�أجرت  234,763فح�صا ك�شفت عن � 2,613إ�صابة

�ص 06

«ال�صحة» تعلن �شفاء  1,587حالة جديدة من كورونا

املجل�س الوزاري للتنمية يناق�ش حزمة مبادرات
لتطوير منظومة العمل احلكومي وت�رشيعاته

•• ابوظبي -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  7,149جرعة خالل ال�ساعات
ال�ـ  24املا�ضية وب��ذل��ك يبلغ جمموع اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى �أم�س
 6,273,009جرعة ومعدل توزيع اللقاح  63.43جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح #كوفيد 19و�سعياً �إىل الو�صول
�إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت
وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.19
من جهة �أخرى ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم �..أعلنت الوزارة
عن �إج��راء  234,763فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات
خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
(التفا�صيل �ص)6
مواقــيت ال�صالة الفجر05:22 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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عربي ودويل

فيكتور �أوربان ،القطيعة
املح�سوبة مع اليمني الأوروبي
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احتاد الإمارات للجوجيت�سو
يثمن دور املر�أة يف يومها العاملي
�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 32صفحة -الثمن درهمان

الإمارات ت�شارك العامل االحتفاء بيوم املر�أة

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يهنئان ابنة الإمارات وي�ؤكدان �أن متكني املر�أة �أولوية
•• الإمارات-وام:

قدم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
رع��اه اهلل ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة التهنئة �إىل ابنة الإم ��ارات يف ال�ي��وم العاملي
للمر�أة.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
يف تغريدة على ح�ساب �سموه ال�شخ�صي يف (تويرت):
يف اليوم العاملي للمر�أة  ..نهنىء بنت الإم ��ارات على
�إجن��ازات �ه��ا العلمية واالق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ..
ون�ه�ن��ىء �أم الإم� ��ارات على دعمها ال��ذي �أث�م��ر و�أينع
ق�ص�صاً نفخر بها  ..ون�ه�ن��ىء �شعب الإم� ��ارات الذي
�أ��ش��رك امل��ر�أة منذ البداية يف م�سرية التنمية وو�صل
بهذه امل�سرية للعاملية.
من جانبه قال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد

�آل نهيان يف تغريدة على ح�ساب �سموه ال�شخ�صي يف
(تويرت) :يف اليوم العاملي للمر�أة�..أوجه حتية تقدير
�إىل امل��ر�أة يف الإم ��ارات والعامل..لقد وقفت ب�شجاعة
و�إخ�لا���ص يف اخلطوط الأمامية ملواجهة “كورونا”
ل �ت ��ؤك��د �أن م�ستقبل امل�ج�ت�م�ع��ات ي��رت�ب��ط بامل�شاركة
املت�ساوية والفاعلة للن�ساء وال��رج��ال..مت�ك�ين املر�أة
�أولوية �أ�سا�سية يف ر�ؤية التنمية الإماراتية.
وت�شارك الإم ��ارات العامل اليوم احتفاله بيوم املر�أة
العاملي ال��ذي ي�صادف الـ 8م��ار���س م��ن ك��ل ع��ام ،فيما
باتت املنا�سبة فر�صة لالحتفاء ب��الإجن��ازات املحققة
خ�لال ع��ام .وم��ع ال�ظ��روف اال�ستثائية ال�ت��ي فر�ضها
انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد «كوفيد »19وتزامناً
م��ع �إط�ل�اق الأمم املتحدة احتفالية ه��ذه ال�ع��ام حتت
�شعار «امل��ر�أة يف ال�صفوف القيادية لتحقيق م�ستقبل
م��ن امل���س��اواة يف ع��امل كوفيد  ،»19 -وذل��ك احتفاء
باجلهود الهائلة وم�ساهماتها يف مواجهة هذه الأزمة.
(التفا�صيل �ص)5

الأمم املتحدة :ر�شاوى دفعت
للت�أثري على نتائج انتخابات ليبيا

•• عوا�صم-وكاالت:

القمة العاملية للحكومات تنظم حوارا دوليا لتحديد التوجهات امل�ستقبلية يف القطاعات احليوية

ت�سجيل الطلبة املتميزين من غري املواطنني
يف املدار�س احلكومية � 4إبريل املقبل

حممد بن را�شد :الإمارات ت�شارك العامل جهود ت�صميم مالمح امل�ستقبل

ك�شفت م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي «تعليم» ،عن فتح باب الت�سجيل
�أمام الطالب املتميزين من غري املواطنني ،يف املدار�س الإماراتية للعام
الدرا�سي املقبل  -2022 2021يف تاريخ � 4أبريل املقبل على �أن ي�ستمر
(التفا�صيل �ص)3
حتى منت�صف ال�شهر ذاته.

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي «رع��اه اهلل»� ،أن ال�ع��امل مي��ر مبرحلة
ح��ا��س�م��ة مل ي�شهدها م��ن ق�ب��ل ،تتطلب ت�ع��زي��ز �أط ��ر ال �ت �ع��اون ال ��دويل،
واعتماد مبادرات وقرارات دولية م�شرتكة ،واتخاذ خطوات فورية ،لتعزيز

•• دبي  -حم�سن را�شد

الدبيبة يواجه الربملان اليوم و�سط ت�شكيك يف �شرعيته

•• دبي  -وام:

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف ال�سعودية بطائرات مفخخة

جاهزية احلكومات لتحديات جديدة على ال�صعد ال�صحية واالجتماعية
واالقت�صادية .وقال �سموه� :إن دولة الإمارات حري�صة على تعزيز احلوار
الدويل ال�شامل ،ودعم اجلهود العاملية لت�شكيل منظومة عاملية ترتكز على
التعاون وال�شراكة لر�سم التوجهات امل�ستقبلية ،مبا ينعك�س �إيجاباً على
ال��دول ،ويدعم اجلهود لتحقيق تطلعات املجتمعات و�آمالها مب�ستقبل
(التفا�صيل �ص)2
�أف�ضل يرتقي بجودة حياتها.

يواجه رئي�س احلكومة الليبية اجلديدة ،عبد احلميد الدبيبة ،اليوم
االثنني ،امتحاناً �صعباً �أمام الربملان الذي ي�ستعد لعقد جل�سة عامة
مبدينة �سرت للنظر يف منح الثقة للحكومة .حيث يقدم الدبيبة
للنواب قائمة وزارية مثرية للجدل حتيط بها الكثري من ال�شكوك،
كما �أنه مثقل باتهامات دفع ر�شاوي للم�شاركني يف احلوار ال�سيا�سي
النتخابه على ر�أ�س ال�سلطة التنفيذية.
والأحد ،بد�أ نواب الربملان الليبي بالتوافد على مدينة �سرت ،حيث
�سي�صلون تباعاً عرب مطار املدينة الذي متت �إعادة تهيئته و�صيانته
م�ؤخراً ،وذلك بعد ف�شل املفاو�ضات التي قادها رئي�س احلكومة عبد
احلميد الدبيبة مع اجلماعات امل�س ّلحة التابعة للوفاق ،لفتح الطريق
ال�ساحلي «م�صراتة – �سرت» املغلق منذ  ،2017حيث تطالب هذه
املجموعات ب�ضمانات لتنفيذ هذه اخلطوة.
وتو ّقع النائب بالربملان الليبي جربيل �أوحيدة �أن يح�صل الن�صاب
القانوين يف هذه اجلل�سة ،بعد �إعالن �أغلب النواب عن ا�ستعدادهم
للح�ضور ،لكنه ا�ستبعد ح�صول احلكومة على الثقة.
و�أو�ضح �أوحيدة �أن جل�سة االثنني �ستكون خم�ص�صة ملناق�شة برنامج
وت�شكيلة احلكومة ،خا�ص ًة �أن القائمة امل�سر ّبة فاج�أت اجلميع ومل
تكن ع��ادل��ة ،حيث هيمنت عليها الرت�ضيات وغ��اب��ت عنها الكفاءة
والنزاهة واحلكمة وال�شعور بامل�س�ؤولية جتاه الوطن واملواطن ،كما
مل يتم فيها مراعاة ظروف املرحلة احلالية التي تعي�ش فيها البالد،
�إ�ضافة �إىل �أ ّنها غرقت يف نف�س م�ستنقع الف�ساد.
�إىل ذلك� ،أكد فريق اخلرباء التابع للأمم املتحدة ،ثبوت دفع وتلقى
ر��ش��اوى �أث�ن��اء ج��والت احل��وار ال�سيا�سي الليبي يف تون�س ،بغر�ض
الت�أثري على نتائج انتخابات ال�سلطة التنفيذية اجلديدة يف ليبيا.

التحالف يدمر  10م�سريات مفخخة ويطلق عملية ع�سكرية نوعية �ضد قدرات احلوثيني

•• ابوظبي-اليمن-وام-وكاالت:

�أعربت دولة الإمارات عن �إدانتها وا�ستنكارها ال�شديدين ملحاوالت ميلي�شيات
احلوثي الإرهابية املدعومة من �إيران ،ا�ستهداف املدنيني والأعيان املدنية
بطريقة ممنهجة ومتعمدة يف اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة ام�س،
من خالل عدد من الطائرات املفخخة ،اعرت�ضتها قوات التحالف.
و�أكدت دولة الإمارات يف بيان �صادر عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل �أن
ا�ستمرار هذه الهجمات الإرهابية جلماعة احلوثي يعك�س حتديها ال�سافر
للمجتمع الدويل وا�ستخفافها بجميع القوانني والأعراف الدولية.
وحثت الوزارة املجتمع الدويل على �أن يتخذ موقفا فوريا وحا�سما لوقف
ه��ذه الأع �م��ال امل�ت�ك��ررة ال�ت��ي ت�ستهدف املن�ش�آت احل�ي��وي��ة وامل��دن�ي��ة و�أمن
وا�ستقرار اململكة ،م��ؤك��دة �أن ا�ستمرار ه��ذه الهجمات يف الآون��ة الأخرية
يعد ت�صعيدا خطريا ،ودلي ً
ال جديداً على �سعي هذه امللي�شيات �إىل تقوي�ض
الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
وج ��ددت ال� ��وزارة ت�ضامن دول ��ة الإم � ��ارات ال�ك��ام��ل م��ع اململكة �إزاء هذه
الهجمات الإرهابية ،والوقوف معها يف �صف واحد �ضد كل تهديد يطال
�أمنها وا�ستقرارها ،ودعمها يف كل ما تتخذه من �إج��راءات حلفظ �أمنها
و�سالمة مواطنيها واملقيمني على �أرا�ضيها.

و�أك ��د ال�ب�ي��ان �أن �أم��ن الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة و�أم ��ن اململكة العربية
ال�سعودية كل ال يتجز�أ و�أن �أي تهديد �أو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة
تهديداً ملنظومة الأمن واال�ستقرار فيها.
جاء هذا يف الوقت الذي �أعلن فيه حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن ،الأحد،
ب��دء تنفيذ عملية ع�سكرية نوعية ب�ضربات ج��وي��ة ق��وي��ة �ضد امليلي�شيا
احلوثية يف اليمن .و�أو� �ض��ح التحالف �أن العملية الع�سكرية ت�ستهدف
القدرات احلوثية بالعا�صمة املحتلة �صنعاء وعدد من املحافظات اليمنية
الأخ��رى .و�شدد التحالف على �أن املدنيني والأعيان املدنية يف ال�سعودية
خط �أحمر ،م�ضيفاً� :سنحا�سب القيادات الإرهابية التي حتاول ا�ستهداف
املدنيني والأعيان املدنية.
و�أو� �ض��ح �أن العملية النوعية ال�ت��ي �أطلقها تتوافق م��ع ال�ق��ان��ون الدويل
الإن�ساين وقواعده العرفية.
ي�أتي هذا �إثر اعرتا�ض وتدمري  10طائرات بدون طيار مفخخة جميعها
حاولت ا�ستهداف املدنيني والأع�ي��ان املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة
الأح��د .وقد �أعلن اعرتا�ض وتدمري  5م�سريات حوثية مفخخة حاولت
ا�ستهداف املدنيني ،وبعدها بقليل مت اعرتا�ض وتدمري  3طائرات بدون
طيار ،كما �أعلن عن تدمري طائرتني م�سريتني ،لريتفع العدد �إىل 10
طائرات م�سرية مفخخة �أطلقت جتاه ال�سعودية.

تعديلحكومييفالأردن
لت�سريع الإ�صالحات

غارةغام�ضة�شمايل�سوريا
ت�ستهدف من�ش�أة نفطية

ق��ال م�س�ؤولون �إن من املتوقع �أن
ي �ج��ري رئ �ي ����س ال � � ��وزراء الأردين
ب���ش��ر اخل �� �ص��اون��ة ت�ع��دي�لا وزاري ��ا
للم�ساعدة يف ت�سريع الإ�صالحات
ال �ت��ي ين�صح ب�ه��ا � �ص �ن��دوق النقد
ال��دويل وتعترب �ضرورية لتحقيق
االن�ت�ع��ا���ش االق�ت���ص��ادي يف اململكة
بعد ال�ضرر ال��ذي �سببته جائحة
فريو�س كورونا.
ي�شمل التعديل �ستة وزراء جدد
بينهم وزي ��را ال��داخ�ل�ي��ة والعدل،
اللذان �أقالهما اخل�صاونة الأ�سبوع
املا�ضي ب�سبب ح�ضورهما م�أدبة
يف م�ط�ع��م ي�ن�ت�ه��ك ق �ي��ود كورونا
التي يُفرت�ض �أنهما م�س�ؤوالن عن
تطبيقها.
وك��ان ال�ع��اه��ل الأردين امل�ل��ك عبد
اهلل ق��د ع�ّي�نّ اخل �� �ص��اون��ة ،ال��ذي
ت�ل�ق��ى ت�ع�ل�ي�م��ه يف ب��ري�ط��ان�ي��ا كما
�أن� ��ه دب �ل��وم��ا� �س��ي خم �� �ض��رم �سابق
وم �� �س��اع��د ل �ل �ق �� �ص��ر ،يف �أكتوبر
ت���ش��ري��ن الأول امل��ا��ض��ي ال�ستعادة
ثقة ال�شعب بخ�صو�ص التعامل مع
الأزمة ال�صحية املتعلقة بفريو�س
كورونا وتهدئة الغ�ضب من ف�شل
احل �ك��وم��ات امل �ت �ع��اق �ب��ة يف الوفاء
بتعهدات حتقيق االزده ��ار واحلد
من الف�ساد .ويقول م�ساعدون �إن
من املتوقع �أن يحتفظ اخل�صاونة
مبحمد الع�سع�س ،خريج جامعة
هارفارد ،مبن�صبه كوزير للمالية.

�أظ� � � � �ه � � � ��رت � � � �ص� � ��ور ب� � ��الأق � � �م� � ��ار
اال�صطناعية �أن �ضربة �صاروخية،
ي�شتبه يف �أن�ه��ا ا�ستهدفت من�ش�أة
لتحميل النفط ،ت�ستخدمها قوات
امل �ع��ار� �ض��ة امل��دع��وم��ة م ��ن تركيا
�شمايل �سوريا� ،أ�شعلت ح��رائ��ق يف
منطقة كبرية توجد فيها ناقالت
نفط عادة.
و�ألقت جماعات املعار�ضة ال�سورية
باللوم على رو�سيا يف الهجوم الذي
وق��ع ،م�ساء اجلمعة ،بالقرب من
ب�ل��دت��ي ج��راب�ل����س وال �ب��اب بالقرب
من احلدود مع تركيا.
وق� ��ال امل��ر� �ص��د ال �� �س��وري حلقوق
الإن�سان يف تقرير� ،إن �سفنا حربية
رو�سية يف البحر املتو�سط �أطلقت
ث�لاث��ة � �ص��واري��خ �أ� �ص��اب��ت م�صايف
نفط بدائية و�شاحنات �صهاريج يف
املنطقة.
وق��ال التقرير �إن �أك�ثر من 180
� �ش��اح �ن��ة و� �ص �ه��ري��ج اح�ت�رق ��ت يف
احلريق الهائل ،وقتل � 4أ�شخا�ص
على الأقل و�أ�صيب .24
و�أظ � � � �ه � � � ��رت �� � �ص � ��ور ب � ��الأق� � �م � ��ار
اال� �ص �ط �ن��اع �ي��ة ل �� �ش��رك��ة بالنيت
البز ،حللتها وكالة �أ�سو�شيتد بر�س
الأح ��د ،ح��ري� ًق��ا ان��دل��ع يف منطقة
ب��ال�ق��رب م��ن جرابل�س ب�ين يومي
�صباحا .و�أظهرت
اجلمعة وال�سبت ً
� �ص��ور � �س��اب �ق��ة م �ئ��ات ال�شاحنات
ال�صهريجية متجمعة يف املنطقة.

•• دم�شق-وكاالت:

•• عمان-رويرتز:

البابا فرن�سي�س ي�ستمع اىل م�آ�سي العراقيني يف املو�صل (ا ف ب)

البابا ي�ستمع لروايات م�ؤملة من
امل�سلمني وامل�سيحيني يف املو�صل

•• املو�صل-وكاالت:

روى �سكان م�سلمون وم�سيحيون يف مدينة املو�صل العراقية �أم�س الأحد
للبابا فرن�سي�س معاناتهم حتت احلكم الوح�شي لتنظيم داع�ش الإرهابي
وبارك البابا عزمهم على النهو�ض من و�سط الرماد وقال لهم �إن الأخوة
�أقوى من قتل الإخوة.
وح��ث البابا فران�سي�س م�سيحيي العراق الذين طالت معاناتهم على
ال�صفح عن املظامل التي يرتكبها املتطرفون بحقهم ،وموا�صلة املثابرة
على �إعادة بناء البالد بعد �سنوات من احلرب وال�صراعات الطائفية.
وجه البابا فران�سي�س النداء ،الأحد ،خالل زيارة �سعيدة لطائفة قرقو�ش
امل�سيحية يف �سهل نينوى �شمايل العراق.
وخالل حديثه �إىل جمهور كني�سة الطاهرة الكربى (احلبل بال دن�س)
امل��زدح�م��ة ،ق��ال ال�ب��اب��ا فران�سي�س �إن كلمة امل�غ�ف��رة ه��ي كلمة �أ�سا�سية
للم�سيحيني.
و�أ��ض��اف ق��د يكون الطريق �إىل ال�شفاء الكامل ط��وي� ً
لا ،لكنني �أطلب
منكم ،من ف�ضلكم� ،أال تثبطوا عزميتكم .ما نحتاجه هو القدرة على
الت�سامح ،ولكن � ً
أي�ضا ال�شجاعة لعدم اال�ست�سالم .وحتدث البابا بعد �أن
ُ
روت له دوح��ة �صباح عبد اهلل� ،إح��دى �سكان قرقو�ش ،كيف قتل ابنها
و�شابان �آخران يف ق�صف بقذائف الهاون يف � 3أغ�سط�س .2014

بقلوب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره
تتقدم �أ�سرة حترير جريدة الفجر
بخال�ص العزاء و�صادق املوا�ساة �إىل

د�.شريف البا�سل
مدير التحرير
يف وفاة

�شقيقه
و�إىل

�أحمد �سعيد حممد البا�سل و�إخوانه
يف وفاة والدهم

�سعيد حممد البا�سل

�سائلني اهلل العلي القدير �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم �آله وذويه ال�صرب وال�سلوان

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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�أوقاف و�أرا�ضي دبي تتعاونان لدعم م�شاريع الوقف بدبي
•• دبي  -وام:

02

وق��ع مركز حممد ب��ن را��ش��د العاملي ال�ست�شارات ال��وق��ف والهبة التابع
مل�ؤ�س�سة الأوق ��اف و� �ش ��ؤون الق�صر يف دب��ي م��ذك��رة تفاهم م��ع م�ؤ�س�سة
التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي وذلك لتعزيز
اجلهود من �أجل تعريف ال�شركات العقارية ب�أهمية الوقف وامل�ساهمة يف
ترويج "عالمة دبي للوقف".
ووقع املذكرة �إلكرتونيا كل من �سعادة علي حممد املطوع الأمني العام
الق�صر بدبي و�سعادة املهند�س مروان بن غليطة
مل�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون ّ
املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة التنظيم العقاري.
ومت مبوجب املذكرة التفاهم على عقد اتفاقيات ثالثية بني امل�ؤ�س�سة

واملركز وال�شركات العقارية بهدف الرتويج للم�شاريع الوقفية �إلكرتونيا
عرب الأنظمة الإلكرتونية التابعة مل�ؤ�س�سة التنظيم العقاري �إىل جانب
التعاون بني الطرفني لتعريف ال�شركات العقارية بعالمة دبي للوقف.
كما ت�ضمنت مذكرة التعاون تقدمي م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري الدعم
الالزم ملبادرات املركز من خالل حث املتعاملني على امل�ساهمة يف امل�شاريع
الوقفية وال�سعي لإط�لاق املبادرات النوعية للح�صول على عالمة دبي
للوقف واعتماد احل�صول على �شهادة دبي للوقف كمعيار �ضمن ت�صنيف
ال�شركات العقارية .وقال �سعادة علي املطوع الأمني العام مل�ؤ�س�سة الأوقاف
و�ش�ؤون الق�صر بدبي �إن توقيع املذكرة بني مركز حممد بن را�شد العاملي
ال�ست�شارات الوقف والهبة وم�ؤ�س�سة التنظيم العقاري بدبي يعزز فر�ص
ال�ت�ع��اون امل�شرتك ب�ين الطرفني لدعم امل�شاريع الوقفية ع�بر تقدمي

م�ؤ�س�سات القطاع ال�ع�ق��اري خمتلف امل �ب��ادرات النوعية التي ت�سهم يف
تعزيز دورالوقف ومتكينه وفق ر�ؤية الإمارات  2021ودورها الإن�ساين
يف العامل .و�أ�ضاف �أن ت�ضافر اجلهود مع اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
واخل��ا��ص��ة يف خمتلف التخ�ص�صات ي�ه��دف خل��دم��ة املجتمع وحتقيق
ا�ستدامة منو الوقف وتعزيز التكامل يف �أداء امل�س�ؤوليات االجتماعية
بهدف تعزيز روح التالحم والتما�سك بني �أفراد املجتمع ودمج ومتكني
خمتلف الفئات االجتماعية مب��ا ي�ع��زز مكانة الإم� ��ارات كنموذج عاملي
يحتذى به يف تنمية الوقف .ومن جانبه �أع��رب �سعادة املهند�س مروان
بن غليطة املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة التنظيم العقاري عن �سرور امل�ؤ�س�سة
بالتعاون وت�سخري خمتلف �إمكاناتها الإلكرتونية لدعم مبادرات مركز
حممد ب��ن را��ش��د العاملي ال�ست�شارات ال��وق��ف والهبة �إىل جانب توعية

ال�شركات العقارية ب�أهمية الوقف وتعريفهم بعالمة دبي للوقف.
وق��ال" :نقدر ج�ه��ود امل��رك��ز يف ه��ذا امل�ج��ال وال�ت��ي لها �أث��ر مبا�شر على
م�شاريع الوقف وتثقيف القطاع العقاري ب�أهمية هذا النوع من امل�شاريع
وحتديدا املنتجات الوقفية اجلديدة واملبتكرة والتي �سيكون لها بالت�أكيد
�أثر م�ستدام ونتطلع للتعاون وخلق املبادرات التي من �ش�أنها �أن ترتجم
جهودنا امل�شرتكة يف هذا الإطار �إىل واقع ملمو�س".
ومن جهتها ثمنت زينب جمعة التميمي مديرة مركز حممد بن را�شد
العاملي ال�ست�شارات الوقف والهبة مبادرة م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري يف
ن�شر ثقافة الوقف بني متعامليها ،م�شرية �إىل �أن القطاع العقاري قطاع
حيوي وم�ساهمته يف الوقف املبتكر �ستكون لها ب�صمة مميزة يف جمال
العمل الإن�ساين.

برعاية �سموه ..القمة العاملية للحكومات تنظم حوارا دوليا لتحديد التوجهات امل�ستقبلية يف القطاعات احليوية

حممد بن را�شد :الإمارات ت�شارك العامل جهود ت�صميم مالمح امل�ستقبل
• احلوار العاملي ال�شامل �أ�سا�س جناح الإن�سانية يف ت�صميم م�ستقبل �أف�ضل
• الإمارات حري�صة على تعزيز احلوار الدويل ال�شامل لت�شكيل منظومة عاملية ترتكز على التعاون وال�شراكة لر�سم التوجهات امل�ستقبلية
• العامل يواجه حتديات تاريخية تفر�ض �إعادة تطوير منظومته االقت�صادية واالجتماعية
• دولة الإمارات جاهزة للم�شاركة بفاعلية يف �أي جهد دويل يعود باخلري على النا�س ويرتقي بحياة املجتمعات
•• دبي  -وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم �ل ����س ال � ��وزراء
حاكم دب��ي "رعاه اهلل"� ،أن العامل
مير مبرحلة حا�سمة مل ي�شهدها
م ��ن ق� �ب ��ل ،ت �ت �ط �ل��ب ت �ع��زي��ز �أط ��ر
التعاون ال��دويل ،واعتماد مبادرات
وق ��رارات دول�ي��ة م�شرتكة ،واتخاذ
خ �ط��وات ف��وري��ة ،لتعزيز جاهزية
احلكومات لتحديات جديدة على
ال���ص�ع��د ال���ص�ح�ي��ة واالجتماعية
واالقت�صادية.
وق� ��ال � �س �م��وه �إن دول� ��ة الإم� � ��ارات
حري�صة على تعزيز احلوار الدويل
ال �� �ش��ام��ل ،ودع ��م اجل �ه��ود العاملية
لت�شكيل منظومة عاملية ترتكز على
التعاون وال�شراكة لر�سم التوجهات

امل�ستقبلية ،مبا ينعك�س �إيجاباً على
ال� ��دول ،وي��دع��م اجل �ه��ود لتحقيق
ت �ط �ل �ع��ات امل �ج �ت �م �ع ��ات و�آم ��ال� �ه ��ا
مب�ستقبل �أف �� �ض��ل ي��رت�ق��ي بجودة
حياتها.
جاء ذلك ،مبنا�سبة �إعالن م�ؤ�س�سة
القمة العاملية للحكومات تنظيم
ح � � ��وار دويل اف �ت�را� � �ض� ��ي يومي
الثالثاء والأرب �ع��اء  10-9مار�س
احل� ��ايل ،ب��رع��اي��ة ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ي�شارك فيه نخبة من ال�شخ�صيات
وال � �ق� ��ادة ال �ع��امل �ي�ي�ن وامل�س�ؤولني
احل� �ك ��وم� �ي�ي�ن ورواد الأع� � �م � ��ال
واخلرباء الذين �سيتبادلون الر�ؤى
والأف �ك��ار مل�ستقبل ال �ع��امل م��ا بعد
جائحة ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد
"كوفيد – ."19
و�أ�� �ض ��اف � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ

حم� �م ��د ب� ��ن را� � �ش� ��د �آل مكتوم:
"م�ستقبل ج� ��ودة ح �ي��اة الإن�سان
حمور �أ�سا�سي يف ت�صميم الت�صورات
واحللول للتحديات التي منر بها..
ال �ع��امل ي��واج��ه حت��دي��ات تاريخية
تفر�ض عليه �إعادة تطوير منظومته
االقت�صادية واالجتماعية ..احلوار
ال�شامل هو �أ�سا�س جناح الإن�سانية
يف ت�صميم م�ستقبل �أف���ض��ل قائم
على ا�ست�شراف التحديات و�إيجاد
احللول الفعالة".
و�أك� ��د ��س�م��وه �أن "القمة العاملية
للحكومات" من�صة مثالية ملناق�شة
ه ��ذه الأول� ��وي� ��ات مب �� �ش��ارك��ة ق ��ادة
العامل و�صانعي القرار وال�سيا�سات
ومم � �ث � �ل ��ي امل � �ن � �ظ � �م ��ات ال ��دول � �ي ��ة
واخل� �ب ��راء يف خم �ت �ل��ف امل� �ج ��االت،
وم�ساحة مفتوحة لل�شراكة وتعزيز
م �ف �ه��وم احل � � ��وار الإي � �ج ��اب ��ي بني

الدول ،م�شدداً �سموه على �أن دولة
الإمارات جاهزة للم�شاركة بفاعلية
يف �أي جهد دويل يعود باخلري على
ال�ن��ا���س ،وع�ل��ى ا��س�ت�ع��داد ل��دع��م �أي
توجه هادف لتطوير ر�ؤية موحدة
لتعزيز االزده ��ار واالرت �ق��اء بحياة
املجتمعات حول العامل.
 ت�صميم التوجهات امل�ستقبليةللقطاعات احليوية..
وت �ه��دف "حوارات ال�ق�م��ة العاملية
للحكومات" �إىل الت�أ�سي�س
حل � ��وار ع��امل��ي م �ف �ت��وح ي��رك��ز على
ت���ص�م�ي��م ال �ت��وج �ه��ات امل�ستقبلية
لعدد من القطاعات احليوية ،من
خ�ل�ال جل�سات رئي�سية وحوارية
افرتا�ضية ي�شارك فيها املتحدثون
ر�ؤاه � � ��م امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ويتبادلون
الأف� �ك ��ار ال �ه��ادف��ة الب �ت �ك��ار حلول

ل�ل�ت�ح��دي��ات ال �ع��امل �ي��ة امل �ت��وق �ع��ة ،يف
ظل الظروف احلالية وم�ستجدات
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد.
وت��رك��ز جل�سات ال �ي��وم الأول على
جم� �م ��وع ��ة م� ��ن امل ��وا�� �ض� �ي ��ع مثل
امل���س�ت�ق�ب��ل م ��ن م �ن �ظ��ور �أفريقي،
وال �ت �م��وي��ل ال�ل�ام��رك��زي م��ن �أجل
ب�ن��اء اقت�صاد متكامل ،والعمالت
ال��رق�م�ي��ة ،وامل�ستقبل م��ن منظور
�آ� �س �ي��وي ،وت���ص��ور م�ستقبل العقد
ال� � �ق � ��ادم ،وال �ع �ب �ق ��ري ��ة يف ات �خ ��اذ
ال� � �ق � ��رارات يف �أوق� � � ��ات الأزم� � � ��ات،
واالب �ت �ك��ار يف م��د ج���س��ور ال�سالم،
فيما تناق�ش جل�سات اليوم الثاين
اخل �ط��وات العاملية لتوفري اللقاح
جلميع املجتمعات ،والبنية التحتية
ال��رق �م �ي��ة ال �ع ��امل �ي ��ة ،وا�ستخدام
البيانات لر�سم ر�ؤى �سليمة وعلمية
للحا�ضر وامل�ستقبل ،و�إعادة ت�صميم

ري��ادة الأع �م��ال ،وحت��دي��ات وفر�ص
قطاع الطاقة امل�ت�ج��ددة ،وحماكاة
ال �ط �ب �ي �ع��ة مل �� �س �ت �ق �ب��ل الب�شرية،
وال�سباق نحو الف�ضاء وم�ستقبل
الب�شرية.
 القمة العاملية للحكومات..اجلدير بالذكر �أن القمة العاملية
ل �ل �ح �ك��وم��ات ال� �ت ��ي مت �إطالقها
بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"،
عام  ،2013وت�شكل من�صة عاملية
رائ ��دة جت�م��ع حت��ت مظلتها نخبة
من قادة احلكومات والوزراء وكبار
امل�س�ؤولني و�صانعي ال�ق��رار ورواد
الأف� �ك ��ار وامل�خ�ت���ص�ين يف ال�ش�ؤون
املالية واالقت�صادية واالجتماعية

م��ن خمتلف دول ال �ع��امل ،لتبادل
اخل�ب�رات وامل �ع��ارف والأف �ك��ار التي
ت �� �س �ه��م يف ا� �س �ت �� �ش��راف م�ستقبل
احل�ك��وم��ات ،وت�ست�ضيف جمموعة
م�ت�ن��وع��ة م��ن ال ��ور� ��ش واجلل�سات
وامل� � �ب � ��ادرات ال� �س �ت �ع��را���ض �أح� ��دث
االجت��اه��ات و�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات يف
ق�ي��ادة احل�ك��وم��ات ،وت�ق��دمي حلول
مبتكرة ال�ستباق التحديات العاملية.

ومي � �ك� ��ن ل� �ل ��راغ� �ب�ي�ن يف متابعة
جل�سات "حوارات ال�ق�م��ة العاملية
للحكومات" االف�ت�را� �ض �ي��ة التي
تنظمها القمة العاملية للحكومات،
زيارة املوقع االلكرتوين www./
worldgovsummit.
� ،/orgأو متابعة قنوات التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي اخل��ا� �ص��ة مب�ؤ�س�سة
القمة العاملية للحكومات.

برعاية حممد بن را�شد وعرب من�صة القمة العاملية للحكومات يومي الثالثاء والأربعاء

حوارات القمة العاملية للحكومات ت�ستعر�ض اجتاهات امل�ستقبل وتبحث تعزيز جاهزية احلكومات
•• دبي  -وام:

• حممد القرقاوي ي�ستعر�ض �أبرز التوجهات العاملية خالل العقد املقبل
• رئي�س ال�سنغال وممثلون عن اليوني�سيف و�أ�سرتازينيكا ومنظمة ال�صحة العاملية ي�شاركون يف جل�سة (هل �سيتوفر اللقاح جلميع �سكان العامل يف )2021
• تيدرو�س غيربي�سو�س ي�شارك ت�صوراته لت�أثريات اجلائحة يف افتتاح جل�سات اليوم الثاين
• خرباء عامليون يناق�شون م�ستقبل العملة الرقمية و�أبرز التحديات والفر�ص يف �آ�سيا و�أفريقيا

ب��رع��اي��ة ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ� �ي� �� ��س جم �ل ����س ال � � � � ��وزراء ح ��اك ��م دب ��ي
"رعاه اهلل" ،تنطلق غ��دا ال �ث�لاث��اء 9
م��ار���س� ،أع �م��ال "حوارات القمة العاملية
للحكومات" التي تنظمها م�ؤ�س�سة القمة
ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�ح�ك��وم��ات ع�ل��ى م��دى يومني،
مب �� �ش ��ارك ��ة ق� � ��ادة وم �ت �ح ��دث�ي�ن عامليني
ونخبة من اخل�براء واملتخ�ص�صني وعدد هريز هولدهينغز والبنك املتحد لأفريقيا
م��ن م���س��ؤويل املنظمات ال��دول�ي��ة ،ورواد وت��ران���س�ك��ورب وم��ؤ��س����س م��ؤ��س���س��ة توين
الأع � �م� ��ال م ��ن خم �ت �ل��ف �أن� �ح ��اء العامل ،ايلوميلو يف جل�سة بعنوان "امل�ستقبل من
لبحث �أب��رز االجت��اه��ات العاملية اجلديدة منظور �أفريقي" ،ويف جل�سة "التمويل
وم�شاركة الر�ؤى والأفكار الهادفة لتعزيز ال�ل�ام ��رك ��زي م ��ن �أج� � ��ل ب� �ن ��اء اقت�صاد
جاهزية احلكومات يف مواجهة التحديات متكامل" ت�شارك جوتا �شتايرن الرئي�س
التنفيذي لـ"باريتي تيكنولوجيز".
امل�ستقبلية.
وت� �ن ��اق� �� ��ش "حوارات ال� �ق� �م ��ة العاملية ويف جل�سة بعنوان "العمالت الرقمية:
للحكومات" التي تعقد افرتا�ضياً �أبرز ه��ل �سيكون ال�ع��ام  2021نقطة حتول
ال�ت��وج�ه��ات امل�ستقبلية يف ظ��ل املتغريات يف ال�ت�ع��ام�لات الرقمية؟" ي�ت�ح��دث كل
ال �ع��امل �ي��ة امل �ت �� �س��ارع��ة ،و� �س �ب��ل ت �ع��زي��ز دور من �أنتوين دي يوريو امل�ؤ�س�س والرئي�س �ساين�س" ،يف جل�سة ب�ع�ن��وان "مالحظة
احل �ك ��وم ��ات يف ت �ط��وي��ر ح �ل��ول مبتكرة التنفيذي ل�شركة "دي�سنرتا" وامل�ؤ�س�س ال �ع�ل�ام ��ات ودرا� � �س� ��ة امل �ع �ط �ي��ات :ت�صور
وفعالة ملختلف التحديات ،خا�صة يف ظل امل�شارك لـ "�إيثرييوم" ،ودينيل ديك�سون م�ستقبلي للعقد القادم" ،ك�م��ا ي�شارك
ال�ظ��روف التي �أف��رزه��ا ا�ستمرار جائحة ال��رئ�ي���س��ة وامل ��دي ��رة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة مل�ؤ�س�سة ريت�شارد �إيدملان الرئي�س التنفيذي ل�شركة
ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا امل���س�ت�ج��د "كوفيد – �ستيلر للتنمية ،وب��روك ب�ير���س م�ؤ�س�س "�إيدملان" ،يف جل�سة بعنوان "تر�سيخ الثقة
 ،"19مبا ميكن احلكومات من جتاوز � �ش��رك��ة ب �ل��وك ت �� �ش�ين ك��اب �ي �ت��ال ،و�صقر وامل�صداقية يف اجليل القادم من القادة".
�آث��ار اجلائحة ،ويدعم جهودها ل�صناعة ع��ري�ق��ات خبري ب�ل��وك ت�شني وا�ست�شاري
القطاع احلكومي يف "�آي ب��ي �أم" ،فيما  -ق���رارات �صائبة من �أج��ل ازده��ار
م�ستقبل �أف�ضل للمجتمعات.
يتحدث يف جل�سة "امل�ستقبل من منظور ال�شعوب..
 م�ستقبل القطاعات احليوية و�أبرز �آ�سيوي" ناندان نايلكاين امل�ؤ�س�س امل�شارك ويف حم ��ور "قرارات � �ص��ائ �ب��ة م ��ن �أج ��لل�شركة "�إنفو�سي�س" ،وال��دك�ت��ور �سمري ازده� ��ار ال�شعوب" ي���ش��ارك الربوفي�سور
التوجهات العاملية..
وت�ت���ض�م��ن ف �ع��ال �ي��ات ال �ي��وم الأول كلمة �ساران رئي�س م�ؤ�س�سة �أوبزيرفر للبحوث .دان�ي��ل كانيمان احل��ائ��ز على ج��ائ��زة نوبل
اف �ت �ت��اح �ي��ة مل� �ع ��ايل حم �م��د ب ��ن عبداهلل � -صناعة امل�ستقبل ..ا�ست�شرافه وبروفي�سور علم االقت�صاد وم�ؤلف كتاب
ال �ت �ف �ك�ير ال �� �س��ري��ع وال �ب �ط��يء يف جل�سة
ال�ق��رق��اوي وزي��ر � �ش ��ؤون جمل�س ال ��وزراء وت�صميمه ومتكينه..
رئي�س م�ؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات ويف حمور "�صناعة امل�ستقبل ..ا�ست�شرافه ب �ع �ن��وان "العبقرية يف ات �خ��اذ القرارات
بعنوان "توجهات عاملية ك�برى يف العقد وت�صميمه ومتكينه" ي�شارك الربفي�سور يف �أوق ��ات الأزمات" ،كما يتحدث خيمي
القادم" ،ويف حم��ور "نظرة م�ستقبلية ب��ول �سافو م�ست�شرف للم�ستقبل و�أ�ستاذ ب�يري��ز ال���ش��ري��ك امل��ؤ��س����س وامل��دي��ر العام
لل�ساحة االق�ت���ص��ادي��ة العاملية" ي�شارك ال�ه�ن��د��س��ة ب�ج��ام�ع��ة ��س�ت��ان�ف��ورد ،وكورين ل���ش��رك��ة "بيتناغو ف�ي�ن�ت���ش��ر كابيتال"،
توين ايلوميلو رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ي��وزي��و رئ�ي����س حت��ري��ر جم�ل��ة "بوبيوالر وم ��وري �� ��س ل �ي �ف��ي رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة

"ما ه��ي البنية التحتية الرقمية التي
يحتاجها ال�ع��امل خ�لال العقد القادم؟"،
تناق�ش ��ض��رورة ت�سريع التحول الرقمي
العاملي ،وم�ساندة ال��دول يف تطوير البنى
التحتية وتبني احللول الذكية.

�شركة "ببلي�سي�س اليف" يف جل�سة بعنوان
"االبتكار يف مد ج�سور ال�سالم من �أجل
االزدهار".
 التعاون يف عامل ما بعد اجلائحة..وت� ��� �ش� �ه ��د "حوارات ال� �ق� �م ��ة العاملية
للحكومات" �ضمن �أع�م��ال ال�ي��وم الثاين،
جل�سة افتتاحية ملعايل الدكتور تيدرو�س
غيربي�سو�س مدير ع��ام منظمة ال�صحة
ال �ع��امل �ي��ة ،ي �ط��رح م��ن خ�لال�ه��ا ت�صوراته
ل �ل �ع��امل ل� �ع ��ام  2021يف ظ ��ل جائحة
كورونا.
وت��رك��ز جل�سات "حوارات القمة العاملية
للحكومات" ع�ل��ى ��س�ب��ل ت�ع��زي��ز التعاون
العاملي �ضمن حم��ور "التحالف وت�ضافر
اجلهود يف ظل الأزمات" ،يف جل�سة رئي�سية
بعنوان "هل �سيتوفر اللقاح جلميع �سكان
ال�ع��امل يف 2021؟" ،ت�ست�ضيف فخامة
م��اك��ي � �س��ال رئ�ي����س ج�م�ه��وري��ة ال�سنغال،

وهرنييتا فوري املدير التنفيذي ل�صندوق
الأمم املتحدة ال��دويل لرعاية الطفولة
"اليوني�سيف" ،وبا�سكال �سوريوت الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �أ�سرتازينيكا ،والدكتور
دي�ف�ي��د ن��اب��ارو م�ب�ع��وث م�ن�ظ�م��ة ال�صحة
العاملية اخلا�ص بفريو�س كورونا ،و�سعادة
�سلطان �أح�م��د ب��ن �سليم ،رئي�س جمل�س
الإدارة وال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ملجموعة
موانئ دبي العاملية رئي�س م�ؤ�س�سة املوانئ
واجل � �م � ��ارك وامل �ن �ط �ق��ة احل � ��رة يف دب ��ي،
ويناق�ش خاللها املتحدثون �أهمية تعزيز
ال�شراكات الهادفة يف مواجهة �آثار جائحة
فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد،"-19
من خ�لال تفعيل امل�ب��ادرات العاملية ودعم
حتالف اللقاحات لإي�صالها �إىل املجتمعات
الأقل حظاً.
كما ي�شارك راجي�ش �سوبرامانيام الرئي�س
واملدير التنفيذي للعمليات وع�ضو جمل�س
�إدارة �شركة "فيديك�س" يف جل�سة بعنوان

 ال���ب���ي���ان���ات واالب����ت����ك����ار ل��ب��ن��اءامل�ستقبل..
و��ض�م��ن حم ��ور " :2021ال �ط��ري��ق �إىل
امل�ستقبل" ،يتحدث ال��دك�ت��ور ب ��اراغ خانا
م�ؤ�س�س �شركة "فيوت�شر ماب" ،و�سعيد
القرقاوي مدير �أكادميية دبي للم�ستقبل
حول �سبل تعزيز اال�ستفادة من البيانات
ال �� �ض �خ �م��ة ،مب ��ا ي���ض�م��ن ب �ن��اء م�ستقبل
�أف�ضل ،يف جل�سة بعنوان "بيانات :2020
فر�صة لر�سم ر�ؤى �سليمة وعلمية للحا�ضر
وامل�ستقبل" .ويتحدث داميان برادفيلد
امل��دي��ر الإب ��داع ��ي وامل ��ؤ� �س ����س امل �� �ش��ارك يف
"ويرتان�سفري & ويربيزينت" ،وديفيانك
ت��وراخ �ي��ا م��ؤ��س����س ��ش��رك��ة "ميديا.نت"،
وعلياء امل��ر رئي�س الت�سويق واالت�صال يف
م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل ،يف جل�سة بعنوان
"�إعادة ت�صميم عامل ريادة الأعمال" ،عن
م�ف�ه��وم ري� ��ادة الأع �م ��ال يف ع ��امل م��ا بعد
اجلائحة ،وكيف ميكن تفعيل دور القطاع
اخلا�ص يف ابتكار خدمات رقمية جديدة
ت�سهم يف ت�سهيل �إدارة الأعمال.
كما يناق�ش الدكتور املهند�س كري�ستيان
ب ��ور� ��ش ال��رئ �ي ����س وال��رئ �ي ����س التنفيذي

ل���ش��رك��ة "�سيمينز للطاقة" يف جل�سة
"الطاقة املتجددة :طاقة العقد القادم"،
��س�ب��ل ت�ب�ن��ي خ�ط��ط ع��امل�ي��ة ت���س��رع اعتماد
الطاقة املتجددة عرب و�ضع خطة متكاملة
تعزز االنتعا�ش االقت�صادي.

