتحوذ تطوير �ملهار�ت �لقانونية 
مناق�شات  م����ن  ك���ب���ري  ح���ي���ز  ع���ل���ى 
 "2020 �ل��ت�����ش��ري��ع��ي  "�الأ�شبوع 

�مللكية  وق������و�ن������ني  �خل�������ش���و����ش���ي���ة 
�لتز�منا  م��ن  و�ن��ط��الق��ا  �ل��ف��ك��ري��ة. 
بروؤيتنا �لطموحة يف �إيجاد ت�شريعات 
�مل�شتقبل  وت�شت�شرف  �لو�قع  حتاكي 
"�للجنة �لعليا  ن�شع على عاتقنا يف 
توطيد  م�����ش��وؤول��ي��ة  للت�شريعات" 
قنو�ت �لتو��شل مع �جلهات �ملحلية 
�لت�شريعات  تقييم  �أج��ل  من  �ملعنية 
تطويرها  �إمكانية  ودر����ش��ة  �حلالية 
مرنة  ��شتباقية  ت�����ش��ري��ع��ات  ل��ت��ك��ون 
�لتوجهات  تدعم  ومتكاملة  متو�زنة 
�مل�شتقبل  ���ش��ن��اع��ة  يف  �حل���ك���وم���ي���ة 
و�لرخاء  و�لرفاهية  �الأم��ان  وتعزيز 

وحتقيق �ل�شعادة للجميع".
وت��ف��اوؤل حيال  بثقة  " نتطلع  وق��ال 
خم���ت���رب �ل���ت�������ش���ري���ع���ات و�الأ�����ش����ب����وع 
�لت�شريعي باعتبارهما منرب� مثاليا 
ومنهجيات  ج���دي���دة  �آل���ي���ات  ل��ب��ح��ث 
مبتكرة لالرتقاء باالأطر �لت�شريعية 
ي���ت���و�ءم و�خلطط  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة مب��ا 

حتقيق مرونة و��شتد�مة �لت�شريعات 
وتعزيز �ال�شتقر�ر �لت�شريعي يف ظل 
ت���ع���دد �ل�����ش��ي��ا���ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة ويف 
�ملت�شارع  �لتكنولوجي  �لتطور  �شوء 
�لتميز  دع��ائ��م  �إر���ش��اء  ي�شهم يف  مب��ا 
�لقانوين و�لت�شريعي وفق متطلبات 

مدينة �مل�شتقبل.
�ملرونة  �لت�شريعي  "�ملخترب  وي��ربز 
�ال�شتد�مة"  حتقيق  يف  �لت�شريعية 
ك�����اأح�����د �أه��������م �مل�����الم�����ح �مل����م����ي����زة ل� 
"�الأ�شبوع �لت�شريعي 2020" حيث 
متكاملة  �ب��ت��ك��اري��ة  منظومة  ي��وف��ر 
�لوطنية  و�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت���ت���و�ءم 
و�شنع  �����ش���ت�������ش���ر�ف  �إىل  �ل���ه���ادف���ة 
يف  �لتكنولوجيا  م�شتقبل  وت�شميم 
�آمنة  جتريبية  بيئة  مقدما  �ل��ع��امل 
تت�شم  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
ي�شمن  مب��ا  و�مل��رون��ة  بالديناميكية 

تعزيز جودة �حلياة.
وت�������اأت�������ي �مل�������رون�������ة و�ال������ش�����ت�����د�م�����ة 

�ملوجهة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل������دور�ت  م���ن 
�لذي  �لب�شري  بالعن�شر  ل��الرت��ق��اء 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ب��اه��ت��م��ام  يحظى 
�الأغ��ل��ى و�لرهان  �ل����رثوة  ب��اع��ت��ب��اره 

�الأقوى للم�شتقبل.
�الأ�شبوع  �ن��ع��ق��اد  " ي���اأت���ي  و�أ�����ش����اف 
�لت�شريعي يف وقت تت�شارع فيه وترية 
�ل��ت��ط��ور �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي ال ���ش��ي��م��ا يف 
�إمارة دبي �لتي تقود م�شرية �لتحول 
�إىل مدينة ذكية متكاملة وم�شتد�مة 
�لعمل مع  �ل��ذي يحتم علينا  �الأم��ر 
لتحديث  �ملعنية  �حلكومية  �جلهات 
ل�شناعة  �ل���ن���اظ���م���ة  �ل���ت�������ش���ري���ع���ات 
لتطبيقات  و�ل���د�ع���م���ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
و�لذكاء  �لر�بعة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة 
�ل�شحابية  و�حلو�شبة  �ال�شطناعي 
�ملتقدمة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
قانونية  �إ�شكاليات  ت�شاحبها  �لتي 
�أمن  م�شتوى  ع��ل��ى  ب��ه��ا  ي�شتهان  ال 
و�حرت�م  �حلقوق  وحفظ  �ملعلومات 

�أهمية  �ل�����ش��وء ع��ل��ى  ي�����ش��ل��ط  �ل����ذي 
�لكو�در �ملاهرة يف تطوير �لت�شريعات 
�أخرى  �إىل جانب حم��اور  �مل�شتد�مة 
�لت�شريعات  "��شتد�مة  عنو�ن  حتت 
"ت�شور  و  �جلميع"  م�������ش���وؤول���ي���ة 

�مل�شتقبل يف �لت�شريعات".
يف  �ال�شتثمار  م�شار  دع��م  �إط���ار  ويف 
�لكو�در �لب�شرية �لقانونية حتت�شن 
�لدورة �حلالية �شل�شلة من �لرب�مج 
�لتوعوية  و�مل��ح��ا���ش��ر�ت  �لتدريبية 
�الإلكرتونية  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة  و�ل���ور����س 
بعد مب�شاركة طلبة  تقام عن  و�لتي 
�لقانون من �أبرز �جلامعات �ملرموقة 
يف دول��ة �الإم���ار�ت يف �شبيل �كت�شاب 
�مل�����ع�����ارف و�خل���������رب�ت �ل�������ش���روري���ة 
و�لت�شريعي  �ل���ق���ان���وين  �ل��ع��م��ل  يف 
�لعليا  "�للجنة  �ل��ت��ز�م  م��ع  متا�شيا 
�لثقافة  ب���ن�������ش���ر  للت�شريعات" 
�لقانونية ودفع عجلة بناء �لطاقات 
�لت�شريعي  �لنظام  لتطوير  �ملوؤهلة 

�لطموحة يف جعل دبي مدينة ت�شبق 
�مل�����دن �مل��ت��ق��دم��ة يف �ل���ع���امل ب���� 10 
جانبنا  من  قدما  ومن�شي  �شنو�ت.. 
و�خل���روج  �مللحة  �لق�شايا  بحث  يف 
ت�����ش��ب يف خدمة  ب��ت��و���ش��ي��ات م��ه��م��ة 
ت�شتلهم  �ل��ت��ي  �لطموحة  تطلعاتنا 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �ل��ث��اق��ب��ة  �ل���روؤي���ة 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
"رعاه �هلل" يف  دب���ي  �ل�����وزر�ء ح��اك��م 
"مرنة  لتكون  بت�شريعاتنا  �الرت��ق��اء 
م���ن خاللها  ن���خ���دم  و����ش��ت��ب��اق��ي��ة.. 
بها  ون��و�ك��ب  �مل��ح��وري��ة..  قطاعاتنا 

�أهم �لتوجهات �مل�شتقبلية".
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اأخبـار الإمـارات
دبي ت�شت�شيف موؤمتر ال�شرق الأو�شط لالأمرا�ص اجللدية وطب التجميل 10 دي�شمرب

•• دبي-وام:

ت�شت�شيف دبي يومي 10 و11 دي�شمرب �ملقبل فعاليات موؤمتر ومعر�س 
�لتجميل  وط��ب  �جللدية  لالأمر��س  �خلام�س  �ل��دويل  �الأو���ش��ط  �ل�شرق 
"ميد�م 2020 " �لذي يقام حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل 

مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية رئي�س هيئة �ل�شحة بدبي.
في�شتيفال  �نرتكونتيننتال   " بفندق  يقام  �ل��ذي   - �مل��وؤمت��ر  يف  وي�شارك 
�ل�شامية  و�ملفو�شية  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  ع��ن  ممثلون   - �شيتي" 
ل�شوؤون �لالجئني كجزء من برنامج �لعطاء �لذي �أطلقه موؤمتر"ميد�م" 
�جللدية  �الأم��ر����س  �أطباء  بني  و�لعطاء  بالعمل  �لوعي  ثقافة  لرت�شيخ 
�ملوؤمتر  يح�شر  �أن  �ملتوقع  وم��ن  و�لعاملية،  �لعربية  �جلمعيات  وروؤ���ش��اء 
م�شارك   3000 نحو  �إىل  باالإ�شافة  ومتخ�ش�س  طبيب   800 ح��و�يل 

�فرت��شي من خمتلف قار�ت �لعامل .
وقال �لدكتور خالد �لنعيمي ��شت�شاري �الأمر��س �جللدية رئي�س �ملوؤمتر 
�إن هذ� �حلدث يعقد يف ظل حتديات جمة طبية وتنظيمية ومالية للقطاع 
�لطبي و�ل�شحي على م�شتوى �لعامل يف ظل جائحة "كوفيد19-"، الفتا 
�إىل �أنه �شيتم مر�عاة كافة �الإج��ر�ء�ت و�الإر�شاد�ت �حلكومية بخ�شو�س 
�ملوؤمتر�ت و�لفعاليات �الأكادميية �ملو�شي بها من د�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق 
�لتجاري وحكومة دبي، حيث �شيتم توفري عيادة خا�شة الإجر�ء فح�س " 
PCR " للم�شاركني، منوها �إىل �أن نتائج �لفح�س �شتظهر خالل �شاعات 

قليلة ل�شمان �شالمة كافة �ملدعوين و�مل�شاركني .
�لعلمية  �لعمل  �أور�ق  م��ن  �ل��ع��دي��د  ط��رح  �شي�شهد  �مل��وؤمت��ر  �أن  و�أ���ش��اف 
باالأمر��س  "وعالقتها   19  - كوفيد   " جائحة  بخ�شو�س  و�لبحثية 
�جللدية و�لعالجات و�الأدوية �لطبية و�لتجميلية وكذلك طرق �لعالج 

�ملزمنة  �حل���ادة  �الأك��زمي��ا  ملر�س  �لبيولوجية  �ل��ع��الج��ات  مثل  �جل��دي��دة 
و�لثعلبة وغريها وعر�س عدد من �أحدث �أنو�ع �أجهزة �لليزر �مل�شتخدمة، 
الفتا �إىل �أن �ل�شركات �لعاملية باتت تنظر �إىل �شوق دبي كنقطة �إنطالق 
لالأ�شو�ق �لعاملية نظر� للموقع �الإ�شرت�تيجي لالإمارة �لذي يربط �ل�شرق 
و�لغرب يف ظل منو هذ� �ل�شوق بن�شبة �شنوية ترت�وح مابني 7.5 باملائة 

�إىل 10 باملائة .
�الأمر��س  ط��ب  م�شتجد�ت  �آخ���ر  ك��ذل��ك  �شيناق�س  �مل��وؤمت��ر  �أن  و�أو����ش���ح 
�جللدية وطب �لتجميل ومقاومة �ل�شيخوخة و�شيتم خالله عقد ور�س 
عمل وبر�مج علمية متنوعة طيلة مب�شاركة عدد من �لكفاء�ت و�خلرب�ت 
و�أحدث  �لتقنيات  �آخ��ر  لعر�س  �الخت�شا�س  ذوي  �الأطباء  من  �لعامل  يف 
ما تو�شل له �لعلم �لب�شري يف جمال عالجات �الأمر��س �جللدية وطب 

�لتجميل برعاية من �ل�شركات �لعاملية و�ملحلية �لر�ئدة يف هذ� �ملجال.

�لتنفيذي جلائزة حمد�ن  �ملدير  �شوقات  بن  �شعادة عبد �هلل  ب��دوره قال 
�إن ح�شور وم�شاركة معظم جمعيات �الأمر��س  بن ر��شد للعلوم �لطبية 
�جللدية ومنظمة �ل�شحة �لعاملية ونخبة من �ملحا�شرين �ملتميزين �شو�ء 
بات  �لتي  �الأهمية  ملدى  و��شحة  دالل��ة  �إال  هو  ما  �فرت��شيا  �أو  �شخ�شيا 
يحظى بها موؤمتر " ميد�م " على م�شتوى �لعامل نظر� لالأور�ق �لعلمية 

و�أحدث �الأبحاث و�لدر��شات �ملتعلقة باالأمر��س �جللدية.
�آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  �ل�شكر  جزيل  �شوقات  �ب��ن  ووج��ه 
مكتوم على توجيهاته �لد�عمة جلميع �لفعاليات �لعلمية �لتي تهدف �إىل 
�شمن  ياأتي  للموؤمتر  �جلائزة  دعم  �أن  موؤكد�  �لطبي،  بالقطاع  �الرتقاء 
�الأطباء  �إك�شاب  بهدف  �مل�شتمر  �لطبي  �لتعليم  لتعزيز  �شموه  توجيهات 
ل��رف��ع م�شتوياتهم  �لعاملية  �خل���رب�ت  �مل��وؤمت��ر  و�مل�����ش��ارك��ني يف  �مل��و�ط��ن��ني 

�لعلمية و�لعملية.

البواردي يرتاأ�ص اجتماع جمل�ص الدفاع اخلليجي امل�شرتك يف دورته ال� 17 عرب الت�شال املرئي
•• اأبوظبي-وام:

ب���ن �أحمد  ت���ر�أ����س م���ع���ايل حم��م��د 
ل�شوؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر  �ل����ب����و�ردي 
�ج���ت���م���اع جمل�س  �أم�������س  �ل����دف����اع، 
�ل�شابعة  �مل�شرتك يف دورته  �لدفاع 
ع�شرة عرب �الت�شال �ملرئي بح�شور 
و�ل�شعادة  و�ملعايل  �ل�شمو  �أ�شحاب 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ب���دول 
وم�����ش��ارك��ة م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور نايف 
ف����الح م���ب���ارك �حل���ج���رف �الأم����ني 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  ملجل�س  �ل��ع��ام 
و���ش��ع��ادة �ل��ل��و�ء �ل��رك��ن �أح��م��د علي 
حميد �آل علي �الأمني �لعام �مل�شاعد 
لل�شوؤون �لع�شكرية و�أع�شاء �لوفود 

�مل�شاركة.
معايل  �أك��د  �الفتتاحية  كلمته  ويف 
حم����م����د ب������ن �أح������م������د �ل������ب������و�ردي 
�شرورة �لعمل على تطوير قدر�ت 
�شمن  �مل��وح��دة  �لع�شكرية  �لقيادة 
�ملنظومة �لوطنية وقال من خالل 
جت��رب��ت��ن��ا يف �الإم������ار�ت ن��وؤم��ن باأن 

�لوطنية  �ملنظومة  �شمن  �مل��وح��دة 
مل��و�ج��ه��ة م��ث��ل��ه��ذه �ل��ت��ه��دي��د�ت يف 

�مل�شتقبل".
و�أ�شاف وزير �لدولة ل�شوؤون �لدفاع 
ما ��شتعر�شته �للجنة  على  " بناء 
تقريرها  يف  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
وما  �مل�شطربة،  �ملنطقة  الأو���ش��اع 
وتقييم  دق��ي��ق  تقدير  م��ن  قدمته 
و�ف لطبيعة �ملخاطر و�لتهديد�ت 
�أن  �الأمنية و�لع�شكرية �لتي ميكن 
من  و�نطالقا  دولنا،  لها  تتعر�س 
لبالدنا  �مل�����ش��رتك  �مل�����ش��ري  وح����دة 
�ملنطقة  ه�����ذه  يف  وجم���ت���م���ع���ات���ن���ا 
�حل�شا�شة من �لعامل، يبقى تعاوننا 
�إىل  �مل�شرتك  و�لدفاعي  �لع�شكري 
دولنا  بني  �لوثيق  �لتن�شيق  جانب 
مو�جهة  يف  و�ل�شمانة  �ل���ر�دع  ه��و 
وكذلك  و�ل���ت���ه���دي���د�ت،  �مل���خ���اط���ر 
�الرتقاء بقدر�تنا للدفاع عن �شيادة 
وجودنا،  وحماية  دولنا  و��شتقالل 
و�ال�شتقر�ر  �الأم���ن  حتقيق  بهدف 
منطقة  يف  و�ل�������ش���الم  �الإق���ل���ي���م���ي 

ل����دع����م �مل���ن���ظ���وم���ة �ل���وط���ن���ي���ة يف 
مو�جهة �جلائحة �حلالية، وقادرة 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �ل�����ش��م��ود و�مل���رون���ة 
و�إن  �الأوب���ئ���ة  ب���اأن  �ل��وط��ن��ي��ة، علما 
بيولوجية  ح��روب  نتيجة  تاأتي  مل 
تاأثريها  �أن  �إال  ت��ق��ل��ي��دي��ة  وغ����ري 

�ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة مب���ا مت��ل��ك��ه من 
م���و�رد و�إم��ك��ان��ات ون��ظ��ر� خلربتها 
يف م��و�ج��ه��ة �ل���ط���و�رئ و�الأزم�����ات 
��شتعد�دها  و�ل��ك��و�رث، مبا يف ذلك 
�لبيولوجية،  �حل������روب  مل��و�ج��ه��ة 
ن�شط  ب���دور  للقيام  م��وؤه��ل��ة  تبقى 

مي����اث����ل ت����اأث����ري �أ����ش���ل���ح���ة �ل����دم����ار 
تهديد�  ت�����ش��ك��ل  ح���ي���ث  �ل�������ش���ام���ل، 
وط��ن��ي��ا ���ش��ام��ال، ول���ه���ذ� ن��ق��رتح يف 
�لدفاع  جمل�س  �خت�شا�شات  �إط��ار 
�خل��ل��ي��ج��ي �مل�����ش��رتك �ل��ع��م��ل على 
�لع�شكرية  �لقيادة  ق��در�ت  تطوير 

�لع�شكري �خلليجي �مل�شرتك و�أهم 
�أع��م��ال �للجنة  م��ا ج���اء يف ج���دول 
مو��شيع  م���ن  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 

ع�شكرية خا�شة باملجال �لدفاعي.
�لدفاع  �أع�����ش��اء جم��ل�����س  و�خ��ت��ت��م 
�لتعاون  جم��ل�����س  ب����دول  �مل�����ش��رتك 
�لقر�ر�ت  م���ن  ب��ح��زم��ة  �الج��ت��م��اع 
و�لتو�شيات �أهمها �مل�شاهمة فيدفع 
م�شرية �لتعاون و�لتطوير لالرتقاء 

���ش��ب��ي��ل دفع  �ل��ع��رب��ي ويف  �خل��ل��ي��ج 
وتاأمني  و�زده��ارن��ا  تقدمنا  م�شرية 

م�شتقبل �أجيالنا �لقادمة".
�لدفاع  جم��ل�����س  �أع�������ش���اء  ون��اق�����س 
�خلليجي �مل�شرتك خالل �الت�شال 
�مل��رئ��ي �أه���م �الإجن�����از�ت �ل��ت��ي متت 
�ل�������ش���اب���ق���ة، كما  �مل���رح���ل���ة  خ������الل 
�مل�شائل  وب���ح���ث  �����ش���ت���ع���ر�����س  مت 
باجلانب  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�مل���و����ش���وع���ات 

بالقدر�ت �لع�شكرية وت�شخري كافة 
لتحقيق  و�ل���ت���ح���دي���ات  �ل�����ش��ع��اب 
�الأهد�ف �مل�شرتكة للقو�ت �مل�شلحة 
ومبا  �ل����ت����ع����اون،  جم��ل�����س  دول  يف 
�لتعاون  �أوج����ه  ي��ح��ق��ق م��زي��د م��ن 
�ملجل�س،  لدول  �مل�شرتكة  و�مل�شالح 
ويعزز �لتعاون �لع�شكري �مل�شرتك، 
و�ال�شتقر�ر يف  �الأم��ن  حفاظا على 

دول جمل�س �لتعاون.

�صددت على ت�فري �أعلى درجات �لأمن و�ل�صالمة

»ال�شارقة للتعليم اخلا�ص« حتدد �شوابط امتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي الأول
��صتمر�ر فتح باب �لت�صجيل للف�صل �لدر��صي �لثاين 

كلية الإمارات للتكنولوجيا تطرح تخ�ش�شات جديدة 

�الآمنة  �مل�����ش��اف��ات  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 
و��شحة  وم���ل�������ش���ق���ات  ب���ع���الم���ات 
���ش��دد ع��ل��ى �شرورة  ك��م��ا  ل��ل��ع��ي��ان، 
�اللتز�م، وعدم �لتهاون يف تطبيق  
�ل�شحة  على  حر�شاً  �الإج�����ر�ء�ت، 
�لهيئة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �ل���ع���ام���ة، 
ميد�نية  رق��اب��ي��ة  زي�����ار�ت  �شتنفذ 
�المتحانات  ���ش��ري  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
و�ل����ت����اأك����د م����ن �ل�����ت�����ز�م �مل����د�ر�����س 
وت���ق���ي���ده���ا ب��ت��ن��ف��ي��ذ �الإج����������ر�ء�ت 

�الحرت�زية.
و�أف�������اد ب�����اأن �م���ت���ح���ان���ات �مل���د�ر����س 
�الأج����ن����ب����ي����ة، ���ش��ي��ت��م �إد�رت������ه������ا يف 
�لتعليمي  �ل��ن��ظ��ام  وف���ق  �مل���د�ر����س 
�ل�����ذي مت �خ���ت���ي���اره، ح��ي��ث ميكن 
�لتعلم  �خ����ت����ارو�  �ل���ذي���ن  ل��ل��ط��ل��ب��ة 

••  ال�صارقة - الفجر:

للتعليم  �ل�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  ح�����ددت 
�خل�����ا������س، ����ش���و�ب���ط و�إج����������ر�ء�ت 
�لف�شل  نهاية  المتحانات  خا�شة 
�لدر��شي �الأول، للمد�ر�س �خلا�شة 
مبا  �الأج��ن��ب��ي��ة،  �ملناهج  تتبع  �ل��ت��ي 
ي�شمن توفري �أعلى درجات �الأمن 

و�ل�شالمة للطلبة و�لعاملني. 
وتاأتي هذه �ل�شو�بط و�الإجر�ء�ت 
ومتابعتها  �لهيئة،  جهود  �إط��ار  يف 
�لتعليمية،  �مل���ن���ظ���وم���ة  ل�������ش���ري 
وحر�شها على توفري مناخ مالئم، 
يتيح للطلبة تقدمي �متحاناتهم يف 
�ل�شغوط  من  خالية  مثالية  بيئة 

�أو �لقلق.
هيئة  مدير  �حلو�شني،  علي  و�أك��د 
�أهمية  �خلا�س،  للتعليم  �ل�شارقة 
و�لتد�بري  �الإج����������ر�ء�ت  ت��ط��ب��ي��ق 
�شالمة  ع��ل��ى  للحفاظ  �ل��وق��ائ��ي��ة، 
من  �لعاملني  وط��و�ق��م  �ل��ط��الب، 
ه��ي��ئ��ات �إد�ري��������ة وت��دري�����ش��ي��ة قبل 
و�أثناء �المتحانات، مع �ال�شتمر�ر 
يف ت��ط��ب��ي��ق �الآل�����ي�����ات و�ل���ت���د�ب���ري 
�لك�شف  من  تت�شمنه  وم��ا  �ملعتادة 
عن �حلر�رة، وتعقيم كافة �ملر�فق 
�لكمامات،  و�رت������د�ء  و�ل��ف�����ش��ول، 

لذ�ت  �أد�ء �الختبار وفقاً  بعد،  عن 
�ملدر�شة  ت�شع  �أن  �شريطة  �لنظام، 
قيا�س  على  قائم  �متحانات  نظام 
�ختبار�ت  ت��وج��ب  فيما  �مل���ه���ار�ت، 
على  )�ل���ب���ورد(  �ل��دول��ي��ة  �ملجال�س 
�ملعتمدة  باالآلية  �لتقيد  �مل��د�ر���س، 
يف ط��ري��ق��ة ه���ذه �الخ���ت���ب���ار�ت من 

قبل �ملجل�س �لدويل �ملنظم لها.
و�أو�شح �أن �ملد�ر�س �شتلتزم باإجر�ء 
�إلكرتونياً،  �ملعيارية  �الخ��ت��ب��ار�ت 
بحيث  بعد،  �أو عن  باملدر�شة  �شو�ء 
ي��������وؤدي ط���ل���ب���ة �ل���ت���ع���ل���م ع����ن بعد 
الفتاً  �لنظام،  بنف�س  �متحاناتهم 
لالمتحانات  تاأديتهم  �إمكانية  �إىل 
�أن  ع���ل���ى  م����د�ر�����ش����ه����م،  م����ق����ار  يف 
مع  بالتن�شيق  �مل��د�ر���س  تلك  تقوم 
مزودي �الختبار�ت ل�شمان �شحة 

وم�شد�قية �لنتائج.
ك���م���ا ح������ددت �ل��ه��ي��ئ��ة ج��م��ل��ة من 
بها،  �لتقيد  �ل��و�ج��ب  �الإج������ر�ء�ت 
�ل��ف��ريو���س، و�شمان  �ن��ت�����ش��ار  مل��ن��ع 
ب�شورة  �لتعليمية  �لعملية  ���ش��ري 
للتعليمات  وف�����ق�����اً  ����ش���ح���ي���ح���ة، 
�ملعنية،  �جل���ه���ات  م���ن  �ل�������ش���ادرة 
الأدو�ته  �لطالب  ��شتخد�م  وت�شمل 
منها  �أي  ��شتعارة  وع��دم  �خلا�شة، 
�ل���زم���الء، و�الل���ت���ز�م بقو�عد  م��ن 

�الخ���ت���ب���ار و�ال����ش���ت���ث���م���ار �الأم���ث���ل 
بارتد�ء  و�الل��ت��ز�م  �مل��ح��دد،  للوقت 
�مل���ح���اف���ظ���ة على  �ل���ك���م���ام���ة، م����ع 
�ل��ت��ب��اع��د �جل�������ش���دي.  ودع�����ا علي 
�حلو�شني �أبناءه �لطلبة �ىل �جلد 
�مل��ذ�ك��رة، و�لرتكيز  و�الج��ت��ه��اد يف 
�لتفوق  �ىل  و���ش��واًل  ك��ام��ل  ب�شكل 
�ل��ع��ل��م��ي، م��ط��ال��ب��اً �أول���ي���اء �الأم����ور 
ب��ت��ه��ي��ئ��ة �الأج��������و�ء، وت���وف���ري بيئة 
على  ت�شاعدهم  للطلبة،  �شحية 
بعيد�ً  �المتحانات،  قبل  �ملر�جعة 
عن �أي موؤثر�ت خارجية قد ت�شتت 
�أو تركيزهم، و�لعمل على  �نتابهم 
وحر�شت  وت�شجيعهم.  طماأنتهم 
�لهيئة منذ �نطالق �لعام �لدر��شي 
�حلايل على تنفيذ جوالت رقابية 
�ملد�ر�س  �ل��ت��ز�م  ل�شمان  تفقدية، 
ب��ت��ط��ب��ي��ق �ل���ت���د�ب���ري و�الج�������ر�ء�ت 
�لهيئة  عممتها  �لتي  �الح��رت�زي��ة، 
م��ن خالل  �مل��د�ر���س �خلا�شة  على 
دل��ي��ل �إر����ش���ادي ل���الإج���ر�ء�ت، ر�شم 
�آليات  حول  �شاملة  طريق  خارطة 
باال�شرت�طات  و�الل��ت��ز�م  �لتعليم، 
و�ملوؤ�ش�شات  ل��ل��م��د�ر���س  �ل�شحية، 
�شالمة  ت��اأم��ني  بهدف  �لتعليمية، 
تلك  يف  �لعاملني  وجميع  �لطلبة 

�ملوؤ�ش�شات، وجناح �لعام �لدر��شي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت������و��������ش������ل ك�����ل�����ي�����ة �الإم������������������ار�ت 
�لت�شجيل  ب��اب  فتح  للتكنولوجيا 
للف�شل �لدر��شي �لثاين 2020-
2021 بنظام �لتعليم عن بعد  يف 

�شية . عدد من �لرب�مج �لتخ�شّ
�لرب�مج  �ن  �لكلية  �د�رة  وق��ال��ت 
ترتّكز  ح��ال��ي��اً،  للت�شجيل  �ملتاحة 
�لطبية  �ل����ع����ل����وم  جم���������االت  يف 
�إد�رة  �ل���ه���ن���د����ش���ة،  و�ل�������ش���ح���ي���ة، 
بكالوريو�س  �إىل  �إ�شافة  �الأعمال، 
�الإعالم و�لعالقات �لعاّمة باللغة 
�خلريجني  ومُت�����ّك�����ن  �ل���ع���رب���ي���ة، 
�ل�شهاد�ت  ع��ل��ى  �حل�������ش���ول  م���ن 
�ملُعتمدة  �لعلمية  �شات  و�لتخ�شّ
و�لتعليم-  �ل���رتب���ي���ة  وز�رة  م���ن 

�شوؤون �لتعليم �لعايل.
وبر�مج  مناهج  ك��اف��ة  �ن  وذك���رت 
مد�ر  على  قدرتها  �أثبتت  �لكلية 
تلبية  يف  �مل���ا����ش���ي���ة،  �ل�������ش���ن���و�ت 
�ح���ت���ي���اج���ات �ل�������ش���وق �ملُ���ت���غ���رية، 
عملية  معرفة  بناء  يف  و�أ�شهمت  
�أكادميي  جمتمع  �شمن  للطالب 
منح �خلريجني �لثقة و�جلهوزية 
م�شاٍر  �أي  يف  ل��ل��ع��م��ل  �ل���ك���ام���ل���ة 
�الإمار�ت  كلية  �أن  يذكر  مهني". 

ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا مت���ت���ل���ك �أح������دث 
�لتي  و�لذكية  �لرقمية  �لتقنيات 
ُت���ع���ّد ع���ام���اًل �أ���ش��ا���ش��ي��اً وم��ه��م��اً يف 
"�لتعليم  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  �ع��ت��م��اده��ا 
عن بعد"، �لذي فر�شته �لتد�بري 

ب�شاأن  و�الح�����رت�زي�����ة  �ل���وق���ائ���ي���ة 
فريو�س كوفيد19-، 

�لرحيم  ع���ب���د  �ل����دك����ت����ور  وق�������ال 
���ش��اب��وين، رئ��ي�����س كلية �الإم����ار�ت 
باب  ف��ت��ح  مّت  �أن�����ه  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

�لت�شجيل للف�شل �لدر��شي �لثاين 
بهدف �إف�شاح �ملجال �أمام �لطالب 
بتطوير  �ل�����ر�غ�����ب�����ني  وج����م����ي����ع 
يف  للت�شجيل  �مل��ه��ن��ي��ة  م�شريتهم 
جم��م��وع��ة ك��ب��رية وم��ت��ن��ّوع��ة من 

�شة. �لرب�مج  �الأكادميية �ملُتخ�شّ
ودعت كلية �الإمار�ت للتكنولوجيا، 
تعليمية  مب�����ش��رية  ت��ت��م��ت��ع  �ل���ت���ي 
و�أك���ادمي���ي���ة ع��م��ره��ا رب���ع ق���رن يف 
�أب���وظ���ب���ي، كافة  ق��ل��ب �ل��ع��ا���ش��م��ة 
�ل��ط��ل��ب��ة �ل���ر�غ���ب���ني يف �إح������د�ث 
تغيري �إيجابي ملمو�س يف حياتهم 
�ملهنية و�الجتماعية، �إىل �لتعّرف 
و�لن�شاطات  �خل��دم��ات  كافة  على 
�لطالبية عرب من�شاتها �لرقمية، 
�لت�شجيل  �إج��ر�ء�ت  �العتماد على 
�لدر��شي �ل�شل�شة وت�شديد �لر�شوم 
�إلكرتونياً، و�لتقّدم للح�شول على 
جتربة تعليمية متطورة متنحهم 
�لتح�شيل  يف  ل��ل��ت��ف��وق  �ل��ف��ر���ش��ة 
مل�شتقبل  وت��وؤه��ل��ه��م  �الأك����ادمي����ي 

مهني و�عد.
وفقاً  و�الأح��ك��ام  �ل�شروط  *تطبق 
�شادرة  تعليمات  م��ن  ي�شتجّد  مل��ا 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  قبل  من 
)������ش�����وؤون �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل�����ع�����ايل(، يف 

�لف�شل �لدر��شي �لقادم.

الربنامج الوطني للذكاء ال�شطناعي ي�شتعر�ص مميزات البنية التحتية التكنولوجية
•• دبي-وام:

حققت دولة �الإم��ار�ت �ملرتبة 19 
حيث  من  �لعامل  دول  �أف�شل  بني 
وفق  �خل��ارق��ة  �حلو�شبية  �ل��ق��درة 
�لعاملي   "TOP500" م��وؤ���ش��ر 
�الأنظمة  جم����ال  يف  �مل��ت��خ�����ش�����س 

�حلو�شبية �ملتقدمة.
و��شتعر�س "تقرير �لبنية �لتحتية 
الأجهزة �لذكاء �ال�شطناعي بدولة 
�الإمار�ت" �لذي �أ�شدره �لربنامج 
�ال�شطناعي  ل���ل���ذك���اء  �ل���وط���ن���ي 
لدولة  �لعاملية  �ل��ري��ادة  م��ق��وم��ات 
�ملعاجلة  جم������ال  يف  �الإم�������������ار�ت 
وهدف  �الأد�ء،  عالية  �حلو�شبية 
�إىل حتديد �لو�شع �حلايل للبنية 
�الأجهزة  هذه  لتطبيقات  �لتحتية 
بالدول  وم��ق��ارن��ت��ه��ا  �ل����دول����ة،  يف 
�ل��ر�ئ��دة يف ه��ذ� �مل��ج��ال، وت�شليط 
�ل�شوء على �خل�شائ�س �لرئي�شية 
�لعمالقة  �حل����ا�����ش����وب  الأج�����ه�����زة 
�لنموذجية �مل�شتخدمة يف جماالت 

�لذكاء �ال�شطناعي.
�لقطاع �خلا�س  �أن  �لتقرير  وذكر 
ي�����ش��ك��ل �ل���رك���ي���زة �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
للذكاء  �لتحتية  �لبنية  منظومة 
�ال���ش��ط��ن��اع��ي يف دول���ة �الإم�����ار�ت، 
�إجمايل  من   89% ميتلك  حيث 
بالذكاء  �مل��رت��ب��ط��ة  �مل��ع��اجل��ة  ق���وة 

�ل������ذك������اء �ال�����ش����ط����ن����اع����ي و�ل����ت����ي 
تتطلب ق��در�ت حو�شبية كبرية ال 
�حلا�شوب  �أجهزة  تلبيها  �أن  ميكن 
�لعادية، �أ�شار �لتقرير �إىل �أن بناء 
م��ن��ظ��وم��ة ن��اج��ح��ة وف��ع��ال��ة تدعم 
�الب��ت��ك��ار و�ل��ب��ح��ث ي��ق��وم ع��ل��ى 3 
تطوير  يف  تتمثل  رئي�شية  رك��ائ��ز 
�لبنية �لتحتية يف جمال �لبيانات 
عالية  �لتخزين  من�شات  وت��و�ف��ر 
�لتي تتما�شى مع تطبيقات  �الأد�ء 
و�أنظمة  �ال���ش��ط��ن��اع��ي،  �ل����ذك����اء 
�الأد�ء  عالية  �ملتخ�ش�شة  �ل�شبكات 
لربط خو�دم �حلو�شبة فيما بينها 
�إ�شافة  �ل��ت��خ��زي��ن،  وح����د�ت  وم���ع 
و�شر�ئح  �حل��و���ش��ب��ة  م��ن�����ش��ات  �إىل 
ت�����ش��رع عملية  �ل���ت���ي  �حل��و����ش��ي��ب 
�لذكاء  تطبيقات  ون�شر  �لتدريب 
�أنه  �لتقرير  وذك��ر  �ال�شطناعي. 
على �شبيل �ملثال، ميكن للمركبات 
ذ�ت���ي���ة �ل���ق���ي���ادة ت��ول��ي��د �أك����رث من 
ب��ي��ت��اب��اي��ت م���ن �ل���ب���ي���ان���ات خالل 
ت�����ش��غ��ي��ل��ه��ا، م���ا ي��ع��ن��ي ع����دم ق���درة 
ع��ل��ى تخزينها  �ل��ع��ادي��ة  �الأج���ه���زة 
ومعاجلتها وتطوير �خلو�رزميات 
�أجهزة  وي��ت��ط��ل��ب  ب���ه���ا،  �خل��ا���ش��ة 
با�شم  تعرف  متخ�ش�شة  ومعد�ت 
�الأد�ء  ع��ال��ي��ة  ح��و���ش��ب��ة  م��ن�����ش��ات 
�ل��ع��دي��د من  جت��م��ع   "HPCs"
وحد�ت �ملعاجلة و�لذ�كرة ووحد�ت 

من  �الإم��ار�ت  �هلل" لتكون  "رعاه 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �لعامل  دول  �أف�شل 

�حليوي".
و�أ�شاف " �إن �لتقدم �لذي حققته 
وتطوير  تبني  يف  �الإم����ار�ت  دول���ة 
�خل������دم������ات �مل����دع����م����ة ب����ال����ذك����اء 
�جلهود  �إىل  ي��ع��ود  �ال���ش��ط��ن��اع��ي، 
�جلهات  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ك���ب���رية 
�حلكومية بتوظيف �أنظمة �لذكاء 
خدماتها  لتطوير  �ال���ش��ط��ن��اع��ي 
من  ولتزيد  تفاعلية  �أك��رث  لتكون 
و�شموليتها"..  ��شتجابتها  �شرعة 
�جلامعات  دور  �أهمية  �إىل  م�شري� 
ت���ع���زي���ز �الأب�����ح�����اث  و�مل����ع����اه����د يف 
وتطوير  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة،  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  خ��و�رزم��ي��ات 
�ملو�هب  وت�شجيع  �أ���ش��رع،  ب��وت��رية 
�الإمار�تية  و�خل���رب�ت  و�ل��ك��ف��اء�ت 

�ال�شطناعي يف �لدولة، فيما تبلغ 
ح�شة �لقطاع �الأكادميي %8 من 

�الأنظمة �ملتقدمة.
�شلطان  ب���ن  ع��م��ر  م���ع���ايل  و�أك������د 
للذكاء  دول��������ة  وزي��������ر  �ل���ع���ل���م���اء 
�لرقمي  و�القت�شاد  �ال�شطناعي 
وت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د �أن 
�لتكنولوجيا  ح����ل����ول  ت���ط���وي���ر 
خمتلف  يف  وتوظيفها  �مل�شتقبلية 
توجيهات  ي��ج�����ش��د  �ل���ق���ط���اع���ات 
�ل���ق���ي���ادة وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى متكني 
�ملو�هب و�لكفاء�ت �ملتخ�ش�شة، يف 
تطوير �أنظمة �لذكاء �ال�شطناعي 
و�لبنية �لتحتية للحو�شبة لتطوير 
خو�رزميات �أكرث تعقيد� ومعاجلة 

بيانات �أكرب.
وقال معاليه " ي�شهم هذ� �لتقرير 
وقدرة  جاهزية  م�شتوى  بتحليل 
�لذكاء  الأج��ه��زة  �لتحتية  �لبنية 
�ال���ش��ط��ن��اع��ي يف دول���ة �الإم�����ار�ت، 
لتنميتها  ق���دم���ا  �مل�������ش���ي  و����ش���ب���ل 
و�إتاحتها جلميع �جلهات �لر�غبة 
با�شتخد�م هذه �الإمكانيات لتحقيق 
��شرت�تيجية  و�أه����د�ف  خم��رج��ات 
�ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  �الإم��������ار�ت 
�شاحب  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي   ،2031
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 

�لتخزين ذ�ت �لقدرة �لفائقة.
وترية  ت�شارع  �إىل  �لتقرير  و�أ���ش��ار 
�ال�شطناعي  �لذكاء  جماالت  منو 
م����ث����ل ت����ع����ل����م �الآل������������ة و�ل�������روؤي�������ة 
�للغة  وم����ع����اجل����ة  �حل���ا����ش���وب���ي���ة 
غري  ب�شكل   "NLP" �لطبيعية 
م�شبوق يف �ل�شنو�ت �لع�شر �ملا�شية، 
�حلو�شبية  �لقدر�ت  تنامي  نتيجة 
وح���ج���م �ل����ذ�ك����رة و�ل����ق����درة على 
�ل��ت��ط��وي��ر نتيجة  حت��م��ل ت��ك��ال��ي��ف 
و�ل�شركات  �حل���ك���وم���ات  �ل����ت����ز�م 
�الأكادميية  و�الأو����ش���اط  �خل��ا���ش��ة 
بتوظيف  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  يف جميع 
�أدو�ت �لذكاء �ال�شطناعي خلدمة 

�ملجتمعات يف �ملقام �الأول.
خو�رزميات  ت��دري��ب  عملية  وتعد 
�لذكاء �ال�شطناعي مهمة معقدة 
ذلك،  وم��ع  و��شعة،  خ��ربة  تتطلب 
فاإن تدريب منوذج �لتعلم �الآيل يف 
�أب�شط �أ�شكاله ميثل عملية تغذية 
كمية كبرية من �لبيانات ملجموعة 
تكر�ري،  ب�شكل  �خلو�رزميات  من 
�لعملية،  ه���ذه  م��ن  دورة  ك��ل  ويف 
ت��ق��رتب �خل��و�رزم��ي��ة ب��ب��طء نحو 
ت��ن��ب��وؤ�ت �أك���رث دق��ة �أي �أن��ه��ا تتعلم 
�أد�ء �ملهمة ب�شكل �أف�شل. وتختلف 
�مل�شممة  �الأج�������ه�������زة  م����ك����ون����ات 
خو�رزميات  تعلم  عملية  لت�شريع 
كبري  ب�شكل  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء 

�لو�عدة. و�رتكزت بيانات �لتقرير 
على ��شتطالع �شمل �أكرث من 40 
و�أكادميية  وخا�شة  حكومية  جهة 
�أجهزة  وم��و����ش��ف��ات  ع��دد  لتقييم 
تطبيقات  يف  �مل�شتخدمة  �ملن�شات 
�ل�������ذك�������اء �ال�����ش����ط����ن����اع����ي �ل���ت���ي 
�ملركزية  �ملعاجلة  وح���د�ت  ت�شمل 
معاجلة  ووح���������د�ت   "CPU"
و�أب�����رز   ،"GPU" �ل���ر����ش���وم���ات 
�ال�شتفادة  ميكنها  �لتي  �مل��ج��االت 
�حلا�شوب  �أج����ه����زة  ق�������در�ت  م����ن 

�خلارقة.
�لبيانات  ه����ذه  ت��وظ��ي��ف  و���ش��ي��ت��م 
م�شاركتها  مت��ت  �لتي  و�ملعلومات 
توحيد  يف  �جل�����ه�����ات  ق����ب����ل  م�����ن 
�لرئي�شية  �الأد�ء  م���ق���اي���ي�������س 
ملو��شفات هذه �الأجهزة و�عتمادها 

و�الإعالن عنها.
�مل�شاركة  �جل��ه��ات  قائمة  وت�شمل 
وهيئة   ،"G42" جم����م����وع����ة 
وهيئة  بدبي،  و�ملو��شالت  �لطرق 
�أبوظبي �لرقمية، ومركز �لبيانات 
للحلول �ملتكاملة "مورو" � و�شركة 
برتول �أبوظبي �لوطنية "�أدنوك"، 
�لعربية  �الإم��������������ار�ت  وج����ام����ع����ة 
�مل����ت����ح����دة، وج����ام����ع����ة ن���ي���وي���ورك 
تز�يد  �أب���وظ���ب���ي، وغ���ريه���ا. وم����ع 
مناذج  لتطوير  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل��اج��ة 
لتطبيقات  ت��ع��ق��ي��د�  و�أك�����رث  �أك����رب 

�لبيانات  م����ر�ك����ز  �أج�����ه�����زة  ع����ن 
�مل�شممة ملر�كز �خلدمة و�ملن�شات 
�لوحد�ت  تركز  حيث  �ل�شحابية، 
كبري  ع��دد  على  ع���ادة  �حلا�شوبية 
طريق  "عن  �ملعاجلة  وح��د�ت  من 
�ملركزية  �مل��ع��اجل��ة  وح�����د�ت  رب���ط 
�لر�شومات"  م��ع��اجل��ة  ووح������د�ت 
عالية  معاجلة  �إم��ك��ان��ات  لتحقيق 
ج����د� ت��ق��ا���س ب���ع���دد �ل��ع��م��ل��ي��ات يف 

."FLOPS" لثانية�

�لتقرير  �أك����د  �ل�����ش��ي��اق،  ه���ذ�  ويف 
�أه���م���ي���ة م�����و�ءم�����ة ع�����دد وح�����د�ت 
 "CPU" �مل����رك����زي����ة  �مل���ع���اجل���ة 
�لر�شومات  م���ع���اجل���ة  ووح��������د�ت 
�لبنية  ت�����ش��م��ي��م  يف   "GPU"
ترقيتها،  �أو  ل��الأج��ه��زة  �لتحتية 
من  �مل��ك��ون��ات  ه���ذه  لت�شابه  ن��ظ��ر� 
حيث طبيعة قدرتها على �ملعاجلة 
�ملهام  خمتلف  وت��اأدي��ة  �حلو�شبية 

�ملطلوبة.
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�حل�شن  دب��ا  مدينة  جمل�س  و����ش��ل 
�ل�شو�حي  ����ش���وؤون  ل���د�ئ���رة  �ل��ت��اب��ع 
و�ملجتمع  لالأهايل  توعيته  و�لقرى 
�الح���رت�زي���ة لفريو�س  ب���االإج���ر�ء�ت 
ك��ورون��ا م��ن خ���الل �مل��ح��ا���ش��رة �لتي 
�لطب  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  نظمها 

�لوقائي.
و�أل����ق����ى �مل���ح���ا����ش���رة �ل���ت���ي �أج���ري���ت 
ع���ن ط��ري��ق ت��ط��ب��ي��ق وم��ن�����ش��ة زووم 
�الإلكرتونية �لدكتور ماأمون عثمان 
�ملحاور  من  ع��دد�  وتناولت  �لعو�س 
�لتي ت�شكل وقاية وحماية من �نت�شار 

�لفريو�س مع �الملام باأعر��س.
�شليمان  �شعادة  ح�شرها  �ملحا�شرة 
بن جمعوه �ليحيائي رئي�س جمل�س 
�ل�����ش��اح��ي��ة و����ش���ع���ادة حم��م��د ح�شن 
�ملجل�س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  �ل���ظ���ه���وري 
����ش���ع���ادة حممد  ب����د�ي����ة  وق���دم���ت���ه���ا 
�لنعيمي رئي�س حملة نلتزم لننت�شر 

.
���ش��ي��اق بر�مج  �مل��ح��ا���ش��رة يف  وت���اأت���ي 
�أطلقها  و�لتي  لننت�شر  نلتزم  حملة 
�مل��ج��ل�����س ب���ال���ت���ع���اون م����ع ع�����دد من 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�إط��ار تالقي  دب��ا �حل�شن يف  مدينة 

�جل����ه����ود ل���دع���م ت���وج���ه���ات �ل���دول���ة 
�لعامة  �ل�����ش��ح��ة  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  يف 
ووقاية �ملجتمع من فريو�س كورونا 

�مل�شتجد.
رئي�س  �لنعيمي  حممد  �شعادة  و�أك��د 
هذه  �أه��م��ي��ة  لننت�شر  ن��ل��ت��زم  حملة 

�لطب  مركز  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �حلملة 
�حل�شن  دب����ا  م��دي��ن��ة  يف  �ل���وق���ائ���ي 
لتنفيذ هذه �ملحا�شرة لتنمية �لوعي 

لدى �أفر�د �ملجتمع .
ب�������دوره حت�����دث �ل����دك����ت����ور م���اأم���ون 
عثمان �لعو�س حول �آخر م�شتجد�ت 

ف������ريو�������س ك�������ورون�������ا و�ل����ن���������ش����ائ����ح 
و�الإر�������ش������اد�ت �ل���ع���ام���ة �ل���ت���ي يجب 
�ت���ب���اع���ه���ا ل���ل���وق���اي���ة م����ن �الإ����ش���اب���ة 
بالفريو�س الفتا �إىل �أهمية �لنظافة 
�ل��ع��ام��ة و����ش��ت��خ��د�م م���و�د �لتطهري 

لتجنب �الإ�شابة بالفريو�س.
وت��ط��رق يف حم���اور �مل��ح��ا���ش��رة نحو 
�لتي  و�الأعر��س  �نتقاله  طرق  بيان 
وتاأثريه  مكافحته  وط��رق  ت�شاحبه 
على �لفئات �ل�شنية وو�شائل �لوقاية 
و�فياً  �شرحاً  حديثه   متخلال  منه  
وطرق  و�أعر��شه  باملر�س  للتعريف 
تناولت  م����ت����ن����اوال  م���ن���ه  �ل����وق����اي����ة 
وخا�س  ع���ام  ب�شكل  �ل��وق��اي��ة  ط���رق 
�ملجتمع من  �أو  �مل��ن��زل  د�خ���ل  ���ش��و�ء 
ه���ذ� �ل��ف��ريو���س وت��ت��م��ث��ل يف جتنب 
مطهر  و������ش����ت����خ����د�م  �حل�����ي�����و�ن�����ات 
�الأيدي وجتنب �الختالط باملر�شى 
وتغطية  تنف�شية  باأعر��س  �مل�شابني 
�ل�شعال  عند  مبناديل  و�الأن���ف  �لفم 

وغ�شل �ليدين باملاء و�ل�شابون .

الفجرية لالإح�شاء ينفذ م�شح القوى العاملة يف الإمارة موارد ال�شارقة تعلن عن براجمها التدريبية ل�شهر دي�شمرب القادم
•• ال�صارقة -الفجر:

تنفذ د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية بال�شارقة �شل�شلة بر�جمها �لتدريبية �الإلكرتونية ل�شهر 
دي�شمرب �لقادم و�لتي ت�شتهدف موظفي حكومة �ل�شارقة من جميع مدن ومناطق 

�الإمارة يف �ل�شارقة و�ملنطقة �لو�شطى و�ملنطقة �ل�شرقية.
»�لتدريب عن  بنظام  20 برناجما تدريبيا  بال�شارقة  �لب�شرية  �مل��و�رد  د�ئرة  وتعقد 

.Microsoft Teams ُبعد« با�شتخد�م برنامج
وتتمثل �لرب�مج �لتدريبية للموظفني يف : �د�رة �لتميز �ملوؤ�ش�شي ، و�البد�ع و�البتكار 
�لقياد�ت  تنمية  �لعمل،  يف  و�لتطوير  �لعمل،  وخطط  �لتقارير  و�ع��د�د   ، �لعمل  يف 
و�الت�شال مع  �لتو��شل  وف��ن   ، ، وج��ودة �خلدمات  لغة �جل�شد  و   ، �ل��و�ع��دة  �ل�شابة 
�لتفكري،  يف  �ل�شبع  و�لقبعات  للجمهور،  �ل��ت��ح��دث  عند  و�ل��ث��ق��ة   ، �خل��دم��ة  متلقي 

يف  �لتفوق  ومهار�ت   ، فعال  مفاو�س  تكون  كيف  ،و  �ملتعاملني  ور�شا  والء  وبرنامج 
، ومدير الول مرة ، وحت�شني  ، و�ال�شرت�تيجيات �ل�شلوكية �ملتميزة   �الد�ء �الد�ري 
�شكاوي  م��ع  للتعامل  �ل��ط��رق  �ف�شل  ،و  �لوظيفي   و�لتميز  �لتكيف  ذك��اء  ،و  �الأد�ء 
�لقيادة  وم��ه��ار�ت   ، �الد�ره  يف  وتطبيقاتها  للتحفيز  �لعامة  و�لنظرية   ، �ملتعاملني 
�مللهمة و�الد�رة �ملبدعة. وتنفذ �لرب�مج �الإلكرتونية يف �إطار خطط �لد�ئرة لتوفري 
فر�س تطوير �ملهار�ت من خالل �لتعليم �اللكرتوين وذلك �شعياً منها خللق كفاء�ت 

حكومية تو�كب تطور�ت �لعمل وت�شاهم يف رفع كفاءة موظفي �حلكومة .
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  دوري  ب�شكل  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  ب��ر�جم��ه��ا  بن�شر  �ل���د�ئ���رة  وت��ق��وم 
�الجتماعي بهدف متكني �ملوظفني من �ختيار �لدور�ت �لتدريبية �لتي تتنا�شب مع 
�إلكرتونية توفر �لكثري من �لوقت و  �حتياجاتهم �لوظيفية و �ل�شخ�شية بطريقة 

�جلهد ، باالإ�شافة �إىل �شهولة �ختيار �لربنامج �ملنا�شب لكل موظف.

•• الفجرية -وام:

بد�أ مركز �لفجرية لالإح�شاء �أم�س تنفيذ م�شح �لقوى �لعاملة 
2020 يف �إمارة �لفجرية وهو م�شح �إح�شائي يتم تنفيذه �شنويا 
وعالقتهم  و�ل�شكان  �لعاملة  �ل��ق��وى  خ�شائ�س  على  للتعرف 
و�لتي  �لعمل،  ب�شوق  �ملتعلقة  �ملو��شيع  �إىل  �إ�شافة  �لعمل  بقوة 
ت�شاهم يف تقدير موؤ�شر�ت �شوق �لعمل وفقاً لالأنظمة و�ملعايري 

�لدولية.
كما ي�شاهم �مل�شح يف توفري �لبيانات �لالزمة الأغر��س �لبحث 
و�لتحليل �الإح�شائي و�لتي تدعم متخذي �لقر�ر على خمتلف 
عالية  ج���ودة  وذ�ت  ودقيقة  حديثة  بيانات  وي��وف��ر  �مل�شتويات، 

ب�شكل  �لعمل  بقوة  عالقتهم  ح�شب  �ل�شكان  بخ�شائ�س  تتعلق 
عام وعن �خل�شائ�س �ملتعلقة بال�شكان �مل�شاركني يف قوة �لعمل 

ب�شورة خا�شة.
�إبر�هيم �شعد مدير مركز �لفجرية لالإح�شاء  �لدكتور  و�أه��اب 
�مليد�ين  �لعمل  ف��رق  قبل  م��ن  زيارتها  تتم  �لتي  �الأ���ش��ر  جميع 
�لتعاون معها يف �الإدالء بالبيانات �الإح�شائية �لدقيقة و�خلا�شة 
بامل�شح، و�أكد �أن جميع �لبيانات �لتي �شيتم �الإدالء بها من طرف 
�الأ�شر �مل�شاركة يف �مل�شح، �شتعامل ب�شرية تامة والأغر��س �لعمل 

�الإح�شائي فقط.
و�أفاد باأن �ل�شو�بط �الحرت�زية �ملطلوبة ملكافحة تف�شي جائحة 

»كورونا« �شيتم تطبيقها �أثناء �لعمل �مليد�ين .

•• ال�صارقة - وام:

�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد  �ل�شمو  تفقد �شاحب 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة �أم�س عدد� 
�لتنموية و�حليوية يف مدينة خورفكان،  �مل�شروعات  من 
م�شروعات  متابعة  على  �ل��د�ئ��م  �شموه  ح��ر���س  �إط���ار  يف 

�الإمارة ورفدها باملر�فق �خلدمية و�ملو�قع �ل�شياحية.
�شعادة  �ل�شارقة،  �ل�شمو حاكم  ��شتقبال �شاحب  وكان يف 

�ملهريي، رئي�س هيئة  �ملهند�س �شالح بن بطي  �مل�شت�شار 
�ل�شارقة،  �إم����ارة  يف  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �مل���ب���ادر�ت  تنفيذ 
حيث ��شتهل �شموه زيارته بتفقد �شري �الأعمال �الأخرية 

و�لت�شطيبات �لنهائية مل�شروع »مدرج خورفكان«.
وجتول �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة يف �ملدرج، متفقد�ً 
�لتدرج و�أماكن �جللو�س �ملختلفة و�لزو�يا وجنبات �ملدرج، 
�ل�����ش��ور و�ل��ل��ق��ط��ات �خلا�شة  ���ش��م��وه ع��ل��ى بع�س  و�ط��ل��ع 
 400 �مل�����ش��روع  م�شاحة  على  �إن�����ش��اوؤه  �جل���اري  بامل�شروع 

�مل�شروع  تفا�شيل  �إىل  �شموه  و��شتمع  م��رب��ع،  ق��دم  �أل��ف 
و�لتوجيهات  �ملالحظات  �شموه  و�أب���دى  �ملهند�شني،  من 

�خلا�شة باللم�شات �الأخرية لهذ� �مل�شروع.
بعد ذلك توجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
�ل�شارقة،  حممد �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س �الأعلى، حاكم 
باإ�شافة  �شموه  ووج��ه  �ملكان،  وتفقد  �لرفي�شة،  �شد  �إىل 
م�شتلزمات  ج��م��ي��ع  تت�شمن  م��ظ��ل��ل��ة،  ع��ائ��ل��ي��ة  ج��ل�����ش��ات 

�جللو�س و�لر�حة، وكذلك مو�قع لل�شو�ء.

مو�قف  بعمل  �ل�شارقة،  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  وج��ه  كما 
و�إن�شاء  �لرفي�شة،  �شد  يف  �إ�شافية  مياه  ودور�ت  �شيار�ت 
م�شار جبلي يربط بني �ملو�قف �حلالية وقناة �لرفي�شة 
مرة  و�ل��ع��ودة  �لرفي�شة  برجي  �إىل  �لو�شول  ث��م  �ملائية 
�أخرى �إىل �ملو�قف، بجانب جل�شات عائلية مبا�شرة على 
يف  حالياً  �ملوجودة  �ملر�فق  �إىل  باالإ�شافة  �لرفي�شة  قناة 
حر�شاً  وذل��ك  �الألعاب،  ومنطقة  و�ملقهى  كاملطعم  �ملكان 
�ل��ر�ح��ة و�لرتفيه  درج���ات  �أع��ل��ى  �شموه على توفري  م��ن 

لرو�د �ملكان.
�ل��ق��ري��ب �لعاجل،  �ف��ت��ت��اح م����درج خ��ورف��ك��ان يف  و���ش��ي��ت��م 
���ش��م��ن ح��ف��ل ���ش��خ��م وع���رو����س ك���ب���رية، وع���ر����س لفيلم 
�إ�شافة تفا�شيل جديدة مل يكن  �أن مت  »خورفكان«، بعد 
يت�شمنها �لفيلم �أثناء عر�شه �الأول خالل �فتتاح �شاحب 
��شتكمااًل  �ل�شارقة طريق خورفكان، وذلك  �ل�شمو حاكم 
�ل��ربت��غ��ايل ملدينة  �ل��غ��زو  ل��الأح��د�ث �لتي د�رت يف ف��رتة 

خورفكان.

•• راأ�ض اخليمة - �صليمان املاحي 

مبنا�شبة »�ليوم �لعاملي الإحياء ذكرى 
�ل�����ط�����رق« نظمت  ح��������و�دث  ����ش���ح���اي���ا 
ر�أ�س  ب�شرطة  و�ل��دوري��ات  �مل��رور  �إد�رة 
�خليمة، بح�شور �لعميد �أحمد �ل�شم 
�إد�رة �ملرور و�لدوريات،  �لنقبي مدير 
و�لدوريات  �مل���رور  �شباط  م��ن  وع���دد 
ب�شرطة ر�أ�س �خليمة، معر�شاً مرورياً 
ت���وع���وي���اً يف »م����رك����ز �حل����م����ر� م����ول« 
بر�أ�س �خليمة، الإحياء ذكرى حو�دث 
�مل��رور على �لطرق، من خالل عر�س 
و�للوحات  �ملج�شمات  م��ن  جم��م��وع��ة 
�ل��ف��ن��ي��ة �مل�����روري�����ة �ل���ت���ي ت���رم���ز �إىل 
�ملرورية،  �ل�شرعة و�حل��و�دث  خماطر 

ف�شاًل عن �خل�شائر �لب�شرية و�ملادية 
�جل�����ش��ي��م��ة �ل���ت���ي ت��ت�����ش��ب��ب ب���ه���ا هذه 
عليها  ي��رتت��ب  وم���ا  �ملهلكة  �حل����و�دث 
ومادية  نف�شية  �شلبية  �أ����ش���ر�ر  م���ن 
وجمتمعية تنعك�س �شلباً على تركيبة 

�ملجتمع.
�إد�رة  م��دي��ر  �و���ش��ح  �ملنا�شبة،  وب��ه��ذه 
�مل�������رور و�ل������دوري������ات ب�����ش��رط��ة ر�أ������س 
�لعاملي  �ل���ي���وم  �إح���ي���اء  ب����اأن  �خل��ي��م��ة، 
ل��ذك��رى ح����و�دث �مل����رور ع��ل��ى �لطرق 
�إن�شانية و�عية نحو توحيد  يعد لفتة 
�ل�شعور و�مل�شوؤوليات وت�شافر �جلهود 
ل��ت��ف��ادي �حل������و�دث �مل����روري����ة و�حل���د 
�لب�شرية،  �لنف�س  على  حفاظاً  منها 
وم�شتخدمي  �ل�شائقني  جميع  د�ع��ي��اً 

�لطرق �إىل �شرورة �لتعاون مع رجال 
�ملرور و�لدوريات، يف �اللتز�م بتطبيق 
�ل�شري  و�أن����ظ����م����ة  وق�����و�ن�����ني  ل����و�ئ����ح 
و�ملرور، تعزيز الأمن و�شالمة �الأرو�ح 
و�مل��م��ت��ل��ك��ات ع��ل��ى �ل��ط��رق، م��ن خالل 
�ل��ت��ز�م �جل��م��ي��ع ب��رب��ط ح���ز�م �الأم���ن، 
و�ل��ت��ق��ي��د ب��ال�����ش��رع��ات �مل����ق����ررة على 
��شتخد�م  وجت��ن��ب  �ل��ط��ري��ق،  ج��ان��ب��ي 
وترك  �لقيادة،  �أث��ن��اء  �لنقال  �لهاتف 

م�شافة �أمان كافية بني �ملركبات.
و�أكد �لعميد �أحمد �لنقبي، باأن �شرطة 
ر�أ�س �خليمة، بالتعاون و�لتن�شيق مع 
حتر�س  �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني،  �شركائها 
�ل�شالمة  م���ن���ظ���وم���ة  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
�مل�����روري�����ة �ل���ت���ي ت���ع���زز ���ش��ب��ط �أم����ن 
�ل�شعور  موؤ�شر  رفع  وبالتايل  �لطرق 
ب��االأم��ن و�الأم����ان ون�����ش��ره على نطاق 
�لعاملية  �ملنا�شبات  �إحياء  ع��رب   و��شع، 

�ملرورية، و�إقامة �لفعاليات و�الأن�شطة 
و�مل��ع��ار���س �مل��روري��ة �ل��ت��وع��وي��ة، �لتي 
ب�شرورة  عليه  وتوؤكد  �جلمهور  حتث 
جتنب �لوقوع �شحية �ل�شرعة �لز�ئدة 
�الأمر  �ل��ق��ي��ادة  يف  و�ل��ت��ه��ور  و�لطي�س 
�ل����ذي ي��ت�����ش��ب��ب يف ح����دوث �حل����و�دث 
�مل���روري���ة �مل��ه��ل��ك��ة وم���ا ي��رتت��ب عليها 
من ��شتنز�ق وهدر للطاقات �لب�شرية 

و�ملادية، وكذلك �لبنية �لتحتية.

حاكم ال�شارقة يتفقد عددا من امل�شاريع التطويرية يف مدينة خورفكان

مبنا�صبة �لي�م �لعاملي 

مرور راأ�ص اخليمة يتذكر �شحايا حوادث املرور مبعر�ص 

••اأبوظبي -الفجر:

و�لور�س  �ملحا�شر�ت  من  �لعديد  �أبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
و�مل�شابقات عن ُبعد، �شمن فعالية »ريا�شة بال حدود«، بالتعاون 
مع عدد من �ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني، وذلك بهدف توعية �أفر�د 
�ملجتمع من عمر 13 وما فوق باأهمية �لريا�شة، وت�شجيعهم على 

ممار�شتها بطرق �شحية �آمنة.
وحتت �شعار »من�شي معاً«، نظم مركز بلدية مدينة ز�يد، بالتعاون 
فئات  خمتلف  ��شتهدفت  ريا�شية  فعالية  �مل��ه��ار�ت،  مدر�شة  م��ع 

�مل�شائية،  �ل��ف��رتة  يف  ُب��ع��د  ع��ن  ور���ش��ة  عقد  خاللها  مت  �ملجتمع، 
��شتعر�شت �أهمية ريا�شة �مل�شي يف �حلفاظ على �شحة �لفرد.

وت�شمنت �لور�شة �شرحاً للكثري من �ملعلومات عن فو�ئد ريا�شة 
�مل�شي، وعر�شاً لفيديو يو�شح �لطرق �ل�شحيحة ملمار�شتها، حيث 
بفريو�س  وعالقتها  �ل��ري��ا���ش��ة  باأهمية  �مل�����ش��ارك��ني  توعية  مت��ت 
كورونا وكيف ت�شاعد على �شرعة �لتعايف من �لفريو�س، وكذلك 
جائحة  خالل  ممار�شتها  ميكن  �لتي  �لريا�شات  �أف�شل  تو�شيح 

كورونا.
�لوقائية  �الإر���ش��اد�ت  �لكثري من  تقدمي  �لور�شة  كما مت يف ختام 

باالإ�شافة  �لريا�شة،  ممار�شة  �أثناء  �تباعها  �لو�جب  و�لن�شائح 
�إىل تخ�شي�س وقت لتلقي �أ�شئلة و��شتف�شار�ت �جلمهور �مل�شارك 

و�الإجابة عليها من قبل �ملتحدثني يف �لور�شة.   
من جانبه نظم مركز بلدية م�شفح، بالتعاون مع م�شت�شفى اليف 
�أهمية �لريا�شة يف حياة �لفرد،  كري، حما�شرة لفئة �لعمال عن 
حتدث فيها �لدكتور ر�جا فنجر من م�شت�شفى اليف كري باللغة 
�لهندية، كما مت بعدها طرح �شوؤ�ل كم�شابقة للجمهور �مل�شارك، 
ثم ��شتبيان عن �لفعالية، حيث مت تقدمي ق�شائم فح�س جمانية 

للفائزين يف �مل�شابقة.

�صمن فعالية »ريا�صة بال حدود«

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�شًا وحما�شرات عن ُبعد لتوعية اأفراد املجتمع باأهمية ممار�شة الريا�شة

جمل�ص مدينة دبا احل�شن بالتعاون مع الطب الوقائي 
يوعي بالإجراءات الحرتازية لفريو�ص كورونا 

•• ال�صارقة-الفجر:

تاأهيل  يف  روؤيتها  خ��الل  من  �لقا�شمية  �جلامعة  تو��شل 
�لعمل  ل�شوق  �لالزمة  �ملهار�ت  و�أرق��ى  باأف�شل  خريجيها 
للطلبة  تنفذها حاليا  �لتي  �لور�س  من خالل جمموعة 
�لالزمة  �مل��ه��ار�ت  من  متكينهم  بهدف  تخرجهم  �ملتوقع 

لاللتحاق بالوظائف �ملختلفة.
من  �لقا�شمية  باجلامعة  و�الإد�رة  �القت�شاد  كلية  وكثفت 
تقنية  خ��الل  م��ن  للطلبة  قدمتها  �لتي  �ل��ور���س  �شل�شلة 
�ل��ت��و����ش��ل �مل���رئ���ي دع���م �ل��ط��ل��ب��ة �مل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى �لتخرج 

وتاأهيلهم ل�شوق �لعمل خالل �شهر نوفمرب �جلاري.
�ل��ت��ي حتر�س  �ل��ع��ن��اوي��ن  �أه���م  �أح���د  �ل��ور���س  وت�شكل تلك 
�لكلية على طرحها للطلبة بهدف �شعيها لتكامل �أدو�رها 
وظائف  متطلبات  �إىل  �النتقال  يف  �جلامعة  روؤى  �شمن 
تغري�ت  ي�شهد  و�ل���ذي  �لعمل  ���ش��وق  وم��ت��غ��ري�ت  �لع�شر 
د�ئمة لتهيئة �لد�ر�شني �ملقبلني على �لتخرج من كليات 
�لهامة  �ملرحلة  لهذه  �ال�شتعد�د  من  ومتكينهم  �جلامعة 
�لالزمة  �خل��رب�ت  خمتلف  على  و�طالعهم  حياتهم  من 

بعد �أن تاأهلو� يف جماالت تخ�ش�شاتهم.
�القت�شاد  كلية  حاليا  تنفذها  �لتي  �لور�س  تلك  وتعك�س 
�لتخرج يف خلق  �ملقبلني على  �إيجابيا لدى  �أثر�  و�الإد�رة 
�ملجتمع  متطلبات  وف��ق  �ملتاحة  للوظائف  حيوية  روؤي���ة 

�لتي  و�ملت�شارعة  �لكربى  و�لتحوالت  �لذكية  و�لتقنيات 
ت�شهدها �ملجتمعات وطبيعة �لوظائف �لتي �شتكون متاحة 
�مل�شتقبلية من  بالتحديات  و�لوعي  �لقريب  �ملدى  خالل 

خالل �متالك مهار�ت جديدة.
و�لتي  �لرئي�شية  �ملحاور  من  ع��دد�  �لور�س  تلك  وتتناول 
ت�����ش��م��ل �إع�����د�د �ل�����ش��رية �ل��ذ�ت��ي��ة ب��ج��ان��ب ف���ن �ملقابالت 
تاأهيل  بهدف  �لتقدميية  �ل��ع��رو���س  و�إع����د�د  �ل�شخ�شية 

�خلريج بكافة �ملهار�ت �خلا�شة بالتوظيف .
و�أك�����د �الأ����ش���ت���اذ �ل���دك���ت���ور حم��م��د �ل�����ش��ام��ي ع��م��ي��د كلية 
نفذتها  �لتي  �لور�س  تلك  �أهمية  �إىل  و�الإد�رة  �القت�شاد 
�لتعلم  لتعزيز  �لقا�شمية  بر�مج �جلامعة  �إطار  �لكلية يف 
م��ن خ��الل ت��اأه��ي��ل �ل��ط��ال��ب مب��ه��ار�ت �ل��ت��ق��دم للوظائف 
�ملنا�شبة لطبيعة در��شته و�جتيازه للمقابالت �لتي تعقد 

.
�أن تلك �لور�س تقام بتوجيهات من قبل �الأ�شتاذ  و�أو�شح 
�إطار  يف  �لقا�شمية  �جلامعة  مدير  �شامل  ر�شاد  �لدكتور 
تناف�شية  ميزة  �جلامعة  خريج  منح  �أهمية  على  تاأكيده 
علميا  تاأهيله  مت  �أن  بعد  للوظائف  �ل��ت��ق��دم  م��ه��ار�ت  يف 

و�أكادمييا طو�ل �شنو�ت در��شته .
ولفت �ل�شامي �إىل �أن تلك �لور�س �لتي تو��شلت على مدى 
ثالث �أيام ت�شهم ب�شكل فاعل يف حتقيق روؤية �جلامعة من 

متكني �خلريج من �النخر�ط يف �شوق �لعمل.

اجلامعة القا�شمية توؤهل خريجيها ل�شوق العمل من 
خالل ور�ص متخ�ش�شة يف مهارات اللتحاق بالوظائف 
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العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
بريباريد  �ل�ش�����ادة/هوم  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للنقليات و�ملقاوالت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2702329 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد علي حمد�ن �شامل �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حنان حم�شن �شعيد جوفان

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/معهد �مل�شتقبل للتدريب و�للغات 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:1200996 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شالح بدر �شالح عبيد �لعريفي %20

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بدر �شالح عبيد حم�شن �لعريفي %80

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف بدر �شالح عبيد حم�شن �لعريفي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف هالل �شالح عبيد حم�شن �لعريفي

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز �شو�ك �المار�ت لال�شنان 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�شة رقم:2614267 

تعديل ن�شب �ل�شركاء/عي�شى �بر�هيم جا�شم علي �حلو�شني من 46% �ىل %31

تعديل ن�شب �ل�شركاء/حممد فوزي علي بدر�ن من 16% �ىل %49

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ودميه حممد �شقر �شعدون �لفالحي من 5% �ىل %20

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فر��س عربي يربودي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عمار حممد خري �لكيال

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لورده �ل�شحرية لتجارة �القم�شة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1145592 

تعديل �إ�شم جتاري من/ حمل �لورده �ل�شحرية لتجارة �القم�شة 

MAGIC FLOWER TEXTILES TRADING SHOP 

�إىل /د�يل فروت للخ�شار و�لفو�كه

DALY FRUIT FOR VEGETABLES AND FRUITS 

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملن�شوجات و�القم�شة - بالتجزئة )4751001(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
�لقمر  �ل�ش�����ادة/طيف  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاوالت و�لنقليات �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2084875 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شالح حممد ر��شد حممد �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نور �حمد عي�شه مبارك �لعامري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
�اللكرتونية  لالجهزة  �ل�ش�����ادة/�لروؤية  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�شة رقم:1183857 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل حبيب علوى زين �لعطا�س %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شميتا �شوبا�س زوجه �شوبا�س %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل حبيب علوى زين �لعطا�س

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شميتا �شوبا�س زوجه �شوبا�س

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�الأملاين ليموزين لنقل �لركاب 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�شة رقم:1285118 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد حممد عبيد �جلابر �ملري %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبيد حممد عبيد �جلابري �ملري %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جابر عبيد خليفه �جلابر �ملري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبيد خليفه �جلابر �ملري

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لنجوم �لثالثة للنقليات 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامة رخ�شة رقم:1175326 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �لنجوم �لثالثة للنقليات �لعامة 

THREE STARS GENERAL TRANSPORT 

�إىل /ووىل ويل�شون للنقليات �لعامه 

WOOLLY WILSON GENERAL TRANSPORT

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
للنقليات  �ل�ش�����ادة/�جلرن�ل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة  رخ�شة رقم:1160055 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة رقيه حممد علي رجا�س %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي حممد عبيد
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لدقه للتغليف ذ.م.م  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1055865 
تيجو�ين  ناريندر�  �نيل  وبيع/��شافة  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 

ناريندر� بور�شوتامد��س تيجو�ين %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف بهارت هريالنى مهي�س
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ بريفكت 

 CN 2648910:لتجارة �لعامة رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ �إب�شيلون 

 CN 3704675:للحلويات رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شتيكون للمقاوالت 

�لكهروميكانيكية ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1311102 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�لرحمن حم�شن عبد�هلل فرج �لهاجري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل يو�شف حممد علي �ملرزوقي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �ل�ش�����ادة/ربد�ن  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2037736 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة في�شل جا�شم علي حممد �حلمادي %33

تعديل ن�شب �ل�شركاء

عبد�لرز�ق عبد�هلل عبد�لرحمن علي �ملرزوقي من 50% �ىل %34

تعديل ن�شب �ل�شركاء

عمر عبد�هلل ح�شن �شيف �لزعابي من 50% �ىل %33

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كينج فروت�س للع�شائر �لطازجه 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2923818 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد يحيى ر��شد �شعيد �لعربي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حميد �شعيد علي �جلارى �لكتبي
تعديل �إ�شم جتاري من/ كينج فروت�س للع�شائر �لطازجه 

KING FRUITS FRESH JUICE 

�إىل /مطعم وم�شاوي كينج فروت�س 
KING FRUITES RESTAURANT AND GRILL

تعديل ن�شاط/��شافة م�شاوي على �لفحم )�شفاري( )5621006(
تعديل ن�شاط/��شافة جتهيز �لفطائر و�ملعجنات )5621004(

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( )5610003(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ جا�شم 

جمعة �لتميمي لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت
 رخ�شة رقم:CN 1153990  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
لنقل  �ل�ش�����ادة/�الحالم  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لركاب باملركبات �لفخمة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2689821 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �بر�هيم علي غلوم مو�شى �لعبيديل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ماجد عبد�هلل حممد �بر�هيم �شياح

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�وق�شت بيوتي �شبا

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2919286 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة موزه عبد�هلل �حمد �ل�شام�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شهام مهدى هادي �لوقي�س �لهاجري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13095 بتاريخ 2020/11/23 

�إعــــــــــالن
ربوع  �ل�ش�����ادة/  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبادية للتو�بل و�لبهار�ت
رخ�شة رقم:CN 2444286  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

�أع����ل����ن م���ن���ت���دى ت���ع���زي���ز �ل�������ش���ل���م يف 
�ملجتمعات �مل�شلمة عن تعيني �خلبري 
بني  و�لتقارب  �لدولية  �لعالقات  يف 
�ل��ث��ق��اف��ات �ل�����ش��ي��خ �مل��ح��ف��وظ ب��ن بيه 

�أمينا عاما جديد� للمنتدى.
ب��ن بيه - يف  �مل��ح��ف��وظ  �ل�شيخ  وع���رّب 
ت�����ش��ري��ح ل���ه ب���ه���ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة - عن 
�ل�شادق  و�م��ت��ن��ان��ه  �ل��ب��ال��غ  �ع���ت���ز�زه 
�لر�شيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  �ل�����ش��ام��ي��ة  بالثقة 
من  ر�ج��ي��ا  �ملن�شب،  ه��ذ�  يف  بتعيينه 
و�ل�شد�د  �لّتوفيق  ينال  �أن  تعاىل  �هلل 
عرب  كما  ظ��ّن��ه��م،  ح�شن  عند  ليكون 
�ملنتدى  ل��ر�ع��ي  و�متنانه  �شكره  ع��ن 
�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان 
وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل على 

هذ� �لتكليف و�لت�شريف .
و�أ�شاف : » �أّن �ملنتدى ما�س يف دروب 
موؤ�ّش�شا  �أبوظبي،  من  �ملنطقة  �شالم 
�ل�شنو�ت  خ�����الل  ت����ر�ك����م  م����ا  ع���ل���ى 
�لعلمية  �ل��ت��اأ���ش��ي��الت  م���ن  �مل��ا���ش��ي��ة 
�لروؤية  �الإب��د�ع��ي��ة، �شمن  و�مل��ب��ادر�ت 
�الإمار�تية �لقائمة على ��شرت�تيجية 
م�شتقبل  ال  باأنه  توؤمن  �لتي  �ل�شلم، 
�ل�شالم  خ���الل  م���ن  �إال  ل��الإن�����ش��ان��ي��ة 
و�لوئام وقيم �لت�شامح و�لتعارف، و�أن 
�لتعاي�س و�لتعاون هو �خليار �الأمثل 

و�الأوحد للعامل �أجمع«.
�أن   «  : �ل�شيخ �ملحفوظ بن بيه  و�أّك��د 

�ل��ق��ادم��ة حلمل  �ملرحلة  �الأول��وي��ة يف 
ر�ي�����ة �ل��ت�����ش��ام��ح وروؤي�������ة �ل�������ش���الم يف 
�مل��ح��اف��ل �ل��دول��ي��ة م��ن خ���الل تعزيز 
مع  �لثنائية  و�ل��ع��الق��ات  �ل�����ّش��ر�ك��ات 
ر�أ�شها  وع���ل���ى  �ل���دول���ي���ة  �مل���ن���ظ���م���ات 
وم�شاعفة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  م��ن��ظ��م��ة 
ركاء  جهود �لتن�شيق و�لتعاون مع �ل�َشّ
يف حلف �لف�شول �جلديد و�الأ�شدقاء 
��َع��ل �الأم������ل يف غد  م���ن ح��ام��ل��ي ِم�����شْ
فيه  تت�شالح  غد  لالإن�شانية،  م�شرق 

�الأمم وتت�شافح فيه �لنفو�س«.
ب���ن بيه  �مل��ح��ف��وظ  �ل�����ش��ي��خ  �أن  ي��ذك��ر 
�لعالقات  يف  دب����ل����وم  ع���ل���ى  ح���ا����ش���ل 
�لدولية من معهد بركلي يف �لواليات 
ول�����ه جتربة  �الأم���ري���ك���ي���ة،  �مل���ت���ح���دة 
�مليد�نية  �مل��ب��ادر�ت  جم��ال  يف  طويلة 
�لت�شامح  ثقافة  ون�شر  لل�شلم  �ملعززة 

و�لعمل �خلريي.

•• دبي -وام: 

دعا معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد 
�ملناخي  �لتغري  �لنعيمي وزير  بلحيف 
كافة  ت��ط��وي��ر  ����ش���رورة  �إىل  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
�ملتعلقة  و�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �خل��ط��ط 
دول  م�شتوى  على  �ل��زر�ع��ي  بالقطاع 
للو�شول  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
رفع  ت�����ش��اه��م يف  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول  �إىل 
يف  �ل��غ��ذ�ء  و��شتد�مة  �أم��ن  م�شتويات 
�ملنطقة ما يعزز قدرتها على �لتعامل 

مع �أوقات �الأزمات و�لطو�رئ.
وقال معاليه خالل تر�أ�شه لالجتماع 
�لزر�عي  �ل��ت��ع��اون  ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ث��الث��ني 
�خلليجي  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ب������دول 
�ل���ذي عقد – �ف��رت����ش��ي��ا - �م�����س �إن 
�لتبعات �لتي فر�شتها جائحة كوفيد 
�أظهرت  �ل���دويل  �ملجتمع  على   -19
لتعزيز  �ال�شرت�تيجية  �حلاجة  مدى 
�لغذ�ء  و����ش��ت��د�م��ة  �أم����ن  م�����ش��ت��وي��ات 
و��شتمر�رية ومرونة �شال�شل توريده، 
�ملنطقة  حاجة  على  �ل�شوء  و�شلطت 
�خلليجية �إىل �شرورة تعزيز قطاعها 
�ل������زر�ع������ي »�ل����ن����ب����ات����ي و�حل�����ي�����و�ين« 
وقطاعات �لت�شنيع �ملتعلقة به حملياً، 
�لتوريد  ���ش��ال���ش��ل  ق���اع���دة  وت��و���ش��ي��ع 

و�شمان تنوعها و��شتمر�ريتها.
و�أ��������ش�������اف » حت���ق���ي���ق ه�������ذ� �ل����ه����دف 
�ال�شرت�تيجي يتطلب حتفيز �جلهود 
وتعزيز  �مل����ج����ال  ه������ذ�  يف  �مل����ب����ذول����ة 
دول  بني  �مل�شرتك  و�لتن�شيق  �لتعاون 
�مل��ج��ل�����س وم���ر�ج���ع���ة وت���ط���وي���ر كافة 
ل�شمان  �مل�شتقبلية  �ال�شرت�تيجيات 
لالأجيال  �أف�������ش���ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  �إي����ج����اد 
�أنه  �إىل  �حل��ال��ي��ة و�مل��ق��ب��ل��ة«.. م�����ش��ري�ً 
ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �ل�����ش��ع��وب��ات �لتي 
كورونا  ف���ريو����س  ج��ائ��ح��ة  ف��ر���ش��ت��ه��ا 
�أن دولة �الإم��ار�ت بف�شل  �إال  �مل�شتجد 
�لر�شيدة  ق��ي��ادت��ه��ا  وت��وج��ي��ه��ات  روؤى 
يتعامل  �ل��ذي  منوذجها  ع��رب  متكنت 

فر�س  �أن��ه��ا  على  �لتحديات  كافة  م��ع 
�ل�شعوبات  ه�����ذه  جت�������اوز  م����ن  من����و 
توريد  �شال�شل  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  وت��ع��زي��ز 
�ل���غ���ذ�ء وت��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى حتقيق 
قدر�ت  ورف��ع  �ل��غ��ذ�ء  و��شتد�مة  �أم��ن 
��شرت�تيجية  ع��رب  �ل���ذ�ت���ي  �الك��ت��ف��اء 
�لت�شريعات  م��ن  متكاملة  ومنظومة 

و�ملبادر�ت و�لرب�مج �لطموحة.
�أع����م����ال  ج��������دول  ن���اق�������س  ذل������ك  �إىل 
رفعها  على  للعمل  بنود   9 �الجتماع، 
�لتعاون  دول  ملجل�س  �لعامة  لالأمانة 
���ش��م��ل��ت خمرجات  �خل��ل��ي��ج��ي، و�ل���ت���ي 
�ملعنية  �ل�����������وز�ر�ت  وك������الء  �ج���ت���م���اع 
بالزر�عة يف دول �ملجل�س و�ل��ذي عقد 

– �فرت��شياً- يف 16 نوفمرب �جلاري، 
�ملو��شيع  م����ن  جم���م���وع���ة  و����ش���م���ل���ت 
باللجنة  �ملرتبطة  �لهامة  و�لق�شايا 
�لزر�عية،  �لد�ئمة للنظم و�ل�شيا�شات 
�حليو�نية،  للرثوة  �لد�ئمة  و�للجنة 
�ل�شمكية،  ل��ل��رثوة  �ل��د�ئ��م��ة  و�للجنة 
باالإ�شافة  �ملجل�س،  دول  م�شتوى  على 
�لعمل  م����و������ش����ي����ع  م�����ن  مل���ج���م���وع���ة 
�مل�شرتكة. وخرج �الجتماع مبجموعة 
�خلا�شة  �ملو��شيع  يف  �لتو�شيات  من 
للجنة  �لتو�شيات  و�شملت  جلنة،  بكل 
�لزر�عية  و�ل�شيا�شات  للنظم  �لد�ئمة 
�ملو�فقة على �لقانون »�لنظام« �ملوحد 
�لع�شوية  و�مل���ن���ت���ج���ات  ل���ل���م���دخ���الت 

ك��ق��ان��ون ����ش��رت���ش��ادي مل��دة ع��ام��ني مع 
�لقانونية،  �ل���ب���ن���ود  ك���اف���ة  م���ر�ج���ع���ة 
�خلا�شة  �لتنفيذية  �لالئحة  و�عتماد 
به، و�ملو�فقة على قانون »نظام« �حلجر 
وتكليف  �مل��ع��دل��ة،  ب�شيغته  �ل���زر�ع���ي 
�لزر�عية  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات  �ل��ن��ظ��م  جل��ن��ة 

مبر�جعة �لالئحة �لتنفيذية له.
�لد�ئمة  �ل��ل��ج��ن��ة  ت��و���ش��ي��ات  و���ش��م��ل��ت 
يتعلق  ف���ي���م���ا  �حل����ي����و�ن����ي����ة  ل�����ل�����رثوة 
�ل�����ش��ر�ء �جل��م��اع��ي �ملوحد  مب��و���ش��وع 
و�ملتح�شر�ت  و�ل��ل��ق��اح��ات  ل���الأدوي���ة 
يقوم  �أن  ع��ل��ى  �مل���و�ف���ق���ة  �ل��ب��ي��ط��ري��ة 
�مل���ج���ل�������س ب���ج���م���ع وت������وزي������ع ر�����ش����وم 
�ملتفق  �ل��ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  ب��ن��اء  �لت�شجيل 

 »2019 »نوفمرب  �جتماع  يف  عليها 
كلما  تلقائيا  �لقائمة  ت��ع��دل  �أن  على 
�إىل ذل��ك، وح��ث �لدول  دع��ت �حلاجة 
م�شاركة  يف  �ال�شتمر�ر  على  �الأع�شاء 
برنامج �ل�شر�ء �جلماعي. ويف مو�شوع 
�ال�شرت�شادية  �خل��ل��ي��ج��ي��ة  �خل���ط���ة 
�أو�شى  �حليو�نية  �الأم��ر����س  ملكافحة 
�خلليجية  �خلطة  باإقر�ر  �الجتماعي 
�ال����ش���رت����ش���ادي���ة مل��ك��اف��ح��ة �الأم����ر������س 
�خلا�شة  �ملوحدة  و�خلطة  �حليو�نية 
�للجنة  وتكليف  �لربو�شيال،  مبر�س 
با�شتكمال  �حليو�نية  للرثوة  �لد�ئمة 
�الأمر��س  باقي  خطط  م��ن  تبقى  م��ا 
�حليو�نية، كما �أو�شت �للجنة باملو�فقة 

�لوقائية  �الإج����������ر�ء�ت  ق���ان���ون  ع��ل��ى 
�ملعدية  �حل��ي��و�ن��ي��ة  �الأم����ر������س  م���ن 
م�شتوى  على  ومكافحتها  و�لوبائية 
دول �ملجل�س. و�أو�شت �للجنة �لد�ئمة 
�ل�شمكية فيما يخ�س برنامج  للرثوة 
باال�شتمر�ر  �ل��ك��ن��ع��د  �أ���ش��م��اك  �إن�����ز�ل 
يف  دوري  ب�شكل  �ل��ب��ي��ان��ات  �إدخ�����ال  يف 
�إنز�ل  ملعاينة  �الل��ك��رتوين  �ل��ربن��ام��ج 
�اللتز�م  مع  �الأ�شماك  من  �لنوع  ه��ذ� 
�شنوياً،  ع��ي��ن��ة   800 �الأدن�����ى  ب��احل��د 
وع��ق��د ور���ش��ة ع��م��ل يف ف��رب�ي��ر �ملقبل 
للربنامج  �لنهائية  �لنتائج  ملناق�شة 
م��ع ط���رح �إم��ك��ان��ي��ة ع��ق��د �ل��ور���ش��ة عن 
بعد وفقا مل�شتجد�ت �لظروف �حلالية 

�لتي تفر�شها �الإج��ر�ء�ت �الحرت�زية 
�أو�شت  ك��م��ا   .19  - ك��وف��ي��د  جل��ائ��ح��ة 
ف���ي���م���ا ي���خ�������س م�����و������ش�����وع �ل���دل���ي���ل 
�ل�شمكي  ل��ال���ش��ت��زر�ع  �ال���ش��رت���ش��ادي 
باإقر�ر �لدليل على �مل�شتوى �خلليجي 
وبدء �لعمل به، وفيما يخ�س مو�شوع 
وتنمية  حل���م���اي���ة  �مل����وح����د  �ل���ق���ان���ون 
و��شتغالل �لرثوة �ملائية �حلية لدول 
�ملجل�س �أو�شت باملو�فقة على �لقانون 
وبدء �لعمل به ب�شفة ��شرت�شاديه ملدة 
ع��ام��ني. ون��اق�����س �الج��ت��م��اع ع���دد� من 
غري  �لقيود  مثل  �مل�شرتكة  �لق�شايا 
�جلمركية، و�و�شى بت�شكيل فريق فني 
قانوين ي�شم ممثلني عن كل �جلهات 
للعمل  �ملجل�س  دول  يف  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت 
ع��ل��ى م��ر�ج��ع��ة وح�����ش��ر ه���ذه �لقيود، 
كما  لها.  �ملنا�شبة  �ملقرتحات  و�إع���د�د 
مقدمتان  ع��م��ل  ورق��ت��ي  مناق�شة  مت 
من �الأمانة �لعامة للمجل�س وتخت�س 
�خلليجي  �ل���ع���م���ل  ب���ت���ع���زي���ز  �الأوىل 
ب���ع���د جائحة  م����ا  مل���رح���ل���ة  �مل�������ش���رتك 
�لثانية  تخت�س  فيما   ،-19 ك��وف��ي��د 
�لغذ�ئي. ويف  �الأمن  بتعزيز منظومة 
دولة  �ختيار  �الجتماع  �عتمد  �خلتام 
�ل�  ورئي�س لالجتماع  كمقر  �لبحرين 
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•• اأم القيوين-وام:

�آل علي  ر�����ش���د  �أك�����د خ���ال���د ج��م��ع��ة 
لل�شباب  �لقيوين  �أم  جمل�س  رئي�س 
�أن �ملجل�س �شاهم يف تعزيز �لقدر�ت 
وكان   ، �الإم���ارة  يف  �ل�شابة  �لوطنية 
�حلا�شنة  �مل��ن�����ش��ة  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه  م��ن��ذ 
��شتطاعو�  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ب��اب  الأف���ك���ار 
�أفكارهم و  �أن يعر�شو�  من خاللها 
ق�شاياهم ويت�شاركوها مع �أ�شحاب 

�لقر�ر يف �ملجاالت كافة.
�أنباء  و�أ���ش��اف - يف ح��و�ر مع وكالة 
�المار�ت )و�م( - �أن جمال�س �ل�شباب 
�ل�شباب  ف��ئ��ة  جعلت  ع��ام��ة  ب�����ش��ورة 
م���ب���ادرة وم�����ش��ارك��ة يف �شناعة  ف��ئ��ة 
م�شتقبل دولة �الإم��ار�ت وهي كانت 
والز�لت من �أهم �لقنو�ت �مل�شاهمة 

يف متكني �ل�شباب منذ تاأ�شي�شها.
�أم  �أه�����م خ��ط��ط �مل��ج��ل�����س يف  وع����ن 
�أم  جم��ل�����س  �إن  ق�����ال   .. �ل���ق���ي���وي���ن 
�ل���ق���ي���وي���ن ل��ل�����ش��ب��اب ي���ع���د �ل������ذر�ع 
�لتنفيذي ملجل�س �الإم��ار�ت لل�شباب 
تطوير  يف  وي�������ش���اه���م  �الإم���������ارة  يف 
مهار�ت �ل�شباب وتوظيف طاقاتهم 
�شتى  يف  مو�هبهم  م��ن  و�ال�شتفادة 
�مل���ج���االت مب���ا ي��ع��ود ع��ل��ي��ه��م وعلى 

�أن  �إىل  الف��ت��ا   ، ب��اخل��ري  جمتمعهم 
ب�شورة  ت��رك��ز  خطة  و���ش��ع  �ملجل�س 
مبا�شرة على تطوير قدر�ت �ل�شباب 
�لتوجهات  مع  وتتو�فق  �الإم���ارة  يف 
�لهوية  وت��ع��زز  ل��ل��دول��ة  �مل�شتقبلية 
�لوطنية و�ملو�طنة �ل�شاحلة لديهم 
�ملائة  يف   80 ت��ن��ف��ي��ذ  خ�����الل  م����ن 
�ل��ت��ي �عتمدت  �مل��ج��ل�����س  م��ن خ��ط��ة 
و�لعمل  �ملجتمعية  �مل�شاركات  على 
�إىل  �إ�شافة   ، �لتطوعي  �الجتماعي 
�لتي  و�مللتقيات  �لتعليمية  �ل��ور���س 
من �شاأنها تنمية �لقدر�ت و�ملو�هب 

عند �ل�شباب يف �أم �لقيوين .
و ثمن �آل علي �لدعم �لكبري �لذي 
�شاحب  م��ن  �ملجل�س  عليه  يح�شل 
ب���ن ر��شد  ���ش��ع��ود  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعال 
بن  ر��شد  �ل�شيخ  و�شمو  �لقيوين  �أم 
�أم  عهد  ويل  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �لقيوين 
ودورهما �لكبري يف دعم فئة �ل�شباب 
�شموهما  ب��ت��وج��ي��ه��ات  �الإم�������ارة  يف 
�ملتو��شلة باحت�شان فئة �ل�شباب من 
خالل �ملجل�س �لتنفيذي يف �الإمارة 
�لذي كان له دور حموري يف تقدمي 
�لكثري  وتذليل  لل�شباب  �ل��ع��ون  ي��د 

م��ن �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي و�ج��ه��ت��ه��م يف 
�ملجل�س منذ تاأ�شي�شه.

�الإمارة  �ملجل�س يف  �شباب  �إن  ق��ال  و 
�لعام  خ����الل  ف���ع���ال  دور  ل��ه��م  ك����ان 
�حل������ايل يف �ل���ت���و�����ش���ل م����ع �أف������ر�د 
�ملختلفة  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �مل���ج���ت���م���ع 
فعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  يف  وم�����ش��ارك��ت��ه��ا 
جائحة  �ن����ت���������ش����ار  رغ�������م  ع�����دي�����دة 
�لرب�مج  و���ش��م��ل��ت  »كوفيد19-« 
يف  �مل�شاركة  �ملجل�س  ل�شباب  �ملنفذة 
�لتوعوية  ي��ا وط��ن«  لبيه   « م��ب��ادرة 
�لتي �أطلقتها هيئة �لهالل �الأحمر 
�إىل تعزيز  �ل��ت��ي ه��دف��ت  �الم��ار�ت��ي 
�ل��ت��د�ب��ري �ل��وق��ائ��ي��ة و�الح���رت�زي���ة 
�ل��ت��ي �ت��خ��ذت��ه��ا �ل���دول���ة ل��ل��ح��د من 
فريو�س كورونا �مل�شتجد �إ�شافة �إىل 

�ملعنية يف  �ل�شباب للجهات  م�شاركة 
�لتعقيم  برنامج  تنفيذ  يف  �الإم���ارة 

�لوطني .
�لرب�مج  ���ش��م��ن  م���ن  �أن  و�أ�����ش����اف 
هذ�  تنفيذها  مت  �ل��ت��ي  و�الأن�����ش��ط��ة 
�فرت��شيني  ب����رن����اجم����ني  �ل�����ع�����ام 
و�ل���ذي  �إم���ار�ت���ي���ة«  »ب���اأي���دي  �الأول 
�الإمار�تية  �مل��و�ه��ب  �إب���ر�ز  رك��ز على 
للجمهور  و�إبر�زها  ودعمها  �ل�شابة 
�الفرت��شية  �مل��ن�����ش��ة  يف  �مل�������ش���ارك 
و�لثاين »جمتمع و�حد« وركز على 
بجو�نبها  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لثقافة  نقل 
و�لتقاليد  �لعاد�ت  و�إب��ر�ز  �ملختلفة 
على  ل���ل���م���ق���ي���م���ني  �الإم�������ار�ت�������ي�������ة 
وحظي  �الإم�����ار�ت  �ل��دول��ة  م�شتوى 
�لربناجمان بتفاعل كبري من حيث 
�لبع�س  ك��ان  �ل��ذي  �مل�شاركني  ع��دد 
و�إعجابهم  �لدولة  خ��ارج  من  منهم 
باملحتوى �لذي لعب دور� يف تعريف 
عن  �جل��دي��دة  باملعلومات  �الأج��ان��ب 

�لدول و مو�هب �ل�شباب .
�لقيوين  �أم  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وذك����ر 
لل�شباب �أن �لفعاليات �شملت �إطالق 
�لعيد  ك�شوة  مبادرة  �ملجل�س  �شباب 
وم�شاركة جمل�س �شباب عجمان يف 
تهدف  �لتي  عليهم«  »ن��ربد  م��ب��ادرة 

�إىل زرع �لب�شمة على وجوه �لعاملني 
من خالل توزيع �مل�شروبات �لباردة 
تنظيم  و   ، �ل�����ش��ي��ف  ف����رتة  خ����الل 
م����ب����ادرة ف���خ���ر �ل����وط����ن و�ل����ت����ي مت 
م�شاريع  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
�إىل تقدمي  �شباب �الإم��ارة و هدفت 
من  �الأول  �ل����دف����اع  خل���ط  �ل�����ش��ك��ر 
على  �ل�شحي  �لقطاع  يف  �لعاملني 
ج��ه��وده��م و دوره����م �ل��ك��ب��ري خالل 
جائحة كورونا ، كما �شارك �ملجل�س 
�ملجتمعية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل���ب���ادرة  يف 
»حتدي خطو�تنا معا« و هدفت �إىل 
دع���م �ل�����ش��ب��اب م��ن �أ���ش��ح��اب �لهمم 
منط  توفري  باأهمية  �ل��وع��ي  ون�شر 

حياة �شحي للجميع. .
يف  �لنقا�شية  �حللقات  دور  ح��ول  و 
�أك��د خالد   .. �ل�شباب  تطلعات  دع��م 
�لتي  �حلو�رية  �ملن�شات  �أن  علي  �آل 
م�شتوى  ع���ل���ى  �ل�������ش���ب���اب  ي��ن��ف��ذه��ا 
�لدولة �شاهمت يف مناق�شة و عر�س 
�ل��ت��ي تهمهم و كان  �مل��و����ش��ي��ع  �أه���م 
لها دور كبري يف �خل��روج بتو�شيات 
�شيا�شات  و  �أف��ك��ار  و  عملية  و حلول 
�ل�شباب  م��ن��ح  نتيجة  ه��ي  و  ف��ع��ال��ة 
�لفر�شة لعر�س �آر�ئهم و تطلعاتهم 

مع �ملوؤ�ش�شات �الأخرى.

�لقيوين  �أم  جم��ل�����س  �أن  و�أ�����ش����اف 
ل���ل�������ش���ب���اب ن����ظ����م جم����م����وع����ة من 
�حللقات �لنقا�شية يف عدة جماالت 
طرح فيها �ل�شباب �مل�شارك �أفكارهم 
ب��ح��ري��ة و ���ش��ال���ش��ة وك����ان ل��ه��ا دور 
جل�شة  منها  �ل�شباب  دع��م  يف  كبري 
وكاأنها  �ملالية  حياتك  تدير  »كيف 
وكانت  ومتو�شطة«  �شغرية  �شركة 
لدعم  جلي�س  خ��ري  م��ب��ادرة  �شمن 
�لُكتاب �ل�شباب، �إ�شافة �إىل م�شاركة 
�ل�شباب  جل�شة  تنظيم  يف  �ملجل�س 
»ريادة  عنو�ن  حتت  �لثانية  �لباين 
�الأع���م���ال يف زم���ن ك��وف��ي��د - 19 »، 
�لفرتة  خ��الل  �ملجل�س  �شينفذ  كما 
�حللقات  م���ن  جم��م��وع��ة  �ل���ق���ادم���ة 
�ملتنوعة  �الف��رت����ش��ي��ة  �ل�����ش��ب��اب��ي��ة 
�ملو��شيع  ك���اف���ة  ���ش��ت��ت��ن��اول  و�ل���ت���ي 
�ملعنية بفئة �ل�شباب و دورها يف ر�شم 
م��ئ��وي��ة �الإم�����ار�ت . و ع��ن �خلطط 
�أ�شار   .. �ل�شباب  ملجل�س  �مل�شتقبلية 
�شيو��شل  �ملجل�س  �أن  �إىل  علي  �آل 
خالل �لفرتة �لقادمة دعمه �لكامل 
�ملختلفة  و�مل��و�ه��ب  �الإم���ارة  ل�شباب 
�لرب�مج  تنفيذ  خ��الل  من  لل�شباب 
كافة  يف  لهم  �ل��د�ع��م��ة  �الأن�شطة  و 

�ملجاالت .

•• اأبوظبي-وام:

عززت هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي، 
�الن�شانية  �الأو�شاع  لدعم  ��شتجابتها 
ع�����دد من  �ل����ع����ر�ق يف  ك���رد����ش���ت���ان  يف 
تنفيذ  يف  و�شرعت  �حليوية،  �ملجاالت 
�ملزيد  وت��ق��دمي  �ل�شتاء،  ك�شوة  حملة 
و�الإن�شانية  �لغذ�ئية  �مل�شاعد�ت  م��ن 
ل���الج���ئ���ني �ل�������ش���وري���ني و�ل���ن���ازح���ني 
�إىل جانب  14 خميما،  �لعر�قيني يف 

�الأ�شر �ملتعففة يف �شمال �لعر�ق.
وت�شتفيد من هذه �مل�شاعد�ت ع�شر�ت 
�ملخيمات  يف  �الأ������ش�����ر  م����ن  �الآالف 
جهود  ����ش���م���ن  وذل��������ك  وخ�����ارج�����ه�����ا، 
�ل���ه���الل �الأح����م����ر �الإم�����ار�ت�����ي للحد 
يف  و�ل��ن��ازح��ني  �لالجئني  معاناة  م��ن 
�الإق���ل���ي���م. ك��م��ا ق��دم��ت ه��ي��ئ��ة �لهالل 
�لدعم  من  �ملزيد  �الإم��ار�ت��ي،  �الأحمر 
يف  �ل�شحية  للموؤ�ش�شات  �للوج�شتي 
�ل�شحة  وز�رة  و�شلمت  �لعر�ق،  �شمال 
يف ح��ك��وم��ة ك���رد����ش���ت���ان �ل����ع����ر�ق 10 

�لدولة  قن�شلية  عرب  �إ�شعاف  �شيار�ت 
يف �أرب��ي��ل، وج���اء ه��ذ� �ل��دع��م �لنوعي 
�ل��ه��الل �الأحمر  �إط����ار م�����ش��اع��د�ت  يف 
�مل�����ش��ت��م��رة م��ن��ذ ع���دة ���ش��ن��و�ت، و�لتي 
من  �الأ�شخا�س  ماليني  منها  ��شتفاد 
�لنازحني و�لالجئني و�الأ�شر �ملتعففة 
�الإن�������ش���ان���ي���ة  �مل�����ج�����االت  يف خم���ت���ل���ف 
و�لتنموية، و�شاهمت يف تخفيف �أعباء 
�مل�شوؤولية �مللقاة على �الأجهزة �ملحلية 
كرد�شتان  م����ن  ع����دي����دة  م���ن���اط���ق  يف 
�لعر�ق. ويِف �إطار جهود �لهيئة لتعزيز 
كرد�شتان  يف  �ل�شحي  �لقطاع  ق��در�ت 
كوفيد- جلائحة  للت�شدي  �ل��ع��ر�ق، 

�الإقليم،  تف�شيها يف  من  و�حل��د   ،19
"عطايا"  م�شت�شفى  ت��خ�����ش��ي�����س  مت 
�أن�شاأته  �ل���ذي  و�ل��ط��ف��ول��ة،  ل��الأم��وم��ة 
�لهيئة يف �أربيل �شمن م�شاريع معر�س 
"عطايا" �خلريي، ال�شتقبال �حلاالت 
�أع���ر�����س �جلائحة،  ت��ع��اين م��ن  �ل��ت��ي 
�لالزمة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  وت��ق��دمي 
متويله  مت  �مل�شت�شفى  �ن  ي��ذك��ر  ل��ه��ا. 

�ل��ر�ب��ع��ة للمعر�س،  �ل����دورة  م��ن ري���ع 
ب��رع��اي��ة ح����رم ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حمد�ن 
�حل��اك��م يف  نهيان ممثل  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لهالل  هيئة  رئي�س  �لظفرة،  منطقة 
بنت  �شم�شة  �ل�شيخة  �شمو  �الأح��م��ر، 
نهيان، م�شاعد  �آل  حمد�ن بن حممد 
�شمو رئي�س �لهيئة لل�شوؤون �الن�شائية، 
عطايا.  مل��ب��ادرة  �لعليا  �للجنة  رئي�شة 
بتخ�شي�س  وجهت  قد  �شموها  وكانت 
الإن�شاء  ل��ل��م��ع��ر���س  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل������دورة 
�ل�شحية  ب��االأو���ش��اع  يهتم  م�شت�شفى 
كرد�شتان  يف  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل���الأم���وم���ة 
�لدكتور حممد  �شعادة  و�أك��د  �ل��ع��ر�ق. 
�لهالل  لهيئة  �لعام  �لفالحي،  عتيق 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �هتمام  �الأحمر، 
بن ز�يد �آل نهيان، باالأو�شاع �الإن�شانية 
و�لتنموية يف كرد�شتان �لعر�ق، خا�شة 
يف �ملجال �ل�شحي �لذي ميثل �أولوية 
للهيئة على �ل�شاحة �لعر�قية، م�شري� 
�إىل توجيهات �شموه �مل�شتمرة بتوفري 
لالأ�شقاء  �ل�����ش��روري��ة  �الح��ت��ي��اج��ات 

ه��ن��اك، وت��ق��دمي ك��اف��ة �أ���ش��ك��ال �لدعم 
حت�شني  يف  و�مل�شاهمة  لهم،  و�مل�شاندة 
للنازحني  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل��رع��اي��ة  �أوج����ه 
�ل�شوريني  و�ل���الج���ئ���ني  �ل��ع��ر�ق��ي��ني 
�ل���ذي���ن ي�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��م �الإق���ل���ي���م، �إىل 
جانب توجيهات �شموه بدعم خدمات 
�أكرث  يعترب  �ل���ذي  �ل�شحي  �ل��ق��ط��اع 
�مل��ج��االت ت��اأث��ر� ب��االأو���ش��اع يف �لعر�ق، 

لذلك يوليه �شموه �هتماما خا�شا.
ولفت �لفالحي �إىل �أن �لهيئة و�شعت 
قدر�ت  لتعزيز  خ��ط��ة  ذل���ك  �شبيل  يف 
�لعر�ق  �شمال  يف  �ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات 
�لتحديات  على  للتغلب  وم�شاندتها 

�لتي تو�جهها يف �لوقت �لر�هن.
و�أ�شاف.. " بف�شل توجيهات ومتابعة 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن ز�ي�����د �آل 
نهيان، �أ�شبحت هيئة �لهالل �الأحمر 
للق�شايا  �الأ�شا�شي  �لد�عم  �الإمار�تي، 
�لالجئني  ت���و�ج���ه  �ل���ت���ي  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
و�ل��ن��ازح��ني يف �الإق��ل��ي��م، وت��ع��ت��رب من 
�الإمنائية  للم�شاعد�ت  �ملانحني  �أب��رز 

�شمال �لعر�ق، وتركت ب�شمة قوية يف 
و�لتعليمية  �ل�شحية  �ملجاالت،  جميع 
حتتاجها  �لتي  و�الإيو�ئية،  و�خلدمية 

�ل�شاحة �الإن�شانية يف �لعر�ق".
وق���ال �أم���ني ع��ام �ل��ه��الل �الأح��م��ر، �إن 
حت�شني �خلدمات �ل�شحية يف �الإقليم 
�لهيئة،  �أول���وي���ات  م��ق��دم��ة  يف  �شتظل 
��شتجابتها  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر  ت���ع���زز  �ل���ت���ي 
�لالجئني  جتاه  و�لتنموية  �الإن�شانية 
جهود  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  و�ل���ن���ازح���ني، 
�لقطاع  �أد�ء  حت�������ش���ني  يف  �ل���ه���ي���ئ���ة 
ت�شمنت  �ل���ع���ر�ق،  ���ش��م��ال  يف  �ل��ط��ب��ي 
لتاأهيل  �مل���ه���م���ة  �مل����ح����اور  م����ن  ع������دد� 
�ملوؤ�ش�شات �ل�شحية، �إىل جانب توفري 
من  �الأخ����رى  �للوج�شتية  �خل��دم��ات 
معد�ت و�أجهزة طبية، ومده باالأدوية 
و�مل�����ش��ت��ل��زم��ات �ل�����ش��روري��ة �الأخ����رى. 
جلهودها  �ل��ه��ي��ئ��ة  م���و�����ش���ل���ة  و�أك�������د 
على  و�لتنموية  �الإن�شانية  ومبادر�تها 
�ملزيد  ل��ت��ق��دمي  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  �ل�����ش��اح��ة 
لالحتياجات  و�مل�����ش��ان��دة  �ل��دع��م  م��ن 

�الإن�شانية و�لتنموية كافة.
من جانبه �أكد �شعادة �أحمد �لظاهري، 
ق��ن�����ش��ل ع���ام �ل���دول���ة يف �أرب���ي���ل، على 
�ل������دور �حل���ي���وي �ل�����ذي ت�����ش��ط��ل��ع به 
�الإمار�ت بتوجيهات قيادتها �لر�شيدة 
�شمال  و�الإع��م��ار  �لتنمية  جم��االت  يف 
�الإم�������ار�ت ظلت  �إن  وق����ال  �ل����ع����ر�ق.. 
يف  �ل�شقيق  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل�شعب  بجانب 
كل �الأح���و�ل و�ل��ظ��روف، تقدم �لدعم 
و�مل�����ش��ان��دة ل��ل��م��ت��اأث��ري��ن م��ن �الأزم����ات 
و�ل����ك����و�رث، وت��ت��ب��ن��ى �مل����ب����ادر�ت �لتي 
ورفع  �حلياة  فرقا يف حت�شني  حت��دث 
�ملعاناة عن كاهل �الأ�شقاء. و�أ�شاف �إن 
هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي تدرك 

يف  تنجم  ق��د  �لتي  �ل�شحية  �ملخاطر 
عملت  لذلك  و�لنزوح  �للجوء  ح��االت 
�حتياجات  ت���وف���ري  ع��ل��ى  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر 
�ل���ن���ازح���ني و�ل����الج����ئ����ني، خ���ا����ش���ة يف 
�ل�شرورية،  �ل�شحية  �لرعاية  جمال 
م�شري� يف هذ� �ل�شدد �إىل �لكثري من 
�مل�شاريع �ل�شحية �لتي �جنزتها �لهيئة 
يف �ملحافظات �لعر�قية. �إىل ذلك �أكد 
كرد�شتان  ح��ك��وم��ة  يف  �ل�����ش��ح��ة  وزي����ر 
�لعر�ق، �أهمية �ملبادر�ت �لتنموية �لتي 
ت�شطلع بها �الإمار�ت �شمال �لعر�ق يف 
�لهالل  جهود  مثمنا  ك��اف��ة،  �مل��ج��االت 
�الأح���م���ر �الإم����ار�ت����ي، و�ل��ت��ي جتاوزت 
�لنازحني و�لالجئني  حدود خميمات 

�ملجاورة  �الأح��ي��اء  �شكان  �إىل  وع���ربت 
تو�شع  ي��ع��ن��ي  م���ا  �أرب����ي����ل،  يف حم��ي��ط 
ن�شاط �لهيئة خا�شة يف جمال تقدمي 
�خلدمات �لطبية �ملتميزة، �لتي تعترب 
���ش��م��ام �الأم�������ان مل��ك��اف��ح��ة �الأم����ر������س 
و�الأوب����ئ����ة �ل��ت��ي ق���د ت��ن��ج��م يف حاالت 
�لنزوح و�للجوء. و�أ�شار �إىل �أن �الإقليم 
�لنازحني  م��الي��ني  حاليا  ي�شت�شيف 
و�لالجئني.. وقال �إن �لهالل �الأحمر 
�لد�عمني  م����ن  ي��ع��ت��رب  �الإم������ار�ت������ي 
وموؤ�ش�شاتها  ل����وز�رت����ه  �الأ���ش��ا���ش��ي��ني 
�ملنا�شرين  �أب�������رز  وم�����ن  �ل�����ش��ح��ي��ة، 
ل���الأو����ش���اع �الإن�����ش��ان��ي��ة و�ل�����ش��ح��ي��ة يف 

�شمال �لعر�ق.
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•• اأبوظبي-وام:

ب���د�أ �مل�����ش��اف��رون على م��ن رح���الت ط���ري�ن �الإم����ار�ت �ال�شتمتاع 
مب�شاهدة �أفالم وثائقية عن �لطبيعية منذ �شهر �أكتوبر �ملا�شي 
وذلك يف �إطار �لتعاون �لقائم بني هيئة �لبيئة - �أبوظبي وطري�ن 
�الإمار�ت حيث �شت�شاهم هذه �ل�شر�كة يف زيادة �لوعي بالق�شايا 
و�ملبادر�ت �لبيئية �الإقليمية �لرئي�شية بني �أكرب عدد ممكن من 
�إىل  »�ل��ع��ودة  ب��ع��ن��و�ن  وثائقيني  فيلمني  �إ���ش��اف��ة  �جل��م��ه��ور. ومت 
�لربنامج  �إىل  �جلنوبي«  �لقطب  ي�شيء  ز�ي��د  »فريق  و  �لربية« 
�ل��رتف��ي��ه��ي ع��ل��ى م��ن رح���الت ط���ري�ن �الإم������ار�ت و�ل��ت��ي ت�شلط 
�ل�شوء على مو�شوعات مثل برنامج �إعادة توطني �الأنو�ع �ملهددة 
باالنقر��س مثل �ملها �الأفريقي »�أبو حر�ب« و�لتنوع �لبيولوجي 

بتغري  �ملتعلقة  و�لق�شايا  �جلنوبية  �لقطبية  �ل��ق��ارة  يف  �مل��ذه��ل 
�أحمد  وق��ال  �لو�حد.  �ال�شتخد�م  ذ�ت  �لبال�شتيكية  و�مل��و�د  �ملناخ 
�لبيولوجي  �لتنوع  لقطاع  باالإنابة  �لتنفيذي  �ملدير  �لها�شمي 
�لربي و�لبحري بهيئة �لبيئة - �أبوظبي �إن �لهيئة حتر�س على 
و�جلهود  �مل��ب��ادر�ت  على  �ل�شوء  وت�شليط  �لبيئي  �ل��وع��ي  زي���ادة 
�لتي تقوم بها حلماية �لبيئة و�لتنوع �لبيولوجي باأكرث �لطرق 
ز�يد  »فريق  وفيلم  �لربية«  �إىل  »�ل��ع��ودة  فيلم  و�شيتيح  جاذبية. 
طري�ن  مع  �ملتو�جدين  للم�شاهدين  �جلنوبي«  �لقطب  ي�شيء 
�الإمار�ت �لفر�شة للتعرف على �لبيئة. وي�شتعر�س فيلم »�لعودة 
�إىل �لربية« �لرحلة �ال�شتثنائية للمها �الأفريقي »�أبو حر�ب« من 
�أول خطوة وحتى �إعادة �لتوطني يف موطنها �الأ�شلي بجمهورية 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �لهيئة  تنفذها  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادرة  �شمن  وذل���ك  ت�شاد 

حكومة ت�شاد بالتعاون مع �شندوق �حلفاظ على �ل�شحر�ء �قتد�ًء 
بالو�لد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان »طيب 
�هلل ثر�ه« يف حماية �الأن��و�ع �ملهددة باالنقر��س و�حلفاظ عليها 
�لقطب  ي�شيء  ز�ي��د  »فريق  فيلم  ويعر�س  �لطبيعية.  بيئتها  يف 
موظفي  م��ن  ثالثة  بها  ق��ام  �لتي  �ال�شتك�شاف  رحلة  �جلنوبي« 
�لهيئة �أطلق عليهم ��شم »فريق ز�يد« �حتفاًء بعام ز�يد �إىل �لقارة 
على  �ل��ت��ع��رف  ب��ه��دف  �أ�شبوعني  م��دى  على  �جلنوبية  �لقطبية 
�لتنوع �لبيولوجي يف �لقارة �لقطبية �جلنوبية وم�شاهدة ودر��شة 
و�لتعرف على  �ملناخي  و�لتغري  �آثار ظاهرة �الحتبا�س �حل��ر�ري 
برفقة  �ل���و�ح���د  �ال���ش��ت��خ��د�م  ذ�ت  �لبال�شتيكية  �مل����و�د  خم��اط��ر 
م�شتك�شف �لقطبني، �ل�شري روبرت �شو�ن �لذي كان �أول �شخ�س 
يذهب م�شياً على �الأقد�م لكل من �لقطبني �ل�شمايل و�جلنوبي.