 تعزيز التجارب والأبحاث العلميةامل�ستدامة..
وي � ��رك � ��ز حم� � ��ور "اال�ستعداد لع�صر
ا�ستك�شاف امل�ستقبل" ع�ل��ى �أه�م�ي��ة تبني
م �� �س��ارات ج��دي��دة ل �ب �ن��اء امل���س�ت�ق�ب��ل ،من
خالل تعزيز البحث والتطوير والتجارب
العلمية ،حيث تناق�ش ال��دك�ت��ورة جانني
ب�ي�ن��و���س م��ؤ��س����س م���ش��ارك ملعهد حماكاة
الطبيعة  ،3.8يف جل�سة بعنوان "حماكاة
ال�ط�ب�ي�ع��ة ل�ت���ص�م�ي��م م���س�ت�ق�ب��ل م�ستدام
للب�شرية"� ،آليات �إنتاج الأفكار من خالل
االع �ت �م��اد ع�ل��ى ال�ه�ن��د��س��ة التطبيقية يف
�صنع من��اذج �أك�ث�ر ا��س�ت��دام��ة تعتمد على
الطبيعة .ويناق�ش معايل ال�ل��ورد مارتن
ري����س ع��امل ال�ف�ي��زي��اء الفلكية والكونية،
ال��رئ �ي ����س الـ 60جل�م�ع�ي��ة ل �ن��دن امللكية
لتح�سني املعرفة الطبيعية ،والدكتور نيل
ديغرا�س تاي�سون عامل الفيزياء الفلكية،
وال��دك �ت��ور ب��ات��ري��ك ن��وك م��دي��ر تنفيذي
مل��رك��ز ال �ث��ورة ال�صناعية ال��راب�ع��ة التابع
للمنتدى االقت�صادي العاملي يف الإمارات،
يف جل�سة ح��واري��ة بعنوان "ال�سباق نحو
ال �ف �� �ض��اء :ال �ف �� �ص��ل ال� �ق ��ادم الب�شرية"،
�أه �م �ي��ة ت �ط��وي��ر م �� �ش��روع��ات ا�ستك�شاف
ال�ف���ض��اء وت �ع��زي��ز ال��درا� �س��ات والأب �ح ��اث
العلمية ال�ت��ي ت�صمم امل�ستقبل .وميكن
ل�ل��راغ�ب�ين يف م�ت��اب�ع��ة ج�ل���س��ات "حوارات
القمة العاملية للحكومات" االفرتا�ضي،
زي� � ��ارة امل ��وق ��ع االل � �ك�ت��روين www./
،/worldgovernmentsummit.org
�أو متابعة ق �ن��وات ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
اخل ��ا�� �ص ��ة مب ��ؤ� �س �� �س��ة ال� �ق� �م ��ة العاملية
للحكومات.
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�إطالق الن�سخة املحدثة من تطبيق �شرطة الفجرية
•• الفجرية -الفجر:

�أك � ��د ال� �ل ��واء حم �م��د �أح� �م ��د ب ��ن غ� ��امن ال �ك �ع �ب��ي ق��ائ��د عام
�شرطة الفجرية �أهمية التطبيق الذكي ل�شرطة الفجرية
 Fujairah Policeيف ت�سهيل الإج � ��راءات املقدمة
للمتعاملني ،و�إمكانية التوا�صل مع القيادة العامة يف �أي وقت
و�إب��داء �آراءه��م من خالل املالحظات واملقرتحات وال�شكاوي
عرب التطبيق.
جاء ذلك مبنا�سبة �إطالق التطبيق الذكي ل�شرطة الفجرية
ب�ح���ض��ور ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د ال �ع��ام وامل� � ��دراء ال �ع��ام��ون وم� ��دراء

الإدارات.
و�أو�� �ض ��ح ال �ق��ائ��د ال �ع��ام يف ك�ل�م�ت��ه " تلهمنا ر�ؤي� ��ة قيادتنا
الر�شيدة بالتحول �إىل احلكومة الذكية ملا له الأثر يف �إطالق
التطبيق الذكي لال�ستفادة من التقنيات احلديثة وتوظيفها
على ال��وج��ه الأم �ث��ل ،مب��ا ي�ضمن ت�ق��دمي �أف���ض��ل اخلدمات
للمتعاملني ،وت��زوي��ده��ا باملعلومات بدقة و �شفافية وعلى
م��دار ال�ساعة " .و�أ��ش��ار العميد حممد بن نايع الطنيجي
ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل���ش��رط��ة ال�ف�ج�يرة رئ�ي����س ف��ري��ق عمل
ال�برام��ج والتطبيقات الذكية ،ب ��أن التطبيق يعترب من�صة
ذكية يقدم باقة متنوعة من اخلدمات مثل �شهادة ملن يهمه

الأم��ر مدة التوقيف ،تدوين بالغ �ضده� ،إت�لاف ،مفقودات،
ح��رائ��ق وخ��دم��ة ط �ل��ب رخ �� �ص��ة ال �ق �ي��ادة ،مب��ا ي���س�ه��ل على
اجلمهور ويواكب التطورات وامل�ستجدات التقنية لتنال ر�ضا
املتعاملني و حتقق لهم ال�سعادة يف �إجناز معامالتهم ب�سهولة
دون احلاجة لزيارة مراكز ال�شرطة.
و�أ�ضاف رئي�س فريق عمل الربامج والتطبيقات الذكية �أن
التطبيق يدعم متطلبات امل�ستخدمني من ذوي االحتياجات
اخل��ا��ص��ة والأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��واج�ه��ون �صعوبات ب�صرية
وميكنهم احل�صول على التطبيق من متاجر التطبيقات يف
الهواتف الذكية.

معايري مطورة لهيكل القيادة املدر�سية
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الرتبية  :التطبيق على من ي�شغل املن�صب حال ًّيا �أو ي�سعى ل�شغله م�ستقب ً
ال
•• دبي -حم�سن را�شد

حددت وزارة الرتبية والتعليم ،معايري مطورة جديدة لهيكل القيادة املدر�سية
الفعالة ،ترتكز على عدة �أنواع من القيادة ،لت�ضم القيادة املهنية والأخالقية،
القيادة اال�سرتاتيجية ،القيادة الرتبوية ،القيادة الت�شغيلية ،ويرافق تلك
املعايري ما يقرب من  17م�ؤ�شراً للنجاح وحتقيق الأه��داف امل�ستقبلية التي
تواكب املتغريات التعليمية .و�أك��دت ال��وزارة من خالل دليل تطوير القيادة
الرتبوية ونظم ترخي�صها املطورة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة للعام � ،2020أن عملية احل�صول
ع �ل��ى ت��رخ �ي ����ص ت���س�ت�ن��د �إىل ت�ق�ي�ي��م ق� ��ادة امل ��دار� ��س
احل ��ال �ي�ي�ن ،وق� � ��ادة امل� ��دار�� ��س امل �ح �ت �م �ل�ين م ��ن حيث
مهاراتهم التنظيمية والإدارية ،ف�ضال عن معرفتهم
التعليمية والرتبوية .و�أف��ادت ب��أن عملية احل�صول
على الرتخي�ص �ستتطلب حتلي ً
ال متعمقاً يف خلفية
قائد املدر�سة ،وتقييم خربته يف �إدارة مدر�سة ناجحة
وفعالة .
و�أو�ضحت �أنه تقييمات القيادة املدر�سية ،قائمة على
امل �ه��ارات لتحديد ن�ق��اط ال �ق��وة ،واالح�ت�ي��اج��ات لدى
م��دي��ري امل��دار���س واملر�شحني لهذا املن�صب ،للتخطيط ل�برام��ج تهدف �إىل
حت�سني امل�ه��ارات ال�لازم��ة �أو تطويرها ،مع الرتكيز على امل�ه��ارات القيادية
والتوا�صل والتعاون ور�ؤية املدر�سة وحتليل البيانات.
و�أكدت �أن نظام ترخي�ص القيادة املدر�سية يركز على توفري احلد الأدنى من
املتطلبات التي يتعني على القائد الرتبوي اال ّت�صاف بها ،بغ�ض النظر ع ّما
�إذا ك��ان ي�شغل ه��ذا املن�صب حال ًّيا �أو ي�سعى �إىل �شغله يف امل�ستقبل القريب.
و�سيتطلب هذا النظام من قادة املدار�س احلاليني اخل�ضوع الختبار ترخي�ص

موحد� ،إذ مت بنا�ؤه ،ملعرفة املهارات واملعرفة والقدرات ملديري املدار�س ،والقادة
ّ
الرتبويني.
تتبلور عملية التقييم يف اختبار ميت ّد �إىل � 4ساعات منق�سم �إىل جز�أين،
الأول �ساعتني و  20دقيقة ،ويت�ضمن � 80س�ؤالاً متعدد اخليارات و�أ�سئلة
ب�إجابات ق�صرية� ،أم��ا الثاين ي�ستغرق �ساعة و  40دقيقة ،وي�ضم � 3أ�سئلة
تعتمد على �سيناريوهات وم�ستندات متعلقة بعمل قائد املدر�سة ،مو�ضحة
�أن��ه مت ت��وزي��ع الأوزان ،ب��واق��ع  10ال�ق�ي��ادة املهنية والأخ�لاق �ي��ة ،و 25لكل
من القيادة اال�سرتاتيجية والرتبوية ،و 20للقيادة
الت�شغيلية  .وتركز م�ؤ�شرات النجاح يف معيار القيادة
املهنية والأخالقية على تعزيز الثقافة الإماراتية يف
املناهج والأن�شطة وال�سيا�سات ،ف�ضال عن احرتام القيم
الإ�سالمية
فيها ،والتوعية ب�ش�أن تعدّد الثقافات ،واحرتام ثقافات
املدار�س وتنوعها ،وو�ضع قواعد للأخالق وال�سلوك،
ومن ��وذج لل�سلوك امل�ه�ن��ي ،وت�ع��زي��ز ال�ن��زاه��ة والعدالة
والإن �� �ص��اف ،ودع ��م ال��رف��اه�ي��ة اجل���س��دي��ة والعاطفية
والنف�سية للطلبة ،واالبتكار لدعم �إجن��ازات الطلبة،
وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتطلعاتهم ،والتوقعات
العالية لإجنازاتهم وعملهم و�سلوكهم ،والتح�سني امل�ستمر للمدر�سة .و�إبراز
القيم وال�ت��وق�ع��ات ،واال��س�ت�خ��دام الفعال للتكنولوجيا ،وان �خ��راط الأهايل،
واال��س�ت�ج��اب��ة املهنية مل �خ��اوف ال��وال��دي��ن ،وال���ش�ف��اف�ي��ة ،واالح �ت��رام ،والعمل
اجل�م��اع��ي ،وح��ل ال �ن��زاع��ات ،وال �ت��دري��ب ،وال�ت��وج�ي��ه ،وال�ع�لاق��ات امل�ث�م��رة مع
ال�سلطات ،واالمتثال للوائح ،والعالقات الوطنية والدولية.
�أما م�ؤ�شرات النجاح يف القيادة اال�سرتاتيجية ،جاءت حتاكي العمل التعاوين
مع �أ�صحاب العالقة ،وتنفيذ ر�ؤية املدر�سة ،والتوافق مع ر�ؤية الإمارات لعام

• التقييم ي�شمل
ر�صد نقاط القوة
واحتياجات
املن�صب واخ�ضاعهم
الختبارات � 4ساعات

 ،2021وتقييم �سلوك املتعلمني ومواقفهم املتم ّيزة مبعايري عالية ،ون�شر
ثقافة التح�صيل جلميع املتعلمني ،ونقل ر�ؤي��ة املدر�سة ب�شكل وا�ضح جلميع
�أ�صحاب العالقة .
وحت��دي��د املعايري الوطنية وال��دول�ي��ة اخلا�صة باملناهج ال��درا��س�ي��ة ،وعملية
املراجعة امل�ؤ�س�سية ،ومراجعة �أداء املدر�سة ،والنظر يف �آراء �أ�صحاب امل�صلحة
والطلبة ،ومراقبة التدري�س والتع ّلم ،و�إجنازات املتعلم املتوافقة ،ومتكني فرق
القيادة ،وحتليل البيانات واملعايري ،وحتليل تقييم املوظفني ،و�إعطاء الأولوية
ل ل��أه ��داف ال��رام �ي��ة �إىل حت���س�ين امل��در� �س��ة ،وتطوير
اال�سرتاتيجيات الطموحة ،وم�ساءلة ف��رق القيادة،
ومناق�شة احلاجة �إىل التغيري مع �أ�صحاب امل�صلحة،
و�إع��داد من��اذج يحتذى بها يف االل�ت��زام املهني ،و�إن�شاء
نظام للتطوير املهني ،وامل�شاركة يف جمتمعات التعلم
املهنية ،و�إدراج التطوير املهني امل�ض ّمن يف التدري�س
والتعلم ،والتطوير املهني املقا�س ب�إجناز الطالب.
وت �ط��وي��ر ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف ن �ه��ج م�ب�ت�ك��ر ي��رك��ز على
ال� �ط ��ال ��ب ،وت �ع��زي��ز ال �ت��دري ����س وال �ت �ع �ل��م ،وحت�سني
ا��س�ت�خ��دام التكنولوجيا م��ن قبل املعلمني والطلبة،
ودم��ج التكنولوجيا يف املناهج الدرا�سية ،وا�ستخدام
التكنولوجيا حلل م�شاكل احلياة احلقيقية ،وت�سليط ال�ضوء على ا�ستخدام
التكنولوجيا لدعم البحث والتعلم ،والتخ�صي�ص والتعاون.
وركزت م�ؤ�شرات النجاح يف معيار القيادة الرتبوية ،على املعرفة يف ت�صميم
املناهج الدرا�سية واملواءمة مع املعايري الوطنية والدولية ور�سم خرائط تتع ّلق
مبهارات التعلم وعملية املراجعة والرتكيز على النتائج .والتح�سني امل�ستمر
جلودة التدري�س والتخطيط التعاوين وال تقييم القائم على التدري�س من
�أجل تعلم فعال والبحث الرتبوي والتعلم املهني امل�ستمر و�أف�ضل ممار�سات

التدري�س الفعالة واالحتياجات املتنوعة للمتعلمني واملالحظات.
واب�ت�ك��ار �أن�ظ�م��ة على م�ستوى امل��در��س��ة للتقييم ال�صحيح وامل��وث��وق و�أن ��واع
خمتلفة من التقييم وحتليل التقييم و�سيا�سات التقييم وممار�ساته واملناهج
املرتبطة بالتقييم واملفهومة من قبل �أ�صحاب العالقة وتتبع تقدم الطلبة
وحت�صيلهم .والرتكيز على م�ه��ارات املتعلم وم�شاركته ،ف�ضال عن حتقيق
التكامل التكنولوجي واالرت�ب��اط باملواطنة ودع��م جميع احتياجات الطلبة
والتوجيه املهني والقيم ال��روح�ي��ة واالح�ت�رام وال�ت�ع��اون واحل�ي��اة الواقعية
والتفكري النقدي والأمن وال�سالمة وال�سيا�سات .
وت�ضمنت م�ؤ�شرات النجاح يف معيار القيادة الت�شغيلية،
االمتثال للمتطلبات القانونية وتطبيق ال�سيا�سات يف
�صنع القرار وتوعية �أ�صحاب امل�صلحة ب�ش�أن ال�سيا�سات
و�إجراءات تطبيق ال�سيا�سات ،و�إن�شاء �سل�سلة �إجراءات
مدر�سية يومية فعالة و��ض�م��ان ال��و��ص��ول واملغادرة
وحت�سني احل�ضور وااللتزام باملواعيد و�ضمان اجلدول
الزمني الأمثل والتوا�صل مع �أ�صحاب العالقة وو�ضع
معايري و�أنظمة عالية امل�ستوى لإدارة �سلوك املتعلم
والتفاعالت املحرتمة املثالية .
وو�ضع �إجراءات للتوظيف و�إن�شاء قيادة توزيعية ذات
م�س�ؤولية جماعية وتقييم موارد التعلم و�إن�شاء وثائق التدقيق وامل�شرتيات
و�صيانة املرافق وحت�سينها والنقل الآمن للمدر�سة و�إعداد امليزانيات و�إن�شاء
�أنظمة الإدارة املالية للفعالية .وتطوير جمتمعات تعلم مهنية وتطو ير
خطط مبتكرة لتح�سني تعلم الطلبة و�إن�شاء نظام للزيارات ال�صفية من �أجل
تعزيز االبتكار والتكنولوجيا وتقدمي املالحظات للمعلمني وتوفري املوارد
لالبتكار ودعم قدرة املتعلمني على التعلم امل�ستقل وتدريب مديري امل�ستقبل
وتوجيههم.

• وقيا�س املهارات
بـ � 80س� اًؤال متعدد
اخليارات و�إجابات
ق�صرية و�سيناريوهات
وم�ستندات

ت�سجيل الطلبة املتميزين من غري املواطنني يف املدار�س احلكومية � 4إبريل املقبل
•• دبي  -حم�سن را�شد

• (تعليم) حتدد دليل الت�سجيل والنقل لطلبة املدار�س الإماراتية للعام الدرا�سي املقبل  -2022 2021الكرتوني ًا
• عدم قبول الطلبة كم�ستمعني يف الرو�ضة �أو املدر�سة وااللتزام بال�سن املحدد للت�سجيل
• مقعد (مبدئي) لأ�صحاب الهمم و�إمتام الت�سجيل بعد تقييم مراكز الدعم

ك�شفت م�ؤ�س�سة الإم��ارات للتعليم
امل��در��س��ي " تعليم" ،ع��ن فتح باب
الت�سجيل �أمام الطالب املتميزين
م��ن غ�ير امل��واط �ن�ين ،يف املدار�س
احلكومية للعام ال��درا��س��ي املقبل
 2022 2021يف ت��اري��خ  4املقبولني عن  % 20من �إجمايل مبراحل ريا�ض الأطفال وال�صف�أبريل املقبل على �أن ي�ستمر حتى ع� ��دد ال �ط �ل��ب يف امل��در� �س��ة وعلى الأول و�صفوف النقل من ال�صف
منت�صف ال�شهر ذاته.
الن�سبة نف�سها من طلبة ال�شعبة ال�ث��اين وح�ت��ى ال�ث��اين ع�شر للعام
ول� �ف� �ت ��ت امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة �إىل قبول ال ��واح ��دة يف امل ��در�� �س ��ة ،و�أن يتم ال � ��درا� � �س � ��ي امل� �ق� �ب ��ل – 2021
املتميزين من �أبناء غري املواطنني حت�صيل ال��ر� �س��وم ال��درا��س�ي��ة من  . 2022كما وح��ددت امل�ؤ�س�سة
يف م ��دار� ��س ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ام من الطلبة غ�ير املواطنني املقبولني عدداً من اال�شرتاطات والإجراءات
ال� ��� �ص� �ف ��وف  2وح � �ت� ��ى  12عن يف م ��دار� ��س ال �ت �ع �ل �ي��م احلكومي م ��ن �أه �م �ه��ا ع ��دم ق �ب��ول الطلبة
ط��ري��ق ت�ق��دمي ط�ل�ب��ات الت�سجيل ب��واق��ع � 6آالف دره ��م ع��ن ال�سنة كم�ستمعني يف الرو�ضة �أو املدر�سة
وت �خ �� �ص �ي ����ص م �ق �ع��د (م �ب ��دئ ��ي)
على ال��راب��ط الإل �ك�تروين ،و�أن ال الدرا�سية وفقاً للنظم.
ت�ق��ل ن���س�ب��ة درج� ��ات ال �ط��ال��ب عن وخاطبت " تعليم" جميع املدار�س لأ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م حل�ي�ن و�صول
� 85%أو ما يعادلها يف امل�ستوى بالآلية واال�شرتاطات وامل�ستندات ت �ق �ي �ي��م م ��راك ��ز ال ��دع ��م التابعة
"  "A، Bيف امل��واد الدرا�سية ( امل �ط �ل��وب��ة ت��واف��ره��ا للت�سجيل " للم�ؤ�س�سة.
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة – الإجن �ل �ي��زي – الإلكرتوين" للطلبة املواطنني ،وت �ف �� �ص �ي� ً
لا �أك� � ��دت امل ��ؤ� �س �� �س��ة �أن
ال��ري��ا� �ض �ي��ات)� ،أن ال ي��زي��د عدد وم� � ��ن يف ح� �ك� �م� �ه ��م ،لاللتحاق الت�سجيل ب��د�أ بالفعل منذ اليوم

– وي���س�ت�م��ر وح �ت��ى الأول من
�شهر �إبريل املقبل ،دعت امل�ؤ�س�سة
ال��راغ�ب�ين يف الت�سجيل للدخول
ع�بر م��وق��ع ال � ��وزارة االلكرتوين
عرب خدمة الت�سجيل االلكرتوين
يف مدار�س التعليم العام ومدار�س
التعليم اخلا�ص (املنهاج الوزاري)
وت�سجيل برنامج براعم امل�ستقبل.
و�أ�شارت �إىل �أن الت�سجيل ي�شرتط
يف املتقدمني �أن يكون �سن القبول
يف م��رح�ل��ة ري��ا���ض الأط� �ف ��ال يتم
احت�سابه مل��ن �أك�م��ل ال�سن املعتمد
للت�سجيل يف ه��ذه امل��رح�ل��ة حتى
ت��اري��خ � 31أغ���س�ط����س م��ن العام

وزارة الداخلية تختتم دورة مكافحة غ�سل الأموال بالتعاون مع نظريتها الإ�سبانية
•• دبي-وام:

اختتمت وزارة الداخلية بالتعاون
مع وزارة الداخلية يف مملكة �إ�سبانيا
�أعمال الدورة الوطنية ملكافحة غ�سل
الأم ��وال التي ا�ستمرت مل��دة �أ�سبوع
فى دبي مب�شاركة ممثلني عن وزارة
ال�ع��دل وم�صرف الإم ��ارات العربية
املتحدة املركزي والهيئة االحتادية
ل�ل�ج�م��ارك وذل ��ك يف �إط ��ار التعاون
امل �� �س �ت �م��ر ب�ي�ن الإم� � � � ��ارات ومملكة
�إ� �س �ب��ان �ي��ا ال �� �ص��دي �ق��ة يف امل �ج ��االت
ال�شرطية ،ويف �إط ��ار ت�ب��ادل �أف�ضل
امل�م��ار��س��ات وال�ت�ج��ارب املطبقة بني
البلدين .ح�ضر ختام �أعمال الدورة
ال�ت��ي ج��رت م ��ؤخ��را ��س�ع��ادة �ألفاريز
ب��ارث��ي د� .أن�ط��ون�ي��و ��س�ف�ير اململكة
اال��س�ب��ان�ي��ة ل ��دى ال��دول��ة والعميد
عبدالعزيز الأحمد نائب مدير عام
ال�شرطة اجلنائية االحتادية بوزارة
الداخلية ورئي�س اللجنة الفرعية
جل �ه��ات التحقيق يف ج��رائ��م غ�سل
الأموال بالدولة ،وعدد من ال�ضباط
بوزارة الداخلية .ومت خالل الدورة
ا� �س �ت �ع��را���ض ع ��دد م��ن املو�ضوعات
املتخ�ص�صة ذات ال�ع�لاق��ة بجرائم
غ�سل الأموال ،والأنظمة والقوانني
الدولية اخلا�صة بهذه املجاالت �إىل
ج��ان��ب ا��س�ت�ع��را���ض ق���ض��اي��ا واقعية
وا�ستخال�ص التجارب العملية من
العمليات ال��دول�ي��ة امل���ش�ترك��ة التي
مت القيام بها ملكافحة جرائم غ�سل
الأموال.

– � 2013 – 9إىل – 8 – 31
. 2015

ال� ��درا� � �س� ��ي ،-2022 2021
وال��رو� �ض��ة الأوىل ،ف�ي�ج��ب �أن ال
يقل عمر الطالب ع��ن � 4سنوات
وت�شمل الطلبة مواليد  – 9 – 1متطلبات الت�سجيل
� 2016إىل  2017 – 8 – 31وت���ض�م�ن��ت م�ت�ط�ل�ب��ات الت�سجيل،
 ،ويف الرو�ضة الثانية يجب �أن ال ع ��دم ق �ب��ول ال�ط�ل�ب��ة كم�ستمعني
يقل عمر الطالب ع��ن � 5سنوات بالرو�ضة �أو امل��در��س��ة ،و�أن تلتزم
وت�شمل الطلبة من مواليد � – 1إدارة املدر�سة �أو الرو�ضة باعتماد
� 2015 – 9إىل  – 8 – 31ط �ل �ب��ات ال �ت �� �س �ج �ي��ل الكرتونياً
للطلبة املواطنني ومن يف حكمهم
.2016
كما وح ��ددت امل�ؤ�س�سة �سن قبول على نظام "املنهل" خ�لال � 5أيام
الطلبة يف ال���ص��ف الأول مل��ن �أمت عمل كحد �أق���ص��ى وع��دم ال�سماح امل�ستندات املطلوبة
� 6سنوات وال يتجاوز � 8سنوات للطلبة ب��االن�ت�ظ��ام ب��ال��درا��س��ة يف وح� � � ��ددت امل �� �س �ت �ن ��دات املطلوبة
وت���ش�م��ل ال�ط�ل�ب��ة م��ن م��وال �ي��د  1بداية العام الدرا�سي �إال بعد الت�أكد للتقدمي ومن بينها� ،إثبات حمل
من اعتماد امللف على النظام ،و�أن
تلتزم املدر�سة احلكومية وريا�ض
الأطفال بقبول الطلبات امل�ستجدة
وفق توزيع املناطق ال�سكنية ،وعلى
ج�م�ي��ع �إدارات امل ��دار� ��س وريا�ض
الأطفال �ضرورة االلتزام بتفعيل
ق � �ن� ��وات ال� �ت ��وا�� �ص ��ل وال � � ��رد على
ا�ستف�سارات �أول�ي��اء الأم��ور وذلك
بتوجيه ويل الأمر بالت�سجيل عرب
الرابط الإلكرتوين.

الإقامة للطالب و�شهادة جناح �آخر
�صف درا�سي للت�سجيل يف ال�صفوف
من الثاين وحتى العا�شر� ،شهادة
جن� � ��اح �آخ� � � ��ر � �ص �ف�ي�ن درا�� �س� �ي�ي�ن
ل�ل�ت���س�ج�ي��ل يف ال �� �ص �ف�ين احل ��ادي
ع�شر والثاين ع�شر و�شهادة تطعيم
للطلبة امل�ستجدين ،ور��س��ال��ة ملن
يهمه الأمر تثبت مكان عمل ويل
الأم � ��ر ل�ل�ط�ل�ب��ة غ�ي�ر املواطنني،
وتقدمي معادلة ال�شهادة النهائية
وت���ص��دي�ق�ه��ا ل�ل�ط�ل�ب��ة الدار�سني
يف امل� ��دار�� ��س اخل ��ا� �ص ��ة باملناهج
الأجنبية والطلبة القادمني من
خارج الدولة.
وف�ي�م��ا يتعلق بت�سجيل �أ�صحاب
الهمم ،نوهت �إىل �أن��ه يتم قبول
ال�ط�ف��ل م�ب��دئ�ي�اً م��ع ح�ج��ز مقعد
له باملدر�سة و�إمتام الت�سجيل بعد
التقييم م��ن ق�ب��ل م��راك��ز الدعم
التابعة مل�ؤ�س�سة الإم��ارات للتعليم
املدر�سي.

اجتماع جمعية عمومية
دعوة �إىل اجتماع اجلمعية العمومية العادية ل�شركة �أجيليتي (�أبوظبي)�-شركة م�ساهمة
خا�صة-يوم اخلمي�س املوافق  2021/3/11ال�ساعة � 10:00صباحا
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة �أجيليتي (�أبوظبي)� -ش.م.خ( .ال�شركة) دعوة م�ساهمي ال�شركة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية
لل�شركة املقرر انعقاده من خالل تقنية االت�صال املرئي عرب تطبيق (زووم) يف متام ال�ساعة  10:00من �صباح يوم اخلمي�س
املوافق  11مار�س  2021ملناق�شة الأمور املدرجة يف جدول الأعمال �أدناه:
 - 1امل�صادقة على البيانات املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2020وتقرير مدققي احل�سابات.
 - 2امل�صادقة على تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة لل�سنة املالية املنتهية يف  2020/12/31وابراء ذمة جمل�س الإدارة من
امل�س�ؤولية املرتتبة عن �إدارتهم خالل ال�سنة املالية املنتهية يف . 2020/12/31
� - 3إب� ��راء ذم��ة م��دق�ق��ي ح���س��اب��ات ال���ش��رك��ة م��ن امل���س��ؤول�ي��ة امل�ترت�ب��ة ع��ن �أع�م��ال�ه��م خ�ل�ال ال���س�ن��ة امل��ال�ي��ة املنتهية يف
.2020/12/31
 - 4تفوي�ض �سعادة /خدمي الدرعي (رئي�س جمل�س الإدارة) وال�سيد  /اليا�س منعم (ع�ضو جمل�س الإدارة) بالتوقيع على
البيانات املالية لل�شركة لل�سنة املالية املنتهية يف  2020/12/31وخطاب متثيل التدقيق �إىل مدققي احل�سابات.
 - 5تعيني مراجعي احل�سابات اخلارجيني لل�شركة لل�سنة املالية  2021وحتديد �أتعابهم.
 - 6امل�صادقة على مقرتح جمل�س الإدارة بخ�صو�ص عدم توزيع �أرباح وترحيلها �إىل ال�سنوات املالية املقبلة.
 - 7امل���ص��ادق��ة على م�ق�ترح جمل�س الإدارة ب�ع��دم ت��وزي��ع م�ك��اف��آت لأع���ض��اء جمل�س الإدارة لل�سنة امل��ال�ي��ة املنتهية يف
.2020/12/31
 - 8موافقة  % 100من امل�ساهمني بتقلي�ص مدة الدعوة الجتماع اجلمعية العمومية.
 - 9كما يفو�ض رئي�س جمل�س الإدارة لتعيني مقرر االجتماع وجامع الأ�صوات حيث �ستكون �آلية الت�صويت �شفهيا.

جمل�س �إدارة �شركة �أجيليتي (�أبوظبي) �ش.م.خ
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 3760كامريا مراقبة مبركبات الأجرة يف عجمان
•• عجمان-الفجر:

04

ت�سعى هيئة النقل يف عجمان اىل حتقيق ر�ؤي��ة االم��ارة يف خلق
بيئة �آمنة ت�ساهم يف بناء جمتمع �سعيد من خالل خدمة �سكان
ومقيمي االم��ارة وال�ت��ي تعترب م��ن �أه��م اولوياتها حيث ت�سعى
الهيئة �إىل حت�سني جتربتهم والو�صول لر�ضائهم على و�سائل
املوا�صالت ،وي�أتي ذلك جلياً من مبادرة الهيئة منذ عام 2018
واملتمثلة ب�ت��زوي��د �أ��س�ط��ول م��رك�ب��ات الأج� ��رة يف �إم� ��ارة عجمان
ب�ك��ام�يرات م��راق�ب��ة داخ�ل�ي��ة وخ��ارج�ي��ه وال�ب��ال��غ ع��دده��ا 3760
كامريا مراقبة .
وحت��ر���ص الهيئة على �ضمان �سالمة رك��اب و�سائقي مركبات

الأج��رة من خ�لال تطبيق الأنظمة الرقابية عالية اجل��ودة ،و
ا�ستقطاب �أحدث التقنيات لر�صد �سلوكيات ال�سائقني و�شكاوي
م�ستخدمي مركبات الأجرة ل�ضمان حقوق اجلميع.
و�أف ��اد املهند�س عمر ب��ن ع�ير امل�ه�يري امل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة �أن
النظام الرقابي على مركبات الأجرة �ساهم يف تعزيز دور الهيئة
يف اخلدمة املجتمعية وذل��ك من خ�لال تقدمي الدعم للجهات
املعنية وال�شركاء اال�سرتاتيجيني يف االمارة
و�أ�شار �سعادته �إىل �أن كامريات املراقبة تهدف �إىل توفري الراحة
والأم��ان وتعقب احل��وادث املحتملة �أثناء القيادة ،والو�صول اىل
اتخاذ قرارات �صحيحة وعادلة.
باال�ضافة �إىل �أن ال�ك��ام�يرات بها مم�ي��زات حفظ الت�سجيالت

تمُ كن الهيئة ال��رج��وع �إليها متى ما تطلب ذل��ك ،وق��د �ساهمت
الهيئة يف م��راق�ب��ة �سري عمل �سائقي م��رك�ب��ات االج ��رة لر�صد
�سلوكيات ال�سائقني ومتابعة مدى التزامهم مبعايري ال�سياقة
بالإ�ضافة �إىل قيا�س �أدائهم املهني والأخ�لاق��ي مع املتعاملني ،
ويف الأونة االخرية �أبدى العديد من م�ستخدمي مركبات الأجرة
ا�ستح�سانهم بجهود الهيئة يف خلق بيئة �آمنة مل�ستقلي مركبات
االجرة وت�سهيل �إجراءات احل�صول على املفقودات اخلا�صة بهم.
و�أ��ض��اف �أن الكامريات تدعم �أي�ضاً اجلهات الأمنية من خالل
�إع�ط��ائ�ه��م ال���ص�لاح�ي��ة للح�صول ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��ات ال�ل�ازم��ة من
ت�سجيالت الفيديو وال��ذ���ص �ساهم يف الك�شف عن ع��دة ق�ضايا
وحل �أكرث من  57ق�ضية خالل عام .2020

عمار النعيمي  :عجمان حتقق �إجنازات �أف�ضل يف عدد من امل�ؤ�شرات التناف�سية العاملية

•• عجمان -وام:

�أ�شاد �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س
التنفيذي مبا حققته امارة عجمان من اجنازات متميزة يف عدد من حماور
امل��ؤ��ش��رات التناف�سية العاملية منها حم��ور الأم��ن ورا���س امل��ال االجتماعي
واللوائح واالنظمة وحماية حقوق امللكية و�أداء القطاع العام ا�ضافة اىل
حمور البنية التحتية حمور �سوق املنتجات والتعليم والتدريب وغريها .
جاء ذلك خالل اطالع �سموه لعر�ض درا�سة حتليلية �أعدها مركز عجمان
ل�لاح���ص��اء والتناف�سية ح��ول ال �ق��درة التناف�سية لإم ��ارة ع�ج�م��ان قدمها
الدكتور املهند�س �سعيد �سيف املطرو�شي الأمني العام للمجل�س التنفيذي
والدكتورة هاجر �سعيد احلبي�شي املدير التنفيذي ملركز عجمان للإح�صاء
والتناف�سية.
ودع��ا �سموه اجلميع لتحقق م��زي��د م��ن االجن� ��ازات يف ع��دد م��ن م�ؤ�شرات
التناف�سية العاملية من اجل امل�ساهمة يف تعزيز جودة حياة ورفاهية املجتمع
واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات احلكومية املقدمة يف الإمارة.

وق��ال �سموه �إن تلك النجاحات دليل على ان ام��ارة عجمان ت�سعى لتوفري
بيانات دقيقة من خالل درا�سات وا�ستطالعات الراى التي يتم اجرا�ؤها بني
فرتة واخرى  ..م�شيدا بدور فرق عمل مركز االح�صاء والتناف�سية واجلهات
احلكومية كافة يف اجلهود املبذولة لدرا�سة هذه امل�ؤ�شرات وحتليلها وتقدمي
التو�صيات ب�ش�أنها.
وبينت الدرا�سة اخلا�صة بتقرير م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية ان الإمارة
قد جاءت يف املرتبة  18يف حمور امل�ؤ�س�سات الذي يقييم الأمن ورا�س املال
االجتماعي والثقة امل�ؤ�س�سية واللوائح واالنظمة وحماية حقوق امللكية و�أداء
القطاع العام والتوجه امل�ستقبلي للحكومة وحوكمة ال�شركات.
كما جاءت االمارة يف املرتبة  16يف حمور البنية التحتية الذي يقييم ات�صال
وجودة الطرق وتو�صيل ال�شحن البحري وكفاءة خدمات املوانئ.
ويف حمور املهارات الذي يقييم م�ستويات التعليم والتدريب املقدم للعاملني
واملهارات املطلوبة ال�شغال الوظائف واال�ستثمارات يف التدريب فقد جاءت
االمارة يف املرتبة  39ويف املرتبة  12يف حمور �سوق املنتجات الذي يقييم
م��دى توفر العوامل امل��ؤث��رة يف ا�سواق االنتاج مثل توفر اخلدمات املهنية

وخدمات البيع وخدمات �شبكات االت�صاالت والنقل ويف املرتبة  21يف حمور
دينامكية االعمال الذي يقييم االطار التنظيمي وقدرة ال�شركات على تنظيم
العمل من خالل تبني ثقافة التغيري واملخاطر ومناذج الأعمال التي ت�سمح
لل�شركات بالدخول واخلروج من ال�سوق ب�سهولة.
كما وت�شري الدرا�سة اىل ان اداء الإم ��ارة ك��ان �أف�ضل من اداء العديد من
االقت�صادات املرتفعة الدخل حول العامل و�أعلى من متو�سط دول جمل�س
التعاون اخلليجي .وا�ستندت الدرا�سة التحليلية يف قيا�س القدرة التناف�سية
لإمارة عجمان �إىل ا�ستطالع ر�أي الكرتوين لقطاع االعمال مت تنفيذه بني
منت�صف مايو ومنت�صف اغ�سط�س  2020وا�شتمل اال�ستبيان على حوايل
� 90س�ؤاال هدفت لتوفري العديد من م�ؤ�شرات التناف�سية عن �إمارة عجمان
مبا يتالئم مع ا�ستطالع الر�أي الذي نفذه املنتدى االقت�صادي العاملي بعد
تكييفه مع الواقع املحلي للإمارة لإبراز قدراتها التناف�سية.
وا�ستكما ًال للم�ؤ�شرات التي وفرها ا�ستطالع ال��راي حول تناف�سية االمارة
فقد قام مركز عجمان للإح�صاء والتناف�سية بتوفري العديد من م�ؤ�شرات
التناف�سية م�ستندا اىل ما ميتلكة من قواعد بيانات وم��ا مت جتميعه من

بيانات من م�صادر ال�سجالت الر�سمية .وقال �سموه يف ختام العر�ض ان مثل
هذه الدرا�سة التحليلية لالح�صاء والتناف�سية حول تناف�سية الإمارة عامليا
يعك�س فكر القيادة اال�سرتاتيجي يف تقييم امل�ؤ�س�سات من حيث الأمن ورا�س
املال االجتماعي والثقة امل�ؤ�س�سية واللوائح واالنظمة وحماية حقوق امللكية
و�أداء القطاع العام والتقيد مب�ؤ�شر اخلدمات اللوج�ستية ال�صادر عن البنك
الدويل بهدف توفري العديد من م�ؤ�شرات التناف�سية عن �إمارة عجمان مع
الواقع املحلي للإمارة واظهار قدراتها التناف�سية من �أجل تطوير اخلدمات
يف الإمارة واتخاذ القرار ال�سليم يف عملية التطوير ور�سم ال�سيا�سات العامة
من خطط لالرتقاء احل�ضاري يف الإمارة.
وثمن �سموه �أهمية �إعداد تلك الدرا�سات وامل�ؤ�شرات واال�ستمرار يف تنفيذها
على ار�ض الواقع من اجل توفري قاعدة بيانات �شاملة ودقيقة ت�ساعد على
و�ضع اخلطط والربامج امل�ستدامة التي ت�سهم يف �إحداث التطوير املطلوب
ودف��ع عجلة التنمية املتكاملة يف �إم��ارة عجمان كما ت�سهم يف حتقيق عدة
مكا�سب م��ن بينها بناء ع�لاق��ات قوية م��ع امل�ؤ�س�سات الإح�صائية العاملية
لإجناح كافة امل�شاريع الوطنية.

مراكز تدريب القوات امل�سلحة ت�ستقبل جمندي الدفعة الـ 15للخدمة الوطنية الت�أ�سي�سية املجموعة الرابعة اخلا�صة باملوظفني
•• ابوظبي-وام:

ا� �س �ت �ق �ب �ل��ت م ��راك ��ز ال� �ت ��دري ��ب يف
القوات امل�سلحة� ،شباب الوطن من
جمندي الدفعة الـ 15للخدمة
الوطنية الت�أ�سي�سية "املجموعة
الرابعة" اخل��ا� �ص��ة باملوظفني،
و�سط �إجراءات وقائية واحرتازية
ل���ض�م��ان ��س�لام�ت�ه��م ،وات �خ��اذ كل
الإج � � � � � ��راءات ل �ت ��وف�ي�ر احلماية
ال�ق���ص��وى ل�ك��ل جم�ن��دي اخلدمة
الوطنية.
ومت تركيب بوابة التعقيم الذكية
يف خم �ت �ل��ف امل� ��راك� ��ز املخ�ص�صة
ال� � �س � �ت � �ق � �ب ��ال ال � ��دف � �ع � ��ة الـ15
"املجموعة الرابعة" من اخلدمة
ال��وط�ن�ي��ة ،وه ��ي مع�سكر تدريب
ال�ع�ين ،ول�ي��وا ال�ت��ي ت�ق��وم بتعقيم
امل��اري��ن ع�بره��ا ،م��ن خ�لال ر�شهم
مب� ��واد م �ط �ه��رة غ�ي�ر � �ض ��ارة ذات
ك�ف��اءة عالية يف قتل الفريو�سات
وامل �ي �ك��روب��ات واجل��راث �ي��م� ،ضمن
م � �ب� ��ادرة ت �� �س �ه��م يف الإج� � � � ��راءات
االحرتازية ،التي تقوم بها البالد
ملنع انت�شار وتف�شي فريو�س كورونا
امل�ستجد  ،من �أجل احلفاظ عليهم

وح�م��اي�ت�ه��م م��ن اجل��ائ �ح��ة ،حتت
�إ�شراف م�ست�شفى زايد الع�سكري،
و�شركة "�صحة".
ويخ�ضع امل�ج�ن��دون ،خ�لال فرتة
ال �ت��دري��ب� ،إىل ب��رن��ام��ج تدريبي
متكامل مت تطويره وفقا لأف�ضل
املمار�سات العاملية ،ما ي�ؤكد حر�ص
ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�ل�ق��وات امل�سلحة
على االرتقاء باملنظومة التدريبية
للربنامج ،وتطويرها وتعزيزها
مبناهج عالية امل�ستوى ،ل�ضمان
حتقيق الأه ��داف اال�سرتاتيجية
املن�شودة منه.
ويركز برنامج اخلدمة الوطنية
يف امل��رح �ل��ة الأوىل ع �ل��ى حتويل
املجندين من ال�صبغة املدنية �إىل
ال���ص�ب�غ��ة ال�ع���س�ك��ري��ة ،م��ن خالل
ال� �ت ��دري� �ب ��ات ال �ع �� �س �ك��ري��ة وحمل
ال�سالح وا�ستخدامه ،وتعويدهم
على ال�ضبط والربط الع�سكري،
وت � �ع� ��زي� ��ز م� ��� �س� �ت ��وى لياقتهم
البدنية ،وتر�سيخ القيم الوطنية
يف ن�ف��و��س�ه��م ،و� �ص �ق��ل مهاراتهم
ال�ق�ي��ادي��ة وت�ط��وي��ره��ا ،ل�ت�ب��د�أ بعد
ذلك مرحلة التدريب التخ�ص�صي،
التي يتم التدريب فيها على مهن

وتخ�ص�صات حمددة تخدم القوات
امل �� �س �ل �ح��ة ،ل �ي �ت��م ت��وزي �ع �ه��م بعد
التخ�ص�ص على وح ��دات القوات
امل�سلحة ،ليمار�سوا ب�صورة فعلية
هذه املهن والتخ�ص�صات بحرفية
عالية جنبا �إىل جنب مع �إخوانهم
العاملني يف القوات امل�سلحة� ،إىل
جانب العديد من املحا�ضرات التي
�سيتلقونها ع�ل��ى �أي� ��دي مدربني
متخ�ص�صني ،بهدف تعزيز القيم
الإ�سالمية والوطنية ،وقيم الوالء
واالنتماء للوطن.
وق��ال ال�ل��واء ال��رك��ن ط�ي��ار ال�شيخ

�أح� �م ��د ب ��ن ط �ح �ن��ون ب ��ن حممد
�آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة اخلدمة
ال��وط�ن�ي��ة واالح�ت�ي��اط�ي��ة يف كلمة
وجهها للمنت�سبني�" ..إن اخلدمة
ال��وط �ن �ي��ة ال�ع���س�ك��ري��ة ه��ي تلبية
ل �ن��داء ال��واج��ب واخ�ت�ب��ار حقيقي
لإث � �ب� ��ات ق � ��وة االن� �ت� �م ��اء و�صدق
ال��والء للوطن وقيادته الر�شيدة،
كما �أن�ه��ا ا�ستعداد غ�ير م�شروط
للت�ضحية يف �سبيل ع��زة الوطن
و��ش�م��وخ��ه ورفعته" ،م ��ؤك ��دا �أن
املنت�سبني للخدمة الوطنية �أثبتوا
�أنهم �أبناء زايد باين عز الإمارات

وجم� � ��ده� � ��ا ،و�أن � � �ه� � ��م ع� �ل ��ى ق ��در
الثقة التي منحتها لهم القيادة
وم �� �ص��در ف�خ��ر وجم ��د الوطن".
و�أ�� � �ش � ��اد رئ �ي �� ��س ه �ي �ئ��ة اخل ��دم ��ة
الوطنية واالحتياطية باجلهود
ال�ت��ي تبذلها اجل�ه��ات احلكومية
االحت� ��ادي� ��ة وامل �ح �ل �ي��ة والتعاون
امل� ��� �ش�ت�رك يف ه � ��ذا اجل ��ان ��ب مبا
يخدم م�شروع اخل��دم��ة الوطنية
الذي يهدف بالدرجة الأوىل �إىل
تنمية وتطوير العن�صر الب�شري
امل��واط��ن واالرت �ق��اء ب��ه كونه ثروة
ال��وط��ن احل�ق�ي�ق�ي��ة وح��ام��ل راية

ع��زت��ه وك��رام�ت��ه ..م�شريا اىل انه
من خ�لال التعاون والتن�سيق مع
ال� � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات احلكومية،
امل�ستمر �سي�سهم يف دع��م برامج
اخل� ��دم� ��ه ال ��وط� �ن� �ي ��ة وخططها
احلالية وامل�ستقبلية.
و�أع� ��رب امل �ج �ن��دون ع��ن �سعادتهم
وفخرهم ببدء خدمتهم الوطنية،
وقالوا �إنهم ينتظرون هذه اللحظة
لدخول مراكز التدريب ،م�ؤمنني
ب�أن الواجب الذي �سينالون �شرف
ت�أديته قد حان بالدخول للمع�سكر
التدريبي ب�شكله العملي� ،آملني �أن

يجتازوا تلك املرحلة ب�شرف وعزة
وكرامة ،كما هي احلال يف اخلدمة
الع�سكرية.
و�أ� � �ش� ��اروا �إىل �أن �ه��م متحم�سون
للغاية ل��دخ��ول م��راك��ز التجنيد،
و�أن�ه��م حري�صون منذ ف�ترة على
�أن ي�ك��ون��وا ج��اه��زي��ن وم�ستعدين
الجتياز ه��ذه ال ��دورة ،وه��م دائما
م��ا ي�ح�ف��زون ال���ش�ب��اب ع�ل��ى ذلك،
لأن��ه ��ش��رف لكل �أب�ن��اء ال��وط��ن �أن
ي���ش��ارك��وا يف ال�ع��ر���س ال��وط�ن��ي يف
االن �ت �� �س��اب ل �ل �خ��دم��ة الوطنية،
و�أع��رب��وا ع��ن �سعادتهم وفخرهم
ببدء خدمتهم الوطنية.
و�أك ��د �صقر احلو�سني �أن جتربة
اخل��دم��ة ال��وط�ن�ي��ة �ستكون حدثا
مميزا يف حياته يرويه �إىل ابنائه
م �� �ش�يرا �إىل �أن خ��دم��ة الوطن
تعزز مفهوم االنتماء وتنمي روح
امل�س�ؤولية.
وق� ��ال را� �ش��د ال��زع��اب��ي �إن ت�أدية
اخل ��دم ��ة ال��وط �ن �ي��ة ت �ع��د �شرفا
لأبناء الوطن وغر�سا لقيم نبيلة
يف ن�ف��و���س اجل�م�ي��ع خ��ا��ص��ة لدى
ال�شباب ..م��ؤك��دا ا�ستعداده التام
لت�أدية هذا ال�شرف على �أكمل وجه

واال� �س �ت �ف��ادة م��ن ف�ت�رة اخلدمة
ل�ل�ت�ع�ب�ير ع ��ن ال � ��والء واالنتماء
للوطن الغايل ال��ذي قدم البنائه
وجلميع املقيمني على �أر��ض��ه كل
اخلري والعطاء.
و�أكد عبداهلل ال�شحي ان التحاقه
لأداء اخل ��دم ��ة ال��وط �ن �ي��ة �شرف
ع�ظ�ي��م وو�� �س ��ام ع �ل��ى � �ص��دره كما
ه��و و��س��ام على ��ص��در ك��ل مواطن
�إماراتي للذود عن بالده وحماية
م�صاحلها وامل���ش��ارك��ة الفاعلة يف
م�سرية النه�ضة على �أر�ض الدولة
..م��و� �ض �ح��ا ان� ��ه م �ت �ح �م ����س جدا
خلو�ض هذه التجربة التي التحق
ب �ه��ا ب �ك��ل ف �خ��ر واع � �ت ��زاز وبدعم
االه��ل وج�ه��ة العمل ال�ت��ي ي�سرت
�أمر التحاقه.
وع�ب�ر �أح �م��د ا��س�ع��د حم �ب��وب عن
فخره واعتزازه بكونه من الدفعة
الـ 15م ��ن م �ن �ت �� �س �ب��ي اخلدمة
معربا ع��ن جاهزيته وا�ستعداده
لأداء هذه اخلدمة التي اعتربها
� �ش ��رف ��ا ح �ي ��ث � �س �ي �ك��ون م� ��ن بني
رجال الوطن الذين يعملون على
حماية م�صاحله و�صون مكت�سباته
ومنجزاته على �أكمل وجه.