اأفالم بيئة اأبوظبي الوثائقية عن الطبيعة على منت رحالت طريان الإمارات
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•• دبي-وام:

طريقة  بدبي  �ل�شحة  هيئة  �عتمدت 
لفح�س  �ل���ل���ع���اب  م����ن  ع���ي���ن���ة  �أخ�������ذ 
»كوفيد19-« بدال من م�شحة �الأنف 
�لتي  �ملخربية  �لفحو�شات  جميع  يف 
مر�كز  خمتلف  يف  �لهيئة  بها  ت��ق��وم 
�لفحو�شات �لتابعة لها وذلك تخفيفا 

وت�شهيال على �الأطفال.
�جلديدة  �لطريقة  �لهيئة  و�عتمدت 
�شنة   16 �إىل   3 ب���ني  م���ا  ل��الأط��ف��ال 
�لعلمية  و�لدر��شات  للبحوث  ��شتناد� 
�لتي  و�ل���ربوت���وك���والت  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�الإ�شرت�تيجي  �شريكها  �إليها  خل�س 
ر��شد  ب��ن  حممد  جامعة  يف  �ملتمثل 
و�لتي  �ل�����ش��ح��ي��ة  و�ل���ع���ل���وم  ل��ل��ط��ب 
�ال�شتدالل على وجود  �إمكانية  �أكدت 
ف���ريو����س »ك����ورون����ا« م���ن ع���دم���ه من 
�للعاب،  م����ن  ع��ي��ن��ة  ف��ح�����س  خ�����الل 
طريقة  �خل��ط��وة  ه��ذه  �شتوفر  حيث 
»كوفيد19-«  لفح�س  ر�ح����ة  �أك����رث 
ل��الأط��ف��ال و���ش��ت��زي��ل �الإزع�����اج �لناجت 
ع��ن م�����ش��ح��ات �الأن�����ف. و���ش��م��ل��ت هذه 
�لدر��شة �لبحثية 476 طفال قدمو� 
�الأولية  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل���رع���اي���ة  مل���ر�ك���ز 
بدبي الإج��ر�ء فح�س »كوفيد- 19 » 
جمعت منهم عينات �للعاب �إىل جانب 

�لعينات  �الأن��ف ثم مت فح�س  م�شحة 
خمترب�ت  يف  �لفريو�س  ع��ن  للك�شف 
نتائج  و�أظهرت  بدبي.  �ل�شحة  هيئة 
�أن �للعاب ميكن ��شتخد�مه  �لدر��شة 
للك�شف عن �حلم�س �لنووي �لريبي 
 87.7 ت��ب��ل��غ  بح�شا�شية  ل��ل��ف��ريو���س 
ب��امل��ائ��ة حيث   98.5 ب��امل��ائ��ة ون��وع��ي��ة 
�الإيجابية  �ل��ت��ن��ب��وؤي��ة  �ل��ق��ي��م  ك���ان���ت 
و�ل�����ش��ل��ب��ي��ة ل��ف��ح�����س �ل��ل��ع��اب 92.2 
�لتو�يل،  على  باملائة  و97.6  باملائة 
ميكن  �أن���ه  �لنتائج  ه��ذه  تظهر  فيما 
ت�شخي�شية  كعينة  �للعاب  ��شتخد�م 
»كوفيد19-«.  فريو�س  عن  للك�شف 
�خلاجة  ف���ري���دة  �ل���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
�خلدمات  لقطاع  �لتنفيذية  �مل��دي��رة 

�لطبية �مل�شاندة و�لتمري�س يف هيئة 
تعمل  �لهيئة  �إن   «  : ب��دب��ي  �ل�شحة 
ت�شهيل  على  �شديد  وبحر�س  جاهدة 
�لفحو�شات  وط��رق  �إج����ر�ء�ت  جميع 
مل�شاعدة   « كوفيد19-  ل��«  �ملخربية 
�أفر�د �ملجتمع على �إجر�ء �لفحو�شات 
�شحتهم  على  لالطمئنان  �ل��الزم��ة 
و�شالمتهم » . و�أ�شافت : » �أن �إجر�ء 
لالأطفال  »كوفيد19-«  فحو�شات 
�لنتيجة  �شيعطي  �للعاب  طريق  عن 
طريق  ع���ن  ذل����ك  مت  م���ا  �إذ�  ن��ف�����ش��ه��ا 
�لطريقة  �أن  غ���ري  �الأن������ف  م�����ش��ح��ة 
منا�شبة  ت����ك����ون  ال  ق�����د  �الأخ�����������رية 
�إمكانية  �لهيئة  بحثت  لذ�  لالأطفال، 
�لفح�س عن طريق �للعاب مع جامعة 
و�لعلوم  ل��ل��ط��ب  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
ق��ر�ر تطوير  �ل�شحية وم��ن ثم ج��اء 
طريقة �لفح�س م�شتند� لر�أي علمي 
وطبي وبروتوكول عاملي معمول به«. 
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة حنان 
�ل�شويدي �لباحثة �لرئي�شية �مل�شاركة 
يف �لدر��شة �الأ�شتاذة �مل�شاعدة يف طب 
�الأ�شرة يف كلية �لطب بجامعة حممد 
بن ر��شد للطب و�لعلوم �ل�شحية �إن 
هذه �لدر��شة تو�شح �أهمية �ل�شر�كات 
�لعام  �لقطاعني  بني  �ال�شرت�تيجية 
�الأكادميية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�خل���ا����س 

و�ل���ت���ي ت�����ش��اع��د ع��ل��ى �ل���ق���ي���ام مبثل 
�ل��در����ش��ات ودف��ع عجلة �لبحث  ه��ذه 
جامعة  دور  �أن  و�أو���ش��ح��ت  �ل��ع��ل��م��ي. 
و�لعلوم  ل��ل��ط��ب  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�ل�شحية كموؤ�ش�شة بحثية هو �شناعة 
�ملعرفة على م�شتوى �لدولة و�لعامل 
�ل��در����ش��ة م��ث��اال على  حيث تعد ه��ذه 
�أن  ميكن  �ل��ت��ي  �النتقالية  �الأب��ح��اث 
توؤثر يف �شياغة �ل�شيا�شات وم�شاعدة 

�شانعي �ل�شيا�شات يف �شنع �لقر�ر.
وع���ربت ع��ن ف��خ��ره��ا ب��ج��ه��ود دب���ي يف 
كانت  و�ل��ت��ي  �جلائحة  ه��ذه  مكافحة 
م��دع��وم��ة ب���االأب���ح���اث وق��ائ��م��ة على 
�للعاب  ف��ح�����س  �أن  م���وؤك���دة  �الأدل������ة، 
����ش���ي���وف���ر ب����دي����ال ����ش���ه���ال وم���ري���ح���ا 
وتعترب  وع����ائ����الت����ه����م.  ل����الأط����ف����ال 
على  نوعها  من  �الأوىل  هي  �لدر��شة 
و�ل�شرق  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  م�����ش��ت��وى 
�الأو�شط و�الأكرب من نوعها حتى �الآن 
على م�شتوى �لعامل ال�شتخد�م �للعاب 
لفح�س »كوفيد19- » عند �الأطفال 
�لتعاون  ك��ث��م��رة جل��ه��ود  ت��اأت��ي  ح��ي��ث 
�لوثيقة بني �جلامعة وهيئة �ل�شحة 
بدبي، يف حني تلقت �لدر��شة مو�فقة 
يف  �لعلمي  �لبحث  �أخ��الق��ي��ات  جلنة 
تقدميها  ومت  ب��دب��ي  �ل�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 

للن�شر يف جملة علمية حمكمة .

•• اأبوظبي-وام:

خالل  من  �شيوفه  �إ�شعاد   «  2020 �لرت�ثي  ز�ي��د  �ل�شيخ  »مهرجان  يو��شل 
�شماء  زي��ن��ت  �ل��ت��ي  �مل��ب��ه��رة  �ل��ن��اري��ة  �الأل��ع��اب  �لفعاليات وع��رو���س  �الالآف م��ن 
�ملتعة  ف�شاء�ت  يف  بهم  تبحر  �لتي  و�لتعليمية  �لرتفيهية  و�ل��ور���س  �أبوظبي 

و�لت�شويق و�الإثارة و�لتحدي ملحاكاتها و�لتفاعل معها.
�شكان  جلميع  �ل��رت�ث��ي��ة  �ملف�شلة  �ل��وج��ه��ة   2020 ز�ي���د  م��ه��رج��ان  و�أ���ش��ب��ح 
�الإمار�ت من مو�طنني ومقيمني حيث مينح �لزو�ر �لفر�شة لال�شتمتاع باآالف 
ع�شر�ت  تقدمها  �لتي  �لفلكلورية  و�الأهازيج  و�لعرو�س  �لفنية  �ال�شتعر��شات 
خ�شبات  ت�شهد  حيث  �ملتميزة،  �الأل��و�ن  ذ�ت  �لتقليدية  باأزيائها  �لعاملية  �لفرق 
�ل�شعبية  �لفنون  خمتلف  من  و��شعاً  طيفاً  �الأجنحة  كافة  يف  �مل�شيدة  �مل�شارح 

و�الأهازيج �لفلكلورية �خلليجية و�لعربية و�لعاملية.
وحقق �ملهرجان ح�شور� جماهرييا الفتا من �الأ�شر و�الأف��ر�د �لذين تو�فدو� 
�لكبري  �ل��ع��امل��ي  �لتعليمي  �لرتفيهي  �ل��ث��ق��ايف  �حل���دث  بفعاليات  لال�شتمتاع 
عرب  �لعامل  ح�شار�ت  خمتلف  على  للتعرف  ممتعة  تفاعلية  جت��ارب  وخو�س 
و�ملوروث  �لثقافات  من  متعددة  جو�نب  ت�شتعر�س  �لتي  و�مل�شاركات  �الأجنحة 

�ل�شعبي لع�شر�ت �لدول �خلليجية و�لعربية و�لعاملية.
وحول تطبيق �الجر�ء�ت �الحرت�زية للوقاية من فريو�س كورونا » كوفيد 19- 
» .. �أكد �شعادة عبد�هلل مبارك �ملهريي ع�شو �للجنة �لعليا �ملنظمة للمهرجان 
�أن ن�شبة �اللتز�م بتطبيق �الج��ر�ء�ت �الحرت�زية يف هذه �ل��دورة �ال�شتثنائية 
ملهرجان ز�يد 2020 بلغت 100 % .. م�شري� �إىل �أن هناك ��شتجابة كاملة 
لتطبيق �الإجر�ء�ت �لوقائية مبا يوؤكد �أن بر�مج �لتوعية حققت �أهد�فها و�أن 
�لفرق �لعاملة نف�شها لديها �لوعي �لكايف يف ��شرت�طات �جلهة �ملخت�شة لوقاية 

ز�ئري �ملهرجان و�حلفاظ على �شالمتهم .
وقال �ملهريي - يف ت�شريح خا�س لوكالة �أنباء �الإمار�ت » و�م »- هناك جتاوب 
و�جلهات  �ال�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  جميع  م��ن  وت��ع��اون  �ل��ز�ئ��ري��ن  م��ن  كامل 
�لتح�شري  يف  �لنظري  منقطع  ج��ه��د�  ب��ذل��ت  �ل��ت��ي  �لعاملة  و�ل��ف��رق  �مل�����ش��ارك��ة 

للمهرجان يف ظل �لظروف �حلالية �لتي مير بها �لعامل ب�شبب جائحة كورونا 
وما حتقق من جناح للمهرجان خالل دور�ته �ل�شابقة يلبي طموحاتنا.. الفتا 
�إىل �أن تنظيم �لدورة �حلالية من �ملهرجان يعك�س قدرة �لدولة على �حت�شان 
�أعلى معايري  �لفعاليات �لكبرية يف ظل هذه �لظروف �ال�شتثنائية مع توفري 

�ل�شالمة و�ل�شحة للزو�ر و�مل�شاركني.
ب�شبب  ��شتثنائية  ظ��روف  يف  تقام  �ملهرجان  م��ن  �حلالية  �ل���دورة  �أن  و�أ���ش��اف 
فريو�س كورونا لذ� حر�شت �للجنة �لعليا �ملنظمة للمهرجان على �لتعاون مع 
�جلهات �ملخت�شة لو�شع �الإجر�ء�ت �الحرت�زية و�لوقائية وفقاً الأعلى �ملعايري 
وتطبيق  ���ش��و�ء  ح��د  على  و�جل��م��ه��ور  �مل�شاركني  �شالمة  على  حفاظاً  �لعاملية 
�لدقة.  من  درج��ة  باأعلى  و�ل�شالمة  �الأم��ن  و��شرت�طات  �لطبي  �لربوتوكول 
�آنية للكثافة �لعددية للزو�ر و�لتاأكد من  �أنه �شتكون هناك متابعة  �إىل  و�أ�شار 
�جل�شدي  و�لتباعد  �الأم��ان  م�شافات  وت��رك  �لكمامات  بارتد�ء  �جلميع  �لتز�م 

�ملو�شى به حفاظاً على �شالمة �لزو�ر و�مل�شاركني.
وبني �ملهريي �أن �الإج��ر�ء�ت �الحرت�زية �شملت تركيب كامري�ت حر�رية عند 
بو�بات �لدخول وو�شع عالمات لتحديد م�شافات �لتباعد �جل�شدي �الآمنة �لتي 
�الأجنحة  �إىل  �ملوؤدية  و�ملمر�ت  �لبيع  ومنافذ  �لبو�بات  عند  بها  �اللتز�م  يجب 
و�ل�شاحات �ملقابلة لها �لتي �شتقام عليها بع�س �لفعاليات �جلماهريية �إ�شافة 
�إىل مر�عاة �لطاقة �ال�شتيعابية للمهرجان من جهة �أعد�د �جلمهور و�ملعار�س 

و�لفعاليات ومنافذ �لبيع ب�شكل ي�شمن تطبيق �الإجر�ء�ت �لوقائية.
و�أ�شاف �أن �ملهرجان ي�شتقبل ما بني 50 �إىل 80 �ألف ز�ئر يوميا فيما ي�شرتط 
�حلجز �مل�شبق لدخول �ملهرجان �أو من خالل �الأك�شاك �ملتو�جدة بالقرب من 
�أبو�ب �لدخول و تبلغ ر�شوم دخول �ملهرجان 5 در�هم للفرد ويتم �إعفاء �أ�شحاب 

�لهمم و�الأطفال دون �شن �لعا�شرة .
 9:00 �ل�شاعة  تقام  �لتي  �لنارية  �الألعاب  و�جلمهور على موعد مع عرو�س 
من م�شاء كل يوم جمعة طو�ل فرتة �ملهرجان وكذلك عرو�س �الألعاب �لنارية 
�ل�شخمة �خلا�شة باحتفاالت �ليوم �لوطني ور�أ�س �ل�شنة، حيث حطم �ملهرجان 
�لعام �ملا�شي �الأرقام �لقيا�شية �لعاملية يف �الألعاب �لنارية خالل �الحتفال بر�أ�س 

�لثقافية  �ملهرجانات  �أه��م  �شمن  متقدمة  مرتبة  على  ح�شل  كما  �جل��دي��دة 
�لرتفيهية �لعاملية.

وي�شتمتع �لزو�ر بالفعاليات �مل�شاحبة للمهرجان �لتي تبد�أ من �ل�شاعة 4 ع�شر�ً 
ملناف�شات  فيه  �لتحديات  تنق�شم  �ل��ذي  بالليزر«  �لرماية  »حت��دي  مثل  يومياً 
�أ�شخا�س يف  ثمانية  ي�شم  �ل��ذي  �لفرق  �أو حتدي  �ثنني  �شخ�شني  فردية بني 
كل فريق، وكذلك �ال�شتمتاع بعرو�س »جمال �خليل �لعربي« يف ميد�ن �خليل 
رك��وب �خليل  �إىل  �إ�شافة  7:15 م�شاًء يومياً،  �إىل   5 تقام من  �لتي  و�لهجن 
و�لهجن يف ميد�ن �خليل و�لهجن بدء�ً من �ل�شاعة 4 ع�شر�ً يومياً، وعرو�س 
�أوقات  يف  �ملهرجان  �أجنحة  يومياً  جت��وب  �لتي  �لع�شكرية  �لرت�ثية  �ملو�شيقى 

متفاوتة.
وي�شتعر�س �ملهرجان جو�نب خمتلفة من �ملوروث و�لثقافة �ل�شعبية �لعاملية، 
هذه  من  خمتلفة  جو�نب  �ملهرجان  يف  �لعاملية  �ل�شعبية  �الأحياء  تعك�س  حيث 
�لتقليدية،  و�مل��ن��ت��ج��ات  �ل�شعبية،  و�الأ����ش���و�ق  �مل��ع��م��اري،  ك��ال��رت�ث  �ل��ث��ق��اف��ات، 

و�الأهازيج �لفلكلورية.
و�الألعاب  �ملبتكرة  بالفعاليات  و�الأط��ف��ال  �ل��ع��ائ��الت  م��ن  �حل�شور  وي�شتمتع 
ني�شن/، وهي قرية مت  �الأطفال /كيدز  توجد منطقة عامل  �لرتفيهية حيث 
تخ�شي�شها لالأطفال يف �إطار ترفيهي، وتختزل �أن�شطتها وفعالياتها ومر�فقها 
جو�نب تعليمية وتثقيفية وترفيهية متعددة، حيث ت�شم جمموعة كبرية من 
ور�س �لعمل �لتعليمية �لتي ت�شجع �الأطفال على تنمية مهار�تهم و��شتك�شاف 

مو�هبهم، وتنمي لديهم �حل�س �الإبد�عي وروح �لعمل �جلماعي.
ت�شم  �لتي  �لعاملية«  �ملالهي  »مدينة  يف  يوميا  �ملهرجان  �شيوف  ي�شتمتع  كما 
زو�ر  خمتلف  لتنا�شب  بعناية  و�خ��ت��ريت  �شممت  �شخمة،  ترفيهية  ع��رو���ش��اً 
�ملهرجان، حيث ت�شم جمموعة كبرية من �الألعاب و�ملركبات �لرتفيهية، مثل 
و�إث���ارة، وق��د روع��ي يف  ت�شويقاً  �أك��رث  و�أخ���رى  �ل���دو�رة، و�الأفعو�نية،  �ل�شفينة 

ت�شميمها وجتهيزها �أعلى معايري �الأمان و�ل�شالمة.
�أما ع�شاق �ل�شيار�ت �لكال�شيكية و�ملعدلة فهم د�ئماً على موعد مع متعة من 
خم�ش�شة  فعاليات  من  ت�شم  وم��ا  �شو«  ك�شتم  »�لوثبة  منطقة  يف  خا�س  ن��وع 

لع�شاق �ل�شيار�ت �لكال�شيكية و�ملعدلة، تتناف�س خاللها �لفرق �ملحلية وجنوم 
وتزويد  تعديل  ك��ر�ج��ات  �لفعاليات  ت�شمل  حيث  �ل��ع��امل،  م��ن  �لريا�شة  ه��ذه 

�ل�شيار�ت وعرو�س �ل�شيار�ت �ملعدلة يف �إجازة نهاية �الأ�شبوع.
من  �لكثري  عرب  قّيمة،  بجو�ئز  للفوز  �لفر�س  �آالف  زو�ره  �ملهرجان  ومينح 
�مل�شابقات و�ل�شحوبات �ليومية، مثل �شحوبات »مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور 
بن ز�يد �لعاملي للخيول �لعربية �الأ�شيلة« �لتي تقام يف �لفرتة �مل�شائية يومياً 
على م�شرح �ملهرجان، وكذلك �شحوبات وم�شابقات »م�شرح �الإذ�عة« �لتي تقام 

�أي�شاً خالل �لفرتة �مل�شائية يوميا.
و�خلليجية  �الإمار�تية  �لفلكلورية  �ال�شتعر��شات  ع�شر�ت  �ملهرجان  وخ�ش�س 
 49 �ل�  2020، لالحتفاء باليوم �لوطني  2 دي�شمرب  و�لعربية و�لعاملية يوم 
لقيام دولة �الإمار�ت، حيث تتز�من �لدورة �حلالية من �ملهرجان مع �حتفاالت 
بهذه  �أع��د لالحتفاء  فقد  ل��ذ�  �الحت��اد،  دول��ة  لقيام  �لذهبي  باليوبيل  �لدولة 
�ملنا�شبة �لغالية مو�شماً حافاًل باملفاجاآت و�لفعاليات �لتي تنا�شب جميع �أفر�د 

�لعائلة.
�أجو�ًء  لهم  خ�ش�س  حيث  كبري�ً  �هتماماً  و�الأط��ف��ال  �الأ���ش��ر  �ملهرجان  وي��ويل 
على  حت��ث  وفعاليات  و�أن�شطة  ت�شويقي  قالب  يف  ترفيهية  تعليمية  ثقافية 
�لتم�شك بالرت�ث وتربطهم بتفا�شيل حياة �ملا�شي، عرب �لكثري من �لفعاليات 

�مل�شاحبة �لتي ت�شتهدف �الأطفال و�لعائالت.
»م�شرية  مع  م�شاًء  �لثامنة  �ل�شاعة  عند  يومي  موعد  على  �جلمهور  �أن  كما 
�حل�شار�ت �لعاملية«، هذه �لفعالية �ال�شتعر��شية �الأبرز �لتي ت�شهد ��شتعر��شات 
�لفرق �لفنية �خلليجية و�لعربية و�لعاملية �مل�شاركة يف �ملهرجان، و�لتي تقدم 
��شتعر��شاتها �ملمثلة لفنون دولها يف م�شهد الفت وفريد من نوعه، يدلل على 
�لتجان�س و�لتقارب بني خمتلف �لثقافات و�لفنون �لعاملية يف �شاحات �ملهرجان 

على �أر�س �الإمار�ت.
ومياهها  �ملتنا�شقة  �الأل��و�ن  ذ�ت  �لليزرية  و�أ�شو�ئها  �ملبهرة  �لفنية  وبعرو�شها 
�إيقاعات مو�شيقية ممتعة، تاأ�شر نافورة �الإم��ار�ت عيون وعقول  �ملتمايلة على 

�لزو�ر.

مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي .. ح�شور جماهريي لفت

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلنت �لهيئة �لعامة لتنظيم قطاع �الت�شاالت عن ت�شجيل �لبو�بة �لر�شمية 
ع��دد م�شتخدميها،  ج��دي��دة يف  »U.AE” زي���ادة  �الإم����ار�ت  دول��ة  حلكومة 
�لذين و�شلو� �إىل ما يقارب 10 ماليني م�شتخدم خالل �لفرتة من يناير 
عام  ع��ن   50.73% بلغت  زي���ادة  بن�شبة  �جل���اري،  �ل��ع��ام  م��ن  �أكتوبر  وحتى 
�لبو�بة للمدة نف�شها من �لعام �ملا�شي  م�شتخدمي  عدد  بلغ  حيث   ،2019

م�شتخدم. مليون   6.54
و���ش��ه��دت �ل��ب��و�ب��ة م��ن��ذ ب��د�ي��ة �ل��ع��ام وح��ت��ى �أك��ت��وب��ر 2020 زي����ادة يف عدد 
مقارنة  م�شتخدم،  م��الي��ني   3 ي��ق��ارب  �ل��دول��ة مب��ا  خ���ارج  م��ن  �مل�شتخدمني 
زيادة  ي�شكل  م��ا  �أي   ،2019 لعام  �ل��ف��رتة  نف�س  خ��الل  م�شتخدم  مبليوين 
بن�شبة %22.37 للعام �جلاري عن �شابقه. وحلت �لهند يف �ملرتبة �الأوىل 
لعدد م�شتخدمي �لبو�بة من خارج �لدولة تلتها �ململكة �لعربية �ل�شعودية، 
�ململكة  �أخ��ري�  و  �الأمريكية  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  �لعربية،  م�شر  وجمهورية 

�ملتحدة.
وتعك�س هذه �لنتائج يف جانب منها �جلهود �لكبرية �لتي بذلها فريق �لبو�بة 
�لتغري  �أي�����ش��ا  تعك�س  كما  عليها.  �مل��ق��دم��ة  و�خل��دم��ات  �مل��ح��ت��وى  تطوير  يف 
�الأن�شطة  ت�شهد  حيث  �ل��ر�ه��ن��ة  �ل��ظ��روف  نتيجة  �مل�شتخدمني  خ��ي��ار�ت  يف 
و�لت�شفح  بعد،  عن  و�لتعلم  بعد،  عن  كالعمل  ملحوظة  زي��ادة  �الإلكرتونية 
�خلدمات  على  و�حل�����ش��ول  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �مل��و�ق��ع  يف  معلومات  ع��ن  و�لبحث 
�لعديد من �خلدمات  �لتي توفر  �لر�شمية  �لبو�بة  بعد عرب  �حلكومية عن 

�حلكومية �ل�شريعة و�لتي ميكن �حل�شول عليها على مد�ر �ل�شاعة.
و�لزو�ر  و�ملقيمني  �ملو�طنني  �الإم����ار�ت  حلكومة  �لر�شمية  �لبو�بة  وت��خ��دم 
وقو�نينها  �حلكومة  م�شتجد�ت  حول  �ملعلومات  كافة  بتقدمي  و�مل�شتثمرين 
و�شيا�شاتها وخدماتها وتوجهاتها. وتتميز باأنها �لبو�بة �لوحيدة عامليا �لتي 

حتمل ��شم نطاق موؤلف من ح��رف و�ح��د وه��و �حل��رف« U “ �ل��ذي ي�شري 
�إىل �لفرد »�أنت« كما ي�شري �إىل معاين �الحتاد و�لتفرد �لتي تتميز بها دولة 
�الإمار�ت. وقال �شعادة �شامل �حلو�شني نائب مدير عام �لهيئة �لعامة لتنظيم 
تعمل   « ب��االإن��اب��ة..  �لذكية  و�خل��دم��ات  �ملعلومات  لقطاع  �الت�����ش��االت  قطاع 
�ملعلومات  عن  للباحثني  �أويل  كمرجع  �الإم��ار�ت  حلكومة  �لر�شمية  �لبو�بة 
و�خلدمات �حلكومية ب�شكل عام. وتربهن �لزيادة �مللحوظة يف عدد زو�رها 
�لتي تهم كافة فئات  �ملعلومات  �أهميتها وكفاءة فريق �لعمل يف توفري  على 
�ملجتمع �الإمار�تي، لقد �شاهمت �لبو�بة �لر�شمية يف ��شتمر�رية �الأعمال يف 
�لظرف �لر�هن، من خالل توفريها عدد كبري من �خلدمات �الإلكرتونية، 
�أو  �لدولة  �أر�س  �لقاطنون على  �لتي يحتاجها  �ملعلومات  وتقدميها ملختلف 
حول  �ملو��شيع  �أه��م  �الأرب��ع��ة  �أق�شامها  عرب  �لبو�بة  وتغطي  لها«.  �لز�ئرين 

دولة �الإمار�ت، �ملعلومات و�خلدمات، و�مل�شاركة �الإلكرتونية و�الإعالم. ي�شمل 
�لباب �الأول تاريخ دولة �الإمار�ت �لعريق و�قت�شاد �لدولة ونظامها �ل�شيا�شي، 
و�حل��ك��وم��ة، و�خل��ط��ط و�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات و�مل����ب����ادر�ت. �أم���ا ب���اب �ملعلومات 
و�لبنية  و�ل�شياحة  و�ال�شتثمار  �لعمل  مو��شيع  حتته  فتندرج  و�خل��دم��ات 
�خلدمات  بجميع  كاملة  قائمة  �إىل  باالإ�شافة  �لتاأ�شري�ت،  ونظم  �لتحتية 
�حلكومية يف �لدولة. ويقع حتت باب �مل�شاركة �الإلكرتونية قنو�ت �لتو��شل 

مع حكومة دولة �الإمار�ت، ومن�شات للم�شورة و�ملحادثة �لفورية، وغريها.
ونظر� للظروف �ال�شتثنائية �حلالية �لتي مير بها �لعامل، متت �إ�شافة عدد 
�جلائحة  مع  �لتعامل  مبعلومات  �لبو�بة  الإث��ر�ء  �جلديدة  �ملو�شوعات  من 
مثل �إجر�ء�ت �ل�شفر و عودة �ملقيمني من �خلارج و �أحكام �لتاأ�شري�ت و�أذونات 
يف  �لعمل  �شوق  دع��م  مو��شيع  �إىل  باالإ�شافة  كوفيد19-  ظ��ل  يف  �ل��دخ��ول 
ت��ق��دمي �خلدمات  ع��ن  19. ف�شال  ك��وف��ي��د  تف�شي  �أث��ن��اء  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع 
�حلكومية على مد�ر �ل�شاعة و تفعيل ��شتخد�م �لهوية �لرقمية على �لبو�بة 

بدال من نظام �لدخول �لذكي.

اأكتوبر وحتى  العام  بداية  منذ  الإمارات  حكومة  لبوابة  م�شتخدم  10ماليني 

•• اأبوظبي-وام: 

�لربنامج  �لهمم  الأ�شحاب  �لعليا  ز�ي��د  وموؤ�ش�شة  �أبوظبي  �شرطة  �أطلقت 
�لتدريبي »�إثر�ء« �ملوجه �إىل موظفي �شرطة �أبوظبي من �خلط �الأمامي يف 

مر�كز �خلدمة و�أ�شحاب �لهمم و�أولياء �أمورهم.
خالل   - �لب�شرية  �مل���و�رد  قطاع  مدير  �لنعيمي  �شاهني  �شامل  �ل��ل��و�ء  وق��ال 
ورعاية  �مل��روري��ة  �ل�شالمة  ي�شمل  �ل��ربن��ام��ج  �إن   - �ملوؤ�ش�شة  م��ع  �جتماعه 
�ملوهوبني وعقد دورة يف »درب �ل�شالمة« ومكافحة �ملخدر�ت و�لتدريب على 
�لهمم  �مل�شتجد الأ�شحاب  و�لوقاية من فريو�س كورونا  �الأولية  �الإ�شعافات 

و�أولياء �أمورهم.
ملنت�شبي  دور�ت  �شتنظم  �لهمم  �لعليا الأ�شحاب  ز�يد  موؤ�ش�شة  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�شرطة �أبوظبي تركز على مفهوم �الإعاقة وت�شنيفها و�لربوتوكول �خلا�س 
يف فن �لتعامل مع �أ�شحاب �لهمم وكيفية �لتو��شل معهم �شمعياً و�أ�شا�شيات 
لغة �الإ�شارة و�شيتم تدريب موظفي �شرطة �أمن �ملنافذ و�ملطار�ت حول طرق 

تفتي�س �أ�شحاب �لهمم و�أنو�ع �لكر��شي �ملتحركة و�لتعامل معها .

�لعليا  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  م��ع  �شر�كتها  بتعزيز  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  �هتمام  و�أك���د 
�لتطلعات  حتقق  و�لتي  �لهادفة  �الإن�شانية  �ملبادر�ت  ودعم  �لهمم  الأ�شحاب 

يف �الهتمام باأ�شحاب �لهمم.
�ال�شرت�تيجية  �أه��د�ف  �أبوظبي بتحقيق  �شرطة  و�هتمام  �إىل حر�س  ولفت 
�لرئي�شية من �أجل بناء ثقافة �ملجتمع �ملبني على �ملنظور �حلقوقي الأ�شحاب 
�لهمم، وتفعيل دور �أ�شحاب �لهمم و�أ�شرهم ومتكينهم من خالل �إ�شر�كهم 

يف عملية �لتحول نحو جمتمع د�مج.
�لعليا  �لعام ملوؤ�ش�شة ز�يد  من جهته ثمن �شعادة عبد�هلل �حلميد�ن �الأمني 
�لربنامج  تنفيذ  يف  �أبوظبي  �شرطة  مع  �مل�شرتك  �لتعاون  �لهمم  الأ�شحاب 
�أ�شحاب �لهمم  �لتدريبي، ولتحقيق خطو�ت نوعية يف هذ� �ملجال مل�شلحة 
�هتمامها  و�شمن  حاليا  جهودها  تكثف  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  الفتاً   .. و�أ�شرهم 
ب��اأ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م ل��ت��ق��دمي �أرق����ى �خل��دم��ات �ل��ن��وع��ّي��ة و�مل��ت��م��ّي��زة الأ�شحاب 
�لهمم، وتطوير �شبل �لرعاية و�لتاأهيل لهم وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية، 
لتمكينهم ودجمهم ببقية فئات �ملجتمع على خمتلف �الأ�شعدة �الجتماعية 

و�لتعليمية و�القت�شادية و�لثقافية.

•• دبي - وام:

�لتقى �شعادة �للو�ء �لدكتور حممد �أحمد بن فهد، م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �الأكادميية 
و�لتدريب - عرب تقنيات �الت�شال �ملرئي -.. جيل �لرو�د �الأو�ئل �ملوؤ�ش�شني مل�شرية �لتعليم يف 
�أكادميية �شرطة دبي، من جمهورية م�شر �لعربية �ل�شقيقة بح�شور �لعميد �لدكتور غيث 
غامن �ل�شويدي، مدير �أكادميية �شرطة دبي، ونائبه �لعميد �لدكتور حممد بطي �ل�شام�شي، 
و�لعقيد �لدكتور �شيف غامن �ل�شام�شي، عميد �الأكادميية، و�لدكتور علي حمودة، م�شت�شار 
�الأكادميية، و�ل�شادة مديري �الإد�ر�ت �لفرعية، و�أع�شاء هيئة �لتدري�س. وتوجه �للو�ء حممد 
بن فهد، بعميق �ل�شكر و�لتقدير للرو�د �ملوؤ�ش�شني لدعم متيز �الأكادميية منذ �إن�شائها عام 
�لعام ل�شرطة  �لقائد  �مل��ري،  �هلل خليفة  عبد  �لفريق  معايل  حتيات  �إليهم  ونقل   1987
دبي، رئي�س جمل�س �إد�رة �الأكادميية، وتقديره �لبالغ جلهودهم و�إخال�شهم وتفانيهم خالل 
فرتة توليهم منا�شب عمادة �الأكادميية، وتدري�س �لطلبة �ملر�شحني وتخريج كو�در �أمنية 
�أن هذ�  وقانونية تبو�أت منا�شب عليا يف �ملجتمع، و�شاهمت يف نه�شة وتقدم �لبالد. و�أكد 
�للقاء مبثابة مل�شة وفاء جليل �لرو�د و�عرت�ف باجلميل، مثنيا على دورهم يف و�شع �للبنات 
ت�شدر  �لعامل  م�شتوى  على  �شاخما  علميا  �شرحا  �أ�شحت  حتى  �الأكادميية  ل�شرح  �الأوىل 
�إ�شعاعاتها �لعلمية يف كل مكان. من جانبه ثمن �لعميد �لدكتور غيث �ل�شويدي، عطاء�ت 
تلك �لنخبة من �ملعلمني �ملربني �لذين مل يبخلو� على �أبنائهم بالعلم و�ملعرفة و�لن�شيحة 
و�الإر�شاد ونقل خرب�تهم وجتاربهم، وحتقيق �الإجناز�ت �ملتميزة وحمل �شعلة �ملعرفة على 

�أر�س �الإمار�ت �لطيبة خالل م�شرية متيز �الأكادميية �لتي �متدت على مد�ر 33 عاما.

•• ال�صارقة - وام:

�جنزت �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة ممثلة يف �إد�رة مر�كز �ل�شرطة �ل�شاملة 
�لذكية"  "�لبالغات  عرب  خدمة  معاملة  و164  �ألفا   16 �أ�شهر..   10 خ��الل 
www.  الإل��ك��رتوين� �مل��وق��ع  يف  �ملتمثلة  �الإل��ك��رتون��ي��ة  من�شاتها  على  �ملتاحة 

shjpolice.gov.ae  و�لتطبيق �لذكي   "  " Sharjah Police �ملتوفر 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  وذل���ك حر�شا  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف  ع��رب  تطبيقات 
�أفر�د  يخدم  مبا  وتطويعها  �لتكنولوجيا  و�شائل  �أح��دث  مو�كبة  على  �ل�شارقة 
�ملجتمع ويعزز �شعورهم باالأمن و�الأمان عرب خدمات تنال ر�شاهم وحتقق لهم 

�ل�شعادة.
�أن  �ل�شاملة  �إد�رة مر�كز �ل�شرطة  و�أكد �لعقيد يو�شف عبيد بن حرمول مدير 
بتفعيل  �لر�شيدة  �لقيادة  لتوجيهات  تنفيذ�  �لذكية" جاءت  "�لبالغات  خدمة 

�لتحول �لرقمي لكافة �خلدمات �حلكومية بحلول 2021 وحر�شا من �شرطة 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  م�شتوى  ورف���ع  �ملتعاملني  ر���ش��ا  ن�شبة  زي���ادة  على  �ل�شارقة 
ظل  يف  �لعمل  �ن�شيابية  ي�شمن  مبا  كانو�  �أينما  لهم  �خلدمة  تقدمي  ل�شمان 
�لظروف �حلالية و�الإجر�ء�ت �الحرت�زية من خالل توفريها للخدمات �لذكية 
على مد�ر �ل�شاعة ما ي�شهم بدوره يف تب�شيط �الإجر�ء�ت ومتكني �ملتعاملني من 
�إجناز معامالتهم و مبا ي�شمن �شالمتهم و يدعم جهود �لدولة ملو�جهة حتديات 
فريو�س كورونا �مل�شتجد كوفيد19 �إ�شافة لتعزيز �لوعي عند �ملتعاملني لتحقيق 
�إن خدمة �لبالغات �لذكية  �أق�شى فائدة من من�شات �خلدمات �لذكية. وقال 
تقدمي  ت�شتهدف  �لتي  �ل�شرطية  �مل��ر�ك��ز  �إد�رة  يف  �لرئي�شة  �خل��دم��ات  من  تعد 
خدماتها جلميع �أفر�د �ملجتمع و�ملوؤ�ش�شات و�أ�شحاب �ل�شركات حيث تلعب دور� 
هاما يف تعزيز ن�شبة �شعادة �ملتعاملني من خالل تقلي�س مدة �إجناز �ملعامالت و 

ب�شرية تامة مما ي�شهم يف توفري �لوقت و�جلهد على �ملتعاملني.

خدمة البالغات الذكية ب�شرطة ال�شارقة تنجز 16 األف معاملة يف 10 اأ�شهر�شرطة اأبوظبي وزايد العليا تطلقان برناجما تدريبيا لأ�شحاب الهمم

�شحة دبي جتري فحو�شات كوفيد19- لالأطفال عن طريق اللعاب

اأكادميية �شرطة دبي حتتفي بالرواد املوؤ�ش�شني الأوائل
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

�أطلقت جمارك دبي حتدي »د�تاثون 
�لفر�شة« لتطوير برجميات و�أنظمة 
�لبيانات  ����ش��ت��خ��د�م  ع���رب  م��ب��ت��ك��رة 
�ملفتوحة جلمارك دبي �ملتوفرة على 
�إطار جهودها  »دبي بال�س« وذلك يف 
�مل�شتقبل  مدن  نحو  �لتحول  لتعزيز 
دبي  حكومة  روؤي��ة  حتقيق  و  �لذكية 
تبادل  ث��ق��اف��ة  ت��ط��وي��ر  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
�شاحب  توجيهات  وتنفيذ  �لبيانات 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« 
بجعل دبي عا�شمة �البد�ع و�البتكار 

عاملياً و�أذكى مدن �لعامل.
وت�������ق�������رر ف�����ت�����ح ب���������اب �ل���ت�������ش���ج���ي���ل 
وطلبة  و�مل����ط����وري����ن  ل��ل��م��ربجم��ني 
�جل����ام����ع����ات ع���ل���ى م����وق����ع ج���م���ارك 
www. �الإل�����������ك�����������رتوين   دب���������ي 
dubaicustoms .gov .

 28 �إىل   22 ae خالل �لفرتة من 
نوفمرب �جلاري على �أن يتم ��شتقبال 
�مل�����ش��اري��ع �ل��ت��ط��وي��ري��ة ع��ل��ى �لربيد 
Datathon@ �الإل������ك������رتوين 

خالل   dubaicustoms.ae
ب���اأن���ه �شيتم  �ل���ف���رتة �مل���ح���ددة ع��ل��م��اً 
�الأوىل  �ل���ث���الث���ة  �مل�����ش��اري��ع  ت���ك���رمي 
ف��ع��ال��ي��ات معر�س  خ����الل  �ل���ف���ائ���زة 

جيتك�س للتقنية 2020 .
ومت تق�شيم �مل�شاركني يف �لتحدي �إىل 
جمارك  ملوظفي  �الأوىل  فئات  ثالث 
و�لثالثة  ل��ل��ج��م��ه��ور  و�ل��ث��ان��ي��ة  دب���ي 
وكليات  و�جلامعات  �ملعاهد  لطالب 
و�حد  ف��ائ��ز  �ختيار  و�شيتم  �لتقنية 
�لفائزين  و�شيح�شل  ف��ئ��ة  ك��ل  م��ن 
عينية  ه��د�ي��ا  على  �الأو�ئ����ل  �لثالثة 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  ت��ق��دي��ر  و����ش���ه���اد�ت 

�ملدير �لعام جلمارك دبي.
وي������ع������د ه���������ذ� �ل�����ت�����ح�����دي جت���م���ع���اً 
�ملفتوحة  �لبيانات  يف  للمتخ�ش�شني 
من مهند�شني وخ��رب�ء ومربجمني 
رقمية  ح��ل��ول  �إي���ج���اد  ل��الإ���ش��ه��ام يف 
�جلمركي  �ل��ق��ط��اع  م��ن��ه��ا  ي�����ش��ت��ف��ي��د 
حتقيق  �إىل  �ل����ت����ح����دي  وي�����ه�����دف 
�لبيانات  م��ن  ممكنة  ��شتفادة  �أع��ل��ى 
دور  ت���ع���زي���ز  ج����ان����ب  �إىل  �مل����ت����اح����ة 
�لنمو  حتفيز  يف  �ملفتوحة  �لبيانات 
�القت�شادي و�لت�شجيع على �البتكار 
�ملفتوحة  �لبيانات  جمتمع  ومتكني 
ف�شاًل عن �الإ�شهام يف تنمية �لكو�در 
�لوطنية لبناء جمتمع حيوي ومنتج 

وذلك حتقيقاً خلطة دبي 2021.
م�شبح  حمبوب  �أحمد  �شعادة  وق��ال 
�ملدير �لعام جلمارك دبي �إن جمارك 
يف  �لناجحة  م�شريتها  تو��شل  دب��ي 
�خلم�شني  لت�شميم  �جلميع  ��شر�ك 

ع��ام��اً �ل��ق��ادم��ة و�إت��اح��ة �مل��ج��ال �أمام 
م�شرية  يف  ل��الإ���ش��ه��ام  �ملجتمع  ف��ئ��ات 
�إبد�عية  ب���اأف���ك���ار  و�خل������روج  �ل��ب��ن��اء 
وحماية  �مل�شروعة  �لتجارة  لت�شهيل 
�لفكرية  �مل��ل��ك��ي��ة  وح���ق���وق  �حل�����دود 
نظمت  دب��ي  ج��م��ارك  �أن  �إىل  م�شري� 
�ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي ع��ل��ى ه��ام�����س معر�س 
�لذكاء  »ه��اك��اث��ون  للتقنية  جيتك�س 
��شتقطب  �ل�������ذي  �ال����ش���ط���ن���اع���ي« 
و�لتقنيني  �خل������رب�ء  م���ن  �ل���ع���دي���د 
و���ش��ه��د ت��ن��اف�����ش��اً ق���وي���اً ح��ي��ث قدمت 
لتطوير  م���ب���ادر�ت  �ل��ف��ائ��زة  �ل���ف���رق 
باعتماد  ج��م��رك��ي��ة  خ���دم���ات  ث����الث 
ت��ق��ن��ي��ة �ل���ذك���اء �ال���ش��ط��ن��اع��ي وهي 
�لتخلي�س �جلمركي وطلب ر�أي فني 

وطلب ت�شنيف ب�شاعة.
يوفر نحو  �لتطوير  �أن هذ�  و�أو�شح 
تخت�شر  ك��م��ا  دره�����م  م��ل��ي��ون   30
وق������ت �ل���ع���م���ي���ل م�����ن ي����وم����ني عمل 
يعزز  مب�����ا  ف����ق����ط  دق�����ائ�����ق   5 �إىل 
م���ن ���ش��ع��ادة �ل��ع��م��الء ..م���ع���رب���اً عن 
�لفر�شة«  »د�تاثون  باإطالق  �شعادته 
�ملن�شورة  �ل��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  ب��االع��ت��م��اد 
ع���ل���ى �الن�����رتن�����ت جل����م����ارك دب�����ي.. 
��شرت�تيجية جمارك  �أن  �إىل  م�شري�ً 
منوذج  لتقدمي  �لعمل  تو��شل  دب��ي 
�ملو�هب  ت�شجيع  كيفية  يف  يحتذى 
توفري  يف  �ال�شتمر�ر  مع  و�لكفاء�ت 
خدمات جمركية ذكية متميزة تدعم 
�القت�شاد �لوطني وتزيد من جتارة 
دب��ي �خل��ارج��ي��ة م��ع��رب��اً ع��ن ثقته يف 
�ملرجوة  �لنتائج  »�لد�تاثون«  حتقيق 
�لقطاع  ت���دع���م  م�����ش��اري��ع  ب��ت��ط��وي��ر 

�جلمركي.

•• دبي-وام: 

نظمت كليات �لتقنية �لعليا �م�س حفال �فرت��شيا عرب تقنية �الت�شال �ملرئي عن 
بعد مبنا�شبة تخريج 1098 طالبا وطالبة على م�شتوى فرعيها بدبي من قادة 

�جليل �لر�بع من دفعتي �لعامني 2019 و2020.
�لت�شامح  وزير  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  ملعايل  بكلمة  و��شتهل �حلفل 
و�لتعاي�س بح�شور معايل نا�شر بن ثاين �لهاملي وزير �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني 
رئي�س جممع كليات �لتقنية �لعليا و�شعادة �لدكتور عبد�للطيف �ل�شام�شي مدير 
جممع كليات �لتقنية �لعليا و�أع�شاء �لهيئتني �لتدري�شية و�الإد�رية و�خلريجني 

و�أولياء �أمورهم .
و�أكد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان يف كلمته �أن قيادة �لدولة �لر�شيدة 
�لدولة  م�شتقبل  �أن  د�ئما  وت��وؤك��د  �لتعليم  م�شرية  بدعم  كبري�  �هتماما  ت��ويل 
بامل�شتقبل  �هتمام  هو  بالتعليم  �الهتمام  و�أن  وبناتها  �أبنائها  بقدر�ت  مرتبط 

وبالقدرة على حتقيق كل ما ن�شعى �إليه من �آمال وطموحات.
وعرب معاليه عن عظيم �ل�شكر و�المتنان ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �الأعلى حكام �الإمار�ت 
لدعمهم �لقوي لكليات �لتقنية �لعليا وحر�شهم على �أن تكون يف �أعلى م�شتوى 
من �جلودة و�لتميز. من جانبه هناأ معايل نا�شر بن ثاين �لهاملي �خلريجني 
و�خلريجات من قادة �جليل �لر�بع مبنا�شبة تخرجهم، معلنا با�شم جمل�س �أمناء 
كليات �لتقنية �لعليا عن تخريج 1098 طالبا وطالبة من خريجي وخريجات 
دفعتي �لعامني 2019 و2020 على م�شتوى كليات �لتقنية �لعليا بدبي �لذين 

�أكملو� در��شتهم بنجاح وح�شلو� على �ل�شهادة �جلامعية بجد�رة و��شتحقاق.
ويف �خلتام �أدى �خلريجون و�خلريجات ق�شم �لوالء و�الإخال�س للقيادة و�لوطن، 

معربين بكلماتهم عن �ل�شكر لكل من دعم جناحهم ومتيزهم.

•• دبي-وام:

للوقاية  �لوطنية  دبي يف �حلملة  �ل�شعيدة« مبحاكم  »�لعائلة  �شارك فريق 
�لعاملي  �ليوم  مع  تز�مناً  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مع  بالتعاون  �لتنمر  من 

حلقوق �لطفل.
و�ن�����ش��م��ت حم��اك��م دب���ي ع���ن ب��ع��د �ىل حم���ور »ح���ق �حل��م��اي��ة م���ن �لتنمر 
�اللكرتوين« من خالل تعريف طلبة �ملد�ر�س بقانون ودمية عن حقوقهم 
�الأطفال  وح��ق��وق  و�شالمة  �الأ���ش��ري  �لتما�شك  لتعزيز  �شعياً  وو�ج��ب��ات��ه��م 
لالأ�شرة  �لوطنية  للحملة  �م��ت��د�د�ً  وذل��ك  �لطالق  ن�شبة  خلف�س  و�ل�شعي 
�ملتما�شكة 2021 وتفعياًل لدور �ملحاكم يف خدمة �ملجتمع وم�شاهمتها يف 

موؤ�شر �لتالحم �ملجتمعي لالأجندة �لوطنية 2021.
دبي  حماكم  يف  �ل��دع��اوى  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �لعبيديل  حممد  وق��ال 

نقدم  �أن  د�ئ��م��اً  ي�شعدنا   « �ل�شعيدة«..  »�لعائلة  فريق  على  �لعام  و�مل�شرف 
�الأ�شري  و�لتالحم  �لتما�شك  لتحقيق  �الأ�شرة  دور  لتعزيز  توعوية  بر�مج 
�لتكافل و�لرت�بط �الجتماعي ويتج�شد هذ� �الهتمام  و�ملجتمعي وحتقيق 
ب��ح��ر���س �ل��ق��ي��ادة ع��ل��ى ت��وف��ري م��زي��د م��ن �خل��دم��ات و�ل���رب�م���ج و�ملبادر�ت 
�خلا�شة باالأ�شرة �الإمار�تية �لتي تهدف �إىل حتقيق �ل�شعادة و�لرخاء لها«.

حماكم  يف  �ل�شخ�شية  �الأح���و�ل  �إد�رة  مدير  غ��امن  مو�شى  ق��ال  جانبه  من 
دبي » قدم �لفريق �ملكون من حليمة حممد حميد باحث �جتماعي وعفر�ء 
�أحمد �ملر باحث �جتماعي ومها عبد �لبا�شط �لب�شتكي رئي�س وحدة �لتميز 

�ملوؤ�ش�شي يف �إد�رة �الأحو�ل �ل�شخ�شية..
وهو  ودمي��ة  قانون  ح��ول  �مل��د�ر���س  يف  �لثالثة  للمرحلة  �لتفاعلية  �لور�شة 
2016 ب�شاأن حقوق �لطفل با�شم قانون  3 ل�شنة  �لقانون �الحت��ادي رقم 
ودمي���ة على ح��ق �لطفل يف �حل��ي��اة و�ل��ب��ق��اء و�ل��ن��م��اء وت��وف��ري ك��ل �لفر�س 

�ل��الزم��ة لت�شهيل ذل���ك ك��م��ا يعمل �ل��ق��ان��ون ع��ل��ى ح��م��اي��ة �ل��ط��ف��ل م��ن كل 
ونف�شي.  �أي عنف بدين  �ملعاملة ومن  و�شوء  و�ال�شتغالل  �الإهمال  مظاهر 
وتناول فيها مقومات دور �الأفر�د يف متا�شك �الأ�شرة بو�شفها �للبنة �الأوىل 
للمجتمع وكيفية زيادة �إيجابية �لعالقات بني �أفر�د �الأ�شرة �لو�حدة ودور 
كل منهم يف هذ� �ملنحى وما ي�شمله من حقوق وو�جبات وكيف �أن �الإخالل 
�لتي  �الأ�ش�س  و�مل��ادي لالأ�شرة وما  �ملعنوي  �لتفكك  �إىل  ي��وؤدي  �الأدو�ر  بهذه 
يجب �تباعها للحفاظ على �لقيم و�لتز�م �الأفر�د وبناء ج�شور �ملحبة و�ملودة 

بني �أفر�دها«.
و�أ�شاف �نه مت توزيع ��شتبانة لقيا�س مدى وعي �لطلبة باملجال �لقانوين 
قبل �لور�شة وبعدها ولوحظ بوجود ق�شور يف �ملعرفة �لقانونية يف قانون 
ن�شبة  بارتفاع  لوحظ  �لور�شة  تقدمي  وبعد  �لطفل«  حقوق  »قانون  ودمي��ة 

�لوعي �لقانوين بقانون ودمية »قانون حقوق �لطفل.

•• دبي -وام:

�الإم��ار�ت قدوة  "�أم  ��شتقطبت مبادرة 
ميثاء  موؤ�ش�شة  تنظمها  ملهمة" �لتي 
للمبادر�ت  ن���ه���ي���ان  �آل  �أح����م����د  ب���ن���ت 
م���ع و�شول  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة،  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
قافلتها �إىل �إمارة دبي، م�شاركة و��شعة 
�الأول �شمن  �ل��دف��اع  �أب��ط��ال خط  من 
�ل��ط��ب��ي يف �الإم�����ارة، و�شملت  �ل��ق��ط��اع 
�أع������د�د� ك��ب��رية م��ن �الأط���ب���اء و�أطقم 
�لتمري�س وكذلك �الإد�ريني �لعاملني 
يف جم��م��وع��ة م���ن م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات دبي 
عرفانا و�متنانا جلهود "�أم �الإمار�ت"، 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  رئي�شة 
و�لطفولة  لالأمومة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
�لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �الأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة 
�إطار  يف  �ملبادرة  هذه  وتاأتي  �الأ�شرية. 
�لتي  و�لفعاليات  و�ل��رب�م��ج  �مل��ب��ادر�ت 
مدى  ع��ن  للتعبري  �ملوؤ�ش�شة  تنظمها 
ملا قدمته وتقدمه  �لتقدير و�لعرفان 
جليلة  �إ�شهامات  من  �الإمار�ت"  "�أم 
�ملجتمع ب�شفة عامة  ت�شب يف خدمة 

�أفر�ده، ال�شيما  و�شمان ر�حة و�شعادة 
م���ع حت��ق��ي��ق ���ش��ال��ح �الأ�����ش����رة و�مل������ر�أة 
و�ل��ط��ف��ل. وب���ادر �أب��ط��ال خ��ط �لدفاع 
�إم����ارة دب���ي و���ش��م��ن ك��ل من  �الأول يف 
ودبي،  ور����ش��د،  لطيفة،  م�شت�شفيات 
�ل��ت��ي حملت  �مل����ب����ادرة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
قافلتها �شعار "�أم �الإمار�ت نور يتالأالأ 
لهم  �أت��اح��ت  �إذ  �الإمار�ت"،  ���ش��م��اء  يف 
ف��ر���ش��ة م��ث��ال��ي��ة ل��ل��ت��ع��ب��ري ع���ن مدى 
�حلب و�لتقدير �لذي يحملونه جتاه 
�شموها، وتاأكيد عمق �متنانهم ملتابعتها 
�مل�شتمرة وت�شجيعها �لد�ئم لهم، وهو 
ما جتلى يف �لر�شالة �لن�شية �لق�شرية 
�لكادر  �إىل  ���ش��م��وه��ا  �أر���ش��ل��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
�لطبي و�لتمري�شي يف �لدولة مهنئة 
�ل��ف��ط��ر �ملبارك،  ب��ح��ل��ول ع��ي��د  �إي���اه���م 
وم�شجعة  ج���ه���وده���م  ع���ل���ى  وم��ث��ن��ي��ة 
�لقيام  يف  ق����دم����ا  ل��ل��م�����ش��ي  �إي�����اه�����م 

مبهمتهم �لنبيلة يف �لت�شدي جلائحة 
قالت  �ملنا�شبة،  كوفيد19-. ويف هذه 
مبارك  بن  �أحمد  بنت  ميثاء  �ل�شيخة 
بنت  ميثاء  موؤ�ش�شة  رئي�شة  نهيان،  �آل 
�ملجتمعية  للمبادر�ت  نهيان  �آل  �أحمد 
مبثابة  �ملبادرة  " �أ�شحت  و�لثقافية.. 
�حتفالية وطنية لالحتفاء ب�شخ�شية 
وطنية نفتخر بها جميعا ونكن لها كل 
و�لعرفان.  و�لتقدير  �الإع��ز�ز  م�شاعر 
�ملبادرة  تتو�شع  �أن  م�شتغربا  يكن  ومل 
�لعمل  ق��ط��اع��ات  م��ن  �لكثري  لت�شمل 
�شر�ئح  وخمتلف  و�خلا�س  �حلكومي 
يف  باقية  �شموها  ف��اإجن��از�ت  �ملجتمع؛ 
قلوب �أهل �الإمار�ت، ال �شيما يف جمال 
ف�شموها  و�ل��ط��ف��ل؛  ب���امل���ر�أة  �ل��رع��اي��ة 
ر�ئ����دة دع���م �الأ����ش���رة �الإم���ار�ت���ي���ة منذ 
�شريك  وه��ي  �الحت����اد،  دول���ة  تاأ�شي�س 
�مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب��ن �شلطان 

ث��ر�ه، يف م�شرية  �آل نهيان، طيب �هلل 
�لتنمية �الأ�شرية يف �لدولة".

�لدفاع  خط  �أبطال  " ن�شكر  و�أ�شافت 
�حلملة،  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م  ع��ل��ى  �الأول 
�شكلت  جهود  من  قدموه  مبا  ون�شيد 
و�النتماء  �لوطنية  يف  فريد�  منوذجا 
وه�����و من������وذج ي�����ش��ت��ح��ق ك����ل �الإ�����ش����ادة 
و�ل��ت��ق��دي��ر، و���ش��ي��ب��ق��ى ك��ل م��ا قدموه 
م��ن ع��ط��اء وت��ف��اين يف خ��دم��ة �لوطن 
و�شالمة  �مل��ج��ت��م��ع  ���ش��ح��ة  ل�����ش��م��ان 
�شتى  ويف  ل��ل��ج��م��ي��ع  ح���اف���ز�  �أف��������ر�ده 
�لتخ�ش�شات للعمل بكل جد و�جتهاد 
يف ���ش��ب��ي��ل رف��ع��ة دول����ة �الإم�������ار�ت مبا 
قيادتنا  وط��م��وح��ات  تطلعات  ي��و�ك��ب 

�لر�شيدة للم�شتقبل".
�ملبادرة،  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م  خ���الل  وم���ن 
�الأول  �ل����دف����اع  �أب����ط����ال خ���ط  �أع������رب 
ع���ن ب��ال��غ ت��ق��دي��ره��م و�م��ت��ن��ان��ه��م الأم 

�الإمار�ت، وقالو� �إن عطاء �أم �الإمار�ت 
للجميع  حقيقي  �إلهام  م�شدر  ي�شكل 
يف ك��ي��ف��ي��ة ت��رج��م��ة ح���ب �ل���وط���ن �إىل 
وتقدمه،  رف��ع��ت��ه  يف  ت�شهم  �إجن�����از�ت 
موؤكدين �أن متابعة �شموها وت�شجيعها 
�لد�ئم ي�شكل د�فعا جلميع �لعاملني يف 
جمال �لطب و�لرعاية �ل�شحية على 
�أج��ل �حلفاظ  م��ن  �جل��ه��ود  م�شاعفة 
معافا.  �شليما  �الإم���ار�ت  جمتمع  على 
ويف هذ� �ل�شياق، قالت �لدكتورة �شفية 
�لن�شاء  �أم���ر�����س  ط��ب��ي��ب��ة  �حل���م���ادي، 
و�لوالدة مب�شت�شفى لطيفة.. " �أتذكر 
�لر�شالة  فيها  و�شلتنا  �لتي  �للحظة 
�الإم����ار�ت،  �أم  م��ن  �لق�شرية  �لن�شية 
حفظها �هلل، �شباح عيد �لفطر ونحن 
بالعيد  فيها  تهنئنا  عملنا،  ر�أ���س  على 
ف��ق��د منحتنا  ع��م��ال��ن��ا.  ل��ن��ا  وت���ب���ارك 
�شموها  م���ن  �ل���ك���رمي���ة  �ل��ل��ف��ت��ة  ه����ذه 

ملو�جهة  جهودنا  ملو��شلة  كبري�  دعما 
�أنها  �لر�شالة  ما يف  و�أجمل  �جلائحة، 
ختمت بتوقيع �أم �الإمار�ت �لتي نر�ها 

قدوة ملهمة لنا جميعا".
�شامل  �آم��ن��ة  �ل��دك��ت��ورة  ت��وج��ه��ت  فيما 
�ملهريي، ��شت�شاري ق�شم �أمر��س �لدم 
مب�شت�شفى دبي، �إىل �هلل تعاىل بالدعاء 
يبقيها  و�أن  �الإم�����ار�ت  �أم  يحفظ  �أن 
�الإمار�تيني  لكل  و�شند�  ذخ��ر�  د�ئ��م��ا 
من خالل جهودها �لكبرية يف خدمة 
�لوطن و�شمان �شالح �ملو�طن وتاأكيد 
ف��ر���س رق��ي��ه وت���وف���ري ك���ل م���ا يحقق 

�شعادته.
و�أعرب �لدكتور با�شم �شر�ج، �أخ�شائي 
و�لك�شور  �الإ�����ش����اب����ات  ج���ر�ح���ة  �أول 
�آي���ات  �أ���ش��م��ى  ع��ن  ر�����ش���د،  مب�شت�شفى 
�ل�شكر و�المتنان الأم �الإمار�ت لدعمها 
�أبطال خط �لدفاع �الأول ال�شيما �أثناء 

على  �شموها  كورونا، وحر�س  جائحة 
وعلى  وت�شجيعهم  معنوياتهم،  رف��ع 
�الإن�شانية  م��ه��م��ت��ه��م  �أد�ء  م��و����ش��ل��ة 
�ل����دك����ت����ورة ندى  �ل���ن���ب���ي���ل���ة. وق����ال����ت 
�لها�شمي، �خ�شائي �أول �لغدد �ل�شماء 
مب�شت�شفى دبي " نتمنى �أن نكون د�ئما 
�لر�شيدة،  ق��ي��ادت��ن��ا  ظ���ن  ح�����ش��ن  ع��ن��د 
ونتعهد �أن نو��شل �لعمل لرد �جلميل 
ل��ل��وط��ن م���ن خ���الل م���ا ن��ق��وم ب���ه من 
�شببا  �لذي جعلنا  عمل.. ونحمد �هلل 
و�مل�شاعدة  �ملر�شى  ع��ن  �لتخفيف  يف 
يف عالجهم وتوفري �لرعاية �لالزمة 
جانبه،  من  �ل�شفاء".  متام  حتى  لهم 
قال �الإعالمي حممد �لكعبي، �ملن�شق 
�الإعالمي للمبادرة.. " حر�س جميع 
خط  جنود  م��ن  �حلملة  يف  �مل�شاركني 
�لدفاع �الأول على �لتعبري على مكنون 
�شدورهم من حب وتقدير الأم �الإمار�ت 

�ل����ت����ي فتحت  خ�����الل ه�����ذه �حل���م���ل���ة 
وكذلك  و�ملمر�شني  لالأطباء  �مل��ج��ال 
�الإد�ريني �لعاملني يف م�شت�شفيات دبي 
و�المتنان  �لثناء  مدى  عن  لالإف�شاح 
ل��ك��ل م��ا ت��ق��وم ب��ه ���ش��م��وه��ا م��ن جهود 
يف خ��دم��ة �ل��وط��ن، ول��دع��م��ه��ا �لكبري 
جمال  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  و�ل�����الحم�����دود 
�ل�شحية  و�لرعاية  �لطبية  �خلدمات 
�ال�شتثنائي،  �ل��ظ��رف  ه��ذ�  يف  ال�شيما 
وه��و م��ا �شكل ح��اف��ز� ك��ب��ري� �شاهم يف 
رف��ع معنويات ه��وؤالء �الأب��ط��ال �لذين 
�لتباري  ر�ئ��ع��ا يف  ي��ق��دم��ون من��وذج��ا 
م��ن �أج���ل خ��دم��ة �ل��ن��ا���س وت��ق��دمي يد 
موؤ�ش�شة  �أن  يذكر  للمر�شى".  �لعون 
�آل نهيان للمبادر�ت  ميثاء بنت �أحمد 
ك��ان��ت �علنت  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
قدوة  �الإم����ار�ت  "�أم  م��ب��ادرة  ��شتمر�ر 
�لدولة،  �إمار�ت  كافة  ملهمة" لت�شمل 
وذلك بعد �مل�شاركة �لالفتة و�لتفاعل 
�ملجتمع،  �شر�ئح  خمتلف  من  �لكبري 
�لدولة  �حتفاالت  مع  �ملبادرة  لتختتم 
يف  و�الأرب��ع��ني  �لتا�شع  �لوطني  باليوم 

�لثاين من دي�شمرب �ملقبل.

•• دبي-وام:

�ختتمت كلية حممد بن ر��شد لالإد�رة �حلكومية فعاليات �جلزء �الأول من 
و�ل�شيا�شات  �الأنظمة  �أبحاث  حول  �ل�شاد�شة  �الفرت��شية  �لعاملية  »�لندوة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �لكلية  ��شت�شافتها  �ل��ت��ي   -  HSR2020  - �ل�شحية« 
باجلامعة  �ل�شحية  �لعلوم  لكلية  �لتابع  �ل�شحية  �ل�شيا�شات  تر�شيد  مركز 
�الأمريكية يف بريوت، ومنظمة �ل�شحة �لعاملية، و�لتحالف من �أجل بحوث 
من  و�لعديد  غيت�س  ومليند�  بيل  وموؤ�ش�شة  �ل�شحي،  و�لنظم  �ل�شيا�شات 
�أجل  �ل�شحية من  �الأنظمة  »�إع��ادة ت�شور  �شعار  �ل�شركاء �الآخرين. وحتت 
�فرت��شيا،  عقدت  �لتي  �ل��ن��دوة  جمعت  �أف�شل«  و�شحة  �جتماعية  عد�لة 
�شوء  يف  �ل�شحية  �لرعاية  �شيا�شات  ملناق�شة  و�خل���رب�ء  �ل�شيا�شات  �شناع 
�نت�شار وباء فريو�س كورونا �مل�شتجد. و�شمت �لندوة �لعديد من �خلرب�ء 
�لقيادة  حول  و�الآر�ء  �خل��رب�ت  لتبادل  �لنقا�شية  �جلل�شات  ح�شرو�  �لذين 

و�لتطوير �ملهني يف قطاع �لرعاية �ل�شحية. ومن �ملقرر �أن ينطلق �جلزء 
 ، 2021 17 م��ار���س  2020 حتى  25 نوفمرب  �ل��ن��دوة م��ن  �ل��ث��اين م��ن 
حيث �شي�شم �لعديد من �جلل�شات �لتي �شيتم تنظيمها كل �أ�شبوعني. وقال 
بن  حممد  لكلية  �لتنفيذي  �لرئي�س  �مل��ري،  �شباع  بن  علي  �لدكتور  �شعادة 
وتطور�ت  م�شبوقة  بتحديات غري  �لعامل  » مير  �حلكومية  ل��الإد�رة  ر��شد 
�شريعة دفعتنا �إىل �إعادة �لنظر يف بع�س ممار�شاتنا �حلالية، مما يك�شف عن 
�حلاجة �مللحة �إىل تبني نهج �أكرث ��شتباقية يتنباأ باالأزمات ويطور �حللول 
�ل�شاد�شة حول  �الفرت��شية  �لعاملية  �لندوة  تلعب   « و�أ�شاف  لها«.  �ملنا�شبة 
�ملجال من خالل  ب��ارز�ً يف هذ�  دور�ً  �ل�شحية  و�ل�شيا�شات  �الأنظمة  �أبحاث 
�لتي �شت�شاعد كافة �الأط��ر�ف على �تخاذ خطو�ت  تبادل �خل��رب�ت و�الآر�ء 
عملية يف �مل�شتقبل«. وقال » متثل �لندوة فر�شة مثالية ملناق�شة �لتحديات 
�ل�شحية �لتي تو�جه بلد�ن منطقة �شرق �لبحر �الأبي�س �ملتو�شط و�لعامل، 
وهي مناق�شة �أ�شبحت �أكرث �أهمية ب�شبب جائحة »كوفيد 19« �لتي ال تز�ل 

�أن ن�شل من خالل  ون��اأم��ل  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  �النت�شار يف جميع  م�شتمرة يف 
�لندوة �إىل حلول ت�شتطيع رفد منظومة �لقطاع �ل�شحي يف �لعامل بروؤية 
�لقطاعات  تلك  جاهزية  وتعزيز  �جلائحة  تلك  �آث���ار  لتخفيف  م�شتنرية 
جتاه �أية متغري�ت يف �مل�شتقبل«. وحقق �حلدث �نت�شار� كبري� وجذب �آالف 
 /HSR2020#/ حل��دث� و�شم  �لعامل، حيث حظي  �ملتابعني من حول 
على  وتعليق  و�إع��ج��اب  تغريد  �إع���ادة  بني  ما  تفاعل  مليون   11 باأكرث من 
�لو�شم.. وكذلك حظي و�شم �شعار �حل��دث / تغريد�ت �حل��دث من خالل 
من  تفاعل  مليون   2.5 ب�   /#ReimagineHealthSystems
�حل��دث يف مناق�شة حتديات  �أهمية  يعك�س  م��ا  وه��و  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  جميع 
وحلول �لقطاعات �ل�شحية يف �لعامل، وحر�س �ملتخ�ش�شني و�ملتابعني من 
جميع دول �لعامل على �ملتابعة من �أجل تبادل �الآر�ء و�لنقا�شات و�خلرب�ت 
حول هذ� �لقطاع �حليوي �لذي ي�شع �شحة �لنا�س على ر�أ�س �الأولويات يف 

ظل �لظروف �ال�شتثنائية �لر�هنة.

اختتام اجلزء الأول من الندوة العاملية الفرتا�شية ال�شاد�شة حول اأبحاث الأنظمة وال�شيا�شات ال�شحية

كليات التقنية حتتفي افرتا�شيا بتخريج 1098 طالبا
 وطالبة من فرعيها بدبي

فريق العائلة ال�شعيدة مبحاكم دبي ي�شارك يف احلملة 
الوطنية للوقاية من التنمر

�نطلقت من �أب�ظبي وت�صمل جميع �إمار�ت �لدولة

مبادرة )اأم الإمارات قدوة ملهمة( ت�شتقطب م�شاركة وا�شعة من اأبطال خط الدفاع الأول يف دبي
• قافلة مبادرة )�أم �لإمار�ت قدوة ملهمة( ت�صل دبي وت�صتقطب م�صاركة و��صعة من �أبطال خط �لدفاع �لأول يف م�صت�صفياتها 

• �لكادر �لطبي يف دبي: عطاء �أم �لإمار�ت م�صدر �إلهام للجميع يف ترجمة حب �ل�طن �إىل �إجناز�ت ت�صهم يف رفعته وتقدمه

جمارك دبي تطلق داتاثون الفر�شة 
لتطوير برجميات مبتكرة
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

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

 •• لويك تا�صيه

�نقالب  بانقالب.  �لقيام  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  ي��ح��اول 
ف��ا���ش��ل، لكنه م��ع ذل��ك �ن��ق��الب. وال غ��ر�ب��ة يف �أن 
يف�شل تر�مب يف �نقالبه... �إنه فو�شوي وال ياأخذ 
بن�شيحة �أحد. ال يز�ل �ل�شوؤ�ل َمن، با�شتثناء عدد 
رودي  �أو  ب��ان��ون  �شتيف  م��ث��ل  �مل���و�ل���ني،  م��ن  قليل 
ين�شحه  �أن  ك��و���ش��رن، مي��ك��ن  ج��اري��د  �أو  ج��ول��ي��اين 
ويدله على �أف�شل طريقة لتحقيق �نقالبه. رمبا 
طيب  رج��ب  �أو  بينغ،  جني  �شي  بوتني،  فالدميري 
�أردوغ��ان؟ �إن �لرجل �لذي �شبق �أن �متلك كازينو 
وجنح يف �إفال�شه قادر على �إجناز خ�شار�ت كثرية. 
و�لغريب �أن حماولة �النقالب هذه قد مت �الإعالن 

عنها منذ �شهور.
 

حماولة  عــن  نتحدث  �أن  ميكن  ـــاذ�  -مل  1
�نقالبية؟

�ل�شرعي  وغري  �ملفاجئ  �ال�شتيالء  هو  �النقالب، 
ع��ل��ى ح��ك��وم��ة م���ن ق��ب��ل جم��م��وع��ة ���ش��غ��رية من 
�لقو�ت  دع��م  �لناجح  �النقالب  ويتطلب  �الأف���ر�د. 
�الأقل.  على  منهما  ج��زء  �أو  �ل�شرطة  �أو  �مل�شلحة 
�الأ�شخا�س،  م��ن  �شغرية  وجمموعة  ت��ر�م��ب  �إن���ه 
�شيطرتهم  ��شتمر�ر  �شرعي  غري  ب�شكل  يحاولون 
تر�مب  �أق��ال  كما  �ملتحدة.  �ل��والي��ات  على حكومة 
كبار �مل�شوؤولني �لع�شكريني و�الأمنيني و��شتبدلهم 
ا ك�شب تاأييد  برجال مو�لني. ويحاول تر�مب �أي�شً
قو�ت �ل�شرطة من خالل �الدع��اء �لكاذب باأن جو 

بايدن يريد تقلي�س مو�زنتها �ملالية.
 

حماولة  على  �لأخــرى  �لدلئل  هي  -ما   2
�لنقالب؟

ق��ّي��م ت���ر�م���ب يف م��ط��ل��ع �ل�����ش��ي��ف �مل��ا���ش��ي كيفية 
�ل�����ش��ع��ب��ي يف بع�س  �ل��ت�����ش��وي��ت  ع��ل��ى  �الل���ت���ف���اف 
�أ�شهر، كان تر�مب يحاول جعل  �لواليات. وطيلة 
�الن��ت��خ��اب��ات ت��ب��دو وك��اأن��ه��ا م�����زورة. وه���ي ذريعة 
لنو�ب �لواليات �جلمهورية �لتي خ�شرها، لرف�س 
�العرت�ف باالإر�دة �ل�شعبية، وتعيني عدد من كبار 

�لناخبني ل�شاحله. 
�لت�شويت، �شارع تر�مب  �أخ��رى، م�شاء  من ناحية 
�أن  ي���درك ج��ي��ًد�  �ل��ف��ائ��ز، وه���و  �إع����الن نف�شه  �إىل 
فوز  ورغم  خ�شارته.  توؤكد  قد  �لنهائية  �حل�شيلة 
ب���اي���دن يف �الن��ت��خ��اب��ات ب��و���ش��وح، م���ن ح��ي��ث عدد 
�لطعن  تر�مب  يحاول  �لناخبني،  وعدد  �الأ�شو�ت 
يف �ل��ن��ت��ائ��ج �م����ام �مل��ح��ك��م��ة. وي��ذه��ب دون���ال���د �إىل 
�أبعد من ذلك، با�شتدعاء م�شرعني من مي�شيغان 

وبن�شلفانيا �إىل �لبيت �الأبي�س لل�شغط عليهم.
 

�لنقالب؟ ف�صل  -ملاذ�   3
�أن ينجح �النقالب �لذي حر�س  من غري �ملرجح 
�لق�شاة  رف�س  �أواًل،  �أ���ش��ب��اب.  لعدة  ت��ر�م��ب  عليه 
جميع مز�عمه بالتزوير �النتخابي. وكلما ��شتمر 
�شعبه  ع��ي��ون  يف  �شرعيته  خ�شر  �الجت����اه،  ه��ذ�  يف 
وبقية �لعامل. ثانًيا، �إنه بعيد كل �لبعد عن �لتاأكد 
�لعك�س  على  ب��ل  �جلي�س.  دع��م  على  ح�شوله  م��ن 
�لع�شكريني  �ل��ق��ادة  م��ن  �ل��ع��دي��د  �أدىل  ذل���ك،  م��ن 
يف  �لع�شكرية.  �شيا�شاته  مع  تتعار�س  بت�شريحات 
�ل��ن��ه��اي��ة، مت��ّك��ن فقط م��ن ���ش��ر�ء وت��ره��ي��ب بع�س 
قوة  ت��زد�د  �الثناء،  ويف  �ملنتخبني...  �جلمهوريني 

بايدن وتاأثريه.
 

تر�مب؟ حماكمة  ميكن  -هل   4
كلما ��شتمر تر�مب يف �ل�شعي �إىل �النقالب، وكلما 
�ملنتخبون �جلمهوريون يف �شمت  �مل�شوؤولون  بقي 
متو�طئ، كلما كان رد �لفعل �شدهم �أقوى. ميكن 

�أن تكون �لعقوبة قانونية و�نتخابية.
 

�لـــدميـــقـــر�طـــيـــة  �ـــصـــتـــخـــرج  -كـــيـــف   5
�لأمريكية؟

ك�����ش��ف��ت م���ن���اور�ت ت���ر�م���ب ع���دة ن��ق��اط ���ش��ع��ف يف 
ي��ك��ون مفاجًئا  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �الأم��ري��ك��ي��ة. ول���ن 
بتغيري  تر�مب  مغامرة  بعد  �الأمريكيون  ق��ام  �إذ� 
د���ش��ت��وره��م ح��ت��ى ال ي��ح��اول �أي خم��ت��ل �آخ����ر، مرة 

�أخرى، هذ� �لنوع من �ملناور�ت.
ترجمة خرية �ل�شيباين

النقالب الفا�شل...!

�أ�شتاذ �لعلوم �ل�شيا�شية متخ�ش�س يف �ل�شني و�آ�شيا -جامعة مونرتيال كند�

ب��ار�ك �وباما و�لذي  �إي��ر�ن يف عهد  �إىل �التفاق �لنووي �ملوّقع مع 
�القت�شادية  �ل��ع��ق��وب��ات  ع��ن  ي��رت�ج��ع  و�أن  ت��ر�م��ب،  م��ن��ه  �ن�شحب 
�لقا�شية �لتي فر�شتها و��شنطن يف �ل�شنو�ت �لثالث �الأخرية على 

�جلمهورية �الإير�نية.
وقال �مل�شوؤول �الأمريكي »ال يخفى على �أحد �أن �الإد�رة )�لتي يقودها 
تر�مب( ترّكز منذ عدة �شنو�ت على حملة �ل�شغوط �لق�شوى هذه 

�شد �إير�ن«.
وو�شف �حلملة باأنها حّققت »جناحا هائال« �أدى فعليا �إىل »حرمان 
�إىل  �أنها كانت �شتذهب  �لتي قال  �ل��دوالر�ت«  �لنظام من مليار�ت 

�جلماعات �مل�شلحة �ملو�لية لطهر�ن يف �ملنطقة.
وتابع »�آمل �أن يتم ��شتغالل هذ� �لنفوذ �لذي عملت �الإد�رة جاهدة 

كدولة  �ل��ت�����ش��رف  ع��ل��ى  �الإي��ر�ن��ي��ني  ح��م��ل  ب��ه��دف  عليه  للح�شول 
طبيعية«.

�جلمهوري  �ل��رئ��ي�����س  �خل��ارج��ي��ة  ت��ر�م��ب  �شيا�شة  منتقدو  و�ّت��ه��م 
بت�شعيد �لتوتر�ت مع �إير�ن يف منطقة �خلليج �لغنية بالنفط، �إىل 
نقطة �لالعودة مما قد ي�شّعب على بايدن ��شتئناف �لدبلوما�شية 

مع طهر�ن. وكان بايدن نائبا الوباما خالل واليتيه �لرئا�شيتني.
�لنا�س  �أج��رب  طهر�ن  يف  »�لنظام  �إّن  ق��ال  �الم��ريك��ي  �مل�شوؤول  لكن 
ل توزيع �ملال على �مليلي�شيات بدل  على حتمل م�شاعب هائلة وف�شّ
��شتخد�مها للغذ�ء على �أمل �أن يح�شل تغيري يف ت�شرين �لثاين/

نوفمرب«، �أي يف �النتخابات �لرئا�شية �لتي فاز بها بايدن.
و�أ�شاف »لقد ترّقبو� ذلك، وعلينا �أن ننتظر لرنى ما �شيحدث«.

•• اأبوظبي-اأ ف ب

�أف���اد م�����ش��وؤول �أم��ريك��ي ي��ر�ف��ق وزي���ر �خل��ارج��ي��ة م��اي��ك بومبيو يف 
�أن  يف  تاأمل  تر�مب  دون��ال��د  �لرئي�س  �إد�رة  ب��اأّن  �خلارجية،  جولته 
و�أن  �إي���ر�ن  ملف  حيال  نهجها  على  �ل�شري  �ملقبلة  �الإد�رة  تو��شل 

تو��شل بذلك حملة �ل�شغوط �لق�شوى عليها.
وب����د� �مل�����ش��وؤول �ل����ذي ط��ل��ب ع���دم �ل��ك�����ش��ف ع��ن ه��وي��ت��ه يف حديثه 
لل�شحافيني �أم�س �الأحد، وكاأّنه يقر باأن تر�مب خ�شر �النتخابات 
و�ن �إد�رة �لرئي�س �ملنتخب جو بايدن �شتت�شلم �ل�شلطة يف 20 كانون 

�لثاين/يناير �ملقبل، رغم رف�س �لرئي�س �حلايل قبول �لنتائج.
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �إع����ادة  �إىل  ب��اي��دن  ي�شعى  �أن  م��ر�ق��ب��ون  وي��ت��وق��ع 

 حتذيرات من موجة ثالثة لكورونا اأوائل 2021 وا�شنطن تاأمل موا�شلة بايدن ال�شغط على اإيران 
 •• زوريخ-رويرتز

ثالثة  موجة  كورونا  بفريو�س  �خلا�س  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  مبعوث  نابارو  ديفيد  توقع 
عن  تقاع�س  �إنه  قال  ما  �حلكومات  كررت  �إذ�  من �جلائحة يف �أوروب��ا يف �أو�ئل عام 2021، 
تعمل  �شوي�شرية »مل  نابارو يف مقابلة مع �شحف  وق��ال  �لثانية.  �ملوجة  ملنع  يلزم  �لقيام مبا 
على  �ل�شيطرة  بعد  �ل�شيف  �أ�شهر  خ��الل  �لالزمة  �لتحتية  �لبنية  �إقامة  على  )�حلكومات( 
�ملوجة �الأوىل«. و�أ�شاف نابارو، وهو بريطاين �جلن�شية �أخفق يف �لفوز مبن�شب �ملدير �لعام 
ملنظمة �ل�شحة �لعاملية يف عام 2017، »�الآن نو�جه �ملوجة �لثانية. �إذ� مل تعمل )�حلكومات( 
على جتهيز �لبنية �لتحتية �لالزمة ف�شتكون لدينا موجة ثالثة يف �أو�ئل �لعام �ملقبل«. و�شهدت 
�أخ��رى حاليا،  �أوروب��ا �نخفا�شا لفرتة وجيزة يف معدالت �الإ�شابة �لتي ع��اودت �الرتفاع مرة 
�إ�شابة، كما ت�شهد �شوي�شر�  �ألف   33 �أم�س �ل�شبت معا �رتفاعا بو�قع  �أملانيا وفرن�شا  ف�شجلت 

و�لنم�شا �آالف �حلاالت يوميا، بينما �شجلت تركيا رقما قيا�شيا بلغ 5532 �إ�شابة جديدة.
 

 •• وا�صنطن-اأ ف ب

�شكاوى  بن�شلفانيا  قا�س يف  رف�س 
ح�شول  ب�������ش���اأن  ت���ر�م���ب  دون����ال����د 
و��شع  نطاق  على  �نتخابي  ت��زوي��ر 
ت�شكل  �ل��والي��ة، يف خطوة  ه��ذه  يف 
�لرئي�س  مل��ح��اول��ة  ج��دي��دة  ���ش��رب��ة 
قلب  والي��ت��ه  �ملنتهية  �جل��م��ه��وري 
�لرئا�شية  �الن���ت���خ���اب���ات  ن��ت��ي��ج��ة 

�الأمريكية مل�شلحته.
�لق�شائي  �ل����ق����ر�ر  ه�����ذ�  ومي���ه���د 
�أم����ام م�شادقة  �ل��ط��ري��ق  �ل��ق��ا���ش��ي 
بن�شلفانيا على فوز �لدميوقر�طي 
�إعالن  �لوالية، وهو  بايدن يف  جو 

مقرر �الثنني.
تن�شيب  م����وع����د  �ق���������رت�ب  وم������ع 
يف  �ملتحدة  للواليات  رئي�شا  بايدن 
يرّكز  �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر،  ك��ان��ون   20
فريق تر�مب على حماولة عرقلة 
�النتخابات  نتائج  على  �لت�شديق 
�لرئا�شية يف �لواليات �لتي �شهدت 
�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ���ش��دي��دة،  مناف�شة 
�إج��ر�ء�ت قانونّية كثرية تقّدم بها 

وف�شلت حّتى �الآن.
وك���ت���ب �ل��ق��ا���ش��ي م��اث��ي��و ب�����ر�ن يف 
ق���دم  ت����ر�م����ب  ف����ري����ق  �أن  ح���ك���م���ه 
»ح��ج��ج��ا ق��ان��ون��ي��ة ت��ن��م ع��ن توتر، 
�أ���ش��ا���س و�ت��ه��ام��ات مبنية  م��ن دون 
ب�شاأن  �شكاو�هم  يف  تكهنات«  على 
�أر�شلت  �ل��ت��ي  �الق������رت�ع  ب��ط��اق��ات 

بالربيد يف بن�شلفانيا.
و�أ����ش���اف »يف �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة ال 
�أن يربر هذ� حرمان ناخب  ميكن 
و�ح����د م��ن ح��ق �ل��ت�����ش��وي��ت �إن مل 
�ل�شاد�شة  �ل��والي��ة  ناخبي  كل  يكن 
يف عدد �ل�شكان« يف �لبالد، موؤكد� 
وموؤ�ش�شاتنا  وقو�نيننا  »�شعبنا  �أن 

تتطلب �ملزيد«.
باأ�شو�ت  بايدن يف كل والي��ة  وف��از 
�لهيئة �لناخبة �لتي تقرر يف نهاية 
�لبيت  �إىل  ���ش��ي��دخ��ل  م��ن  �ل��ط��اف 
 306 وق��د ح�شل على  �الأب��ي�����س. 
خل�شمه   232 م��ق��اب��ل  �أ�����ش����و�ت 

تر�مب.
�لهيئة  ت�����ش��وت  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
كانون   14 يف  ر���ش��م��ي��ا  �ل��ن��اخ��ب��ة 

ت�شبقها  �أن  على  �الأول/دي�����ش��م��رب 
�لنتائج.  على  �ل��والي��ات  م�شادقة 
وع����ادة م��ا ُت�����ش��ادق �ل���والي���ات على 
�ل��ن��ت��ائ��ج ب�����ش��ك��ل روت��ي��ن��ّي ب��ع��د كّل 

�نتخابات رئا�شّية.
لكّن رف�س تر�مب �الإقر�ر بهزميته 
ُي���ع���ّق���د �ل��ع��م��ل��ّي��ة وي���ث���ري خم���اوف 
ذل��ك ���ش��رر� يف ثقة  �أن يلحق  م��ن 

�الأمريكيني بنظامهم �النتخابي.
�جلمهوريني  م���ن  ق��ل��ة  و�ع�����رتف 
ب��ف��وز ب���اي���دن ودع�����و� ت���ر�م���ب �إىل 

�الإقر�ر بذلك.
بن�شلفانيا  حم��ك��م��ة  ح���ك���م  دف�����ع 
�ل�شيوخ  جمل�س  ع�شو  تومي  ب��ات 
�إىل  �ل������والي������ة  م�����ن  �جل����م����ه����وري 
�أن  و���ش��رح  ه���وؤالء.  �إىل  �الن�شمام 
 2020 �نتخابات  يف  »ف��از  ب��اي��دن 
�ل�شاد�س  �ل���رئ���ي�������س  و���ش��ي�����ش��ب��ح 

و�الأربعني للواليات �ملتحدة«.
وقال تومي يف بيان هناأ فيه بايدن 
�أن����ه ���ش��وت لرت�مب  م���ع ت��و���ش��ي��ح 
�لرئي�س تر�مب قبول  »يجب على 
نتيجة �النتخابات وت�شهيل عملية 

�النتقال �لرئا�شي«.

وقبله، �ن�شم �ل�شناتور �جلمهوري 
�إىل زم����الء له  �أل��ك�����ش��ان��در  الم����ار 
ح�شو� تر�مب على �الإقر�ر بنتيجة 
�النتخابات، قائال �إن بايدن »لديه 
فر�شة جيدة جد�« لي�شبح �لرئي�س 
�ملقبل ويجب توفري »جميع �ملو�رد 

النتقال �شل�س«.
���ش��در �حل��ك��م يف ب��ن�����ش��ل��ف��ان��ي��ا بعد 
�جلمهوريني  ط��ل��ب  م���ن  ���ش��اع��ات 
�أي�شا تاأجيل �مل�شادقة على �لنتائج 
يف والية مي�شيغن �لتي تعد �شاحة 
�أخ��رى يف �ملعركة، يف ر�شالة كررت 
�الت��ه��ام��ات ب��ح��دوث خم��ال��ف��ات يف 
�لوالية �لتي فاز فيها بايدن بفارق 

155 �ألف �شوت.
الأ�شبوعني  ت��اأج��ي��ال  ط��ل��ب��و�  وق����د 
للنتائج  كاملة  مبر�جعة  لل�شماح 
�لوالية  ك��ربى مقاطعات  و�ي��ن  يف 
وت�������ش���م م���دي���ن���ة دي�����رتوي�����ت ذ�ت 
�الأغلبية �ل�شود�ء وفاز فيها بايدن 

باأغلبية �شاحقة.
جمل�س  ي��ج��ت��م��ع  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
خرب�ء �لتدقيق يف مي�شيغن �لذي 
�لدميوقر�طيني  من  �ثنني  ي�شم 

�الثنني  �جلمهوريني  من  و�ثنني 
للم�شادقة على �لنتائج.

�لوطنية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة  ودع����ت 
مكد�نيل  رون��ا  �جلمهوري  للحزب 
لور�  مي�شيغن  يف  �حل��زب  ورئي�شة 
»تاأجيل  �إىل  �ملجل�س  ه��ذ�  كوك�س 
بعملية  ل��ل�����ش��م��اح  ي���وم���ا   14 مل����دة 
هذه  يف  وحتقيقات  كاملة  تدقيق 

�لثغر�ت و�ملخالفات«.
وزي����رة خ��ارج��ي��ة مي�شيغن  وق��ال��ت 
عمليات  �إن  ب��ي��ن�����ش��ون  ج��و���ش��ل��ني 
�لتدقيق ال ميكن �إجر�وؤها �إال بعد 
�مل�شادقة الأن �مل�شوؤولني ال ميلكون 
�حل���ق �ل��ق��ان��وين يف �الط����الع على 

�لوثائق �ملطلوبة قبل ذلك.
توتري  ع��ل��ى  ت���غ���ري���دة  يف  وك��ت��ب��ت 
دليل«  »�أي  لي�س هناك  �أن��ه  �ل�شبت 
�النتخابات.  نتيجة  يف  للت�شكيك 
 5،5 �شوت  »باخت�شار:  و��شافت 
مي�شيغن«،  يف  م���و�ط���ن  م���الي���ني 
ت�شويتهم  »ن���ت���ائ���ج  �أن  م����وؤك����دة 
دليل  �أي  ي���ظ���ه���ر  ومل  و�����ش���ح���ة 

يقو�س ذلك«.
ويف �إطار حماولته الإحد�ث تغيري، 

�الأبي�س  �ل��ب��ي��ت  �إىل  ت��ر�م��ب  دع���ا 
�لذين  م��ي�����ش��ي��غ��ن  ن�����و�ب  �جل��م��ع��ة 
�أن��ه��م ���ش��ي��ح��رتم��ون نتيجة  �أك����دو� 

�النتخابات.
�نتقاد�ته  �الآن  بايدن حتى  وخفف 
الأف���ع���ال ت��ر�م��ب ع��ل��ى �ل��رغ��م من 
�أنه حتدث عن »ر�شائل �شارة جد� 
يتم �إر�شالها �إىل بقية �لعامل حول 
�لدميوقر�طية«.  ع��م��ل  ك��ي��ف��ي��ة 
ف��ه��م كيف  �ل�شعب  »م���ن  و�أ����ش���اف 

يفكر هذ� �لرجل«.
�إال  �لعلن  �إىل  ت��ر�م��ب  يظهر  ومل 
ن�����ادر� ب��ع��د �الن���ت���خ���اب���ات ل��ك��ن��ه مل 
�ال�شتفز�زية  ح��م��ل��ت��ه  ع���ن  ي��ت��خ��ل 

على تويرت.
بينما  �ل�شبت  �مل��وق��ع  على  وك��ت��ب   
كان يف ملعب للغولف »�الأدلة �لتي 

تتدفق ال ميكن �إنكارها«.
و�أ�����ش����اف »ع�����دد �أك�����رب ب��ك��ث��ري من 
�الأ�������ش������و�ت �مل���ط���ل���وب���ة. ه������ذ� هو 

�ملنزلق«.
وب���ال���ط���ب���ع و����ش���ع ت���وي���رت �إ�����ش����ارة 
�إىل  تغريدته،  على  �أخ��رى  حتذير 

جانب �أخرى ن�شرها الحقا.

•• واغادوغو-اأ ف ب

فا�شو  بوركينا  يف  �لناخبون  ب���د�أ 
باأ�شو�تهم  �الإدالء  �الأول  �أم�����س 
الن��ت��خ��اب رئ��ي�����س ون����و�ب ل��ه��م يف 
�ل�شيا�شي  �ل���ت���وت���ر  م���ن  �أج�������و�ء 
�ملعار�شة  تخ�شى  بينما  و�الأمني، 
حدوث »تزوير على نطاق و��شع« 
رو�س  �لرئي�س  مع�شكر  قبل  م��ن 
ك��اب��وري �مل��ر���ش��ح ل��والي��ة جديدة 

وتهدد بعدم �العرت�ف بالنتائج.
ناخب  م��الي��ني   6،5 ودع���ي نحو 
�لذي  �لت�شويت يف �الق��رت�ع  �إىل 
لن ينظم يف حو�ىل خم�س �لبالد 
�ل���دول���ة يف بع�س  ب�����ش��ب��ب غ��ي��اب 
و�ل�شرق،  �ل�����ش��م��ال  يف  �مل���ن���اط���ق 
جهادية  ه��ج��م��ات  ت�����ش��ه��د  �ل���ت���ي 
وعنفا �شبه يومي بني �ملجموعات 

�ل�شكانية.
وهو  وي���در�وغ���و  فيليك�س  وق����ال 
�الإدالء  بانتظار  ط��اب��ور  يف  يقف 
مبكر�  للت�شويت  »جئت  ب�شوته 
ع��ن��د ف��ت��ح �مل��رك��ز الأن��ن��ي م�شطر 

للقيام بالت�شوق الحقا«.
م��ارك كري�شتيان  رو���س  وي��و�ج��ه 
 2015 كابوري �لذي �نتخب يف 
وي�شعى لوالية ثانية 12 مر�شحا 
من بينهم زفريين ديابري زعيم 
�مل��ع��ار���ش��ة، و�إي�����دي ك��وم��ب��وي��غ��و ، 
مر�شح حزب �لرئي�س �ل�شابق بليز 
كثريون  ي�شعر  �ل��ذي  كومباوري 
نظامه  عهد  �إىل  متز�يد  بحنني 

�لذي �شقط قبل �شت �شنو�ت.
و�شعد ديابري وكومبويغو �للذ�ن 
�ل�شاحة  على  جديدين  يعترب�ن 
مر�شحني  و�أرب����ع����ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 

مقتل 7 جنود نيجرييني يف كمني ن�شبه متطرفون
 •• كانو-اأ ف ب

ُقتل �شبعة جنود نيجريّيني و�أحد عنا�شر �مليلي�شيات �لد�عمة للحكومة يف 
كمني ن�شبه �إرهابيون لقافلة ع�شكرّية يف والية بورنو �مل�شطربة يف �شمال 
�أّن  �مل�شادر  و�أو�شحت  �أمنية.  �أّك��دت ثالثة م�شادر  �شرق نيجرييا، على ما 
ر�ّشا�شة  �أ�شلحة  �لّنار من  فتحو�  �أفريقيا  والي��ة غرب  ت�شمى  مقاتلني مما 
ميلي�شيا  وعنا�شر  �جل��ن��ود  م��ن  قافلة  على  ���ش��اروخ��ّي��ة  ق��ذ�ئ��ف  و�أط��ل��ق��و� 
�شمال  كيلومرت�   60 بعد  على  كوميتي،  قرية  يف  للمتطرفني  مناه�شة 

�لعا�شمة �الإقليمية مايدوغوري.
ويف بادئ �الأمر، قال �أحد �مل�شادر �الأمنّية لوكالة فر�ن�س بر�س �إّن »خم�شة 
ح�شيلة  �أّن  الحًقا  و�أ�شاف  �لكمني«.  يف  ُقتلو�  �مليلي�شيا  يف  وعن�شًر�  جنود 
نف�شها،  �حل�شيلة  �الآخ���ر�ن  �مل�شدر�ن  و�أّك���د  ثمانية.  �إىل  �رتفعت  �لقتلى 
�لذي  �لهجوم  �لقّوة بجروح خطرة يف  �أف��ر�د  �أربعة من  �إ�شابة  �إىل  و�أ�شار� 
وقع قر�بة �ل�شاعة �لر�بعة بعد �لظهر ت غ. كانت �لقافلة يف طريقها �إىل 
�إطار  140 كلم، يف  ت�شاد، على بعد ح��و�ىل  باغا على �شفاف بحرية  بلدة 
�أوم��ار� زول��وم، �لذي �شافر بطائرة  باباغانا  �أمنّية حلاكم �لوالية،  حر��شة 
مروحية يف وقت �شابق من �ليوم. وطلبت جميع �مل�شادر عدم ك�شف هّوّياتها 
الأّنها غري خمولة باحلديث. وقالت �مل�شادر �إّن زولوم كان يف باغا لتوزيع 
قبل  �شيادون  يقطنها  �لتي  �لبلدة  �إىل  ع��ادو�  �لذين  �ل�شكان  على  �لطعام 

�شهرين، بعد �شت �شنو�ت من فر�رهم من هجوم �إرهابي د�ٍم.
وت�شّجع �ل�شلطات �ملحّلية �ل�شّكان �لنازحني على �لعودة �إىل منازلهم على 
�لرغم من تخّوف وكاالت �الإغاثة من خماطر �أمنية تتهدد حياة �لعائدين. 
و�ن�شقت جمموعة تنظيم د�ع�س يف غرب �إفريقيا عن جماعة بوكو حر�م يف 

�لعام 2016 و�أ�شبحت قوة �لتمّرد �ملهيمنة يف �ملنطقة.
يف �أيلول/�شبتمرب، ُقتل 30 �شخ�شا على �القل من قو�ت �الأمن يف هجوم 

�إرهابي على موكب زولوم قرب باغا، لكّنه جنا من دون �أن ي�شاب باأذى.
وكان �حلاكم هدفا منتظما لهجمات �ملتمردين.

قبل  من  بعنف  وقمعها  �شكانية، 
 1200 �إىل مقتل  �الأم���ن  ق��و�ت 
�شخ�س على �الأقل معظمهم من 

�ملدنيني.
�إىل نزوح حو�ىل مليون  �أدت  كما 
�مل�����دن  ي���ت���ج���م���ع���ون يف  ����ش���خ�������س 

�لكربى.
ومل يتخذ �أي �إجر�ء حمدد ليتاح 

للنازحني �لت�شويت.
�لتوتر يف �لبالد،  �إىل  ويف موؤ�شر 
بر�شا�س  �ل�شبت  �أم��ريك��ي  ق��ت��ل 
قو�ت �الأمن �أمام مع�شكر للجي�س 

يف و�غادوغو.
من  �مل����ت���������ش����ررة  �مل����ن����اط����ق  ويف 
توؤكد  �الإره����اب����ي����ني  مم���ار����ش���ات 

دميوقر�طيتنا«.
�لبلد  ف��ا���ش��و  ب��ورك��ي��ن��ا  وت�����ش��ه��د 
�ل������زر�ع������ي �ل���غ���ن���ي ب���امل���ن���اج���م يف 
م��ن��ط��ق��ة �ل�������ش���اح���ل �ل�������ذي ك���ان 
و�ملنظمات  لل�شياح  مهمة  وجهة 
�أوقاتها  �أ����ش���و�أ  �حل��ك��وم��ي��ة،  غ��ري 
فهي   .1960 يف  ��شتقالله  منذ 
غ���ارق���ة م��ن��ذ خ��م�����س ����ش���ن���و�ت يف 
جارتيها  مثل  �لعنف،  من  دو�م��ة 

مايل �لنيجر.
ت�شنها  �ل����ت����ي  �ل���ه���ج���م���ات  �أدت 
جماعات جهادية بع�شها مرتبط 
بالقاعدة و�لبع�س �الآخر بتنظيم 
د�ع�س تر�فقها يف بع�س �الأحيان 
جمموعات  ب����ني  ع���ن���ف  �أع�����م�����ال 

�آخ������ري������ن �ل�������ش���ب���ت �ل�������ش���غ���وط، 
حدوث  �ح��ت��م��ال  �إىل  م�����ش��ريي��ن 
�لرئا�شي  �الق��رت�ع��ني  يف  ت��زوي��ر 

و�لت�شريعي.
�لو��شح  »م�����ن  دي�����اب�����ري  وق������ال 
دبرتها  ك��ب��رية  عملية  ه��ن��اك  �أن 
الإ�شفاء  و����ش��ع  ل��ت��زوي��ر  �ل�شلطة 
للرئي�س  ف����وز  ع��ل��ى  �ل�����ش��رع��ي��ة« 
�ملنتهية واليته من �لدورة �الأوىل، 
�لتي  �لنتائج  »قبول  بعدم  مهدد� 

ت�شوبها خمالفات«.
�لرئا�شي  �حل������زب  رئ���ي�������س  ورد 
�إنه  ب��ال��ق��ول  ك��وم��ب��اوري  �شيمون 
»ي��رف�����س م��ز�ع��م �ل��ت��زوي��ر �لتي 
لتح�شري  �مل���ع���ار����ش���ة  �أع��ل��ن��ت��ه��ا 

موؤكد�  �لنتائج«،  لن�شر  �جلمهور 
تزوير  ال  »�أي  �إىل  ح��اج��ة  ال  �أن���ه 

للفوز باالنتخابات«.
مو�جهة  يف  كابوري  ف��وز  ويرجح 
توحيد  يف  �أخ���ف���ق���ت  م���ع���ار����ش���ة 
�شفوفها على �لرغم من ح�شيلة 
�لتي  �الأمني  �ل�شعيد  على  �أد�ئ��ه 
ومر�قبون  م��ع��ار���ش��وه  ينتقدها 
ب�شدة، معتربين �أنه ال يتحرك يف 

هذ� �ملجال.
ت��وي��رت �شباح  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  ويف 
�لناخبني  ك���اب���وري  دع���ا  �الأح�����د، 
خ���ي���اره���م  ع�����ن  »�ل����ت����ع����ب����ري  �إىل 
�أن هذ� �القرت�ع  بحرية«، موؤكد� 
لتعزيز  حا�شما  »منعطفا  ي�شكل 

�ل�شلطات �أنها تن�شر قو�ت �الأمن 
لتاأمني �الق��رت�ع، بدون �أن تذكر 

�أي تفا�شيل �أو �أرقام.
وق������ال������ت جم����م����وع����ة �الأزم�����������ات 
�شيجري  »�لت�شويت  �إن  �لدولية 
ب���ال ���ش��ع��وب��ات ع��ل��ى �الأرج�������ح يف 
م�شاكل  �شيو�جه  لكنه  و�غادوغو 
�ملناطق  ب���ع�������س  يف  ب���ال���ت���اأك���ي���د 

�لريفية«.
و�أك���د �أح���د �مل��ر�ق��ب��ني يف منطقة 
يوجد  »ال  �أن�����ه  )����ش���م���ال(  دوري 
مناطق  ب��ع�����س  يف  �ن���ت���خ���اب���ات« 
�لبعد  ك��ل  بعيدة  »وه���ي  �ل�شمال 
�ل�شكان  �أول����وي����ة  ت���ك���ون  �أن  ع���ن 
�لذين ي�شعون �أوال �إىل جتنب �أن 

يقتلو�«.
وكان �لت�شدي للظاهرة �الإرهابية 
�ل��ت��ي جت���ذب م��ن��ذ م��ط��ل��ع �لعقد 
�ل��ث��اين م��ن �الأل��ف��ي��ة �جل��دي��دة يف 
�لذين  �ل�شكان  �ل�شاحل  منطقة 

�أهملتهم �لدولة ع�شكرية، فقد.
وق���ال �خل��ب��ري �الأم��ن��ي حممودو 
يجري  »مل  �ل���رد  �إن  ���ش��اف��ادوج��و 

تكييفه ومل يكن منا�شبا«.
ميلي�شيات  �ل�شلطات  �أن�شاأت  فقد 
مبو�فقة   2020 مطلع  ق��روي��ة 
باأكملها  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل��ط��ب��ق��ة 
ق��و�ت حملية  �أن��ه��ا  تقريبا. ومب��ا 
�حلقيقي  �ل��ع��دد  حتديد  ي�شعب 
ح�شب  �آالف  ب�شعة   - الأف���ر�ده���ا 
�أن  يفرت�س  لكنهم   - �لتقدير�ت 
يلعبو� دور� يف تاأمني �القرت�ع يف 

�لريف، كما يرى �لبع�س.
�النتخابات  ه���ذه  ت��ب��دو  �شيا�شيا 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة �الأك������رث �ن��ف��ت��اح��ا يف 

تاريخ �لبالد.
 
 
 

قا�س يف بن�صلفانيا يرف�س �صكاوى �لتزوير 

�شربة جديدة ملحاولت ترامب قلب نتائج النتخابات

انتخابات رئا�شية يف اأجواء من التوتر يف بوركينا فا�شو
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�لكامل جتاه ق�شايا  �لتز�مها  �لعربية جمدد�  �ل��دول  �أك��دت جامعة 
�لعنف  �أ�شكال  كافة  من  وحمايته  حقوقه  وتر�شيخ  �لعربي  �لطفل 
عليها يف  �ملن�شو�س  �لنز�عات  بعد  وما  �ملنازعات  و�أثناء  �ل�شلم  وقت 

�التفاقية �لدولية.
و�شددت على �أهمية حتقيق خطو�ت ملمو�شة قابلة للتنفيذ من �أجل 
�لتطبيق �لكامل لالتفاقية مبا ي�شهم يف تكوين موقف عربي موحد 
و�قياً  �شياجاً  ومتثل  �لعربي  �لطفل  حقوق  برعاية  �اللتز�م  يكر�س 
ت�شمل  متكاملة  منظومة  �شمن  و�حل���رب  �ل�شلم  �أوق���ات  يف  يحميه 

جماالت �لتعليم و�حلماية و�لوقاية و�ل�شحة.
31 ع��ام��ا على  ج��اء ذل��ك يف ب��ي��ان ����ش��درت��ه �م�����س مبنا�شبة م���رور 
�التفاقية �لدولية حلقوق �لطفل. و�أ�شار �لبيان �إىل �أن جامعة �لدول 
�ملتخ�ش�شة  �لعربية  �ل��وز�ري��ة  �ملجال�س  خ��الل  م��ن  تعمل  �لعربية 
و�لقمم �لعربية على و�شع ق�شايا منا�شرة حقوق �لطفل وحمايته 
و�لرب�مج  �خل��ط��ط  لو�شع  �جل��ه��ود  ملو��شلة  �أول��وي��ت��ه��ا  �أه���م  �شمن 
و�ال�شرت�تيجيات لالرتقاء باأو�شاع �لطفل �لعربي يف �إطار مقاربات 

حقوقية تر�عي م�شلحة �لطفل من كافة �لنو�حي.
 

د�نت باري�س ب�شّدة �لت�شريحات »�ملقيتة و�لكاذبة« �لتي �أطلقتها وزيرة 
�إميانويل ماكرون وعالقاته مع  �لفرن�شي  �لرئي�س  باك�شتانّية بحّق 
�مل�شلمني يف فرن�شا. وقالت �ملتحّدثة با�شم وز�رة �خلارجّية �لفرن�شّية 
�أم�س على مو�قع  يف بيان »�أطلق �أحد �أع�شاء �حلكومة �لباك�شتانّية 
رئي�س  بحّق  للغاية  ومهينة  �شادمة  ع��ب��ار�ت  �الجتماعي  �لتو��شل 
وباأّنها  ب�«�ملقيتة«  �لت�شريحات  ه��ذه  و��شفًة  وب��الدن��ا«،  �جلمهورّية 
ويف  و�ل��ع��ن��ف«.  �لكر�هية  باإيديولوجية  مطبوعة  وق��ح��ة  »�أك��اذي��ب 
وقت �شابق، كتبت وزيرة حقوق �الإن�شان �لباك�شتانية �شريين مز�ري 
�لنازّيون  ُيلِحقه  ك��ان  م��ا  بامل�شلمني  يفعل  »م��اك��رون  �أّن  تغريدة  يف 
»مثلما  تعريفّية  �أرقاًما  �مل�شلمني  �الأطفال  لدى  �إّن  قائلًة  باليهود«، 
على مالب�شهم  �ل�شفر�ء  �لنجمة  و�شع  على  �ليهود  �إجبار  يتّم  كان 
�حلكومة  ر�شميًّا  نفته  �ل��ذي  �الأم��ر  وه��و  �إليهم«،  �لتعّرف  �أج��ل  من 
�أّن  على  �لفرن�شّية  �خلارجّية  با�شم  �ملتحّدثة  و���ش��ّددت  �لفرن�شّية. 
طريق  �إىل  تعود  و�أن  �لت�شريحات  هذه  ت�شحح  �أن  يجب  »باك�شتان 
�أيلول/�شبتمرب  باك�شتان منذ  ت�شهد  �ملبني على �الح��رت�م«.  �حل��و�ر 
�الإ�شالم  ح��ول  �الأخ���رية  م��اك��رون  ت�شريحات  على  رًد�  �حتجاجات 
تاأكيد ماكرون مت�شك بالده مببد�أ  �ملتطرف. و�ندلعت �الأزم��ة بعد 
�حلرية يف ن�شر �لر�شوم �لكاريكاتورية للنبي حممد، خالل مر��شم 
تكرمي �أقيمت للمدر�س �شامويل باتي �لذي ُقتل بقطع ر�أ�شه يف 16 
ت�شرين �الأول/�أكتوبر يف فرن�شا بَيد رو�شّي �شي�شاين �إ�شالمي مت�شّدد 
بعد عر�س باتي هذه �لر�شوم على تالميذه يف �ملدر�شة خالل �شف 

حول حّرية �لتعبري.

قال رئي�س �لوزر�ء �لربتغايل �أنطونيو كو�شتا �إن �لربتغال �شتحظر 
�ملد�ر�س قرب عطلتني مقبلتني يف حماولة  وتغلق  �لد�خلي  �ل�شفر 

للحد من �نت�شار فريو�س كورونا قبل عيد �مليالد.
و�شيتم حظر �ل�شفر بني �لبلديات من �ل�شاعة 11 م�شاء 27 نوفمرب 
ت�شرين �لثاين حتى �خلام�شة من �شباح �لثاين من دي�شمرب كانون 
�الأول، ثم مرة �أخرى من �ل�شاعة 11 م�شاء �لر�بع من دي�شمرب كانون 
�الأول حتى �خلام�شة من �شباح �لتا�شع من دي�شمرب كانون �الأول ملنع 
�لتنقل خالل �لعطالت �لعامة يف �أول دي�شمرب و�لثامن من �ل�شهر 
نف�شه . و�شتعطل �ملد�ر�س يوم �الثنني قبل هاتني �لعطلتني يف �لوقت 
�لذي �شيتعني فيه على �ملتاجر �الإغالق مبكر�. ويتم ت�شجيع �أرباب 

�لعمل على منح �لعمال عطلة للحد من ن�شاط �ل�شفر.
ي��ز�ل لدينا عدد كبري جد� من  وق��ال كو�شتا يف موؤمتر �شحفي »ال 

�حلاالت �لتي ت�شكل تهديد� ل�شحتنا«.
مكان  يف  �أي�شا  �إلز�مية  �الآن  �أ�شبحت  �لكمامات  �إن  كو�شتا  و�أ�شاف 
�لعامة  �لتجارية  �الأم��اك��ن  يف  فقط  �إج��ب��اري��ة  ك��ان��ت  �أن  بعد  �لعمل 
�إ�شابة  حالة  و6472  وف��اة  حالة   62 �لربتغال  و�شجلت  و�ملغلقة. 
لريتفع  �ل��ب��الد  ���ش��م��ال  يف  معظمها  �ل�شبت  ي���وم  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 

�إجمايل �الإ�شابات �إىل 255970 حالة مع 3824 حالة وفاة.

عوا�صم
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ل�سبونة

 حمتجون ي�شرمون النار يف 
مبنى الكوجنر�ص بجواتيمال 

 •• جواتيماال �صيتي-رويرتز

�أليخاندرو  ج��و�ت��ي��م��اال  رئي�س  �شد  �الآن  حتى  �ح��ت��ج��اج  �أك���رب  �آالف  نظم 
�لغ�شب  ب�شبب  �لكوجنر�س  مبنى  يف  �لنار  �لبع�س  �أ�شرم  حيث  جياماتي 
�لبالد  فيه  ت�شهد  �ل��ذي  �لوقت  يف   2021 ميز�نية  يف  �لتخفي�شات  من 
�شعوبات متتالية. وطالب �ملحتجون �لذين كانو� يلوحون بعلم جو�تيماال 
با�شتخد�م حق  ي�شتخدم جياماتي  باأن  �لرئي�س  با�شتقالة  والفتات تطالب 
فجر  �ل��ربمل��ان  �أع�شاء  عليها  و�ف��ق  �لتي  �مليز�نية  �شد  )�لفيتو(  �لنق�س 
�إيوتا يغرق مناطق  �إع�شار  �لذي كان فيه  �لوقت  �ملا�شي حتى يف  �الأربعاء 

من جو�تيماال �لتي ما ز�لت ت�شارع �آثار دمار عا�شفة �شابقة.
وز�دت �مليز�نية �لدين �لعام مع خف�س متويل �لرعاية �ل�شحية و�لتعليم 
وحقوق �الإن�شان ونظام �لعد�لة ، مما �أثار غ�شب �لنا�س يف عام تو�جه فيه 

�لبالد �أزمة �قت�شادية ب�شبب جائحة فريو�س كورونا.
جتمع  لرويرتز  و�شور  �الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على  �شور  و�أظ��ه��رت 
فيه  ق��ام  �ل��ذي  �لوقت  يف  �لرئي�شية  �ل�شاحة  يف  ب�شالم  �ملتظاهرين  معظم 

�آخرون بتحطيم نو�فذ مبنى �لكوجنر�س و�إ�شر�م �لنار يف �لد�خل.
وقالت متحدثة با�شم م�شت�شفى �شان خو�ن دي ديو�س �لعام وهو �أحد �أكرب 
م�شت�شفيات �لعا�شمة �إن �مل�شت�شفى يعالج 14 �شخ�شا من �إ�شابات متعددة 
�ل�شغب  مكافحة  �شرطة  مع  ��شتباكات  بعد  للدموع  �مل�شيل  بالغاز  وت�شمم 

�لتي ��شتخدمت �لغاز �مل�شيل للدموع لتفريق �حل�شود.