م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�صحية تعقد اجتماعها الأول
•• دبي-الفجر:

ع � �ق� ��دت م� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة الإم� � � � � ��ارات
ل�ل�خ��دم��ات ال�صحية االجتمـــــاع
الأول ملجلـــــــــ�س الإدارة برئا�سة
� �س �ع��ادة ال ��دك �ت ��ور حم �م��د �سليم
ال�ع�ل�م��اء رئ�ي����س جمل�س الإدارة،
بح�ضور ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور يو�سف
حم� �م ��د ال� ��� �س ��رك ��ال م ��دي ��ر ع ��ام
امل ��ؤ� �س �� �س ��ة و�أع � �� � �ض� ��اء املجل�س،
ويج�سد �إطالق م�ؤ�س�سة الإمارات
للخدمات ال�صحية ر�ؤي��ة القيادة
الر�شيدة يف ا�ست�شراف م�ستقبل
ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة وف ��ق �أه ��داف
الأجندة الوطنية لر�ؤية الإمارات
 2021لتوفري نظام �صحي فعال
وم�ستدام ملجتمع �سعيد ولتحقيق
تطلعات مئوية الإمارات .2071
ت��ع��زي��ز ك���ف���اءة امل��ن��ظ��وم��ة
ال�صحية
و�أكد �سعادة الدكتور حممد �سليم
العلماء �أن �إطالق امل�ؤ�س�سة ي�أتي يف
�إطار ر�ؤية القيادة الر�شيدة لإعادة

هيكلة ال�ق�ط��اع ال�صحي يف دولة
الإم��ارات لتعزيز كفاءة املنظومة
ال �� �ص �ح �ي��ة ب� ��ال� ��دول� ��ة ،وت ��وف�ي�ر
خدمات الرعاية ال�صحية بكفاءة
وجودة لأفراد املجتمع وفق �أف�ضل
امل �م��ار� �س��ات ال �ع��امل �ي��ة ،م��ن خالل
توفري بيئة تنظيمية �أكرث فعالية
وك�ف��اءة وتتكيف مع االحتياجات
امل �ت �غ�يرة ل�ل�م�ج�ت�م��ع ،مب��ا يواكب
التحديات ال�صحية الراهنة التي
يعي�شها العامل الحتواء تداعيات
كوفيد.19
و�أ�شار �سعادته �إىل �إن هذا التحول
التنظيمي �سوف يجعل امل�ؤ�س�سة
يف طليعة رواد مقدمي خدمات
ال ��رع ��اي ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة يف ال �ع ��امل،
م��ن خ�ل�ال ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى توفري
خدمات رعاية �صحية م�ستدامة
وعالية اجل��ودة مب��ا يتما�شى مع
ر�ؤي��ة الإم��ارات واملعايري العاملية،
و� �س��وف ت�سهم امل��ؤ��س���س��ة بتعزيز
ق ��درات ق�ط��اع ال��رع��اي��ة ال�صحية
يف ال� ��دول� ��ة واالرت� � �ق � ��اء ب � � ��الأداء
واخل ��دم ��ات ،وحت �� �س�ين امل�ساءلة
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وال �� �ش �ف��اف �ي��ة وال �ك �ف ��اءة ملواجهة
التحديات ال�صحية ب�شكل منا�سب،
والتطوير امل�ستمر للكوادر الطبية
وال�ف�ن�ي��ة �إىل �أف �� �ض��ل امل�ستويات
العاملية.
�إ�ضافة نوعية
م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د ��س�ع��ادة الدكتور
ي��و� �س��ف حم �م��د ال �� �س��رك��ال على
�أن امل�ؤ�س�سة متثل �إ�ضافة نوعية
ت �� �س �ه��م ب �ت �ع��زي��ز ك� �ف ��اءة القطاع
ال�صحي االحت��ادي يف الدولة من
خ�ل�ال ت��وف�ير خ��دم��ات الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة وال �ع�ل�اج �ي��ة ،وتنفيذ
اخل� �ط ��ط وال� �ت ��داب�ي�ر الوقائية
ملكافحة الأوبئة وحتقيق التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة ل �ل��رع��اي��ة ال�صحية،
حيث �ستعمل امل�ؤ�س�سة على تعزيز
�أداء امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية
والإ��ش��راف عليها وو�ضع املعايري
لرفع جودة الأداء واحل�صول على
االع �ت �م��اد ،وت ��أه �ي��ل امل�ست�شفيات
لتكون تعليمية معتمدة ،وتوفري
اخلدمات الطبية وال�صحية.

م���ض�ي�ف�اً � �س �ع��ادت��ه �أن امل�ؤ�س�سة
� �س �ت �ع �م��ل ع� �ل ��ى ت �� �ش �ج �ي��ع ودع� ��م
ال ��درا�� �س ��ات وال� �ب� �ح ��وث الطبية
و�إن � �� � �ش ��اء ال � ��وح � ��دات والأق� ��� �س ��ام
ال�صحية والوقائية ومراكز رعاية
ال�ط�ف��ول��ة والأم ��وم ��ة والتطعيم
وال �� �ص �ح��ة امل��در� �س �ي��ة وخ ��دم ��ات
الإ� �س �ع��اف وب �ن��وك ال ��دم ومراكز
ال �ت��دري��ب ال �� �ص �ح��ي .والتن�سيق
م ��ع اجل �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة ،وعقد
امل � � ��ؤمت� � ��رات وال � � �ن� � ��دوات وور� � ��ش
العمل ،و�إبرام االتفاقيات والعقود
مع اجلهات داخ��ل وخ��ارج الدولة
مب��ا يخدم رف��ع ال�ك�ف��اءة وتطوير
القطاع ال�صحي االحتادي.
القيم امل�ؤ�س�سية
وي�ضم جمل�س الإدارة يف ع�ضويته
ممثلني ع��ن اجل �ه��ات احلكومية
ذات العالقة من خمتلف �إمارات
الدولة ،بالإ�ضافة �إىل ممثل عن
ف�ئ��ة ال���ش�ب��اب ،مم��ا ي�ع�ط��ي زخماً
�أك�ث�ر فاعلية للمجل�س وطاقات
م�ؤثرة متخ�ص�صة و�شابة ،للرتكيز
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على توفري خدمات رعاية �صحية
م�ستدامة وع��ال�ي��ة اجل ��ودة .وقد
� �ش �ه��د االج� �ت� �م ��اع اخ �ت �ي ��ار نائب
رئ �ي ����س جم�ل����س الإدارة و�أم�ي�ن
ال�سر وت�شكيل اللجان ،بالإ�ضافة
ال� �س �ت �ع��را���ض وم �ن��اق �� �ش��ة ج ��دول
الأع�م��ال ،وبحث خطط وتطوير

�آل �ي��ة ع�م��ل امل��ؤ��س���س��ة وتن�شيطها
وفقا للمعايري العاملية.
وت �ه��دف امل��ؤ��س���س��ة �ضمن ر�ؤيتها
�إىل حتقيق الريـــــادة فـــي تقديــــم
اخلدمـــات ال�صحية ،بينما تتطلع
ر� �س��ال �ت �ه��ا �إىل ت �ق��دمي خدمـات
�صحيــة م���س�ت��دام�ـ�ـ�ـ��ة ،متكاملة،
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متاحـــة ،فعالـــة ،مبتكـــرة وعالية
اجل� ��ودة ت��واك��ب ر�ؤي� ��ة الإم � ��ارات
واملعايري العاملية .وتركز الأهداف
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة للم�ؤ�س�سة على
توفري خ��دم��ات �صحيــة �شاملـــــة
وم �ب �ت �ك �ـ �ـ �ـ �ـ��رة  ،ون � �ظ� ��ام خ ��دم ��ات
�صحيــــــــة م�ستدامـــــــة ،وتقدمي

خ� ��دم� ��ات � �ص �ح �ي��ة عاليـــــــــــة
اجلـــــــــودة ،وفق معايري احلوكمة
الفعـــالــــــــــــــــــــــة ،وتوظيف �أحدث
التقنيات الطبية يف بنية حتتية
ق ��وي ��ة ل �ل �خ ��دم �ـ ��ات ال�صحيـة،
لتحقيق �صحة و�سعادة املريــــ�ض
واملجتمـــــــع.
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رئي�س دائرة ال�صحة  :هدف قيادتنا الوطنية هو تبوء املراكز الأوىل يف كافة املجاالت وخا�صة املجال الطبي
•• ابوظبي-وام:

اكد معايل عبداهلل بن حممد �آل حامد رئي�س دائ��رة ال�صحة �أبوظبي �أن هدف
قيادتنا الوطنية هو تبوء املراكز الأوىل يف كافة املجاالت وخا�صة يف املجال الطبي
ال��ذي ثبت من خ�لال اجلائحة ب�أننا ن�ستطيع عمل امل�ستحيل بتعاوننا وعملنا
املخل�ص الد�ؤوب خلدمة دولة الإمارات.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال اج�ت�م��اع��ه ب��ال�ف��ري��ق ال�ط�ب��ي امل �� �ش��ارك يف م�ع��ر��ض��ي �آيدك�س
ونافدك�س 2021وم�سابقة ط��واف الإم ��ارات لنقل �شكر وتقدير القيادة لهم
على ما بذلوه من عمل �إحرتايف عرب تطبيق الإج��راءات الوقائية والإحرتازية
ل�ف��اي��رو���س كوفيد  19وال ��ذي �ساهم يف جن��اح ه��ذه الأح� ��داث بح�ضور �سعادة
مطر النعيمي مدير ع��ام مركز ابوظبي لل�صحة العامة وممثلني من املركز.

ونقل معاليه للفريق �شكر وتقدير وفخر القيادة الر�شيدة مبا يقومون به من
عمل م�ستمر خلدمة الوطن و�إ�شادة باجلهود التي تقوم بها الدولة يف عمليات
الإ�ستجابة جلائحة كوفيد . 19
وعمل الفريق الطبي حتت �إ�شراف فريق الإ�ستجابة الطبي واملكون من دائرة
ال�صحة �أبوظبي ومركز �أبوظبي لل�صحة العامة بالإ�ضافة �إىل �سفراء ال�صحة
العامة جنبا �إىل جنب مع اللجنة املنظمة مل�ؤمتر ومعر�ضي �أيديك�س ونافدك�س
 2021وجمل�س �أب��وظ�ب��ي ال��ري��ا��ض��ي ب�ه��دف تطبيق �أع�ل��ى معايري ال�صحة
وال�سالمة وا�ستكمال م�سرية التمييز يف التعامل مع جائحة كوفيد  19يف دولة
الإمارات حيث قام الفريق بامل�ساهمة يف دعم العمليات الطبية اليومية يف كافة
املواقع املتعلقة باملعر�ضني وطواف الإمارات وقد كانت اال�ستباقية يف التح�ضري
والإعداد لتلك الأحداث العن�صر املهم والأ�سا�سي يف جناحها من الناحية الوقائية

وال�صحية .ومن جانبه قال مدير عام املركز �سعادة مطر النعيمي وقائد فريق
الإ�ستجابة "منذ بدء اجلائحة ونحن ن�سعى لتحقيق �أه��داف وتطلعات القيادة
الر�شيدة من خالل خلق مناذج عمل و�إجراءات مثالية ت�ساهم يف عك�س ما تقوم به
دولة الإمارات من عمل احرتايف كبري وعلى كافة امل�ستويات يف عمليات الإ�ستجابة
لكوفيد  ." 19وا�ضاف "�إننا نعمل على ا�سرتاتيجية وا�ضحة منذ بداية اجلائحة
وه��ي اجلاهزية العالية وامل�ستدامة واال�ستباقية يف الإج ��راء مبني على نظام
معلومات �صحية يوفر الإنذار املبكر واالهتمام بكافة التفا�صيل املتعلقة باحلدث
عن طريق تطبيق الإج��راءات الوقائية لكوفيد  19ب�صورة كاملة وعلى كافة
امل�ستويات"  .ويف نهاية اللقاء قدم فريق العمل ال�شكر والتقدير للقيادة الر�شيدة
وامل�س�ؤولني م�ؤكدين م�ضيهم يف نهج القيادة الر�شيدة يف بذل الت�ضحية والعمل
اجلاد واملخل�ص يف خدمة الوطن.

الإمــارات ت�شــارك العـالـم االحتفــاء بـيــوم املــر�أة
•• �أبوظبي-وام:

ت�شارك الإمارات العامل اليوم احتفاله بيوم املر�أة العاملي الذي ي�صادف الـ8
مار�س من كل عام ،فيما باتت املنا�سبة فر�صة لالحتفاء بالإجنازات املحققة
خالل عام.
وم��ع الظروف اال�ستثائية التي فر�ضها انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد
"كوفيد "19وتزامناً مع �إطالق الأمم املتحدة احتفالية هذه العام حتت
�شعار "املر�أة يف ال�صفوف القيادية لتحقيق م�ستقبل من امل�ساواة يف عامل
كوفيد  ،"19 -وذل��ك احتفاء باجلهود الهائلة وم�ساهماتها يف مواجهة
هذه الأزمة.
ولعبت امل��ر�أة دورا حم��وري��ا يف الت�صدي لتداعيات �أزم��ة ف�يرو���س كورونا
امل�ستجد منذ البدايات وحتى الآن ،موا�صلة م�سرية العطاء داخل املنزل
وخارجه من خالل �أداء الأدوار املنوطة بها يف مواقع العمل املختلفة بكل
�إخال�ص وتفان ،وقد برز هذا الدور من خالل م�شاركتها يف خطوط الدفاع
الأول للت�صدي للجائحة �سواء من خالل الكوادر ال�صحية �أو القيادية �أو
التطوعية ،لت�ؤكد قدرتها على ت�أدية املهام مهما كربت بكفاءة عالية.
ويف اجلانب الوقائي كانت امل��ر�أة من �أب��رز امل�ستهدفني يف جميع �إجراءات
الوقاية واحلماية التي �أقرتها دولة الإمارات خالل تعاطيها مع اجلائحة،
االم��ر ال��ذي ظهر جليا م��ن خ�لال تفعيل �آل�ي��ة العمل ع��ن ُب�ع��د للن�ساء
احلوامل والالتي لديهن �أطفال يف ال�صف التا�سع فما دون ،ف�ضال عن
التعليمات والإج��راءات الإداري��ة املتخذة للحفاظ على حقوقهن و�ضمان
�سالمتهن و�أمنهن يف بيئة العمل.
وجت ��اوز دور الإم� ��ارات يف حماية امل ��ر�أة خ�لال اجل��ائ�ح��ة اجل��ان��ب املحلي
لينطلق نحو العاملية من خالل العديد من املبادرات ومن �أبرزها �إطالق
برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع ،وع�ي��ادات �صحة امل��ر�أة االفرتا�ضية

العاملية للتطبيب عن ُبعد ،ك�أول مبادرة دولية للتطبيب االفرتا�ضي تقدم
خ��دم��ات ت�شخي�صية وعالجية ووقائية جمانية للن�ساء يف خمتلف دول
العامل ،ف�ضال عن امل�ساعدات الطبية والإن�سانية الإماراتية التي و�صلت
�إىل كل بقاع الأر�ض والتي ا�ستهدفت بالدرجة الأوىل الن�ساء والأطفال.
وبالعودة �إىل �شعار اليوم الدويل للمر�أة فقد جاء اختياره من قبل الأمم
املتحدة بناء على املو�ضوع الرئي�س للدورة الـ  65للجنة و�ضع املر�أة" ،املر�أة
يف احلياة العامة ،وامل�شاركة املت�ساوية يف �صنع القرار" ،ويف هذا ال�سياق تعد
الإمارات منوذجا عامليا رائدا حيث حتتل املركز الأول �إقليمياً و 18عاملياً يف
م�ؤ�شر الأمم املتحدة للم�ساواة بني اجلن�سني ،كما حتتل املركز الأول على
م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف تقرير البنك ال��دويل "املر�أة
و�أن�شطة الأعمال والقانون"  ، 2021حمققة العالمة الكاملة يف خم�سة
حم��اور ه��ي حرية التنقل ،وال�ع�م��ل ،والأج ��ور ،وري ��ادة الأع �م��ال ،واملعا�ش
التقاعدي .و�شهدت الإم ��ارات خ�لال عامي  2019و 2020نحو 11
قانونا جديدا وتعديال ت�شريعيا ان�صبت جميعها يف م�صلحة تعزيز حقوق
املر�أة ومتكينها يف كافة املجاالت.
ففي جمال العمل �أ�صدرت الإمارات املر�سوم بقانون احتادي رقم  6ل�سنة
 2020اخل��ا���ص بتعديل بع�ض �أح�ك��ام القانون االحت ��ادي رق��م  8ل�سنة
 1980يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل ،وال��ذي ن�ص على م�ساواة �أجور
الن�ساء ب��ال��رج��ال يف القطاع اخل��ا���ص ،وم�ن��ح العامل يف القطاع اخلا�ص
"�إجازة والدية" مدفوعة الأجر لرعاية طفله ،لتكون بذلك دولة الإمارات
�أول دول��ة عربية متنح �إج��ازة ال��وال��دي��ة للعامل يف القطاع اخل��ا���ص ،كما
�أ�صدرت الإم��ارات قرارا يف عام  2019بامل�ساواة يف الرواتب والأجور بني
اجلن�سني يف اجلهات احلكومية ،لتكون الإمارات بذلك �أول دولة يف املنطقة
ت�صدر ت�شريعاً من هذا النوع.
وين�ص القانون الإماراتي على �إلغاء جميع القيود املفرو�ضة على الن�ساء

العامالت يف �ساعات الليل والعمل يف الوظائف ال�شاقة كقطاعات التعدين
والإن�شاءات والت�صنيع والطاقة والزراعة والنقل ،لإعطاء امل��ر�أة احلق يف
العمل يف هذه ال�صناعات ،كما ال ي�سمح القانون �صاحب العمل �إنهاء خدمة
املر�أة العاملة �أو �إنذارها ب�سبب حملها ،كذلك يحظر قانون تنظيم العمل
التمييز بني املوظفني يف احل�صول على الوظائف وال�ترق��ي ،كما يحظر
التمييز بني اجلن�سني يف الأعمال ذات املهام الوظيفية الواحدة.
ويف جم��ال امل�شاركة ال�سيا�سية� ،صدر ع��ام  2019ق��رار �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،برفع ن�سبة
متثيل املر�أة يف املجل�س الوطني االحتادي �إىل  50باملئة ،والذي �ساهم يف
بلوغ امل��ر�أة الإماراتية يف "انتخابات املجل�س الوطني االحت��ادي " 2019
ذروة م�سرية التمكني وذل��ك بو�صولها �إىل حتقيق املنا�صفة الكاملة مع
الرجل حتت قبة الربملان يف واحدة من ال�سوابق التاريخية على م�ستوى
العامل.
و�شملت ال�ق��وان�ين اجل��دي��دة وال�ت�ع��دي�لات الت�شريعية مكت�سبات جديدة
ل�ل�م��ر�أة يف جم��ال احل�م��اي��ة ،حيث �أ� �ص��درت دول��ة الإم ��ارات ق��ان��ون�اً للعنف
الأ�سري يحمي جميع الأفراد ذكوراً و�إناثاً دون متييز ،كما �أ�صدرت قانونا
يعاقب باحلب�س والغرامة �أو ب�إحدى العقوبتني من تعر�ض لأنثى على وجه
يخد�ش حياءها بالقول �أو الفعل يف طريق عام �أو مكان مطروق.
و�أجرت الإمارات يف عام  2020تعديالت على قانون العقوبات مت مبوجبه
�إلغاء املادة التي متنح العذر املخفف فيما ي�سمى "بجرائم ال�شرف" بحيث
تعامل جرائم القتل وفقاً للن�صو�ص املعمول بها يف قانون العقوباتـ وذلك
ت�أكيدا على التزامها بحماية حقوق املر�أة وتعزيزاً ملبد�أ �سيادة القانون.
ويف جم��ال مكافحة التمييز �أ� �ص��درت الإم � ��ارات يف ع��ام  2019قانون
مكافحة التمييز والكراهية يحظر كافة �أ�شكال التمييز على �سا�س اجلن�س،
كما �أ�صدر م�صرف الإمارات املركزي يف العام ذاته تعميماً جلميع البنوك
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و�شركات التمويل وال�صرافة العاملة يف الدولة ب�ش�أن امل�ساواة بني اجلن�سني
وع��دم التمييز يف املعامالت امل�صرفية واحل�صول على االئ�ت�م��ان ،كذلك
�شهد العام � 2019صدور ق��رار جمل�س ال��وزراء بتمثيل امل��ر�أة يف ال�سلك
الق�ضائي.
وتقف دولة الإمارات يف مقدمة الدول املنا�صرة حلقوق املر�أة على امل�ستوى
العاملي عرب �سل�سلة من امل�ب��ادرات وال�برام��ج التي ت�ستهدف دع��م ومتكني
امل ��ر�أة يف العديد م��ن املجتمعات وال ��دول ،م�ستندة يف ذل��ك �إىل جتربتها
املحلية الرائدة التي باتت حمل �إ�شادة وتقدير �إقليمي ودويل.
ومنذ قيام احتاد الدولة يف عام  ،1971حر�صت الإمارات على االن�ضمام
�إىل االت�ف��اق�ي��ات ال��دول �ي��ة ال�ت��ي تعنى بق�ضايا امل� ��ر�أة وح�م��اي��ة حقوقها،
من بينها اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد امل��ر�أة يف عام
 ،2004واالتفاقية اخلا�صة ب�ساعات العمل يف ال�صناعة يف عام ،1982
واالتفاقية الدولية املتعلقة بالعمل اجلربي �أو الإلزامي يف عام ،1982
واالتفاقية الدولية ب�ش�أن تفتي�ش العمل يف ال�صناعة وال�ت�ج��ارة يف عام
 ،1982واالتفاقية الدولية ب�ش�أن عمل الن�ساء ليال يف ع��ام ،1982
واالتفاقية ال��دول�ي��ة ب�ش�أن م���س��اواة العمال وال�ع��ام�لات يف الأج��ر يف عام
 ،1996واالتفاقية الدولية املعنية ب�إلغاء العمل اجلربي يف عام ،1996
واالتفاقية الدولية املعنية باحلد الأدنى ل�سن اال�ستخدام يف عام .1996
وتتمتع دول��ة الإم ��ارات بعالقة قوية ومتنامية م��ع هيئة الأمم املتحدة
ل�ل�م��ر�أة ،حيث ك��ان��ت ع�ضوا يف املجل�س التنفيذي للهيئة م��ا ب�ين عامي
 2013و  ،2018وتولت رئا�سة املجل�س التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة
للمر�أة يف عام .2017
وق��دم��ت الإم� ��ارات للهيئة منذ �إن�شائها يف ع��ام  2010دع�م��ا ماليا بلغ
نحو  26مليون دوالر �أمريكي بهدف تعزيز جهودها يف متكني املر�أة على
م�ستوى العامل ،لتحتل الدولة املرتبة الأوىل عربيا والعا�شرة عامليا.

عبداهلل �آل حامد :املر�أة الإماراتية ا�ستطاعت هند القا�سمي  :م�سرية االرتقاء بقدرات املر�أة �ضرورة ملواجهة التحديات
تر�سيخ دورها املحوري يف م�سرية التنمية
•• ال�شارقة -و�أم:

•• �أبوظبي-وام:

�أك� ��د م �ع��ايل ال���ش�ي��خ ع �ب��داهلل ب��ن حم �م��د �آل حامد
رئي�س دائ��رة ال�صحة يف �أبوظبي �أن امل��ر�أة الإماراتية
ا�ستطاعت منذ ب��زوغ فجر االحت��اد �أن تر�سخ دورها
املحوري يف م�سرية التنمية التي كانت تقف الإمارات
على �أعتابها .وقال يف ت�صريح مبنا�سبة اليوم العاملي
ل�ل�م��ر�أة " على م��دى خم�سني ع��ام��ا م�ضت وا�صلنت
ك��إم��ارات�ي��ات جهودكن م��ن �أج��ل رف�ع��ة وع��زة وطنكم
وت��وا� �ص �ل��ن الآن ك��ون �ك��ن ع�ن���ص��را �أ� �س��ا� �س �ي��ا للر�ؤى
الطموحة التي و�ضعتها الإمارات للأعوام اخلم�سني
القادمة" .و�أ� �ض��اف معاليه " �سنوا�صل على خطى
قيادتنا الر�شيدة دع��م امل��ر�أة ومتكينها وي�شرفني �أن
�أت�ق��دم �إىل مقام �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك

رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى
للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية
الأ�سرية "�أم الإمارات" بعظيم التهاين والتربيكات
بهذه املنا�سبة فقد �سطرت �سموها مثا ًال م�شهوداً على
م�ستوى العامل يف اجلهود الداعمة للمر�أة وتعزيز
دورها ومكانتها يف املجتمع".
وقال معاليه " ها نحن اليوم ن�شهد دلي ً
ال �آخر قدمته
امل ��ر�أة ل�ت��ؤك��د على �أن�ه��ا �شريك �أ��س��ا��س��ي يف مواجهة
التحديات ال�صحية ،فقد وقفت �إىل جانب �شريكها
الرجل يف خط الدفاع الأول �ضد جائحة كوفيد ،19
لت�سهم يف احلفاظ على �صحة و�سالمة جمتمعها لذا
�أغتنم الفر�صة مبنا�سبة يوم املر�أة العاملي لأعرب عن
خال�ص اح�ترام��ي وت�ق��دي��ري جلهودها العظيمة يف
�شتى املجاالت ال �سيما يف قطاع الرعاية ال�صحية".

�سلطان البادي :املر�أة الإماراتية انتقلت من
مرحلة املطالبة باحلقوق �إىل �صنع الإجنازات
•• ابوظبي  -وام:

�أك ��د م�ع��ايل �سلطان �سعيد البادي
وزي� ��ر ال �ع��دل مب�ن��ا��س�ب��ة االحتفال
ب� �ي ��وم امل � � ��ر�أة ال �ع ��امل ��ي ب� � ��أن الدعم
وامل �� �س��ان��دة والإمي � ��ان امل�ط�ل��ق بدور
امل��ر�أة وقدراتها يف م�سرية التنمية
وال �ن �ه �� �ض��ة ال �� �ش��ام �ل��ة ،م ��ن جانب
ق �ي��ادت �ن��ا ال��ر� �ش �ي��دة ج �ع �ل��ت امل � ��ر�أة
الإم��ارات �ي��ة ��ش��ري�ك��ا �أ��س��ا��س�ي�اً يف ما
ت�شهده الدولة من �إجنازات ونه�ضة
�شاملة يف خمتلف املجاالت.
مرحلة امل�شاركة يف اتخاذ القرارات
و�أ� � �ش� ��ار م �ع��ايل وزي � ��ر ال� �ع ��دل ب� ��أن و�صنع الإجن��ازات من خالل توليها
امل � ��ر�أة الإم ��ارات� �ي ��ة ،ان�ت�ق�ل��ت اليوم املنا�صب القيادية يف ال��دول��ة ومن
م��ن مرحلة املطالبة باحلقوق �إىل بينها وزارة العدل .و�أ�ضاف معاليه

ب ��أن �شعب الإم� ��ارات وك��اف��ة قيادات
ومنت�سبي وزارة ال�ع��دل يتوجهون
ب ��أ� �س �م��ى �آي� � ��ات ال �� �ش �ك��ر والتقدير
وي�شيدون بكل فخر واعتزاز باجلهود
الكبرية والرعاية والدعم امل�ستمر
الذي توجه به وتتابعه �أم الإمارات
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة
الرئي�سة الأع �ل��ى مل�ؤ�س�سة التنمية
الأ�سرية حيث �شكلت جهود �سموها
االن �ط�لاق��ة احل�ق�ي�ق�ي��ة يف امل�سرية
الطويلة يف تاريخ امل��ر�أة الإماراتية
وال�ع��رب�ي��ة ن�ح��و حت�ق�ي��ق م��زي��د من
احلقوق والإجنازات.

ه� �ن� ��أت ال���ش�ي�خ��ة ه �ن��د ب �ن��ت ماجد
ال�ق��ا��س�م��ي رئ�ي����س جم�ل����س �سيدات
�أع �م��ال ال���ش��ارق��ة ج�م�ي��ع ال�سيدات
مب �ن��ا� �س �ب��ة االح �ت �ف ��ال ب �ي��وم امل � ��ر�أة
ال�ع��امل��ي ..م ��ؤك��دة �أن م��ا حتقق من
ح�ضور للمر�أة يف كافة القطاعات
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال� ��� �ش ��ارق ��ة ودول � ��ة
الإمارات العربية املتحدة عامة يعد

م��ن ثمار التوجه املبكر يف الدولة
ن �ح��و االه �ت �م��ام ب��ال �ف��رد ومعارفه
وم��واه�ب��ه وق��درات��ه وتهيئة البيئة
املنا�سبة للعمل والإب��داع للجن�سني
ع�ل��ى ح��د � �س��واء .وق��ال��ت ال�شيخة
هند القا�سمي �إن م�سرية االرتقاء
بقدرات امل��ر�أة اقت�صادياً واجتماعيا
ه ��ي مب �ث��اب��ة اخ �ت �ي��ار وا ٍع ملواجهة
ال �ت �ح��دي��ات وم ��ا حت �ق��ق م��ن نتائج
وم �ن �ج��زات اق�ت���ص��ادي��ة واجتماعية

ك �ب�يرة ي �ق��دم ال��دل �ي��ل ع �ل��ى �أن كل
حتدٍ يقدم فر�صة الكت�ساب خربات
ج��دي��دة وي�ح�ف��ز الإب� ��داع واالبتكار
كما ي�ؤكد �أهمية التعلم الدائم من
ق�ب��ل اجل�م�ي��ع مل��واك �ب��ة امل�ستجدات
و�أهمية ال�شراكة بني كافة م�ؤ�س�سات
امل�ج�ت�م��ع وف �ئ��ات��ه م��ن �أج ��ل �ضمان
نتائج نوعية مل�ساهمة املر�أة".
و�أ�شارت ال�شيخة هند القا�سمي �إىل
�أن جمل�س �سيدات �أعمال ال�شارقة

ي�شارك امل��ر�أة االحتفاء مبنجزاتها
وعطائها وي�ؤكد على اال�ستمرار يف
دوره بدعم �سيدات ورائدات الأعمال
على �صعيد اكت�ساب اخلربات و�إن�شاء
امل�شروعات والو�صول �إىل ال�شركاء
والأ�سواق وذلك حتقيقاً لر�ؤيته يف
�أن ت�ك��ون ال�شارقة حا�ضن ًة لريادة
الأع�م��ال ب�شكل ع��ام وبيئة �صديقة
وملهمة ل��رائ��دات الأع �م��ال ب�شكل
خا�ص.

خولة بنت �أحمد خليفة ال�سويدي  :الإمارات عززت مكانة املر�أة و دعمت جهودها وحفظت حقوقها
•• �أبوظبي-وام:

ق��ال��ت ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة خ��ول��ة بنت
�أح � �م ��د خ �ل �ي �ف��ة ال� ��� �س ��وي ��دي حرم
�سمو ال�شيخ طحنون ب��ن زاي��د �آل
نهيان م�ست�شار الأم��ن الوطني �إن
االحتفاء واالحتفال " بيوم املر�أة
العاملي" ه��و �إح�ت�ف��اء مبكانة املر�أة
ع �م ��وم ��ا ودوره � � � ��ا وف �ع��ال �ي �ت �ه��ا يف
امل�ي��دان الأ��س��ري واملحلي والدويل
وي �ع � ّد ت �ق��دي��راً وت�ث�م�ي�ن�اً جلهودها
وب��ذل �ه��ا يف امل �� �ض �م��ار االجتماعي
والرتبوي وال�صحي وال�سيا�سي �إنه
" اليو ُم الثامن من �شهر مار�س من
كل عام".
و �أ�ضافت �سموها يف ت�صريح خا�ص
ل��وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم� ��ارات (وام) انه
تقديرا لهذه املنا�سبة فقد بادرت
بع�ض ال��دول �إىل منح امل��ر�أة �إجازة
ت �ك��رمي��ا ل �ه��ا ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل دول
�أخ��رى ع��دي��دة �إع�ت�برت ه��ذا اليوم
�إج��ازة ر�سمية تعطل فيه الدوائر

م ��ع اح� �ت� �ف ��االت ي �ت��م ف �ي �ه��ا تبادل
الهدايا التكرميية �إن ذل��ك يت�سم
ب��ال��و��س��م ال ��دويل امل �ق�ترن باملبادئ
ذاتِ امل�ضمون الإن�ساين امل�صوغ من
ق�ب��ل الأمم امل�ت�ح��دة وذل ��ك بهدف
توعية الأجيال مبكانة املر�أة ودورها
وتوثيق جهودها عَرب العقود التي
�أتت �أكلها بعد حنيِ.
و�أو�ضحت �سموها قائلة " يف عامنا
 2021حتتفل �شعوب العامل كافة
حت��ت و� �س��م امل � ��ر�أة يف ع ��امل العمل
املتغيرّ ويت�ضمن هذا حجم القوى
ال�ن���س��ائ�ي��ة ال�ع��ام�ل��ة يف القطاعات
كافة وال ُفر�ص املتاحة لها و�شرعية
العمل وقابليته ومالءمته ومدى
الكفاية واحلماية والأمان وعدالة
امل� ��ردود امل� ��ادي وم ��دى ت��وازن��ه مع
اجلهد املبذول �سعياً لهدف امل�ساواة
م��ع ال��رج��ل وتقلي�ص دائ��رة ال ِع َو ِز
وال� � َف� �ق ��ر امل ��زم ��ن وب ��ال� �ت ��ايل دعم
االقت�صاد ودميومة من ّوه وتوا�صلها
لكونها رك�ي��ز ًة اقت�صادي ًة وثقافي ًة

منتج ًة وب�ه��ذا ت�صبح امل ��ر�أة رافع ًة
لكل عنا�صر البناء.
و�أك� � � � ��دت � �س �م��و ال �� �ش �ي �خ��ة خولة
ال�سويدي �أن دولة الإمارات العربية
امل� �ت� �ح ��دة م �ت �م��اه �ي��ة م� ��ع امل� �ب ��ادئ
الإن�سانية الدولية وحري�ص ٌة على
الوفاء بالتزامها ومتعاونة يف كل ما
ي�سعد الإن�سانية جمعاء يف الت�سامح
وال �ت �ع��اون وات �� �س��اع الأف� ��ق الثقايف
والعلمي والإن���س��اين وك��ل م��ا يعزز
مكانة املر�أة ويحفظ حقوقها.
وق��ال��ت " يف ت��راث �ن��ا ون �ح��ن نقلب
� �ص �ف �ح��ات��ه يف م �ف �ه��وم دور امل � ��ر�أة
ومكانتها ف�إنه لغوياً يعود �إىل كلمة
م� ْرء وم�ؤنثها َم��ر�أة وهما م�شتقان
م��ن امل ��روءة ومعناها  :الإن�سانية
وع�ل��و الهمة و�صفاء النف�س ومن
هذا املفهوم جاء �أداء املر�أة التفاعلي
اجلاد املثمر وامل�شارك على ال�سواء
م ��ع ال ��رج ��ال ويف � �ش �ت��ى املجاالت
وم��ا ه��ذا �إال بتوجيهات من جانب
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك

رئ �ي �� �س��ة االحت � ��اد ال �ن �� �س��ائ��ي العام
رئي�سة املجل�س الأع �ل��ى للأمومة
والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية وبدعم من القيادة
الر�شيدة و�ستظل امل��ر�أة روح البيت
وامل�ج�ت�م��ع و َر ْي �ح��ا َن � َت �ه �م��ا بعطائها
و�إخ�لا��ص�ه��ا ووف��ائ�ه��ا وت�ضحياتها
وه� ��ا ه ��ي وزي � ��رة و� �س �ف�ي�رة وعاملة
ف�ضاء وطبيبة ومهند�سة ومديرة
وم �ع �ل �م��ة وحم��ا� �س �ب��ة يف امليادين
ك��اف��ة وين�ضوي ذل��ك حت��ت �شعار:
ال �ت �خ �ط �ي��ط ل �ل �خ �م �� �س�ين :امل� � ��ر�أة
�سن ٌد للوطن �إن�ه��ن جميعا ينعمن
ب��ال��رع��اي��ة واالح �ت ��رام وامل�ساندة
وتثمني اجل�ه��ود م��ن قبل القيادة
احلكيمة".
و �أكدت ان م�ساعي �سفريات الدولة
يف ترتيب ل�ق��اءاتٍ م��ع �سيدات من
خم �ت �ل��ف اجل �ن �� �س �ي��ات ب �� �ش ��أن هذه
امل�ن��ا��س�ب��ة ي �ع��زز ال �ت��وج��ه الر�سمي
وال�شعبي نحو حفاوة دولتنا وكافة
ال��دول " بيوم امل��ر�أة العاملي" وذلك

يف �صيغة �شهاد ٍة موثق ٍة ا�ستوجبت
�إح�ت�رام حقوقها ورف�ع��ة �ش�أنها يف
املجتمعات خا�صة عندما با�شرت
الأمم امل �ت �ح��دة �إح �ت �ف��اءه��ا بهذا
ال �ي��وم ��س�ن��ة  1977فالإن�سجام
وال �ت �ك��ام��ل وال �ت �ع��اون م��ع ك � ّ�ل من
ا�ستحقاقات امل��ر�أة �صي ٌغ �أخ��ذت بها
واقع وحقائق
دولتنا وترجمتها �إىل ٍ
ثابتة من خالل امل�ؤ�س�سات الفاعلة
يف ميدان املر�أة وذلك يف مقام نحن
نقول ونفعل.
و قالت �سموها يف ختام ت�صريحها
" �إن ي��وم امل ��ر�أة العاملي يف ع�صر
التنوير ال��رق�م��ي وال��زم��ن الثقايف
ال�ف��وري ج��اء ليفتح امل�ج��ال وا�سِ عاً
�أم � � ��ام ث �ق��اف��ة ال �ت��وع �ي��ة باملعاين
الإن�سانية ال�ت��ي �أ��س����س عليها هذا
ال�ي��وم� ...إن��ه ي��وم لكل ن�ساء العامل
ولتكن �أ�س�سه التي بني عليها �شك ً
ال
من �صالت الرحم الثقافية يتم من
خاللها ت�ب��ادل الأف �ك��ار واخلربات
على نح ٍو متزايدٍ و م�س َتدام".

مركز �صواب يطلق حملة #افريقيا_�ضد_التطرف رجاء القرق :ابنة الإمارات حققت �إجنازات متفردة على خمتلف
وزع��زع��ة ا�ستقرارها .كما �ستربز حملة #افريقيا_
للفت
��ض��د_ال�ت�ط��رف ج�ه��ود م��ن ي��رف�ع��ون �أ��ص��وات�ه��م
ال�صعد املحلية والإقليمية والدولية
�أع�ل��ن م��رك��ز ��ص��واب ع��ن اط�ل�اق حملة ج��دي��دة ابتداء االن�ت�ب��اه �إىل وب��اء الإره ��اب و��س��رد ق�ص�ص املت�ضررين
•• �أبوظبي -وام:

م��ن �أم ����س وح �ت��ى  12م��ار���س اجل � ��اري حت��ت عنوان منه ،فكلما زاد الوعي بالطرق التي ي�سلكها الإرهابيون
#افريقيا_�ضد_التطرف ب��ال �ل �غ��ات العربية و ُف�ضحت �أعمالهم ،زادت ق��درة املجتمعات على حماية
والإجنليزية والفرن�سية على من�صات تويرت وفي�سبوك �أفرادها الأكرث �ضع ًفا من خماطر التطرف.
و�إن�ستجرام ويوتيوب وذل��ك ف��ى اط��ار جهود مكافحة و�سعى مركز «�صواب» منذ تد�شينه يف يوليو ،2015
الأيديولوجيات املتطرفة عرب �شبكة الإنرتنت وتعزيز �إىل ت�شجيع وح��ثّ احل�ك��وم��ات واملجتمعات و�أ�صحاب
البدائل الإيجابية. ،
الأ��ص��وات الفردية على امل�شاركة الفاعلة واال�ستباقية
وت �ع��د ح�م�ل��ة #افريقيا_�ضد_التطرف احلملة واملبادرة ملكافحة الفكر املتطرف عرب الإنرتنت ،وخالل
الثالثة واخلم�سون للمركز الذي �أقيم مببادرة �إماراتية هذه الفرتة� ،أتاح املركز منرباً لإ�سماع �أ�صوات املاليني
�أمريكية م�شرتكة ،حيث �ست�سلط هذه احلملة ال�ضوء من النا�س يف جميع �أنحاء العامل ،جمعتهم مناه�ضة
على ال�ت�ط��رف يف �إف��ري�ق�ي��ا حت��دي��دا وت ��أث�ير ذل��ك على الفكر املتطرف ،وعمل على دعم كافة اجلهود الرامية
املجتمعات ،وذل��ك م��ن خ�لال ع��ر���ض ق�ص�ص عائالت �إىل ف���ض��ح وح���ش�ي��ة اجل �م��اع��ات الإره��اب �ي��ة وطبيعتها
و�شباب ُدم��رت حياتهم ب�سبب �إره��اب جماعات دموية الإج��رام�ي��ة ،لت�أتي ه��ذه احلملة بالتزامن م��ع ارتفاع
متطرفة كداع�ش وبوكو حرام د�أب �أفرادها على خطف م�ع��دل الهجمات الإره��اب �ي��ة يف �إف��ري�ق�ي��ا ،ول�ت��ذ ّك��ر ب�أن
�أط �ف��ال امل��دار���س وغ�سل �أدم�غ�ت�ه��م ومهاجمة امل�ساجد مواجهة التطرف والإرهاب تتطلب احتاد العامل اليوم،
والأ�سواق والتجمعات العامة �سعياً للت�سلل �إىل املنطقة �أكرث من �أي وقت م�ضى.