وا�شنطن ت�شمح با�شتخدام عالج ريجينريون �شد كوفيد-19 

احتجاجات �شد تو�شيع �شالحيات الرئي�ص يف قرغيز�شتان 

حماكمة �شرطي بلجيكي اّتهم بقتل طفلة مهاجرة 

تايوان توؤكد زيارة م�شوؤول اأمريكي كوريا اجلنوبية تفر�ص قيودا ب�شبب كورونا 
•• تايبه-رويرتز

�أحجمت  لكنها  �جلزيرة،  �إىل  و�شل  �أمريكيا  م�شوؤوال  �أن  �الأح��د  �أم�س  تايو�ن  خارجية  وز�رة  �أعلنت 
عن ك�شف هويته ومل تذكر مزيد� من �لتفا�شيل، كما نفت تقرير� �إعالميا عن زيارة مديرة وكالة 

�ال�شتخبار�ت �ملركزية �الأمريكية للجزيرة.
كانت �ل�شني، �لتي تعترب تايو�ن �إقليما تابعا لها، قد �أبدت غ�شبها عندما ز�ر وزير �ل�شحة �الأمريكي 
�أليك�س عاز�ر تايبه يف �أغ�شط�س �آب تبعتها زيارة �أخرى يف �شبتمرب �أيلول قام بها وكيل وز�رة �خلارجية 
للقيام  حربية  ط��ائ��ر�ت  �لزيارتني  مع  بالتز�من  �آن���ذ�ك  �ل�شني  و�أر�شلت  كر�ت�س،  كيث  �الأمريكية 
�إب��ر�م �شفقات  ذلك  لتايو�ن مبا يف  دعمها  تر�مب من  �إد�رة  وكثفت  �جلزيرة.  بالقرب من  بطلعات 

جديدة لالأ�شلحة، مما �أثار قلق �ل�شينيني.
ويف بيان مقت�شب، قالت وز�رة �خلارجية يف تايو�ن �إن هناك تو��شال م�شتمر� مع �لواليات �ملتحدة 

»ونحن نرحب بزيارة �مل�شوؤول �الأمريكي«.

وت�شببت �ملاأ�شاة بف�شيحة يف بلجيكا 
للنا�شطني  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  وحت�����ّول�����ت 
للمخاطر  رم����ز  �إىل  �حل��ق��وق��ي��ني 
�لهجرة غري  �لتي ميّثلها »جترمي« 

�ل�شرعية.
ع��ل��ن��ا ع���ن هوية  �ل��ك�����ش��ف  ي��ت��م  ومل 
�ل�شرطي �لذي �أطلق �لر�شا�س لكن 
تقارير �أ�شارت �إىل �أنه يف �الأربعينات 
ولديه  لطفلني  وو�ل����د  ع��م��ره  م��ن 
ثماين �شنو�ت من �خل��ربة يف جهاز 

�ل�شرطة.
وي���و�ج���ه ت��ه��م��ة �ل��ق��ت��ل غ���ري �لعمد 
مدينة  يف  �مل��ح��ك��م��ة  يف  و���ش��ي��م��ث��ل 
�ل�شاحنة  �شائق  ج��ان��ب  �إىل  مون�س 
من  وه��م��ا  �مل�شتبه،  �لب�شر  وم��ه��ّرب 

�أكر�د �لعر�ق.

�أنه  و�ق��ع  �ل�شرطي  ينف  مل  وبينما 
�أطلق �لنار الإجبار �ملركبة �لتي كان 
�شائقها يحاول �لفر�ر، على �لتوقف، 
�أن��ه مل يكن على  �أ���ش��ّر على  �أن��ه  �إال 

علم بوجود مهاجرين على متنها.
و�أ�شار �إىل �أنه �شعر ب�«�إرهاق �شديد« 
مودة  �ل��ط��ف��ل��ة  �أن  �ك��ت�����ش��ف  ع��ن��دم��ا 
تعّر�شت �إىل �إ�شابة مميتة يف ر�أ�شها، 
بينما كانت جاثمة مع و�لديها خلف 

كر�شي �ل�شائق.
وقال حماميه لور�ن كيني�س لفر��س 
ب��اأن يتحّمل  �أم��ر مرعب  »�إن��ه  بر�س 
�شخ�س ما ت�شويره على �أنه م�شوؤول 

عن وفاة طفل«.
باأنه ��شّطر لتحمل  و�أ�شاف »ي�شعر 
دف���ع ثمن  و�أن عليه  ���ش��ي  ك��ل  ع���بء 

و�شيا�شة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  �أخ���ط���اء 
�لهجرة«.

�ل��ل��ذ�ن غادر�  م���ودة،  و�ل���د�  و��شتقر 
ينويان  وك���ان���ا   2015 يف  �ل���ع���ر�ق 
بلجيكا  يف  بريطانيا،  �إىل  �ل��ت��وّج��ه 
بعد وفاتها حيث منحا حق �الإقامة 

لدو�ٍع �إن�شانية.
ثالثة  مي��ث��ل��ه��م��ا  �أن  �مل����ق����رر  وم�����ن 
�ال�شتماع  ج���ل�������ش���ات  يف  حم����ام����ني 
ويحظى  يومني.  على  ت�شتمر  �لتي 
ب��دع��م جم��م��وع��ة مكّونة  �ل���و�ل���د�ن 
دعم  ح�شدت  مدنيني  نا�شطني  من 

�شخ�شيات م�شهورة عامليا.
وح���������سّ روج������ر ووت�������رز م����ن فرقة 
فلويد«  »ب��ي��ن��ك  �ل�����روك  م��و���ش��ي��ق��ى 
جل�شات  ح�����ش��ور  ع��ل��ى  �لبلجيكيني 

ب�شاأن  ���ش��ج��ة  و�إث���������ارة  �ال����ش���ت���م���اع 
ت�����ش��م��ح��و� لهم  �ل��ق�����ش��ي��ة ق��ائ��ال »ال 

باإخفاء م�شاألة وفاة هذه �لطفلة«.
�ملخرج  ت�شاءل  م�شّور،  ت�شجيل  ويف 
»�أي ظروف  �لربيطاين كني لوت�س 
ه��ذه �ل��ت��ي ت��ربر �إط���الق �ل��ن��ار على 

�شاحنة مليئة بالنا�س؟«.
يف  �الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  نا�شطو  وي�شري 
بلجيكا �إىل �أن »جتريد )�لالجئني( 
�لهجرة  و«جت��رمي«  �إن�شانيتهم«  من 
ي��ج��ع��الن م��ن وق���وع ح����و�دث د�مية 

من هذ� �لنوع �أمر� مرّجحا �أكرث.
�ل�شرطة  ت��ك��ت��ي��ك��ات  ���ش��ت��ك��ون  ك���م���ا 
�ل�شرطة  ج���ه���ازي  ب���ني  و�ل���ت���ع���اون 
مو�شع  و�ل���ب���ل���ج���ي���ك���ي  �ل���ف���رن�������ش���ي 
ت�شاوؤالت. ويذكر �أنه ليلة 17-16 

   •• بروك�صل-اأ ف ب

ت��ب��د�أ �ل��ي��وم �الث��ن��ني حم��اك��م��ة تعد 
بلجيكا يف  ل��ن��ه��ج  م��ق��ا���ش��اة  مب��ث��اب��ة 
�ل�شيطرة على �لهجرة غري �ملنّظمة 
�لق�شاء  �أم��ام  �شرطي  ميثل  عندما 
الإطالقه �لنار على طفلة كردية يف 

�لثانية من عمرها وقتلها.
�أدت  بجر�ح  م��ودة  �لطفلة  و�أ�شيبت 
 2018 �أي��ار/م��اي��و  وف��ات��ه��ا يف  �إىل 
ع���ن���دم���ا ف���ت���ح ����ش���رط���ي �ل����ن����ار على 
�شاحنة �شغرية كان يقودها مهّربون 
�إىل  م��ه��اج��ري��ن  لنقل  بلجيكا  ع��رب 

بريطانيا.
و�أفاد �ل�شرطي �أنه كان ينوي �إطالق 
�ل��ن��ار ع��ل��ى �إح����دى ع��ج��الت �ملركبة 
�شّيارته  لكن  خالل عملية مطاردة، 
�نحرفت بدرجة كبرية عن م�شارها 

ومل ت�شب �لر�شا�شة هدفها.

�نطلقت  2018، عندما  �أيار/مايو 
�ل�شاحنة من غر�ند-�شينث يف �شمال 
فرن�شيون  حم��ق��ق��ون  زرع  ف��رن�����ش��ا، 

جهاز تعّقب فيها.
تكن  مل  �لبلجيكية  �ل�����ش��رط��ة  ل��ك��ن 
�ل�����ش��اح��ن��ة خا�شعة  ب����اأن  ع��ل��م  ع��ل��ى 
�أ����ش���ا����ش���ا ل��ل��م��ر�ق��ب��ة ع��ن��دم��ا ح���اول 
على  �مل��ه��ّرب��ني  �ع��رت����س  عنا�شرها 

طريق �شريع جنوب بروك�شل.
�ن��ت��ه��اء جل�شات �ال���ش��ت��م��اع يف  وب��ع��د 
حمكمة يف مون�س يف جنوب بلجيكا، 
�شرتفع �ملحكمة �جلل�شات للنظر يف 

�لق�شية قبل �إ�شد�ر �حلكم.
وقد يو�جه �ل�شرطي حكما بال�شجن 
خلم�س �شنو�ت يف حال �إد�نته بالقتل 
غري �لعمد. و�أما �ملتهمان �لكرديان 
ب�شكل  بالقيادة  �تهامات  فيو�جهان 
وقوع  درجة خطورتها  فاقم  خطري 

وفاة.

لكنه  �ل�شابق،  �ليوم  يف  �شجلت  حالة   386 من 
يعترب خام�س يوم تتخطى فيه �حل��االت حاجز 

جديدة. حالة   300
وق����ال وزي����ر �ل�����ش��ح��ة �ل���ك���وري �جل��ن��وب��ي بارك 
�لثالثة  »�مل��وج��ة  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  نيوجن-هو 
من تف�شي مر�س كوفيد19- �آخذة يف �لتاأرجح 

على نحو متز�يد ... �لو�شع خطري للغاية«.
وتابع �أن �نت�شار �ملر�س على م�شتوى �لبالد ياأتي 
�ملكتظة  �شول  مدينة  يف  �لتف�شي  ببوؤر  مدفوعا 
�لبالد  �شكان  ن�شف  نحو  يوجد  حيث  بال�شكان، 

�لذين يبلغ عددهم 52 مليون ن�شمة.

وب���دء� م��ن ي��وم �ل��ث��الث��اء، �شيطلب م��ن �ملقاهي 
�لكبرية يف منطقة �شول تقدمي خدماتها فقط 
�أو م��ن خ���الل تو�شيل  �مل��ق��اه��ي  ل��ل��زب��ائ��ن خ���ارج 
�أال  �مل��ط��اع��م  على  �شيتوجب  ح��ني  �ل��ط��ل��ب��ات. يف 
�لتا�شعة  ب��ع��د  زب��ائ��ن��ه��ا  ت��ق��دم �خل��دم��ة الأي م��ن 
مر�فق  على  �أخ��رى  قيود  �شتفر�س  كما  م�شاء. 
مثل �ل�شاالت �لريا�شية مع و�شع حد حل�شور 

�لتجمعات �لدينية و�الأحد�ث �لريا�شية.
ينخف�س   عدد  �إذ� مل  �أن��ه  �مل�شوؤولون من  وح��ذر 
م�شتوى  ي��رف��ع��ون  فقد  كبري  ب�شكل  �الإ���ش��اب��ات 

�إجر�ء�ت �لتباعد �الجتماعي.

 •• �صول-رويرتز

قال وزير �ل�شحة يف كوريا �جلنوبية �أم�س �الأحد 
�إن �لعا�شمة �شول و�ملناطق �ملحيطة بها �شتعمل 
على �إغالق �حلانات و�الأندية �لليلية و�حلد من 
�لتجمعات �لدينية، �إىل جانب فر�س قيود على 
تقدمي �خلدمة يف �ملطاعم، يف حماولة الحتو�ء 

موجة ثالثة حلاالت �لعدوى بفريو�س كورونا.
�الأمر��س  ملكافحة  �ل��ك��وري��ة  �ل��وك��ال��ة  و�شجلت 
�إ����ش���اب���ة جديدة  ح��ال��ة   330 م��ن��ه��ا  و�ل���وق���اي���ة 
بفريو�س كورونا حتى منت�شف ليل �ل�شبت نزوال 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�شمحت �لواليات �ملتحدةحيث يت�شارع 
تف�شي فريو�س كورونا �مل�شتجّد �لذي 
على  ���ش��خ�����س  م���ل���ي���ون   12 �أ�����ش����اب 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م ع���الج مبتكر  �أر����ش��ي��ه��ا، 
ط��ّورت��ه ���ش��رك��ة »ري��ج��ي��ن��ريون« وكان 
�لرئي�س  ل��ع��الج  ا  خ�شو�شً ����ش��ُت��خ��دم 

�الأمريكي دونالد تر�مب.
و�ل������والي������ات �مل���ت���ح���دة ه����ي �ل����دول����ة 
�لعامل  ب���ال���وب���اء يف  ت�������ش���رر�ً  �الأك�����رث 
و800  �أل��ف��ا   255 فيها  �شجلت  �إذ 
ب�شكل  �مل��ر���س  فيها  ويتف�شى  وف����اة. 
خ����ارج ع��ن �ل�����ش��ي��ط��رة وت�����زد�د �أع����د�د 
حاد  ب�شكل  فيها  �ليومية  �الإ���ش��اب��ات 
وحده(.  �ل�شبت  �أل��ف��اً   164 )ق��ر�ب��ة 
�ل�12  وقد جتاوز جمموع �الإ�شابات 

مليون، وفق جامعة جونز هوبكنز.
�الأزم��������ة، منحت  ه����ذه  م���و�ج���ه���ة  يف 
ل����الأغ����ذي����ة  �الأم������ريك������ّي������ة  �الإد�رة 
�ل�شبت  �إي�����ه(  دي  )�إف  و�ل��ع��ق��اق��ري 

هو  ع��الج  ال�شتخد�م  عاجلة  مو�فقة 
مزيج من �الأج�شام �مل�شاّدة طّورته �شركة �لتكنولوجيا 
�حليوّية »ري��ج��ي��ن��ريون«. وُي��ع��رف ع��ن ه��ذ� �ل��ع��الج �أنه 
�أن  بعد  كثري�ً  به  تفاخر  �ل��ذي  تر�مب  لعالج  ��شُتخدم 

تعافى من �ملر�س يف ت�شرين �الأول/�أكتوبر.
فاإن  و�لعقاقري،  لالأغذية  �الأم��ريك��ّي��ة  �الإد�رة  بح�شب 
عالج ريجينريون، �مل�شّمى ريجن-كوف2-، وهو مزيج 
من �ثنني من �الأج�شام �مل�شاّدة مت ت�شنيع يف خمترب، 
دخول  ت�شتلزم  �ل��ت��ي  كوفيد-19  �إ���ش��اب��ات  م��ن  ُي��ق��ّل��ل 
�لذي  �الأ�شخا�س  ل��دى  �ل��ط��و�رئ  غ��رف  �أو  �مل�شت�شفى 

يعانون �أمر��س ثانوية �أو »�أمر��س م�شاحبة«.
و�أو�شح م�شوؤول يف �إد�رة �الأغذية و�لعقاقري �شتيفن هان 
�أّن »�ل�شماح بهذه �لعالجات باالأج�شام �مل�شاّدة �الأحادية 
�مل�شت�شفى  دخ���ول  جت��ّن��ب  للمر�شى  ُيتيح  ق��د  �لن�شيلة 

وُيخّفف �لعبء على نظام �لرعاية �ل�شحية لدينا«.
ليونارد  ريجينريون  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ق��ال 
�شاليفر �إّن هذ� �لقر�ر ي�شّكل »خطوة مهمة يف مكافحة 
ملخاطر  �ملعّر�شون  �ملر�شى  �شيتمّكن  �إذ  كوفيد-19، 

 •• ب�صكيك-اأ ف ب

قرغيز�شتان  يف  ت��ظ��اه��ر�ت  يف  �ملحتجني  م��ئ��ات  ���ش��ارك 
�ملقرتح  �لد�شتور  م�شروع  على  �الأحد لالحتجاج  �أم�س 
�لذي يقول معار�شون �إنه �شيو�شع �شالحيات �لرئا�شة 

ويقو�س حرية �لتعبري.
للمناق�شة  �لتي تخ�شع  �لد�شتورية  �لتعديالت  �شتعيد 
�لرئي�س  �إىل  �حلكومة  ت�شكيل  �شلطات  حالًيا  �لعامة 

وت�شمح للقادة �حلاليني بالرت�شح للمنا�شب �لعامة.
كانون   10 يف  لال�شتفتاء  �لد�شتور  م�شودة  و�شتطرح 
�لثاين/يناير، وهو نف�س �ليوم �لذي جتري فيه �لدولة 

�ل�شوفياتية �ل�شابقة �نتخابات رئا�شية.
وكان �شورونباي جينبيكوف �ل�شهر �ملا�شي ثالث رئي�س 
لقرغيز�شتان ي�شتقيل يف ظل �ال�شطر�بات منذ ��شتقل 

�لبلد قبل 29 عاما �ثر �نهيار �الحتاد �ل�شوفياتي.
وغادر �ملن�شب بعدما �أ�شعلت �تهامات بتزوير �النتخابات 
�إلغاء  بعد  تو��شلت حتى  �لت�شريعية تظاهر�ت حا�شدة 

نتائج �القرت�ع.
�لو�شطى  �آ�شيا  يف  �لو�قعة  �لدولة  يف  �لفو�شى  و�أث��ارت 

قلق �حلليفني �لرئي�شيني رو�شيا و�ل�شني.
يف  جتمعو�  �ل��ذي��ن  �ملتظاهرين  م��ن  مئات  ع��دة  وحمل 
باالإجر�ء�ت  ت��ن��دد  الف��ت��ات  بي�شكيك  �لعا�شمة  و���ش��ط 
�مل�شتبدين  �حل��ك��ام  بت�شّرفات  ق��ارن��وه��ا  �لتي  �حلالية 

�لذين �شيطرو� على �آ�شيا �لو�شطى لعدة قرون.
وهتف �لبع�س �شد �شدر جاباروف، �لذي ��شتقال هذ� 

ووق��ع��ت ���ش��رك��ة ري��ج��ي��ن��ريون ع���ق���ود�ً ع���دة م��ع �الإد�رة 
 450 �إىل  قيمته  ت�����ش��ل  ع��ق��د  بينها  م��ن  �الأم��ريك��ي��ة 
يف  �جل��رع��ات  م��ن  كبرية  كمية  لت�شنيع  دوالر،  مليون 
ت�شرين  �أو�خ��ر  يف  و�أعلنت �حلكومة  �ملتحدة.  �لواليات 
�الأول/�أكتوبر �شر�ء 300 �ألف جرعة من عالج �شركة 
دوالر   1250 �أي  دوالر،  مليون   375 مقابل  »ليلي« 

للجرعة �لو�حدة.
�إىل  ريجينريون  ل�شركة  ُمنحت  �لتي  �ملو�فقة  وُت�شاف 
�الأنباء �ل�شارة على �شعيد �للقاحات، مع معّدل فعالية 
ف��اي��زر/ حت��ال��ف  ط��ّوره��م��ا  للقاحني   95% �إىل  ي�شل 

بايونتيك و�شركة موديرنا.
�أعلن وزير �ل�شحة �الإيطايل روبريتو �شبري�نز� �ل�شبت 
�ألف   48 �أك��رث من  �لوباء بحياة  �أودى  ب��الده حيث  �أن 
»حملة  �لثاين/يناير  كانون  �أو�خ��ر  يف  �شتبد�أ  �شخ�س، 
�الأكرث  �ل�شكان  فئات  م��ن  ب���دء�ً  م�شبوقة«  غ��ري  تلقيح 

عر�شًة.
وت�شبب �لوباء بوفاة 1،373 مليون �شخ�س على �الأقل 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  مكتب  �أبلغ  �أن  منذ  �لعامل  يف 

عالج  على  �حل�شول  م��ن  �ملتحدة،  �ل��والي��ات  يف  عالية 
و�عد يف وقت مبكر من م�شار �لعدوى«.

حت��اك��ي ه��ذه �الأج�����ش��ام �مل�����ش��اّدة �جل��ه��از �مل��ن��اع��ي �لذي 
ت��خ��ل��ق��ه �الإ����ش���اب���ة ب���امل���ر����س، م���ن خ����الل ع��رق��ل��ة بلوغ 
�لفريو�س ذروته يف ج�شم �مل�شاب �أي عرقلة نيل �ملر�س 

من �خلاليا �لب�شرية و�خرت�قها.
�الإ�شابة  م��ن  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة  �أك���رث يف  ف��ّع��ااًل  وُي��ع��ت��رب 
بالفريو�س، عندما تكون ال تز�ل لدى �الأج�شام �مل�شادة 
فر�شة �ل�شيطرة على �ملر�س ولي�س يف �ملرحلة �لثانية 
�خلطر  نف�شه  �لفريو�س  يعود  ال  عندما  �الإ�شابة،  من 
�ل���ذي ي�شرب  �مل��ن��اع��ي  �مل��ف��رط للجهاز  �ل��ت��ف��اع��ل  �إمن���ا 

�لرئتني و�أع�شاء �أخرى.
وعالج »ريجينريون« هو ثاين عالج باالأج�شام �مل�شادة 
ب�شكل  ��شتخد�م  »ترخي�س  على  يح�شل  �ال�شطناعية 
و�لعقاقري.  لالأغذية  �الأم��ريك��ّي��ة  �الإد�رة  م��ن  ع��اج��ل« 
�شركة  ��شتخد�م عالج مماثل طّورته  وُمنحت مو�فقة 
»�يلي ليلي« �الأمريكية يف �لتا�شع من ت�شرين �لثاين/

نوفمرب.

عن �خل�شم �حلقيقي« للتغيري�ت �الأ�شبوع �ملقبل.
وقال رجل �الأعمال د�نيار �أمانلييف �لذي ح�شر تظاهرة 
�لد�شتوري  �لتعديل  ه��دف  �إن  ب��ر���س  لفر�ن�س  �الأح���د 
»�لدفع باملتعّلمني للخروج من �لبالد و�إبقاء �ملتمّلقني« 

للرئي�س �جلديد فح�شب.
�إق���ر�ره���ا بعد  �ل��ت��ي مت  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  و�أدت 
قرغيز�شتان  روؤ���ش��اء  تقييد  �إىل   2010 ع��ام  �نتفا�شة 

ورئي�س  �لرئي�س  ب��اأع��م��ال  �لقائم  من�شب  م��ن  �ل�شهر 
�لوزر�ء للرت�شح يف �النتخابات �لرئا�شية، و�ملتوقع فوزه 

بها.
على  ويعتقد  �لد�شتور،  م�شروع  ع��ن  ج��اب��اروف  ود�ف���ع 

نطاق و��شع �أنه يقف ور�ء طرحه بال�شياغة �لر�هنة.
وو�شف معار�شي م�شروع �لد�شتور ب�«�حلمقى« يف بيان 
�لنقاب  »بك�شف  وتعّهد  �الإع��الم �جلمعة،  و�شائل  نقلته 

يف �ل�شني عن ظهور �ملر�س يف �أو�خر 
2019، وفق  كانون �الأول/دي�شمرب 
بر�س  فر�ن�س  وكالة  �أعّدتها  ح�شيلة 

��شتناد�ً �إىل م�شادر ر�شمية �ل�شبت.
و�ُشّجلت 57،5 مليون �إ�شابة ر�شمياً 

يف �لعامل.
يف �أوروبا، بد�أت تد�بري �لعزل وقيود 
�أخ�������رى ُف���ر����ش���ت ع���ل���ى �ل�������ش���ك���ان يف 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل���دول مل��و�ج��ه��ة �ملوجة 
ثمارها.  باإعطاء  �لوباء،  من  �لثانية 
ف��ف��ي ف��رن�����ش��ا، ح��ي��ث ت��رت�ج��ع �أع���د�د 
�ل��وف��ي��ات و�الإ���ش��اب��ات و�مل�����ش��اب��ني يف 
�أن  �ل�شلطات  تعترب  �الإنعا�س،  �أق�شام 
�ل��ب��الد جت����اوزت ع��ل��ى �الأرج�����ح ذروة 

�ملوجة �لثانية من �لوباء.
و�أكدت �حلكومة �لربيطانية �ل�شبت 
�أن �ل��ع��زل �مل��ف��رو���س يف �ن��ك��ل��رت� ملدة 
�أربعة �أ�شابيع، لن يتّم متديده �إىل ما 
�الأّول/ �لثاين من كانون  تاريخ  بعد 
�ملقاطعة  ع��ودة هذه  دي�شمرب، موعد 

�لربيطانية �إىل نظام قيود حملية.
�لربيطانية يف  �ل��وزر�ء  رئا�شة  وقالت 
بيان �إن »�لتطّور�ت �الإيجابية �الأخرية ب�شاأن �للقاحات 
وحمالت �لفحو�س ت�شمح بالتاأمل يف خف�س تدريجياً 

�للجوء �إىل �لقيود ملكافحة �لفريو�س بحلول �لربيع«.
�لقيود  »ت��ع��زي��ز«  �ل�شبت  �ل��ربت��غ��ال  ق���ررت  �مل��ق��اب��ل،  يف 
�ملد�ر�س  �إغ��الق  �ل��وب��اء، خ�شو�شاً من خ��الل  الح��ت��و�ء 
�لثاين/نوفمرب  ت�����ش��ري��ن   30 يف  �ل��ع��ام��ة  و�الإد�ر�ت 
�أعياد  ع�شية  �الأول/دي�������ش���م���رب،  ك��ان��ون  م��ن  و�ل�����ش��اب��ع 

ر�شمية.
�ملبادالت  على  �لوباء  مو�شوع  خّيم  متوقعاً،  كان  وكما 
�فتتحت  �لتي  �لع�شرين  جمموعة  قمة  خ��الل  �الأوىل 
�أع��م��ال��ه��ا ع��رب �ل��ف��ي��دي��و �ل�����ش��ب��ت يف �ل��ري��ا���س. و�شاأل 
�ألقاها  كلمة  يف  ماكرون  �إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س 
م�شتعدين  �شنكون  »ه��ل  ن��ظ��ر�ئ��ه،  �أم���ام  �ل�شا�شة  ع��رب 
ل�شمان �لو�شول )�إىل �للقاحات( على �ل�شعيد �لدويل 
وجتّنب مهما كّلف �لثمن �شيناريو عامل ذ�ت �شرعتني، 
�أنف�شهم  حيث يتمكن �الأكرث ثر�ًء وحدهم من حماية 

من �لفريو�س؟«.

ب��ف��رتة والي���ة و�ح����دة م��دت��ه��ا ���ش��ت ���ش��ن��و�ت، م��ع تعزيز 
تلغي  �ملقرتح  �لد�شتور  م�شودة  لكّن  �لربملان.  �شلطات 
�أعلى  جديًد�  نيابيا  جمل�ًشا  وت�شتحدث  �ل�شروط  هذه 

من �لربملان و�حلكومة.
�أعربت جمموعات حقوقية دولية، مبا يف ذلك هيومن 
قلقها  عن  �لرنويجية،  هل�شنكي  وجلنة  ووت�س  ر�يت�س 

ب�شاأن �لوثيقة.
�أن  �ل��رنوي��ج��ي��ة �جل��م��ع��ة م��ن  وح����ذرت جل��ن��ة هل�شنكي 
�لتعديل �ملقرتح �لذي �شي�شمح بحظر �ملطبوعات �لتي 
ت�شيء �إىل »�أخالق وثقافة �شعب قرغيز�شتان« ميكن �أن 
»ينتهك ب�شكل خطري حق هذ� �ل�شعب نف�شه يف حرية 

�لتعبري«.
با�شتخد�م  �ت���ه���ام���ات  ج����اب����اروف  �ل�����ش��ع��ب��وي  وي���و�ج���ه 
موؤيديه الإجبار جينبيكوف على �ال�شتقالة و�ال�شتقو�ء 

على �لربملان.
قرغيز�شتان  ب��رمل��ان  �نتخب  �جل����اري،  �ل�شهر  وب��د�ي��ة 
�لزعيم  م��وق��ف  ع��زز  م��ا  ل��ه،  رئي�شا  حليفا جل��اب��اروف، 
�لقومي قبل �النتخابات �لرئا�شية �ملبكرة �لتي �شتجرى 

يف كانون �لثاين-يناير.
�الأ�شو�ت  ���ش��ر�ء  �أث��ارت��ه ح��م��الت  �ل���ذي  �لغ�شب  وق��ب��ل 
�شجن طويلة  عقوبة  يق�شي  جاباروف  كان  �ملفرت�شة، 
�ل�شيا�شية  �لفو�شى  و��شتغل  �لرهائن  �حتجاز  بتهمة 

ليتوىل �ل�شلطة.
فمذ�ك، مت �إلغاء �حلكم بحقه وكذلك نتائج �لت�شويت 

�لربملاين.
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العاج  �شاحل  يف  دركي  مقتل  بعد  معتقل   100

غرينت�س(«  وتوقيت  �ملحلي  )بالتوقيت  �لر�بعة  �ل�شاعة  ح��و�ىل   )...(
�ل�شبت.

�الأول/�أك��ت��وب��ر يوم �النتخابات  31 ت�شرين  �إن��ه يف  �لعام  �ملدعي  وق��ال 
�أعمال عنف �شقط فيها قتلى، ال  �لرئا�شية يف �شاحل �لعاج �لتي تلتها 
�أمن وزير  للمعار�شة، فقد دركي مكلف  �مل��و�يل  �لبالد  �شيما يف و�شط 
�مليز�نية بعد �إ�شابته بجروح خطرية بر�شا�شة يف �لر�أ�س يف قرية ز�تا، 

يف �ملنطقة نف�شها بالقرب من يامو�شوكرو.
وحتديد  لت�شريحها  �أبيدجان  �إىل  ُنقلت  �ملكت�شفة  »�جلثة  �أن  و�أ���ش��اف 
�أ�شباب �لوفاة«، مو�شحا �أن »جل�شات �ال�شتماع« للذين �أوقفو� »�شت�شاعد 
يف �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م��رت��ك��ب��ي ه���ذ� �ل��ع��م��ل �ل��ه��م��ج��ي و�مل��ت��و�ط��ئ��ني معهم 

ورعاتهم«.

وتفيد ح�شيلة ر�شمية �أن �أعمال �لعنف �ل�شيا�شية و�لطائفية �ملرتبطة 
باالنتخابات �لرئا�شية �لتي جرت يف 31 ت�شرين �الأول/�أكتوبر خلفت 
�ملا�شي. �آب/�أغ�شط�س  منذ  500 جريح  ونحو  �الأقل  على  قتياًل   85
ومع ذلك، �نخف�س �لتوتر ب�شكل كبري منذ �جتماع بني �لرئي�س �حل�شن 
و�ملعار�س  للجدل،  مثرية  ثالثة  ل��والي��ة  �نتخابه  �أع��ي��د  �ل��ذي  و�ت����ار�، 
ت�شرين   11 يف  بيدييه،  كونان  �ل�شابق هرني  �لدولة  رئي�س  �لرئي�شي 

�لثاين/نوفمرب.
تو�شان  جنازة  حتولت  �ملعار�شة،  معقل  د�وك���رو  ويف  �أخ���رى،  جهة  من 
نغي�شان كويف �لذي ُقطع ر�أ�شه خالل �أعمال �لعنف �ملرتبطة باالنتخابات 

�لرئا�شية �إىل منرب ملهاجمة و�تار�.
و�قتحم �آالف �ل�شباب �لذين و�شعو� ع�شائب حمر�ء تعبري� عن حزنهم 

•• اأبيدجان-اأ ف ب

�عتقل مئة �شخ�س يف و�شط �شاحل �لعاج يف �إطار حتقيق يف مقتل �أحد 
�أعلن  �النتخابات، ح�شبما  تلت  �لتي  �ال�شطر�بات  �أثناء  �ل��درك  رج��ال 

�ملدعي �لعام يف �أبيدجان ونائب يف �لربملان.
وقال �ملدعي �لعام يف �أبيدجان ريت�شارد �أدو يف بيان �إنه »مت توقيف 98 
�شخ�شا« بعد �لعثور على جثة �شخ�س »قد يكون« دركيا مفقود� دفنت 
يف »قرب حفر ب�شرعة« بني قريتي �أبو�كو��شيكرو وبونزي )بالقرب من 

�لعا�شمة �الإد�رية يامو�شوكرو(.
مدينة  ميثل  �ل��ذي  كو�ميه  �إدو�ر  �مل��ع��ار���س  �لنائب  �شرح  جهته،  م��ن 
�جلمعة  ليل  �عتقلو�  �شخ�شا   98« �أن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ب��ون��زي، 

�ل�شبت يف بلدة بونزي وحميطها«، مدينا ما �عتربه »و�شع ترهيب«.
و�أعلن رئي�س جلنة ترقية �ملعلمني �ملتدربني يف بونزي روفيا نغور�ن �أن 
ثمانية من زمالئه �عتقلو�. وقال �إن »زمالءنا وعددهم ثمانية �أوقفو� 

وو�شع  �جل��ن��ازة.  يف  �لنع�س  لنقل  �ملدينة  م�شرحة  �ل�شبت  وغ�شبهم 
�الأ�شخا�س مبن  �أم��ام مئات  �ل�شحية على نع�شه  مل�شق ملون ل�شورة 
�لرئي�س  ح��زب  �ل��ع��اج،  ل�شاحل  �لدميوقر�طي  �حل��زب  م��ن  �شخ�شيات 

�الأ�شبق كونان بيدييه.
ورفع �شبان الفتات كتب عليها »قتل من �أجل �لدميقر�طية!« �أو »قطع 

ر�أ�شه ب�شبب خمالفة د�شتورية لوالية ثالثة«.
وهتفت جمموعة من �ل�شباب »�ل�شرطة �إىل �خلارج!« للتنديد بح�شور 
�شوالجن �آكا قائد �ل�شرطة �لذي ميثل بر�أيهم »�شلطة �حل�شن و�تار�«، 

�جلنازة.
ومع عودة �لهدوء، تابع �ملوكب م�شريته بني �مل�شيعني �لذين ��شطفو� 
على جانبي �لطريق �ملوؤدي �إىل �ملقربة على بعد ع�شرة كيلومرت�ت عند 

�ملدخل �جلنوبي للمدينة.
ودفن تو�شان نغي�شان كويف يف �لوقت نف�شه مع جان كو��شي ياو )18 

عاما(، �لذي قتل يف �أعمال �لعنف �أي�شا.

•• عوا�صم-وكاالت

�أمريكية  ل�����ش��رب��ة  �إي�����ر�ن  ت��ت��اأه��ب 
ن�شر  ع��ن  ت��ق��اري��ر  و���ش��ط  حمتملة 
قنابل  ق��اذف��ات  �الأم��ري��ك��ي  �جلي�س 
من نوع »B-52H” يف قو�عدها 
يف �ل�����ش��رق �الأو����ش���ط، ك��م��ا �أوف���دت 
بغد�د  �إىل  رفيعاً  م�شوؤواًل  طهر�ن 
لبحث ملف �لهدنة للقاء �لف�شائل 

�مل�شلحة.
�أم�س  ���ش��ادرة  ع��رب��ي��ة  �شحف  ويف 
�الأح�������د، ف�����اإن �إي�������ر�ن ط��ل��ب��ت من 
ولبنان  �ل���ع���ر�ق  يف  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات��ه��ا 
ب��ال��ه��دوء وع����دم تنفيذ  ب��ال��ت��ح��ل��ي 
�مل�شالح  �شد  هجمة  �أو  �شربة  �أي 

�الأمريكية يف �ملنطقة.
 

هج�م �أمريكي مفاجئ
�للندنية،  »�لعرب«  �شحيفة  قالت 
�إن �إير�ن تتعامل بجدية كبرية مع 
�أن  ميكن  مفاجئ  �أم��ري��ك��ي  هجوم 
يقدم عليه �لرئي�س دونالد تر�مب 
يناير  يف  م��ك��ان��ه  ي��خ��ل��ي  �أن  ق��ب��ل 
ولهذ�  �مل��ق��ب��ل،  �ل���ث���اين(  )ك���ان���ون 
�مليلي�شيات  على  ط��ه��ر�ن  �شغطت 
�ل�شرق  �أن����ح����اء  يف  ل��ه��ا  �حل��ل��ي��ف��ة 
مغامرة  �أّي  ب��ت��ج��ن��ب  �الأو������ش�����ط 
�ال�شتهد�ف  �أم���ام  �ل��ط��ري��ق  مت��ّه��د 

�الأمريكي �ملرتقب.
وق�����ال م�������ش���وؤول���ون ع���ر�ق���ي���ون �إن 
�إىل  م�شددة  ر�شالة  وج��ه��ت  �إي���ر�ن 
على  ولبنان  �لعر�ق  يف  �مليلي�شيات 
وج�����ه �خل�������ش���و����س ب������اأن ت���ك���ون يف 
�إثارة  وجتنب  ق�شوى  تاأهب  حالة 
�لتوتر�ت مع �لواليات �ملتحدة �لتي 
ل�شن  �شبباً  تر�مب  �إد�رة  متنح  قد 

هجمات يف �أ�شابيعها �الأخرية.
وي��ع��ك�����س ه���ذ� �ل��ط��ل��ب ت��ز�ي��د قلق 
تر�مب  �شلوك  ب�����ش��اأن  �الإي��ر�ن��ي��ني 
غ����ري �مل���ت���وق���ع وع������دم �ل���ي���ق���ني يف 
�لفو�شوية  �الن��ت��ق��ال��ي��ة  �ل���ف���رتة 
�ملنتخب  �لرئي�س  ت��ويل  ح��ني  �إىل 
غ�شون  يف  �ل�����ش��ل��ط��ة  ب���اي���دن  ج���و 

�شهرين.

•• الدوحة-اأ ف ب

�الأمريكي  �خل���ارج���ّي���ة  وزي����ر  دع����ا 
مفاو�شي  قطر  يف  بومبيو  م��اي��ك 
حركة طالبان و�حلكومة �الأفغانية 
�إىل ت�شريع مفاو�شات �ل�شالم، من 
دون �أن ُتعلن و��شنطن �أّي �خرت�ق 
�الن�شحاب  ب�����دء  ق��ب��ي��ل  ���ش��ي��ا���ش��ي 

�الأمريكي من �أفغان�شتان.
�ل�شالم  ل��ق��اء�ت  م��ن  �شاعات  وقبل 
�الأقّل  على  �أ�شخا�س  ثمانية  ُقتل 
�لعا�شمة  يف  بجروح   31 و�أ�شيب 
هّزتها  �ل���ت���ي  ك����اب����ول  �الأف���غ���ان���ّي���ة 
حّمل  ���ش��اروخ��ّي��ة  هجمات  �شل�شلة 
�الأفغانّية  �حلكومة  يف  م�شوؤولون 
تنظيم  لكّن  م�شوؤولّيتها،  طالبان 
�ل��دول��ة �الإ���ش��الم��ّي��ة �مل��ت��ط��ّرف هو 
َمن تبّناها. وقد �شقط بع�س تلك 
�ملنطقة �خل�شر�ء  �ل�شو�ريخ قرب 
�شركات  ومقاّر  �شفار�ت  ت�شّم  �لتي 

دولّية.
ب�����ش��ك��ل منف�شل  ب��وم��ب��ي��و  و�ل��ت��ق��ى 
وف���د �حل��ك��وم��ة �الأف��غ��ان��ّي��ة وفريق 
�لتفاو�س �لّتابع لطالبان، و��شتمّر 
ل���ق���اوؤه م���ع �مل���ت���م���ّردي���ن �أك�����رث من 

�شاعة.
وق����ال ب��وم��ب��ي��و �أث���ن���اء ل��ق��ائ��ه وفد 
للغاية  م���ه���ت���ّم  »�أن���������ا  �حل����ك����وم����ة 
زيادة  كيفّية  حول  �أفكاركم  ل�شماع 
نتيجة  �إىل  ��ل  �ل��ت��و���شّ �ح���ت���م���االت 

موّفقة«.
�الأمريكّية  وز�رة �خلارجّية  وقالت 
مع  �مل������ح������ادث������ات  �إث���������ر  ب�����ي�����ان  يف 
�إىل  »دع���ا  بومبيو  �إّن  �مل��ت��م��ّردي��ن، 
على  وح�����سَّ  للعنف  ك��ب��ري  خف�س 
ت�����ش��ري��ع �مل��ن��اق�����ش��ات ح���ول خريطة 
طريق �شيا�شّية ووقف د�ئم و�شامل 

الإطالق �لّنار«.
وي����خ����ت����ت����م ب����وم����ب����ي����و ج����ول����ت����ه يف 
�ل�����ش��ع��ودّي��ة، ح��ي��ث م���ن �مل���ق���ّرر �أن 

حممد  �الأم���ري  �لعهد  ويّل  يلتقي 
بن �شلمان، �حلليف �ملقّرب للرئي�س 
دونالد  واليته  �ملنتهية  �الأم��ريك��ي 

تر�مب.
رئي�س  �هلل،  ع��ب��د  �هلل  ع��ب��د  وق����ال 
للم�شاحلة  �الأع������ل������ى  �مل���ج���ل�������س 
لوكالة  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان،  يف  �ل��وط��ن��ّي��ة 
�حلكومة  �إّن  ب�����ر������س،  ف����ر�ن���������س 
ك�شر  من   »� ج��دًّ »قريبان  وطالبان 
�جلمود يف �ملحادثات �مل�شتمّرة منذ 

�أيلول/�شبتمرب.
و�أ�شاف خالل زيارة لرتكيا »نحن 
�أن ننجح يف  � ون��اأم��ل  ق��ري��ب��ون ج���دًّ
�لق�شايا  �إىل  ون�شل  �ملرحلة  ه��ذه 

�جلوهرّية«، مبا يف ذلك �الأمن.
�الأمريكّية  �ل���دف���اع  وز�رة  ك���ان���ت 
)�لبنتاغون( �أعلنت �لثالثاء �شحب 
�إ�شايف  �أم��ريك��ي  �أل��ف��ي جندي  نحو 
كانون   15 بحلول  �أفغان�شتان  من 
�أّيام  �أي قبل خم�شة  �لثاين/يناير، 

جو  �ملنتخب  �لرئي�س  تن�شيب  من 
بايدن.

�لربنامج  ب���ذل���ك  ����ش���ّرع���ت  وق�����د 
مبوجب  ُو�����ش����ع  �ل�������ذي  �ل���زم���ن���ي 
�شباط/فرب�ير  يف  �مل��وّق��ع  �الّت��ف��اق 
وطالبان  و����ش��ن��ط��ن  ب���ني  �مل��ا���ش��ي 
وين�ّس على �ن�شحاب كامل للقّو�ت 
وبذلك   .2021 منت�شف  بحلول 
�الأمريكية  �لقو�ت  عديد  �شي�شبح 

يف هذ� �لبلد 2500 ع�شكري.
بو�شع حّد »حلروب  تر�مب  ووع��د 
�ل��ت��ي ال نهاية  �مل��ّت��ح��دة  �ل���والي���ات 
ذل���ك  �خل�����������ارج، مب�����ا يف  ل����ه����ا« يف 
�لتدّخل يف �أفغان�شتان وهو �الأطول 
يف ت��اري��خ �ل��والي��ات �مل��ّت��ح��دة، وبد�أ 
�أيلول/�شبتمرب   11 بعد �عتد�ء�ت 

.2001
�الأوروّبيني،  و��شنطن  حلفاء  لكّن 
�أبدو�  �جلمهورّيني،  بع�س  وكذلك 
�لذي  قلقهم حيال هذ� �الن�شحاب 

يعتربه كثريون �شابًقا الأو�نه.
�إنهاء  يف  ���ا  �أي�������شً ب���اي���دن  وي���رغ���ب 
�حل����رب يف �أف��غ��ان�����ش��ت��ان، وه���ي من 
يبدو  �لتي   � ج��دًّ �لقليلة  �لق�شايا 

مّتفقا مع تر�مب ب�شاأنها.
ل��ف��ر�ن�����س بر�س  وق���ال���ت م�������ش���ادر 
�لتفاو�شّيني  �جلانبني  �إّن  �جلمعة 
بع�س  ح����ول  �ّت���ف���اق  �إىل  ��ال  ت��و���شّ
�لق�شايا. ومن بني �مل�شائل �ل�شائكة 
�حلنفي  ب��امل��ذه��ب  ط��ال��ب��ان  مت�ّشك 
ل��ل��ف��ق��ه �الإ����ش���الم���ي �ل�����ش��ّن��ي، لكّن 
يقولون  �حل��ك��وم��ّي��ني  �مل��ف��او���ش��ني 
ُي�شتخدم  �أن  ميكن  �الأم���ر  ه��ذ�  �إّن 

للتمييز �شّد فئات م�شلمة �أخرى.
�آخر مثري للجدل  وهناك مو�شوع 
يتمّثل يف كيفية تنفيذ �ّتفاق �شالم 
وطالبان.  �مل��ّت��ح��دة  �ل���والي���ات  ب��ني 
وب��������د�أت حم����ادث����ات �ل�������ش���الم بعد 
�تفاًقا  وو��شنطن  ط��ال��ب��ان  توقيع 
جميع  ل�شحب  ���ش��ب��اط/ف��رب�ي��ر  يف 

ُينظر  ف��اإن��ه  �ل�شحيفة،  وبح�شب 
على  �ن���دل���ع  �ل�����ذي  �ل����ع����ر�ق،  �إىل 
�أر�����ش����ه �ل��ت��ن��اف�����س ب���ني �ل���والي���ات 
�مل��ت��ح��دة و�إي�����ر�ن، ع��ل��ى �أن���ه �شاحة 
�لهجمات  و�أدت  للحرب.  حمتملة 
�الأمريكية  �ل�شفارة  على  �ملتكررة 
يف ب��غ��د�د يف �الأ���ش��ه��ر �الأخ���رية �إىل 
�ملحبطة  ت���ر�م���ب  �إد�رة  ت��ه��دي��د 
باإغالقها، وهي خطوة �أثارت �أزمة 
دبلوما�شية  ور���ش��ائ��ل  دبلوما�شية 
�أر�شلت عرب �لقنو�ت �خللفية و�أدت 
�إىل هدنة غري ر�شمية قبل �أ�شابيع 

قليلة من �النتخابات.
 

قاآين يف بغد�د
�الأو�شط«،  »�ل�شرق  �شحيفة  �أك��دت 
�حلر�س  يف  �لقد�س  فيلق  قائد  �أن 
�ل������ث������وري �الإي���������������ر�ين، �جل�������رن�ل 
�إ����ش���م���اع���ي���ل ق���������اآين، م�����وج�����ود يف 

و�أ�شاف، �أن “�لقدرة على حتريك 
�لقو�ت ب�شرعة د�خل وخارج وحول 
�ملبادرة  ع��ل��ى  ل��ال���ش��ت��ي��الء  �مل�����ش��رح 
هي  و��شتغاللها  بها  و�الح��ت��ف��اظ 

�ملفتاح لردع �أي عدو�ن حمتمل”.
 

�إجناز�ت تر�مب
�الإمار�تية  »�ل���روؤي���ة«  �شحيفة  يف 
�لياباين  و�مل���ف���ك���ر  �ل���ك���ات���ب  ق�����ال 
�إي��ك��وت�����ش��ي، »م���ن �ملهم  ���ش��ات��و���ش��ي 
�لرئي�س  ب�����اإجن�����از�ت  �الع��������رت�ف 
�الأم����ري����ك����ي دون�����ال�����د ت����ر�م����ب يف 
وخا�شة  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي،  �ل��ن�����ش��اط 
لو  �الأو�������ش������ط ح���ت���ى  �ل���������ش����رق  يف 
�لتناق�س  موؤ�شر�ت  بع�س  ر�فقتها 

و�لت�شارب«.
و�أكد �إيكوت�شي، �أنه مع حلول �ليوم 
�ل��ذي �شيغادر فيه تر�مب  �الأخ��ري 
�أن يفي  ف��اإن من �الأرج��ح  من�شبه، 

�ملا�شي.  �لثالثاء  ي��وم  منذ  ب��غ��د�د 
و�أف��������اد م�������ش���در ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة، �أن����ه 
�مل�شوؤولني  كبار  من  ع��دد�ً  »�لتقى 
مبا�شر  ب�شكل  �ملعنيني  �لعر�قيني 
�لف�شائل  م����ع  �ل���ع���الق���ة  مب���ل���ف 
�مل�شلحة، و�شلة ذلك بالهدنة �لتي 
مت �الإعالن عنها قبيل �النتخابات 

�الأمريكية«.
�لتفاهم  �إىل  ق��اآين  زي���ارة  وت��ه��دف 
ب�شاأن  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل���ف�������ش���ائ���ل  م����ع 
خرقها  ب���ع���د  �ل���ه���دن���ة  �����ش���ت���م���ر�ر 
م���وؤخ���ر�ً، و�أك����دت م�����ش��ادر عر�قية 
�لتقى  �الإي�����������ر�ين  �جل��������رن�ل  �أن 
م�شطفى  �لعر�قي  �ل��وزر�ء  رئي�س 
�لكاظمي، و�أنه جدد دعم �حلكومة 

�الإير�نية حلكومته.
�مل�����ش��وؤول��ني يف قياد�ت  ب��ني  وح��ت��ى 
�ل��ك��ت��ل �ل�����ش��ي��ع��ي��ة �ل���ت���ي ل��ه��ا �شلة 
�حلديث  ف��اإن  بالف�شائل،  مبا�شرة 

يف �ل�شرق �الأو�شط، وفقاً ملا ذكرته 
�شحيفة “�جلمهورية” �للبنانية.

وق���������ام���������ت �أط���������ق���������م ط��������ائ��������ر�ت 
با�شم  �مل���ع���روف���ة   ”B-52H“
�لتابعة  “�شرت�توفورتري�س” 
للقو�ت �جلوية �الأمريكية بقاعدة 
ق�شرية  مبهمة  �جل���وي���ة،  م��ي��ن��وت 
�ل�شرق  �مل����دى يف  وط��وي��ل��ة  �مل����دى 
�لعدو�ن  ل�����ردع  �ل���ي���وم،  �الأو�����ش����ط 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �شركاء  وطماأنة 

و�حللفاء.
وقال �جلرن�ل غريغ جويلو، قائد 
�لقو�ت  يف  �ل��ت��ا���ش��ع  �جل����و  ����ش���الح 
مهام  “ت�شلط  �مل��رك��زي��ة:  �جل��وي��ة 
على  �ل�شوء  �لقاذفات  عمل  فرقة 
�الأمريكية  �جلوية  �لقو�ت  ق��در�ت 
�ل���ق���وي���ة و�مل���ت���ن���وع���ة �ل���ت���ي ميكن 
�إتاحتها ب�شرعة يف منطقة �لقيادة 

�ملركزية �الأمريكية”.

ع�����ن �ل����ه����دن����ة م�����ع �الأم���ري���ك���ي���ني 
ب����������د�أت ف����ع����اًل م����ن����ذ نحو  �ل����ت����ي 
���ش��ه��ر و����ش��ت��م��رت، م���ا ع����د� بع�س 
منطقة  ق�شف  ومنها  �خل��روق��ات، 
�إىل  �أدى  ب��غ��د�د  م��ط��ار  م��ن  قريبة 
مقتل عائلة كاملة، وق�شف مطار 
�ملا�شي  �الأ�شبوع  و�شو�ريخ  �أرب��ي��ل 
عر�قية،  طفلة  �شحيتها  ر�ح  �لتي 
م�����وح�����د�ً. ففي  ي���ب���دو ح���دي���ث���اً  ال 
�ل���وق���ت �ل����ذي ت����رى ف��ي��ه �أط����ر�ف 
�لف�شائل  م���ن  ج���اء مب���ب���ادرة  �أن����ه 
دون �شغط م��ن �أي ط��رف، مب��ا يف 
ذل��ك �إي����ر�ن، ف���اإن ه��ن��اك م��ن يرى 
ب�شغط  ترتيبها  ج��رى  �لهدنة  �أن 
�لرئي�س  �إد�رة  منح  ل��ع��دم  �إي���ر�ين 
دونالد  واليته  �ملنتهية  �الأمريكي 
ت��رم��ب ف��ر���ش��ة ال���ش��ت��ه��د�ف �إي���ر�ن 
من  هناك  بينما  �لف�شائل،  بحجة 
ربط �لهدنة مع �للقاء �لذي �أجرته 

ممثلة �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة 
رئي�س  م����ع  ب���ال����ش���خ���ارت  ج��ي��ن��ني 
�أركان هيئة »�حل�شد �ل�شعبي«، عبد 

�لعزيز �ملحمد�وي.
وم����ن ج��ه��ت��ه، ي���ق���ول �ل���ق���ي���ادي يف 
�لبطيخ،  غ�شنفر  »�لفتح«  حتالف 
�إن »�حل��دي��ث عن  ت�����ش��ري��ح��ات،  يف 
�لف�شائل  ب����ني  ج����دي����دة  ه����دن����ة 
بو�شاطة  و�الأم��ري��ك��ي��ني  �مل�����ش��ل��ح��ة 
ف��ال توجد  غ��ري �شحيح،  �إي��ر�ن��ي��ة 
�لكل  ل���ك���ن  ج�����دي�����دة،  ه����دن����ة  �أي 
وعدم  �الأو�شاع،  تهدئة  على  يعمل 
ت�����ش��ع��ي��د ج����دي����د على  ح�������ش���ول 

�ل�شاحة �لعر�قية«.

B-52h قاذفات
�الأمريكية  �ملركزية  �لقيادة  �أعلنت 
�أن “�لقو�ت �جلوية ن�شرت قاذفتها 
من نوع “B-52H” يف قو�عدها 

مقابل  يف  �الأج����ن����ب����ّي����ة  �ل������ق������ّو�ت 
من  �لرغم  وعلى  �أمنّية.  �شمانات 
�لعنف  �أعمال  تت�شاعد  �ملحادثات، 
ز�دت  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان، حيث  �أن��ح��اء  يف 
�شّد  �ل��ي��وم��ّي��ة  هجماتها  ط��ال��ب��ان 

قّو�ت �الأمن �الأفغانّية.
�أمريكي  ج��ن��دي   2400 و���ش��ق��ط 
يف  �ل�����ن�����ز�ع  ج��������ّر�ء   2001 م���ن���ذ 
�لواليات  كّلف  و�ل���ذي  �أفغان�شتان 
�ملّتحدة �أكرث من �ألف مليار دوالر.

تبّنيه  د�ع�����س  تنظيم  �إع���الن  وقبل 
ك����اب����ول، حّمل  �ل�����ش��ب��ت يف  ه���ج���وم 
�ملتحدث با�شم وز�رة �لد�خلية طارق 
�مل�شوؤولّية،  طالبان  حركة  ع��ري��ان 
م�شرًي� �إىل �أّن »�الإرهابّيني« �أطلقو� 

23 �شاروًخا.
�ملعلومات  �إىل  »�����ش���ت���ن���اًد�  وق������ال 
�أ�شخا�س  ��شت�شهد ثمانية  �الأّولّية، 
و�أ�شيب 31 �آخرون«، الفًتا �إىل �أّن 

�حل�شيلة �لنهائّية قد تتغرّي.

بوعده �لذي قطعه بتخفي�س عدد 
�ملنت�شرين  �الأم��ري��ك��ي��ني  �جل���ن���ود 
�حلد  �إىل  و�أفغان�شتان  �ل��ع��ر�ق  يف 
تاأ�شي�شه  �أن  ����ش���ك  وال  �الأدن���������ى، 
�إ�شر�ئيل  لعالقات دبلوما�شية بني 
وبع�س �لبلد�ن �لعربية كاالإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ومملكة �لبحرين 
وجمهورية �ل�شود�ن، ُيعّد من بني 
�الإجناز�ت �لباهرة لعهده، بالرغم 
مما �أثارته من لغط لدى �لبع�س، 
�إمكان  نت�شّور  �إجناز ال  �أي�شاً  وهو 
�الإد�ر�ت  ح���ك���م  حت�����ت  حت���ق���ي���ق���ه 

�الأمريكية �الأخرى.
عميقة  �نتقاد�ت  ثّمة  �أي�شاً،  وق��ال 
ب���ال���رتدد فيما  �جل������ذور، و���ش��ع��ور 
ي���ت���ع���ل���ق مب���������ش����ار �ل���ت���ط���ب���ي���ع من 
�ل���دول���ة  ت���اأ����ش���ي�������س  �ن���ت���ظ���ار  دون 
ف��اإن من  ذل��ك،  �لفل�شطينية، وم��ع 
بايدن  �إد�رة  ت��ت��ن��ّك��ر  �أن  �مل�شتبعد 
�إد�رة  حققته  �ل��ذي  �الإجن���از  لهذ� 

تر�مب.
�قرت�ح  �أن  �أي�شاً  �شك  ال  و�أ���ش��اف، 
�لقرن  ���ش��ف��ق��ة  ل���ف���ك���رة  ت����ر�م����ب 
ل��ت�����ش��وي��ة �ل����ن����ز�ع �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي - 
م�شبوقة،  غري  كانت  �لفل�شطيني، 
بالرغم من �أنها مل حتَظ مبو�فقة 
�أي طرف، و�شوف يطويها �لن�شيان، 
ولي�س  �لتاريخ،  من  ج��زء�ً  وت�شبح 
�إد�رة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  م����ن 
ب���اي���دن، ول���ن ي��ك��ون يف و���ش��ع��ه��ا �أن 
ت��ق��دم خ��ّط��ة �أف�����ش��ل م��ن��ه��ا. وقال 
�لوحيدة  �ل�شيا�شة  لعل  �إيكوت�شي، 
هي  ب��اي��دن  �إد�رة  �شتنق�شها  �ل��ت��ي 
�لتي تتعلق بان�شحاب �إد�رة تر�مب 
�إير�ن،  مع  �لنووية  �التفاقية  من 
باأنه  بايدن  �أوح��ى  �أن  بعد  وخا�شة 
�شيعود لاللتز�م بها لو مت �نتخابه. 
ذلك،  حتقيق  �ل�شعب  من  �أن��ه  �إال 
الأن �الأمر يعتمد ب�شكل كبري على 
لعام  �لرئا�شية  �النتخابات  نتائج 
2021 يف �إير�ن، حيث من �ملنتظر 
�أن ينتخب �ل�شعب �الإير�ين رئي�شاً 
�ل��ت��ق��ارب مع  م��ت�����ش��دد�ً يجعل م��ن 

�لواليات �ملتحدة �أمر�ً �شعباً.