•• دبي-وام:

قالت �سعادة الدكتورة رجاء عي�سى
�صالح القرق رئي�سة جمل�س �سيدات
�أع � �م ��ال دب� � ��ي� ..إن ال� �ي ��وم العاملي
ل�ل�م��ر�أة يعد منا�سبة �سنوية هامة
للإ�ضاءة على دور امل��ر�أة الإماراتية
امل �ح��وري ب�صفتها �شريكا �أ�سا�سيا
يف م�سرية التنمية والتطور وبناء
دولة الإمارات منذ ت�أ�سي�سها م�ؤكدة
�أن ه��ذه املنا�سبة حتمل يف ثناياها
م �� �ش��اع��ر م ��ن ال �ف �خ��ر واالع � �ت� ��زاز
ب��ال �ن �م��وذج الإم� ��ارات� ��ي امل�ت�م�ي��ز مبا
حققته ابنة الإم��ارات من �إجنازات

متفردة على خمتلف ال�صعد املحلية
والإقليمية والدولية بف�ضل الر�ؤية
الثاقبة للقيادة الر�شيدة التي جعلت
الإمارات اليوم منوذجا يحتذى على
م�ستوى العامل يف متكني املر�أة.
و�أ�ضافت الدكتورة القرق �إن املر�أة
الإم ��ارات� �ي ��ة ا��س�ت�ط��اع��ت �أن حتقق
مكانة م��رم��وق��ة يف ق�ط��اع الأعمال
بكافة امل�ستويات نتيجة الدعم الال
حمدود الذي حتظى به من القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة يف ال ��دول ��ة ال �ت��ي وفرت
لها مناخا اقت�صاديا داعما مكنتها
اليوم من �إحراز العديد من الألقاب
الإقليمية والعاملية فمن �أ�صل 50

�سيدات �أعمال ت�صدرن فيها مراكز
متقدمة.
وقالت �إن احلقائق والأرق ��ام ت�ؤكد
�أن امل��ر�أة الإماراتية تعي�ش ع�صرها
الذهبي حيث �ضمنت ن�صف مقاعد
الربملان و�شغلت ت�سع حقائب وزارية
يف احلكومة وا�ستحوذت على 66%
م��ن � �س��وق ال�ع�م��ل احل �ك��وم��ي فيما
حت �م��ل � 19أل �ف��ا و 153موظفة
يف احل �ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة م�ؤهالت
درا�سية عليا �إىل جانب امل�ساواة يف
�سيدة �أعمال �ضمن قائمة "فورب�س الأج ��ور وال��روات��ب م��ع ال��رج��ل كما
ال�شرق الأو�سط" للعام  2021كان تبو�أت املر�أة الإماراتية املرتبة الأوىل
ن���ص�ي��ب الإم� � ��ارات م��ن ال�ق��ائ�م��ة  7يف ن�سبة م�شاركة امل��ر�أة العربية يف

هيئات �صنع القرار واملراكز القيادية
وذل� � ��ك وف� �ق ��ا ل �ل �ت �ق��ري��ر ال�سنوي
ل �ع��ام  2019ال �� �ص��ادر ع��ن مركز
درا�� �س ��ات م �� �ش��ارك��ة امل � ��ر�أة العربية
ال�ت��اب��ع لهيئة امل ��ر�أة العربية ولعل
ه��ذا م��ا يج�سد �أ��س�ب�ق�ي��ة الإم� ��ارات
ع �ل��ى م���س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة يف حتقيق
�شعار احتفالية اليوم العاملي لهذا
العام "املر�أة يف القيادة" مبا ي�ؤكد
جناح دولة الإمارات يف حتقيق هذه
املعادلة بامتياز بعد �أن وفرت للمر�أة
�سبل الدعم وال��رخ��اء للو�صول بها
لل�صفوف الأوىل واملحافل الدولية
وبلوغها �أعلى املنا�صب.
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�أجرت  234,763فح�صا ك�شفت عن � 2,613إ�صابة

«ال�صحة» تعلن �شفاء  1,587حالة جديدة من كورونا
•• ابوظبي -وام:

06

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  7,149جرعة خالل
ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها
حتى �أم�س  6,273,009جرعة ومعدل توزيع اللقاح  63.43جرعة
لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح #كوفيد 19و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف

تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.19
م��ن جهة �أخ ��رى ومتا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع
لتو�سيع وزي��ادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر
وح�صر احل��االت امل�صابة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد "19 -
واملخالطني لهم وعزلهم .
�.أعلنت الوزارة عن �إجراء  234,763فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.

و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  2,613حالة �إ�صابة
ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  410,849حالة.
كما �أع�ل�ن��ت ال ��وزارة ع��ن وف��اة  12ح��ال��ة م�صابة وذل��ك م��ن تداعيات
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة
 1,322حالة.

و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  1,587حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيهم التام من �أع��را���ض املر�ض
بعد تلقيهم الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولهم امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  392,792حالة.

املجل�س الوزاري للتنمية برئا�سة من�صور بن زايد يناق�ش حزمة مبادرات لتطوير منظومة العمل احلكومي وت�شريعاته
•• �أبوظبي-وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة �أم�س اجتماع املجل�س الوزاري للتنمية الذي عقد يف
جممع ق�صر الوطن يف العا�صمة �أبوظبي ،حيث مت �ضمن �أجندة االجتماع
مناق�شة ع��دد م��ن امل �ب��ادرات واملوا�ضيع يف �إط��ار تطوير منظومة العمل
احلكومي.
وا�ستعر�ض املجل�س �ضمن �أج �ن��دة اجتماعه ع��ددا م��ن م�شاريع تطوير
ال �ق��وان�ين وال�ت���ش��ري�ع��ات احل �ك��وم �ي��ة ،ت�ضمنت م�ن��اق���ش��ة �إع � ��داد م�شروع
قانون احت��ادي بتعديل قانون الت�أجري التمويلي ،وذل��ك يف �إط��ار تطوير
ن�شاطات الت�أجري الذي ينتهي بالتملك يف الدولة و�آلياته وتعزيز التنمية
االقت�صادية وخلق فر�ص العمل ،من خالل توفري الو�صول �إىل التمويل
للأعمال التجارية متناهية ال�صغر ،وال�صغرية ،واملتو�سطة وتوفري بيئة
تناف�سية مبا ي�ضمن ازدهار مايل دائم للدولة ،ورفع تناف�سيتها.
وي�ع�ت�بر ال�ت��أج�ير التمويلي �أح ��د ال��و��س��ائ��ل الأ��س��ا��س�ي��ة ل�ت��وف�ير التمويل
بطريقة تتميز بب�ساطتها وتوجيهها لدعم كافة امل�ستويات االقت�صادية من
�أفراد و�شركات �صغرية ومتو�سطة ،وحتى امل�شاريع الأ�سا�سية ،حيث ي�سهم
يف ت�سهيل و�إتاحة الفر�صة للم�شروعات ال�صناعية والتجارية للح�صول
على املعدات و�أدوات الإنتاج التي متكنها من مبا�شرة ن�شاطها وتطويره،

وذل��ك عن طريق ا�ستئجار تلك املعدات والأدوات مع حق متلكهم لها يف
نهاية فرتة الت�أجري دون حاجة �إىل اللجوء للتمويل امل�صريف من �أجل �شراء
املعدات بطريقة مبا�شرة.
ويف نف�س الإط ��ار ،ناق�ش املجل�س الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون
احتادي يف �ش�أن املالية العامة ،الهادفة �إىل ا�ستكمال �أحكام و�ضوابط املالية
العامة ب�شكل يعزز اال�ستقرار املايل يف احلكومة االحتادية ،وتعزيز وتر�سيخ
مبادئ ال�شفافية واالف�صاح وامل�شاركة يف �إدارة امليزانية العامة ومواكبة
�أف�ضل املمار�سات العاملية يف الإدارة املالية العامة ،حيث ت�ضم الالئحة
التنفيذية تو�ضيحاً للقواعد والأحكام املتعلقة مب�شروع احل�ساب اخلتامي
عن ال�سنة املالية املنتهية ،والأحكام املتعلقة ب�إعادة هيكلة جهة احتادية �أو
حلها �أو دجمها مع جهة احتادية �أخرى.
وناق�ش املجل�س �ضمن �أجندته الالئحة التنفيذية للقانون االحت��ادي يف
�ش�أن �سالمة املنتجات ،الهادفة �إىل �ضمان تداول منتجات �آمنة يف �أ�سواق
الدولة ومتوائمة مع الت�شريعات ومتطلبات التجارة العاملية ،حيث ت�ضم
الالئحة �أهم �إجراءات الرقابة على الأ�سواق ،و�إجراءات �سحب وا�سرتجاع
املنتجات عند اكت�شاف منتجات غري �آمنة ،وال�ضوابط والإجراءات الالزمة
لتوفري كافة املعلومات ذات ال�صلة وحتديثها ب�ش�أن املخاطر والإ�صابات
واحلوادث وال�شكاوى املتعلقة باملنتجات.
ويف ال�ش�ؤون التنظيمية احلكومية ،ا�ستعر�ض املجل�س مقرتح ت�شكيل جلنة

الوقود امل�ستدام والوقود املنخف�ض الكربون لقطاع الطريان ،وذلك بهدف
تعزيز الفر�ص اال�ستثمارية امل�ستقبلية والدخول يف �سوق الوقود امل�ستدام
والوقود منخف�ض الكربون ،حيث �ستعمل اللجنة على تطوير ا�سرتاتيجية
و�سيا�سة خلطط الإنتاج واال�ستثمار وموائمتها احتاديا وحمليا وت�شجيع
م�شاريع ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،و�إ�شراك امل�ستثمرين لال�ستثمار يف
الطاقة امل�ستدامة لقطاع الطريان ،مما ي�سهم يف تعزيز مكانة الدولة عاملياً
يف قطاعي الطريان والطاقة.
من جانب �آخر ناق�ش املجل�س حتديد �سنة  2021لبدء تطبيق املحا�سبة
على �أ��س��ا���س اال�ستحقاق يف احلكومة االحت��ادي��ة ،واع�ت�م��اد دل�ي��ل املعايري
املحا�سبية الواجب تطبيقها يف اجلهات االحت��ادي��ة ل�سنة  ،2021وذلك
يف �إط��ار رف��ع فعالية التخطيط امل��ايل على م�ستوى احلكومة االحتادية
وحت�سني الإدارة املالية العامة وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية وا�ستدامة
املوارد ،حيث يعد �أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي حافزاً لتقدمي بيانات مالية
عالية اجل��ودة وتقدم �أدا ًء ت�شغيلياً متطوراً يف جم��االت الأ��ص��ول الثابتة
و�إدارة املخزون ومنافع املوظفني والإيرادات.
كما اطلع املجل�س على خمرجات وتو�صيات فريق عمل تنمية قطاع الزراعة
احلديثة ،و�أهم �إجن��ازات برنامج التبادل املعريف احلكومي ،بالإ�ضافة �إىل
درا�سة ت�أثري جائحة كوفيد -19على االقت�صاد العاملي والإماراتي.
ويف التقارير احلكومية ،ا�ستعر�ض املجل�س �ضمن �أجندة اجتماعه عدداً

من التقارير احلكومية يف �إطار تطوير العمل احلكومي ،والتي ت�ضمنت
االط�لاع على تقرير �أعمال اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي للفرتة
" ،"2020-2017ونتائج التقرير الإح�صائي ال�سنوي ح��ول العمل
االقت�صادي اخلليجي امل�شرتك ،وتقرير ب�ش�أن املنتدى اخلام�س للمالية
العامة لتعزيز احلماية االجتماعية للدول العربية يف املرحلة الراهنة
ومرحلة ما بعد جائحة كوفيد ،-19والتقرير ال�سنوي لإجنازات جمل�س
تن�سيق ال�سيا�سات املالية احلكومية عن عام .2020
كما اطلع املجل�س على �أبرز قرارات االجتماع  112للجنة التعاون املايل
واالقت�صادي ب��دول جمل�س التعاون� ،إىل جانب التقرير الن�صف �سنوي
الأول وال�ث��اين مل�ستجدات مفاو�ضات اتفاقيات التجارة احل��رة ب�ين دول
املجل�س وال��دول والتكتالت االقت�صادية الأخ��رى لعام  ،2020وتقرير
ب�ش�أن م�شاركة وزارة املالية يف جمموعة الع�شرين  ،2020والتقرير
ال�سنوي مل�شاركة الدولة يف ن�شاطات منظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة "الفاو"
للأمم املتحدة.
كما ت�ضمنت الأجندة الإطالع على تقرير ب�ش�أن الإج��راءات املتخذة حول
مالحظات ديوان املحا�سبة ب�ش�أن احل�ساب اخلتامي لكل من جهاز الإمارات
لال�ستثمار و��ش��رك��ة الإم� ��ارات ل�لات���ص��االت املتكاملة  ،/du/وم�ؤ�س�سة
الإم��ارات العامة للنقل واخلدمات ،وجمموعة بريد الإم��ارات و�شركاتها
التابعة عن ال�سنة املالية .2018

عبداهلل بن زايد يرت�أ�س �أعمال اللجنة امل�شرتكة بني الإمارات والبحرين
•• �أبوظبي-وام:

ت��ر�أ���س �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل
نهيان وزي��ر اخلارجية والتعاون الدويل
�أع� �م ��ال ال � � ��دورة ال �ت��ا� �س �ع��ة م ��ن اللجنة
امل���ش�ترك��ة ب�ي�ن دول ��ة الإم � � ��ارات ومملكة
البحرين ال�ت��ي ع�ق��دت �أم����س ع�بر تقنية
االت�صال املرئي عن بعد.
وتر�أ�س اجلانب البحريني �سعادة الدكتور
ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ب��ن را� �ش��د ال ��زي ��اين وزير
خارجية مملكة البحرين ال�شقيقة.
وق ��ال �سمو ال�شيخ ع �ب��داهلل ب��ن زاي ��د �آل
ن �ه �ي��ان يف ك �ل �م �ت��ه خ�ل��ال االج� �ت� �م ��اع �إن
ال � ��دورة ال�ت��ا��س�ع��ة ل�ل�ج�ن��ة امل���ش�ترك��ة بني
دولة الإمارات ومملكة البحرين ال�شقيقة
تنعقد يف ظل مرحلة ا�ستثنائية �ساهمت
يف تعزيز التقارب والتعاون بني ال�شركاء
احلقيقيني ع�ل��ى ال�صعيدين الإقليمي
والعاملي.
و�أك ��د ��س�م��وه �أن اال��س�ت�ج��اب��ة الإماراتية
وال �ب �ح��ري �ن �ي��ة لأزم � � ��ة "كوفيد"-19
وتداعياتها ال�صحية واالقت�صادية �شكلت
من��وذج��ا ي�ح�ت��ذى ب��ه وجت���س�ي��د للتعاون
ال�ن��اج��ح ب�ين ال���ش��رك��اء ح�ي��ث نتطلع �إىل
ا� �س �ت��دام��ة وت �ط��وي��ر ه� ��ذا ال� �ت� �ع ��اون مع
�أ�شقائنا يف مملكة البحرين لنتجاوز معا
هذه اجلائحة.
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه �أن "عالقاتنا الثنائية
اال�ستثنائية را�سخة وذات ج��ذور عميقة
متتد لفرتة طويلة قبل قيام العالقات

الدبلوما�سية ع��ام  1971وق��د حظيت
هذه العالقة برعاية املغفور لهما ال�شيخ
زاي��د بن �سلطان �آل نهيان و�أخيه ال�شيخ
عي�سى ب��ن �سلمان �آل خليفة "رحمهما
اهلل" وه��ي ال �ي��وم حم��ط رع��اي��ة واهتمام
القيادتني الإماراتية والبحرينية وحتظى
بدعم من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة وجاللة
امل �ل��ك ح�م��د ب��ن ع�ي���س��ى �آل خ�ل�ي�ف��ة ملك
مملكة البحرين "حفظهما اهلل".
و�أك� � ��د � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ع� �ب ��داهلل ب ��ن زاي ��د
�آل ن �ه �ي��ان �أن ال �ع �م��ل ال�ت�راك �م��ي ي�شكل
�أ� �س��ا� �س��ا ل�ل�ن�ه��و���ض ب��ال �ع�لاق��ات الثنائية
ب�ين الأ��ش�ق��اء وال���ش��رك��اء وه��و م��ا كر�سته
اللجنة امل�شرتكة بني البلدين على امتداد
دوراتها الت�سع كمن�صة داعمة للتعاون يف
جميع املجاالت.
هذا ال�صعيد �أهنئ مملكة البحرين بافتتاح
وق��ال �سموه � :ساهمت ج�ه��ود اجلانبني املبنى اجلديد يف مطار البحرين الدويل
يف النهو�ض بالعالقات االقت�صادية حيث و�أدع� ��و �سلطات ط�ي�ران ال�ب�ل��دي��ن لبحث
�شهدت جتارتنا غري النفطية منوا كبريا زي��ادة عدد الرحالت املتبادلة خا�صة و�أن
خ�لال ال�سنوات املا�ضية م��ن  4.6مليار �أم��ام�ن��ا ال�ع��ودة �إىل م�ع��دالت الت�شغيل يف
دوالر �أمريكي يف ع��ام � 2017إىل � 7.8أقرب وقت ممكن ب�إذن اهلل.
مليار دوالر �أمريكي يف ع��ام � 2019أما وق � ��ال � �س �م��وه �إن "تطلعاتنا للتعاون
فيما يتعلق مبجال اال�ستثمار فقد �شهد ال �ث �ن��ائ��ي خ�ل�ال امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة زاخ ��رة
ت��دف�ق��ات م�ت�ب��ادل��ة مب �ل �ي��ارات ال� ��دوالرات بالفر�ص والآف��اق الواعدة يف العديد من
خ�لال ال���س�ن��وات املا�ضية يف ال�ع��دي��د من ال�ق�ط��اع��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ويف مقدمة
القطاعات ذات االهتمام امل�شرتك .و�أكد ه��ذه ال�ق�ط��اع��ات ال�صحة والتكنولوجيا
�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان �أن والذكاء اال�صطناعي والطاقة املتجددة".
هذه الإجنازات وغريها عززتها العالقات و�أ�ضاف �سموه "�أما فيما يخ�ص التعاون
الثنائية املتميزة يف قطاع الطريان وعلى الثنائي على جميع الأ�صعدة تتطلع دولة

الإم��ارات احل�صول على دع��م الأ�شقاء يف
مملكة ال�ب�ح��ري��ن يف تر�شحها ل�ع��دد من
امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة وم �ت �ع��ددة الأط� ��راف
ك��دع��م ت��ر��ش��ح دول ��ة الإم� � ��ارات لع�ضوية
جمل�س املنظمة البحرية الدولية للفئة
"ب" ل�ل�ف�ترة " "2023 - 2022يف
االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي �ستعقد يف ل�ن��دن العام
اجلاري.
وق ��ال �سمو ال�شيخ ع �ب��داهلل ب��ن زاي ��د �آل
نهيان � :إننا حري�صون يف دول��ة الإمارات
على �أن تبقى ه��ذه العالقات لي�س فقط
متجذرة ومتطورة ولكن �أي�ضا ديناميكية
وهناك العديد من الفر�ص التي �سمحت
ل �ن��ا �أن ن �ت �ق��ارب �أك�ث��ر خ �ل�ال اجلائحة

وعلينا العمل واالجتهاد ب�أن نبحث دائما
ع��ن �آف ��اق ج��دي��دة لتعزيز ه��ذه العالقة
والبناء على ما وجه به �أ�صحاب اجلاللة
وال�سمو �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
وجاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
م �ل��ك مم �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن "حفظه اهلل"
فهناك دائما الرغبة امللحة عند �أ�صحاب
اجلاللة و�أ�صحاب ال�سمو ب�أن نطور هذه
العالقة على كافة الأوجه والأ�صعدة.
و�أ�ضاف �سموه  :نتمنى من فريق العمل
يف وزارت � � ��ي اخل ��ارج� �ي ��ة ب �ك�ل�ا البلدين
وامل�ؤ�س�سات املختلفة يف مملكة البحرين
ودولة الإم��ارات �أن تعمل جاهدة لتطوير
ه� ��ذه ال �ع�ل�اق ��ة وال �ب �ح ��ث ع ��ن الفر�ص
اجلديدة ال�سانحة لتعزيزها.
ووق ��ع �سمو ال�شيخ ع �ب��داهلل ب��ن زاي ��د �آل
نهيان وزي��ر اخلارجية والتعاون الدويل
و��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور عبداللطيف ب��ن را�شد
ال��زي��اين وزي��ر خارجية مملكة البحرين
ال�شقيقة ع�ل��ى حم�ضر اج�ت�م��اع ال ��دورة
التا�سعة للجنة امل�شرتكة ب�ين البلدين.
ويف خ�ت��ام االج�ت�م��اع  ..وق��ع �سمو ال�شيخ
ع� �ب ��داهلل ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان و�سعادة
الدكتور عبداللطيف ب��ن را��ش��د الزياين
ع �ل��ى  3م ��ذك ��رات ت �ف��اه��م ب�ي�ن البلدين
�شملت م��ذك��رة ت�ف��اه��م ب�ين جل�ن��ة ال�سلع
وامل � � ��واد اخل��ا� �ض �ع��ة ل��رق��اب��ة اال�سترياد
وال �ت �� �ص��دي��ر ب��دول��ة االم� � ��ارات واللجنة
الوطنية ب�ش�أن حظر وا�ستحداث وانتاج

وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية
وتدمري تلك الأ�سلحة مبملكة البحرين
وم� ��ذك� ��رة ت �ف ��اه��م ل �ل �ت �ع��اون يف امل �ج��ال
الإع�لام��ي وم��ذك��رة تفاهم ب�ين امل�ؤ�س�سة
العامة حلديقة احليوان والأحياء املائية
بدولة االمارات وحممية ومنتزه العرين
مبملكة البحرين.
ك�م��ا وق��ع ��س�م��وه وم �ع��ايل وزي ��ر خارجية
مملكة البحرين على برناجمني تنفيذيني
ب�ين البلدين وهما ال�برن��ام��ج التنفيذي

يف جم ��ال ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء "- 2021
 "2023والربنامج التنفيذي يف جمال
حماية البيئة وال�ش�ؤون املناخية - 2021
 ."2023ح�ضر �أعمال اللجنة امل�شرتكة
� �س �ع��ادة ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان ب��ن ح �م��دان بن
زايد �آل نهيان �سفري الدولة لدى مملكة
البحرين ومعايل �أحمد علي ال�صايغ وزير
دولة و�سعادة عبدالنا�صر ال�شعايل م�ساعد
الوزير لل�ش�ؤون االقت�صادية والتجارية يف
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.

جلنة ال�ش�ؤون الد�ستورية والت�شريعية للمجل�س الوطني االحتادي تنظم حلقة نقا�شية ب�ش�أن مو�ضوع التوجيه الأ�سري خليفة بن طحنون  :الإمارات ما�ضية يف طريق متكني املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني

•• دبي-الفجر:

ق ��ررت جل�ن��ة ال �� �ش ��ؤون ال��د��س�ت��وري��ة والت�شريعية
وال �ط �ع��ون ل�ل�م�ج�ل����س ال��وط �ن��ي االحت � ��ادي خالل
اج�ت�م��اع ع�ق��دت��ه ب��رئ��ا��س��ة ��س�ع��ادة �أح�ـ�م�ـ��د عبداهلل
ال�ـ���ش�ـ�ح�ـ��ي رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ،ع �ق��د ح�ل�ق��ة نقا�شية
افرتا�ضية يوم اخلمي�س املقبل مب�شاركة اجلمهور،
وذلك �ضمن خطة عملها ملناق�شة مو�ضوع �سيا�سة
وزارة ال �ع��دل ب �� �ش ��أن ال�ت��وج�ي��ه الأ�� �س ��ري .ح�ضر
االج �ت �م��اع ال� ��ذي ع �ق��د يف م �ق��ر الأم ��ان ��ة العامة
للمجل�س ب��دب��ي� ،أع���ض��اء اللجنة �سعادة ك��ل من:
عائ�شة حمـمـد املــال مقررة اللجنة ،و�أحمد حمد
بو�شهاب ،وعدنـان حمــد احلمادي ،وكفاح حممد
ال��زع��اب��ي ،وم�ـ�ـ��روان عبيــد املهيـري ،وهنـد حميد
العليلــي .وق ��ال ��س�ع��ادة �أح�ـ�م�ـ��د الـ�شـحـي رئي�س
اللجنة� ،إن اللجنة قررت تنظيم حلقة نقا�شية عن
بعد ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  11م��ار���س 2021م،

•• �أبوظبي -وام:

حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة العدل ب�ش�أن التوجيه
الأ�سري ،والدعوة عامة للجمهور للم�شاركة و�إبداء
�آرائهم ومقرتحاتهم ،و�ستتناول احللقة النقا�شية
حماور املو�ضوع وهي الت�شريعات واال�سرتاتيجية
املعنية بالتوجيه الأ� �س��ري ،والتن�سيق ب�ين وزارة
العدل واجلهات املعنية بالتوجيه الأ�سري ،وجهود
وزارة ال �ع��دل يف ال �ت �ع��ري��ف ب ��أه �م �ي��ة دور مراكز

التوجيه الأ��س��ري واملوجهني الأ�سريني .و�أ�ضاف
�أن اللجنة ا�ستعر�ضت خالل اجتماعها ،خمرجات
احللقة النقا�شية التي عقدتها م�ؤخرا مب�شاركة
اجلهات االحتادية واملحلية املعنية ب�ش�ؤون الأ�سرة
والتوجيه الأ��س��ري ،م��ؤك��دا �أن املخرجات حتتوي
على مقرتحات عديده ت�سهم يف تذليل التحديات
املتعلقة بالتوجيه الأ�سري.

�أكد ال�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان مدير تنفيذي مكتب �ش�ؤون �أ�سر
ال�شهداء يف ديوان ويل عهد �أبوظبي �أن دولة الإم��ارات العربية املتحدة
ما�ضية يف طريق متكني املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني �إميانا من قيادتها
الر�شيدة ب�أهمية ال��دور املحوري والفعال الذي تقوم به امل��ر�أة جنبا �إىل
جنب مع الرجل ويف خمتلف امليادين واملجاالت.
وق��ال ال�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان  -يف كلمة له مبنا�سبة اليوم
العاملي للمر�أة ال��ذي ي�صادف الثامن من مار�س من كل عام � -إن املر�أة
الإماراتية ا�ستطاعت �أن تثبت جدارتها وتفوقها يف العديد من املجاالت،
م�شريا �إىل �أن دعم القيادة الر�شيدة لها وتبني ق�ضاياها وتهيئة البيئة
املنا�سبة لبناء الذات وتطوير القدرات فتح �آفاقا وا�سعة �أمامها لتظهر
�إبداعاتها ومهاراتها و�إمكانياتها.
و�أ��ض��اف  :لدينا العديد م��ن ق�ص�ص النجاح لن�ساء �إم��ارات�ي��ات نفتخر
بهن فهناك م�ب��دع��ات يف القطاعات التعليمية والهند�سية والإداري ��ة

واالقت�صادية وغريها ،كما �شهدنا يف العام املا�ضي خالل جائحة فريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد /كوفيد /-19يف ال�ق�ط��اع��ات ال�صحية ال�ع��دي��د من
ال�شخ�صيات الن�سائية امللهمة اللواتي قدمن �صورا بهية يف جمال العمل
املتقن واملتفاين كما �ضربن �أروع الأمثلة على الت�ضحية والإخال�ص
بالعمل.
و�أو��ض��ح  :لدينا �أروع الق�ص�ص و�أن�صع �أمثلة النجاح تلك التي كانت
بطالتها �أمهات ال�شهداء وزوجاتهم و�أخواتهم وبناتهم ،فلقد �سطرن
ب�صربهن و�شموخهن وت�ضحياتهن �أجمل املالحم الوطنية وقدمن �أبلغ
العرب واملعاين و�أ�سمى الر�ساالت يف �سبيل بناء الأجيال و�صناعة املجد.
ويف ختام كلمته  ..رفع ال�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان �إىل مقام �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س
الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية "�أم
االمارات" �أ�سمى �آيات التهنئة والتربيكات بهذه املنا�سبة ال�سعيدة وعظيم
ال�شكر والعرفان على جهودها احلثيثة ومتابعتها الدائمة ل�ش�ؤون املر�أة
االماراتية وتبنيها لق�ضاياها وتعزيز متكينها يف خمتلف املجاالت.
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�أخبـار الإمـارات
تزامن ًا مع اليوم الريا�ضي الوطني

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم م�سابقة ريا�ضية للم�شي عن ُبعد حتت عنوان «حتدي مار�س»
•• �أبوظبي  -الفجر:

تزامناً مع اليوم الريا�ضي الوطني ،تنظم بلدية مدينة �أبوظبي ،التابعة لدائرة
البلديات والنقل ،م�سابقة ريا�ضية للم�شي عن بُعد بعنوان (حت��دي مار�س)،
�ضمن مبادرة "ريا�ضة بال حدود" ،وذلك بالتعاون مع �شركة فورود للإدارة
الريا�ضية ،خالل الفرتة من � 1إىل  30مار�س  .2021وتهدف امل�سابقة ،التي
ي�شرف عليها مركز بلدية ال�شهامة وت�ستقطب م�شاركات جميع �أفراد املجتمع،
�إىل ت�شجيع اجلمهور على ممار�سة الريا�ضة وجعلها �أ�سلوب حياة ،حيث يتم
فيها ا��س�ت�خ��دام تطبيق ( )Pacerلت�سجيل ع��دد اخل �ط��وات ال��ذي مي�شيها

املت�سابق يومياً وتخوله للمناف�سة على ال�ف��وز .ويتيح التطبيق للم�شرتكني
فر�صة متابعة نتائجهم ب�شكل مبا�شر ومعرفة النتائج بكل �شفافية ،حيث �سيقوم
امل�شارك بالت�سجيل يف الربنامج من خالل ال�ساعة الريا�ضية �أو الهاتف الذكي،
ومع بدء امل�سابقة يف ال�ساعة العا�شرة من �صباح الأول من مار�س �سيتم احت�ساب
اخلطوات اليومية خالل � 24ساعة ،وتنتهي امل�سابقة ال�ساعة التا�سعة من م�ساء
الثالثني من مار�س .جدير بالذكر �أن امل�شرتكني الذين �سيدخلون يف التناف�س
هم من ي�صلون �إىل  6556خطوة يف اليوم ،حيث مت اختيار هذا الرقم بنا ًء على
ا�ستطالع للر�أي قامت به �شركة فورود للإدارة الريا�ضية ،مع العلم �أن معدل
امل�شي اليومي العادي لل�شخ�ص هو  3000خطوة تقريباً.
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بالأرقام ..التناف�سية والإح�صاء تربز ريادة املر�أة يف الإمارات
•• �أبوظبي-وام:

ك�شف املركز االحتادي للتناف�سية والإح�صاء عن �أبرز �إح�صائيات وبيانات
املر�أة يف دولة الإمارات ،م�شريا �إىل �أن املر�أة متثل ما ن�سبته  33،7باملئة
من �إجمايل عدد ال�سكان يف الدولة.
و�أ�شار التقرير �إىل جمموعة من الأرقام والن�سب التي تربز ريادة الدولة
يف متكني املر�أة ،مو�ضحاً �أن الت�شكيل الوزاري يف دولة الإمارات يت�ضمن
 33وزيرا بينهم  9ن�ساء ،فيما ت�شكل املر�أة ن�صف �أع�ضاء املجل�س الوطني
االحتادي "الربملان" .ويف قطاع التعليم بلغت ن�سبة اخلريجات يف جمال
تكنولوجيا االت�صال واملعلومات  49,1باملئة من �إجمايل اخلريجني،
فيما و�صل ع��دد االن��اث امللتحقات بالتعليم اجلامعي �إىل � 362ألفاً
و 687ام��ر�أة ،وبلغ �إجمايل عدد حامالت �شهادة املاج�ستري يف الدولة

� 207آالف و 630امر�أة ،فيما بلغ عدد حامالت درجة الدكتوراه 15
�أل�ف�اً و 426ام��ر�أة ..وبلغت ن�سبة اخلريجات يف ال�صحافة والإعالم
والعلوم االجتماعية  63باملئة .ويف قطاعات الأع �م��ال� ،سجلت املر�أة
ح�ضوراً الفتاً ،بعد �أن بلغت ن�سبة الإن��اث  24باملئة من �إجمايل �أعداد
امل�شتغلني يف الدولة ،و�سجلت الإن��اث من فئة ال�شباب ح�ضوراً الفتاً يف
جمال�س �إدارة اجلهات االحتادية بن�سبة متثيل بلغت  46باملئة .و�سجلت
الإناث ما ن�سبته  64باملئة من العاملني يف قطاع التعليم ،والن�سبة ذاتها
من �إجمايل الأطباء واملمر�ضني والفنيني يف القطاع ال�صحي ،و 31باملئة
من �إجمايل العاملني يف ن�شاط املالية والبنوك والت�أمني .وك�شف املركز
عن عدد ال�شركات املرخ�صة واململوكة من ن�ساء والتي بلغت � 80ألفاً
و� 25شركة ،فيما �شكلت املر�أة  21ون�صف فاملئة من املنا�صب الإدارية،
و 32ون�صف باملئة من العاملني يف املهن التخ�ص�صية.

حرم حاكم ر�أ�س اخليمة :الإمارات حققت قفزة نوعية يف متكني املر�أة
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أكدت حرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ���س اخليمة ..ال�شيخة هنا بنت جمعة املاجد �أن الإم��ارات حققت قفزة
نوعية يف جمال متكني وري��ادة امل��ر�أة و�إجن��ازا تاريخيا يف التوازن بني اجلن�سني
بف�ضل الر�ؤية احلكيمة للقيادة الر�شيدة التي �آمنت ب�أهمية دور املر�أة الإماراتية
ك�شريك فاعل و�إي�ج��اب��ي يف م�سرية التنمية م��ا �شجعها على االب ��داع والتميز
والريادة يف كافة املجاالت حتى باتت املر�أة الإماراتية اليوم م�صدر �إلهام للمر�أة
يف خمتلف دول العامل.
وقالت مبنا�سبة يوم املر�أة العاملي الذي ي�صادف الثامن من مار�س من كل عام..
" يف هذا اليوم الذي يحتفي العامل بت�ضحيات وعطاءات امل��ر�أة حيثما كانت
نحتفي يف دول��ة الإم��ارات بجهود القدوة امللهمة والداعم الأول لق�ضايا املر�أة

العربية �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
"�أم الإمارات" التي �أر�ست مع املغفور له الوالد ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" مالمح النهج ال�صحيح واملبادئ ال�سامية لتمكني املر�أة يف
الإم��ارات ف�أتاحت لها امل�شاركة يف بناء الأ�سرة واملجتمع والدولة حتى �أ�صبحت
امل��ر�أة الإمارتية م�صدر فخر واعتزاز وحمل تقدير دويل وج��زء ال يتجز�أ من
�إجنازات الدولة وا�سرتاتيجيتها امل�ستقبلية".
و�أ�ضافت " ي�أتي ي��وم امل��ر�أة العاملي ت�أكيداً على مكانة امل��ر�أة ودوره��ا الكبري يف
بناء ونه�ضة املجتمعات وت�أثرها الإيجابي يف العملية التنموية اذا ما تهي�أت
لها الظروف املنا�سبة والت�شريعات الالزمة التي ت�شجعها على االبداع والتميز
وحتفظ لها احلقوق واملكت�سبات ومن �أهم تلك احلقوق احلق يف التعليم الذي
يعد ال�ق��اع��دة التي تنطلق منها خطط التنمية ال�شاملة وامل�ح��رك الرئي�سي

لنه�ضة ال�شعوب والدول وهو ما يظهر جلياً يف التجربة الإماراتية التي تعترب
من �أجنح التجارب على م�ستوى العامل يف جمال متكني وريادة املر�أة حيث �أوىل
الآب��اء امل�ؤ�س�سون منذ قيام االحتاد �أهمية ق�صوى لتعليم بنت الإم��ارات واليوم
جنني ثمار تلك الر�ؤية احلكيمة فاملر�أة الإماراتية اليوم تتبو�أ �أعلى املنا�صب يف
قطاعات حيوية مثل الف�ضاء والطاقة النووية والتكنولوجيا املتقدمة والذكاء
اال�صطناعي واقت�صاد املعرفة ف�ض ً
ال عن قطاعات التعليم والطريان والبنية
التحتية وال�صحة التي �ضربت فيه امل��ر�أة الإماراتية �أروع الأمثلة يف الت�ضحية
والعطاء ملواجهة تداعيات جائحة كوفيد ." 19 -وقالت " ونحن نعي�ش عام
اال��س�ت�ع��داد للخم�سني ع��ام�اً ال�ق��ادم��ة ت��ؤك��د ق�ي��ادة دول��ة الإم� ��ارات �أن الرهان
احلقيقي على قدرات وامكانات املر�أة الإماراتية ال حدود له وهذا واقع يعك�سه
تاريخها احلافل بالإجنازات الوطنية منذ الت�أ�سي�س فهي اليوم �شريك �أ�سا�سي مع
الرجل يف ر�سم ا�سرتاتيجية الدولة للخم�سني عاماً القادمة ،لقد و�ضعت دولة

نهيان بن مبارك خالل االحتفال باليوم العاملي للمر�أة:

املر�أة يف هذا الوطن تعي�ش ع�صرها الذهبي ،يف رحلة بد�أت مع املغفور
له ب�إذن اهلل الوالد امل�ؤ�س�س وا�ستمرت برعاية ودعم القيادة الر�شيدة
• اجلهود املخل�صة لأم الإمارات جعلت املر�أة الإماراتية منوذج ًا وقدوة للعامل
•• �أبوظبي-الفجر

قال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان ع�ضو جمل�س الوزراء وزير
الت�سامح والتعاي�ش " �إن االحتفال
ب��ال �ي��وم ال �ع��امل��ي ل �ل �م��ر�أة ل��ه طبيعة
خ��ا� �ص��ة يف الإم� � � ��ارات ،ال �ت��ي قدمت
للمر�أة خالل ن�صف قرن من الزمان
ك ��اف ��ة ال �ف��ر���ص وك� ��ل � �س �ب��ل الدعم
املتوا�صل لتفعيل جهودها التي �أدت
�إىل متكينها وتعزيز قدراتها  ،وهو
م ��ا ن �ع �ت�ب�ره جت ��رب ��ة م �ث��ال �ي��ة متثل
من��وذج��ا م��رم��وق��ا �أم ��ام ال �ع��امل كله،
ومل يكن ذلك ليتحقق لوال اجلهود
املخل�صة ل�صاحبة ال�سمو �أم الإمارات
ال��وال��دة الفا�ضلة  ،ال�شيخة فاطمة
ب�ن��ت م �ب��ارك – �أع � ّزه��ا اهلل – التي

نفتخر بحكمتها ور�ؤي �ت �ه��ا الثاقبة
للتنمية الب�شرية يف بكافة ابعادها.
�إن�ن��ا نعتز بعملها امل�ستمر يف �سبيل
ت�ق��دم امل� ��ر�أة ونه�ضة الأ� �س��رة ومناء
امل �ج �ت �م��ع ،ك �م��ا ُن �ب ��اه ��ي مب ��ا متثله
بالن�سبة لنا جميعاً ،من قدوة ح�سنة
ونتعلم من �سموها �أن �إعداد املر�أة يف
الإم��ارات هو �إجن��از وطني نبيل و�أن
متكينها من حتقيق كل ما وهبه اهلل
لها م��ن ط��اق��ات و�إم�ك��ان��ات يف خدمة
جمتمعها ،ووطنها ،و�أمتها ،وعاملها،
هو �أف�ضل عمل و�أعظم جهد – �إننا
ال �ي��وم  ،ون�ح��ن ن�ت�ق��دم بالتحية �إىل وتعميق �إجن��ازات�ه��ا و�إ�سهاماتها  ،يف
�صاحبة ال�سمو ال��وال��دة الفا�ضلة �أم كافة جماالت احلياة – نعتز ونفتخر
الإم ��ارات  ،ف�إمنا نعتز ونفتخر بكل ب�ح��ر���ص �سموها ال���ش��دي��د  ،ع�ل��ى �أن
ما تقوم به من جهود متوا�صلة  ،يف ت �ك��ون امل � ��ر�أة الإم��ارات �ي��ة  :منوذجاً
�سبيل ت�أكيد دور امل��ر�أة يف املجتمع  ،وق ��دوة  ،يف حتقيق ال� َّن� ْف� ِع والإف ��ادة

 ،ل�ل�م�ج�ت�م��ع واالن �� �س ��ان ،مب��ا تتزود
ب��ه م��ن ت�ع�ل�ي��م م�ت�م�ي��ز  ،وم ��ا لديها
م��ن وع��ي وذك��اء  ،وم��ا تتمتع ب��ه من
ع��زم وت�صميم  ،للإ�سهام يف تطوير
املجتمع  ،وت�شكيل معامل امل�ستقبل يف
�إماراتنا احلبيبة .
و�أكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل ن�ه�ي��ان �أن االح�ت�ف��ال ب�ي��وم امل ��ر�أة
العاملي يحل على الإم� ��ارات ،وامل ��ر�أة
يف هذا الوطن العزيز تعي�ش ع�صرها
ال ��ذه� �ب ��ي ،يف رح� �ل ��ة ب � � ��د�أت يف ظل
القيادة التاريخية للمغفور له -ب�إذن
اهلل ت�ع��اىل -ال��وال��د امل��ؤ��س����س ال�شيخ
زاي ��د ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل ن�ه�ي��ان  ،طيب
اهلل ث ��راه ،وا��س�ت�م��رت ب��رع��اي��ة ودعم
القيادة الر�شيدة التي وفرت كل �سبل
النجاح للمر�أة ،التي ت�شارك بفاعلية

يف م�سرية التنمية ال�شاملة يف الوطن
وال� �ع ��امل ،وت�ت�م�ت��ع ب �ك��ام��ل احل ��ق يف
التعليم ،واحلق يف العمل ،واحلق يف
تقلد �أعلى املنا�صب بالدولة.
و�أ� �ش��ار م�ع��ايل ال�شيخ نهيان �إىل �أن
امل��ر�أة الإماراتية هي مو�ضع �إعجاب
واع �ت��زاز ،لكل م��ا تقدمه م��ن عطاء
و�إجن ��از .ندعو اهلل �سبحانه وتعاىل
�أن ت�ستمر يف م���س�يرت�ه��ا الظافرة،
م��ن �أج ��ل الإ� �س �ه��ام ال�ك��ام��ل يف تقدم
الإم� ��ارات وت��أك�ي��د مكانتها الالئقة
ب�ه��ا ب�ين دول ال �ع��امل �أج �م��ع ،وذلك
بف�ضل ال�ق�ي��ادة امل���س�ت�ن�يرة ،والدعم
القوي من جانب �صاحبة ال�سمو �أم
الإم��ارات ،على طريق حتقيق اخلري
وال�سالم والتقدم يف الوطن واملنطقة
والعامل.

وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة تبحث تطوير قطاع ال�صناعات الطبية مع عدد من ال�شركات الوطنية والعاملية
�ضمن حوار م�ستقبل ال�صناعة ومب�شاركة وزير ال�صحة:
• �سلطان اجلابر :بف�ضل ر�ؤية القيادة واجلهود الوطنية املميزة للجهات املعنية ،متكنت
الإمارات من اال�ستجابة جلائحة كوفيد -19مببادرات و�إجراءات فعالة
• ن�سعى لرفع م�ساهمة ال�صناعات الطبية يف الناجت املحلي الإجمايل وتقلي�ص االعتماد على الواردات الطبية
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الإم��ارات برامج وا�سرتاتيجيات وا�ضحة لتعزيز دور امل��ر�أة ومتكينها من تويل
منا�صب قيادية و�إ�شرافية لقيادة م�ؤ�س�سات الدولة وتعزيز مكانتها وتناف�سيتها
يف العديد من التقارير الدولية ولعل الإجناز الأخري لدولة الإمارات يف جمال
التوازن بني اجلن�سني بتحقيق املركز الأول على م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�شمال
افريقيا يف تقرير "املر�أة و�أن�شطة الأعمال والقانون  "2021ال�صادر عن البنك
ال��دويل يعد خري دليل على الأهمية التي توليها دولة الإم��ارات لتمكني املر�أة
وتنمية قدراتها ومهاراتها" .وتوجهت ال�شيخة هنا بنت جمعة املاجد ب�أ�سمى
�آيات ال�شكر والتقدير �إىل �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك "�أم الإمارات" على
ما تبذله من جهود من �أجل تعزيز مكانة املر�أة الإماراتية على ال�صعيد الدويل
وما تقدمه من برامج ورعاية للمر�أة العربية لتمكينها من امل�ساهمة يف تنمية
وتطوير املجتمعات العربية  ..كما تقدمت بالتهنئة لكل ام��ر�أة ت�ساهم يف بناء
�أ�سرتها وجمتمعها لغدٍ �أف�ضل لأبنائها والأجيال القادمة.

�أحمد النعيمي :الإمارات توا�صل تر�سيخ
مكانتها الرائدة عامليا يف متكني املر�أة
•• عجمان-وام:

قال ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي رئي�س منطقة عجمان
احلرة �إن يوم املر�أة العاملي ميثل منا�سبة لالحتفاء بالدور
امل �ح��وري ل�ل�م��ر�أة وت�سليط ال���ض��وء على �إ�سهاماتها وما
و�صلت �إليه اليوم من تقدم .و�أ�ضاف يف ت�صريح مبنا�سبة
ال �ي��وم ال�ع��امل��ي ل�ل�م��ر�أة ال ��ذي ي���ص��ادف  8م��ار���س م��ن كل
عام �..إن دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة توا�صل تر�سيخ
مكانتها ال��رائ��دة عامليا يف متكني امل ��ر�أة ومنحها فر�صا
متكافئة ت�ضمن ت�ع��زي��ز ح���ض��وره��ا ،الأم ��ر ال ��ذي �أف�سح
املجال �أمام املر�أة لال�ضطالع بدور ريادي يف دفع م�سرية

االزدهار والتقدم ور�سم معامل امل�ستقبل متا�شيا مع الر�ؤية
اال�ست�شرافية للقيادة الر�شيدة.
و�أك��د �أن امل ��ر�أة جت�سد ق�صة جن��اح عنوانها ت��ويل املراكز
القيادية حكوميا واقت�صاديا وثقافيا ودبلوما�سيا بكل
ك �ف��اءة واق �ت ��دار ،وال�ت�م�ث�ي��ل امل���ش��رف ل�ل��وط��ن يف املحافل
الإقليمية والدولية انطالقا من م�س�ؤوليتها الوطنية.
كما �أكد ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي حر�ص منطقة
ع�ج�م��ان احل ��رة ع�ل��ى مت�ك�ين امل ��ر�أة وت��وف�ير ك��اف��ة ال�سبل
ال�ضامنة لتعزيز م�شاركتها وتر�سيخ دوره��ا معربا عن
تقديره البالغ للمر�أة التي ت�شغل اليوم ن�سبة  51باملئة
من �إجمايل كوادر وفريق عمل املنطقة احلرة يف عجمان.

ح�صة بوحميد :ابنة الإمارات تتحفز لإجنازات
ريادية من عام اخلم�سني �إىل املئوية
•• دبي-وام:

ه �ن ��أت م�ع��ايل ح�صة ب�ن��ت عي�سى بوحميد وزي ��رة تنمية
املجتمع املر�أة الإماراتية والعربية ون�ساء العامل مبنا�سبة
يوم املر�أة العاملي الذي ي�صادف الثامن من مار�س كل عام
...م�ؤكدة معاليها �أن ابنة الإمارات تتح ّفز يف هذه املنا�سبة
العاملية لإجنازات رياديّة من عام اخلم�سني �إىل املئوية بعد
�أن حققت جناحات م�شهودة يف خمتلف املجاالت ..فاملر�أة
الإم��ارات �ي��ة �شريكة �شقيقها ال��رج��ل يف م���س�يرة التنمية
والبناء وهي ن�صف املجتمع ون�صف القوة الناعمة ون�صف
الأمل �إىل امل�ستقبل امل�شرق لدولتنا.
وقالت معاليها �إن امل��ر�أة الإم��ارات�ي��ة قطعت �شوطا كبريا
يف م�ضمار التنمية والتمكني فدولة الإم��ارات �أ�صبحت يف
املركز  18عامليا وهي الأوىل عربيا يف م�ؤ�شر امل�ساواة بني
اجلن�سني لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي  2020وهي

�أي�ضا باملرتبة الأوىل على م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا يف تقرير املر�أة و�أن�شطة الأعمال والقانون 2021
ال �� �ص��ادر ع��ن ال�ب�ن��ك ال ��دويل وه ��ذه الإجن � ��ازات الدولية
املتزايدة تدعونا للفخر واالع�ت��زاز واملثابرة على حتقيق
الأكرث والأف�ضل.
و�أ�ضافت معايل بوحميد �أن ه��ذه الإجن ��ازات يحتفي بها
ال��وط��ن كونها ثمرة دع��م ق�ي��ادة وحكومة دول��ة الإم ��ارات
للمر�أة وجت�سيدا لعطاء �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
رئي�سة االحت ��اد ال�ن���س��ائ��ي ال �ع��ام رئي�سة املجل�س الأعلى
ل�ل�أم��وم��ة والطفولة الرئي�سة الأع �ل��ى مل�ؤ�س�سة التنمية
الأ�سرية للمر�أة الإماراتية دائما ونتيجة لنهج التوازن بني
اجلن�سني ال��ذي ر�سخته بكل م�س�ؤولية ح��رم �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة �سمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد �آل
مكتوم رئي�سة جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني.

• نعمل على تعزيز اال�ستثمار يف املنتجات والأجهزة الطبية الأكرث �أهمية
•• �أبوظبي  -وام:

التقى معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر،
وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،بح�ضور
وم�شاركة معايل عبد الرحمن حممد العوي�س،
وزير ال�صحة ووقاية املجتمع ،عدداً من م�س�ؤويل
ال�شركات الوطنية والعاملية العاملة يف �صناعة
الأدوي��ة واملعدات وامل�ستلزمات الطبية يف الدولة،
وذل��ك �ضمن م�ب��ادرة "حوار م�ستقبل ال�صناعة"
ال �ت��ي �أط�ل�ق�ت�ه��ا وزارة ال���ص�ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل�ت�ق��دم��ة ب��داي��ة ف�براي��ر امل��ا��ض��ي �ضمن جهودها
ل�ل�ارت �ق��اء ب� �ق ��درات ال �ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ي وتعزيز
تناف�سيته ومزاياه حملياً وعربياً ودولياً .ويعد هذا
اللقاء ،الذي انعقد افرتا�ضياً ،الرابع �ضمن �سل�سلة
من اللقاءات املخطط عقدها مع عدد من ال�شركات
الوطنية والعاملية العاملة يف القطاعات ال�صناعية
الرئي�سة يف دولة الإم��ارات ،والتي �ست�ستمر خالل
الأ�شهر املقبلة �ضمن تركيز ال ��وزارة على تعزيز
العالقة مع ال�شركاء واملعنيني يف منظومة القطاع
ال�صناعي والت�أ�سي�س ملرحلة جديدة من التعاون
وب�ن��اء ال�شراكات امل�ستدامة بهدف رف��ع تناف�سية
القطاع اخلا�ص وتعزيز قدراته ومزاياه.
ون��اق����ش م�ع��ايل ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان �أح �م��د اجلابر
وم �ع��ايل ع�ب��د ال��رح�م��ن حم�م��د ال�ع��وي����س ،خالل
اللقاء ال��دور الإيجابي والكبري ال��ذي لعبه قطاع
�صناعة الأدوي��ة واملعدات وامل�ستلزمات الطبية يف
ال��دول��ة ،يف مواجهة تف�شي جائحة كوفيد،-19
وال�ضغوطات التي تعر�ضت لها الأنظمة ال�صحية
يف ال �ع��امل� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ال�ت�ع��ام��ل ال�ف�ع��ال وعايل
الكفاءة للمنظومة ال�صحية الوطنية مع اجلائحة
رغ��م ت�أثر �سال�سل الإم��داد العاملية ،ما جعل من
دولة الإمارات منوذجاً عاملياً يحتذى به.

كما مت خالل اللقاء ت�سليط ال�ضوء على اجلهود
امل�شرتكة للحكومة والقطاع اخلا�ص يف التعامل
مع اجلائحة من خالل توفري امل�ستلزمات املرتبطة
باجلائحة مثل الكمامات واملعقمات ،وكذلك توفري
اللقاحات عرب اتفاقيات تعاون مع ال�صني مع افتتاح
م��راك��ز للفح�ص يف ك��اف��ة �أرج ��اء ال��دول��ة ،والدور
ال��ذي �ساهمت به �شركات القطاع اخلا�ص يف هذا
اجلهد امل�شرتك .وقال معايل الدكتور �سلطان بن
�أحمد اجلابر" :بف�ضل توجيهات القيادة الر�شيدة،
ا�ستطاعت دولة الإمارات مواجهة جائحة كوفيد-
 19بفعالية كبرية من خالل �إطالق �سل�سلة من
اخلطط واملبادرات ال�سريعة .ومن خالل ت�ضافر
اجلهود بني كافة الأط��راف املعنية يف القطاعني
احلكومي واخل��ا���ص ،جنحت الإم ��ارات يف خف�ض
م���س�ت��وى ت ��أث�ير اجل��ائ�ح��ة ع�ل��ى ال�ن��ا���س وخمتلف
ال�ق�ط��اع��ات االق�ت���ص��ادي��ة وذل ��ك يف �إجن ��از وطني
متميز" .و�أ�ضاف معاليه" :جهود دولة الإمارات يف
التعامل مع اجلائحة جتاوزت حدودها اجلغرافية،

حيث ق��دم��ت للعامل م��ن خ�لال ’ائتالف الأمل‘
حلو ًال متكاملة يف جمال �سال�سل الإمداد من �أجل
ت��وزي��ع لقاحات كوفيد� ،-19إىل جانب التعامل
مع اجلوانب اللوج�ستية الأخرى كعمليات ال�شراء
والنقل والتوزيع والبنية التحتية الرقمية" .وقال
م�ع��ال�ي��ه" :ت�سعى وزارة ال�صناعة التكنولوجيا
امل�ت�ق��دم��ة �إىل ت�ن�ف�ي��ذ ر�ؤي � ��ة احل �ك��وم��ة بالن�سبة
لتطوير �صناعة الأدوي ��ة وامل �ع��دات وامل�ستلزمات
ال�ط�ب�ي��ة يف ال ��دول ��ة م��ن خ�ل�ال مت �ك�ين خمتلف
ال���ص�ن��اع��ات ال�ط�ب�ي��ة ب �ه��دف امل���س��اه�م��ة يف �ضمان
ال���ص�ح��ة وال���س�لام��ة وت�ع��زي��ز االق�ت���ص��اد الوطني
واالرتقاء مبرونته يف مواجهة خمتلف املتغريات
امل�ستقبلية .كما نهدف ال�ستمرار عملية التنمية
والتطوير ل�ه��ذه ال�صناعات و� �ص��و ًال �إىل حتقيق
االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي ورف��ع م�ستويات م�ساهمتها يف
الناجت املحلي الإجمايل للدولة" .و�أكد معاليه على
�أهمية و�ضع خطط ا�ست�شرافية ت�ضمن اال�ستمرار
يف النجاحات املتحققة يف �صناعة الأدوية واملعدات

وامل���س�ت�ل��زم��ات الطبية ح��ال�ي�اً واالن�ت�ق��ال ال�سريع
نحو �آف ��اق ج��دي��د م��ن ال�ت�ق��دم .م�ن��وه�اً �أن ��ه ،وبعد
املناق�شات والت�شاور مع خمتلف اجلهات املعنية يف
القطاع ،مت التو�صل �إىل نهج يتكون من حمورين
رئ�ي���س�ي�ين ،الأول � �ض��رورة �إي �ج��اد ح �ل��ول �سريعة
لتقلي�ص االعتماد على ال ��واردات وتنويع قاعدة
ال�صناعات املحلية التي متتلك م��زاي��ا تناف�سية،
والثاين �ضرورة اعتماد حلول فعالة لتمكني قطاع
�صناعة الأدوي� ��ة وامل �ع��دات وامل���س�ت�ل��زم��ات الطبية
وتعزيز مرونته من خالل اال�ستثمار يف املنتجات
والأجهزة الأكرث �أهمية .م�شدداً على �ضرورة تبني
التكنولوجيا املتقدمة وتوظيفها يف كافة عمليات
القطاع ك��ال��ذك��اء اال�صطناعي و�إن�ترن��ت الأ�شياء
والروبوتات امل�ستخدمة يف الت�صنيع الآيل وت�صنيع
امل ��واد م��ن خ�لال الطباعة ثالثية الأب �ع��اد لرفع
الكفاءة الت�شغيلية وم�ستويات اجلودة .وا�ستعر�ض
معاليه ت��وج�ه��ات وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة يف امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة م��ن خ�ل�ال تعزيز
التن�سيق احلكومي مع ال�شركات الوطنية والعاملية
العاملة يف القطاعات ال�صناعية الرئي�سة ،والعمل
ع�ل��ى مت�ك�ين ال�ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ي ال��وط �ن��ي ،وذلك
من خالل تهيئة بيئة الأعمال املنا�سبة واجلاذبة
ل�ل�م���س�ت�ث�م��ري��ن امل�ح�ل�ي�ين وال��دول �ي�ي�ن كتب�سيط
وت��وح �ي��د الإج� � � � ��راءات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة واخل ��دم ��ات
ال�صناعية ،وت�سهيل الو�صول �إىل حلول التمويل
التناف�سية .و�إي �ج��اد حم��رك للتنمية ال�صناعية
ل�ت�ح�ف�ي��ز االق �ت �� �ص��اد ال��وط �ن��ي وت �ع��زي��ز مرونته
وت���س��ري��ع ال�ت�ع��ايف م��ن ج��ائ�ح��ة ك��وف�ي��د م��ن خالل
متكني ال�صناعات الوطنية وتعزيز تناف�سيتها،
وحتفيز جهود البحث والتطوير واالبتكار واعتماد
التكنولوجيا املتقدمة لالرتقاء بالأنظمة واحللول
ال�صناعية ورفع م�ستوى الإنتاجية.

بلدية مدينة العني تنتهي من تطوير
�شارع علي بن �أبي طالب
•• العني-وام:

انتهت بلدية مدينة العني من م�شروع تطوير �شارع علي
بن �أب��ي طالب ال��ذي ب��د�أ يف نهاية العام  ،2019وي�شمل
�إح�لال وتطوير اجلزيرة الو�سطية وجوانب الطريق مع
جتميل املما�شي على الطرفني بطول �أك�ثر من 2000
مرت بزراعات جتميلية و�شبكات ري حديثة والإبقاء على
اال�شجار الكبرية واملعمرة يف املوقع والبالغ عددها 126
�شجرة وذل��ك جلماليتها وم�ساهمتها يف خف�ض درجات
احل��رارة يف مو�سم ال�صيف .و�شملت �أعمال امل�شروع ازالة
الزراعات و �شبكات الري القدمية و ا�ستبدالها ب�شبكات و
نظم ري حديثة بنمط ت�صميمي جديد و فريد ،بتنوع متعدد
يف الزراعات منها زراعة �أكرث من � 136شجرة و 4000
مرت مربع من الزهور املو�سمية ،و ما يقارب  3000مرت
م��رب��ع م��ن م�غ�ط�ي��ات ال�ترب��ة و �� 2800ش�ج�يرة مزهرة

مدموجة مع العنا�صر التجميلية غري النباتية مب�ساحة
 1750مرتا مربعا من احل�صى الديكوري .كما ت�ضمن
امل�شروع �أمناط الزراعات التجميلية احلديثة والعامودية
يف عملية جتميل جوانب الطريق امل�صممة من قبل �شركة
وطنية لدعم ال�صناعات املحلية يف مثل هذه امل�شاريع والتي
ت�ضمنت �صناعة  1860جم�سما �سدا�سيا مثبتا على طول
 450مرتا بارتفاع �أكرث من مرتين مع ا�ضافة ا�ستاندات
جدرارية ديكورية مب�ساحة  2400مرت مربع بالإ�ضافة
�إىل زراع��ة ع��دد  2800من ال�شجريات وم�ساحة 850
مرتا مربعا من الزهور واملغطيات وعمل �ساحة مفتوحة
مب�ساحة  1300مرت مربع للفعاليات واالن�شطة وتقدمي
خ��دم��ات ا�ضافية للجمهور ،و�أي���ض�اً تركيب ان��ارة مميزة
لت�ضفي على ال�شارع جمالية يف فرتة امل�ساء ،كما ت�ضمن
التطوير عمل �ساحة مفتوحة مب�ساحة  1300مرت مربع
للفعاليات واالن�شطة وتقدمي خدمات ا�ضافية للجمهور.
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�إ�سالمية دبي وتنمية املجتمع تنظمان ور�شة
القراءة بني الإفادة والهواية
•• دبي -وام:

08

تنظم اليوم دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي بالتعاون
مع هيئة تنمية املجتمع الور�شة االفرتا�ضية "القراءة بني الإفادة
والهواية" وذل��ك م��ن ب��اب ح��ث وحتفيز املجتمع مبختلف �شرائحه
وتر�سيخ ثقافة القراءة كعادة يومية �أ�صيلة وي�أتي ذلك تزامنا مع
انطالق �شهر القراءة حتت �شعار "�أ�سرتي تقر�أ" .وقالت الدكتورة
حمدة �أحمد املهريي مدير �إدارة الربامج املعرفية الإ�سالمية بالدائرة
�إن الور�شة االفرتا�ضية ت�أتي �ضمن الفعاليات والربامج امل�شرتكة مع

عائ�شة القا�سمي  :الإمارات ت�سعى
�إىل ريادة املر�أة يف �شتى امليادين
•• ال�شارقة  -وام:

�أكدت ال�شيخة عائ�شة خالد القا�سمي مدير �سجايا فتيات ال�شارقة التابعة
مل�ؤ�س�سة ربع قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين � ..أن دولة الإمارات ت�سعى �إىل
متكني وريادة املر�أة وبناء قدراتها يف �ش ّتى امليادين كما نفخر بدعم قرينة
�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي
رئي�سة م�ؤ�س�سة ربع قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين التي بدورها تدعو املر�أة
ال�ستغالل فر�ص متكينها والنهو�ض بقدراتها كما �أنها متنحها العديد من
الفر�ص يف خمتلف امل�ؤ�س�سات يف �إمارة ال�شارقة.
وق��ال��ت يف ت�صريح مبنا�سبة ي��وم امل ��ر�أة ال�ع��امل��ي" ..نحن يف �سجايا فتيات
ال�شارقة ن�سعى �إىل �صنع م�ستقبل باهر للفتيات على جميع الأ�صعدة
و�إيجاد فر�ص لهن يف خمتلف املجاالت الإبداعية".
و�أ�ضافت �إن��ه بف�ضل الدعم املتوا�صل ال��ذي حتظى به امل��ر�أة من قيادتنا
احلكيمة يف املجتمع فقد متكنا من تعزيز مواهب فتياتنا و�صقلهن وتعزيز
�أهمية املر�أة ودورها على جميع امل�ستويات يف العامل.

هيئة تنمية املجتمع يف �شهر القراءة هذا العام ب�صورة تعك�س تالحم
اجلهات احلكومية من �أجل غر�س القيم الإيجابية والعمل على بناء
جيل مت�سلح بالثقافة واملعرفة عن طريق �إحياء االهتمام بالقراءة
ومفاهيمها وا�ستعادة مكانتها وقدراتها بني �أفراد املجتمع الإماراتي.
و�أ�شارت املهريي �إىل �أن الور�شة التي �ستقدمها وداد بو�شنني موجهة
للجميع دون ا�ستثناء بهدف الو�صول �إىل جميع �أفراد املجتمع ملمار�سة
القراءة كجزء من �أن�شطتهم اليومية يف �إطار ن�شر الفائدة بالو�سائل
املتاحة ..م�ؤكدة حر�ص الدائرة على االلتزام بالإجراءات االحرتازية
للحفاظ على ال�صحة وال�سالمة العامة.

اللجنة العليا للأخوة الإن�سانية تنظم اليوم منتدى مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة
•• �أبوظبي-وام:

تنظم اللجنة العليا للأخوة الإن�سانية غدا  ،منتداها الأول للمر�أة بعنوان "�آمال
امل��ر�أة وحتدياتها يف عامل ما بعد جائحة فريو�س كورونا" ،احتفاء باليوم العاملي
للمر�أة ومب�شاركة عدد من �أبرز القيادات الن�سائية الدولية والنا�شطات يف جمال
حقوق للمر�أة .ويت�ضمن املنتدى حلقة نقا�شية حول تفاقم التحديات التي تواجهها
املر�أة يف جميع �أنحاء العامل ب�سبب جائحة فريو�س كورونا ،مبا يف ذلك الالجئات
املعر�ضات للخطر والأمهات العامالت .وي�شارك يف املنتدى ..نائبة رئي�س جمهورية
كو�ستاريكا �إب�سي كامبل ب��ار ،وم�ع��ايل ن��ورة بنت حممد الكعبي وزي ��رة الثقافة
وال�شباب ،واملديرة التنفيذية لهيئة الأمم املتحدة للمر�أة فومزيلي مالمبو جنوكا،
واملديرة التنفيذية ل�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ناتاليا كانيم ،واملديرة العامة
ال�سابقة ملنظمة اليوني�سكو �إرينا بوكوفا ،والأم�ين العام ملنظمة �أدي��ان من �أجل

م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة  :بتوجيهات منال بنت
حممد نعمل لالرتقاء بقدرات املر�أة
•• دبي -وام:

تقدمت �سعادة �شم�سة �صالح املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل ��ؤ� �س �� �س��ة دب� ��ي للمر�أة
ب��ال�ت�ه�ن�ئ��ة وال �ت�ب�ري �ك��ات �إىل �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة
االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س
الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة
الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية "�أم
الإمارات" و�إىل ح��رم �سمو ال�شيخ
م�ن���ص��ور ب��ن زاي� ��د �آل ن�ه�ي��ان نائب

رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزي��ر �ش�ؤون
ال��رئ��ا��س��ة �سمو ال�شيخة م�ن��ال بنت
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم رئي�سة
م�ؤ�س�سة دب��ي ل�ل�م��ر�أة مبنا�سبة يوم
املر�أة العاملي الذي ي�صادف  8مار�س
من كل عام.
و�أعربت �سعادة �شم�سة �صالح يف هذه
املنا�سبة عن �شكرها للقيادة الر�شيدة
ع �ل��ى م ��ا ت �ق��دم��ه م ��ن دع ��م للمر�أة
الإم��ارات �ي��ة و�إجن ��اح دوره ��ا الأ�سري
واالج �ت �م��اع��ي وامل �ه �ن��ي ح �ت��ى باتت

التجربة الإم��ارات�ي��ة من��وذج��ا عامليا
يحتذى به.
وق��ال��ت �إن النجاحات التي حققتها
املر�أة الإماراتية يف خمتلف املجاالت
ط � ��وال ال �ع �ق��ود اخل �م �� �س��ة املا�ضية
م��دع��اة للفخر واالع �ت��زاز وحتفزها
ل �ت �ح �ق �ي��ق م ��زي ��د م� ��ن الإجن � � � ��ازات
وا�ستثمار ال�ف��ر���ص الهائلة املتاحة
�أم��ام�ه��ا يف ظ��ل ال��دع��م الالحمدود
ال ��ذي ت��ول�ي��ه ل�ه��ا ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
وحر�صها الدائم على بناء الإن�سان

خولة املال  :ابنة الإمارات �شكلت مب�ساهمتها
مالمح املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل
•• ال�شارقة  -وام:

قالت �سعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن املال الأمني العام للمجل�س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ��س��رة بال�شارقة� ..إن اليوم العاملي للمر�أة ميثل منا�سبة لالحتفاء
ب�إ�سهامات املر�أة الإماراتية ودورها الرائد يف التنمية ال�شاملة وتقديرا وتكرميا
ملا قدمته يف دعم م�سرية الإمارات داخليا وخارجيا ففي كل مرحلة من مراحل
النه�ضة التي ت�شهدها دولتنا البد و�أن جند الب�صمة الوا�ضحة لإبنة الإمارات
ح��ا��ض��رة وب �ق��وة ف�ه��ي ال�ت��ي �شكلت �إىل ج��ان��ب �أخ�ي�ه��ا ال��رج��ل م�لام��ح املا�ضي
واحلا�ضر وامل�ستقبل مب�ساهمتها يف كل منعطف ومنجز من منجزات الوطن
ال�سيا�سية والتنموية واحل�ضارية واالقت�صادية واالجتماعية .و�أ�ضافت �سعادتها
يف ت�صريح مبنا�سبة يوم املر�أة العاملي "..ا�ستطاعت املر�أة الإماراتية بف�ضل دعم
القيادة الر�شيدة �إث�ب��ات جدارتها لتبو�ؤ املنا�صب املرموقة و�أن تكون عن�صرا
فاعال وم�ؤثرا يف املجتمع يف �شتى املجاالت وحتت �أي ظروف لذلك ف�إن تقدير
املر�أة الإماراتية يف دولة الإمارات لي�س بالأمر امل�ستغرب على الإطالق فهي ومع
�أول ن��واة الحت��اد دولتنا كانت احللقة احلقيقية يف م�سار التنمية والعطاء يف
ظل قيادة جعلت من متكني املر�أة �أولوية وطنية و�أولتها الدعم الدائم لتحقق
املكانة ال�سامية والطموحات الكبرية فحني نتكلم عن امل��ر�أة الإماراتية ف�إننا
نتكلم عن النجاحات املتوا�صلة التي حققتها يف كافة مواقع امل�س�ؤولية ف�أثبتت
جدارتها وجنحت يف �أن تكون ال�شريك يف البناء واملكا�سب النوعية التي �سطرتها
الإمارات".
و�أ��ش��ارت �إىل �أن م�سرية امل��ر�أة الإم��ارات�ي��ة ال��رائ��دة عك�ستها الأرق��ام وامل�ؤ�شرات

ومنها ح�صول دول��ة الإم��ارات من البنك ال��دويل يف العام  2021على املركز
الأول �ضمن منطقة ال�شرق الأو�سط بني �أف�ضل الدول �أداء على م�ستوى متكني
املر�أة وت�شجيع م�شاركتها يف جماالت الأعمال �إىل جانب زيادة فاعلية امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة ب�إ�صدار �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" قرارا بتخ�صي�ص  50باملائة من املقاعد للمر�أة يف املجل�س
الوطني االحتادي كما مل تكن املر�أة الإماراتية غائبة عن �إجناز الإمارات غري
امل�سبوق يف الو�صول للمريخ عرب م�سبار الأمل وعن جمال الف�ضاء ب�شكل عام
فنجد �أن  34باملائة من �أع�ضاء فريق "م�سبار الأمل" من الن�ساء و 50باملائة
من الفريق القيادي يف امل�سبار و 55.5باملائة يف جمل�س علماء ال�شباب و 37.5
باملائة يف جمل�س علماء الإم��ارات كما ت�شغل امل��ر�أة يف الإم��ارات  66باملائة من
وظائف القطاع العام وترتفع هذه الن�سبة �إىل  75باملائة يف قطاعي التعليم
وال�صحة وغريها الكثري من م�ؤ�شرات ريادة املر�أة الإماراتية.
وقالت الدكتورة امل�لا� ..إن �إم��ارة ال�شارقة وبف�ضل ر�ؤى �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى ح��اك��م ال�شارقة
وتوجيهات قرينته �سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س
الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة كانت �سبّاقة يف متكني املر�أة وتعزيز ح�ضورها يف م�سرية
النه�ضة عرب توفري بيئة داعمة لها مكنتها من االرتقاء بها وحتفيزها للقيام
ب��ال��دور امل�ن��وط بها يف �شتى امل�ج��االت �إىل جانب �إط�ل�اق العديد م��ن املبادرات
والربامج التي نا�صرتها ودعمت ق�ضاياها ومكنتها من بناء �أ�سرتها املتميزة
القادرة على قيادة م�شروع الإمارة احل�ضاري وحتقيق تطلعات القيادة الر�شيدة
يف التنمية امل�ستدامة على امل�ستويات كافة.

االحتاد الن�سائي والإمارات للف�ضاء ينظمان
جل�سة املر�أة الإماراتية يف جمال الف�ضاء
•• �أبوظبي-وام:

نظم االحتاد الن�سائي العام بالتعاون مع وكالة الإم��ارات للف�ضاء� ،أم�س جل�سة
حوارية افرتا�ضية حتت عنوان "املر�أة الإماراتية يف جمال الف�ضاء" ،مب�شاركة
معايل �سارة بنت يو�سف الأم�يري ،وزي��رة دول��ة للتكنولوجيا املتقدمة ،رئي�سة
جمل�س �إدارة وكالة الإمارات للف�ضاء.
وتناولت اجلل�سة جهود دول��ة الإم ��ارات  ،يف متكني ال�ك��وادر الن�سائية ال�شابة
يف تخ�ص�صات العلوم والتكنولوجيا والف�ضاء ،و�إب��راز ال��دور احليوي للمر�أة
الإماراتية يف م�سرية التنمية احل�ضارية للدولة ،بعدما غ��دت ق�صة �إبداعها
وت�ألقها جتوب العامل �أجمع .و�أك��دت معايل �سارة بنت يو�سف الأم�يري ،خالل
اجلل�سة� ..أن املكانة التي و�صلت �إليها امل��ر�أة الإماراتية ما هي �إال نتاج حتمي
ا�ستثمار ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة للعن�صر الب�شري منذ ت�أ�سي�س ال��دول��ة على يد
املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،ال��ذي عمل مع
�إخوانه من امل�ؤ�س�سني ،على �إ�شراك املر�أة يف �صنع القرار ،وم�ساندتها وتهيئتها
لتحمل امل�س�ؤولية ،ليوا�صل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة  ،م�سرية العطاء للدفع مبلف دع��م ومتكني امل��ر�أة �إىل �آفاق
ال��ري��ادة والتميز .و�أ�ضافت معاليها " قابلت امل��ر�أة الإماراتية كل ذل��ك الدعم
بالتفاين والإخ�لا���ص ،فاجتهدت ونهلت من معني العلم واملعرفة ،ف��زادت من
خرباتها العملية يف كل املجاالت ب��روح يحدوها الأم��ل لإتقان جميع املهارات
الإبداعية ،حتى ت�ألقت وغدت ق�صة جناحها جتوب العامل ،خا�صة بعد م�شاركة
امل��ر�أة الرثية يف الفريق الوطني لإجناز م�سبار الأم��ل ،حيث مل تعد التوقعات
امل�ستقبلية �شيئاً جمهو ًال ،بل �أ�صبح الدرب وا�ضحاً ،وامل�سرية املظفرة م�ستمرة،
ف�سقف طموحاتها ال حدود له ،وم�سل�سل متيزها بال نهاية" .و�أ�شارت �إىل �أنه مع
اللحظات التاريخية بانطالق م�سبار الأمل وامل�شاركة الفعالة للمر�أة الإماراتية
يف هذا الإجناز التاريخي ،جتلت جهود �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة
االحت��اد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأع�ل��ى للأمومة والطفولة الرئي�سة
الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية  ،يف متكني املر�أة يف جميع املجاالت وبالأخ�ص
يف املجال العلمي الذي ظهر جلياً يف و�صل ن�سبة م�شاركة املر�أة بالفريق العلمي
مل�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ �إىل  34%وهي الأعلى عاملياً ،لتتكلل جهود
�سمو "�أم الإمارات" امل�ستمرة على مدار العقود املا�ضية بتحقيق ابنة الإمارات
ه��ذه املكانة امل�شرفة يف امل�ج��االت التقنية والهند�سية والعلمية ،التي �أثمرت
ع��ن دخ��ول م�سبار الأم��ل ال��ذي يحمل ا�سم وتوقيع وب�صمة ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك �إىل م��دار الكوكب الأحمر بكل كفاءة واق�ت��دار .من جانبها ثمنت
�سعادة ن��ورة ال�سويدي ،الأمينة العامة ل�لاحت��اد الن�سائي ال�ع��ام ،جهود �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ،املعطاءة على امتداد الوطن ،لالرتقاء بفكر �أبناء
دولة الإمارات لبناء �أجيال قادرة على حمل �أمانته واملحافظة على مكت�سباته..
وقالت "�إذا كانت املر�أة الإماراتية ،بدعم من �سموها� ،أثبتت وجودها يف خمتلف
املجاالت ،فتميزها يف قطاع الف�ضاء� ،أكد جمدداً �أنها عند ح�سن الظن ،وقادرة

ال�سالم عزة كرم ،وال�سفرية �سوزان �إ�سرمان ،والنا�شطة لطيفة ابن زياتن ،احلائزة
على جائزة زايد للأخوة الإن�سانية لعام 2021م.
و�ستتبادل املتحدثات وجهات نظرهن ومقرتحاتهن حول كيفية دعم املر�أة خالل
وبعد �أزم��ة فريو�س كورونا على امل�ستويني املحلي وال��دويل ،وتعزيز دور امل��ر�أة يف
حتقيق الأخوة الإن�سانية .وقال امل�ست�شار حممد عبدال�سالم ،الأمني العام للجنة
العليا للأخوة الإن�سانية� ،أنه بالرغم من التحديات الكبرية التي تواجهها املر�أة
يف خمتلف �أنحاء العامل� ،إال �أننا نعول على قدرة هذه القيادات الن�سائية املتميزة
يف رفع الوعي ب�آثار جائحة فريو�س كورونا على الن�ساء يف جميع �أنحاء العامل،
وابتكار حلول فعالة مل�ساعدتهن على مواجهة هذه التحديات .يبد�أ املنتدى الذي
ينظم افرتا�ض ًيا يف ال�ساعة الثانية " "2:00م�سا ًء بتوقيت غرينت�ش /ال�ساعة
ال�ساد�سة " "6:00م�سا ًء بتوقيت دبي ،كما �سيتم بث احلدث على من�صات التوا�صل
االجتماعي للجنة العليا للإخوة الإن�سانية.

على العطاء يف كل ميدان تتوىل فيه امل�س�ؤولية ،بعملها الد�ؤوب ل�ضمان حتقيق
ر�ؤية دولة الإمارات العربية املتحدة يف �صياغة م�ستقبل ريادي للدولة يف جمال
الف�ضاء و�إلهام الأجيال القادمة خلدمة الوطن والب�شرية ،عرب حتويل ما كان
ي�صنف خيا ًال علمياً �إىل حقيقة ملمو�سة بالإرادة والعلم والإ�صرار ،لتعمل ابنة
الإمارات على �صناعة قطاع ف�ضاء واعد يلبي طموحات املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان" ،طيب اهلل ثراه" ،مقدم ًة منوذجاً ملهماً يف متكني املر�أة يف
جميع املجاالت ال �سيما الف�ضاء" .و�أ�ضافت �سعادتها � ،إن ارتفاع معدل م�شاركة
الكفاءات الن�سائية ال�شابة يف قطاع الف�ضاء الإم��ارات��ي يعك�س اهتمام القيادة
الر�شيدة بتمكني بنات الإم ��ارات يف امل�ج��االت كافة وتفعيل دور امل ��ر�أة �شريكاً
يف م�سرية التنمية والتقدم واالزده��ار التي ت�شهدها الدولة� ،إذ يزخر الوطن
بالعديد من النماذج الفريدة ل�سيدات �ضمن قطاع الف�ضاء� ،صنعن الفارق
يف جم��ال عملهن وقدمن �إجن��ازات عظيمة يف ه��ذا القطاع ال��ذي �سيلعب دوراً
�أ�سا�سياً يف تطور ومنو الدولة خالل ال�سنوات املقبلة ،حيث تتبو�أ ر�أ�س القائمة
معايل �سارة بنت يو�سف الأم�يري ،التي قادت الفريق العلمي مل�شروع الإمارات
ال�ستك�شاف املريخ ،وقدمت جتربة ثرية مع �صنع الإجن��ازات التاريخية لإلهام
املر�أة الإماراتية بالإميان بقدرتها على اعرتاك ال�صعاب وت�سجيل ا�سم وطنها
يف �سماء املجد.
ويف مداخلة ل�سعادة �صوفيا بريكنيل ،نائبة ال�سفري الربيطاين لدى الدولة ،
�أكدت �أن مهمة "م�سبار الأمل" يف ا�ستك�شاف املريخ� ،إجناز تاريخي مهم يف تاريخ
العلوم وا�ستك�شاف الف�ضاء والكواكب ب�أيا ٍد �إماراتية عربية ،ما ي�شكل مدعاة فخر
واعتزاز ملا توليه دول��ة الإم��ارات للبحث العلمي من عناية ،تكاد تكون �أولوية
اهتمامها خلري الإن�سان على �أر�ضها ،وللب�شرية جمعاء ،م�شرية �إىل الأهمية
الكبرية التي اكت�سبتها هذه املهمة العلمية ،لإطالقها الأمل والإلهام يف املنطقة
العربية .معربة عن فخرها بدخول الإم ��ارات ال�سباق العاملي نحو الف�ضاء،
وا�ستك�شاف كوكب املريخ .و�أ�ضافت " انتظرت مع ابنتي ال�صغرية و�صول م�سبار
الأمل �إىل مدار الكوكب الأحمر بفارغ ال�صرب ،كما تابعت معظم دول العامل هذا
امل�شروع الإماراتي العظيم ،حيث كانت حلظة لنجاح تاريخية ،بعدما �أ�صبحت
دول��ة الإم� ��ارات �أول دول��ة عربية واخل��ام���س��ة ع��امل�ي�اً ال�ت��ي حتقق ه��ذا الإجناز
امل�شرف" .و�أ�شارت �إىل �أن و�صول امل�شاركة الن�سائية يف هذا امل�شروع �إىل 34%
من فريق العمل ،وارتفاع ن�سبة الباحثات يف الفريق العلمي للم�شروع 80%
من العدد الإج�م��ايل للفريق ،ت�أتي ه��ذه امل��ؤ��ش��رات املهمة ،لتعك�س املجهودات
ال�ضخمة التي بذلتها دولة الإمارات لتمكني املر�أة الإماراتية يف كل القطاعات
وخ�صو�صاً يف جمال الف�ضاء ،حيث تكمن فائدة �إ�شراك امل��ر�أة والكوادر ال�شابة
على وج��ه اخل�صو�ص يف م�شروع الإم ��ارات ال�ستك�شاف الف�ضاء ،يف خلق جيل
جديد م�ؤهل من العلماء من ذوي اخلربة العالية ،من مهند�سني ومهند�سات،
مدربني وملهمني ولديهم القدرة على قيادة ع�صر جديد من التقدم التقني
والتناف�سية العلمية ،م�ؤكدة �أنها �ستوا�صل متابعة التقدم الذي �سيحرزه م�سبار
الأم��ل بكل امتنان وتقدير .وت�ضمنت اجلل�سة م��داخ�لات متعددة من جانب
املر�أة والطفل ،حيث �شاركت رو�ضة الغرير وغيث الغفلي من الربملان االماراتي
للطفل يف توجيه بع�ض اال�سئلة اىل معايل الوزيرة ا�ضافة اىل بع�ض اال�سئلة
من جانب املر�أة مت طرحها من قبل جمموعة الن�ساء يف االحتاد الن�سائي العام.

وت���س�خ�ير ك��اف��ة الإم �ك��ان �ي��ات لبناء
قدراته للم�ساهمة الفاعلة يف تعزيز
التنمية امل�ستدامة للأجيال احلالية
وامل�ستقبلية ترجمة خلطة اخلم�سني
عاما القادمة التي وجه بها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جم�ل����س ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه
اهلل" والتي تعتمد على �إ��ش��راك كل
�أف� � ��راد امل�ج�ت�م��ع يف ر� �س��م م�ستقبل
الدولة".

وق ��ال ��ت �إن م ��ؤ� �س �� �س��ة دب� ��ي للمر�أة
وبتوجيهات من �سمو ال�شيخة منال
ب �ن��ت حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د �آل مكتوم
رئي�سة امل�ؤ�س�سة تعمل على مواكبة
ه��ذا التفكري الإب��داع��ي �ضمن ر�ؤية
ا� �س �ت �� �ش��راف �ي��ة ت �ق��وم ع �ل��ى التفكري
ال �ت �� �ش��ارك��ي وال �ع �م��ل ب� ��روح الفريق
للإ�سهام يف م�سرية امل��ر�أة من خالل
م � �ب � ��ادرات وب� ��رام� ��ج ن��وع �ي��ة تدعم
مكت�سباتها وزيادة م�شاركتها يف �سوق
ال�ع�م��ل واالرت �ق��اء ب�ق��درات�ه��ا املهنية

والقيادية مل�ستويات �أعلى من التطور
وفق �أرقى املعايري واملمار�سات العاملية
مبا ي�صب يف تعزيز دورها االقت�صادي
واالجتماعي وال�سيا�سي متا�شيا مع
�أه� ��داف امل��ؤ��س���س��ة ال�ت��ي تنطلق من
ر�ؤي ��ة وتوجيهات قيادتنا الر�شيدة
التي ت��ؤك��د دائ�م��ا على دور امل ��ر�أة يف
�صياغة م�ستقبل دولة الإمارات.

غرفة الفجرية ت�ؤكد الدور املحوري للمر�أة
االماراتية يف م�سرية تطور الدولة
•• الفجرية -وام:

�أكد ال�شيخ �سعيد بن �سرور ال�شرقي رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة
الفجرية �أن املر�أة الإماراتية ت�ساهم بدور حموري يف كافة املجاالت االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية ومتكنت من �أن تعزز دورها يف دعم م�سرية التطورات
املتميزة التي ت�شهدها الدولة وتر�سيخ مكانتها على م�ستوى املنطقة والعامل يف
املجاالت كافة.
وق��ال رئي�س ال�غ��رف��ة مبنا�سبة ي��وم امل ��ر�أة ال�ع��امل��ي ال��ذي ي���ص��ادف ال�ث��ام��ن من
م��ار���س م��ن ك��ل ع��ام �إن الف�ضل يف تعزيز مكانة امل ��ر�أة يعود ل�ل�آب��اء امل�ؤ�س�سني
لدولة الإمارات العربية املتحدة الذين �آمنوا منذ ت�أ�سي�س االحتاد بالدور املهم
والريادي للمر�أة االماراتية.
من جانبه قال �سعادة �أحمد �سلطان احلنطوبي النائب الثاين لرئي�س جمل�س

�إدارة الغرفة� ،إن القيادة الر�شيدة برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه
اهلل" و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام االمارات
يولون اهتماماً كبرياً لتمكني امل��ر�أة و�أت��اح��وا لها العديد من الفر�ص لإظهار
متيزها وتفوقها ،ما مكنها من �شغل منا�صب قيادية رفيعة امل�ستوى �سواء يف
ع�ضوية جمل�س الوزراء واملجل�س الوطني االحتادي وغريها من املنا�صب �ضمن
خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة .وثمنت �سعادة عائ�شة حممد اجلا�سم
ع�ضو جمل�س �إدارة الغرفة ورئي�س جلنة �سيدات الأعمال بالغرفة حر�ص �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى
للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية على دعم م�سرية
املر�أة االماراتية وم�ساهماتها يف التخطيط للخم�سني عاما القادمة للدولة.