�إير�ن طلبت من ميلي�صياتها يف �لعر�ق ولبنان بالتحلي بالهدوء

خماوف يف طهران من �شربة اأمريكية قبل مغادرة ترامب

دون �أن ُتعلن و��صنطن �أّي �خرت�ق �صيا�صي قبيل بدء �لن�صحاب 

بومبيو يدعو طالبان وكابول اإىل ت�شريع حمادثات ال�شالم 

ين�شّم �أردوغ��ان �إىل قائمة طويلة من �لديكتاتوريني �لذين 
�أثارو� �ل�شر�ع ل�شرف �الإنتباه عن ف�شل �شيا�شاته �الإقت�شادية 
و�لف�شاد، و�لذين �نتهى بهم �الأمر يف �ملنفى �أو �ل�شجن �أوعلى 
��شتثناء  �أن���ه  �ع��ت��ق��د  �إذ�  �أردوغ�����ان  �مل�شنقة.  ُيخطىء  ح��ب��ل 
م��ا، كما  �إىل حد  �الأع��م��ال  تاريخي: فقد تخّلى عنه جمتمع 
�ل�شنية  �الإ�شالموية  جُترب  بينما  دعمه،  عن  �الأك��ر�د  تر�جع 
�أردوغ��ان، �الأقلية �لعلوية يف تركيا، ورمبا  �إليها  �لتي ينتمي 
25 يف �ملئة من �ل�شكان، على معار�شته. وال مُيكنه �أن يعّول 
على دعم �ملقّربني من �ملعار�شني �ل�شيا�شيني �لذين �شجنهم 
�ل�شغط، ويف  �أل���ف. يتز�يد  ع��دده��م ع��ن مئة  ي��زي��د  و�ل��ذي��ن 
غياب �أي حّل ذي مغزى، �شتنفجر تركيا. يجب على �شحايا 

�أردوغان، د�خل تركيا وخارجها، �لتخطيط لذلك �ليوم.
�ل�شود�ين عمر  �لرئي�س  �ردوغ��ان عن  2009، د�فع   يف عام 
�لب�شري، وكاأنه يعترب �أن ذبح غري �مل�شلمني و�لتطهري �لعرقي 
�الأ���ش��ا���س لالئحة  ُي�شّكل  �أن  م��ا مُيكن  ب��ه، وه��و  �أم��ر م�شموح 
�أم���ام �جلنائية �ل��دول��ي��ة. خ���ارج حدود  �ت��ه��ام ���ش��ّد �ردوغ����ان 
عفرين  يف  �لعرقي  �لتطهري  على  كثرية  �أدل��ة  ُتوجد  تركيا، 
�ملقابر  �إىل تدمري  �إ�شافة  �أخرى من �شمال �شوريا،  ومناطق 
و�الآثار �لثقافية �لكردية، ودعم »د�ع�س«، وم�شاندة �أذربيجان 
و�لتدّخل  باخ،  قره  ناغورنو  �قليم  �رمينيا يف  �شّد  يف حربها 
�لتحّركات �لرتكية مُيكن  يف فارو�شا يف �شمال قرب�س. هذه 
�شّد  حُمتملة  �ت��ه��ام  الئ��ح��ة  �إىل  ب�شهولة  طريقها  جت��د  �أن 
�أردوغان  كّر�س  و�ل��دويل،  �ملحلي  �ل�شعيدين  على  �أردوغ���ان. 
حكمه لالإنتقام �ل�شخ�شي، بداًل من �أخذ �لعربة من م�شري 
�أما على  �ل�شجن.  �أربكان �لذي يقبع يف  �لدين  ُمر�شده جنم 
�أنه  يعتقد  م��ا  �إط���ار  يف  �أردوغ����ان  يتحّرك  �ل���دويل،  �ل�شعيد 
نفوذ  ت��ر�ج��ع  �إىل  ل����وز�ن  م��ع��اه��دة  م��ن  ل��الأخ��ط��اء،  ت�شحيح 

�الإمرب�طورية �لعثمانية.

ال�شيا�شات ال�شتبدادية لأردوغان تدفع تركيا اإىل حافة النفجار
•• عوا�صم-وكاالت

على  ب��ات��ت  تركيا  �أن  روب���ني  مايكل  �الأم��ريك��ي  �ل��ك��ات��ب  ر�أى 
ينتهجها  �لتي  �الإ�شتبد�دية  لل�شيا�شات  نتيجة  �النفجار  �شفا 
�أن��ه على �شحايا هذ�  �ردوغ��ان، معترب�ً  �لرئي�س رجب طيب 

�لنهج، د�خل تركيا وخارجها، �لتخطيط جيد�ً لذلك �ليوم.
�إىل  �إن��رتب��ر�ي��ز«،  »�أمريكان  و�أ���ش��ار روب��ني، يف مقال يف معهد 
و�لتنمية«  �لعد�لة  »ح��زب  �شدم  �أن  منذ  م��ّرو�  عاماً   18 �أن 
تركيا  يف  �لعلمانية  �ملوؤ�ش�شة  �أردوغ����ان،  طيب  رج��ب  بزعامة 
�شاحقة  باأغلبية  �الإ�شالميني  فوز  ويعك�س  �ل�شلطة.  و�كت�شح 
يف  تركيا  يف  للناخبني  �لديني  �لتوّجه  �ل��رتك��ي،  �ل��ربمل��ان  يف 
ذلك �لوقت، و�ملزيد من ��شمئز�ز �الأتر�ك من ف�شاد �ملوؤ�ش�شات 
مدى  على  �لفرتة.  تلك  يف  لل�شيا�شيني  �ملالية  �الإد�رة  و�شوء 
�الأ�شهر �لثمانية ع�شر �ملا�شية، �شهدت �الإحتياطيات �الأجنبية 
ت��ده��ور�ً غري م�شبوق، ث��ّم يف ي��وم و�ح��د يف فرب�ير )�شباط( 
�لرتكية نحو ثلث قيمتها يف مقابل  �للرية  خ�شرت   ،2001

�لدوالر �الأمريكي.
حديث  م��ن  �لعلمانية  �ل��و���ش��ط��ى  �ل��ط��ب��ق��ة  ���ش��خ��رت   وبينما 
�آن�����ذ�ك ع���ن �ل��ف�����ش��اد �مل�����ش��ت�����ش��ري، ف�����اإذ� بالرئي�س  �أردوغ�������ان 
�الأكرث  �ل�شيا�شي  ي��ك��ون  �أن  ب�شرف  �ل��ي��وم  يتمّتع  �مل��ل��ي��اردي��ر 
ف�����ش��اد�ً يف �ل��ت��اري��خ �ل��رتك��ي �حل��دي��ث. وبينما ك��ان �أردوغ����ان 
�لبلد،  يف  �الإقت�شادي  �لركود  على  �ل�شابقة  �حلكومات  يلوم 
�أنه مل يعد قادر�ً  �لديكتاتورية �حلالية تعني  فاإن ت�شّرفاته 
�إز�ء  �ل�شخ�شية  م�شوؤوليته  ع��ن  �الأت����ر�ك  نظر  ���ش��رف  على 
�ل�شر�عات  �إث��ارة  �أردوغ���ان يف  �أن جهود  �لتدهور.  يبدو  هذ� 
�الإقليمية حتت �شعار �لقومية، ما هي �إال خطوة لت�شتيت نظر 
�جلمهور �لرتكي عن ف�شل قيادته. وكنتيجة ل�شر�عاته مع 
�ليونان وقرب�س و�شوريا و�لعر�ق وم�شر و�إ�شر�ئيل و�أرمينيا، 
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ل����غ����ي����اب 
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ق�������ش���اي���ا 
امل��ن��ط��ق��ة

هناك �ختالفات و��صحة للغاية بني خمتلف �لدول �لآ�صي�ية, حتى تلك �لتي ت�صعر بالقلق من �صع�د �لق�ة �ل�صينية
رغم �جله�د, مل يزدد �لنف�ذ �لأمريكي يف �آ�صيا يف ظل �إد�رة �أوباما, بينما ��صتمرت �ل�صني يف �صع�دها �ل�صاروخي

وق����ل����ة م�����ن �مل���رت����ش���ح���ني الأع���ل���ى 
قد  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  يف  من�شب 
�آ���ش��ي��ا، وعلى  �أث������ارو� �حل��م��ا���س يف 
ه����ذ� �ل��ن��ح��و ف����اإن ب�����ار�ك �أوب���ام���ا، 
وهو �يقونة حقيقية يف �إندوني�شيا 
حتى قبل �حتالله �لبيت �الأبي�س، 

ي�شكل ��شتثناء.
�خ��رى، هناك �ختالفات  من جهة 
و��شحة للغاية بني خمتلف �لدول 
ت�شعر  �لتي  تلك  منها  �الآ���ش��ي��وي��ة، 
بالقلق من �شعود �لقوة �ل�شينية. 
مالحظة  �ل�������ش���ع���ب  م����ن  ل����ذل����ك 
�ليابان  ب����ني  ت�����ش��اب��ه  �أوج�������ه  �أي 
فيتنام  ب��ني  �أو  �جلنوبية،  وك��وري��ا 
�لق�شايا  ه��ذه  ح��ول  و�إندوني�شيا، 
-ك��م��ا ه���و �حل����ال يف �ل��ع��دي��د من 

�لق�شايا �الأخرى.
جو  �أن  حقيقة  ذل���ك  �إىل  ي�����ش��اف 
ب��اي��دن »م���ع���روف« يف �آ���ش��ي��ا بفرتة 
واليته يف �إد�رة �أوباما، و�أن �شورته 
�لتفوي�س.  ذ�ك  ب��ن��ت��ائ��ج  ت��رت��ب��ط 
ومل ي���رث �ن��ت�����ش��ار ج���و ب���اي���دن يف 
�ثار  ب��ل  خا�شة،  حما�شة  �أي  �آ�شيا 
يف بع�س �حل���االت �ن��زع��اج��ا، حيث 
�أوباما  ب��ار�ك  �شيا�شة  نتائج  تعترب 

�الآ�شيوية غري مر�شية.
 

�إد�رة  عن  ذكرياتهم  هي  *ما 
�أوباما؟

- كان بار�ك �أوباما �الأكرث »�آ�شيوية« 
�الأمريكيني،  �ل���روؤ����ش���اء  ك���ل  ب���ني 
طفولته  م���ن  ج����زء  ب�����ش��ب��ب  �أواًل 
�ل��ت��ي ق�����ش��اه��ا يف �إن��دون��ي�����ش��ي��ا، ثم 
وخ�شو�شا، ب�شبب ��شرت�تيجيته يف 
�آ�شيا، وهي �لفكرة  �النعطاف نحو 
�حلقيقية عن �شيا�شته �خلارجية. 
�شارك بن�شاط يف قمم �بيك منتدى 
�آ�شيا و�ملحيط �لهادئ �القت�شادي، 
وز�ر �لعديد من �لدول �الآ�شيوية، 
منها الو�س وفيتنام، و�شاغ حموًر� 
��شرت�تيجية  �ت��ف��اق��ي��ات  ���ش��ك��ل  يف 
م���ع ���ش��رك��اء ج���دد ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
و�أ�ش�س  �ل���ت���ق���ل���ي���دي���ني،  �حل���ل���ف���اء 

�تفاقية  �حل���رة،  للتجارة  �تفاقية 
�ل�شر�كة �لعابرة للمحيط �لهادئ، 
�ل��ع��دي��د من  �إل��ي��ه��ا  �ن�شمت  �ل��ت��ي 
فاإن  ذل��ك،  وم��ع  �الآ�شيوية.  �ل��دول 
نتائج �إعادة �لتمو�شع هذه يف �آ�شيا 
جهودها،  فرغم  مت��اًم��ا.  خمتلطة 
مل يزدد نفوذ �لواليات �ملتحدة يف 

�صجل  يــ�ؤثــر  �أن  ميــكــن  *هـــل 
بايدن  ج�  على  �أوباما  بار�ك 

�لذي كان نائب �لرئي�س؟
- م��ن ح��ي��ث �ل�����ش��ورة ال ج���د�ل يف 
ذل��ك، خ��ري� و���ش��ر�. و�شي�شمح هذ� 
�شعبية  وت��ر  على  بالعزف  لبايدن 
نف�س  يف  ول���ك���ن  �أوب�����ام�����ا،  ب�������ار�ك 

�آ�شيا يف ظل �إد�رة �أوباما، و��شتمرت 
�ل�شاروخي،  �شعودها  يف  �ل�شني 
�إبطاء  مفاتيح  و��شنطن  جتد  ومل 
�لدميقر�طيون  ويلقي  تقدمها. 
مل  الأنها  �أوب��ام��ا  �إد�رة  على  باللوم 
عام  كونغ  هونغ  متظاهري  تدعم 
�ملظالت،  ح��رك��ة  �أث���ن���اء   ،2014

يعني  ال  وه���ذ�  �ل�شمايل.  �ل��ك��وري 
دونالد  �شيفتقدون  �الآ�شيويني  �أن 
تر�مب، لكنهم ال يرون بال�شرورة 
للر�شا،  �شبب  ب��اي��دن  ج��و  ف��وز  �أن 
ذكريات  �أوب��ام��ا  �إد�رة  تركت  حيث 

ُمّرة يف بع�س �الأحيان.

و��شنطن  ب��ك��ني  خ�����ش��وم  وي��ع��ات��ب 
مثل  ق�شايا  ب�شاأن  م��ب��ادرة  لغياب 
�لنز�عات �لبحرية يف بحر �ل�شني 
و�خلالفات  و�الأوي��غ��ور،  �جلنوبي، 
بني �ل�شني و�ليابان، �أو حتى م�شاألة 
تر�مب  �إد�رة  ���ش��ج��ل  �ن  ت���اي���و�ن. 
�لرئي�س  لهجة  لكن  �أف�شل،  لي�س 

يف  و�الأرب��ع��ني  �خلام�س  �الأمريكي 
�شد�ها  ت��ردد  بكني،  مع  مو�جهته 
يف �ملجتمعات �الآ�شيوية �لتي ال تثق 
دونالد  �أن  ا  �أي�شً بال�شني. ونتذكر 
�أمريكي  رئ��ي�����س  �أول  ك���ان  ت��ر�م��ب 
عرب  ت��اي��و�ين  رئي�س  �إىل  يتحدث 
بالزعيم  �لتقى  من  و�أول  �لهاتف، 

ي��ك��ون ح���ذًر� من  �أن  �ل��وق��ت يجب 
�ل�شيا�شة  ح�����ش��اد  م��ع  يتطابق  �أن 
�ل�شابق.  ل���رئ���ي�������ش���ه  �خل����ارج����ي����ة 
علما، �ن جو بايدن مل يكن العًبا 
�أوباما  ب����ار�ك  �شيا�شة  يف  ح��ا���ش��ًم��ا 
�أوباما  و�لتي لعب فيها  �الآ�شيوية، 
ووزيرة خارجيته هيالري كلينتون 
�الأدو�ر �لرئي�شية. وملا كانت �لدول 
فاإنها  بر�غماتية،  دوال  �الآ�شيوية 
�شتنتظر قبل �حلكم على عمل جو 
كثرية  �مللفات  �أن  مبا  لكن  بايدن. 
ف��ل��ن تكون  ك���ب���رية،  و�ل���ت���ح���دي���ات 

هناك جولة مر�قبة.

م�صت�صارة  ــس,  ــ� ر�ي *�ــصــ�ز�ن 
�أوباما �ل�صابقة لالأمن �لق�مي, 
وز�رة  ــة  ــص ــا� ــرئ ل ــحــة  ــص مــر�
�خلارجية. ملاذ� هذ� �لحتمال 

يثري من �لن �لغ�صب؟
�ملر�قبني  م���ن  �ل��ع��دي��د  ي��ع��ت��ق��د   -
�أو خطاأ،  �الآ���ش��ي��وي��ني، ع��ن ���ش��و�ب 
�لقدرة  ر�ي�س ال متلك  ���ش��وز�ن  �أن 
مبا�شرة،  �ل�شني  ملو�جهة  �لكافية 
هنا  باآ�شيا.  �شعيف  �هتمامها  و�أن 
�أواًل  �ل�شروري  من  �شيكون  ا،  �أي�شً
معرفة ما �إذ� مت تعيينها يف من�شب 
وزيرة �خلارجية، وما هو موقفها 

�إذ� كان �الأمر كذلك.
ه���ي���الري  ق����ام����ت   ،2009 ع������ام 
لها  ر�شمية  زي����ارة  ب����اأول  كلينتون 
الآ���ش��ي��ا )كانت  ك���وزي���رة خ��ارج��ي��ة 
�الأوىل باملنا�شبة(، حيث ز�رت على 
�جلنوبية  وكوريا  �ليابان  �لتو�يل 
توّلت  و�إذ�  و�إندوني�شيا.  و�ل�شني 
هو  ما  بقدر  �ملرموق  �ملن�شب  ه��ذ� 
للرهانات،  ب��ال��ن��ظ��ر  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي 
ا  �أي�شً ف�شيتعني على �شوز�ن ر�ي�س 
لطماأنة  نو�ياها  ب�شرعة  ُتظهر  �أن 
حلفاء و��شنطن �لقلقني، وحتديد 
�شيا�شة  ت��ك��ون  ال  �آ���ش��ي��وي��ة  �شيا�شة 
�لرهان  عقيمة...  لل�شني  معادية 

�شخم.
عن �أتلنتيك�

مبا �أن �مللفات كثرية و�لتحديات كبرية, لن تك�ن هناك ج�لة مر�قبة بني �لدول �لآ�صي�ية وبايدن
�ي مقاربة يف مو�جهة �ل�شني�وباما مل يدعم ثورة �ملظالت

�شر�كة يف �مليز�ن

�شيا�شة �ل�شلف قد تربك �خللف�شوز�ن ر�ي�س وزيرة خارجية مزعجة

�لرئا�صة �لدميقر�طية

 ال�شيا�شة اخلارجية: ح�شاد اأوباما قد ي�شيء اإىل بايدن
 •• الفجر –خرية ال�صيباين

ــامل, بـــدًء مــن قـــادة �لــدول  ــع �لــعــديــد مــن قـــادة �ل
�لآ�صي�ية, لديهم ذكريات �صيئة عن �صيا�صات �لرئي�س 

�لدميقر�طي �لأ�صبق.
بارتيليمي  �لباحث  يفكك  �أتلنتيك,  مل�قع  ح��ر  ويف 

�ملنتظرة  �لمريكية  �خلارجية  �ل�صيا�صة  ك�رم�نت 
من �لز�وية �لآ�صي�ية يف ظل رئا�صة ج� بايدن ومدى 

تاأثري �إرث بار�ك �أوباما فيها.
�جلامعة  يف  حما�صر  �أ�صتاذ  ك�رم�نت,  وبارتيليمي 
معهد  يف  ــاث  ــح �لأب ومــديــر  لــيــل,  يف  �لكاث�ليكية 
يت�ىل  حيث  و�ل�صرت�تيجية,  �لدولية  �لعالقات 

�لهادئ.  و�ملحيـــــط  �آ�صــــــيا  برنامـــــج  م�صــــ�ؤولية 
�لعالقات  معهد  يف  ف�كي�س  ��صيا  جمم�عة  ويدير 
�لكتب,  من  �لعديد  ون�صر  و�ل�صرت�تيجية,  �لدولية 
ل�فني,  جامعة  مطبعة  �ل�صمالية,  ك�ريا  لغز  منها 

.2015
*كيف ��صتقبلت �لدول �لآ�صي�ية, وخا�صة تلك �لتي 

يف �صر�ع مع �لإمربيالية �ل�صينية, �نت�صار ج� بايدن؟ 
- على عك�س �أوروبا �لغربية, �لتي د�فعت على مدى 
�لدميقر�طيني,  �ملر�صحني  ق�صية  عن  عق�د  ثالثة 
�نتخاب  ب�صاأن  حما�ًصا  �أقــل  �لآ�صي�ية  ــدول  �ل فــاإن 
قبل  �إجــر�ء�ت  �تخاذ  وتنتظر  �لأمريكي,  �لرئي�س 

�إ�صد�ر حكمها. 
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
بالوالتيل �شديق مو�شى

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 337095           بتاريخ :2020/7/2    
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: بالوالتيل �شديق مو�شى.
وعنو�نة: �س. ب 48702، عجمان، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لعمليات  يف  �مل�شتخدمة  بخالف  منظفات  جتميل،  م�شتح�شر�ت  عطور،  �لكريهة،  �ل��رو�ئ��ح  الأز�ل��ة  عطور 

�لت�شنيعية ولغايات طبية، �شابون مطهر، م�شتح�شر�ت تنظيف يف �لفئة  03.
�لو�ق�عة بالفئة: 03

حتتها  ومكتوبة  �الأخ�شر،  باللون  مكتوبة  باالجنليزية   MARWAلكلمة� عن  عبارة   : �لعالمة  و�شف 
كلمة مروة باللغة �لعربية باللون �الأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.

�ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن. 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
ماجينتا )�س.ذ.م.م(

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 332080           بتاريخ :2020/7/6   
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: ماجينتا )�س.ذ.م.م(.
وعنو�نة: �لرمول، �س. ب، 6515، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�للحوم ، �الأ�شماك ، �لطيور �لد�جنة، حيو�نات وطيور �ل�شيد. م�شتخرجات �للحوم، �لفو�كه و�خل�شرو�ت 
منتجات  من  وغ��ريه  �للن  �لبي�س،  باأنو�عها،  �ملربيات   ، �لهالم)�جليلي(  و  و�ملطهية  و�ملجففة  �ملحفوظة 
�ملعدة للتغذية، �الأغذية �ملحفوظة و �ملخلالت و�لتمور) مثلجة ولي�شت طازجة  �لزيوت و�ل�شحوم  �الألبان، 

�لو�قعة بالفئة  29.
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلماتة �لالتينية ROYAL ATLANTIC مكتوبة �الأزرق، يف �الأعلى 
كلمة Royal وحتتها كلمة Atlantic حيث �حلرف  Y من كلمة Royal  ي�شور على �أنه ذيل �شمكة 

تغو�س يف �ملاء وموجات �شغرية حولها كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
 الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
ماجينتا )�س.ذ.م.م(

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

  
�ملودعة حتت رقم: 332079           بتاريخ :2020/7/6    

تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    / 200م
با�ش��م: ماجينتا )�س.ذ.م.م(.

وعنو�نة: �لرمول، �س. ب، 6515، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�للحوم ، �الأ�شماك ، �لطيور �لد�جنة، حيو�نات وطيور �ل�شيد. م�شتخرجات �للحوم، �لفو�كه و�خل�شرو�ت 
منتجات  من  وغ��ريه  �للن  �لبي�س،  باأنو�عها،  �ملربيات   ، �لهالم)�جليلي(  و  و�ملطهية  و�ملجففة  �ملحفوظة 
�ملعدة للتغذية، �الأغذية �ملحفوظة و �ملخلالت و�لتمور) مثلجة ولي�شت طازجة  �لزيوت و�ل�شحوم  �الألبان، 

�لو�قعة بالفئة  29.
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية DELSEA كتبت ب�شكل مميز باللون �الأبي�س د�خل �شريط 
 Inspiring �لالتينية  �لكلمات  و�أ�شفلهم  �الأ�شفر،  باللون  رقيق  �شريط  وحتته  �الأح��م��ر  باللون  مائل 

�ملرفق. بال�شكل  مو�شح  هو  كما  �ال�شود  باللون  مميز  ب�شكل  كتبت   Food Lifestyle
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
ماجينتا )�س.ذ.م.م(

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 332169           بتاريخ :2020/7/7   
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: ماجينتا )�س.ذ.م.م(.
وعنو�نة: �لرمول، �س. ب، 6515، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�للحوم ، �الأ�شماك ، �لطيور �لد�جنة، حيو�نات وطيور �ل�شيد. م�شتخرجات �للحوم، �لفو�كه و�خل�شرو�ت 
منتجات  من  وغ��ريه  �للن  �لبي�س،  باأنو�عها،  �ملربيات   ، �لهالم)�جليلي(  و  و�ملطهية  و�ملجففة  �ملحفوظة 
�ملعدة للتغذية، �الأغذية �ملحفوظة و �ملخلالت و�لتمور) مثلجة ولي�شت طازجة  �لزيوت و�ل�شحوم  �الألبان، 

�لو�قعة بالفئة  29.
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية JUST MEAT ENOUGH SAID كتبت د�خل 
 ENOUGH يف �ملنت�شف وكلمتي MEAT يف �الأعلى وكلمة JUST شندوق �أ�شود حيث كتبت كلمة�
�شورة ل�شريحة حلم يف �الأعلى ذ�ت لون �أحمر مع حدود بي�شاء و�شر�ئط  يوجد  حيث  �الأ�شفل  يف   SAID

بي�شاء حتيط بال�شورة كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
هوجن تاير �نرتنا�شونال م م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 333969           بتاريخ :2020/8/15   
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: هوجن تاير �نرتنا�شونال م م.
وعنو�نة: مبنى بي �شي دبليو، �ملنطقه �حلره جلبل علي، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�إطار�ت لعجالت �ملركبات يف �لفئة  12.

�لو�ق�عة بالفئة: 12
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية ROADSHINE PRO مكتوب باأحرف التينية كبرية 

باللون �الأحمر، متنا�شقة يف �ل�شكل و�حلجم كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
ماجينتا )�س.ذ.م.م(

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 334054           بتاريخ :2020/8/17  
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: ماجينتا )�س.ذ.م.م(.
وعنو�نة: �لرمول، �س. ب، 6515، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�الإعالن  لالآخرين،  �ملبيعات  ترويج  �ملكتبي،  �لن�شاط  وتفعيل  �الأع��م��ال  وتوجيه  و�إد�رة  و�الإع���الن  �لدعاية 

و�لدعاية �ملبا�شرة على �شبكات �حلا�شوب يف �لفئة  35.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة : عبارة عن �حلرف �لالتيني M ب�شكل كبري ومميز باللونني �لوردي  و�لربتقايل و�أ�شفلها 
ككل  و�لعالمة  �لرمادي  باللون  �أ�شغر  بحجم  كتبت   MAGENTA GROUP لكلمات �لالتينية�

على خلفية مربعة �ل�شكل باللون �الأ�شو كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق. 
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
هوجن تاير �نرتنا�شونال م م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 333970           بتاريخ :2020/8/15   
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: هوجن تاير �نرتنا�شونال م م.
وعنو�نة: مبنى بي �شي دبليو، �ملنطقه �حلره جلبل علي، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�إطار�ت لعجالت �ملركبات يف �لفئة  12.

�لو�ق�عة بالفئة: 12
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية SKYFIRE مكتوب باأحرف التينية كبرية باللون �الأحمر، 

متنا�شقة يف �ل�شكل و�حلجم كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
فور �م �إيه �إف �إف �س.م.ح / ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 334529           بتاريخ :2020/8/26   
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: فور �م �إيه �إف �إف �س.م.ح / ذ.م.م.
وعنو�نه : �أ 02 01 00 63 فيالت فالمنجو عجمان، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لفئة  �ملطاعم يف  و  �لكافترييات  �مل�شروبات، خدمات  و  �الأطعمة  �ل�شر�ب، خدمات توفري  و  �لطعام  خدمات 

.43
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة : عبارة عن �حلرف �لالتيني N ب�شكل مميز باللون �لذهبي د�خل م�شتطيل باللون �الأخ�شر 
و�أ�شفله �لكلمات �لالتينية NARDI FOOD CONCEPT كتبت يف �شطرين ب�شكل مميز باللون 

�الأخ�شر و�لعالمة على �إطار م�شتطيل باللون �لذهبي كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

  
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك

ماجينتا )�س.ذ.م.م(
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 332226           بتاريخ : 2020/7/8  
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: ماجينتا )�س.ذ.م.م(.
وعنو�نة: �لرمول، �س. ب، 6515، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�للحوم ، �الأ�شماك ، �لطيور �لد�جنة، حيو�نات وطيور �ل�شيد. م�شتخرجات �للحوم، �لفو�كه و�خل�شرو�ت 
منتجات  من  وغ��ريه  �للن  �لبي�س،  باأنو�عها،  �ملربيات   ، �لهالم)�جليلي(  و  و�ملطهية  و�ملجففة  �ملحفوظة 
�ملعدة للتغذية، �الأغذية �ملحفوظة و �ملخلالت و�لتمور) مثلجة ولي�شت طازجة  �لزيوت و�ل�شحوم  �الألبان، 

�لو�قعة بالفئة  29.
�لو�ق�عة بالفئة: 29

باللغة �الإجنليزية د�خل د�ئرة حمر�ء  Poultrio مكتوبة  �لكلمة �لالتينية  و�شف �لعالمة : عبارة عن 
بخط خا�س على �جلانب �الأمين بالقرب من �حلدود يوجد �شريط �أبي�س كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.

�ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن. 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
مارك�س �إنرتبريز .ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 333579           بتاريخ :2020/8/6  
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: مارك�س �إنرتبريز .ذ.م.م.
وعنو�نة: مدينة �ل�شارقة لالإعالم،�ل�شارقة، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
وجممدة  حمفوظة  وخ�����ش��رو�ت  ف��و�ك��ه  �للحم،  خال�شات  و�ل�شيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�الأ���ش��م��اك  �للحوم 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�شكر، �لبي�س و�حلليب ومنتجات �حلليب، 

�لزيوت و�لدهون �ملعدة لالأكل.،هري�س تفاح،معجون بندورة يف �لفئة 29.
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية AMOR مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لذهبي، �لعالمة 
�لتجارية م�شممة ب�شكل �أنيق كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.

�ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن. 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
فري�س برودكت لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�شروبات �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 332529           بتاريخ :2020/7/14   
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: �لبوم مارين �س ذ م م.
وعنو�نة: �س. ب 333561، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
فو�كه طازجة و�خل�شرو�ت �لطازجة، �لبذور و�لنباتات و�لزهور �لطبيعية يف �لفئة  31.

�لو�ق�عة بالفئة: 31
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية HAPPY BANANA كتبت يف �شطرين ب�شكل مميز 
باللون �الأبي�س و حتتها ر�شم حبة موز باللون �الأ�شفر و�لكل د�خل �إطار �شبه بي�شاوي �ل�شكل باللون �الأزرق، 
هو  كما  �الأ�شود  باللون  ب�شكل مميز  كتبت   We>re a happy bunch و�أ�شفلهم �لكلمات �لالتينية

مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�شركة �شريف للتجارة �لعامة ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 333676           بتاريخ :2020/8/8   
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: �شركة �شريف للتجارة �لعامة ذ.م.م.
وعنو�نة: �س. ب 40060، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لربية  �ملركبات  الأج��ز�ء  مر�فق  علب  �لربية،  للمركبات  قارنة  و�شالت  �ملركبات،  دو�ليب  حم��اور  �شيار�ت، 

بخالف �خلا�شة باملكائن يف �لفئة 12.
�لو�ق�عة بالفئة: 12

و�شف �لعالمة : عبارة عن �حلروف Caruzer كتبت ب�شكل مميز باللون �ال�شود على خلفية م�شتطيلة 
�ل�شكل باللون �لذهبي كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق حيث يتم كتابة �حلرف ب�شكل كما هو مو�شح بال�شكل 

�ملرفق.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
مطعم ريف كو�شياكي �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 334544           بتاريخ : 27/08/2020
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: مطعم ريف كو�شياكي �س.ذ.م.م.
وعنو�نة: �س. ب 454535، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لفئة  �ملطاعم يف  و  �لكافترييات  �مل�شروبات، خدمات  و  �الأطعمة  �ل�شر�ب، خدمات توفري  و  �لطعام  خدمات 

.43
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية KUSHI BY REIF كتبت يف �شطرين ب�شكل مميز حيث 
يوجد على ي�شار �لكلمة REIF �شريط مميز بد�خلة كلمة BY و�لعالمة باللونني �الأحمر و�الأبي�س كما 

هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095   

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�لبوم مارين �س ذ م م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 337095           بتاريخ : 07/10/2020
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: �لبوم مارين �س ذ م م.
وعنو�نة: �س. ب 30439، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
وكاالت  لالآخرين،  �ملبيعات  ترويج  �ملكتبي،  �لن�شاط  وتفعيل  �الأع��م��ال  وتوجيه  و�إد�رة  و�الإع���الن  �لدعاية 

�ال�شتري�د و�لت�شدير يف �لفئة  35.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية Beyond وتليها �لكلمة �لالتينية The باللون �الأبي�س 
B من كلمة Beyond كتب باللون �الأخ�شر ويليها من �ليمني ر�شم تخيلي لرجل يقود  ماعد� �حلرف 
در�جة هو�ئية باللون �الأخ�شر ويليها من �لي�شار ر�شم مثلث وبد�خله ر�شم تخيلي لرجل ي�شوق در�جة هو�ئية 
�لتجارية  �لعالمة  من��وذج  جميعها  وتعترب  �الأ�شود  باللون  م�شتطيل  �إط��ار  على  و�لعالمة  �الأخ�شر  باللون 
بال�شكل  مو�شح  هو  كما  �الأ�شود  باللون  ب�شكل  كتبت   BEYOND THE BIKE و�أ�شفلها �لكلمات 

�ملرفق.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
معني �نرتنا�شيونال �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 334691           بتاريخ : 31/08/2020
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: معني �نرتنا�شيونال �س.ذ.م.م.
وعنو�نة: �س. ب 5149، عجمان، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
لغايات  مطهر�ت  �شحية،  طبية،كماد�ت  لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت  وبيطرية،  �شيدالنية  م�شتح�شر�ت 

�شحية، يف �لفئة 5.
�لو�ق�عة بالفئة: 05

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية HEALTH SHIELD ب�شكل مميز باللون �الأبي�س 
 Guards Your �لالتينية  �لعبارة  و�أ�شفلها  �لبني  باللون  �مل��ح��دد  �الأخ�شر  باللون  م�شتطيل  د�خ��ل 
Health كتبت ب�شكل مميز وحتتهم ر�شم درع باللون �الأخ�شر حماط بعدد من ر�شومات تخيلية جلر�ثيم 

باللون �الأحمر ويف�شل بينهم خطوط رقيقة مائلة باللون �الأخ�شر كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   20 �أكتوبر  2020 �ملودعة حتت رقم:  337799 
با�ش��م:  جتيورجايد �يه جي

وعنو�نه: �شتامبفينبات�ش�شرت��شه  48، 8006  زيورخ، �شوي�شر�
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لعقود  ترتيب  �لغري؛  من  �ملقدمة  و�خل��دم��ات  �لب�شائع  وت�شويق  ترويج  و�الإع���الن؛  �لدعاية 
للغري؛ توفري �أو تاأمني �لعقود للغري.

�لو�ق�عة بالفئة:  35
و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة »GET YOUR GUIDE »  �ملكتوبة  باأحرف 

التينية و ب�شكل مميز 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   20 �أكتوبر  2020  �ملودعة حتت رقم:  337800 
با�ش��م:  جتيورجايد �يه جي 

وعنو�نه: �شتامبفينبات�ش�شرت��شه  48، 8006  زيورخ، �شوي�شر�
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:  

للم�شتخدمني  �ل��رب��ط  توفري  �الإن��رتن��ت؛  وب��و�ب��ات  �ل�شبكية  و�مل��و�ق��ع  باملحتوى  �ل��رب��ط  توفري 
باملن�شات و�لبو�بات على �الإنرتنت. 

�لو�ق�عة بالفئة:  38
و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة »GET YOUR GUIDE »  �ملكتوبة  باأحرف 

التينية و ب�شكل مميز 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   20 �أكتوبر  2020 �ملودعة حتت رقم:  337802 
با�ش��م:  جتيورجايد �يه جي 

وعنو�نه: �شتامبفينبات�ش�شرت��شه  48، 8006  زيورخ، �شوي�شر� 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات حجز �لفعاليات.
41 �لو�ق�عة بالفئة:  

  «  GET YOUR GUIDE« عبارة  من  �لعالمة  تتكون  و�شف �لعالمة:  
�ملكتوبة  باأحرف التينية و ب�شكل مميز 

�ال�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة 
�القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   20 �أكتوبر  2020  �ملودعة حتت رقم:  337801 
با�ش��م:  جتيورجايد �يه جي 

وعنو�نه: �شتامبفينبات�ش�شرت��شه  48، 8006  زيورخ، �شوي�شر�
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

توفري �ملعلومات �ملتعلقة بتخطيط وحجز �ل�شفر و�النتقاالت عرب �لو�شائط �الإلكرتونية. 
�لو�ق�عة بالفئة:  39

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة »GET YOUR GUIDE »  �ملكتوبة  باأحرف 
التينية و ب�شكل مميز 

�ال�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  نوفمرب  2020 العدد 13095 
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املال والأعمال

�لقتل. وقال �جلرن�ل �أجنو�س كامبل قائد قو�ت 
على �شمان  �شُيحا�شب  �إن��ه  �الأح���د  �ل��ي��وم  �ل��دف��اع 
�أد�ء  �إىل  باالإ�شافة   ، بدقة  �لتقرير  مع  �لتعامل 
و�ج���ب���ه و�أد�ئ������ه ب��و���ش��ف��ه ك���ان �ل��ق��ائ��د يف �ل�شرق 
�أن تعرتف قوة  »�أري���د   .2011 ع��ام  �الأو���ش��ط يف 
�لدفاع �الأ�شرت�لية باأن هذ� �شيء يجب �أن نقر به 
 ، و�إذ� مل ن�شلحه  �إذ� مل نقره، فلن ن�شلحه  الأنه 
فقد يحدث هذ� �ل�شيء �ملرعب مرة �أخرى و�أنا ال 
ميكن �أن �أقبل ذلك«. و�أو�شى �لتقرير باإحالة 19 
جنديا حاليا و�شابقا �إىل �ملحاكم������ة �ملحتملة وق�����د 
�أ�شرت�ليا  و�لغ�شب يف  �خل������زي  �أث������ار حال������ة من 

�لتي عادة ما تتباهي ب�ش�دة بتاريخها �لع�شكري.

 •• ملبورن-رويرتز

�إن  قال كبري �مل�شوؤولني �لع�شكريني �الأ�شرت�ليني 

قو�ت �لدفاع ال بد و�ن »تقر« بتقرير ن�شر يف �الآونة 
�أفغان�شتان  يف  جر�ئم  جنود  �رتكاب  عن  �الأخ��رية 
وت��ع��ه��د ب����اإج����ر�ء ت��غ��ي��ري�ت ل�����ش��م��ان ع����دم تكر�ر 
�خلمي�س  يوم  �لتقرير  هذ�  ون�شر  �لفظائع.  تلك 
�خلا�شة يف  �ل��ق��و�ت  �أف���ر�د  �شلوك  بعد حتقيق يف 
2016 وخل�س  2005 و  �أفغان�شتان بني عامي 
�شغار  �أج���ربو�  �لكوماندو�س  ق���و�ت  ق���ادة  �أن  �إىل 
�جلنود على قتل �أ�شرى عزل من �أجل �أن يعتادو� 

•• كابول-اأ ف ب

51 �آخ��رون بجروح يف �لهجوم �لذي وقع  قتل ع�شرة مدنيني على �الأق��ل و�أ�شيب 
�ل�شبت يف كابول، وفق ح�شيلة جديدة نقلها �الأحد نائب �لرئي�س �الأفغاين �لذي 
�أم��ر �هلل �شالح على �شفحته يف  وق��ال  �ملهاجمني وحما�شبتهم.  بالعثور على  وعد 
�مل�شتخدمة يف  )�ل�شو�ريخ(  �ملو�د  نقل  �شاعدت يف  �لتي  �ل�شبكات  »�شنجد  في�شبوك 
�أفادت  �شابقة  ح�شيلة  وكانت  عنه.  م�شوؤوليته  د�ع�س  تنظيم  �أعلن  �لذي  �لهجوم« 
�ل�شبت حتدثت �ل�شبت عن مقتل ثمانية �أ�شخا�س. و�أعلن تنظيم د�ع�س م�شوؤوليته 
عن دفعة �ل�شو�ريخ هذه �لبالغ عددها 23 و�لتي طالت مناطق متفرقة من و�شط 
كابول و�شمالها وحميط �ملنطقة �خل�شر�ء �لتي ت�شم �شفار�ت ومقار �شركات دولية، 

قبيل �ل�شاعة �لتا�شعة )04،30 ت غ(.
يف  �لتفجري�ت  وقعت  �إذ  كالعادة،  �لثمن،  دفعو�  �لذين  هم  �الأف��غ��ان  �ملدنيني  لكن 

مناطق مكتظة بال�شكان، مبا يف ذلك م�شت�شفى. و�أكد تنظيم د�ع�س �ل�شبت يف بيان 
على قنو�ته عرب من�شة تيلغر�م ��شتهد�ف »جنود �خلالفة )�ملنطقة �خل�شر�ء( يف 
مدينة كابل و�لتي ت�شم مبنى �لرئا�شة �الأفغاين و�شفار�ت �لدول �ل�شليبية ومقر�ت 

للقو�ت �الأفغانية« ب� 28 �شاروخ كاتيو�شا.
وكان هجومان يف �لفرتة �الأخرية ��شتهدفا موؤ�ش�شات تربوية يف �لعا�شمة �الأفغانية 
وت�شببا ب�شقوط 50 قتيال تقريبا. ويحمل م�شوؤولو �حلكومة �الأفغانية با�شتمر�ر 
عقب  نف�شه  �ل�شيء  فعلو�  وقد  �لهجمات،  هذه  م�شوؤولية  وحلفاءها  طالبان  حركة 

�لهجوم �لذي وقع �ل�شبت.
وقال �لناطق با�شم وز�رة �لد�خلية طارق عريان هذ� �الأ�شبوع �إن حركة طالبان نفذت 
 1210 خلفت  تفجري�  و1250  �نتحاريا  هجوما   53 �ملا�شية  �ل�شتة  �الأ�شهر  يف 
�أعمال �لعنف جتتاح �لبالد  قتيال و2500 جريح بني �شفوف �ملدنيني. وال تز�ل 

رغم �ملحادثات �جلارية بني �حلكومة وطالبان منذ 12 �أيلول/�شبتمرب.
 
 

ارتفاع ح�شيلة �شحايا هجوم داع�ص بكابول  قائد قوات الدفاع باأ�شرتاليا يتعهد باإجراء تغيريات 

 •• اأدي�ض اأبابا-رويرتز

قال متحدث ع�شكري �أم�س �الأحد 
يخطط  �الإث���ي���وب���ي  �جل��ي�����س  �إن 
تيجر�ي  �إقليم  عا�شمة  ملحا�شرة 
�ملتمردون  ع��ل��ي��ه��ا  ي�شيطر  �ل��ت��ي 
�ملدفعية  �إىل  يلجاأ  بالدبابات وقد 
�ملدينة يف حماولة الإنهاء  لق�شف 
ثالثة  ن��ح��و  م��ن��ذ  م�شتمرة  ح���رب 
�أ�شابيع، وحث �ملدنيني على حماية 

�أنف�شهم.
لتحرير  �ل�شعبية  �جلبهة  وقالت 
ت���ي���ج���ر�ي، �ل���ت���ي ت���رف�������س �إن���ه���اء 
ح��ك��م��ه��ا ل��الإق��ل��ي��م �ل�����ش��م��ايل �إن 
وتت�شدى  �خل��ن��ادق  حتفر  قو�تها 

للقو�ت �حلكومية بثبات.
وجنحت �لقو�ت �الحتادية �لتابعة 
حلكومة رئي�س �لوزر�ء �أبي �أحمد 
يف �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
�لبلد�ت من خالل �لق�شف �جلوي 
�ل���ربي���ة، وت��ت��ج��ه حاليا  و�مل���ع���ارك 
�الإقليم،  عا�شمة  ميكيلي  ���ش��وب 
نحو  يقطنها  جبلية  مدينة  وه��ي 
�ألف �شخ�س ويتمركز فيها   500
بحياة  �حل��رب  و�أودت  �مل��ت��م��ردون. 
�ملئات، ورمبا �الآالف، ودفعت �أكرث 
�ل�شود�ن  �إىل  �أل��ف الج��ئ   30 من 
�مل������ج������اور، ك���م���ا ����ش���ه���دت �إط������الق 
�إقليم  ع��ل��ى  ���ش��و�ري��خ  �مل��ت��م��ردي��ن 
�إىل  �حل��دود  وع��رب  �ملجاور  �أمهرة 

د�خل �إريرتيا.
�أف��ري��ق��ي��ة و�أوروب���ي���ة  وح��ث��ت دول 
لكن  ه���دن���ة،  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  ع��ل��ى 
�الآن. وقال  ذل��ك حتى  �أب��ي رف�س 
�لكولونيل  �ل��ع�����ش��ك��ري  �مل��ت��ح��دث 

�الإذ�عة  لهيئة  ت�شيجايي  ديجني 
�لر�شمية  �الإثيوبية  و�لتلفزيون 
»�مل�����ر�ح�����ل �ل���ق���ادم���ة ه����ي �جل����زء 
يف  وتتمثل  �لعملية  م��ن  �حل��ا���ش��م 
ح�شار ميكيلي با�شتخد�م �لدبابات 
و�إنهاء �ملعركة يف �ملناطقة �جلبلية 
نحو �حلقول«. ويف وقت  و�لتقدم 
الح�����ق م����ن �الأح�������د ق���ال���ت جلنة 
�الإثيوبية  �ل���ق���و�ت  �إن  ح��ك��وم��ي��ة 
�شيطرت على بلدة �إيد�جا هامو�س 
كيلومرت�   97 بعد  على  �لو�قعة 

من ميكيلي عا�شمة �الإقليم.
تويرت  ع����ل����ى  �ل���ل���ج���ن���ة  وذك����������رت 
على  �شيطرت  �لدفاعية  »ق��و�ت��ن��ا 

�لو�قعة  ه��ام��و���س  �إي����د�ج����ا  ب��ل��دة 
ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق م��ن �أدي���ج���ر�ت �إىل 
تتقدم  �ل����دف����اع  ق�����و�ت  م��ي��ك��ي��ل��ي. 
ل��ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى م��ي��ك��ي��ل��ي، وهي 

�لهدف �لنهائي للعملية«.
و�ن���دل���ع �ل�����ش��ر�ع يف �ل���ر�ب���ع من 
ن��وف��م��رب ت�����ش��ري��ن �ل��ث��اين ب��ع��د ما 
مباغت  بهجوم  �حلكومة  و�شفته 
�ل�شعبية  �جل��ب��ه��ة  ق�����و�ت  ���ش��ن��ت��ه 
ل����ت����ح����ري����ر ت������ي������ج������ر�ي، �حل������زب 
تيجر�ي،  يحكم  �ل���ذي  �ل�شيا�شي 

على �لقو�ت �الحتادية باالإقليم.
و�مل��ع��ل��وم��ات ع��ن ت��ط��ور�ت �لقتال 
�لتحقق  �ل�������ش���ع���ب  وم�����ن  ن��������ادرة 

م����ن م����ز�ع����م ج���م���ي���ع �الأط��������ر�ف 
�لهاتف  �ت�����ش��االت  ت��ع��ط��ل  ب�شبب 
�ندالع  منذ  باملنطقة  و�الإن��رتن��ت 
حد  �إىل  ُي�شمح  ال  ك��م��ا  �ل�����ش��ر�ع. 

كبري بعمل و�شائل �الإعالم.
�ل����ق����و�ت  �إن  �جل�����ان�����ب�����ان  وق��������ال 
���ش��ي��ط��رت ع��ل��ى بلدة  �الحت����ادي����ة 
�أدي�����ج�����ر�ت �ل���ت���ي ت��ق��ع ع��ل��ى بعد 
من  �ل�شمال  �إىل  كيلومرت�   116

ميكيلي.
وقال ديجني ت�شيجايي �إن �ملدنيني 
ن�شف  يقطنها  �ل��ت��ي  ميكيلي  يف 
يكونو�  �أن  ينبغي  ن�شمة  م��ل��ي��ون 

على در�ية باخلطر.

اإثيوبيا تطالب املدنيني يف تيجراي بحماية اأنف�شهم 

فرن�شا تبداأ تخفيف قيود كورونا على 3 مراحل 

موؤمتر للمانحني يقرر خف�ص م�شاعدات اأفغان�شتان 

�شناتورة جمهورية حتجر نف�شها 

••   بغداد-اأ ف ب

يدّق جر�س كاتدر�ئية مار يو�شف 
للكلد�ن يف بغد�د بعد ظهر �أم�س 
�الأح������د، ك��م��ا �أج����ر������س ع����دد من 
د�عيا  �ل��ع��ري��ق��ة،  �مل��دي��ن��ة  كنائ�س 
م����ن ت��ب��ق��ى م����ن �مل�����ش��ي��ح��ي��ني يف 
�لقد��س،  يف  �مل�شاركة  �إىل  �ملدينة 
فند�ء  متتلىء...  ال  �ملقاعد  لكن 
مو�جهة  يف  م�����ش��ت��م��ر  �ل���ه���ج���رة 
خ�شو�شا  ط��ال��ت  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ق��ات 

�الأقليات يف �لبالد.
�لبالغة  م����رمي  �مل�����ش��ارك��ني  ب���ني 
و�لتي  ع����ام����اً   17 �ل���ع���م���ر  م����ن 
ت��ق��ول ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �إن 
�ل��ك��ن��ي�����ش��ة ت�����ش��ّك��ل »م���ك���ان �أم����ان« 
»مهما يح�شل  د�ئماً  �إليه  تتوجه 
يف و�شع �لبلد« �لذي �شهد حروباً 

متو��شلة لعقود.
وي�������روي �ل�����ش��م��ا���س ن���ائ���ل )53 
عاماً( �لذي يخدم يف �لكاتدر�ئية 
كل  �أن  جهته  من  عاماً   35 منذ 
 ،2003 �أهله »هاجرو� منذ عام 
�أب��ي و�أم��ي و�أخ��وت��ي. �أن��ا وحيد يف 
كنت  الأن��ن��ي  فيه  وبقيت  �ل��ع��ر�ق، 

�آمل �أن يتح�شن �لو�شع«.
�مل�شيحيني  ه����ج����رة  وت������ز�ي������دت 
�الأمريكي  �ل��غ��زو  بعد  خ�شو�شاً 
و���ش��ق��وط ن��ظ��ام ح���زب �ل��ب��ع��ث يف 

تفاقمت خالل  ث��ّم   ،2003 ع��ام 
فرتة �لنز�ع �لطائفي )2006-
��شتهد�ف  ح�شل  حني   )2008
وكنائ�شهم  للم�شيحيني  مبا�شر 
ر�ح  ه���ج���م���ات  م���وج���ة  يف خ�����ش��م 

�شحيتها �الآالف.
وب���ل���غ �ال����ش���ت���ه���د�ف »ذروت��������ه يف 
�لهجوم على كني�شة �شيدة �لنجاة 
فيه  قتل  �لذي  )يف عام 2010( 
مع  وت��ر�ف��ق  �شخ�شاً«،   50 نحو 
و�خلطف  �ل���ت���ه���دي���د�ت  ت����ز�ي����د 
و�لتعر�س  �الأت����������او�ت  وف����ر�����س 
يف  ب���ارد  ب��دم  للقتل  للم�شيحيني 
عن  �لنائب  ي�شرح  كما  بيوتهم«، 
�حلركة �لدميوقر�طية �الأ�شورية 

يونادم كنا لفر�ن�س بر�س.
تنظيم  �شيطر   ،2014 ع���ام  يف 
د�ع�������س ع��ل��ى �أج�����ز�ء و����ش��ع��ة من 
�ملو�شل  �شيما  ال  �ل��ع��ر�ق  ���ش��م��ال 
�لثقل  ي����رتك����ز  ح���ي���ث  ون���ي���ن���وى 
وت�شببت  �ل����ب����الد،  يف  �مل�����ش��ي��ح��ي 
مم���ار����ش���ات���ه و�ل����رته����ي����ب �ل����ذي 
زرعه مبوجة نزوح و��شعة �شملت 

�مل�شيحيني.
�لكني�شة  ب����ط����ري����رك  وي������وؤك������د 
لوي�س  �ل���ك���اردي���ن���ال  �ل��ك��ل��د�ن��ي��ة 
�أن  بر�س  لفر�ن�س  �شاكو  روفائيل 
هاجرو�  �مل�شيحيني  م��ن  »ك����رث�ً 
�أر�شهم  ه���ذه  الأن  ع��ن��ه��م،  رغ��م��اً 

عن  بحثاً  ذهبو�  تاريخهم،  وه��ذ� 
م�شتقبل الأوالدهم«.

�لدقيقة  �الإح���������ش����اء�ت  وت��غ��ي��ب 
للم�شيحيني  �لفعلي  �لعدد  حول 
يربز  تناق�شهم  لكن  �ل��ع��ر�ق،  يف 
يف  �مل�شلني  ع��دد  متابعة  مبجرد 
بع�شها،  باإغالق  وحتى  �لكنائ�س 
�الأقد�س  �ل��ث��ال��وث  كني�شة  م��ث��ل 
بغد�د  �شرق  �لبلديات  منطقة  يف 
�أرب�����ع �شنو�ت  ن��ح��و  �مل��غ��ل��ق��ة م��ن��ذ 
�إال  دي��ن��ي��ة  �ح��ت��ف��االت  ت�شهد  وال 

مبنا�شبات قليلة.
عام  منذ  �أغلقت  كنائ�س  وه��ن��اك 
من  �أب��و�ب��ه��ا  تفتح  ومل   2007
ي�شوع  ق��ل��ب  كني�شة  م��ث��ل  ج��دي��د 
�لكاثوليك يف  ل��الأرم��ن  �الأق��د���س 
�لكر�دة يف و�شط �لعا�شمة �لبالغ 
ع�������ش���رة ماليني  ���ش��ك��ان��ه��ا  ع�����دد 

ن�شمة.
ذ�ك  يف  يو�شف  مار  كاتدر�ئية  يف 
�مل�شلني  ع��دد  �الأح��د، مل يتجاوز 
يقارن  ال  عدد  وهو  �شخ�شاً،   50
�شنو�ت  ب�شع  قبل  عليه  ك��ان  مبا 
ف���ق���ط، ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ن���ائ���ل �ل����ذي 
يوؤكد ح�شول »تناق�س كبري )يف 
�ل�شنو�ت  يف  وه���ج���رة  �الأع�������د�د( 
�الأرب�����ع �مل���ا����ش���ي���ة.... ك��ان��ت هذه 
�الأي���ام  يف  ح��ت��ى  متتلئ  �لكني�شة 

�لعادية«.

كان  �شاكو،  �لبطريرك  وبح�شب 
مليون  ون�������ش���ف  م���ل���ي���ون  ه���ن���اك 
وال   ،2003 ح���ت���ى  م�����ش��ي��ح��ي 
ي��ف��وق ع��دده��م �الإج���م���ايل �ليوم 
وليام  يوؤكد  بينما  مليون.  ن�شف 
وردة من �ملنظمة غري �حلكومية 
حمور�بي �لتي تد�فع عن حقوق 
�لعر�ق،  يف  �مل�شيحية  �الأق��ل��ي��ات 
�مل�شيحيني  ع���دد  �أن  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
�ل��ب��اق��ني يف �ل��ع��ر�ق ي����رت�وح بني 

فقط. �ألف  و400   300
�لتي  بغد�د  �أن��ه يف  وردة  وي�شيف 
نحو   2003 ع���ام  يقطنها  ك���ان 
م�شيحي، »ال يتجاوز  �ألف   750
حالياً عدد �مل�شيحيني 75 �ألفاً«.

يف منطقة �لدورة يف جنوب بغد�د 
�أ���ش��و�ق كاملة  »ك��ان��ت فيها  �ل��ت��ي 
و�أطباء  جت���ار  م��ن  للم�شيحيني 
و�أ�����ش����ح����اب م����ق����اه«، ك�����ان »ع����دد 
يبق  ومل  �أل��ف��ا،   150 �مل�شيحيني 

�شوى �ألف حالياً«، وفق وردة.
هزمية  على  �شنو�ت  ث��الث  م��ّرت 
لكن  �ل���ع���ر�ق،  يف  د�ع�����س  تنظيم 
تدفع  ت�����ز�ل  ال  �ل���ت���ي  �الأ����ش���ب���اب 
�مل�شيحيني �لعر�قيني للبحث عن 

حياة يف �خلارج مل تنته.
وي������ع������اين �ل�������ع�������ر�ق م������ن �أزم��������ة 
�ق��ت�����ش��ادي��ة غ���ري م�����ش��ب��وق��ة مع 
�لرت�جع �لكبري يف �أ�شعار �لنفط. 

و�شهد منذ عام موجة تظاهر�ت 
�مل�شاركني  غ��ال��ب��ي��ة  �ح��ت��ج��اج��ي��ة 
من  �مل�شتائني  �ل�شباب  م��ن  فيها 
�ملرتفعة  �لبطالة  ون�شبة  �لف�شاد 
�ل�شيا�شية  �الأو������ش�����اع  وت��������رّدي 

و�القت�شادية.
�لهجرة من جديد  وت��ر�ود فكرة 
�لدورة،  من  عاماً(   25( نينو�س 
�أكرث  �إىل  ه��اج��ر  �أن  ���ش��ب��ق  ف��ه��و 
�لعر�ق  �إىل  ع��اد  لكنه  مكان،  من 
بعدما و�جه �شعوبات يف �خلارج. 
ويروي �ل�شاب �لذي يعمل خبري 
هنا،  نف�شي  �أج��د  »�أحياناً  جتميل 
�أن  �أ�شعر  ال  �الأوق����ات  �أغ��ل��ب  لكن 

وي��و���ش��ح �ل��ب��ط��ري��رك ���ش��اك��و �أنه 
م��ب��ا���ش��ر على  ���ش��غ��ط  ي���وج���د  »ال 
�مل�شيحيني حالياً، لكن �ملمار�شات 
كنت  �إن  �إق�����ش��اء.  فيها  �ل��ي��وم��ي��ة 
م�شيحياً، ال مكان لك بالعمل على 
م�شتوى موؤ�ش�شات �حلكومة، هذ� 

�شببه �لف�شاد، ويدفع للهجرة«.
�لعر�قي  �ل���د����ش���ت���ور  وي�������ش���م���ن 
و�حلريات  ب��احل��ق��وق  �ل��ت�����ش��اوي 
بني جميع مكونات �ملجتمع، لكن 
ذلك ال يطبق ب�شكل كامل ب�شبب 
و�شعف  و�مل��ح��ا���ش�����ش��ة  �ل��ف�����ش��اد 

تطبيق �لقانون.
وي���ت���ح���دث �ل�����ش��م��ا���س ن���ائ���ل عن 

�ل��و���ش��ع ال  �أن  م��ك��ان��ا، مبعنى  يل 
يتنا�شب مع عملي وتفكريي وما 

�أ�شعى لتطويره بنف�شي«.
ع����م����وم����اً، ي���وج���د »����ش���ع���ور لدى 
�مل�شيحيني �أن �لدولة تتحّول �إىل 
�أن  �مل�شيحي  ي�شتطيع  وال  دينية، 
يعي�س فيها، حتى �مل�شلم �لعلماين 
ال ي�شتطيع �أن يعي�س فيها«، وفق 

وردة.
�ل����ع����و�م����ل  �إىل  وب�����االإ������ش�����اف�����ة 
�القت�شادية �لتي توؤثر على جميع 
يف  �مل�شيحيون  يعاين  �لعر�قيني، 
و�لتهمي�س  �لتمييز  م��ن  �ل��ع��ر�ق 

وتر�جع حقوقهم.