معهد دبي الق�ضائي  :متكني املر�أة الإماراتية ا�سرتاتيجية
طويلة الأجل وم�سرية �إجنازات مرتاكمة
•• دبي-وام:

�أكدت العنود احلمادي مديرة �إدارة الت�أهيل والتدريب يف معهد دبي الق�ضائي
�أن قيادتنا الر�شيدة ومنذ الإعالن عن قيام دولة االحتاد يف العام  1971قام
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" مب�ؤازرة �إخوانه من
الآب��اء امل�ؤ�س�سني ب�إطالق اخلطط التنموية الطموحة التي تهدف �إىل متكني
الفرد الرجل واملر�أة على حد �سواء من �أجل الإ�سهام يف بناء الدولة.
وقالت يف ت�صريح مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة� ..إن امل��ر�أة الإماراتية �أقبلت
على التعليم ومتكنت من الق�ضاء على التفاوت بني اجلن�سني يف ه��ذا املجال
مع �ضمان تكاف�ؤ الفر�ص �إىل جانب توفري خمتلف �أ�شكال التدريب والت�أهيل
ملختلف الفئات كما �أظهرت الن�ساء خالل الأزمة الراهنة قدرات فائقة على تبني
�أحدث التقنيات واحلر�ص على تطوير الذات ملوا�صلة مهامها الوظيفية بجدارة
واقتدار واال�ستمرار يف حت�صيل العلم واملعرفة الأمر الذي ي�ساعدها على ترك
ب�صمات �أو�سع على م�ستقبل الإمارات وتعزيز �أدوارها القيادية.
و�أ�ضافت �إن د�ستور دولة الإمارات يعترب التعليم عام ً
ال �أ�سا�سياً لتقدم املجتمع
وجعله �إل��زام�ي�اً يف مرحلته االبتدائية وجمانياً يف كافة مراحله ع�بر �أرجاء
ال��دول��ة فكانت النتيجة و��ص��ول �أع��داد كبرية م��ن بنات الإم ��ارات �إىل التعليم
اجلامعي وظهور �أجيال منهن يحملن امل�ؤهالت اجلامعية ما فتح لهن الأبواب
لدخول كافة القطاعات مبا يف ذلك التخ�ص�صات املعا�صرة يف ظل بيئة داعمة
وممكنة وحافزة ت�ضمن لهن حقوقهن وتراعي خ�صو�صياتهن.
من جانبها قالت مرمي الرميثي مديرة �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي مبعهد دبي
الق�ضائي " تفخر الن�ساء يف دولة الإمارات ب�سجل حافل من الإجنازات املتعاقبة
التي حتققت على مدى ن�صف قرن تقريباً ومن �أهمها ج�سر فجوة التعليم بني
الرجل واملر�أة ودخول معرتك العمل ومن الطبيعي �أن نرى بنت الإمارات تتبو�أ
خمتلف املن�صب والأدوار بني ال��وزراء وال�سفراء واملديرين العامني والر�ؤ�ساء
التنفيذيني و�صو ًال �إىل كافة �أدوار الدعم امل�ؤ�س�سي يف الدوائر وال�شركات".
و�أ�ضافت �إن هذه الإجن��ازات انعك�ست �إيجاباً على م�ؤ�شرات التناف�سية فحققت
دول��ة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة م��رات��ب ال���ص��دارة الإقليمية يف ال�ع��دي��د من
التقارير الدولية ذات ال�صلة وتنظر بنت الإم��ارات بعني الر�ضا واالمتنان �إىل
حر�ص قيادتها الر�شيدة والدعم الذي حتظى به من �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة
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Date 8/ 3/ 2021 Issue No : 13183
Notification of a Defendant via Publication
before the Case Management Office of
Ajman Federal Civil Court of First Instance
)with regard to the case no. AJCFIREA2021/0000417 Civil (Summary
To the defendant: Tarek Hassan Khan
Address: unknown. To be notified at his selected domicile: Abbas Al
Hawai and Co. Advocates and Legal Consultants, address: Dubai, Sheikh
Zayed st., Al Hawai tower, 12th floor, office no. 1203.
You are required, as a defendant, to attend the hearing dated 17/03/2021
before the Case Management Office of Ajman Federal Civil Court of First
Instance - Office no. (Case Management Office no.6) in person or by an
authorized attorney, and to submit a rejoinder with regard to the case with
all relevant documents attached therewith, not later than 10 days from the
date of publication, in order to consider the above-mentioned case.
Judicial Service Office
Eman Ahmad Al Awadi

الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية "�أم الإمارات".
وينتظر من ن�ساء الإم��ارات عموماً اليوم الإ�سهام يف ا�ست�شراف امل�ستقبل ودعم
اجلهود الر�سمية وال�شعبية ا�ستعداداً لل�سنوات اخلم�سني املقبلة من خالل
الرتويج للر�ؤى الوطنية والعمل على ترجمتها والإ�سهام بالربامج واملبادرات
امل�ؤ�س�سية التي ت�صب يف حتقيق ه��ذا الهدف ال�سيما و�أنها ك�شفت عن عزمية
هائلة ملواجهة التحديات التي فر�ضتها جائحة "كوفيد –  "19وحر�صت على
توفري خمتلف �أ�شكال الدعم يف بيئات العمل وعلى م�ستوى الأ��س��رة� .إن مثل
هذه الإجن��ازات عززت الثقة باملر�أة الإماراتية لتويل منا�صب قيادية مرموقة
و�ستجني ثمارها على �شكل فر�ص مت�ساوية بعد انتهاء الظروف اال�ستثنائية
الراهنة .وقالت الدكتورة نورة الرميثي مدير �إدارة املعرفة والن�شر مبعهد دبي
الق�ضائي ..انه يف ظل القفزات التنموية العمالقة التي حققتها دولة الإمارات
خ�لال ال�سنوات اخلم�سني وتظافر جهود قيادتها م��ع كافة مكونات ال�شعب
لال�ستعداد لل�سنوات اخلم�سني املقبلة تقدم املر�أة �إ�سهامات جل ّية لتحقيق الر�ؤية
الوطنية التقدمية الهادفة �إىل و�ضع الإمارات يف �أعلى املراتب بني نظرياتها من
دول العامل يف كافة املجاالت.
و�أ�ضافت " �أثبتت بنت الإمارات جدارتها يف كافة امليادين بعد �أن حظيت بالدعم
من خالل اخلطط والربامج احلكومية ومنها اال�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل
 2031التي تركز على تعزيز م�شاركة املر�أة ورفع ن�سب التوطني يف قطاعات
اقت�صادية ومن �أهمها :قطاعات الطاقة االت�صاالت التكنولوجيا النقل الذكاء
اال�صطناعي الف�ضاء التعامالت الرقمية والبلوك ت�شني والعلوم املتقدمة
وغ�يره��ا� ..إننا على يقني ت��ام من �أن امل��ر�أة �ستوا�صل تعزيز دوره��ا اجلوهري
يف التنمية امل�ستدامة بف�ضل الدرو�س امل�ستفادة التي خرجت بها من اجلائحة
و�إبراز قدراتها يف العمل والتميز حتت ال�ضغوط لتثبت �إمكاناتها القيادية الفذة
ولتكون على قدم امل�ساواة يف احلقوق والواجبات وامل�س�ؤوليات عم ً
ال ب�شعار "املر�أة
يف القيادة :حتقيق م�ستقبل مت�سا ٍو يف عامل كوفيد – ."19
وذكرت ان هذه البيئة املواتية �أتاحت لبنات الإم��ارات نيل ال�شهادات العليا من
خالل خو�ض عامل البحوث العلمية املعتمدة من �أرق��ى امل�ؤ�س�سات الأكادميية
والإ� �س �ه��ام يف ن�شر امل�ع��رف��ة املتخ�ص�صة خل��دم��ة ال�برام��ج ال�ط�م��وح��ة للدولة
وم�ساعدتها على حتقيق التميز املتوا�صل .ولي�س م�ستغرباً �أن ت�شارك يف �إدارة
وت�شغيل املحطات النووية وبرامج الف�ضاء ومبادرات الذكاء اال�صطناعي وهي
املجاالت التي �ضمنت لدولتنا الريادة يف �إقليمها.
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 8/ 3/ 2021 Issue No : 13183

Real Estate Summary 570/2020/18
Details of service by publication

To the convicted party 1- Shariq Shoeb - Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 12-11-2020 in the
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation
ordering the defendants to pay the plaintiff an amount of AED 101,239 (One
Hundred and One Thousand Two Hundred and Thirty Nine Dirhams) and the
interest of 9 % per annum from 17-07-2020 until the full payment and ordered
him to pay the charges, the expenses and Five Hundred Dirhams as attorney's fees
and rejected other claims.
The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days from the
day following publishing this service. The verdict is issued in the name of His
Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai,
and is read in public.
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�ضبط ميول �أردوغان اال�ستبدادية ..اختبار لبايدن
•• وا�شنطن-وكاالت

�أج��رى الرئي�س الأمريكي جو بايدن يف �شهره الأول يف الرئا�سة حمادثات
هاتفية روتينية مع زعماء العامل ،فيما ال يزال الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغان ،ينتظر ات�صا ًال مل يح�صل.
وقال ال�صحافيون روبي غرامر وكاتي ليفينغ�ستون وجاك ديت�ش يف جملة
“فورين بولي�سي” الأمريكية� ،إن م�س�ألة االت�صال الهاتفي املت�أخر �صارت
رواية رئي�سية يف عناوين الأخبار الرتكية ،بعد �سنوات من الإهانات املتبادلة
بني حليفني يف الناتو ،يف ما يتعلق بال�صراع يف �سوريا �إىل �شراء تركيا نظاماً
دفاعياً جوياً رو�سياً.
لكن مقابالت مع �أكرث من  12م�س�ؤو ًال وم�شرعاً وخرباء �آخرين� ،أظهرت
بو�ضوح �أن عدم ح�صول االت�صال الهاتفي من جانب بايدن ،هو م�ؤ�شر ملوقف

مت�شدد حيال تركيا ،و�أن �أمريكا �ستوا�صل الت�صرف ب�برودة �إىل �أن ت�صلح
�أنقرة �أخطاءها-وب�سرعة.
وبح�سب النائب الدميوقراطي عن والي��ة فريجينيا �أبيغيل �سبانبريغر
الذي كان ع�ضواً يف جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية مبجل�س النواب ،ف�إن “العالقة
مع (تركيا) متر بتحدٍ جدي ،ول�سنا يف موقع ميكننا االعتماد على تركيا كما
كنا نفعل� ،أو �أن ن�شعر بالثقة يف حال اعتمادنا عليها ،كما نعتمد على �أع�ضاء
�آخرين يف الناتو».
ومع ذلك ،ف�إن الغالبية تتفق على �أنه ال معاجلات جيدة للح�ؤول دون املزيد
من التدهور يف العالقات ،حتى يف الوقت الذي يجري فيه وزير اخلارجية
�أنتوين بلينكن وم�ساعدوه ات�صاالت بنظرائهم الأت��راك ،ويف ظل خيارات
قليلة �أم��ام بايدن ،تتعدى اال�ستمرار يف ال�ضغط على �أردوغ��ان يف م�س�ألة
حقوق الإن�سان.

ويقول النائب ال�سابق يف الربملان الرتكي �أيكان �أردميري الذي يعمل حالياً
مع م�ؤ�س�سة الدفاع عن الدميوقراطيات التي تتخذ وا�شنطن مقراً لها:
“هذا هو امل�ستوى الأدنى للعالقات الأمريكية-الرتكية».
وب��اي��دن لي�س غ��ري�ب�اً ع��ن �أردوغ� ��ان .فهو عندما ك��ان ن��ائ�ب�اً للرئي�س� ،أدار
العالقات عندما كانت يف م�ستوى متدنٍ عقب حماولة الإنقالب الفا�شلة
�ضد �أردوغ ��ان ع��ام  ،2016والتي اتهم بها الرئي�س الرتكي بطريقة ما،
الواليات املتحدة .لكن كيفية �إبحار بايدن يف حقل الألغام الديبلوما�سي هذا
بو�صفه قائداً للقوات امل�سلحة� ،ستمثل اختباراً لأجندته ال�شاملة على �صعيد
ال�سيا�سة اخلارجية ،ليثبت ما �إذا كان قادراً على �إ�صالح العالقات مع حليف
قدمي يف الناتو ويف الوقت نف�سه �ضبط امليول اال�ستبدادية املتزايدة لدى
�أردوغان.
ور�أى الكتاب �أن املقاربة العدوانية لل�سيا�سة اخلارجية التي تعتمدها تركيا

مع اقرتاب �أول انتخابات فل�سطينية منذ  15عاما

•• رام اهلل -رويرتز

مع اقرتاب �أول انتخابات فل�سطينية
م �ن��ذ  15ع��ام��ا ي �خ��و���ض الرئي�س
حم�م��ود عبا�س معركة ل ��ر�أب �صدع
م�ت�ن��ام يف ��ص�ف��وف ح��رك��ة ف�ت��ح ميثل
م�صدر تهديد جديد لهيمنته على
امل�سرح ال�سيا�سي الفل�سطيني.
فقد �أدت حم��اول��ة ان�شقاق م��ن �أحد
حلفاء عبا�س يف احل��رك��ة �إىل تزايد
التكهنات ب ��أن��ه ق��د يلغي انتخابات
ال��رئ��ا��س��ة امل �ق��رر �إج ��را�ؤه ��ا يف يوليو
متوز خ�شية حتد حمتمل من مروان
ال�ب�رغ��وث��ي امل �� �س �ج��ون يف �إ�سرائيل
وهو من القيادات الفل�سطينية التي
حتظى ب�شعبية.
وينفي مكتب عبا�س �أنه يعتزم ت�أجيل
انتخابات الرئا�سة �أو �إلغاءها.
وك ��ان ال�برغ��وث��ي ال�ب��ال��غ م��ن العمر
 61عاما قوة دافعة وراء االنتفا�ضة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ث��ان �ي��ة (-2000
 )2005يف ال�ضفة الغربية املحتلة
وقطاع غزة.
وقد حكمت عليه حمكمة �إ�سرائيلية
يف  2004ب��ال���س�ج��ن م ��دى احلياة
بعد �إدان�ت��ه بال�ضلوع يف �سل�سلة من
الهجمات ال�ت��ي �شنها فل�سطينيون
و�سقط فيها قتلى �إ�سرائيليون .وينفى الربغوثي هذه
االتهامات.
ويحكم عبا�س ( 85عاما) رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
يف املناطق اخلا�ضعة للحكم الذاتي يف ال�ضفة الغربية
مبرا�سيم منذ �أكرث من ع�شر �سنوات.
ويف يناير كانون الثاين املا�ضي �أعلن �إج��راء انتخابات
رئا�سية وت�شريعية يف خطوة اعتربت على نطاق وا�سع
ردا ع�ل��ى االن �ت �ق��ادات ال��داخ�ل�ي��ة وال�غ��رب�ي��ة لل�شرعية
الدميقراطية التي تقوم عليها رئا�سته.
ويف �إط��ار ه��ذه االنتقادات �أعلن نا�صر القدوة الع�ضو
القدمي يف اللجنة املركزية حلركة فتح الأ�سبوع املا�ضي
�أنه �سي�شكل قائمة جديدة تخو�ض االنتخابات وحدها
م�ستقلة عن حركة فتح يف االنتخابات الت�شريعية التي
جتري خالل مايو �أيار.
وقال القدوة ،ابن �شقيقة الراحل يا�سر عرفات م�ؤ�س�س

ت�شكل �أزم��ة منتظرة لإدارة ب��اي��دن .ف ��أردوغ��ان عالق ب�ين ب��راث��ن الرئي�س
ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين عقب ��ش��راء تركيا ��ص��واري��خ �أر���ض-ج��و “�إ�س-
 ”400الرو�سية ال�صنع بـ 2.5ملياري دوالر ،وبني ال�سيا�سة الأمريكية
يف �أنحاء املتو�سط وال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وال تزال تركيا تخ�ضع
لعقوبات �أمريكية ب�سبب �شرائها نظام الدفاع اجلوي الرو�سي ،على رغم �أن
امل�س�ؤولني الأمريكيني واخلرباء يقولون �إن هذه العقوبات مل يكن الق�صد
منها �إحلاق الأذى باالقت�صاد الرتكي.
حتى االن ،تبدو �إدارة بايدن وك�أنها تبحث عن مقاربة متوازنة-مع �أنها غري
راغبة يف جتاهل ال�سلوك الرتكي املثري للجدل.
وعر�ضت تركيا نوعاً ما غ�صناً للزيتون ،مع اقرتاح وزير الدفاع خلو�صي �آكار
�أن تقوم تركيا بتخزين �صواريخ “�إ�س ”400-يف اخلارج .وهذه �أول مبادرة
ح�سن نية من جانب �أنقرة.

قادتها لأن�ه��م ال�ع��اب��رون يف تاريخها
وه��ي ال�ف�ك��رة ال�ب��اق�ي��ة ،وم�ه�م��ا هزت
ال��ري��ح ال�ب�ع����ض ف �ه��ي اجل �ب��ل الذي
ال تهزه ال��ري��اح» .و�شكك م�س�ؤولون
فل�سطينيون ب�صفة غ�ير ر�سمية يف
كيفية خو�ض الربغوثي االنتخابات
م��ن ال�سجن وم��ا �سيحدث يف حالة
ف� ��وزه .ف� ��أي حت ��رك لإخ �ل�اء �سبيله
�سيطلق على الأرجح عا�صفة �سيا�سية
يف �إ�سرائيل.
وق��ال دبلوما�سيان غربيان لرويرتز
�إن دوال �أوروب �ي ��ة حت��ث ع�ب��ا���س على
ع��دم ال�تراج��ع عن االنتخابات التي
وعد بها.
ق� ��ال �أح ��ده� �م ��ا “ثمة خم � ��اوف �أن
(ع � �ب� ��ا�� ��س) ق� ��د ي � ��رى ح�ل��ا و�سطا
يف ال �� �س �م��اح ب � ��إج� ��راء االنتخابات
الت�شريعية ويف الوقت نف�سه ت�أجيل
االنتخابات الرئا�سية �أو �إلغائها».
ومن املقرر �أن يعقد عبا�س اجتماعا
للجنة امل��رك��زي��ة حل��رك��ة ف�ت��ح اليوم
االث �ن�ي�ن وم ��ن امل�ن�ت�ظ��ر �أن يفر�ض
عقوبات ر�سميا على القدوة.
وق��ال ال�ق��دوة ل��روي�ترز �إن��ه ال يعتزم
ح�ضور اجتماعات اللجنة.
ومل يت�ضح على الفور مدى الت�أييد
ال ��ذي �ستحظى ب��ه ق��ائ�م��ة القدوة.
وق��د ��ش��ارك ح��وايل  250فل�سطينيا يف اجتماع على
تطبيق زوم عرب الإن�ترن��ت الأ�سبوع املا�ضي للإعالن
عن خطوته .وجرت االنتخابات الفل�سطينية ال�سابقة
يف  2006و�أ��س�ف��رت ع��ن ف��وز ح��رك��ة حما�س املناف�س
الرئي�سي حل��رك��ة ف�ت��ح .و�أدى ذل��ك �إىل خ�لاف ات�سع
نطاقه عندما انتزعت حما�س ال�سيطرة على قطاع
غزة من ال�سلطة الفل�سطينية التي تقودها حركة فتح
بعد ان�سحاب امل�ستوطنني واجلنود الإ�سرائيليني من
ال�ق�ط��اع .ومتثل االنتخابات جانبا م��ن م�سعى �أو�سع
ن�ط��اق��ا لتحقيق امل���ص��احل��ة ب�ين ف�ت��ح وح�م��ا���س �إذ تعد
ه��ذه امل�صاحلة �ضرورية لبناء دع��م �شعبي وا�سع لأي
حم��ادث��ات جت��ري م�ستقبال م��ع �إ�سرائيل ح��ول �إقامة
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة .وهذه املحادثات متوقفة
م�ن��ذ  .2014وم��ن امل �ق��رر �إع�ل�ان ال�ق��وائ��م احلزبية
لالنتخابات الت�شريعية بحلول  20مار�س �آذار.

الرئي�س الفل�سطيني يواجه ان�شقاقا يف حركة «فتح»

•• طهران�-أ ف ب

دع� ��ا ال��رئ �ي ����س الإي � � ��راين ح�سن
روح� ��اين ال� ��دول الأوروب� �ي ��ة اىل
جتنب “لغة التهديد �أو ممار�سة
ال�ضغوط” يف �أي مفاو�ضات
مع اجلمهورية الإيرانية وذلك
خالل ا�ستقباله �أم�س الأحد وزير
اخل��ارج�ي��ة الإي��رل �ن��دي �ساميون
كوفيني يف ظل جهود دبلوما�سية
الح� �ي ��اء االت� �ف ��اق ال� �ن ��ووي لعام
.2015
وبد�أ كوفيني زيارة اىل العا�صمة
الإي ��ران� �ي ��ة ت� ��أت ��ي يف � �س �ي��اق دور
ب�ل��اده ك�م���س� ّه��ل ل� �ق ��رار جمل�س
الأم� ��ن ال� ��دويل ال��رق��م 2231
ال� ��ذي و� �ض��ع الإط� � ��ار القانوين

حركة فتح ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،لرويرتز
�إن الفل�سطينيني “�سئموا الو�ضع احل��ايل � ...سواء
الت�صرفات �أو �سوء الت�صرفات الداخلية� .أم��ور مثل
غياب �سيادة القانون وغياب امل�ساواة وغياب العدل».
ومن النادر �أن تن�شق قيادات من �أع�ضاء اللجنة املركزية
املكونة من  19ع�ضوا علنا على عبا�س.
وقال القدوة ( 67عاما) �إنه ي�أمل �أن يكون على ر�أ�س
قائمته ال�برغ��وث��ي وه��و م��ن ق�ي��ادات حركة فتح التي
ُطرحت �أ�سما�ؤها خلالفة عبا�س منذ فرتة طويلة.
ومل يقل ال�برغ��وث��ي م��ا �إذا ك��ان �سين�ضم للقائمة �أو
يخو�ض انتخابات الرئا�سة .ورف�ض هو وحماميه طلبا
لإجراء حوار معه.
غري �أن ا�ستطالعات الر�أي ت�شري �إىل �أنه �سيفوز بفارق
مريح على عبا�س وق�ي��ادات حركة حما�س التي حتكم
قطاع غزة منذ انتزعت ال�سيطرة على القطاع من حركة

فتح يف  .2007وي�شري معاونو عبا�س �إىل اخلالف مع
حركة حما�س باعتباره من العوامل التي �أ�سهمت يف
ت�أجيل �إجراء انتخابات جديدة لفرتة طويلة.
* خالفات فتح
ح ��اول ع�ب��ا���س ت�سوية اخل�ل�اف ب ��إر� �س��ال �أح ��د املوالني
ل��ه ل��زي��ارة الربغوثي يف ال�سجن وال��دع��وة م��ن خالل
مبعوثني �إىل وحدة ال�صف يف حركة فتح بعد �أن �أعلن
ال �ق��دوة قائمته اجل��دي��دة .وق��ال ح�سني ال�شيخ وزير
ال���ش��ؤون امل��دن�ي��ة ع�بر في�سبوك “حركة فتح بق�ضها
وق���ض�ي���ض�ه��ا ��س�ت�خ��و���ض االن �ت �خ��اب��ات الدميقراطية
القادمة واحدة موحدة تعزيزا للدميقراطية و�صيانة
م���ش��روع ال�ت�ح��رر ال��وط�ن��ي وح�م��اي��ة ال��وح��دة الوطنية
الفل�سطينية’« .ف�أما ال��زب��د ف�ي��ذه��ب ج�ف��اء و�أم ��ا ما
ينفع النا�س فيمكث يف الأر�ض’ .فتح �أعظم و�أكرب من

روحاين يدعو الأوروبيني �إىل جتنب «التهديد»
لالتفاق املربم بني �إيران والقوى
ال�ست الكربى (الواليات املتحدة
وف��رن �� �س��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا و�أمل ��ان �ي ��ا
ورو�سيا وال�صني) ب�ش�أن برنامج
ط�ه��ران ال �ن��ووي ،وف��ق م��ا �أعلنت
اخلارجية الإيرلندية.
وان �� �س �ح �ب��ت ال� ��والي� ��ات املتحدة
�أح��ادي��ا من االتفاق ع��ام 2018
يف عهد الرئي�س ال�سابق دونالد
ت��رام��ب ،و�أع ��ادت فر�ض عقوبات
اقت�صادية قا�سية على طهران.
و�أبدت �إدارة الرئي�س اجلديد جو
بايدن نيتها العودة اىل االتفاق،
ل �ك �ن �ه��ا ا� �ش�ت�رط��ت ل ��ذل ��ك ع ��ودة

�إيران اىل تنفيذ كامل التزاماتها
ال �ن��ووي��ة ال �ت��ي ب� ��د�أت بالرتاجع
ع�ن�ه��ا اع �ت �ب��ارا م��ن  .2019يف
املقابل ،ت�شدد �إي��ران على �أولوية
رفع العقوبات عنها.
وق ��ال روح ��اين خ�ل�ال ا�ستقباله
ال��وزي��ر الإي��رل �ن��دي “الطريقة
الأف � �� � �ض� ��ل حل � ��ل امل� ��� �ش ��اك ��ل مع
ال � �� � �ش ��رك ��اء الأوروب � � � �ي � �ي ��ن على
خم �ت �ل��ف امل �� �س �ت��وي��ات الثنائية،
الإقليمية ،والدولية ،هي �إجراء
حم��ادث��ات على �أ�سا�س االحرتام
املتبادل بعيدا ع��ن لغة التهديد
وممار�سة ال�ضغوط” ،وفق بيان

للرئا�سة الإيرانية .وانتقد “عدم
مبادرة �أوروبا بتنفيذ تعهداتها”
حيال االت�ف��اق ،معتربا �أن �إيران
“التزمت ب �ت �ع �ه��دات �ه��ا حيال
االت� �ف ��اق وح��اف �ظ��ت ع �ل �ي��ه وهي
الطرف الوحيد ال��ذي دفع ثمن
ذل� ��ك» .و� �ش��دد روح� ��اين ع�ل��ى �أن
“الو�ضع ال ميكن �أن ي�ستمر على
ال�شكل احل��ايل ،ب��ل يجب تنفيذ
ال �ق��رار  )...( 2231م��ن قبل
كافة الأط ��راف املعنية باالتفاق
لإحياء االتفاق واحلفاظ عليه».
وعدلت الدول الأوروبية الثالث
املن�ضوية �ضمن االتفاق النووي

اخل �م �ي ����س ،ع ��ن ط � ��رح م�شروع
ق��رار �أم��ام جمل�س حكام الوكالة
الدولية للطاقة ال��ذري��ة ،ينتقد
�إي� � ��ران ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ق ��راره ��ا يف
��ش�ب��اط/ف�براي��ر ،تقلي�ص بع�ض
ج��وان��ب ع�م��ل مفت�شي الوكالة
ردا ع �ل��ى ع� ��دم رف� ��ع وا�شنطن
للعقوبات.
و�أكد روحاين لكوفيني �أن �إيران
“ال زال � ��ت ع ��اق ��دة ال� �ع ��زم على
ال �ت �ع��اون م��ع ال��وك��ال��ة الدولية
للطاقة الذرية” ،وفق الرئا�سة.
وق �ب �ي��ل دخ� ��ول خ �ط��وة تقلي�ص
ع�م��ل املفت�شني ح�ي��ز التنفيذ يف

� � 23ش �ب��اط/ف�ب�راي��ر ،تو�صلت
�إي � ��ران اىل ات �ف��اق ت�ق�ن��ي موقت
مع املدير العام للوكالة الذرية
راف��اي��ل غ��رو��س��ي ،يتيح ا�ستمرار
ن�شاطات لفرتة ت�صل اىل ثالثة
�أ�شهر .و�أو�ضح م�صدر دبلوما�سي
فرن�سي �أن الرتاجع عن م�شروع
القرار �أمام جمل�س حكام الوكالة
جاء بعد “�إ�شارات م�شجعة” من
اجلانب الإي��راين يف �ش�أن �إحياء
االتفاق.
ورح� �ب ��ت اخل ��ارج �ي ��ة الإي ��ران �ي ��ة
ب��الإج��راء الأوروب� ��ي ،معتربة �أن
اخل� �ط ��وة “قد ت �ب �ق��ي مفتوحا
طريق الدبلوما�سية الذي بد�أته
�إي��ران والوكالة الدولية للطاقة
الذرية».

بروكينغز :احلوثيون العائق الأكرب �أمام �إنهاء احلرب يف اليمن
•• وا�شنطن-وكاالت

�أك��د املُح ّلل ال�سابق لدى وكالة اال�ستخبارات املركزية
الأمريكية برو�س ري��دل �أن احلوثيني هم �أك�بر عائق
�أم ��ام �إن �ه��اء ال�ق�ت��ال يف ال�ي�م��ن ،ول��ذل��ك ،ع�ل��ى الإدارة
الأمريكية بقيادة جو بايدن حتفيزهم للموافقة على
وقف �إطالق النار ،بينما هم يعتقدون �أنهم على و�شك
حتقيق انت�صار كبري على احلكومة يف �صنعاء.
وك�ت��ب ري ��دل ،يف م�ق��ال مل��وق��ع معهد “بروكنغز”� ،أن
ال�ي�م��ن حت� � ّول �إىل دول ��ة مم��زق��ة .و��ش�ه��دت ال�سنوات
الع�شرين املا�ضية من تاريخ اليمن حم��اوالت متكررة
من قبل قادتها – مبن فيهم عبدربه من�صور هادي
و�سلفه علي عبد اهلل �صالح– لل�ضغط على احلوثيني.
ولكن هناك �شيء واحد وا�ضح متامًا وهو �أن احلوثيني
لن يخ�ضعوا لل�ضغط .فبعد �ست �سنوات من احلرب
واحل�صار والكارثة الإن�سانية مل تنك�سر �شوكتهم .حتى
�أنهم ال يكرتثون مبعاناة ال�شعب اليمني.
�إيران و”حزب اهلل»
�شجعا
اهلل”
و”حزب
مم ��ا ال � �ش� ّ�ك ف �ي��ه �أن �إي� � ��ران
ّ
احل ��وث� �ي�ي�ن ،ع�ب�ر ت �ق ��دمي اخل �ب��رة ال �ف �ن �ي��ة وال ��دع ��م
لعملياتهم ال�صاروخية والطائرات امل�سرية التي ت�ضرب
م�أرب و�أهدافاً يف ال�سعودية .ا�س ُتهدفت الريا�ض ال�شهر
امل��ا��ض��ي ،وي�ق��ول التحالف �إن��ه اع�تر���ض ح��وايل 900
�صاروخ وطائرة م�سرية يف ال�سنوات ال�ستّ الأخرية من
احل��رب� ،أطلقها احل��وث�ي��ون ،ال��ذي��ن مل يكن للح�صار
ت�أثري ملمو�س يف قدراتهم الع�سكرية.
« ُي �ق �دّم الإي��ران �ي��ون م���س��اع��دات للحوثيني ت�صل �إىل

ع�شرات املاليني من ال��دوالرات �سنوياً” يقول ريدل،
مرجحاً �أنه “رمبا ال ي�سيطر الإيرانيون على احلوثيني
متاماً ،لكنهم يتمتعون بنفوذ كبري».

عملية �سيا�سية مغرية
وقال ريدل“ :حتى تنتهي احلرب ،حتتاج �إدارة بايدن
�إىل �إي �ج��اد عملية �سيا�سية ُت �غ��ري احل��وث�ي�ين بوقف
�إطالق النار».
يُنظر �إىل �إن�ه��اء احل�صار ك�ب��ادرة ح�سن نية ،وبالتايل

يُخ�ضع احل��رب للمزيد م��ن املراقبة اخل��ارج�ي��ة�“ .إن
رب��ط رف��ع احل�صار ب��وق��ف �إط�ل�اق ال�ن��ار �أج ��راء يطيل
�أم ��د م�ع��ان��اة ال�شعب ال�ي�م�ن��ي ،ل��ذا ي�ج��ب الف�صل بني
امل�س�ألتني” ،وفقاً لريدل.
ً
وع�ل��ى ال��والي��ات املتحدة �أي���ض�ا فتح ح��وار مبا�شر مع
احلوثيني.
�صحيح �أن �ه��م ع�ن�ي�ف��ون ،لك ّنهم واق ��ع ال مي�ك��ن الأمل
بزواله .وخطابهم معا ٍد لأمريكا وال�سامية ،لكنهم مل
يقرنوا خطابهم بالأفعال.

الدبلوما�سية ال تكفي
ي�ستبعد ريدل �أن ي�ؤدي اجلهد الدبلوما�سي فقط �إىل
“ت�سوية �سيا�سية يف اليمن يف امل�ستقبل القريب ،فالبلد
بب�ساطة منق�سم للغاية بحيث ال مي�ك��ن مل �شمله.
والنتيجة املحتملة هي التق�سيم ،كما يف املا�ضي».
قبل  ،1990كان هناك مينان� ،شمايل وجنوبي .وقبل
 ،1968ك��ان ج�ن��وب ال�ي�م��ن ع �ب��ارة ع��ن كونفدرالية
ف�ضفا�ضة للمحافظات �شبه امل�ستقلة حت��ت احلكم
الربيطاين.
حلم الوحدة
�إن الواقع املحزن لليمن اليوم هو �أن��ه ُد ّم��ر على نحو
ي�ستحيل �إ�صالحه بعد �ست �سنوات من احل��رب التي
دع�م�ت�ه��ا �إدارت � ��ان �أم��ري�ك�ي�ت��ان .ل�ق��د ك�سر ب��اي��دن هذا
املوقف ،ويجب �أن تكون �أولويته الق�صوى الآن التقليل
من تداعيات الكارثة الإن�سانية قدر الإمكان“ .وعلى
الأرج ��ح �أن وح��دة �أرا��ض��ي اليمن باتت حلماً” ،يقول
ريدل.
م�ؤمتر دويل
ودعا ريدل الواليات املتحدة �إىل تنظيم م�ؤمتر دويل
لإع ��ادة الإع �م��ار يف ال�ي�م��ن ،وع�ل��ى وا�شنطن �أي���ض�اً �أن
ت��دف��ع ثمن ال���ض��رر .يمُ �ك��ن لل��أمم املتحدة ال�سيطرة
على التمويل ل�ضمان ح�صول جميع �أنحاء البالد على
امل�ساعدة.
ويختم ري��دل ق��ائ� ً
لا“ :لكن �إع ��ادة الإع �م��ار ال ب � ّد �أن
ي�سبقها وقف �شامل لإطالق النار .علينا �أن نفعل �أكرث
من جمرد احلديث عن �إنهاء احلرب يف اليمن».
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عوا�صم
اجلزائر
ق�ضى �سبعة �أ�شخا�ص على الأقل يف �سيول ت�سببت بها �أمطار غزيرة
يف �شمال غرب اجلزائر ،وفق ما ذكر جهاز احلماية املدنية الأحد.
و�أو�ضح جهاز احلماية املدنية يف بيان �أن �سبعة �ضحايا ،هم ثالثة
رجال وامر�أتان وطفل يبلغ من العمر خم�س �سنوات وفتاة تبلغ من
العمر  12عاما ،كانوا على منت ثالث �سيارات جرفتها ال�سيول يف
منطقة ال�شلف.
و�أ�شارت خدمة الإنقاذ اجلزائرية �إىل �أن عملية البحث جارية عن
ث�لاث��ة �أ��ش�خ��ا���ص �آخ��ري��ن م��ن بينهم طفل ك��ان على م�تن ال�سيارة
الثالثة التي ُجرفت بعيدا .مت العثور على جثة �سائق ال�سيارة الثالثة
الأحد.
مت ن�شر  300عن�صر من احلماية املدنية على الأق��ل للتعامل مع
�أثار هذه الفي�ضانات التي اجتاحت عدة واليات يف البالد.
وذكرت وكالة الأنباء اجلزائرية الر�سمية �أن عدة طرق و�أجزاء من
الطريق ال�سريع بني ال�شرق والغرب مت �إغالقها ب�سبب �سوء الأحوال
اجلوية.
و�أ�صدر املركز الوطني للأر�صاد اجلوية ن�شرة خا�صة عن الطق�س
توقع فيها عا�صفة جديدة حمملة بالأمطار الأحد على عدة مناطق
يف �شمال اجل��زائ��ر ،م��ع هطول �أم�ط��ار غ��زي��رة تتجاوز  30ملم يف
غ�ضون � 24ساعة.

مو�سكو
ا�شتعلت ال�ن�يران يف خ��ط �أنابيب غ��از يقع يف عمق نهر متجمد يف
�سيبرييا ،ما �أثار خماوف من احتمال حدوث تلوث ،وفق ما ذكر ممثل
عن جلنة التفتي�ش الفنية الفدرال ّية “رو�ستخنادزور” الأحد.
وقال املتحدث با�سم اللجنة �أندريه فيل �إن املعلومات الأولية ت�شري
�إىل احتمال ت�أثر حوايل  700طن من خليط غاز البرتول امل�سال
(ال�بروب��ان وال�ب�ي��وت��ان) .وق��ال��ت �شركة �سيبور الرو�سية لل�صناعة
ال�ب�تروك�ي�م��اوي��ة ،امل��ال�ك��ة خل��ط الأن��اب �ي��ب� ،إن ت�سرب ال�غ��از ال�سبت
ت�سبب يف حريق ان��دل��ع مل��دة ق�صرية يف نهر �أوب ،املغطى باجلليد
وال�ث�ل��وج يف ه��ذا ال��وق��ت م��ن ال �ع��ام ،يف �إق�ل�ي��م خانتي-مان�سي ذاتي
احلكم .و�أك��دت ال�شركة �أن الكارثة حدثت على بعد  44كيلوم ً
رتا
من �أماكن م�أهولة ،ومل ت�سفر عن وقوع �ضحايا وال ت�شكل “خطراً
على ال�سكان والبيئة»� .أكدت �سيبور �أن النفط املتبقي �سيتم حرقه
يف املرافق املخ�ص�صة لهذا الغر�ض .لكن املتحدث با�سم رو�ستخنادور
�أعترب يف من�شور على �صفحته يف تطبيق ان�ستغرام �أن “الت�صريحات
التي ت�شري �إىل عدم وج��ود خطر على البيئة تثري �شكو ًكا جدية».
و�أ�شار م�س�ؤول �سيبور يف املنطقة� ،ألك�سندر تيبلياكوف ،الأحد �إىل �أنه
متت ال�سيطرة على احلريق و�أن ال�شركة تتحمل م�س�ؤولية عواقبه
املحتملة بالكامل.
باري�س
حقق الق�ضاء الفرن�سي �سل�سلة انت�صارات كبرية يف ق�ضايا ف�ساد بارزة
�ضد �سيا�سيني ميينيني ،لكن النجاحات �أث��ارت اتهامات بالتح ّيز
وع ّر�ضت املدعني والق�ضاة �إىل انتقادات.
و�أ��ش�ع�ل��ت �إدان ��ة الرئي�س ال�سابق نيكوال ��س��ارك��وزي ال���ص��ادم��ة هذا
الأ�سبوع نقا�شات حمتدمة حول ما �إذا كان �سيف العدالة يزداد وط�أة
موجهة �سيا�سيا.
�أم �أن �ضرباته ّ
و�سعى �ساركوزي� ،أول رئي�س فرن�سي يف التاريخ احلديث يحكم عليه
بال�سجن ،ب�شكل م�ستمر لت�صوير التحقيقات العديدة التي طالته
منذ غادر ال�سلطة يف  2012على �أنها مطاردة �شعواء.
�سجالت
وو�صف مالحقته ق�ضائيا بـ”الف�ضيحة التي �ستبقى يف ّ
التاريخ” وت�ساءل ع ّما كانت فرن�سا ال ت��زال تعي�ش يف ظ��ل �سيادة
القانون ،م�شريا �إىل �أن �أ�ساليب املحققني تذ ّكر بـ”رو�سيا حتت حكم
(الرئي�س فالدميري) بوتني» .ولدى طلب تعليق منه خالل مقابلة
تلفزيونية الأربعاء ،قال الرئي�س ال�سابق البالغ  66عاما �إنه “اعتاد
املعاناة من هذه امل�ضايقات» .وتعقب �إدانة �ساركوزي بتهمة ا�ستغالل
نفوذه ،حكما �صدر يف حزيران/يونيو املا�ضي بحق حليفه ورئي�س
ال ��وزراء يف عهده فران�سوا ف�ي��ون ،ال��ذي �أدي��ن بتهمة منح وظائف
برملانية وهمية لزوجته .وا ّتهم فيون ،الذي �ش ّكلت االتهامات �ضدّه
�ضربة حلملته لالنتخابات الرئا�سية يف  ،2017الق�ضاة يف �إحدى
امل ّرات بالت�آمر يف �إطار عملية “اغتيال �سيا�سية».

مقتل  3فل�سطينيني يف انفجار قبالة �سواحل غزة

•• غزة�-أ ف ب

�أك��دت م�صادر طبية فل�سطينية �أم�س الأح��د مقتل ثالثة �صيادين كانوا
على منت قارب �صيد يف البحر الأبي�ض املتو�سط قبالة خان يون�س جنوب
قطاع غزة يف انفجار مل تعرف �أ�سبابه بعد.
وق��ال �أطباء يف م�ست�شفى نا�صر يف خان يون�س �إن ثالثة جثث ل�صيادين
و�صلت �إىل امل�ست�شفى �صباح الأحد.
من جانبه� ،أكيد نقيب ال�صيادين الفل�سطينيني يف قطاع غزة نزار عيا�ش
“ا�ست�شهاد ثالثة �صيادين يف بحر خان يون�س جنوب القطاع” .وقال عيا�ش
�إنهم ق�ضوا “�إثر �سقوط قذيفة جمهولة امل�صدر على قاربهم».
ويف ال��وق��ت ال��ذي مل تعلن �أي جهة ر�سمية فل�سطينية بعد �أي تفا�صيل
�إ�ضافية عن احل��ادث ،قال املتحدث با�سم وزارة الداخلية والأم��ن الوطني
يف حكومة حما�س �إياد البزم �إن ال��وزارة حتقق يف “حادثة ا�ست�شهاد ثالثة
�صيادين».
من جهته� ،أكد اجلي�ش الإ�سرائيلي يف بيان عدم م�س�ؤولية الدولة العربية
عن احلادثة .وقال بيان للمتحدث با�سم اجلي�ش “نو�ضح �أن قوات جي�ش
الدفاع مل تطلق نريانها ب�أي �شكل �صباح �أم�س حيث ت�شري املعطيات لدينا
�أن �سبب االنفجار داخلي».
يعي�ش يف ق�ط��اع غ��زة ال ��ذي ت�ف��ر���ض عليه �إ��س��رائ�ي��ل ح���ص��ارا م���ش��ددا برا
وبحرا وجوا منذ نحو  14عاما ،نحو مليوين �شخ�ص ،قرابة ثلثيهم من
الالجئني.
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هجر منري جربائيل من بلدته قرقو�ش هرباً من
قبل �سبع �سنواتّ ،
�إرهابيني بثياب �سوداء دمروا مدينته وكني�سته ،لكن هذا امل�سيحي من
�شمال العراق وقف �أم�س يف تلك الكني�سة نف�سها ،منتظراً رج ً
ال برداء
�أبي�ض ،هو البابا فرن�سي�س .و�أك��د �أ�ستاذ الريا�ضيات البالغ من العمر
 61عاماً لفران�س بر�س �أن “الو�ضع بات �آمناً �أكرث هنا .من الرائع �أن
نرى البابا .مل نتوقع قط �أنه قد ي�أتي �إىل قرقو�ش».
و�أ�ضاف “رمبا قد ي�ساعد ذلك يف �إع��ادة بناء البالد ،و�إح�ضار ال�سالم
واحلب �أخرياً� .شكراً له».
على مداخل البلدة ،وقف �س ّكان قرقو�ش على جوانب الطرق ،حاملني
�سعف النخيل و�أغ���ص��ان ال��زي�ت��ون كتلك ال�ت��ي ا�ستقبل بها امل�سيح يف
�أور�شليم ،ترحيباً بالزائر غري ال�ع��ادي ،فيما رف��ع �صليب عند مدخل
البلدة .هم ه�ؤالء �أنف�سهم الذين اعتلوا �شاحنات ومعهم فقط الثياب
التي على �أج�سادهم هرباً من تنظيم داع�ش الإره��اب��ي يف �صيف العام

قرقو�ش العراقية ال تزال تلملم جراح احلرب
 .2014ح�ي�ن�ه��ا ،وخ�ل�ال ب�ضعة �أي� ��ام ف �ق��ط ،ف � ّر غ��ال�ب�ي��ة م�سيحيي
البلدة البالغ عددهم � 55ألفاً ،وجل�أ معظمهم �إىل كرد�ستان ،وبينهم
جربائيل.
ف ّر الرجل من قرقو�ش �إىل �أربيل لثالث �سنوات ،ث ّم عاد �إليها يف العام
 2016بعد حترير �شمال العراق من التنظيم الإره��اب��ي ومت ّكن من
�إعادة بناء منزله يف عام .2020
رغم حماولة التنظيم �إلغاء �أي �أث��ر للوجود امل�سيحي يف البلدة الذي
يعود تاريخها �إىل قرون خلت ،يبلغ �أم�س عدد العائدين �إليها � 26ألف
م�سيحي انتظر الآالف منهم �أم�س الأحد بفرح كبري البابا قرب كني�سة
الطاهرة الكربى وداخلها.
وعلى وقع الأحل��ان ال�سريانية وب��ال��ورود ،دخل البابا كني�سة الطاهرة
الكربى.

يف الداخل� ،سمح فقط حلاملي دع��وات خا�صة بالتواجد .ومن بينهم
ن�ساء ورج��ال مبالب�سهم التقليدية ،و�أط�ف��ال حملوا ال ��ورود ،احتفا ًال
ب�أحد ا�ستثنائي يف بلدتهم.
على الرغم من �أن عدداً من امل�شاركني مل ي�ضعوا كماماتّ ،
مت اتباع بع�ض
الإجراءات ال�صحية ،مثل قيا�س درجة حرارة الداخلني �إىل الكني�سة.
وعك�ست الفرحة الكبرية حجم الأمل الكبري ال��ذي تعر�ض ل��ه �أبناء
ق��رق��و���ش� .إذ ر�أوا يف زي ��ارة ال�ب��اب��ا ل�ه��م وم�ي����ض �أم ��ل يف وق��ت ال تزال
الذكريات املوجعة لأهوال احلرب ح ّية يف نفو�سهم.
وهيمن الإرهابيون على تفا�صيل حياة قرقو�ش اليومية ...فر�ضوا هنا
عقوبات دامية ،و�إعدامات ،و�أن�ش�أوا �أ�سواق بيع رقيق و�ساحات جلد علني،
وغريها من االنتهاكات العنيفة والوح�شية حلقوق الإن�سان.
يف كلمته الأحد �إىل �أبناء قرقو�ش التي ي�سميها �أبنا�ؤها �أي�ضاً بغديدة

واحلمدانية ،حاول البابا بل�سمة هذه اجلراح.
فقال “قد يكون طريق ال�شفاء الكامل ما زال ط��وي� ً
لا ،لكنني �أطلب
منكم ،من ف�ضلكم� ،أال تي�أ�سوا».
و�أ�ضاف “يتط ّلب الأمر القدرة على املغفرة ،ويف الوقت نف�سه ،ال�شجاعة
للكفاح” ،يف بلد ال تزال فيه التوترات الطائفية حا�ضرة.
بالن�سبة لأمل عزو البالغة  55عاماً والتي تدير مدر�س ًة يف قرقو�ش،
ف�إنّ احلاجة لتلك “ال�شجاعة” التي دعا �إليها البابا ،ملحة.
وت��أ��س��ف امل ��ر�أة ال�ت��ي ارت ��دت ال��زي التقليدي امل��زخ��رف ب��دوره��ا ،ورغم
�سعادتها بزيارة البابا ،لأن “احلكومة مل ت�ساعدنا يف �إعادة بناء بيوتنا،
بل املنظمات الدولية �ساعدتنا».
ووجه البابا يف كلمته حتية خا�صة �إىل الن�ساء.
ّ
وقال “�أو ّد �أن �أ�شكر من كل قلبي كل الأمهات والن�ساء يف هذا البلد ،الن�ساء
ال�شجاعات اللواتي يوا�صلن �إعطاء احلياة بالرغم من االنتهاكات التي
يتعر�ضن لها واجلراحات التي ت�صيبهن” ،م�ضيفاً “فلتحرتم الن�ساء
وليمنحن احلماية! ليحظني باالهتمام ومينحن الفر�ص».