من  تخرجت  �لتي  �بنته  �ختبار 
�إيجاد  م��ن  تتمكن  وال  �جل��ام��ع��ة 
�أرغب  وح��ي��دة،  �بنة  »ل��دي  عمل. 
دو�ئ����ر  م���ن  د�ئ������رة  ت��ت��ع��ني يف  �أن 
�أن ه��ذ� حق من  �ل��دول��ة، و�أعترب 

حقوقنا كاأقليات، كما ي�شموننا«.
�أتيحت  �إذ�  ببلدها،  تعلقها  ورغم 
ملرمي فر�شة �لهجرة، فقد تغادر 

هي �أي�شاً.
وتقول »�شر�حة ال �أحد ال يرغب 
بالبقاء يف بلده. �أمتنى �أن �أ�شافر، 
�أن  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  �أمت��ن��ى  لكن 
يوفر يل بلدي كل ما هو موجود 

يف دول �أخرى حتى �أبقى فيه«.

تز�يد �لتهديد�ت و�خلطف وفر�س �لأتاو�ت 

 هاج�ص الرحيل يالحق امل�شيحيني يف العراق 

نهاجم  نحن  �الآن  »حتى  و�أ���ش��اف 
بها  يتمركز  �لتي  �الأه���د�ف  فقط 
لكن  �لع�شكرية  �لطغمة  مقاتلو 
يف حالة ميكيلي قد يكون �لو�شع 
�إ�����ش����ارة �إىل  خم��ت��ل��ف��ا«، وذل�����ك يف 
�ل�شعبية لتحرير  مقاتلي �جلبهة 

تيجر�ي.
نبعث  �أن  »ن���ري���د  ي���ق���ول  وم�����ش��ى 
ب��ر���ش��ال��ة ل��ل��ن��ا���س يف م��ي��ك��ي��ل��ي كي 
يحتمو� من �أي هجمات باملدفعية 
�لطغمة  ع��ن  باأنف�شهم  ي��ن��اأو�  و�أن 
يتح�شنون  �ملتمردون  �لع�شكرية. 
و����ش���ط �مل���و�ط���ن���ني وع���ل���ى ه����وؤالء 

�لنا�س �أن يعزلو� �أنف�شهم عنهم«.

حداد وت�شاوؤلت بعد هجوم لداع�ص �شمال بغداد 
•• �صامراء-اأ ف ب

�أعلنت حمافظة �شالح �لدين �أم�س �الأول �حلد�د ثالثة �أيام 
��شتنكر  فيما  �إره��اب��ي  هجوم  يف  �أ�شخا�س  ع�شرة  مقتل  بعد 
�خلاليا  على  �لق�شاء  ع��ن  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  عجز  �لبع�س 

�ل�شرية لتنظيم د�ع�س .
وقتل �شتة جنود و�أربعة مدنيني م�شاء �أم�س �الأول �ل�شبت يف 
كمني ن�شبه �إرهابيون على بعد مئتي كيلومرت �شمال بغد�د، 

بح�شب م�شادر يف �ل�شرطة.
وبعد ثالث �شنو�ت من �إعالن �النت�شار على تنظيم د�ع�س، 
�نفجرت قنبلة على جانب �لطريق لدى مرور �شيارة كانت 
ت��ق��ل م��دن��ي��ني. وع��ن��دم��ا ح�����ش��ر ع��ن��ا���ش��ر �ل�����ش��رط��ة و�أف����ر�د 
ع�شكرية  �شبه  ل��ق��و�ت  م��ن  حت��ال��ف   - �ل�شعبي  �حل�����ش��د  م��ن 
نار  �ل��دول��ة - الإن��ق��اذه��م، تعر�شو� الإط��الق  �الآن يف  مندمج 

بينهم مقاتلون  ع��ر�ق��ي��ا  ع�شر  �أح���د  وك���ان  �مل��ت��ط��رف��ني.  م��ن 
من �حل�شد �ل�شعبي، قتلو� قبل ع�شرة �أيام يف هجوم بقنبلة 

يدوية على نقطة ع�شكرية عند �ملدخل �لغربي لبغد�د.
ي�شهد هجوما كبري� منذ  بلد مل  وه��ذه �خل�شائر كبرية يف 

ثالث �شنو�ت على �الأقل.
�لعا�شمة  �ل�شني حول  �لهجمات يف �حلز�م  ووقعت كل هذه 
ح��ي��ث ت��ق��وم �ل���ق���و�ت �ل��ع��ر�ق��ي��ة ب��ع��م��ل��ي��ات مت�����ش��ي��ط ب�شكل 
منتظم وتوؤكد يف كل مرة �أنها متكنت من طرد �لعديد من 

�الإرهابيني.
وقال �ل�شيا�شي �ل�شني جمال �ل�شاري �إن هذ� �لكمني »ي�شلط 
�ل�����ش��وء على �الإخ��ف��اق��ات �مل��ت��ك��ررة مل��ح��ارب��ة �الإره�����اب، وعلى 
وطنية  ��شرت�تيجية  ت�شع  �أن  �لكاظمي  م�شطفى  حكومة 
تعلن  �لتي  �لتحقيق«  بلجان  �الكتفاء  تتوقف عن  و�أن  جادة 

�ل�شلطات عن �إن�شائها بعد كل حادث.

•• باري�ض-رويرتز

قيود  تخفيف  �شتبد�أ  �إنها  �الأح��د  �لفرن�شية  �حلكومة  قالت 
�الأ�شابيع  يف  كورونا  فريو�س  الحتو�ء  �ل�شارية  �لعام  �لعزل 
�جلائحة  �نت�شار  لتفادي  وذل��ك  مر�حل  ث��الث  على  �ملقبلة 
من جديد. و�شيلقي �لرئي�س �إميانويل ماكرون يوم �لثالثاء 
خطابا يتناول فيه �لو�شع ورمبا يعلن تخفيفا جزئيا للقيود 

�ملفرو�شة منذ 30 �أكتوبر ت�شرين �الأول.
وق���ال ج��اب��ري��ي��ل �أت����ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �حل��ك��وم��ة ل�شحيفة 
»�إمي���ان���وي���ل م���اك���رون �شيتحدث عن  ل��و ج���ورن���ال دمي��ان�����س 
بتكييف  يتعلق  ف��ي��م��ا  ال���ش��ي��م��ا  �أ���ش��اب��ي��ع  ل��ع��دة  �الح��ت��م��االت 
ح�شب  �الإغ��الق  قو�عد  تعديل  �ملحك  وعلى  ��شرت�تيجيتنا. 
تف�شي  جت��ن��ب  نف�شه  �ل��وق��ت  ويف  �ل�����ش��ح��ي  �ل��و���ش��ع  حت�شن 
�جل��ائ��ح��ة م��ن ج��دي��د«. و�أ����ش���اف �أن م��ن �مل��ت��وق��ع �أن جتيء 

مو�شم  قبل  �الأول  كانون  دي�شمرب  بد�ية  يف  �الأول  �خلطوة 
يناير  من  �عتبار�  �لثانية  �ملرحلة  تليها  �أن  على  �لعطالت 
ك��ان��ون �ل��ث��اين 2021. وك��ان م��اك��رون ق��ال �إن م��ن �ملتوقع 
�أ�شابيع  �أرب��ع��ة  فرن�شا  �ل��ث��اين يف  �ل��ع��ام  �الإغ����الق  ����ش��ت��م��ر�ر 
�ل�شرورية  �ملتاجر غري  �إغ��الق  �لقيود  وت�شمل  �الأق��ل.  على 
و�ملطاعم و�حلانات. غري �أنه يف �شوء �لبيانات �الأخرية �لتي 
تظهر �أن فرن�شا ب�شبيلها لكبح �لزيادة يف �الإ�شابات تتعر�س 
�لقيود  لتخفيف  و�ل�شركات  �ملتاجر  من  ل�شغوط  �حلكومة 

قبل مو�شم �لت�شوق يف عيد �مليالد.
17881 حالة  بو�قع  �الإ�شابات �جلديدة يف فرن�شا  وز�دت 
يوم  �مل�شجل  �لعدد  من  �أق��ل  �لرقم  لكن  �ل�شبت  �الأول  �أم�س 
�مل�شابني  ع���دد  و�ن��خ��ف�����س  ح��ال��ة.   22882 وه���و  �جل��م��ع��ة 
�لذين يعاجلون يف �مل�شت�شفيات لليوم �خلام�س على �لتو�يل 

لي�شل �إىل 31365 حالة.

•• جنيف-رويرتز

�أ�شد  وقيود�  �لتمويل  يف  تخفي�شات  �أفغان�شتان  تو�جه 
���ش��ر�م��ة ع��ل��ى �مل�����ش��اع��د�ت �حل��ي��وي��ة يف م��وؤمت��ر يعقده 
�مل��ان��ح��ون �ل��دول��ي��ون ه���ذ� �الأ���ش��ب��وع وذل���ك فيما ميثل 
حت��دي��ات ج��دي��دة ل��ل��دول��ة �ل��ت��ي م��زق��ت��ه��ا �حل����رب على 
مدى عقدين و�أ�شبحت تعاين �الآن من ويالت جائحة 

كوفيد19-.
دولة   70 ح���و�يل  م��ن  وزر�ء  يتعهد  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 
�ملوؤمتر،  يف  �الإن�شاين  �لعمل  منظمات  من  وم�شوؤولون 
�الإثنني  ي��وم��ي  جنيف  يف  �الإن���رتن���ت  ع��رب  يعقد  �ل���ذي 
م�شروعات  لتمويل  �ل�����دوالر�ت  مب��ل��ي��ار�ت  و�ل��ث��الث��اء، 
�ل��ت��ن��م��ي��ة وذل����ك يف وق���ت ت��ع��رثت ف��ي��ه �مل���ح���ادث���ات بني 
�حلكومة �الأفغانية وحركة طالبان ويعمد فيه �لرئي�س 
دونالد تر�مب �إىل خف�س �لقو�ت �الأمريكية يف �لبالد.

وقال خم�شة من �مل�شاركني يف �ملوؤمتر لرويرتز �إن كابول 
�ملانحون  و�شيطرح  �ل��ت��ربع��ات  يف  تخفي�شات  �شت�شهد 
وحقوق  �ل�شيا�شي  بالو�شع  يتعلق  فيما  قا�شية  �شروطا 
�الإن�شان ل�شرف �الأمو�ل وذلك رغم �أن �القت�شاد �له�س 

وقال  �خلارجية.  �مل�شاعد�ت  على  كبري�  �عتماد�  يعتمد 
�لبنك �لدويل يف تقرير �شدر موؤخر� �إن من �ملنتظر �أن 
ينكم�س �القت�شاد �الأفغاين مبا ال يقل عن 5.5 يف �ملئة 

هذ� �لعام ب�شبب تد�عيات فريو�س كورونا.
�إىل حماية  �مل�شاعد�ت تهدف  ��شرت�تيجية  �أن  و�أ�شافو� 
توزيع  لتح�شني  �حل��ك��وم��ة  ودف����ع  �ل�����ش��الم  حم���ادث���ات 

�الأمو�ل.
وكان �ملانحون تعهدو� يف �ملوؤمتر �ل�شابق �لذي عقد يف 
بروك�شل عام 2016 مببلغ 15.2 مليار دوالر للفرتة 
دوالر  م��ل��ي��ار   3.8 ب���و�ق���ع   2020 �إىل   2017 م���ن 

�شنويا.
وقال دبلوما�شي غربي كبري ي�شارك يف �ملوؤمتر �إن هذ� 

�ملبلغ قد يقل مبا بني 15 و20 يف �ملئة.
�أفغان�شتان  يف  �الأمريكية  �ل��ق��و�ت  ت��ر�م��ب  و�شيخف�س 
�إىل 2500 جندي من 4500 بحلول منت�شف يناير 
�الأ�شبوع  �ل��دف��اع  ق��ال��ت��ه وز�رة  مل��ا  وف��ق��ا  �ل��ث��اين  ك��ان��ون 
طالبان  حلركة  �لقو�ت  تخفي�س  يتيح  ورمب��ا  �ملا�شي. 
نفوذ� �أكرب. وتنوي بريطانيا �القتد�ء بالواليات �ملتحدة 

يف خف�س �لقو�ت.

 •• وا�صنطن-اأ ف ب

�النتخابات  ت��خ��و���س  ج��م��ه��وري��ة  ���ش��ن��ات��ورة  ح��ج��رت 
�حلا�شمة يف والية جورجيا �الأمريكية نف�شها الحتمال 

�إ�شابتها بوباء كوفيد19-، وفق ما �أعلنت حملتها.
وكانت كيلي لوفلر و��شلت �جلمعة حملتها مع نائب 
�ل��رئ��ي�����س م��اي��ك بن�س وك��ذل��ك دي��ف��ي��د ب���ريدي���و، وهو 
�نتخابها  �آخر عن جورجيا، الإع��ادة  �شناتور جمهوري 
يف �لدورة �لثانية من �لت�شويت يف �خلام�س من كانون 

�لثاين/يناير.
و�ش�����تقرر ه������ذه �النتخاب�������ات ما �إذ� كان �جلمهوريون 
جمل�س  ع��ل��ى  ���ش��ي�����ش��ي��ط��رون  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ون  �أو 

�ل�شيوخ.

الختبار  خ�شعت  �إن��ه��ا  ب��ي��ان  يف  ل��وف��ل��ر  حملة  وق��ال��ت 
�شريع و�ختبار »بي �شي �آر« �شباح �جلمعة.

و�أو�شح �لبيان »نتائج �ختبار كوفيد19- �ل�شريع كانت 
�شلبية و�شمح لها بح�شور فعاليات يوم �جلمعة«.

بعد  م��ن م�شاء �جلمعة  وق��ت الح��ق  »�أبلغت يف  وت��اب��ع 
�نتهاء �لفعاليات باأن نتيجة �ختبار »بي �شي �آر« جاءت 
�إيجابية، لكنها خ�شعت جمدد� للفح�س �شباح �ل�شبت 
�لنتائج  �ن  �إال  �لطبيني  �مل�شوؤولني  مع  �لت�شاور  بعد 

كانت غري حا�شمة م�شاء �ل�شبت«.
�أعر��س  �أي  �ل�شناتورة مل تظهر  �أن  �إىل  �لبيان  ولفت 
و�شتو��شل �حلجر �ل�شحي حتى تتلقى نتائج قاطعة.

�لدميوقر�طي  ���ش��د  �الن��ت��خ��اب��ات  ل��وف��ل��ر  وت��خ��و���س 
ر�فاييل و�رنوك.

�الإرهابيني  �أن  ف��ر�أى  �جل��ب��وري  م�شعان  �ل�شني  �لنائب  �أم��ا 
ي�شتغلون �لت�شاري�س �لوعرة للمنطقة �جلبلية و�ل�شحر�وية 

للحفاظ على خالياهم �ل�شرية.
�أحد  ب��وف��اة  ق��ت��ل��ى  �إىل ع�����ش��رة  ت��رت��ف��ع �حل�����ش��ي��ل��ة  �أن  وق��ب��ل 
»فقدنا  ت��غ��ري��دة  �الأح����د، كتب �جل��ب��وري يف  �جل��رح��ى فجر 
قبل قليل ت�شعة �شهد�ء يف كمني لد�ع�س )...( يف �شفح جبل 
�نها �جنزت  �يام  �مل�شرتكة قبل  �لقو�ت  قالت  �لذي  مكحول 

عملية تطهري له«.
�شت�شحب  �أنها  و��شنطن  �أعلنت  فيما  �لهجمات  ه��ذه  وتاأتي 
قريبا 500 جندي من �لعر�ق ليبقى بذلك 2500 فقط 

يف هذ� �لبلد.
وغ�����ادرت ج��م��ي��ع �ل���ق���و�ت ت��ق��ري��ب��ا �ل��ت��اب��ع��ة ل��ل��دول �الأخ����رى 
بدء  �لبالد مع  لالإرهابيني  �ملناه�س  �لتحالف  �ملن�شوية يف 

تف�شي وباء كوفيد19-.
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة-وام: 

 " برنامج  من  �الأوىل  �حللقة  حظيت 
ينظمه  �ل���ذي   - �لريا�شية"  ثقافتنا 
عن  �ل��دف��اع  لريا�شات  �ل�شارقة  ن��ادي 
فعل  ب����ردود   - "�فرت��شيا"  �ل��ن��ف�����س 
�لتوقعات  كل  �حل�شور  وف��اق  و��شعة، 
م����ن م����درب����ني و�إد�ري������������ني والع���ب���ني 
�لريا�شية  �الإ�شابات  يف  و�أخ�شائيني 
�الأم����ور،  و�أول���ي���اء  �لطبيعي  و�ل��ع��الج 
حتت  ع��ق��دت  �مل��ح��ا���ش��رة  �أن  �شيما  وال 
�لنف�س  عن  �لدفاع  " ريا�شات  عنو�ن 

�الإ�شابات...�لوقاية...�الإ�شعافات   -
�الأولية" .

�الأوىل  �حل��ل��ق��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ����ش���ارك يف 
�لدكتور  �لتي قدمها  من �لربنامج - 
ق�شم  يف  �الأ�شتاذ  ع�شام  عبده  حمدي 
بجامعة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة  ع��ل��وم 
م�شر  جمهورية  يف  �ل�����ش��اد�ت  مدينة 
�لعربية - ما يزيد عن 200 ريا�شي 
يف ك���اف���ة �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات م����ن د�خ����ل 
نقا�شات  ود�رت  وخ���ارج���ه���ا،  �ل���دول���ة 
تفاعلية ثرية بعد �ملحا�شرة لتتحقق 
وهي  �لربنامج،  من  �ملرجوة  �لفائدة 

بدنيا  �ملتكامل،  �لريا�شي  �لبطل  بناء 
ونف�شيا وثقافيا و�شحيا.

�أح���م���د �شعيد  ق���ال  �ل�����ش��ي��اق  ه���ذ�  ويف 
�جلرو�ن نائب رئي�س جمل�س �إد�رة نادي 
�ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س 
�الإن�شان  ب��ن��اء  �ل���ربن���ام���ج  ي�����ش��ت��ه��دف 
�لريا�شي  و�ل��ب��ط��ل  ����ش���يء،  ك���ل  ق��ب��ل 
الب���د �أن ي��ك��ون من���وذج���ا ي��ح��ت��ذى به 
ت��ت��اب��ع��ه، وبناء  �ل���ت���ي  ل��ك��ل �الأج����ي����ال 
ومطلعا  مثقفا  يكون  �أن  فيجب  عليه 
كل  يف  مت�شعة  معرفية  قاعدة  ولديه 
حتى  بريا�شته،  تت�شل  �ل��ت��ي  �الأم����ور 

للمجتمع،  جيد  ب�شكل  ر�شائله  ت�شل 
وي����ك����ون ق���ي���م���ة م�������ش���اف���ة ل���الأج���ي���ال 
�جلديدة، يعزز لديهم مبادئ �الإقد�م 
من  و�لت�شحية  و�الإب���د�ع  و�ل�شجاعة 
�أج��ل رف��ع علم ب��الده يف ك��ل �ملحافل. 
و�لتقدير  �ل��ت��ح��ي��ة  ك���ل   " و�أ�����ش����اف: 
جل��ه��ود ف��ري��ق �ل��ع��م��ل �ل��ق��ائ��م��ني على 
�لذي  �لريا�شية"،  ثقافتنا  برنامج" 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة جمل�س  ي��ن�����ش��ج��م م���ع 
�أبوظبي �لريا�شي �لتي تهدف لتوفري 
�أمام  �لطريق  بيئة منوذجية تخت�شر 
ل�����ش��ع��ود من�شات  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ب��ط��ل 

ملهم  من�������وذج  وت����ق����دمي  �ل���ت���ت���وي���ج، 
لالأجيال يحثهم على �لتميز و�الإبد�ع 
كل يف جماله، ومما ال �شك �أن �حل�شور 
�لتوقعات ميثل  كل  فاق  �لذي  �لكبري 
كما  �لربنامج،  دليل على جن��اح  �أك��رب 
�أن م�شاركة �لكثري من �أع�شاء هيئات 
�لريا�شية  �لتخ�ش�شات  يف  �لتدري�س 
يف  ي�شري  �لربنامج  �أن  يوؤكد  �ملختلفة 
�الجتاه �ل�شحيح لت�شكيل وعي علمي 
�ملنت�شبني  ك��ل  م��ن��ه  ي�شتفيد  حقيقي 
و�أتوقع  �ل��ري��ا���ش��ي،  �مل��ج��ال  يف  للعمل 
�أن تكون �حللقات �ملقبلة على �مل�شتوى 

نف�شه و�أن ت�شهد �إقباال �أكرب".
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت �مل��ه��ن��د���ش��ة هنادي 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل���ك���اب���وري  خ��ل��ي��ف��ة 
للنادي �إن �لربنامج �ملعريف " ثقافتنا 
قدمه  مل��ا  ��شتكماال  يعد  �لريا�شية" 
ثقافية  ريا�شية  حلقات  م��ن  �ل��ن��ادي 
خ����الل �ل���ف���رتة �مل��ا���ش��ي��ة، وك���ذل���ك يف 
لريا�شات  �ل����دويل  �ل�����ش��ارق��ة  ملتقى 
�لدفاع عن �لنف�س يف وقت �شابق لدعم 
برنامج �لتدريب عن بعد �لذي يتابعه 
�لرحمن  عبد  �أحمد  �شعادة  كثب  عن 
�لنادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعوي�س 

�ملعريف  ب���امل���خ���زون  �الرت����ق����اء  ب���ه���دف 
و�لفنيني  و�الإد�ري���ني  �لالعبني  ل��دى 
و�شمان  �مل�����ش��ت��د�م  �لتعليم  لتحقيق 
�لتطوير �مل�شتمر يف �الأد�ء و�ملمار�شات 

بكل �لقطاعات.
و�أكدت �أن �لربنامج �شيتو��شل بحلقات 
�أخرى يف �الأ�شابيع �ملقبلة لتغطية كل 

�جلو�نب و�لتخ�ش�شات.

•• دبي-وام:

�ملرموم  "�شباق  بلقب  �لزيودي  �حل�شاين وحمد  �الإمار�تيان حممد  توج 
للجري على �لكثبان �لرملية" �الأول من نوعه �لذي نظمته �شركة "فت 
جروب" بالتعاون مع جمل�س دبي �لريا�شي يف حممية �ملرموم �لطبيعية 

يوم �جلمعة و�متد مل�شافة 5 كيلومرت�ت فوق �لكثبان �ل�شاحرة ذ�ت �لرمال 
�لناعمة و�شط �لطبيعة �ل�شحر�وي �خلالبة وبحري�ت �لقدرة �لفريدة من 

نوعها.
�إنهاء  وفاز �الإمار�تي حممد �حل�شاين باملركز �الأول يف فئة �ملحرتفني بعد 
�شباق 5 كيلومرت�ت على �لرمال �لناعمة يف زمن قدره 25 دقيقة و4 ثو�ن، 
ليتغلب على مو�طنه �الإمار�تي بطي �لنعيمي بفارق 45 ثانية لياأتي بطي 
يف �ملركز �لثاين بعد �إنهائه �ل�شباق يف زمن قدر 25:49 دقيقة، وحل �لكيني 
ديني�س نايكوندي �أونونغو� يف �ملركز �لثالث بفارق 5 ثو�ن حيث �أنهى �ل�شباق 

يف زمن قدره 25:54 دقيقة.

�الأول  باملركز  باكيك  ر�دميال  �ل�شربية  فازت  �ملحرتفات  �ل�شيد�ت  فئة  ويف 
بعد �إنهاء �ل�شباق يف زمن قدره 37:41 دقيقة متفوقة عن �أقرب �ملتناف�شات 
�إليها بع�شر دقائق و5 ثو�ن، لتاأتي بعدها يف �ملركز �لثاين �لكولومبية ماريا 
ديلبيالر روؤ� فوريرو �لتي �أنهت �ل�شباق يف زمن قدره 47:46 دقيقة، وحلت 
�لربيطانية جا�شن ويل�س يف �ملركز �لثالث بعد �إنهاء �ل�شباق يف زمن قدره 

دقيقة.  48:36
ويف فئة �ل�شباق �ملفتوح للرجال 5 كيلومرت�ت فاز �الإمار�تي حمد �لزيودي 
باملركز �الأول بعد �إنهائه �ل�شباق يف زمن قدره 29:35 دقيقة متغلبا على 
ر�ون�شلي  �أي��رون  �الأ���ش��رت�يل  ثانية فقط، وج��اء   27 بفارق  �أق��رب مناف�شيه 
30:02 دقيقة، وحل �ل�شربي  يف �ملركز �لثاين منهيا �ل�شباق بزمن قدره 

قدره  زم��ن  يف  �ل�شباق  �إنهائه  بعد  �لثالث  �ملركز  يف  فيليمريوفيك  ميلو�س 
دقيقة.  34:05

ويف فئة �ل�شباق �ملفتوح لل�شيد�ت مل�شافة 5 كيلومرت�ت فازت �لكندية فيونا 
و�رن باملركز �الأول بعد �إنهائها �ل�شباق يف زمن قدره 38:27 دقيقة، تلتها 
�ل�شباق يف زمن قدره  �إنهائها  بعد  �لثاين  �ملركز  د�ك يف  �الأمريكية كري�شتا 
39:31 دقيقة، وحلت �لربيطانية جي�شيكا ليه �شوفولك يف �ملركز �لثالث 

بعد �إنهاء �ل�شباق يف زمن قدره 44:02 دقيقة.
ومميزة  جديدة  �إ�شافة  �لرملية  �لكثبان  على  للجري  �ملرموم  �شباق  ويعد 
�ملرموم  حممية  يف  �ملجل�س  ينظمها  �لتي  �لريا�شية  �لفعاليات  قائمة  �إىل 
�شمن  �جل���ري  يف  ق��در�ت��ه��م  �ملت�شابقون  خ��الل��ه  حت��دى  حيث  �ل�شحر�وية 

5 كيلومرت�ت عرب �لكثبان �لرملية وحول �لبحري�ت �لر�ئعة  م�شار بطول 
�ملرموم  ملحمية  �لبيئي  �الل��ت��ز�م  �ل�شباق  يدعم  كما  �لطبيعية،  �ملحمية  يف 
للريا�شات  وم��ق��ر  �ل�شياحية  �ل��وج��ه��ات  �أف�����ش��ل  م��ن  ك��و�ح��دة  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة 

�ل�شحر�وية �لر�ئدة يف �لعامل.
جمال  الكت�شاف  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  بتجربة  �ل�شباق  يف  �مل�شاركون  وحظي 
�أبرزها  من  �الإم��ار�ت��ي  �ل��رت�ث  معامل  على  و�لتعرف  �ل�شحر�وية  �ملحمية 
موقع �شاروق �حلديد �الأثري �ملوجود يف �ملحمية و�لذي يبلغ عمره �أكرث من 
3000 عام، وهو �أحد �أقدم �ملو�قع �الأثرية يف �لبالد �لتي يعود تاريخها �إىل 

�لع�شر �حلديدي.
�لعامل  ملحمية طبيعية يف  م�شروع  �أك��رب  �ل�شحر�وية  �ملرموم  وتعد حممية 
مب�شاحة تزيد على 40 هكتار� من �ل�شجري�ت �لبكر، حيث ت�شم �أي�شا 204 
من  و�لعديد  �ملهاجرة  �لطيور  من  نوعا  و158  �ملحلية  �لطيور  من  �أن��و�ع 
�أي�شا حيو�ن �ملها �لعربي  �الأنو�ع �الأخرى �ملهددة باالنقر��س، ويوجد فيها 

و�لغزالن �لعربية وغز�ل �ل�شحر�ء و�لثعالب و�لقطط �لربية �أي�شا.

•• دبي-وام:

بوك�شينج  للكيك  �لدولية  �الإم����ار�ت  بطولة  مناف�شات  �ختتمت 
�حتاد  نظمها  �ل��ت��ي  �لثانية  ن�شختها  يف   "  K-1 "للمحرتفني

�الإمار�ت للمو�ي تاي و�لكيك بوك�شينج يف دبي .
�إليا�س حبيب  و�أ�شفرت نتائجها عن فوز العب منتخبنا �لوطني 
علي بحز�م �لبطولة ، بعد تغلبه على مناف�شه �الأيرلندي د�ميان 
ف���از �لالعب  ك��م��ا   ، �لرئي�شي  �ل��ن��ز�ل  5 ج���والت يف  ب��ع��د  د�رك����ر، 
ميك�س  �ل��الع��ب  على  �لقا�شية  �لفنية  بال�شربة  ب��الل  �إب��ر�ه��ي��م 
يدوف �أبديلوف وفاز �إبر�هيم �حلمادي على مناف�شه �شامر ب�شام 
ري�شوي  على  �جل��م��اري  �مل��ه��دي  �أي�شا  وف��از  �لقا�شية،  بال�شربة 

ريدويجل.
�لالعب  ف��از  �لبطولة  �شمن  �لرئي�شية  �لبطاقة  مناف�شات  ويف 
�لالعب  وف��از  رح��م��ون،  �ل��الع��ب مهدي  على  ج��وري��ف  �شاكريور 
مهدي �أوباهمو على �لالعب جاخوجنر حممدي، و��شتطاع جنم 
لينور�دو  �لالعب  على  �لفوز  حتقيق  �جل��م��اري  زكريا  منتخبنا 
�أمني �ملعت�شم بال�شربة �لفنية �لقا�شية  ري�شارو، كما فاز زميله 

من�شوربيك  على  بر�تي�س  كارلو�س  وفاز  حممد،  ت�شكالوف  على 
توليبوف.

�الحتاد  رئي�س  �ل��ن��ي��ادي  ع��ب��د�هلل  �شعادة  �لفائزين  بتتويج  وق��ام 
�الحتاد  رئي�س  نائب  بوك�شينج  و�لكيك  ت��اي  للمو�ي  �الإم��ار�ت��ي 
با�شل  و�لدكتور  �ل���دويل،  �الحت��اد  رئي�س  بيكر  روي  و  �الآ���ش��ي��وي، 
�ل�شاعر رئي�س �الحتاد �لعربي للكيك بوك�شنيج، وطارق �ملهريي 
ر�جمنايل  كارلو�س  و  �لبطولة،  �لتنفيذي لالحتاد مدير  �ملدير 
بوك�شينج، وفهد  للكيك  �لدويل  �لتنفيذي لالحتاد  �ملكتب  ع�شو 
�لعبدويل ع�شو جمل�س �إد�رة �حتاد �الإمار�ت للمو�ي تاي و�لكيك 

بوك�شينج مدير �إد�رة �الأن�شطة .
�لر�ئع  و�لتنظيم  �لكبري  بامل�شتوى  �شعادته  ع��ن  �لنيادي  وع��رب 
�لذي ظهرت به �لبطولة، و�أهدى �الإجناز �لكبري �ملتمثل يف حز�م 
�لبطولة �إىل �لقيادة �لر�شيدة، موؤكد� �أن ريا�شة �الإمار�ت ت�شري 
يف �الجتاه �ل�شحيح، و�أن مهمة �الحتاد�ت �لريا�شية هي ترجمة 
دعم �لقيادة �إىل �إجناز�ت على �أر�س �لو�قع. ووجه �لنيادي �ل�شكر 
ملجل�س دبي �لريا�شي و�ل�شركات �لر�عية باعتبارهم �شركاء يف كل 

جناح.

من جهته �أكد طارق �ملهريي �أن �لن�شخة �لثانية حققت �الأهد�ف 
ت��ب��ادل �خل���رب�ت �لفنية بني  �أج��ل��ه��ا، م��ن حيث  �أقيمت م��ن  �ل��ت��ي 
�لتي تنعك�س على م�شتوى  �ملهار�ت �جلديدة  �لالعبني و�كت�شاب 
�أد�ئهم يف �مل�شاركات �مل�شتقبلية، و�أي�شا بالن�شبة للتحكيم خ�شو�شا 
بعد �أن �شارك يف �لبطولة طاقم حتكيم �إمار�تي بالتبادل مع طاقم 
حتكيم دويل هو الكت�شاب �خلرب�ت وتطوير م�شتوى �لتحكيم يف 

�ملنطقة �لعربية.
و�أ�شاد روي بيكر بقدر�ت دولة �الإمار�ت و�حتاد �الإمار�ت للمو�ي 
وتنظيم  ����ش��ت�����ش��اف��ة  م��ن  متكنها  �ل��ت��ي  بوك�شينج  و�ل��ك��ي��ك  ت���اي 
�لن�شخة  �أن  �إىل  م�شري�  �ل��ظ��روف،  ك��ل  يف  �لريا�شية  �الأح����د�ث 
خرجت  بوك�شينج  للكيك  �لدولية  �الإم���ار�ت  بطولة  من  �لثانية 
معرب�  و�لتنظيمية..  �لفنية  ب��وع��وده��ا  و�أوف���ت  ���ش��ورة،  باأف�شل 
�إليا�س حبيب علي جنم  عليه  �ل��ذي ظهر  بامل�شتوى  �إعجابه  عن 

منتخب �الإمار�ت.
من جانبه �أكد �لدكتور با�شل �ل�شاعر �أهمية �ال�شتمر�ر يف �إقامة 
�لكيك  ريا�شة  �الرت��ق��اء مب�شتوى  �أج��ل  �لبطوالت من  ه��ذه  مثل 

بوك�شينج يف �ملنطقة �لعربية.

اإليا�ص حبيب علي يحلق بحزام بطولة الإمارات الدولية ملحرتيف الكيك بوك�شينج

اإ�شادات وا�شعة مبكت�شبات احللقة الأوىل من برنامج»ثقافتنا الريا�شية«

جناح لفت ل�شباق املرموم للجري على الكثبان الرملية

•• �صنغهاي-وام:

�أول  �إقامة  يف  �جلوجيت�شو  ملحرتيف  �أبوظبي  ر�بطة  جنحت 
بطولة دوري حملي يف مدينة �شنغهاي �ل�شينية �أم�س �الأول 
�شعادة  وح�شور  دول   9 من  والعبة  الع��ب   500 مب�شاركة 
ر��شد مطر �لقمزي �لقن�شل �لعام للدولة يف �شنغهاي وعدد 

من �مل�شوؤولني يف �ل�شني.
�لتعاون �مل�شرتك  و�أقيمت �لبطولة - �لتي تد�شن بروتكول 
بني �لطرفني - يف ظل تطبيق �أعلى معايري �ل�شالمة وكافة 
�الإجر�ء�ت �الحرت�زية لتخرج يف �أبهى �شورة بعد مناف�شات 
قوية يف خمتلف �الأوز�ن و�الأحزمة . وتوج كيمال جوجن ندوز 
�شن  باي  فاز  94 كجم، فيما  ل��وزن  �الأ�شود  بذهبية �حل��ز�م 
بلقب  كي  ووينجي  كجم،   69 ل��وزن  �لبني  �حل��ز�م  يذهبية 
�حلز�م �لبنف�شجي لوزن 85 كجم، و�ليز� دونر بذهبية وزن 

 141 توزيع  �لبطولة  و�شهدت  �لبنف�شجي.  �حلز�م  يف   95
�الأوىل،  �ملركز  �أ�شحاب  من  �لالعبني  على  ذهبية  ميد�لية 
و74  �ل���ث���اين،  �مل��رك��ز  الأ���ش��ح��اب  ف�شية  م��ي��د�ل��ي��ة  و132 
ميد�لية برونزية الأ�شحاب �ملركز �لثالث، و�شهدت �أي�شاً فوز 
�أكادميية »�شنجهاي بي جي جي« باملركز �الأول على م�شتوى 

�الأكادمييات �مل�شاركة.
�شالم  ج��ر�ن��د  �أبوظبي  ج��والت  �لبحري مدير  ط��ارق  و�أك���د 
للر�بطة و�شط  �ملحلي  �ل��دوري  �إقامة  �أن قر�ر  للجوجيت�شو 
ه���ذه �ل���ظ���روف م��ث��ل حت��دي��ا ك���ب���ري�، ل��ك��ن �أب���ن���اء �الإم������ار�ت 
وبالفعل  �إىل ق�شة جن���اح،  ك��ل حت��د  م��ع��ت��ادون على حت��وي��ل 
جنحت �لبطولة يف حتقيق �أهد�فها، ومت تطبيق �الإجر�ء�ت 
�لنجاح لي�شب يف  �ل��دق��ة، وي��اأت��ي ه��ذ�  �الح��رت�زي��ة مبنتهى 
خ��ان��ة تعزيز �ل��ع��الق��ات ب��ني �الإم�����ار�ت و�ل�����ش��ني م��ن خالل 
خمتلف  وب��ني  �ل�شعبني  بني  و�لتو��شل  �لتعاون  ج�شور  مد 

لغة  تعد  �لتي  �لريا�شة  بينها  وم��ن  و�لقطاعات  �ملوؤ�ش�شات 
�شعادة  �ل�شادرة من  �لتعليمات  " مبوجب   : �ل�شعوب. وقال 
عبد �ملنعم �لها�شمي رئي�س �الحتادين �الإمار�تي و�الآ�شيوي 
�لنائب �الأول لرئي�س �الحتاد �لدويل نحر�س على �أن تكون 
�لريا�شة من عنا�شر �لقوى �لناعمة للدولة خارج �الإمار�ت، 
وبالتايل فاإن �لر�بطة تقوم بتنظيم ما يزيد على 80 بطولة 
يف خمتلف قار�ت �لعامل، للم�شاهمة يف بناء ركيزة ريا�شية 

قوية تقوم على �أ�ش�س متينة من �لتعاون �ملتبادل" .
جوالت  من  جديدة  جولة  �إ�شافة  على  "�شنحر�س  و�أ�شاف 
�أبوظبي جر�ند �شالم للجوجيت�شو يف �ل�شني وهناك ت�شور 
�لعليا  �الإد�رة  ع��ل��ى  ون��ع��ر���ش��ه  �شن�شتكمله  ل��ذل��ك  م��ب��دئ��ي 
���ش��الم يف  �أب��وظ��ب��ي ج��ر�ن��د  �إىل ج���والت  الع��ت��م��اده لت�شاف 
ولندن  و�أبوظبي  دي جانريو  وريو  �أجنلو�س  ولو�س  طوكيو 

ومو�شكو".

بال�شني اجلوجيت�شو  ملحرتيف  اأبوظبي  لرابطة  بطولة  اأول  يف  ي�شاركون  ولعبة  لعب   500
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دبي –�لفجر:

�شهدت مناف�شات بطولة دبي ل�شيد 
�ل���ك���اي���اك �لتي  ب���ق���و�رب  �الأ����ش���م���اك 
نظمها نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لبحرية للمرة �الوىل بالتعاون مع 
�لتجاري  و�لت�شويق  �ل�شياحة  د�ئرة 
بدبي �إث��ارة كبرية على يوم �أول من 

�أم�س �ل�شبت.
�أقيم  و�ل���ذي  �ملميز  �حل��دث   وحقق 
دبي  حت��دي  فعاليات  م��ع  بالتز�من 
للياقة )30 *30( و�شمن روزنامة 
�لريا�شي  �مل���و����ش���م  يف  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
جناحا   2021-2020 �ل��ب��ح��ري 
ي�شل  ما  م�شاركة  يف  متثل  عري�شا 
خمتلف  م���ن  م�����ش��ارك��ا   100 �إىل 
�جل��ن�����ش��ي��ات ت��ق��دم��ه��م حم��ب��ي هذه 
�الإم���ار�ت وع��دد كبري  �لريا�شة من 

من �أبناء �جلاليات �ملقيمة
�لبطولة برعاية عدد من   وحظيت 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل�����ش��رك��ات �ل��ت��ي تقدم 
�لوطنية  بينها  من  للحدث  �لدعم 
م��اري��ن وري م��اري��ن وم���اوي كاياك 
و�ت�س  رودز  كا�شتوم  ود�ل��ت��ون  �شوب 
ل��ل��م��غ��ام��ر�ت وم��ي��ج��ور كر�فت  ك��ي��و 
و���ش��ي��م��ان��و وب����ار�ك����ود� �ل��ت��ي قدمت 
ه��د�ي��ا ق��ي��م��ة ل��ل��ف��ائ��زي��ن م��ع نهاية 
جو�ئز  ر����ش���د  مت  ب��ي��ن��م��ا  �حل������دث 
مالية من قبل �لنادي لهذه �لفئات 

�إ�شافة �إىل جو�ئز الأكرب �شمكة وزنا 
�أخرى  �لكهربائية وجو�ئز  للقو�رب 

لفئة �ل�شيد�ت يف قو�رب كاياك
و�ل���ت���ي  �مل�������ش���اب���ق���ة  ه�����ذه   وك�شفت 
�الأوىل  ل���ل���م���رة  �ل�����ن�����ادي  ي��ن��ظ��م��ه��ا 

كبطولة بعد �لتجربة �الأوىل عندما 
مهرجان  �شمن  كفعالية  �أ���ش��اف��ه��ا 
يونيو  �شهر  �ل�شيفي  �لبحري  دب��ي 
ق��اع��دة كبرية  ، ك�شفت ع��ن  �مل��ا���ش��ي 
و�إمكانيات  �لهو�ية  هذه  حمبي  من 

ومهار�ت فائقة �شجلت عرب �لنتائج 
�جل  �ليوم من  ر�شدها خالل  �لتي 
�ملناف�شة على �ملر�كز �لثالثة �الأوىل 
)كينيغ  �ل��ك��ن��ع��د  ����ش��م��اك  ف���ئ���ات  يف 
و�لزريدي  )كوبيا(  و�ل�شكل  في�س( 

)غولدن تر�فيلي( و�ل�شلع )كوين( 
و�جلد )�لبار�كود�(

 و��شتطاع �ملت�شابق �لفلبيني يف بويت 
بالون �أن يخطف �الأ�شو�ء من جميع 
ل�شيد  دب�����ي  ب���ط���ول���ة  يف  �مل�������ش���ارك���ني 

�الأ�شماك بقو�رب �لكاياك بنجاحه يف 
��شطياد �شمكة )�شكل( عمالقة بوزن 
27.2 كلغ �أهلته للفوز باملركز �الأول 
يف هذه �لفئة وح�شد �جلائزة �لكربى 
ع���ب���ارة ع���ن ق�����ارب )ك����اي����اك( حديث 

جم��ه��ز ل��ل�����ش��ي��د م���ق���دم م���ن )م����اوي 
�شوب( �إ�شافة �إىل جو�ئز عينية �آخري 

من رعاة �حلدث.
ت���اب���ع �مل��ن��اف�����ش��ات �ل���ت���ي �ن��ط��ل��ق��ت يف 
�ل�����ش��ب��اح �ل��ب��اك��ر ر����ش��د ث���اين �لعايل 

رئي�س  �ل���ن���ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
عبد�هلل  وحم��م��د  �لريا�شية  �للجنة 
ح����ارب �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي �ل����ذي قام 
ب���ت���ت���وي���ج �الأب�����ط�����ال ي���ر�ف���ق���ه ه���زمي 
�لقمزي مدير �إد�رة �ل�شباقات و�حمد 
وممثلي  �لتحكيم  م�شئول  �ل�شويدي 

�ل�شركات �لر�عية. 
وق����ال حم��م��د ع��ب��د�هلل ح����ارب �ملدير 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ن�����ادي دب�������ي �ل�������دويل 
للريا�شات �لبحرية �أن �حلدث ك�شف 
قاعدة جديدة من حمبي �لريا�شيات 
و�لهو�يات �لبحرية متثل يف م�شاركة 
ما ي�شل �إىل 100 مت�شابق ومت�شابقة 
ميثلون ما ي�شل �إىل 20 جن�شية من 
�أب���ن���اء �ل���دول���ة و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى هذه 
�الأر�س �لطيبة مما يعزز من �أهد�ف 
�لنادي يف توفري فر�س جديدة ل�شكان 
�الإم��ارة يف �كت�شاف هو�يتهم وتنظيم 

ن�شاط م�شتمر م�شتقبال.
 و�شجل �حلدث �لعديد من �مل�شاركات 
من  حمبيها  بالت�شجيل  ب����ادر  ح��ي��ث 
بلد�ن  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �ل����دول����ة  �أب����ن����اء 
وباك�شتان  ول��ب��ن��ان  �الأردن  �آ���ش��ي��وي��ة 
�إفريقيا م�شر  و�لهند و�لفلبني ومن 
�إفريقيا  وج���ن���وب  وت��ون�����س  �مل���غ���رب  و 
ومن �أوروبا بريطانيا وفرن�شا و�أملانيا 
وت��رك��ي��ا و�ملجر  و�أرم��ي��ن��ي��ا  و���ش��رب��ي��ا 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �الأمريكيتني  وم��ن 

�الأمريكية و�لرب�زيل 

•• دبي-الفجر:

�إن���ت���اج م��رب��ط دب���ي للخيول  ���ش��ط��ر 
�لذهبية  �شفحاته  �إح��دى  �لعربية 
ببطولة  �الأب���ع���اد  ث��الث��ي  م�شهد  يف 
�ل�شارقة  مبهرجان  �ملحلي  �الإن��ت��اج 
�ل��ع��رب��ي، م�����ش��ج��ال ب�شمة  ل��ل��ج��و�د 
و�لتميز يف  ع��امل �جل���ودة  المعة يف 
�أن  �الأ�شيلة.  �لعربية  �خليل  �إن��ت��اج 
ث��الث ميد�ليات  دب��ي  يحرز مربط 
�الإنتاج  بطولة  يف  وبرونزية  ذهبية 
�ملحلي �لتي �شهدت مناف�شة �شر�شة 
بني �أقوى �ملر�بط يف �لدولة، يعني 
ي�����ش��ت��ح��ود على  �مل���رب���ط الي�����ز�ل  �أن 
�شد�رة �الإنتاج �ملحلي وقيادة �جلودة 

�لتي ت�شتطيع �ملناف�شة عامليا.
�لبطولة  �نطالق  منذ  و��شحا  ب��د� 
�لنو�يا �لذهبية ملربط دبي، كعادته 
�إنتاجه  ب��ج��دي��د  م��ن خ���الل �ل��دف��ع 
�ل�شنة،  بعمر  �خل��ي��ول  م��ن  �مل��ح��ل��ي 
وتوجتها  �ملناف�شات  ت�شدرت  �لتي 
ب��ال��ذه��ب يف �ل��ي��وم �خل��ت��ام��ي. وقد 
�لعاملية  �الإنتاجية  �لعالمة  ظهرت 
�ملعا�شر  �ل��ع��امل��ي  �الإن���ت���اج  الأي��ق��ون��ة 
و��شحة  ر�شيم  �إل  �إي���ه  �إف  �لفحل 
ل�شناعة  ك��م�����ش��در  م��ك��ان��ت��ه  وت���ع���زز 
�الأب��ط��ال �الأ���ش��اي��ل. وع��ل��ى منو�له 
يعزز �بنه بطل �لعامل ملرتني �لفحل 
ليو��شل  �أي�����ش��ا  مكانته  ���ش��ر�ج  دي 

جمد �الإنتاج و�الإجناز.
يف بطولة �ملهر�ت بعمر �ل�شنة �لتي 
�أجمل  ب��ني  ق��وي��ة  مناف�شة  ���ش��ه��دت 
�مل����ه����ر�ت �الأح�������دث �إن���ت���اج���ا، متكن 
تقييمها  ح�����ش��م  م���ن  دب����ي  م���رب���ط 
بذهبية �ملهرة دي رمية من �لفحل 
وهي  ن��و�ل،  دي  و�لفر�س  �شر�ج  دي 
طريقها  ت��ع��ب��د  �أن  ي��ت��وق��ع  م���ه���رة 
بتميز نحو �لبطوالت �لعاملية لتعيد 
�أجم����اد ع���دد م��ن �الأ���ش��م��اء �لعاملية 
�الإنتاجية  �مل��اك��ي��ن��ة  �شنعتها  �ل��ت��ي 
�لعاملية  �ل��ف��ر���س  م��ث��ل  دب���ي  مل��رب��ط 
وغريهما.  �شاخمة  ودي  �شهال  دي 
وع����ززت �مل��ه��رة دي ن��ه��دة وه���ي من 
�ل��ف��ح��ل دي ج��رن��ا���س و�ل��ف��ر���س دي 
بطولة  يف  دب��ي  مربط  ر�شيد  تالة 
باإحر�زها  �ل�����ش��ن��ة  ب��ع��م��ر  �مل����ه����ر�ت 

�مليد�لية �لربونزية.
�أبى  �ل�شنة  بعمر  �ملهور  بطولة  ويف 
قيادته  ي���وؤك���د  �أن  �إال  دب���ي  م��رب��ط 
�شديدة  مناف�شة  و���ش��ط  �الإن��ت��اج��ي��ة 
�إنتاج �ملر�بط �لكربى  �أجمل  �شملت 
لهذ�  �الأ�شيلة  �لعربية  �خليل  م��ن 
�لكلمة  ق����ول  م���ن  ومت���ك���ن  �ل����ع����ام، 
ذهبية  ب��اإح��ر�ز  �ملناف�شة  يف  �لف�شل 
م��ع �مل��ه��ر دي ر����ش��ل وه��و م��ن فحل 
�إل  �إي��ه  �إف  �ملعا�شر  �لعاملي  �الإن��ت��اج 
فريونيكا،  ل��ي��دي  و�ل��ف��ر���س  ر���ش��ي��م 
م��ه��ر ي���ذك���ر ب���ب���د�ي���ات خ��ي��ل بطلة 
�نطلقت من بطوالت �الإنتاج �ملحلي 
�لفحل  �أم��ث��ال  �لعاملي  �لتميز  نحو 
دي �شر�ج �لذي �أ�شبح �أحد �الأعمدة 

�الإنتاجية ملربط دبي.
�أم��ا يف بطولة �الأف��ر����س ويف م�شهد 

�أفر��س  �أج��م��ل  ب��ني  م��ث��ري  تناف�شي 
�الإم������������ار�ت، ف���ق���د مت��ك��ن��ت �إح�����دى 
�إل  �إي�����ه  �إف  �ل��ع��امل��ي  �ل��ف��ح��ل  ب���ن���ات 
���ش��ي��ه��ان��ة وهي  �ل��ف��ر���س دي  ر���ش��ي��م 
�شهال،  دي  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ف���ر����س  م���ن 
�لرب�ق  �ل��ذه��ب��ي  �ل�شجل  و�شاحبة 
�نتز�ع  م���ن  �مل��ا���ش��ي��ة،  �ل�����ش��ن��و�ت  يف 
لت�شيف  �الأف���ر�����س،  بطولة  ذهبية 
ل�شجلها �حلافل ب�شمة لتميزها يف 
�ملحطات �لتناف�شية �لقوية. �لفر�س 
دي �شيهانة ال تز�ل رهان كثري من 
�ملتو��شلة  م��ق��درت��ه��ا  يف  �مل��ت��ت��ب��ع��ني 
على  �لنوعية  وقوتها  �الإجن��از  على 

م�شتوى �الإنتاج.
من�شوب  �رت�����ف�����اع  �إىل  وب���ال���ن���ظ���ر 
�الإنتاج  بطولة  يف  وقوتها  �ملناف�شة 
للجو�د  �ل�شارقة  مبهرجان  �ملحلي 

ملربط  �لنوعية  و�ل�شيطرة  �لعربي، 
دبي على �ل�شد�رة بالتميز �لذهبي، 
�ملربط  �أن  ب��و���ش��وح  �ل���ق���ول  مي��ك��ن 
يحافظ على قيادته �الإنتاجية بني 
�أقوى مر�بط �الإمار�ت، و�لتي تقود 
�ل��ع��امل��ي منذ  جمتمعة دف��ة �الإن��ت��اج 
�شنو�ت يف �إطار طفرة قلبت مو�زين 
�الأ���ش��ي��ل��ة يف  �لعربية  �إن��ت��اج �خل��ي��ل 
�لعامل، و�أعادت ملوطنها �ألق �الإنتماء 

و�لنمو و�لتطور و�الإ�شعاع.

�لت�حيدي: ثمر�ت مباركة
�لتوحيدي  حممد  �ملهند�س  �أع���رب 
�مل�����ش��رف �ل���ع���ام م��دي��ر ع����ام مربط 
�شعادته  ع��ن  �لعربية  للخيول  دب��ي 

حققه  �ل�������ذي  �ل���ك���ب���ري  ب������االإجن������از 
�مل����رب����ط يف حم���ط���ة كربى  �إن�����ت�����اج 
تبذلها  �ل���ت���ي  ب���اجل���ه���ود  حت��ت��ف��ي 
ل��ت��ع��زي��ز عملية  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل���ر�ب���ط 
ت��ط��وي��ر �خل��ي��ل �ل��ع��رب��ي��ة، يف �إط���ار 
�لعاملي  و�لتناف�س  و�لتميز  �جل��ودة 
�لتوحيدي:" نعترب  وقال  �لنوعي. 
�ل���ت���ن���اف�������س ���ش��م��ن �إط�������ار �الإن����ت����اج 
ت�شفر  �لتي  للنتائج  مقيا�شا  �ملحلي 
لتحقيق  �مل���ت���و�����ش���ل  �ل���ع���م���ل  ع����ن 
�الأه�����د�ف �ل��ن��وع��ي��ة. �إن �ل��ن��ج��اح يف 
ب��ق��ي��ادة مربط  �إح������ر�ز �الإع�������رت�ف 
دب���ي ل��الإن��ت��اج �مل��ح��ل��ي �ل���ذي ي�شهد 
�الإمار�ت،  يف  م�شتمر�  عامليا  تطور� 
يوؤكد مكانة �ملربط كم�شدر لتطور 

�إنها  ���ش��ن��و�ت.  منذ  �لعربية  �خل��ي��ل 
لالأ�ش�س  ومنطقية  طبيعية  نتيجة 
�لر�شينة و�لروؤية �ل�شديدة و�لدعم 
و�لعامل  �ل���ع���رب  ل��ف��ار���س  �ل�����ش��خ��ي 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�شموه  �آل مكتوم -رع��اه �هلل-  ر��شد 
�لهدف  �أن  على  �لبد�ية  منذ  �شدد 
�ل�شبل  ت��ق��وي��ة  ه���و  �مل��ن��اف�����ش��ة  م���ن 
�ملحلي  �الإن���ت���اج  ب��ت��ط��وي��ر  �ل��ك��ف��ي��ل��ة 
�الأول.  �مل��رك��ز  يف  �الإم����ار�ت  لت�شبح 
�ملحلي  باالإنتاج  نحتفي  �ليوم  نحن 
ثمر�ت  يح�شد  �ل����ذي  دب���ي  مل��رب��ط 
مباركة ل�شجرة يانعة غر�شها فار�س 
�ل��ع��رب و�ل���ع���امل يف م��وط��ن �خليل 
�لعربية، وكان حري�شا على �أن تروى 

�ملمكنة،  و�جل��ه��ود  �الإم��ك��ان��ي��ات  بكل 
ليعلو م�شتوى �الإجناز�ت ويتو��شل 

�الإنتاج و�الإجناز با�شتمر�ر".

�ملرزوقي: م�عد �لعاملية
من جهته �أ�شاد عبد �لعزيز �ملرزوقي 
�ملدير �لتنفيذي ملربط دبي باالإجناز 
�لبطولة،  يف  �ملربط  الإن��ت��اج  �ملتميز 
معرب� عن بفخر عن �ل�شرف �لذي 
ناله �ملربط يف م�شهد تناف�شي مثري. 
فخورون  ن��ح��ن  �ملرزوقي:"  وق����ال 
�لبطوالت  ت�شكله  مل��ا  �الإجن���از  بهذ� 
نحو  ت��اأه��ي��ل��ي  منطلق  م��ن  �ملحلية 
�إنتاجنا  �ل��ك��ربى.  �لعاملية  �ملو�عيد 
يطرق �ليوم �لبو�بة �ملحلية �ل�شلبة 
�ملقبلة.  �لعاملية  بطوالت  يف  للتميز 
ل���ق���د ك���ان���ت �ل���ب���ط���ول���ة ق���وي���ة بكل 
�الأف�شل  �إن��ت��اج��ن��ا  وك���ان  �ملقايي�س، 

بكل �ملقايي�س".
�الأف�شلية  �ملرزوقي:"  و�أ�����ش����اف 
دبي،  مربط  �ليوم  بها  يتمتع  �لتي 
��شتحقها بف�شل �لدعم �لالحمدود 
للمربي �الأول فار�س �لعرب و�لعامل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�آل مكتوم -رعاه �هلل- عندما  ر��شد 
و�شع �شموه �لروؤية وحدد �الأهد�ف 
ووفر كل �الإمكانيات �لكفيلة بجعل 
مربط دبي و�إنتاج �الإمار�ت يف �ملركز 

�الأول و�ل�شد�رة �لعاملية".

�إثارة يف بط�لة »كاياك دبي ل�صيد �لأ�صماك«

�شكل وزن 27.2 كلغ يهدي الفلبيني بالون اجلائزة الكربى
حارب :�حلدث يك�صف قاعدة جديدة من حمبي �لريا�صات �لبحرية 

بثالثية ذهبية

 مربط دبي يرتبع على عر�ص الإنتاج املحلي يف ال�شارقة
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شمو  14، �لذي يقام حتت رعاية �شاحب  �أعلن مهرجان �لظفرة بدورته 
�الأعلى  �لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  من  وبتنظيم   ، �مل�شلحة  للقو�ت 
يف �أبوظبي، نتائج 4 �أ�شو�ط �إيذ�ع حمليات /�شر�يا وتالد/ الأ�شحاب �ل�شمو 
�لثالث للمهرجان،  �الأ�شبوع  �الإبل من  �لقبائل �شمن مز�ينة  و�أبناء  �ل�شيوخ 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �ملزروعي،  فار�س خلف  �للو�ء  بح�شور معايل 
�لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو 

و�لرت�ثية.
و�شهد �إع��الن �لنتائج عدد من كبار مالك �الإب��ل يف �الإم��ار�ت ودول �خلليج، 
و�شط �إجر�ء�ت �حرت�زية ووقائية وبن�شبة 30 % من �لطاقة �ال�شتيعابية 

للمن�شة �لرئي�شية للمز�ينة مبدينة ز�يد يف منطقة �لظفرة.
 " "جو�هر  فوز  35 جائزة، عن  لها  �لتي خ�ش�س  �الأ�شو�ط  نتائج  و�أ�شفرت 
ملالكها �ل�شيخ حممد بن خليفة بن �شيف بن حممد �آل نهيان يف �ملركز �الأول 
�ملركز  ج��اءت يف  بينما  �ل�شيوخ - حمليات،  �ل�شمو  الأ�شحاب  �إي��ذ�ع  �شوط  يف 
، وحلت  �آل نهيان  " حلقة" ملالكها �ل�شيخ ه��ز�ع بن �شلطان بن ز�ي��د  �لثاين 
يف �ملركز �لثالث "�مل�شك " ملالكها �ل�شيخ خالد بن �شلطان بن ز�يد �آل نهيان 
، وكان �ملركز �لر�بع من ن�شيب "�شمحة " ملالكها �ل�شيخ هز�ع بن �شلطان بن 
ز�يد �آل نهيان، يف حني جاءت يف �ملركز �خلام�س "ح�شمة " ملالكها �ل�شيخ هز�ع 

بن �شلطان بن ز�يد �آل نهيان .

�الأول  �ملركز  .. ح��ازت على  �لقبائل - حمليات  �إي��ذ�ع تالد الأبناء  �شوط  ويف 
"مر�شية " ملالكها عامر يريو �شويد �ملن�شوري ، بينما جاءت يف �ملركز �لثاين 
�ملركز  يف  وحلت   ، �ملن�شوري  �شاملني  �شعيد  عبيد  مبارك  ملالكها  "�شفوه" 
�لثالث "جماهري " ملالكها خمي�س عبد�هلل خمي�س مر�شد �ملرر ، وكان �ملركز 
 ، �ملن�شوري  عمري  حممد  جابر  حمد  " �شو��شه" ملالكها  ن�شيب  من  �لر�بع 
يف حني جاءت يف �ملركز �خلام�س "زمط " ملالكها حمد �شامل خلفان �شنديه 

�ملن�شوري.
�أما يف �شوط �إيذ�ع �شر�يا الأبناء �لقبائل رئي�شي- حمليات .. حازت على �ملركز 
، بينما جاءت يف  �ملن�شوري  �ل�شدي  " ملالكها خمي�س حممد  "�لظفرة  �الأول 
�ملركز �لثاين "�شيا�شه " ملالكها حمد م بارك علي �ملن�شوري ، وحلت يف �ملركز 
�لثالث "جبارة " ملالكها عبد�هلل �شامل �شهيل طاهي �لر��شدي ، وكان �ملركز 
حني  يف   ، �ل�شعيدي  �شيف  علي  �شيف  " ملالكها  "تبا�شري  ن�شيب  من  �لر�بع 

جاءت يف �ملركز �خلام�س "�أجماد " ملالكها هالل حمد خلفان �ملعويل.
�لقبائل مفتوح- لل�شركاء - حمليات .. حازت  �إي��ذ�ع �شريا الأبناء  ويف �شوط 
على �ملركز �الأول " �لظبي" ملالكها عامر يريو �شويد �ملن�شوري ، بينما جاءت 
يف �ملركز �لثاين "نوف " ملالكها حمد خلفان �شيف �ملعويل ، وحلت يف �ملركز 
�لثالث "توق " ملالكها �شحيم حممد �حل�شني �لطه�س �ملنهايل، وكان �ملركز 
�لر�بع من ن�شيب "م�شيحة �ل�شدي " ملالكها خمي�س حممد �ل�شدي �ملن�شوري 
، يف حني جاءت يف �ملركز �خلام�س "وعد " ملالكها نا�شر حمد خلفان �ملعويل.

�لذلل  �شوط  �إ�شافة  14 عن  �ل�  �لظفرة  ل�مهرجان  �ملنظمة  �للجنة  وق��ررت 
للمهجنات �الأ�شايل /حول وثنايا/ �شمن مز�ينة �الإبل، وذلك ت�شجيعاً ملالك 

�الإبل ودعمهم، حيث �شيتم حتديد موعد و�شروط �مل�شاركة يف وقت الحق.
وي�شهد �الأ�شبوع �لر�بع من مهرجان �لظفرة، نهاية �الأ�شبوع �لقادم، مناف�شات 
�لقبائل  الأب��ن��اء  �لعزبة  �إن��ت��اج  و���ش��وط  جماهيم،   /15/ ت��الد  �جلمل  �شوط 
هذه  يف  �مل�شاركني  �ملهرجان  �إد�رة  وتدعو  جماهيم،  بكار  ت��الد/  مفاريد   3/
�الأ�شو�ط �إىل ت�شجيل مطاياهم يومي �لثالثاء و�الأربعاء �لقادمني / 24 - 

�جلاري/. نوفمرب   25
وتدخل �ملطايا �مل�شاركة يف �شوط �جلمل تالد /15/ جماهيم �إىل �ل�شبوك 
�ملخ�ش�شة يوم �خلمي�س 26 نوفمرب �جل��اري، فيما �شيتم يوم �جلمعة 27 
نوفمرب فرز وحتكيم و�إعالن نتائجها. كما �شي�شهد يوم �جلمعة 27 نوفمرب 
دخول �ملطايا �مل�شاركة يف �شوط �إنتاج �لعزبة الأبناء �لقبائل /3 مفاريد تالد/ 
28 نوفمرب فرز  بكار جماهيم لل�شبوك �ملخ�ش�شة، فيما �شيتم يوم �ل�شبت 

وحتكيم و�إعالن نتائج �أ�شو�طها.
�جلدير بالذكر �أن �لدورة �ل� 14 من مهرجان �لظفرة، هذ� �لعام تاأتي ب�شكل 
��شتثنائي يف ظل �لظروف �ال�شتثنائية ملو�جهة حتدي فريو�س كورونا �مل�شتجد 
19"، وتقت�شر على م�شابقات �ملهرجان على مز�ينة �الإبل لفئتي  "كوفيد - 
و�شباق  بال�شقور  �ل�شيد  وم�شابقة  �ل�شقور  ومز�ينة  و�ملجاهيم،  �ملحليات 
 2500 �لعربي �لرت�ثي  �ل�شلوقي  �لعربية �الأ�شيلة وبطولة �شباق  �خليول 
غنم  ومز�ينة  �لرماية  وم�شابقة  �ل��رت�ث��ي  �لعربي  �ل�شلوقي  ومز�ينة  مرت 
�لنعيم، وذلك �شمن جدول ومو�عيد كل فئة بو�قع ثالثة �أيام يف نهاية كل 
�أ�شبوع ولنحو 13 �أ�شبوعاً، ولن ت�شمل هذه �لدورة �ل�شوق �ل�شعبي وفعالياته 

وذلك حر�شاً على �ل�شالمة �لعامة و�شالمة �مل�شاركني و�لعاملني.

متكن دييغو �شيميوين �أخري�ً من تذوق طعم �نت�شاره 
�الأول على بر�شلونة يف دوري �لدرجة �الأوىل �الإ�شباين 
لكرة �لقدم خالل 10 مو��شم يف من�شبه مع �أتلتيكو 
�النت�شار  ك��ان  �إذ�  عما  �حلديث  رف�س  لكنه  م��دري��د، 

ح�شد �للقب. �إمكانية  على  دلياًل  ميثل   0-1
بر�شلونة  �أم��ام  بالنجاح  �الأرجنتيني  �مل��درب  و��شتمتع 
2014 و2016 وكذلك  �أوروب��ا يف  �أبطال  يف دوري 
كاأ�س �ل�شوبر �الإ�شبانية هذ� �لعام، لكنه مل ي�شبق له 
�لدوري  يف  �ملناف�س  ه��ذ�  من  �لثالث  �لنقاط  �ن��ت��ز�ع 

منذ توليه قيادة �أتلتيكو يف 2011.
ذلك  قبل  "�قرتبنا  لل�شحافيني:  �شيميوين  وق���ال 
ب�شدة من �لفوز على بر�شلونة، وتفوقنا يف �ل�شعودية 

وخ�شرنا  �أر���ش��ه  على  وتعادلنا  �ل�شوبر(  ك��اأ���س  )يف 
ب�شعوبة �شديدة هنا، �ليوم جاء دورنا لنفوز 

لكن هذ� لن يغري من �أهد�فنا �أي �شيء".
فريقه  بني  مقارنات  عقد  �مل��درب  ورف�س 
�حلايل و�لفريق �لذي تفوق على بر�شلونة 
يف  �ل����دوري  لقب  على  �ملناف�شة  ���ش��ر�ع  يف 
2014، لكنه �أ�شاد بالعبيه بعدما �أجرى 

�لت�شكيلة خالل �شيف  تغيري�ت جذرية يف 
.2019

هو  نقيمه  ���ش��يء  "�أهم  �شيميوين:  وق���ال 
ك��ي��ف��ي��ة ت��ط��ور �ل��الع��ب��ني من 

�مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي، وهو 

قادرون متاماً على تقدمي ما يحتاجه �لفريق".
و�أ�شاف: "هذه �ملجموعة تظهر ب�شكل ر�ئع و�أنا �أقول 
ملو��شلة  �لثقة  ذلك منذ فرتة طويلة، وهذ� مينحنا 
�لعمل �جلاد على ما نفعله، �الآن يجب �أن نحافظ على 

طاقتنا ونو��شل �ملناف�شة".
على  �ل��ف��وز  ه��دف  �شاحب  كار��شكو  يانيك  ي��رد  ومل 
وقال  �للقب  ح�شد  على  �أتلتيكو  بقدرة  تتعلق  �أ�شئلة 
�ملقبلة  �مل���ب���ار�ة  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ين�شب  ن��ادي��ه  ت��رك��ي��ز  �إن 
�أمام لوكوموتيف مو�شكو يف دوري �أبطال �أوروبا يوم 

�الأربعاء.
�ملتبقي من  �لوحيد  �لقائد كوكي، وهو �لالعب  لكن 
�الأمر  ي�شتبعد  مل  �ل���دوري،  بلقب  �ملتوجة  �لت�شكيلة 
�لغرميني  م��ع��ان��اة  �إىل  و�أ����ش���ار  مت���ام���اً، 
ب��ر���ش��ل��ون��ة وري�����ال م���دري���د حامل 
�مل�شكالت  ب��ع�����س  م����ن  �ل���ل���ق���ب 

�ملبكرة.
�لو�شط  الع�����ب  ك����وك����ي  وق�������ال 
تعاين  �لقمة  "فرق  �ملخ�شرم: 
م��ن ت��ر�ج��ع يف �ل��وق��ت �حلايل، 
�ل����ف����وز  يف  ن���ف���ك���ر  ال  مل  ل�������ذ� 
نتحلى  ن��ح��ن  ل��ك��ن  ب�����ال�����دوري، 
�شيئاً  الأن��ن��ا مل نحقق  ب��ال��ه��دوء 

بعد".

يبحث �لن�شر عن تعوي�س بد�يته �ملخيبة عندما يلتقي غرميه 
�لهالل حامل �للقب و�ملت�شدر، �ليوم �الثنني يف قمة �ملرحلة 
�أيام  �لقدم، وذلك قبل  �ل�شعودي لكرة  �ل��دوري  �خلام�شة من 

من مو�جهتهما جمدد� يف نهائي م�شابقة كاأ�س �مللك.
و�لتعاون  �لفتح  �م��ام  مباريات  ثالث  �أول  خ�شر  �لن�شر  وك��ان 
توقف  ث��م  -2�شفر،  �لقاد�شية  على  �لتفوق  قبل  و�ل�����ش��ب��اب، 
�لدوري �أكرث من ��شبوعني ب�شبب مع�شكر �ملنتخب �ل�شعودي 

ومبارياته �لودية يف �لنافذة �لدولية.
ي��ت��و�ج��ه عمالقا  ب��ال��ري��ا���س،  �ل���دويل  فهد  �مل��ل��ك  ملعب  على 
على  �ملقبل  �ل�شبت  جم��دد�  لقائهما  قبل  �لريا�س،  �لعا�شمة 

�مللعب عينه يف نهائي م�شابقة كاأ�س �مللك.
ويت�شدر �لهالل ترتيب �لدوري بفارق �الأهد�ف عن �ل�شباب 
بر�شيد 10 نقاط، فيما يحتل �لن�شر �ملركز �لثالث ع�شر من 

��شل 16 فريقا.
�لروماين  �شيفتقد مدربه  لكنه  �لهالل مبرحلة جيدة  وميّر 
�مل�شتجد،  كورونا  بفريو�س  �إ�شابته  ب�شبب  لوت�شي�شكو  ر�زف��ان 
مقاعد  من  بات�شي  كري�شتيانو  �اليطايل  م�شاعده  و�شيقوده 

�لبدالء.
وت��ب��دو ح��ظ��وظ ���ش��امل �ل��دو���ش��ري وي��ا���ش��ر �ل�����ش��ه��ر�ين و�فرة 
بهما  �ل��ت��ي حل��ق��ت  �الإ���ش��اب��ة  م��ن  تعافيهما  ب��ع��د  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�إىل  �ل�شعودي،  �ملنتخب  مع�شكر  يف  تو�جدهما  خالل  موؤخر� 
جانب �ل��ه��د�ف �ل��ب��ريويف �ن���دري ك��اري��و �ل��ذي خ�شع للحجر 
�ل�شحي بعد م�شاركته مع منتخب بالده يف ت�شفيات مونديال 

.2022
�لذي  �ملعيوف  ع��ب��د�هلل  �حل��ار���س  م�شاركة  �لغمو�س  ويكتنف 

ماز�ل يو��شل برناجمه �لتاأهيلي.
و�شيدخل عبد�هلل عطيف �شمن ح�شابات �لهالل بعدما �أنهى 
برناجمه �لعالجي و�لتاأهيلي، �ثر �إ�شابته بالرباط �ل�شليبي 
ع��رب ح�شابه على  وق���ال عطيف  �مل��ا���ش��ي.  ���ش��ب��اط/ف��رب�ي��ر  يف 

�ن�شتاغر�م �نه جاهز للم�شاركة و�شيتو�جد على دكة �لبدالء.
و�لكولومبي  �ل��ف��رج  �شلمان  على  �ل��ه��الل  يعتمد  �أن  ويتوقع 

غو�شتافو كويار يف خط �لو�شط.
يف �ملقابل، تاأثر �لن�شر كثري�ً قبل فرتة �لتوقف، نظر�ً لغياب 
�أكرث من 12 العبا دفعة و�حدة، منهم من كان م�شاباً بكورونا 
ومنهم من كان يعاين �إ�شابة ع�شلية، �الأمر �لذي دفع �ملدرب 
�لربتغايل روي فيتوريا لال�شتعانة ببع�س العبي فريق درجة 

�ل�شباب.
�لفريق  العبي  من  كبري  ع��دد  ع��ودة  �ملا�شية  �لفرتة  و�شهدت 
عبد�لرز�ق  �ملغربي  �ل��ه��د�ف  مقدمتهم  يف  ي��اأت��ي  للتدريبات، 
ح��م��د�هلل وم��و�ط��ن��ه ن��ور�ل��دي��ن �أم��ر�ب��ط و�الأرج��ن��ت��ي��ن��ي بيتي 
�جلنوبي  و�لكوري  بيرتو�س  ماثيو�س  و�لرب�زيلي  مارتيني�س 
باإ�شتثناء  �خليربي،  وعبد�هلل  �لغنام  و�شلطان  جني-�شو  كيم 
و�لرب�زيلي  �ل�����ش��اق  ع�شلة  يف  �مل�����ش��اب  ع�����ش��ريي  ع��ب��د�ل��ف��ت��اح 

مايكون �لذي ينتظر نتيجة م�شحته �لطبية.
�ل�شباب  و�شيفه   )9( �لثالث  �الأهلي  يلتقي  �أخ��رى،  قمة  ويف 

�لو�شيف على ملعب مدينة �مللك عبد�هلل �لريا�شية بجدة.
ورغم �حتالل �الأهلي مركز�ً متقدماً، �إال �أنه ما ز�ل بعيد�ً عن 
م�شتو�ه �ملعروف، ويعود �ىل �شفوفه �حلار�س �لدويل حممد 

�لعوي�س بعد تعافيه من �الإ�شابة.
كما تنف�س �الأهلي �ل�شعد�ء، بعد م�شاركة هد�فه �ل�شوري عمر 
�ل�شومة يف �لتمارين �جلماعية، �ثر �نهاء برناجمه �لعالجي.

لكنه �أعلن عن ��شابة حار�شه يا�شر �مل�شيليم وحممد �آل فتيل 
ملدة  تاأهيلي  ب��رن��ام��ج  �ىل  �الأول  و�شيحتاج  �لع�شلي،  بتمزق 
�أي��ام. كما تعر�س   10 ��شابيع و�لثاين ملدة  ال تقل عن ثالثة 
لفرتة  و�شيحتاج  �ل��ي��د،  �أ�شابع  يف  لك�شر  �لبكر  يزيد  �مل��د�ف��ع 

عالج 3 ��شابيع.
تعرث  حالة  يف  حمتملة  ���ش��د�رة  يف  �ل�شباب  يفكر  �مل��ق��اب��ل،  يف 

�لهالل �أمام �لن�شر �أو على �الأقل �لبقاء �شريكاً له فيها.

�الأرجنتيني  �شيفتقد خلدمات قائده وجنمه  �ل�شباب  �أن  ومع 
�إيفر بانيغا بد�عي �الإ�شابة، �إال �أنه ميلك �أ�شماء مميزة يف كافة 

�خلطوط.
وي�شعى �لفي�شلي �لر�بع )8( �إىل جتاوز عقبة �الحتاد �لعا�شر 

عندما ي�شت�شيفه على ملعب مدينة �ملجمعة �لريا�شية.
ب�شفوف  �مل��ب��ار�ة  و�شيدخل  مميزة  م�شتويات  �لفي�شلي  ق��دم 
مبار�تني  �آخ��ر  يف  �فتقدهم  �لذين  العبيه  �شفاء  بعد  مكتملة 

بعد �إ�شابتهم بكورونا.
وظ��ه��ر �الحت�����اد �ل����ذي ي��ف��ت��ق��د ل��ن��ج��م��ه ف��ه��د �مل���ول���د �مل�شاب 
�لتعادل  �آخرها  �ملا�شية، كان  مب�شتويات متفاوتة يف مبارياته 
م��ع �ل��ت��ع��اون �مل��ن��ق��و���س م��ن جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن عنا�شره 

�الآ�شيوية.
برونو هرنيكي يف ت�شريحات  �لرب�زيلي  �الحت��اد  وقال العب 
تلفزيونية "�الحتاد ناد كبري ويجب �أن ي�شارع مع �لكبار من 
�أج��ل �ل��ف��وز ب��االل��ق��اب، وج��م��اه��ريه تبعث �حل��م��ا���س، و�شنبذل 
ق�شارى جهدنا من �أجل �إ�شعادهم و�لقتال و�ل�شر�ع من �أجل 

كل بطولة ن�شارك فيها".
تابع "�شعيد للغاية بتو�جدي و�للعب رفقة �الحتاد، ومعرفتي 
�ل�شخ�شية باحلار�س مار�شيلو غروهي ورومارينيو باالإ�شافة 
بال�شابق،  قيادته  حت��ت  ت��درب��ت  �ل��ذي  كاريلي  فابيو  للمدرب 

وكلها عو�مل �شاهمت يف �ندماجي �شريعا مع �لفريق".
�جليدة  �ن��ط��الق��ت��ه  م��و����ش��ل��ة  �إىل  �خل��ام�����س  �ل��ر�ئ��د  ويتطلع 
�مللك  مدينة  ملعب  على  ع�شر  �ل��ث��اين  �أب��ه��ا  ي�شتقبل  عندما 
و�فرة  �ل��ر�ئ��د  وت��ب��دو ح��ظ��وظ   . ب��ربي��دة  �لريا�شية  ع��ب��د�هلل 
�مل�شابني  العبيه  جميع  عودة  �شت�شهد  �شفوفه  و�أن  خ�شو�شاً 
غ��اب عن  �ل��ذي  دج��وم  �أرن��و  �لكامريوين  �إىل  �إ�شافة  بكورونا 
�أبها  �الآخ��ر، يحاول  �الإيقاف. ويف �جلانب  بد�عي  �آخر مبار�ة 
يف  �شرت�ندبريغ  كارلو�س  �ل�شويدي  وهد�فه  تو�زنه  ��شتعادة 

حالة تعافيه من �الإ�شابة .

اإعالن نتائج اأ�شواط الإيذاع حمليات يف مزاينة 
الإبل مبهرجان الظفرة ال� 14

•• دبي - وام: 

�أم�س قبل �الأول �لويبينار �لتدريبي  �ختتمت �الأكادميية �الأوملبية �لوطنية 
ل��ري��ا���ش��ة �ل��رج��ب��ي �ل���ذي نظمته ب��ال��ت��ع��اون م��ع �حت���اد �ل��رج��ب��ي، و�الحت���اد 
خمتلف  م��ن  م�شاركا   125 بح�شور  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ملوؤ�ش�شات  �لريا�شي 

جامعات �لدولة.
و�أمني  للرجبي  و�الآ�شيوي  �لعربي  �الحتادين  رئي�س  �ل�شالعي  قي�س  و�أك��د 
�ل�شر �لعام الحتاد �الإمار�ت خالل �لويبينار �أهمية تعزيز �لوعي �لريا�شي 
و�ل��ت��ث��ق��ي��ف �مل��رت��ب��ط ب��ك��اف��ة ج��و�ن��ب �ل��ل��ع��ب��ة، و�ل��ت��ع��ري��ف ب��ه��ا ون�����ش��ر ثقافة 
�لوقوف  �إىل جانب  �لوطن  �أبناء  �شريحة ممكنة من  �أكرب  لدى  ممار�شتها 

على مر�حل تطورها بالدولة.
�لعامل  �للعبة يف  تاريخ  "�لويبينار" تقدمي عر�س تعريفي يت�شمن  و�شهد 
�الأوملبي،  �ل��رج��ب��ي  ون��ب��ذة ع��ن �شباعيات  �ل��ل��ع��ب،  �الإم�����ار�ت، وط���رق  ودول���ة 
و�لقو�نني �لعامة، و�إجن��از�ت �الحت��اد و�شبل �لتو��شل حيث حتدث كل من 
�شامي �شمارة �ملدير �لفني للمنتخب، وبنجامني فان روين م�شوؤول �لتطوير 

يف �حتاد �للعبة.
لعام  للرجبي  �ل��دويل  �الحت��اد  �أ�شدره  �ل��ذي  �لتقرير  و��شتعر�س �حل�شور 
2019 حول �أرقام �مل�شاركني يف �لعامل و�لذي �حتلت فيه �الإمار�ت �ملرتبة 
باإجمايل  �لعامل  م�شتوى  على  �لر�بع  �ملركز  �إىل  باالإ�شافة  �آ�شيا  يف  �لثالثة 

عدد م�شاركني ي�شل �إىل 148،657 م�شاركا.

الأكادميية الأوملبية تختتم الوبينار التدريبي لريا�شة الرجبي

�شيميوين: لعبو اأتلتيكو 
ي�شتحقون الفوز على بر�شلونة

قمة بني الهالل والن�شر بدوري ال�شعودية

احتاد املبارزة يكرم مدرب املنتخبات 
الوطنية وم�شوؤول جلنة املالعب

 
•• اأبوظبي-وام:

كرم �حتاد �الإمار�ت للمبارزة �أم�س �لكابن �شريف حممود مدرب �ملنتخبات 
�لوطنية ل�شالح �شيف �ملبارزة "�الإيبيه" وعالء لبيب م�شوؤول جلنة �ملالعب 

و�الأدو�ت مبنا�شبة �نتهاء فرتة عملهما باالحتاد.
وحر�س جمل�س �إد�رة �الحتاد على تكرميهما ومنحهما درع �الحتاد و�شهاد�ت 
�لتقدير تقدير� لعطائهما �ملتميز طو�ل فرتة عملهما يف �الحتاد مما �أ�شهم 

ب�شكل كبري يف جناحاته على �مل�شتوى �ملحلي و�خلليجي و�لعربي.
�لتنفيذي باالحتاد ع�شو جمل�س  �ملكتب  �لغفلي رئي�س  وقدم �شعادة �شيف 
�شلطان  بن  �شامل  �ملهند�س  �شعادة  نيابة عن  لهما  و�لتقدير  �ل�شكر  �الإد�رة 
جمل�س  و�أع�شاء  للمبارزة  و�الإمار�تي  �لعربي  �الحتادين  رئي�س  �لقا�شمي 

�الإد�رة .
ي�شار �إىل �أن �لكابن �شريف حممود قاد منتخب �الإمار�ت يف �لفوز بالعديد 
من �لبطوالت �لعربية و�خلليجية ل�شيف �ملبارزة ملدة �شبع �شنو�ت متو��شلة 
و�أ�شهم بجهوده �ملخل�شة يف حتقيق �لعديد من �الإجناز�ت ملنتخباتنا �لوطنية 
منها �حل�شول على �لعديد من �مليد�ليات �لذهبية و�لف�شية و�لربونزية يف 
بطوالت �ملبارزة على �مل�شتوى �خلليجي و�لعربي و�الآ�شيوي. ويعد �لكابن 
للمبارزة منذ  �الإم��ار�ت  و�ملوؤ�ش�شة الحتاد  �ملميزة  �لكو�در  �أحد  لبيب  عالء 
باالحتاد  طويلة  لفرتة  �لفنية  �للجنة  ع�شوية  �شغل  حيث   2006 ع��ام 
و�أ�شرف على �لعديد من �لبطوالت �لتي نظمها �حتاد �الإم��ار�ت للمبارزة 
�شو�ء �لبطوالت �لعاملية �أو �لبطوالت �لعربية و�خلليجية و�ملحلية، و�شارك 

يف �لعديد من �لبطوالت كحكم دويل.

يف �آخر 3 مو��شم له يف �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم، هياأ هاري 
�ملو�شم  لكنه يف  توتنهام هوت�شبري  لزمالئه يف  للتهديف  8 فر�س  كني 
�حلايل وحده �شنع حتى �الآن 9 فر�س ليقرتب من �لرقم �لقيا�شي وهو 
20 فر�شة. وبعد �أن كان ر�أ�س حربة هجوم توتنهام تغري دور كني كثري�ً 
هذ� �ملو�شم و�تخذ بعد�ً جديد�ً لي�شبح نقطة �الرتكاز �لتي يعتمد عليها 

فريق �ملدرب جوزيه مورينيو يف �لثلث �الأخري.
و�شبق لكني العب منتخب �إجنلرت� �لفوز بجائزة �حلذ�ء �لذهبي لهد�ف 
�أحرز كني هدفه  �لدوري �الجنليزي �ملمتاز مرتني. وقبل مدة ق�شرية 
رقم 200 مع توتنهام لكن دوره حتول هذ� �ملو�شم من �إحر�ز �الأهد�ف 
�أخ��رى يف فوز فريقه  �ل��دور جلياً مرة  �لفر�س وظهر هذ�  �إىل �شناعة 
�أجل  م��ن  ك��ني  ت��ر�ج��ع  فقد  �ل�شبت.  �أم�����س   0-2 �شيتي  مان�ش�شرت  على 
��شتدر�ج مد�فعي �شيتي ودفعهم �إىل �لتقدم ومن ثم �ف�شح �ملجال �أمام 

قبل  �الأول  �لهدف  الإح���ر�ز  هيونغ-مني  �شون  �جلنوبي  �ل��ك��وري  زميله 
�لهدف  الإح���ر�ز  �شيل�شو  ل��و  جيوفاين  �إىل  �الأخ���رية  �لتمريرة  يقدم  �أن 
�لثاين وي�شعد فريقه ل�شد�رة �لبطولة. ومل تكن هذه �ملرة �الأوىل �لتي 
يرت�جع فيها كني �إىل و�شط �مللعب من �أجل �إف�شاح �ملجال �أمام زمالئه 
�أدى هذ� لتاألق �شون �لذي يت�شدر حالياً قائمة هد�يف  هذ� �ملو�شم وقد 
�شكاي  ل�شبكة  ك��ني  ق��ال  �جل��دي��د  دوره  وع��ن  �أه����د�ف.  بت�شعة  �لبطولة 
ركالت  على  و�حل�شول  �لكرة  على  "�ال�شتحو�ذ  �لتلفزيونية:  �شبورت�س 

حرة و�لتحلي بالقوة وحماولة تهيئة �لفر�شة لزمالئي".
و�أ�شاف �لالعب �لدويل: "يف هذ� �ملو�شم يتعني �لقيام بكل �شيء من �أجل 
�لفريق  �أجل  من  جدية  بكل  �لعمل  تت�شمن  وظيفتي  باملباريات،  �لفوز 
�أحب  �أي�شاً  لكني  �الأه����د�ف..  �إح���ر�ز  وبالتاأكيد  �اللتحامات  يف  و�ل��ف��وز 

�لدفاع، لدي �أف�شل �إح�شا�س بعد هذ� �الأد�ء يف �ملبار�ة �الأخرية".

»�شانع الأهداف« كني يقود توتنهام لل�شدارة



 
قطيع �شباع يجر رجال من منزله وياأكل ن�شفه

 لقي رجل م�شن م�شرعه بطريقة موؤملة وماأ�شاوية عندما �قتحم 
قطيع من �ل�شباع كوخه فى منطقة ت�شريومانزو �لريفية بو�شط 

زميبابوي بينما كان نائما.
ما�شيكا،  ت��ن��د�ي  �مل�����ش��ن،  �ل��رج��ل  ع��رث على  �إن���ه  �ل�شلطات  وق��ال��ت 
�لبالغ من �لعمر 87 عاما على بعد 1000 قدم من كوخه �ملبني 
�الثنني  ليلة  وق��ع  �حل��ادث  �أن  �إىل  م�شرية  و�خل�شب،  �لطني  من 

�ملا�شي.
ووفقا لل�شلطات، فاإنه عندما �كت�شف �لقرويون جثة ما�شيكا، كان 
�لن�شف �ل�شفلي منها مفقود�، بح�شب ما ذكرت �شبكة "�شي �إن �إن" 

�الإخبارية �الأمريكية.
�إد�رة �مل��ت��ن��زه��ات و�حل��ي��اة �ل��ربي��ة يف  �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م هيئة  وق���ال 
زميبابوي، تينا�شي فار�و، �إن حر��س �ملتنزهات يبحثون حاليا عن 

�ل�شباع �لتي هاجمت ما�شيكا يف حماولة "للق�شاء عليها".
و�أكد فار�و هجوم �ل�شباع �لقاتل يف تغريدة على تويرت، حيث كتب 
قائال: "قتل رجل م�شن عمره 87 عاما وكان يعي�س منفرد� على 

يد جمموعة من �ل�شباع يف ت�شريومانزو".
و�أ�شاف �أن �لرجل �مل�شن "كان نائما يف كوخه عندما وقع �حلادث 
�ملوؤ�شف. ومت جره خارج كوخه حلو�يل 300 مرت، حيث كان �جلزء 
�ل�شفلي من ج�شمه مفقود�. كانت عالمات �شحب وجر �ل�شباع له 
�أنه مكون من  ويعتقد  �ل�شباع،  نف�س قطيع  �أن  ويعتقد  مرئية". 
6 �شباع، كان م�شوؤوال عن �شل�شلة �لهجمات �الأخرية على �ملا�شية 
�ل�شكان �ملحليني على  �إنه مت حث  ف��ار�و  �ملنطقة. وقال  و�ملاعز يف 
�الأب����و�ب  و�إغ����الق جميع  ل��ي��ال  �ل��ت��ح��رك  �ليقظة وجت��ن��ب  ت��وخ��ي 
يتم  �أن  �إىل  �لقاتلة،  �حليو�نات  على  �لقب�س  يتم  حتى  و�لنو�فذ 

تعقب �حليو�نات �ل�شارية و�لق�شاء عليها.

مري�شة تروي جتربتها مع اأول لقاح
 تعد كارين �شيم�شون و�لتي تعمل ممر�شة، �أول �شخ�س يف �لعامل 
م�شممة  �مل�شادة،  �الأج�شام  من  ت�شكيلة  ت�شم  حقنة  على  يح�شل 

خ�شي�شا للوقاية من "كوفيد19-".
ونقلت �شبكة "�شكاي نيوز" �لربيطانية عن �شيم�شون قولها، �إنها 

�أر�دت �لعالج لتتمكن من �لعودة �إىل حياتها �لطبيعية.
�ملركزة  �لعناية  "ر�أيت خالل عملي يف وحدة  �شيم�شون:  و�أ�شافت 
للمر�شى  بالن�شبة  مدمر�  كان  لقد  �مل�شابني،  على  كورونا  تاأثري 

و�أقاربهم".
�أف��ت��ق��د روؤية  �أن��ن��ي  �أم���ي و�أب���ي منذ م��ار���س، كما  �أر  "مل  وت��اب��ع��ت: 
�أ�شدقائي و�حت�شان بناتي. مينحنا هذ� �لعالج بع�س �الأمل، وهو 

ما يريده �جلميع يف �لوقت �لر�هن".
هم  �ل�شحي  بالقطاع  �الأمامية  �خلطوط  يف  �لعاملني  �أن  وبينت 
�الأكرث �حتياجا للقاح نظر� لظروف �لعمل �لقا�شية �لتي ميرون 
بها، الفتة �إىل وجود �أعد�د كبرية من �ملر�شى ياأملون يف �حل�شول 

عليه �أي�شا.
"�أ�شرت�زينيكا"  ب�شركة  �خلا�س  �لعالج  على  �شيم�شون  وح�شلت 
منه  ي�شتفيد  �شخ�س  ك��اأول  �مل�شادة،  �الأج�شام  على  يرتكز  و�ل��ذي 

�شمن جتربة �شت�شمل �ألف �شخ�س يف بريطانيا.
وتقول "�أ�شرت�زينيكا" �إن لقاحها لديه �لقدرة على حماية �الأفر�د 
من كورونا على �لفور، وت�شتمر فعاليته ملا بني 6 �شهور وعام كامل. 
�ل�شبت، مو�فقة طارئة  �الأمريكية،  و�ل��دو�ء  �لغذ�ء  �إد�رة  ومنحت 
�لتكنولوجيا  �شركة  ط��ّورت��ه  �ل��ذي  لكوفيد19-  ع��الج  ال�شتخد�م 

�حليوية "ريجينريون".
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علماء يطورون �شرائح حلم من اخلاليا الب�شرية
هذه  وح�شلت  �لب�شرية،  �خلاليا  عينات  من  مزروعة  حلم  �شر�ئح  على  �حل�شول  من  �أمريكيون  باحثون   متكن 

�ل�شر�ئح على جائزة �أف�شل ت�شميم لعام 2020 من متحف لندن للت�شميم.
ويف حني ميكن زر�عة �للحم من �خلاليا �ملاأخوذة بو��شطة م�شحة خد ذ�تية، ��شتخدم �لفريق بداًل من ذلك خاليا 

.Ouroboros بحثية من جمموعة زر�عة �الأن�شجة �الأمريكية للح�شول على �شر�ئح
ومنت �خلاليا على �شقالة فطرية يف ظروف د�فئة ملدة 3 �أ�شهر، عن طريق �إطعامها مب�شل ب�شري م�شدره �أكيا�س 
�لدم منتهية �ل�شالحية، و�ملنتج �لناجت كان �شر�ئح من �للحم �لب�شري، مت حفظها يف �لر�تنج وعر�شها يف كل من 

متحف لندن للت�شميم ومتحف فيالدلفيا للفنون.
يف  �ملزروعة  �للحوم  على  �حلالية  �لقيود  بع�س  على  �ل�شوء  لت�شليط  �ملفهوم  هذ�  ط��ورو�  �إنهم  �مل�شممون  ويقول 

�ملخترب ب�شكل عام، وكيف ال يز�ل هذ� يوؤذي �حليو�نات.
نو�ح  لل�شخرية من  مثري  �أي�شاً  ولكنه  و�قت�شادياً  علمياً  "ت�شميمنا جمدي  تالهان  �أورك��ان  �مل�شروع  وقال م�شمم 
من  �لب�شر  �حتياجات  تعوي�س  �شاأنه  من  و�قعي  كحل  �أنف�شنا  �أك��ل  على  ن�شجع  ال  "نحن  تالهان  و�أو�شح  كثرية"، 
�لربوتينات، نحن باالأحرى نطرح �شوؤ�اًل: ما هي �لت�شحيات �لتي نحتاج �إىل تقدميها حتى نتمكن من �ال�شتمر�ر يف 

��شتهالك �للحوم بالوترية �لتي نحن عليها".
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ملك الكوبرا الأ�شود يلدغ مري�ص كورونا.. والعواقب كارثية
كورونا  بفريو�س  م�شاب  بريطاين  رج��ل  تعر�س  �لهند،  �إىل  رحلة  خ��الل 
ح�شبما  و�حلياة،  �مل��وت  بني  تركته  �شامة  كوبر�  �أفعى  من  لهجوم  �مل�شتجد 
�أكدت تقارير �شحفية. ووفقا ملوقع "�شكاي نيوز" �لربيطاين، بات �لرجل 
يعاين �لعمى و�ل�شلل يف �لطرفني �ل�شفليني، بعد لدغة من �أفعى من نوع 
�لعامل. يف  �الأفاعي  �أنو�ع  �أخطر  من  و�حدة  وهي  �الأ�شود"،  �لكوبر�  "ملك 

بريطانيا، الإطالق  قادما من  �أ�شهر  قبل  للهند  �النتقال  �إي��ان جونز  وق��رر 
عمله �جلديد، وهو منظمة خريية ت�شاعد �لفقر�ء يف �لبالد.

تعر�س  عندما  كورونا  بفريو�س  كان م�شابا  فاإن جونز  �شيب،  ووفقا البنه 
لع�شة �لكوبر�، كما �شبق له �الإ�شابة باملالريا وحمى �ل�شنك خالل �إقامته 
يف �لهند. وقال �شيب: "مل يكن �أبي قادر� على �لعودة �إىل بريطانيا ب�شبب 
�لعديد من  �أج���ل دع��م  �ل��وب��اء، وك��اأ���ش��رة تفهمنا رغبته يف �ال���ش��ت��م��ر�ر م��ن 
يكون  ب��اأن  جونز  عائلة  وتاأمل  بالهند".  عليه  �عتمدو�  �لذين  �الأ�شخا�س 
�ل�شلل �لذي �أ�شاب �شاقيه و�لعمى، �أمر� موؤقت، متمنني �أن تتح�شن حالته 
 3.5 �لكوبر� ما بني  وي��رت�وح طول ملك  �لكوبر�.  بعد ع�شة  �مل�شت�شفى  يف 
و4.5 مرت، ويو�زي ر�أ�س �لكوبر� حجم قب�شة �ليد، وميكن ملقدمة ج�شمها 
�النت�شاب حتى يبلغ �رتفاعها معدل طول �إن�شان بالغ. ويكفي �ل�شم �مل�شتخرج 
من ع�شة كوبر� �مللك لقتل فيل �شخم �أو 20 �إن�شانا، ورغم كرب حجمها فاإنها 
تزن 6 كيلوغر�م فقط، وتتميز بال�شرعة و�لر�شاقة. ويوؤثر �شم �لكوبر� على 
�جلهاز �لع�شبي �ملركزي لل�شحية، مما يوؤدي �إىل �أمل �شديد وت�شو�س �لروؤية 
�لت�شمم  كان  و�إذ�  �الأحيان.  بع�س  �لنهاية يف  و�ل�شلل يف  و�لنعا�س،  و�ل��دو�ر 
خطري�، فاإنه يتطور �إىل �نهيار �لقلب و�الأوعية �لدموية، وتقع �ل�شحية يف 

غيبوبة و�شرعان ما ينتهي م�شريها باملوت ب�شبب ف�شل �جلهاز �لتنف�شي.

بقايا �شحيتني لثوران بركان قبل 2000 عام 
ُعرث على بقايا رفات �شخ�شني ق�شيا يف ثور�ن بركان فيزوف قبل نحو �ألفي 
عام يف موقع تنقيب عند �أطر�ف مدينة بومبي، على ما �أعلن م�شوؤولون يف 
�ملوقع �الأثري �الإيطايل. وقال �مل�شوؤولون عن �ملوقع قرب مدينة نابويل يف 
بيان "ُعرث علي هيكلني عظميني ل�شخ�شني ق�شيا جر�ء ثور�ن" �لربكان.

يقدر  �شنا  �أك��رب  ث��ري  ورج��ل  �شاب  لعبد  �لرفات هي  �أن  �لباحثون  ويعتقد 
باأنه يبلغ 40 عاما ويعتقد �أنه كان ي�شتعبده، باال�شتناد �ىل �آثار مالب�شهما 
ثور�ن  بعد  �لرماد  �ملدمرة طمرها  بومبي  ومظهرهما �جل�شدي. ومدينة 
بركان فيزوف �شنة 79 بعد �مليالد، وهي �ملوقع �لثاين �الأكرث جذبا لل�شياح 
�ليوم يف �يطاليا بعد �لكولو�شيوم، �إذ ��شتقبلت �لعام �ملا�شي نحو 4 ماليني 
44 هكتار� هو ما  ز�ئ��ر. و�ملوقع �الث��ري �ل�شخم �لذي ميتد على م�شاحة 
طبقات  وطمرت  �لرومانية.  �المرب�طورية  م��دن  �أغنى  �ح��دى  من  تبقى 
بحالتها  بد�خلها  م��ا  وع��ل��ى  عليها  وح��اف��ظ��ت  �مل��ب��اين  م��ن  �لكثري  �ل��رم��اد 

�الأ�شلية، مبا يف ذلك جثث �ل�شحايا.

طبيب اأملاين: التعقيم املتكرر 
لليدين لي�ص له اأ�شرار

 قال �لربوفي�شور يوهان�س كنوبلوخ 
�إن �ال�شتخد�م �ملتز�يد للمطهر�ت، 
و�ل����ذي ت��ز�م��ن م��ع ب��د�ي��ة �نت�شار 
بل  وب��اء كورونا، غري �شار متاماً، 
من  �أف�شل  يكون  قد  �لعك�س  على 

�لغ�شل �ملتكرر بال�شابون.
و�أو�شح رئي�س ق�شم �ل�شحة �لعامة 
يف �مل�شت�شفى �جلامعي هامبورغ �أن 
حت��م��ل �مل��ط��ه��ر�ت ال ي��وج��د �إال يف 
�لبكترييا،  يف  ج���د�ً  ن����ادرة  ح���االت 
�لبكترييا ال متوت  �أن  وه��ذ� يعني 
�ملطهر�ت  �أن  م����وؤك����د�ً  ب�����ش��رع��ة، 
للم�شاد�ت  م���ق���اوم���ة  ت�����ش��ب��ب  ال 

�حليوية.
وت��ع��ت��م��د م��ع��ق��م��ات �ل���ي���دي���ن على 
�لكحول. وباالإ�شافة �إىل ذلك، فاإن 
�أطباء  قبل  من  �ملختربة  �ملنتجات 
�جل��ل��دي��ة غ���ري ����ش���ارة ب���امل���رة، �إال 
�لغالب  تتعلق يف  ن���ادرة  ح���االت  يف 

باحل�شا�شية جتاه �لعطور.
وين�شح �خلبري �ل�شحي با�شتخد�م 
�ملطهر�ت يف كل مكان، فهذ� يحمي 
�أي�شاً،  �الآخ����ري����ن  وي��ح��م��ي  �مل�����رء 
�لكحول  ��شتخد�م  �أن  �إىل  م�شري�ً 
للب�شرة من  ���ش��رر�ً  �أق��ل  ق��د يكون 

غ�شل �ليدين �ملتكرر بال�شابون.
و�إذ� مل تكن �الأيدي مت�شخة ب�شكل 
�ليدين  تطهري  فيف�شل  و����ش��ح، 
�ليدين  غ�������ش���ل  ع�����ن  ب���ال���ك���ح���ول 
ب���ال�������ش���اب���ون. وي���ف�������ش���ل ب���ع���د كل 
تطهري �أو غ�شل و�شع كرمي عناية 

على �ليد.

كوميديا رومان�شية تخطف 
الأ�شواء يف الأو�شكار ال�شينية

 خ����ط����ف����ت مم����ث����ل����ة خم�������ش���رم���ة 
وكوميديا رومان�شية �الأ�شو�ء هذ� 
�لذهبي،  �حل�شان  جو�ئز  يف  �لعام 
�لناطقة  �ل�����ش��ي��ن��م��ا  ن�����ش��خ��ة  وه����ي 
�الأو�شكار،  ج��و�ئ��ز  م��ن  بال�شينية 
للعام  �ل�شني  غياب  مع  تايو�ن  يف 

�لثاين عقب خالف �شيا�شي.
"ماي  �ل���ت���اي���و�ين  ح�����ش��د �ل��ف��ي��ل��م 
حبي  )ع��ي��د  فاالنتاين"  مي�شينج 
عاملة يف مكتب  وهو عن  �ملفقود( 
يوم  �أن  ل��ت��ك��ت�����ش��ف  ت�����ش��ح��و  ب���ري���د 
�أو عيد �حلب، مر دون  فاالنتاين، 
�أن ت��دري، خم�س جو�ئز من بينها 
جائزة �أح�شن فيلم وجائزة �أح�شن 

خمرج.
�ملخ�شرمة  �لتايو�نية  �ملمثلة  لكن 
�لتي  عاما(   81( �شو-فانغ  ت�شني 
تعمل بالتمثيل منذ �أكرث من �شتة 
ع��ق��ود، ل��ق��ي��ت ت��رح��ي��ب��ا ح����ار� رمبا 

يكون �الأكرب من نوعه.
فازت ت�شني عن فيلمني خمتلفني 
�إذ ح�شلت على جائزة �أف�شل ممثلة 
تينانت"  "دير  فيلم  يف  م�����ش��اع��دة 
�أف�شل  �لعزيز( وجائزة  )�مل�شتاأجر 
وومان"  بيج  ليتل  فيلم  يف  ممثلة 
)�ملر�أة �لكبرية �ل�شئيلة( وكالهما 

در�ما �أ�شرية معقدة.
تفز  مل  �أنها  فح�شب  لي�س  وت�شني 
�إنها مل  �أب��د� بجائزة قبل ذل��ك بل 

تر�شح للجائزة من قبل.
ك��ن��ت مل  �إن  "حتى  ت�����ش��ني  وق��ال��ت 
�أع���د ق����ادرة ع��ل��ى �مل�����ش��ي ف��اأن��ا �أريد 
من �ملخرج �أن يكتب يل دور �مر�أة 

جتل�س على كر�شي متحرك".

اأودي تك�شف عن 
SQ2 شيارتها اجلديدة�

عن  �ل���ن���ق���اب  �أودي  ����ش���رك���ة  ك�����ش��ف��ت 
 ،SQ2 �أيقونتها  �ملوديل �جلديد من 
�لتي تنتمي لفئة �ملوديالت �لريا�شية 
متعددة �الأغر��س SUV. ومن �ملقرر 
�لعام  م��ط��ل��ع  �الأ�����ش����و�ق  يف  ط��رح��ه��ا 
�لقادم ب�شعر يبد�أ من 45 �ألف و700 
�أن  �الأملانية  �ل�شركة  و�أو�شحت  يورو. 
بد�خلها  ينب�س  �جل��دي��دة  �ل�����ش��ي��ارة 
�الأ�شطو�نات  رب���اع���ي  ت��رب��و  حم���رك 
�شعة 2 لرت وبقوة 300 ح�شان/400 

نيوتن مرت لعزم �لدور�ن �الأق�شى.
تت�شارع  �لكبرية  �لقوة  ه��ذه  وبف�شل 
�ل�شيارة رباعية �لدفع من �لثبات �إىل 
9ر4 ثانية،  100 كلم/�س يف غ�شون 
�ل�شرعة  �إىل  �ل��و���ش��ول  ع���ن  ف�����ش��اًل 
ويتوىل  ك���ل���م/����س.   250 �ل��ق�����ش��وى 
توزيع �لقوة على عجالت �لدفع ناقل 
�لقاب�س  م��زدوج  �أوتوماتيكي  حركة 

من 7 �شرعات.

�شمكة قر�ص تقتل رجال  
�إثر  حتفه  لقي  رج��ال  �أن  حملية  �إع���الم  و���ش��ائ��ل   ذكرت 
تعر�شه لهجوم �شمكة قر�س قبالة �شاطئ �شهري ب�شاحل 

غرب �أ�شرت�ليا.
�إن �شباط  �الأ�شرت�لية  و�لتلفزيون  �الإذ�ع��ة  وقالت هيئة 
�شاطئ  قبالة  �ملياه  من  �لرجل  �نت�شلو�  حمليني  �شرطة 

كيبل وحاولو� عالجه قبل �أن ت�شل �شيارة �الإ�شعاف.
ومل يت�شن على �لفور �الت�شال بال�شرطة للتعليق. وقالت 
غرب  بوالية  �ملحلية  و�لتنمية  �الأولية  �ل�شناعات  هيئة 
حادث  بعد  �ل�شرطة  م�شاعدة  يف  "�شاركت  �إنها  �أ�شرت�ليا 

خطري جنم عن ع�شة �شمة قر�س".
و�أ���ش��اف��ت �ل��ه��ي��ئ��ة �أن �ل�����ش��اط��ئ �ل���ذي مي��ت��د مل�����ش��اف��ة 22 

كيلومرت� وميتاز برماله �لبي�شاء �أُغلق بعد �حلادث.

املراأة اخلفا�ص تقدم اأدلة جديدة عن اأ�شل كورونا
باأبحاثها  ����ش��ت��ه��رت  ���ش��ي��ن��ي��ة  ف���ريو����ش���ات  ع��امل��ة  ك�����ش��ف��ت 
نتائج  �ملتخ�ش�شة بفريو�شات كورونا يف �خلفافي�س، عن 
تف�شى حول  �لذي  �أن فريو�س كورونا  �إىل  ت�شري  جديدة 
�لعامل وت�شبب بوفاة �أكرث من مليون و379 �ألف �شخ�س، 

مل ين�شاأ يف خمتربها �لو�قع بووهان يف �ل�شني.
و�أعادت مديرة مركز �الأمر��س �ملعدية �لنا�شئة يف معهد 
با�شم  �ملعروفة  جينجلي،  �شي  �لفريو�شات،  لعلم  ووه��ان 
بهذ�  �ملت�شلة  �لعديدة  �أبحاثها  �خلفا�س" ب�شبب  "�ملر�أة 
2012 من  �حليو�ن، �ختبار عينات �لدم �ملاأخوذة يف عام 
كهوف  يف  �لعمل  بعد  باملر�س  �أ�شيبو�  مناجم  عمال   4
�خلفافي�س يف جنوب غربي �ل�شني، وقد �أظهرت �لنتائج 
عدم �إ�شابة �أي منهم بكوفيد19-، ح�شبما ذكرت �شحيفة 

بو�شت". مورنينغ  ت�شاينا  "�شاوث 
"نيت�شر"  مبجلة  ن�شرت  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة  يف  �شي  وق��ال��ت 
�لعلمية، �إن فريقها �أعاد موؤخر� �ختبار �لعينات �ملاأخوذة 
ب�"�شار�س-  �إ�شابتهم  ع��دم  ثبت  وق��د  �ملناجم،  عمال  من 
�ملوؤ�مرة"  "نظريات  م��ع  ي��ت��ع��ار���س  م��ا  وه���و   ،"2 ك���وف- 
�لفريو�س  �أ�شل  خمتربها  ب��اأن  و�لقائلة  ب�شي،  �ملحيطة 

�مل�شبب لكوفيد19-.
در��شتها  كيفية  مف�شل  ب�شكل  �ل�شينية  �لعاملة  و�شرحت 
وفريقها لفريو�س كورونا �خلا�س باخلفافي�س و�ملعروف 
م�شدر  يكون  �أن  نافية   ،2012 �شنة   RaTG13 با�شم 

فريو�س كورونا �مل�شتجد.
�لتي جمعتها  �لفريو�شات  ف��اإن  �جل��دي��دة،  �لنتائج  ووف��ق 
قبل  �لب�شر  �أو  �حليو�نات  من  كانت  �شو�ء  وفريقها  �شي 
2019، مل  �أو�خر  تف�شي كورونا يف ووهان و�شط �ل�شني 

تكن "�شار�س- كوف- 2".
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ت��ل��ك �ل��ن��ظ��ري��ات، ق��ال��ت ���ش��ي وق��ت��ه��ا �إن 
كوف-  ل�"�شار�س-  �الأويل  �مل�شيف  تكون  قد  �خلفافي�س 
�خلفافي�س  ب��ني  �ل��و���ش��ي��ط  �مل�شيف  حت��دي��د  دون   ،"2
و�ل��ب�����ش��ر. ويف �آخ���ر حت��دي��ث ب��ه��ذ� �خل�����ش��و���س م��ن �شي، 
13 عينة  �إن فريقها جمع  �لعاملة  �ملا�شي، قالت  �الأ�شبوع 
�أ�شيبو� مبر�س تنف�شي غام�س  �أربعة عمال مناجم  من 
بعد �إز�لتهم لرب�ز �خلفافي�س مبنجم نحا�س يف مقاطعة 

يونان باأبريل 2012.

ر�شالة خمفية يف خمطوطة من القرن اخلام�ص ع�شر
روت�ش�شرت  معهد  يف  �ل��ط��الب  م��ن  جمموعة   �كت�شف 
خمطوطة  ور�ء  خمفي  ن�س  عن  �لنقاب  للتكنولوجيا 
ت�شوير  ن��ظ��ام  با�شتخد�م  ع�شر  �خل��ام�����س  �ل��ق��رن  م��ن 

قامو� بتطويره باأتف�شهم.
�لفنية  �مل���ج���م���وع���ة  م����ن  ج�������زء�ً  �مل���خ���ط���وط���ة  وك����ان����ت 
فوق  باالأ�شعة  �لت�شوير  ��شتخد�م  بعد  ولكن  بالكلية، 
طبقات  م��ن  مكونة  �أن��ه��ا  ع��ن  �لك�شف  مت  �لبنف�شجية، 
متعددة، وُطلب من �لطالب بناء نظام ت�شوير باالأ�شعة 
فوق �لبنف�شجية متعدد �الأطياف لقر�ءة �لن�س �ملخفي 
�لعديد  ��شتعارة  م��ن  �ل��ط��الب  ومت��ك��ن  �مل�شتند�ت.  يف 
ك��اري، وعندما ُو�شعت  من �ملخطوطات من جمموعة 
حتت �شوء �الأ�شعة فوق �لبنف�شجية، ظهرت خمطوطة 

فرن�شية د�كنة حتت �لن�س �ملرئي.
�الأور�ق  م�شح  لذلك مت  مكلفاً،  �ملخطوطة  �شنع  وكان 
مرة  للكتابة  ��شتخد�مها  و�إع�����ادة  �الأح���ي���ان  بع�س  يف 
�أخرى، و�لن�س �ملم�شوح غري مرئي للعني �ملجردة، لكن 
�أن  ميكن  �ل�شوء  طيف  م��ن  �أخ���رى  ت���ردد�ت  ��شتخد�م 

ي�شيء �لكتابة �الأولية ويزيل �لن�س �ملرئي.
�ل�شنة  يف  �لت�شوير  ع��ل��وم  طالبة  اللينا  زوي  وق��ال��ت 

"كان هذ� مذهاًل الأن  �لثانية و�لتي عملت يف �مل�شروع 
ك��اري منذ حو�يل  �لوثيقة موجودة يف جمموعة  هذه 

عقد من �لزمن ومل يالحظها �أحد".
 Otto Ege و�أ�شافت زوي "والأنها �أي�شاً من جمموعة
�لتي حتتوي على 30 �شفحة �أخرى معروفة من هذ� 
�لكتاب، فمن �ملده�س حقاً �أن �ل�شفحات �ل� 29 �الأخرى 
�لتي نعرف مكان وجودها ميكن �أن حتتوي على �أ�شر�ر 

مماثلة".
جمموعة Otto Ege هي �شل�شلة من �ملخطوطات �لتي 
جمعها Otto F. Ege وهي جمموعة من خمطوطات 
�لع�شور �لو�شطى �لتي تعر�شت للتلف �أو غري �ملكتملة 
ومت بيعها �أو توزيعها على �ملكتبات و�ملجموعات �خلا�شة 
يف جميع �أنحاء �أمريكا �ل�شمالية، مبا يف ذلك جمموعة 

كاري.
�لت�شوير  ن��ظ��ام  �مل��خ��ط��وط��ة حت���ت  �ل���ط���الب  وو����ش���ع 
باالأ�شعة فوق �لبنف�شجية ومتكنو� من �لتقاط �لكتابة 
لتكون  كمبيوتر  جهاز  �إىل  نقلها  مت  بكامري�  �ملخفية 
قابلة �أكرث للقر�ءة، و�شيتم فح�شها من قبل �ملوؤرخني 

�لذين �شيدر�شون �لن�س ويحددون معناه.

�شيا تعاين من مر�ص نادر
 تعر�شت �ملغنية و�لكاتبة و�ملمثلة �لعاملية �شيا النتقاد�ت كثرية من 
قبل �جلمهور بعد �إعطائها دور �شخ�شية م�شابة بالتوحد للممثلة 
تعاين من هذه  و�لتي ال   ، فيلمها �جلديد  زيغلر يف  م��ادي  �لعاملية 

�مل�شكلة.
 Saved" �أغنيتها  م��وؤخ��ر�  طرحت  قد  كانت  �شيا  �ن  ذك��ره  �جلدير 
وهي موّجهة  "يوتيوب"،  على  �لر�شمية  قناتها  عرب   ،"My Life
خ�شي�شاً للت�شدي لفريو�س كورونا. على �شعيد �آخر فاإن �شيا ك�شفت 
ومبر�س  �ملزمن  �الأمل  من  تعاين  فهي  ن��ادر،  مبر�س  �إ�شابتها  عن 
ع�شبي، ب�شبب متالزمة Ehlers-Danlos �لنادرة، �لتي قد توّلد 

تعباً �شديد�ً، و�أوجاعاً حادة يف �ملفا�شل.

بيتا م�رغاترويد خالل ح�ص�رها فعالية للت�عية ب�صرطان �لثدي �لتي ��صت�صافتها Anne Heche يف غرب ه�لي�ود, كاليف�رنيا. � ف ب