•• املو�صل�-أ ف ب

�ص ّلى البابا فرن�سي�س و�سط الركام
يف �ساحة حو�ش البيعة يف املو�صل
عن �أرواح “�ضحايا احلرب” حيث
�أ�سف لـ”التناق�ص امل�أ�ساوي ب�أعداد
امل�سيحيني” ،قبل �أن يتوجه اىل
ق��رق��و���ش ح�ي��ث �أدى � �ص�ل�ا ًة على
�أح��د م�سارح االنتهاكات العديدة
لتنظيم داع�ش الإرهابي يف �شمال
البالد.
ويف ال� �ي ��وم الأخ �ي ��ر م ��ن زي ��ارت ��ه
التاريخية ل�ل�ع��راق ال��ذي حت�صل
و�سط �إجراءات �أمنية م�شدّدة ،قال
البابا قبل �أن ي�ب��د�أ ال�صالة قرب
�أنقا�ض كني�سة الطاهرة ال�سريانية
الكاثوليكية القدمية واملد ّمرة يف
املو�صل“ ،هذا التناق�ص امل�أ�ساوي
يف �أع��داد تالميذ امل�سيح ،هنا ويف
جميع �أنحاء ال�شرق الأو�سط �إنمّ ا
هو �ضرر ج�سيم ال ميكن تقديره”،
م�ضيفاً “لي�س فقط للأ�شخا�ص
واجلماعات املعنية ،بل للمجتمع
نف�سه الذي تركوه وراءهم».
وم �� �س �ي �ح �ي��و ال � �ع� ��راق م� ��ن �أق � ��دم
اجل �م��اع��ات امل���س�ي�ح�ي��ة يف العامل،
و�أرغ � ��م �أب� �ن ��ا�ؤه ��ا ،ب�ف�ع��ل احل ��روب
وال � �ن� ��زاع� ��ات وت� � � ��ردي الأو� � �ض � ��اع
املعي�شية ،على الهجرة .ومل يب َق
يف العراق اليوم �سوى � 400ألف
م�سيحي من �سكانه البالغ عددهم
 40م�ل�ي��ون�اً ب�ع��دم��ا ك ��ان عددهم
 1,5م �ل �ي��ون ع� ��ام  2003قبل
الغزو الأمريكي للعراق.
وا�ستقبل البابا يف باحة الكني�سة
بالتحيات والت�صفيق ،فيما جل�س
امل �� �ص �ل��ون ع �ل��ى م �ق��اع��د خ�شبية

البابا ي�ص ّلي من �أجل «�ضحايا احلرب» يف �شمال العراق
�أم � � ��ام م �ن �� �ص��ة و� �ض �ع��ت ليجل�س
عليها احل�بر الأع �ظ��م �إىل جانب
م�س�ؤولني كن�سيني �آخرين ،بينهم
رئي�س �أ�ساقفة املو�صل ميخائيل
جنيب مو�سى.
ورح � � ّ�ب ال �ب��اب��ا يف ك�ل�م�ت��ه بدعوة
ميخائيل يف كلمة �ألقاها قبله اىل
“�أن تعود اجلماعة امل�سيحية اىل
املو�صل وتقوم بدورها احليوي يف
عملية ال�شفاء والتجديد».
و�ص ّلى “من �أج��ل �ضحايا احلرب
وال�ن��زاع��ات امل�سلحة” ،م��ؤك��دا �أن
“الرجاء �أقوى من املوت ،وال�سالم
�أقوى من احلرب».

واك �ت �� �س��ت ه � ��ذه امل �ح �ط��ة �أهمية
كربى ،ال �سيما �أن حمافظة نينوى
وعا�صمتها املو�صل ،ت�ش ّكل مركز
ال �ط��ائ �ف��ة امل���س�ي�ح�ي��ة يف ال �ع ��راق،
وق��د تع ّر�ضت كنائ�سها و�أديرتها
الرتاثية العريقة لدمار كبري على
يد التنظيم الإرهابي.
ومل تخل زيارة البابا من حتديات
�أمنية .فقد رافقت مروحيته من
�أربيل �إىل املو�صل خم�س مروحيات
ع���س�ك��ري��ة ع��راق �ي��ة .وب �ع��د نزوله
م�ن�ه��ا ،ت��وج��ه �إىل ال�ب��اح��ة ب�سيارة
م�صفحة.
وق��ال البابا يف كلمته �أم�س الأحد

من املو�صل “�إنها لق�سوة �شديدة �أن
تكون هذه البالد ،مهد احل�ضارات
ق��د ت�ع� ّر��ض��ت مل�ث��ل ه��ذه العا�صفة
الل�ا�إن �� �س��ان �ي��ة ال �ت ��ي د ّم� � ��رت دور
العبادة القدمية” ،م�ضيفاً “�ألوف
الأل � � ��وف م ��ن ال� �ن ��ا� ��س ،م�سلمني
وم�سيحيني و�أي��زي��دي�ين وغريهم
ه�ج��روا ب��ال�ق��وة �أو قتلوا” .وكان
البابا �س ّمى الأي��زي��دي�ين اجلمعة
بـ”ال�ضحايا الأب ��ري ��اء للهجمية
املتهورة وعدمية الإن�سانية».
ل�ك��ن ،بعيداً ع��ن ت��راج��ع الأو�ضاع
يف البالد وهاج�س الرحيل ،يرى
امل���س�ي�ح�ي��ون ال��ذي��ن ي ��د�أب ��ون منذ

�أ� �س��اب �ي��ع ع �ل��ى ت��رم �ي��م وتنظيف
كنائ�سهم امل��دم��رة وامل �ح��روق��ة ،يف
ه��ذه ال��زي��ارة ال�ب��اب��وي��ة الأوىل يف
ت��اري��خ ال �ع��راق ،ر��س��ال��ة �أم ��ل .وقد
بدا ذلك وا�ضحاً يف ا�ستقبال �سكان
تهجر معظمهم
ق��رق��و���ش ال��ذي��ن ّ
منذ �سنوات قليلة ج��راء احلرب،
للحرب الأعظم.
وقال منري جربائيل الذي �شارك
يف اال�ستقبال “رمبا ت�ساعد زيارة
البابا يف �إعادة بناء البالد ،و�إح�ضار
ال�سالم واحلب �أخرياً� .شكراً له».
وا� �س �ت �ق �ب��ل � �س �ك��ان ال �ب �ل��دة البابا
ب���س�ع��ف ال�ن�خ�ي��ل ،ق�ب��ل �أن يدخل

ك�ن�ي���س��ة ال �ط��اه��رة ال� �ك�ب�رى على
وق��ع الأحل ��ان ال�سريانية وي ��ؤدي
فيها �صال ًة� ،أ�شار فيها �إىل �ضرورة
�إع ��ادة بناء م��ا دمّ ��رت��ه �سنوات من
“العنف والكراهية» .وق��ال البابا
“ننظر ح��ول �ن��ا ون � ��رى عالمات
�أخ��رى� ،آث��ار القوة امل��د ّم��رة ب�سبب
العنف والكراهية واحلرب .كم من
الأ�شياء �أ�صابها الدمار! وكم من
الأ�شياء يجب �إعادة بنائها!».
و�أحرق تنظيم داع�ش هذه الكني�سة
يف قرقو�ش الواقعة على بعد نحو
 30كلم �إىل جنوب مدينة املو�صل،
ق �ب��ل �أن ي �ع��اد ت��رم �ي �م �ه��ا .وحلق

دم ��ار ك�ب�ير ب�ب�ل��دة ق��رق��و���ش على
ي��د التنظيم الإره ��اب ��ي ،وال يزال
الو�ضع الأمني متوتراً مع انت�شار
جمموعات م�سلحة ب�أعداد كبرية
يف ال�سهول املحيطة.
وق��ال ال�ب��اب��ا يف كلمته “قد يكون
ال�ط��ري��ق �إىل ال���ش�ف��اء ال�ك��ام��ل ما
زال طوي ً
ال ،لكني �أطلب منكم ،من
ف�ضلكم� ،أال تي�أ�سوا».
وت� �ع� � ّر� ��ض ع� ��� �ش ��رات الآالف من
م���س�ي�ح�ي��ي ن �ي �ن��وى ل�ل�ت�ه�ج�ير يف
ال� �ع ��ام  2014ب �� �س �ب��ب �سيطرة
تنظيم داع�ش الإرهابي ،ويثق ق ّلة
منهم حالياً بالقوات الأمنية التي

يقولون �إنها تخ ّلت عنهم.
وكان البابا ندّد بكلمته ال�سبت من
�أور يف جنوب ال�ع��راق بـ”الإرهاب
الذي ي�سيء �إىل الدين” ،م�ضيفاً
“نحن امل� ��ؤم� �ن�ي�ن ،ال مي �ك��ن �أن
ن���ص�م��ت ع �ن��دم��ا ي �� �س��يء الإره � ��اب
للدين .بل واجب علينا �إزالة �سوء
ال�ف�ه��م» .وه��ذه �أول زي ��ارة بابوية
على الإط�لاق للعراق يحقق فيها
فرن�سي�س حلماً لطاملا راود البابا
الأ�سبق يوحنا بول�س الثاين.
وبالإ�ضافة �إىل التحديات الأمنية،
ت ��أت��ي ال��زي��ارة و��س��ط حت � ٍّد �صحي
�أي�ضاً مع زي��ادة ب��أع��داد الإ�صابات
بكوفيد 19-حرمت احل�شود من
مالقاة البابا و�إلقاء التحية عليه.
وي �ق �ي��م ال �ب��اب��ا الأح � ��د ق��دا�� ً�س��ا يف
ال�ه��واء الطلق يف �أرب �ي��ل ،عا�صمة
�إقليم كرد�ستان العراق ،يف ملعب
يت�سع لأكرث من � 20ألف �شخ�ص،
لكن لن ي�ض ّم �سوى �أربعة �آالف.
وتنعم �إربيل بو�ضع �أمني م�ستق ّر
ن�سبياً ،كما �أن و�ضع البنى التحتية
فيها ج ّيد .وعندما اجتاح تنظيم
داع�ش الإرهابي �شمال العراق ،جل�أ
مئات �آالف امل�سيحيني وامل�سلمني
والأي��زي��دي�ين �إىل كرد�ستان الذي
ك��ان ي�ست�ضيف �أ��س��ا��س��ا الأقليات
النازحة �إثر العنف الطائفي الذي
�شهده العراق خالل مراحل �سابقة
تلت االجتياح الأمريكي.
ويف ال � �ي ��وم ال � �ث ��اين م ��ن زي ��ارت ��ه
التاريخية ،التقى البابا ال�سبت يف
النجف املرجع ال�شيعي الأعلى علي
ال�سي�ستاين ال��ذي �أع�ل��ن اهتمامه
بـ”�أمن و�سالم” امل�سيحيني
العراقيني.

رئي�س باراغواي يعلن عن تعديل وزاري �إثر تظاهرات
•• ا�سون�سيون�-أ ف ب

�أعلن رئي�س باراغواي ماريو عبده بينيتيز عن تعديل وزاري
و�شيك يف حكومته بعد احتجاجات عنيفة طالبت با�ستقالته
ب�سبب �إدارته لأزمة جائحة كوفيد .19-وقال الرئي�س عبده
يف ر�سالة �إىل الأمة� ،إن هناك تغيريات �ستطر�أ يف ثالث وزارات
ويف مكتب الرئا�سة ،مو�ضحا �أن��ه �سيك�شف �أ�سماء امل�س�ؤولني
اجل ��دد يف ال���س��اع��ات امل�ق�ب�ل��ة .وا� �ض��اف “�أدرك �أن املواطنني
ي�ن�ت�ظ��رون ت�غ�ي�يرات و��س��أف�ع��ل ذل ��ك�� .س��أع�ين وزراء ج ��ددا يف
وزارات ال�صحة وامل��ر�أة والتعليم واملكتب املدين للرئا�سة ()..
و�سنوا�صل ه��ذا الأ�سبوع در���س تغيريات �أخ��رى» .وك��ان وزير
ال�صحة خ��ول�ي��و مات�سوليني �أع �ل��ن اجل�م�ع��ة ا�ستقالته بعد
اجتماع مع الرئي�س عبده .وقد واجه قبل ذلك انتقادات حادة
من �أع�ضاء ال�برمل��ان ونقابات العاملني يف القطاع ال�صحي.
وتبنى جمل�س ال�شيوخ اخلمي�س ب�أغلبية � 30صوتا من �أ�صل
 45قرارا يطالبه باال�ستقالة.
و�شهدت ب��اراغ��واي تظاهرات عنيفة اجلمعة احتجاجا على
•• عوا�صم-وكاالت

توا�صل جماعة الإخوان الإرهابية،
حم��اوالت �ه��ا احل�ث�ي�ث��ة ل�ل�ع��ودة �إىل
امل �� �ش �ه��د ال �� �س �ي��ا� �س��ي يف ع� ��دد من
الدول العربية ،فيما يزداد و�ضوح
املخططات التي تقودها اجلماعة
يف ه��ذه ال��دول لتدمريها والنيل
م ��ن �أرك � � ��ان ال ��دول ��ة ع �ل��ى جميع
امل�ستويات ،وتغذية العنف فيها.
و��س�ل�ط��ت ��ص�ح��ف ع��رب �ي��ة �صادرة
�أم�س الأح��د ،ال�ضوء على طبيعة
الأفكار التي تقوم عليها اجلماعة،
ورموز الإره��اب يف الوطن العربي
ال � ��ذي � ��ن خ � ��رج � ��وا م � ��ن رح �م �ه ��ا،
وخمططات اجلماعة جلعل الدين
�ستاراً ملخططاتها التخريبية.
منبع الإرهاب
ويف مقال له يف �صحيفة “النهار
العربي” قال الكاتب منري �أديب:
�إن “اجلماعة ال تختلف كثرياً عن
داع����ش يف توجهها العنيف� ،سواء
على م�ستوى الفكرة �أو التنظيم،
ف �م��ن رح ��م الإخ� � ��وان خ��رج��ت كل
تنظيمات العنف والتطرف ،مثل
�أ�سامة بن دالن ،زعيم القاعدة ،كما
�أن زعيم داع�ش وخليفة التنظيم
�أبو بكر البغدادي كان من الإخوان
بح�سب م��ا �أك��ده الزعيم الروحي
للتنظيم يو�سف القر�ضاوي».
و�أ� �ض��اف “العالقة ب�ين الإخ ��وان
وال �ت �ن �ظ �ي �م��ات امل �ت �ط��رف��ة� ،سواء
املحلية �أو الإقليمية �أو املتعدّية
احل� � ��دود ،مل ت �ك��ن ع �ل��ى م�ستوى

�إدارة ال�سلطة لأزم��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا .واندلعت ال�صدامات
و�سط العا�صمة �أ�سون�سيون بني ال�شرطة واملتظاهرين الذين
طالبوا با�ستقالة الرئي�س ،ما �أدى �إىل جرح � 21شخ�صا ،ح�سب
ح�صيلة مل�صدر طبي ال�سبت .خالل �صدامات اجلمعة ،هاجمت
جم�م��وع��ات م�ت��اج��ر وق��ام��ت بنهبها وح�ط�م��ت زج ��اج �سيارات
متوقفة .وا�ضطرت فرق الإطفاء للتدخل لإخماد حريق يف
مبنى وزارة االقت�صاد ،جنم عن �إلقاء زجاجات حارقة .كما
�أ�ضرمت نريان يف ال�سيارات فيما �أطلقت ال�شرطة الر�صا�ص
املطاطي والغاز امل�سيل للدموع يف �شوارع �أ�سون�سيون.
وق ��ال م�ت�ح��دث��ون ب��ا��س��م ق ��وات ح�ف��ظ ال�ن�ظ��ام �إن ��ش�ب��ان��ا من
املتظاهرين اقتحموا مقار لل�شرطة وقاموا بنهبها.
وتظاهر نحو خم�سة �آالف �شخ�ص جمددا ال�سبت يف �أ�سون�سيون،
لكن مل حتدث �صدامات هذه املرة .وهتف املحتجون “ا�ستقل
يا عبده” ،وا�صفني الرئي�س و�أع�ضاء فريقه ب�أنهم “حكومة
فا�سدة» .و�أكد الرئي�س عبده يف كلمته �إن التغيريات الو�شيكة
التي �أعلن عنها �أقرت من �أجل “التهدئة” .وقال “�أنا مت�أكد
من �أن الرجال والن�ساء الذين �سيتم تعيينهم �سيت�ضامنون

ملواجهة هذه اللحظة الطارئة التي يعي�شها وطننا» .و�أ�ضاف
�أن��ه �سي�صدر توجيهات �إىل وزي��ر ال�صحة اجلديد “ب�ضمان
توفري الأدوية الالزمة يف الوقت املنا�سب».
وج��رت االح�ت�ج��اج��ات املناه�ضة للحكومة خ�صو�صا ب�سبب
الو�ضع يف امل�ست�شفيات العامة حيث انتقدت �أ��س��ر م�صابني
بكورونا ومقدمو الرعاية ال�صحية نق�ص الأدوية.
ويف �إ��ش��ارة �إىل االحتجاجات� ،أك��د عبده �أن��ه �سي�ضمن حرية
التعبري وح��ري��ة التجمع لكنه ح��ذر م��ن �أن “العنف لي�س
�سبيال” .وق� ��ال �إن ب� ��اراغ� ��واي “ال حت �ت��اج �إىل تظاهرات
وتظاهرات م�ضادة ،بل حتتاج البالد �إىل �أن نكون موحدين».
وينت�شر وب ��اء كوفيد 19-يف ح��ال�ي��ا ب��اراغ��واي ح�ي��ث �صرح
املتحدث با�سم وزارة ال�صحة هرنان مارتينيز اجلمعة “نحن
يف و�ضع ح��رج» .و�أو�ضح الطبيب املتخ�ص�ص بامرا�ض الرئة
ك��ارل��و���س مورينيغو �أن امل�ست�شفيات “تعمل حاليا ب�أق�صى
طاقتها” و”الو�ضع معقد» .وبلغ ع��دد امل�صابني بكورونا يف
باراغواي حتى ال�سبت � 165ألفا و� 811شخ�صا بينما �سجلت
 3278وفاة مرتبطة بفريو�س كورونا.
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ق�ي��ادات�ه��ا ،ول�ك��ن �أغ �ل��ب �أع�ضائها
مروا على الإخوان».
وت ��اب ��ع “هنا مي �ك��ن ال �ت ��أك �ي��د �أن
الإخوان كانوا مبثابة �شريان العنف
املمتد ،لي�س على م�ستوى ت�صدير
املقاتلني يف هذه التنظيمات� ،سواء
م��ن ق�ي��ادات�ه��ا �أو ح�ت��ى مقاتليها،
ولكن على م�ستوى الأفكار �أي�ضاً،
وهنا نطرح ت���ص��وراً مهما م��ا زال
غائباً عن املجتمع الدويل يرتبط
بت�صور مواجهة الإره��اب العاملي،
وال � ��ذي ال ب ��د �أن ي� �ب ��د�أ بتنظيم
الإخ ��وان امل�سلمني ،ف ��أي مواجهة
ت���س�ت�ث�ن��ي الإخ � � ��وان ت�ب�ق��ى جمرد
مواجهة للذيل ال للر�أ�س».
و�أ�شار �إىل �أن خطر الإخ��وان �أكرب
م��ن خ�ط��ر ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات املتطرفة
م �ث��ل “القاعدة” و”داع�ش”،
فم�ستوى اخلطر ال يُقا�س بدرجة
ال�ع�ن��ف امل �م��ار���س ف �ق��ط ،و�إن كان
العنف داللة مهمة يف احلكم ،ولكن
خ�ط��ورة تنظيم الإخ ��وان تبقى يف
الأف� �ك ��ار ال �ت��ي ن �ظ��ر م��ن خاللها
اىل العمل احلركي ،والتي حركت
غالبية التنظيمات املتطرفة.
و�أو�ضح �أن هدف معار�ضة الإخوان
هو �سقوط الدولة ولي�س معار�ضة
ال �ن �ظ��ام ال���س�ي��ا��س��ي وال حم ��اوالت
�إ�سقاطه ،م�ضيفاً “الهدف الدولة
بكل مك ّوناتها ويتم ا�ستخدام كل
الأ�سلحة ما دام��ت ت��ؤدي �إىل هذه
النتيجة».

االنقالب على الوطن
ور�أى الكاتب يف �صحيفة “اخلليج”
حم �م��ود ح �� �س��ون��ة� ،أن م��ن يتنكر
للوطن ،ويح ّر�ض عليه ،وي�شكك يف
ما�ضيه ،ويجحد حا�ضره ،وي�سعى
لزعزعة ا�ستقراره ،وتغييب �أمانه،
وا� �س �ت �ب��اح��ة دم �أب �ن ��ائ ��ه ،وتدمري
�إجن��ازات��ه ،والنيل من مكت�سباته،
ه��و �شخ�ص ال ي�ح�م��ل �أي انتماء
ل ��وط� �ن ��ه ،وال ي �ت �م �ن��ى ل ��ه خ �ي��راً،

ولديه كل اال�ستعداد للتعاون مع
ال�شيطان لإ�سقاطه.
و�أ�ضاف “من يت�أمل تاريخ الإخوان
يف �أي بلد عربي �سيجدهم قوماً
ل�ي���س��ت ل��دي�ه��م ث��واب��ت ،وه ��م كما
احلرباء يجيدون تغيري جلودهم
بني وق��ت و�آخ��ر ح�سب مقت�ضيات
اللحظة ،وم�صلحة اجلماعة».
وت��اب��ع “الإخوان ع �� �ش�يرة جتيد
االن �ق�لاب ع�ل��ى ال�ع�ه��ود واملواثيق

وال ��وع ��ود ،ول �ي ����س ل��دي �ه��م �أ�سهل
من االنقالب على الوطن ،ولي�س
ببعيدة وع��وده��م للم�صريني بعد
ث� ��ورة ي �ن��اي��ر ال �ت��ي � �س �ط��وا عليها
ب�ع��دم ال�تر��ش��ح للرئا�سة ،ليفاج�أ
ال�ن��ا���س باثنني منهم على قوائم
الرت�شيح».
ول�ف��ت �إىل م�ث��ال الإخ� ��واين الذي
�شهد ل��ه الكثريون ب��إج��ادت��ه لعبة
االنقالبات را�شد الغنو�شي زعيم

ح��رك��ة ال �ن �ه �� �ض��ة ،وح � ��اول �إيهام
ال � ��ر�أي ال �ع��ام ب � ��أن ن �ه��ج النه�ضة
يختلف ع��ن ن�ه��ج الإخ � ��وان ،حتى
�أ��ص�ب��ح رئي�ساً ل�ل�برمل��ان ،وجن��ح يف
الت�سلل �إىل القرار التنفيذي عرب
رئ�ي����س ال � ��وزراء ه���ش��ام امل�شي�شي،
ولأنه يجيد �صناعة الفتنة جنح يف
ذل��ك يف ال��وق��وف خلف التغيريات
الوزارية املتجاوزة لإرادة الرئي�س
قي�س �سع ّيد ،واملتحدية ملقام رئا�سة

اجل �م �ه��وري��ة .وق� ��ال“ :الغنو�شي
ه��و ال�ع�ن���ص��ر الإخ � ��واين الأن�شط
على ال�ساحة العربية اليوم ،وهو
يتوهم �أن الوقت حان لال�ستيالء
ع �ل��ى ت��ون ����س وال �ن �ف��اذ م��ن خالل
احت��اد وهمي �إىل ال��دول املجاورة،
ثم االنطالق عربياً لتحقيق حلم
دول ��ة اخل�ل�اف��ة� ،أو �إمرباطورية
الوهم ال�سلطاين».

خداع الكونغر�س
و�أ�� � � �ش � � ��ار ال � �ك� ��ات� ��ب يف �صحيفة
“عكاظ” حممد حفني ،يف مقاله
�إىل �أن ج�م��اع��ة الإخ� ��وان توا�صل
حتري�ضها �ضد الدولة امل�صرية يف
اخلارج ،حيث ك�شف تقرير مل�ؤ�س�سة
“ماعت” ل �ل �� �س�ل�ام والتنمية
وح �ق��وق الإن �� �س��ان ب��ال �ق��اه��رة� ،أن
ال�ت�ن�ظ�ي��م الإره ��اب ��ي ي�ع�ل��ق �آم� ��ا ًال
ك �ب�ي�رة ع �ل��ى الإدارة الأمريكية
اجل ��دي ��دة ع �ل��ى �أم� ��ل �إع ��ادت ��ه �إىل
ال�ساحة ال�سيا�سية.
ول�ف��ت ال�ت�ق��ري��ر �إىل �أن العنا�صر
الإخ��وان�ي��ة حت��اول ال�تروي��ج داخل
ال�ك��ون�غ��ر���س ع�ل��ى �أن �ه��ا جمموعة
ع�م��ل م��دن�ي��ة ت �ه��دف ل �ل��دف��اع عن
حقوق الإن�سان وث��ورة  25يناير،
م��ن خ�ل�ال ع�ق��د جل�سات ا�ستماع
وندوات �ضد احلكومة امل�صرية.
وح��ذر من �أن اجلماعة الإرهابية
ت�ل�ج��أ �إىل اخل ��داع ع�بر ا�ستخدام
عنا�صر غري منتمية لها تنظيمياً

للرتويج لنف�سها داخ��ل الأو�ساط
ال�سيا�سية ،الكت�ساب ت�أييدها عرب
ثقتها يف ه��ذه العنا�صر املختارة
بعناية.
ت�أ�سي�س واحت�ضان الإرهاب
من جانبه ،ر�أى الكاتب يف �صحيفة
“العرب” �إبراهيم الزبيدي� ،أنه
ح�ي�ن ن��دق��ق يف ط�ب�ي�ع��ة الإره � ��اب
الإ�سالمي املعا�صر و�أنواعه و�أماكن
ن �� �ش��وئ��ه وم �� �ص�ي�ره ن �ت��و� �ص��ل �إىل
نتيجة مفادها �أن الإخ ��وان كانوا
من �أوائ��ل من �أ�س�سوا للإرهاب يف
الوطن العربي.
و�أو� � �ض� ��ح �أن الإره� � � ��اب البدائي
الفردي الذي مل ي�ستطع �أن ينفذ
� �س��وى ب���ض��ع ع�م�ل�ي��ات اغ �ت �ي��ال �أو
تفجري �أو اف�ت�ع��ال ح��ري��ق� ،أ�س�سه
مر�شد الإخوان ح�سن البنا ،الذي
تالقحت �أفكاره ب�أفكار �سيد قطب
امل �ت �� �ش��ددة وامل �ت �ط��رف��ة ،الداعية
�إىل ال �ق��وة و� �س�ف��ك ال� ��دم لتغيري
الأنظمة.
و�أ�� �ض ��اف “لكن حم��اول��ة اغتيال
الرئي�س جمال عبدالنا�صر �سنة
 1954ك��ان��ت ه��ي الكبوة الأوىل
للجماعة ،حيث ّ
مت اعتقال �أغلب
قادتها ،و�أع��دم مر�شدها الروحي،
� �س �ي��د ق� �ط ��ب ،ب ��اع� �ت� �ب ��اره املوجه
وامل�ف�ت��ي ب��اغ�ت�ي��ال رئ�ي����س الدولة،
ووا� � �ض� ��ع خ �ط��ط �أخ � � ��رى لن�سف
القناطر اخلريية وبع�ض الكباري
وحمطات الكهرباء واملياه ،وذلك
لإ�شاعة فو�ضى ت��ؤدي �إىل و�صول
الإخوان �إىل ال�سلطة».
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�أرمينيا� ...آمال �ضعيفة جلنود �أُ�صيبوا يف نزاع ناغورين
•• يريفان�-أ ف ب

تك�شف عينا نفري غا�سباريان ونظرته املنهكة ،الليايل التي �أم�ضاها دون
ن��وم والأمل املتوا�صل ال��ذي يعاين منه .ففي اخلريف املا�ضي� ،أُ�صيب
هذا اجلندي الأرمني البالغ من العمر ع�شرين عاماً بجروح خطرية يف
ال�ساق خالل احلرب يف �إقليم ناغورين قره باغ.
من م�ست�شفى متخ�ص�ص يف يريفان وخم�ص�ص للجنود الذين �أُ�صيبوا
يف املعارك ،يقول نفري لوكالة فران�س بر�س “ال �أري��د �أن �أتذكر .على
العك�س �أري��د �أن �أن�سى ب�أ�سرع ما ميكن�( .أري��د) �أن �أحم��و من ذاكرتي
امل�شاهد والأ�صوات».
على غرار �آالف الأ�شخا�ص ،مل يعد نفري �ساملاً من املعارك التي ا�ستم ّرت
�ستة �أ�سابيع وتواجهت فيها �أرمينيا و�أذرب�ي�ج��ان بني �أيلول�/سبتمرب

وت�شرين ال�ث��اين/ن��وف�م�بر  .2020وان�ت�ه��ى ال �ن��زاع ال��ذي �أ��س�ف��ر عن
�سقوط �أكرث من �ستة �آالف قتيل ،بهزمية مذلة لرييفان التي �أُرغمت
على التخلي عن مدينة �شو�شة الرمزية و�أرا�ض �شا�سعة حتيط مبنطقة
ناغورين قرع باغ االنف�صالية.
و�أدى ذلك �إىل �أزم��ة �سيا�سية عميقة يف �أرمينيا مع �سل�سلة تظاهرات
للمطالبة با�ستقالة رئي�س ال��وزراء نيكول با�شينيان ال��ذي و�صل �إىل
احل�ك��م �إث ��ر ث ��ورة �سليمة ع��ام  ،2018لكنه ام�ت�ه��م الآن م��ن جانب
املعار�ضة ب�أنه م�س�ؤول عن هذا الإخفاق.
ويقول با�شينيان الذي جمع من جانبه مئات الأ�شخا�ص �أثناء جت ّمعات،
�إنه جت ّنب ح�صول هزمية �أكرب.
نفري غا�سباريان الذي �أُ�صيب بجروح �أثناء معركة �شو�شة ،بعي ٌد عن هذه
االعتبارات ال�سيا�سية .ويقول �إنه “ال يفكر بالغد” وال يعرف ما �إذا كان

�سيبد�أ درا�سته .وي�ضيف “ال �أفكر �إال يف �أن �أتعالج و�أن �أ�ستعيد حركة
�ساقي” م�ستخدماً جهاز بدوا�ستني لتقوية ع�ضالته.
ّ
�أُ�صيب الطبيب الع�سكري رومان �أوغانيان �أي�ضاً يف ال�ساق ب�شظايا قذيفة
�أ�صابت �سيارة �إ�سعاف ك��ان م��وج��وداً فيها ،وت�سببت مبقتل �أ�صدقائه
الذين كانوا �أي�ضاً على متنها .ويقول الطبيب البالغ  25عاماً “اهلل
�أنقذين مرتني من موت حم ّتم بالتايل ال �أنوي اال�ست�سالم” .وال يتذكر
�أي �شيء من اللحظات التي تلت �إ�صابته وال يعرف من �أنقذه من �سيارة
الإ�سعاف التي كانت م�شتعلة وا�ستعاد وعيه يف امل�ست�شفى.
وي�ؤكد “�أريد الآن ا�ستئناف العمل يف ق�سم الطوارئ وم�ساعدة النا�س».
بح�سب وزارة ال�صحة الأرم�ي�ن�ي��ة ،ب��ات ق��راب��ة  600ج�ن��دي �أُ�صيبوا
بجروح يف قره باغ ،مع ّوقني ويحتاج نحو  150من بينهم �إىل �أطراف
ا�صطناعية .وت�سعى مراكز رعاية ع��دة ملعاجلة �صدماتهم اجل�سدية

والنف�سية .وتو�ضح الطبيبة لو�سني بوغو�سيان رئي�سة “مركز �إعادة
ت��أه�ي��ل امل��داف�ع�ين ع��ن الوطن” يف ي��ري�ف��ان “ن�ساعدهم على فهم ما
ريات التي ح�صلت يف �أج�سادهم ،على �إدراك هذا الو�ضع اجلديد
التغ ّ
ونح ّفزهم على موا�صلة احلياة».
وت�ضيف “ال يجب �أن يتعلموا العي�ش دون ذراع �أو �ساق �أو بدون ب�صر
فح�سب� ،إمن��ا ينبغي �أي���ض�اً معاجلة ج��روح�ه��م النف�سية .لأن ه�ؤالء
ال�شباب الذين تراوح �أعمارهم بني  18و 20عاماً ر�أوا �أموراً فظيعة”،
متحدث ًة عن �أرق وكوابي�س متكررة لدى عدد كبري منهم.
بع�ضهم يلتزم ال�صمت والبع�ض الآخر يتحدث كثرياً وبع�صبية .ويقول
�سركي�س هاروتيونيان وهو جم ّند يبلغ  20عاماً ،بابت�سامة خجولة “�أنا
حقًا م�ستعجل للعي�ش ،لدي م�شاريع� ،صديقتي العزيزة تنتظرين .نريد
االرتباط يف غ�ضون �شهرين».
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•• الفجر –خرية ال�شيباين

االن�ضمام �إىل جمموعة املحافظني والإ�صالحيني الأوروبيني هو االرجح
“تخ ّل�ص جيّد ،يقول فرحا الربملاين
الأوروب � � ��ي ال���س��اب��ق يف ح ��زب ال�شعب
الأوروب��ي� ،آالن الما�سور ،كانت نزعته
ال �ق��وم �ي��ة امل �ت �ف��اق �م��ة مب �ث��اب��ة نك�سة
للحركة ،بينما ك��ان ي��دو���س على قيم
دولة القانون».
لقد م��رت ع��دة �سنوات و�أول حزب
�أوروب ��ي (الآن  175نائبا م��ن �أ�صل
 705ن��ائ�ب��ا يف ��س�ترا��س�ب��ورغ) يعي�ش
مت � ّزق��ا ح��ول ط��ري�ق��ة �إدارة امل�شاغب
�أورب ��ان ،ال��ذي انتقد ب�سبب هجماته
على امل�ب��ادئ الدميقراطية ،وتطاوله
امل �ت �ع��دد  -ل �ق��د ع��ول��ج م� ��ؤخ ��را �ضد
كوفيد 19-ب��ال�ل�ق��اح ال���ص�ي�ن��ي ،غري
امل �ع �ت �م��د م ��ن ق �ب��ل وك ��ال ��ة الأدوي � � ��ة
�إىل الأ� �س��رة امل�سيحية الدميقراطية
نحو �إعادة �صياغة
الأوروبية.
الأوروبية.
اليمني الأوروبي
ومل � ��ا ك ��ان ��ت ت �ل ��ك رغ� �ب ��ة االحت � ��اد
ه �ن��اك خ� �ي ��اران م �ت��اح��ان لفيكتور
ق��د ي ��ؤدي الرحيل امل��دوي لفيكتور
الدميقراطي امل�سيحي الأملاين بقيادة �أورب � � ��ان �إىل �إع� � ��ادة ت���ش�ك�ي��ل اليمني �أورب��ان� ،إذا ك��ان يريد تفادي
�أجن �ي�ل�ا م�ي�رك��ل ،ف �ق��د ج��ام �ل��ه حزب الأوروبي� ،إذا تر�سخت القطيعة نهائيا �أن ي �ن �ت �ه��ي الأم � � ��ر بنوابه
ال �� �ش �ع��ب الأوروب � � � ��ي ل �ف�ت�رة طويلة ،م��ع ح��زب ال�شعب الأوروب� ��ي ،التي مل الأوروبيني ( )12ب�أن يكونوا
“معتربا �أنه من الأ�سهل �إعادة اخلراف ت�سجّ ل بعد .فمن خالل مزيج مده�ش من “غري امل�سجلني” ،ور�ؤية
ال�ضالة �إىل احلظرية مع االحتفاظ م ��ن ال � �ظ � ��روف ،مي �ك��ن �أن يُعوّ�ض وق��ت حتدثهـــــم وم�شاركتهم
بها داخ��ل الأ�سرة” ،كما يو�ضح �أالن ان���س�ح��اب ف�ي��د���س مب��ا ه��و �أك �ث��ر� ،أي يف ال �ل �ج �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ان الربملانية
الما�سوري ،ال�سكرتري الوطني ال�سابق بو�صول داخل حزب ال�شعب الأوروبي ،يتناق�ص.
ميكنه �أوال اختيار ت�ضخيم
ل�لاحت��اد م��ن �أج��ل احل��رك��ة ال�شعبية 27 ،نائبا من رابطة ماتيو �سالفيني،
امل�س�ؤول عن الق�ضايا الأوروبية.
الذي �أوقف م�ؤخ ًرا دوافعه ال�شعبوية�� .ص�ف��وف جم�م��وع��ة “الهوية
لكن امل�س�ألة مل تكن جمرد �ضاللة،
ف �ب �ع��د ت �� �ص �ع �ي��ده ل �ل �ه �ج �م��ات �ض ّد والدميقراطية” اليمينية
ك �م��ا ات �� �ض��ح م ��ن ت �ه ��دي ��ده اخلطري بروك�سل ،ها هو يدعم اليوم حكومة القومية واليمينية املتطرفة
با�ستخدام ح��ق النق�ض ،يف اخلريف� ،إيطالية يقودها داعم لأوروب��ا ،ماريو ( 74منتخبًا) ،والتي ت�ضم
� �ض��د امل �� �ص��ادق��ة ع �ل��ى خ �ط��ة التعايف دراغ � ��ي ،دون ق�ي��د �أو � �ش��رط .ووجه التجمع الوطني ملارين لوبان
الأوروب � � �ي� � ��ة ال �ب��ال �غ��ة  750مليار الرجل الثاين يف الرابطة ،جيانكارلو والرابطة .امل�شكلة :ال يوجد
دوالر؛ ويف ال��وق��ت نف�سه  ،الهجمات ج �ي��ورج �ي �ت��ي ،يف اخل ��ري ��ف ن � ��داءات داخ ��ل ه��ذه امل�ج�م��وع��ة حزب
ع�ل��ى رئ�ي����س جم�م��وع��ة ح��زب ال�شعب �إىل االحت ��اد ال��دمي�ق��راط��ي امل�سيحي مثله ،يتمتع مبقعد يف املجل�س
الأوروب � ��ي ال �ب��اف��اري م��ان�ف��ري��د ويرب- ،االحت��اد امل�سيحي االجتماعي ،حتى الأوروب� � ��ي ،امل �ح��راب الثمني
ومقارنته بالنازي من قبل الربملاين تتمكن “الليغا” قريبًا من االن�ضمام لزعماء ال�سبعة والع�شرين،
الأوروب � ��ي ت��ام��ا���س دوي�ت����ش م��ن حزب
ف� �ي ��د� ��س“ .لقد مت جت � � ��اوز نقطة
الالعودة مع هذه الق�ضية ،كما يو�ضح
م�صدر داخ��ل حزب ال�شعب الأوروبي،
ولن نحاول جعل املجريني يرتاجعون
عن قرارهم باملغادرة».

قبل �أن يطردوكم ،من الأف�ضل �أحيا ًنا �أن تن�سحبوا
ب ��إرادت��ك��م .ه��ذا م��ا ق��رر فيكتور �أورب����ان فعله،
تار ًكا املجموعة الربملانية القوية حلزب ال�شعب
الأوروبي .جاء انقالبه يوم الأربعاء  3مار�س ،بعد
ت�صويت مهم من قبل الربملانيني الأوروبيني لأكرب
ت�شكيل لليمني ال��ق��اري ،على ق��رار يتيح �إمكانية
تعليق ن�شاط وفد وطني ب�أكمله داخله.
تهديد مبا�شر حلزب فيد�س بزعامة رئي�س الوزراء
املجري ال�صاخب .النتيجة� :سحب هذا الأخري 21
نائبا من الكتلة الربملانية.

خياران متاحان �أمامه:

هل يقبل يارو�سالف كات�شين�سكي بان�ضمام فيد�س اىل كتلته؟
التح�ضريية ب�ين ق��ادة ح��زب ال�شعب
الأوروبي قبل املجال�س الأوروبية.
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،اكتمل طالقه
الآن مع اليمني الأوروب��ي ،وميكنه �أن
يكر�س نف�سه �أكرث لأولوياته للأ�شهر
ال �ق��ادم��ة :اجل�ب�ه��ة ال��داخ �ل �ي��ة ،حيث
ت �ت ��آك��ل ق�ب���ض�ت��ه .خ�ل�ال االنتخابات
ال�ب�ل��دي��ة يف �أك �ت��وب��ر  ،2019افتكت
امل�ع��ار��ض��ة ع���ش��ر م��دن م��ن �أ� �ص��ل 23
مدينة كربى يف املجر ،منها العا�صمة
ب��وداب �� �س��ت ،ال �ت��ي اح�ت�ل�ه��ا جريجيلي
كاراك�سوين ،من اخل�ضر ،ومن املتوقع
�أن ي �ق��ود ه ��ذا الأخ �ي��ر احل �م �ل��ة �ضد
�أوربان يف االنتخابات الت�شريعية لعام
م�ع��ه �أورب� � ��ان ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ملواجهة �ضمري لزعيم حزب القانون والعدالة.2022 ،
يف املجر“ ،من املحتمل �أن ي�صادف
�أي عقوبات م��ن بروك�سل �ضدهما يف يارو�سالف كات�شين�سكي ،الذي يعتقد
�أن م��و��س�ك��و ل�ع�ب��ت دورًا يف الكارثة ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ن�ه��اي��ة ح�ق�ب��ة الأغلبية
جمال دولة القانون.
و�أك��دت ع��دة م�صادر داخل اجل��وي��ة يف الأرا� �ض��ي ال��رو��س�ي��ة ،التي ال�برمل��ان �ي��ة ذات ال�ث�ل�ث�ين ال �ت��ي كانت
ال�برمل��ان ملجلة الك�سربي�س� ،أودت عام  2010بحياة �شقيقه التو�أم حت��ت �سيطرة فيد�س طيلة عقد من
اهتمام فيد�س بهذا اخليار ليخ ،ال��ذي كان رئي�س بولندا حينها .الزمن” ،يقول املحلل ال�سيا�سي �إرفني
ال �ث��اين� .إال �أن الربملانيني فهل ي�ستطيع �أوربان ت�شكيل جمموعة ت���ش�ي��زم��ادي��ا ،وم��ن غ�ير امل�ستبعد �أن
يف جم� �م ��وع ��ة املحافظني ج��دي��دة م��ع �أح � ��زاب ق��وم�ي��ة �أخ ��رى؟ يفقد ال�سلطة.
ع��اق��دة ال �ع��زم ع�ل��ى �إ� �س �ق��اط نظام
والإ��ص�لاح�ي�ين الأوروبيني ي�شري م���ص��در ب��رمل��اين �إىل �أن “هذا
ق��د ي�ن�ف��رون ج ��راء ال�سمعة �ضرب م��ن اخل�ي��ال ،لأن��ه �سيتطلب � 7أورب ��ان و”دولة املافيا” التابعة له،
و�ضعت الأحزاب ال�ستة الرئي�سية ،من
ال�سيئة للنظام املجري ،املتهم جن�سيات على الأقل و 25نائبا».
وامل��ده����ش� ،أن االرت �ي��اح ال��ذي �شعر اخل���ض��ر �إىل ح��زب ج��وب�ي��ك اليميني
باختال�س الإعانات الأوروبية
ل�صالح املقربني من ال�سلطة ب��ه ح��زب ال�شعب الأوروب� ��ي بعد هذه امل� �ت� �ط ��رف ،م� � ��رورا باال�شرتاكيني،
التنفيذية ،والذين يعتربون امل �غ��ادرة رمب��ا يتقا�سمه م�ع��ه الزعيم خالفاتهم جانبًا ،واتفقت على تقدمي
مر�شح واحد �ضد ممثلي فيد�س يف كل
الأك�ث�ر �سلطوية يف االحتاد املجري.
كان احلزب الأوروبي قد علق ع�ضويته من الدوائر االنتخابية البالغ عددها
الأوروبي.
ال يخفي فيكتور �أورب ��ان قبل عامني ،بعد مل�صقات ت�شهريية  106يف البالد.
وم�ن�ح��ت ع��دة ا��س�ت�ط�لاع��ات للر�أي
�إع �ج��اب��ه ب��ال �ق��ادة املثريين وت � ��آم� ��ري� ��ة � �ض ��د امل� �ل� �ي ��اردي ��ر ج� ��ورج
للجدل مثل �شي ج�ين بينغ �سورو�س ،دا ّب�ت��ه ال���س��وداء ،وج��ان كلود الفوز لهذا التحالف اال�ستثنائي ،وهو
�أو ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ي�ن .وقد ي��ون�ك��ر ،رئ�ي����س امل�ف��و��ض�ي��ة الأوروب �ي��ة دليل على �أن ال�ضجر من ال�سلطوي
ي�شكل ع�شقه ل�ل��رو���س �أزمة �آن��ذاك .وبذلك حُ رم من االجتماعات ال �ه �ن �غ��اري ال ُي���ش�ع��ر ب��ه يف بروك�سل
فقط .لكن ،ميكن �أن يحدث الكثري
ح�ت��ى م��وع��د االق �ت��راع ،ب�ع��د ع��ام من
الآن ...ع�ل��ى �أر� �ض ��ه ،ك�م��ا ه��و احلال
على امل�ستوى الأوروبي ،مل يقل �أوربان
كلمته الأخرية.
عن الك�سربي�س

فيكتور �أوربان ،القطيعة املح�سوبة مع اليمني الأوروبي

بعد �سنوات من التوتر� ،سحب الزعيم ال�شعبوي املجري نوابه من حزب ال�شعب الأوروبي

بينما يغلق �أوربان باب حزب ال�شعب الأوروبي،
ال يُ�ســتبعد ان�ضمــام رابطــة �ســالفيني �إليــه

�أق � ��وى ه�ي�ئ��ة يف االحت � ��اد الأوروب � � ��ي.
والأرج � � � � ��ح ،ث ��ان� �ي ��ا� ،أن ي �ن �� �ض��م �إىل
جمموعة “املحافظني والإ�صالحيني

الأرجح �أن ين�ضم حزب فيد�س �إىل جمموعة
«املحافظــــني والإ�صالحــيني الأوروبييــن»

الأوروبيني” ( 63منتخبًا) ،التي يف
�صفوفها ح��زب ح��اك��م ،ح��زب القانون
وال �ع��دال��ة ال �ب��ول �ن��دي ،ال ��ذي حتالف

مقارنة مانفريد ويرب بالنازي مثلت نقطة الالعودة

قد ي�ؤدي الرحيل املدوي لفيكتور
�أوربان �إىل �إعادة ت�شكيل اليمني الأوروبي

على �أر�ضه ،كما هو احلال على امل�ستوى
الأوروبي ،مل يقل �أوربان كلمته الأخرية

اوربان امام الربملان االوروبي
•• �سيول�-أ ف ب

هل تلتحق رابطة �سالفيني بحزب ال�شعب االوروبي؟

كوريا اجلنوبية والواليات املتحدة جتريان تدريبات ع�سكرية

تجُ ��ري ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة والواليات
امل �ت �ح��دة ت��دري �ب��ات �ه �م��ا الع�سكرية
ال�سنوية هذا الأ�سبوع لكنها �ستكون �أ�صغر حجما ب�سبب جائحة كوفيد-
 ،19على ما �أعلنت �سيول �أم�س الأحد.
ومن املرجح �أن تثري التدريبات التي ت�ستمر ت�سعة �أيام وتبد�أ اليوم االثنني
غ�ضب كوريا ال�شمالية التي لطاملا اعتربتها تدريبات على الغزو.
وقالت هيئة الأركان امل�شرتكة لكوريا اجلنوبية يف بيان �إن التدريب ال�سنوي
املقبل “طبيعته حم�ض دفاعية».
وت�أتي التدريبات يف الأ�شهر الأوىل ل�ل�إدارة الأمريكية اجلديدة ويف وقت

بلغت املحادثات النووية بني بيونغ يانغ ووا�شنطن طريقا م�سدودا .وا�شارت
هيئة الأرك��ان امل�شرتكة يف بيان اىل ان احللفاء ق��رروا �إج��راء التدريبات
امل�شرتكة من �أجل “احلفاظ على و�ضعية اال�ستعداد القتايل ودعم اجلهود
الدبلوما�سية ل�ن��زع ال���س�لاح ال �ن��ووي و�إح�ل�ال ال���س�لام يف �شبه اجلزيرة
ال �ك��وري��ة» .وه �ن��اك ن�ح��و � 30أل ��ف ج�ن��دي �أم�يرك��ي ي�ت�م��رك��زون يف كوريا
اجلنوبية ،ولطاملا �أثارت تدريباتهم ال�سنوية مع ع�شرات الآالف من اجلنود
الكوريني اجلنوبيني غ�ضب كوريا ال�شمالية.
ويقول خرباء �إن كوريا ال�شمالية قد ت�ستخدم التدريبات الع�سكرية املقبلة

ذريعة الثارة ا�ستفزازات جديدة �ضد
وا�شنطن يف الوقت الذي ت�سعى فيه
اىل اخ�ت�ب��ار �إدارة ب��اي��دن .وانخرط
ال ��زع� �ي ��م ال � �ك� ��وري ال �� �ش �م ��ايل كيم
جونغ اون والرئي�س االمريكي ال�سابق دونالد ترامب يف �سجال وتبادال
التهديدات ،قبل �أن يطغى الدفء على عالقتهما ليعقدا قمما ا�ستقطبت
اهتماما كبريا ويعرب ترامب عن حمبته لكيم.
مل ينتج عن االجتماع التاريخي الأول بني ترامب وكيم يف �سنغافورة يف
حزيران/يونيو � 2018سوى تعهد غام�ض ال�صياغة ب�ش�أن نزع ال�سالح
النووي ،وكانت قمتهما الثانية يف فيتنام بعد ثمانية �أ�شهر تهدف �إىل البناء
على هذا التعهد ولكنها انتهت دون اتفاق.

�إيران تفرج عن موظفة الإغاثة الربيطانية

•• طهران-رويرتز

نقل موقع امتداد الإي��راين �أم�س الأحد عن املحامي حجة كرماين قوله
�إن �إيران �أفرجت عن موظفة الإغاثة الربيطانية من �أ�صل �إيراين نازانني
زاغ ��اري راتكليف ،بعد احل�ك��م ب�سجنها خم�سة �أع ��وام بتهمة التخطيط
للإطاحة بامل�ؤ�س�سة الدينية .وقال املحامي للموقع “�أ�صدر الزعيم الأعلى
الإيراين عفوا عنها العام املا�ضي لكنها �أم�ضت العام الأخري من عقوبتها
ره��ن احلب�س املنزيل مع تقييد قدميها ب�أ�صفاد �إلكرتونية .الآن نزعت
القيود» .و�أ�ضاف “�أطلق �سراحها».
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/لوبو
كوليك�شن
رخ�صة رقم CN 2743020:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
�شادمان العمال احلدادة والنجارة
رخ�صة رقم CN 2508163:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون جنون ال�شعر
للرجال ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1039818:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حمد احمد ح�سن العلكيم الزعابي %90
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زايد �سامل عبدالقادر عبدالرب الكثريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/معجنات ملح وبهار
رخ�صة رقم CN 1537746:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عي�سى عبداهلل عي�سى عبداهلل احلو�سني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سهيل مبارك �صالح احمد احلارثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطبخ ومطعم طاهي

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شو �آوف
ميديا للدعاية واالعالن
رخ�صة رقم CN 1145863:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة
�سوبار
رخ�صة رقم CN 2739896:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االنظمة العاملية
الهند�سية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1178534:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
�شنفا�س كورتيل حممد من  %24اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ن�شاد حممد كولتينجال كولتينجال
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

الق�صور رخ�صة رقم CN 2129535:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل حممد ال�شحادات %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة مبخوت حممد حمد الع�شط املنهاىل
تعديل وكيل خدمات  /حذف مرزوق حمد ح�سن عبداهلل العبيدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد عبدالكرمي ال�سوقى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ق�صر ال�سعادة للمقاوالت العامة رخ�صة
رقم CN 3854585:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبداهلل �سعيد عبداهلل �سعيد املزروعى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبداهلل �سعيد عبداهلل �سعيد املزروعى من � % 100إىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة على عبداهلل �سعيد جمعه املزروعى %50
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ق�صر ال�سعادة للمقاوالت العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/غولدين اورو للقهوة
املخت�صة ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2907319:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /غولدين اورو للقهوة املخت�صة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الت�شييد والبناء للخدمات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة اني�س اال�سالم
�شودري لالدوات الكهربائية ذ م م ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2979948:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة اني�س اال�سالم �شودرى �شم�س العامل �شودرى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /
حذف اني�س اال�سالم �شودرى �شم�س العامل �شودرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مريزا �شى حممد ابو الكالم �شى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

QASAR ALSAADA GENERAL CONTRACTING

�إىل /ق�صر ال�سعادة للمقاوالت العامة ذ.م.م
QASAR ALSAADA GENERAL CONTRACTING L.L.C

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

�إعــــــــــالن

GOLDEN AURO PREMIUM COFFEE L.L.C

�إىل� /ألتيتيود للقهوة املخت�صة ذ.م.م
ALTITUDE PREMIUM COFFEE L.L.C

تعديل ن�شاط  /حذف جتارة النب  -باجلملة 4630202
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 3737059:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /الت�شييد والبناء للخدمات
ALTASHEED W ALBENAA SIRVICES

�إىل /الت�شييد العمال البال�سرت والطابوق
AL TASHEED FOR PLASTER AND BRICKS WORKS

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

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تونكا
للعطور
رخ�صة رقم CN 2665652:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة فايرب لل�سيارات
رخ�صة رقم CN 1025634:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة او�س ناجم را�شد �سلطان اخلنجرى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد عبيد ابراهيم �ضليع الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تربل
ثري للم�شاريع
رخ�صة رقم CN 2715802:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1133573:باال�سم التجاري فيالنوفا
للمقاوالت وال�صيانه العامه  ,بالغاء طلب الغاء
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  8مار�س  2021العدد 13183

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  8مار�س  2021العدد 13183

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  8مار�س  2021العدد 13183

�إلغاء اعالن �سابق

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  8مار�س  2021العدد 13183

االثنني  8مارس  2021م  -العـدد 13183

عربي ودويل
•• �سانتياغو�-أ ف ب

�شكلت االنتهاكات اجلن�سية وحاالت االغت�صاب بحق الن�ساء �أحد �أوجه التعذيب
ال�شائعة خ�لال حكم الديكتاتور الت�شيلي �أوغ��و��س�ت��و بينو�شيه (- 1973
 ،)1999فيما توا�صل الناجيات من هذه امل�أ�ساة ن�ضالهن من �أجل العدالة يف
ظل جهود خجولة من الق�ضاء لإحقاق احلق.
وتروي بياتريز باتات�شو وهي عاملة نف�س يف ال�ساد�سة وال�ستني من العمر لوكالة
فران�س بر�س “هنا يرتدد �صدى �صراخنا ودموعنا” ،م�شرية بيدها �إىل الطبقة
الأوىل من منزل يف �شرق �سانتياغو كان ل�سنوات مركزا �سريا للتعذيب.
وت�ضيف النا�شطة ال�سابقة يف حركة الي�سار الثوري التي اح ُتجزت �سبعة �أيام
يف املركز يف �أيلول�/سبتمرب “ 1974مل نكن نحن الن�ساء نن�صاع لهم لذا كان
عقابنا �أ�شر�س بكثري من الرجال».
وداخل املنزل امل�سمى “فندا �سك�سي” ،كان ال�سجناء مع�صوبي العينني با�ستمرار
كما كانت املو�سيقى ت�صدح ب�أعلى �صوت لتطغى على “�صرخات املعذبني” ،وفق
بياتريز باتات�شو .وك��ان��ت الن�ساء يُعتقلن يف الطبقة الأوىل م��ع تكدي�س ما
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�ضحايا االغت�صاب يف معتقالت بينو�شيه ين�شدن العدالة

ي�صل �إىل  25منهن يف الغرفة .وكانت كري�ستينا غودوي-نافاريتي الطبيبة
املتقاعدة البالغة  68عاما من بني �أوائل املعتقالت يف “فندا �سك�سي” .وتقول
من لندن حيث تعي�ش منفية منذ “ 1974كانوا يقتادوننا �إىل حتت الأر�ض
حيث كانت تنتظر فرق تعذيب بال�صعقات الكهربائية وكلب مدرب” الغت�صاب
الن�ساء .و�أمام املنزل الذي ا�ستحال م�سكنا خا�صا رغم ت�صنيفه موقعا للذاكرة،
�أقيم معلم رمزي مع �صور ملعتقالت متوفيات �أو مفقودات.
يف �سبعة ع�شر عاما من احلكم الديكتاتوري ،تعر�ض حوايل �أربعني �ألف �شخ�ص
للتعذيب يف ت�شيلي ،بينهم ُ 3200قتلوا �أو ال يزالون يف عداد املفقودين.
ويف  ،2005جمعت اللجنة الوطنية ب�ش�أن ال�سجون ال�سيا�سية والتعذيب
��ش�ه��ادات � 35أل��ف �شخ�ص ،بينهم  % 13ن���س��اء .و�إ��ض��اف��ة �إىل االنتهاكات
اجل�سدية �أو النف�سية� ،أبلغت جميع ه�ؤالء الن�سوة تقريبا عن تعر�ضهن للعنف
اجلن�سي .واع ُتقلت �أكرثية الن�سوة خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل من احلكم

الديكتاتوري وكانت �أع�م��اره� ّ�ن ت��راوح بني  21وثالثني عاما .وم��ن بينهن،
 229ك� ّ�ن حوامل وخم�س ع�شرة �أجن�بن يف ال�سجن .وحتدثت ال�ضحايا عن
عمليات تعذيب جن�سي من خالل توجيه �صدمات كهربائية على �أع�ضائهن
التنا�سلية �أو اغت�صابهن م��ن جانب ك�لاب م��درب��ة لهذه الغاية ،و��ص��وال �إىل
�إدخ ��ال ف�ئ��ران يف امل�ه�ب��ل .ك��ذل��ك حت��دث��ت �أخ��ري��ات ع��ن �إرغ��ام�ه��ن على �إقامة
عالقات جن�سية مع �أفراد من العائلة� .إريكا هينينغز مدرّ�سة متقاعدة يف �سن
 69عاما ،اع ُتقلت  17يوما داخل مركز للتعذيب حمل ا�سم “لندن  ”38يف
�سانتياغو .كما اع ُتقل يف املركز عينه زوجها �ألفون�سو �شانفرو طالب الفل�سفة
و�أحد قادة حركة الي�سار الثوري الذي ال يزال مفقودا .وتو�ضح هينينغز التي
كانت حينها يف �سن  22عاما ،لوكالة فران�س بر�س “لقد تعر�ضت للتعذيب
�أمامه لأين كنت زوجته� .أرادوا ا�ستفزاز الفون�سو مب�شهد زوجته اخلا�ضعة.
للمرة الأوىل كنت على احتكاك مع ال�شر والوح�شية».

يف اخلام�س من ت�شرين الثاين/نوفمرب � ،2020أقام الق�ضاء الت�شيلي للمرة
الأوىل متييزا بني جرائم اخلطف واالحتجاز ،وتلك املت�صلة بالتعذيب مع
عنف جن�سي .ودي��ن ث�لاث��ة عنا�صر �سابقني يف ال�شرطة ال�سيا�سية التابعة
للنظام الديكتاتوري بهاتني التهمتني ،لأن الوقائع جعلت م��ن ال�ضروري
“حتديد جرمية جنائية خمتلفة عن اخلطف مع �أ�سباب م�شددة للعقوبة”،
وه��و “�شكل حم��دد للعنف �ضد الن�ساء” ،وف��ق احلكم .وت��رى الناطقة با�سم
حركة “ذكرى التمرد الن�سوي” باتري�سيا �أرتي�س لوكالة فران�س بر�س يف
احلكم “تقدما كبريا �إذ ي�شكل للمرة الأوىل �إق��رارا بح�صول �أعمال عنف”،
لكنها ت�ؤكد “�صعوبة” الإ�شادة بحكم �صادر بعد ن�صف قرن على الوقائع.
وتقول كري�ستينا غودوي-نافاريت “�آمل �أن ي�شكل ذلك �سابقة متهد العتبار”
هذه االنتهاكات “جرائم �ضد الإن�سانية».
�شايرا �سيبولفيدا ( 72عاما) اع ُتقلت ع�شرة �أي��ام يف مركز تعذيب �آخ��ر يف
العا�صمة يُعرف با�سم “فيال غرميالدي” �شهد �أي�ضا تعذيب مي�شال با�شليه
التي �أ�صبحت بعدها رئي�سة لت�شيلي وباتت ت�شغل من�صب املفو�ضة ال�سامية
حلقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة.

•• بكني�-أ ف ب

ت� �ب ��د�أ ح �م �ل��ة ال �ت �ل �ق �ي��ح ب� �ب ��طء يف
ال�صني يف وقت ال ي�شعر ال�صينيون
التح�صن
ب� ��أي ح��اج��ة م�ل� ّ�ح��ة �إىل
ّ
��ض� ّد وب��اء ب��ات حت��ت ال�سيطرة يف
ب�ل��ده��م ،ويف ظ��ل ق ��درات �إنتاجية
ال ت��زال متوا�ضعة و”دبلوما�سية
لقاح” تتبعها احل�ك��وم��ة مر�سلة
�شحنات من اجلرع �إىل اخلارج.
وبهذه الوترية ،قد يجد العمالق
الآ��س�ي��وي ال��دول املتطورة ت�سبقه
�إىل حتقيق املناعة اجلماعية و�إعادة
فتح ح��دوده��ا ،م��ا �سي�شكل �ضربة
ل��ه ب�ع��دم��ا ك ��ان يف م �ق��دم ال�سباق
لتطوير لقاح �ضد اجلائحة.
و�أظ �ه��ر ا��س�ت�ط�لاع ل �ل��ر�أي �أج ��راه
معهد �إيب�سو�س �أن ال�صينيني من
الأك �ث�ر رغ �ب��ة يف ت�ل�ق��ي ال �ل �ق��اح يف
العامل ( ،)85%متقدمني بفارق
كبري على الأم�يرك�ي�ين ()71%
والفرن�سيني ( )57%والرو�س
( ،)42%غري �أن ال�تر ّي��ث يبقى
م�سيطرا يف الوقت احلا�ضر.
وق��ال��ت � �ش�يريل ��ش��ي امل �� �س ��ؤول��ة يف
جم ��ال امل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة يف بكني
لوكالة فران�س بر�س “انتظر �أوال
لأرى �إن ك��ان��ت ه �ن��اك ت ��أث�ي�رات
جانبية” .وت���ض�ي��ف �أن “الوباء
حت��ت ال �� �س �ي �ط��رة يف ال �� �ص�ين ،وال
�أخ � �ط� ��ط ل �ل �� �س �ف��ر �إىل اخل � � ��ارج.
بالتايل ،ل�ست بحاجة عاجلة �إىل
لقاح».
وم��ع ت�سجيل ح��ال�ت��ي وف ��اة فقط
منذ �أيار/مايو وال�ع��ودة �إىل حياة
�شبه طبيعية ،يقول مدير برنامج

ال�صني تبد�أ حملة التطعيم بعد خروجها من �أزمة كوفيد
�آ�سيا يف معهد مونتانيه يف باري�س
ماتيو دو�شاتيل �إن الإ�سرتاتيجية
ال���ص�ي�ن�ي��ة “فعالة ج ��دا وتعطي
املواطنني �شعورا بالأمان».
وي���ض�ي��ف “الإح�سا�س باحلاجة
ال �ع��اج �ل��ة امل �خ �ي��م يف ال �غ ��رب غري
موجود يف ال�صني».
ووزع� ��ت ال���ص�ين ح�ت��ى الآن �أكرث
من  52مليون جرعة ،ما ي�ضعها
يف امل��رت�ب��ة الثانية يف ال �ع��امل بعد
الأمريكيني على �صعيد التلقيح.
غري �أن البلد ما زال متخلفا جدا
على �صعيد ن�سبة اجلرعات املوزعة
لكل مئة ن�سمة ،م�سجال �أق��ل من

�أربعة ،باملقارنة مع  25للواليات
املتحدة و 33للمملكة املتحدة.
وه��ذا م��ا ق��د يبدو مفاجئا يف بلد
م �ع��روف ب �ق��درت��ه ع �ل��ى التعبئة،
وف� ��ر�� ��ض ب� ��� �ص ��رام ��ة م� �ن ��ذ ال� �ع ��ام
امل ��ا�� �ض ��ي ت� ��داب �ي�ر ح� �ج ��ر منزيل
و�إغ�لاق وحمالت فحو�ص لك�شف
الإ�صابات.
و�أقر اخت�صا�صي الأمرا�ض املعدية
ال�صيني ت�شانغ وينهونغ االثنني
ب ��أن وت�ي�رة التلقيح ب��ات��ت م�صدر
“قلق �شديد».
وبطء التلقيح قد ي�ؤخر ال�صني يف
جهودها لتحقيق املناعة اجلماعية،

�أي ح�ين ت�صبح ن�سبة ك�ب�يرة من
امل��واط�ن�ين حم�صنة �ضد فريو�س
كورونا� ،سواء عن طريق الإ�صابة
�أو ع ��ن ط��ري��ق ال �ت �ل �ق �ي��ح .وح ��دد
م �ق��ال ن���ش��ر يف ت���ش��ري��ن ال �ث��اين/
نوفمرب يف جملة “ذي الن�سيت”
الطبية الن�سبة ال�ضرورية لهذه
ال�غ��اي��ة م��ا ب�ين  60و 72%من
امل ��واط �ن�ي�ن ،ف�ي�م��ا ح ��دده ��ا مدير
الوكالة ال�صينية حلماية ال�صحة
العامة غاو فو اجلمعة ما بني 70
و.80%
ويف مواجهة هذا الفتور الن�سبي،
حتاول ال�صني التحرك ،وهي ت�أمل

يف تلقيح  40%م��ن مواطنيها
البالغ ع��دده��م  1,4مليار ن�سمة
بحلول نهاية حزيران/يونيو ،وفق
خ�ب�ير �أم��را���ض اجل �ه��از التنف�سي
ت�شونغ نان�شان� ،أحد �أبرز الأ�سماء
يف م� �ك ��اف� �ح ��ة كوفيد 19-يف
ال�صني.
وب� ��ا� � �ش� ��رت ال� ��� �ص�ي�ن يف ال�صيف
عمليات تلقيح “طارئة” لفئات
م�ع��ر��ض��ة ل�ل�إ��ص��اب��ة م�ث��ل عنا�صر
الفرق الطبية وموظفي م�ؤ�س�سات
ال ��دول ��ة وط�ل��اب ي �� �س��اف��رون �إىل
اخلارج.
وم �ن ��ذ ك ��ان ��ون الأول/دي� ��� �س� �م�ب�ر،

ال�صني :التعديالت يف قواعد انتخابات هونغ كونغ «من�صفة»
••بكني�-أ ف ب

�أك��د وزي��ر اخلارجية ال�صيني وان��غ يي �أن مقرتح بكني املثري
للجدل ب�ش�أن منح الرب الرئي�سي حق االعرتا�ض يف االنتخابات
الت�شريعية يف هونغ كونغ “قانوين ومن�صف ومنطقي” ،وذلك
بعدما واجهت اخلطوة انتقادات اعتربت �أنها مت ّثل اعتداء على
احلريات يف املدينة.
ومت تقدمي الت�شريع ب�ش�أن ال�سماح حلكام ال�صني ال�شيوعيني
بالتدقيق يف جميع امل��ر��ش�ح�ين ل�لان�ت�خ��اب��ات يف ه��ون��غ كونغ
اجلمعة لدى افتتاح �أعمال جمل�س ال�شعب يف بكني.
وق � ��ال وزي � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة يف م� ��ؤمت ��ر � �ص �ح��ايف ع �ل��ى هام�ش
انعقاد جمل�س ال�شعب يف بكني �إن التغيري املقرتح �ضروري

“للمحافظة على دوام ال�سلم واال�ستقرار يف هونغ كونغ” بعد
تظاهرات مطالبة بالدميوقراطية كانت �ضخمة وتخللتها
�أعمال عنف �أحيانا يف .2019
و�أف ��اد وان��غ الأح ��د �أن ال�ق��واع��د اجل��دي��دة امل�ق�ترح��ة �ستدعم
“انتقال ه��ون��غ ك��ون��غ م��ن ال�ف��و��ض��ى �إىل احلوكمة” وتعد
“د�ستورية متاما».
و�أُعلن عن م�سودة القرار بعد يوم من �سجن ع�شرات املدافعني
عن الدميوقراطية يف امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة مبوجب
قانون للأمن القومي �أُقر خالل جل�سة ملجل�س ال�شعب العام
املا�ضي.
وع��ادة يكون الت�شريع ال��ذي يتم رفعه �إىل املجل�س ق��د ّ
متت
املوافقة عليه �سلفا ب�أغلبية �ساحقة من قبل ال�برمل��ان الذي

يهيمن عليه احل��زب ال�شيوعي .و�أث ��ارت ال�ق��واع��د املقرتحة
تنديدا دوليا �إذ �أ��ش��ارت ال��والي��ات املتحدة واالحت��اد الأوروبي
�إىل �أن ال�صني تنتهك �ضمانات احل�ك��م ال��ذات��ي ال�ت��ي كانت
ممنوحة لهونغ كونغ ل��دى انتقالها م��ن احلكم الربيطاين
�سنة .1997
وقال الناطق با�سم اخلارجية الأمريكية نيد براي�س �إن اخلطوة
مت ّثل “هجوما مبا�شرا” على احلريات يف هونغ كونغ.
و�سارعت بكني �إىل تفكيك �أ�س�س املدينة الدميوقراطية ردا
على االحتجاجات ال�ضخمة التي �ش ّلتها ل�شهور.
وقال م�س�ؤولون �صينيون م��رارا خالل الأ�سابيع الأخ�يرة �إنه
ينبغي �أن يقت�صر حكم هونغ كونغ على “الوطنيني”� ،أي
املوالني للحزب ال�شيوعي.

•• باري�س�-أ ف ب

قتيل يف احتجاجات بال�سنغال مع ت�صعيد املعار�ضة �ضغوطها
•• دكار-رويرتز

ق��ال م���س��ؤول حكومي �إن �صبياً عمره  17ع��ام�اً لقي
حتفه رمياً بالر�صا�ص يف جنوب ال�سنغال كما تعر�ضت
عدة مراكز �شرطة للنهب مع دعوة معار�ضي الرئي�س
م��اك��ي ��س��ال �إىل تنظيم م��زي��د م��ن االح�ت�ج��اج��ات هذا
الأ�سبوع.
وقال امل�س�ؤول ،الذي طلب عدم ن�شر ا�سمه� ،إن ال�صبي
ُق�ت��ل خ�ل�ال ا��ش�ت�ب��اك��ات ب�ب�ل��دة دي ��وب اجل�ن��وب�ي��ة .وقال
امل���س��ؤول �إن املحتجني �أح��رق��وا �أي�ضاً م��رك��زاً لل�شرطة
الع�سكرية ونهبوا عدة مبانٍ حكومية.
ولقي ما ال يقل عن خم�سة حتفهم يف االحتجاجات التي
اندلعت بعد اعتقال عثمان �سونكو� ،أبرز زعماء املعار�ضة
يف ال�سنغال ،يوم الأربعاء.
وتعد تلك �أ�سو�أ ا�ضطرابات �سيا�سية وقعت منذ �سنوات
يف دول��ة يُنظر �إليها على نطاق وا�سع على �أنها واحدة

من �أكرث دول غرب �أفريقيا ا�ستقراراً.
و�أك ��د متحدث با�سم ال�شرطة الع�سكرية ال�سنغالية
مقتل �شخ�ص خالل ا�شتباكات يف ديوب لكنه مل يذكر
مالب�سات احلادث .وقال �إن املحتجني نهبوا �ستة مراكز
لل�شرطة يف �أنحاء البالد �أم�س الأول.
وك��ان �سونكو قد حل ثالثاً يف انتخابات الرئا�سة التي
جرت يف  ،2019وقد اع ُتقل بعد �أن اتهمته عاملة يف
�صالون جتميل باغت�صابها .وينفي �سونكو هذه املزاعم
ويقول �إنها حماولة من �سال لتدمري مناف�س �سيا�سي.
وتنفي احلكومة ذلك.
ودع��ت حركة ال��دف��اع عن الدميقراطية املعار�ضة �إىل
احتجاجات يف كل �أنحاء ال�سنغال ملدة ثالثة �أيام ابتدا ًء
من اليوم االثنني.
وق��ال��ت احل��رك��ة �إن �ه��ا “تدعو ال���ش�ع��ب ال���س�ن�غ��ايل �إىل
موا�صلة ح�شده ون�ضاله ال�سلمي من خالل ا�ستخدام
كل حقوقه الد�ستورية لرف�ض ديكتاتورية ماكي �سال».

ت �ع��ر���ض امل� � ��دن وجل� � ��ان الأح� �ي ��اء
وال�شركات تدريجيا لقاحات على
ال�صينيني الذين ترتاوح �أعمارهم
بني  18و 59عاما.
وق ��ال ��ت ال �� �ش��اب��ة ت �� �ش��ان��غ يوتونغ
ل�ف��ران����س ب��ر���س وه��ي خ��ارج��ة من
م��رك��ز تلقيح يف ب�ك�ين “�أعمل يف
عيادة للأ�سنان حيث هناك خطر
�أك�ب�ر ب��الإ� �ص��اب��ة .ن�ضع كمامات،
لكن م��ن الأف���ض��ل حتما �أن تكون
لدينا �أج�سام م�ضادة».
و��ص��رح وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ال�صيني
وانغ يي الأحد �أن ال�صني تخطط
�أي�ضا لإقامة “مواقع تطعيم” يف

ال��دول املجاورة لتلقيح ال�صينيني
املغرتبني الذين يرغبون يف القيام
ب��ذل��ك .و�سمحت بكني حتى الآن
ب�أربعة لقاحات ،جميعها �صينية،
غ�ير �أن اث �ن�ين م�ن�ه��ا مل يح�صال
على ال�ضوء الأخ�ضر من ال�سلطات
�سوى يف نهاية �شباط/فرباير.
وت�ستثنى ��ش��ري�ح��ة امل��واط �ن�ين يف
ال���س�ت�ين م��ن ال�ع�م��ر وم ��ا ف ��وق يف
ال� ��وق� ��ت احل ��ا�� �ض ��ر م� ��ن عمليات
ال�ت�ط�ع�ي��م م ��ن ب ��اب احل �ي �ط��ة� ،إذ
مل يعلن م�صنعو اللقاحات حتى
الآن ع��ن بيانات دقيقة للتجارب
ال�سريرية على امل�سنني.

ه��ل ي�ك��ون ��س��وق ال�ل�ق��اح��ات امل�ضادة
ل �ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا ف��ر� �ص��ة ذهبية
مل�ن�ت�ج��ي ه ��ذه اجل ��رع ��ات الثمينة؟
يف م��ا ي ��أت��ي� ،أب ��رز م��ا يعنيه الوباء
بالن�سبة �إىل قطاع �صناعة الأدوية.
�أع� �ل� �ن ��ت � �ش ��رك ��ة ف� ��اي� ��زر �أن قيمة
م �ب �ي �ع��ات �ه��ا م� ��ن ل �ق��اح �ه��ا امل�ضاد
ل �ف�يرو���س ك ��ورون ��ا وال � ��ذي طورته
بالتعاون م��ع بايونتيك� ،ست�صل يف
العام  2021وحده �إىل حوايل 15
مليار دوالر .وذلك دون احت�ساب �أي
عقود �إ�ضافية.
ويف امل�ج�م��وع“ ،قد تبلغ قيمة هذا
ال�سوق م��ا ب�ين � 30إىل  40مليار
دوالر هذا العام .وهو تغري هائل يف
املنظور” ،كما �أو�ضح لويك �شابانييه
من �شركة “�إيه واي” لال�ست�شارات
لوكالة فران�س ب��ر���س .وه��ذا الرقم
�أع �ل��ى ب�ك�ث�ير م��ن �أرب � ��اح اللقاحات
الأخ��رى ،على �سبيل املثال لقاحات
الأطفال ،يف العام العادي.
وع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال� ،ستكون املبالغ
� �ض �خ �م��ة ب��ال �ن �� �س �ب��ة �إىل االحت � ��اد
الأوروب � ��ي� ،إذا ك��ان��ت الأ� �س �ع��ار التي
ك�شفت عن طريق خط�أ فادح ارتكبته
على تويرت يف كانون الأول/دي�سمرب
وزيرة الدولة البلجيكية للميزانية
�إيفا دي بليكر� ،صحيحة.
ف�م��ع اف�ت�را���ض �أن ك��ل ج��رع��ة يبلغ
� �س �ع��ره��ا  18دوالرا ،ف� � ��إن �شركة
م��ودي��رن��ا ال �ت��ي وق �ع��ت ع �ق��دا ت�سلم
مبوجبه ما ي�صل �إىل  160مليون
ج��رع��ة ،مي�ك�ن�ه��ا ع�ل��ى ��س�ب�ي��ل املثال
جني  3مليارات دوالر.
وم� ��ع ذل � ��ك ،م ��ن ال �� �ص �ع��ب حتديد
الأرب ��اح ال�ت��ي �ستحققها املختربات
وف �ق��ا للمتخ�ص�صني .لأن �أ�سعار
لقاحي �أ�سرتازينيكا ( 1,78يورو
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غري �أن قدرات الإنتاج تزداد وت�أمل
ال���س�ل�ط��ات �أن ت�صل �إىل ملياري
جرعة �سنويا يف نهاية .2021
ور�أى يانت�شونغ هوانغ اخت�صا�صي
امل �� �س��ائ��ل ال �� �ص �ح �ي��ة يف “جمل�س
العالقات اخلارجية” الأمريكي
ل �ل��درا� �س��ات �أن “هذا غ�ي�ر كاف
حاليا م��ن حيث ال �ق��درات ،لتلبية
حاجات ال�صني على �صعيد حملة
التلقيح ودب�ل��وم��ا��س�ي��ة اللقاحات
التي تتبعها يف �آن».
وي �ت��م �إر�� �س ��ال م�لاي�ين اللقاحات
ال���ص�ي�ن�ي��ة �إىل اخل � ��ارج �� �س ��واء يف
�صفقات بيع �أو كهبات ،م��ن �أجل
“م�ساعدة الأ� �س��رة ال��دول�ي��ة على
ال �ت �غ �ل��ب ع �ل��ى الوباء” بح�سب
ت�أكيدات ال�سلطات.
ومتثل الطلبيات والهبات يف الوقت
احل��ا� �ض��ر ح � ��وايل  560مليون
ج��رع��ة ،وف��ق �أرق ��ام و�سائل �إعالم
ر�سمية .وتقول ال�صني �إنها تقدم
لقاحات جمانا �إىل  69بلدا.
ل �ك��ن ه ��ل ت �ك��ون ه ��ذه الت�ضحية
مربحة لبكني؟ يحذر يانت�شونغ
هوانغ من �أن��ه “�إذا حققت الدول
الأخ��رى املناعة اجلماعية بف�ضل
ال�ت�ل�ق�ي��ح ،و�أع� � ��ادت ف�ت��ح حدودها
وا� �س �ت �ع��ادت ح �ي��اة طبيعية” قبل
ان�ت�ه��اء حملة التلقيح ال�صينية،
ف��إن “هذا قد يعطي �صورة �سيئة
عن ال�صني».
و�سعيا حل�ض ال�صينيني على تلقي
اللقاح ،ت��در���س ال�سلطات م�شروع
�إ� � �ص� ��دار “جواز � �س �ف��ر لقاحي”
ي�سهل ال�ت�ن�ق�لات �إىل م�ن��اط��ق �أو
بلدان حققت املناعة اجلماعية.

حترير � 10أجانب خطفهم قرا�صنة يف نيجرييا

•• بورت هاركورت�-أ ف ب

�أع �ل��ن ج�ي����ش ن�ي�ج�يري��ا �أن� ��ه ح ��رر ��س�ت��ة ��ص�ي�ن�ي�ين وثالثة
�إندوني�سيني وغابونيا واح��دا و�أرب�ع��ة نيجرييني من �أفراد
طاقم �سفينة �صيد ا�ستوىل عليها قرا�صنة قبالة �سواحل
ال�غ��اب��ون مطلع ��ش�ب��اط/ف�براي��ر امل��ا��ض��ي وق��ال اللفتنانت
كولونيل حممد يحيي لوكالة فران�س بر�س م�ساء ال�سبت �إن
“الرجال الع�شرة خطفوا قبالة �سواحل الغابون يف ال�سابع
م��ن ��ش�ب��اط/ف�براي��ر واق �ت �ي��دا اىل ال���س��اح��ل النيجريي”.
و�أ� �ض��اف �أن “فدية ق��دره��ا  300ال��ف دوالر دف�ع��ت قبل
و�صولنا النقاذهم» .و�أ�ضاف �أنه بعد دفع هذه الفدية وبينما
كان الرهائن يخرجون من الأدغ��ال حيث كانوا حمتجزين
يف ج�ن��وب ��ش��رق نيجرييا “و�صلت �إل�ي�ن��ا معلومات تتعلق

بخطف حمتمل جديد” ما دفع “اجلي�ش والقوات املوالية
للحكومية �إىل �أن اتخاذ قرار التدخل لإنقاذهم» .وتكررت
ال�ه�ج�م��ات ع�ل��ى ال�سفن خل�ط��ف ط��واق�م�ه��ا للح�صول على
فدية يف ال�سنوات الأخرية يف اخلليج املمتد من ال�سنغال �إىل
�أنغوال .وي�شن هذه الهجمات خ�صو�صا قرا�صنة نيجرييون.
وك��ان قرا�صنة على منت زوارق �سريعة �صعدوا �إىل �سفينة
ال�صيد ال�صينية “ليانبنغيو  ”809التي ترفع علم الغابون
قبالة ب��ورت جنتيل يف ال�غ��اب��ون .ور��ص��د القرا�صنة الذين
كانوا على منت ال�سفينة مع طاقمها على بعد حوايل 110
كيلومرتات عن جزيرة بوين النيجريية بعد �أيام قليلة من
الهجوم .وقالت املجموعة اال�ست�شارية املتخ�ص�صة بالأمن
البحري “درايد غلوبال” �إن القرا�صنة ي�ستخدمون هذه
ال�سفينة منطلقا ملهاجمة ناقالت نفط يف املنطقة.

هل تكون اللقاحات منجم ذهب ل�شركات الأدوية؟
ل �ك��ل ج ��رع ��ة) وم ��ودي ��رن ��ا ،تختلف
ب�شكل ك �ب�ير ،ع�ل��ى غ ��رار التقنيات
امل �� �س �ت �خ��دم��ة واال�سرتاتيجيات.
و�أو��ض�ح��ت �أ�سرتازينيكا �أن�ه��ا تريد
ب�ي��ع ل�ق��اح�ه��ا ب�سعر ال�ك�ل�ف��ة ،خالل
زمن اجلائحة.
وق � ��ال ج� ��ان ج� ��اك ل ��و ف� ��ور املحلل
املتخ�ص�ص يف �صناعة الأدوي��ة لدى
�شركة “براين ،غارنييه �أن��د كو”،
“هناك �أمر مبهم حول الربحية».
يف بع�ض الأح�ي��ان ،تدخل التقنيات
اجل � ��دي � ��دة وال� �ت ��و�� �س ��ع ال�صناعي
وال �� �ش��راك��ات ب�ي�ن ال�لاع �ب�ين �ضمن
ال �ك �ل �ف��ة ك �م��ا ق� ��ال امل �ح �ل��ل م�ضيفا
“ي�صبح حتديد �سعر الكلفة النهائي
�أكرث تعقيدا قليال».
و�أ�شار لويك �شابانييه �إىل �أن الوباء
قلب النموذج االقت�صادي التقليدي
ر�أ��س��ا على عقب و�أ��ض��اف “يف قطاع
الأدوي��ة ،غالبا ما يكون اللقاح غري
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م��رب��ح يف ال �ب��داي��ة ،ب��ل ع�ل��ى املدى
الطويل .لكن يف ه��ذه احل��ال��ة ،كان
اللقاح مربحا منذ البداية” نظرا
�إىل الطلب املرتفع جدا عليه.
ولفتت فايزر �أي�ضا �إىل �أنها تتوقع
حتقيق هام�ش رب��ح قبل ال�ضريبة
على ه��ذا املنتج ت�ت�راوح ن�سبته بني
 25و 30يف املئة.
وم ��ع ذل ��ك ،ي�ج��ب ع ��دم ��ش��ن هجوم
ع� �ن� �ي ��ف ع � �ل� ��ى امل� � �خ� � �ت �ب��رات وف� �ق ��ا
للمتخ�ص�صني ال��ذي��ن �أ� �ش��اروا �إىل
امل �خ ��اط ��ر ال� �ت ��ي ي��واج �ه �ه��ا ه � ��ؤالء
الالعبون.
و�� �ش ��رح ��ت ك��ري �� �س �ت �ي��ل كوتين�سو
امل �� �س ��ؤول��ة يف � �ش��رك��ة “�أل�سيمد”
ل�لا� �س �ت �� �ش��ارات “ا�ستثمرت �شركة
ف��اي��زر م��ا ي�ق��رب م��ن م�ل�ي��اري دوالر
يف الأب� �ح ��اث و��س�ت�ع��و�ّ��ض�ه��ا ب�سرعة
كبرية».
لكنها “بد�أت اال�ستثمار دون معرفة

ال �ن �ت �ي �ج��ة .ل �ق��د ت��وق �ف��ت البحوث
ع�ل��ى ال �ع��دي��د م��ن ال �ل �ق��اح��ات التي
ك��ان��ت ّ
مر�شحة” ،م�ضيفة �أن هذه
ال�شركات لن تعو�ض �أب��دا تكاليفها
من حيث الأم��وال التي ا�ستثمرتها
يف هذا البحث.
تتمتع ال�شركات التي �أنتجت �أوىل
ال �ل �ق��اح��ات مب��وق��ع ج �ي��د م��ن حيث
اال� �س �ت �ح��واذ ع�ل��ى ط�ل�ب��ات �ضخمة.
لكن هذا ال يعني �أنه لن يكون هناك
جمال �أمام ال�شركات الأخرى .فماذا
لو �أن الن�سخ املتحورة من فريو�س
ك ��ورون ��ا ت�ت�ط�ل��ب ال�ت�ل�ق�ي��ح �سنويا؟
وم��اذا لو �أن كوفيد �أ�صبح منتظما
مثل االنفلونزا؟
وقال �شابانييه “نظرا �إىل �ضخامة
الأزم� ��ة وت ��أث�يره��ا ال�ع��امل��ي والقيود
ال�ل��وج���س�ت�ي��ة ،م��ا زال ه �ن��اك مت�سع
لعدد معني من الالعبني».
ووف �ق��ا ل�ت�ق��ري��ر ح��دي��ث � �ص��در عن

“غلوبل داتا” قد تنخف�ض مبيعات
ل�ق��اح فايزر/بايونتيك بن�سبة 80
يف امل�ئ��ة تقريبا ال�ع��ام املقبل ب�سبب
املناف�سة من لقاحات �أخرى.
وه ��ذه ،وف�ق��ا لكري�ستيل كوتين�سو،
�أخ�ب��ار ��س��ارة .وه��ي قالت “يبدو �أن
هناك الكثري من املنتجات الفعالة.
وه��ذا االم��ر يحافظ على م�ستوى
املناف�سة».
على �أي ح��ال ،ميكن لوباء كوفيد-
 ،19وف �ق��ا للمتخ�ص�صني� ،إع ��ادة
خ �ل��ط الأوراق يف ق �ط ��اع �صناعة
اللقاحات املغلق جدا.
فهذا القطاع تتقا�سمه تقليديا �أربع
جم�م��وع��ات ع�م�لاق��ة مت�ث��ل وحدها
 90يف املئة من قيمة ال�سوق وفقا
ل�شركة “�إفاليويت فارما” ،وهي
ف��اي��زر وم�ي�رك االم�يرك�ي�ت��ان وجي
�إ� � ��س ك �ي��ه ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة و�سانويف
الفرن�سية.
ومع ذلك ،ف�إن �إنتاج لقاحات بتقنية
احلم�ض ال �ن��ووي ال��ري�ب��ي املر�سال،
وهي تكنولوجيا مبتكرة ت�ستخدمها
م ��ودي ��رن ��ا وف ��اي ��زر “من املحتمل
�أن يغري ج��زءا م��ن امل�شهد” ،وفقا
ل�شابانييه.
و� � �ش ��رح “نحن ن� � ��درك �أن نتائج
ه��ذه التقنية ا�ستثنائية م��ن حيث
الكفاءة والقدرة على التطور والآثار
اجل��ان �ب �ي��ة ال �ت��ي ت �ب��دو منخف�ضة
للغاية».
ومي�ك��ن ل�لاع�ب�ين اجل ��دد احل�صول
على ح�صة يف اللقاحات امل�ستقبلية.
وقال جان جاك لو فور “ميكننا حتى
التفكري يف مزيج من لقاح �إنفلونزا/
كوفيد” .وهناك تناف�س حتمي بني
�شركات التكنولوجيا احليوية ذات
الأ� �س �م��اء امل �ت��داول��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
العبني جدد رو�س و�صينيني يف هذا
القطاع.
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مبعوث �أمريكا لأفغان�ستان يقرتح تعديال ملفاو�ضات ال�سالم
•• عوا�صم-رويرتز

ق��ال��ت م�صادر دبلوما�سية و�سيا�سية �إن املبعوث الأمريكي
اخل��ا���ص لأف�غ��ان���س�ت��ان زمل ��اي خليل زاد اق�ت�رح خ�ل�ال الأي ��ام
املا�ضية تعديال لعملية ال�سالم املتعرثة ي�شمل ت�شكيل حكومة
م�ؤقتة وعقد م�ؤمتر للأطراف الرئي�سية ،لكن خطته واجهت
اعرتا�ضات فورية من اجلانبني املتحاربني.
ويقوم املبعوث الأمريكي املولود يف �أفغان�ستان بجولة ت�شمل
كابول والدوحة وعوا�صم �أخ��رى يف املنطقة هي الأوىل منذ
ب��د�أت �إدارة الرئي�س الأم��ري�ك��ي ج��و ب��اي��دن بحث اختياراتها
لعملية ال�سالم وبينما ينفد الوقت املتبقي على الأول من

م��اي��و �أي ��ار وه��و نهاية مهلة �سحب ال �ق��وات الأم��ري�ك�ي��ة من
�أفغان�ستان .وقالت امل�صادر �إن خليل زاد ي�ح��اول ،يف الوقت
الذي حتقق فيه مفاو�ضات ال�سالم اجلارية يف عا�صمة قطر
القليل من التقدم ويت�صاعد العنف يف �أفغان�ستان ،بناء توافق
حول اختيارات بديلة مع جميع الأط��راف الأفغانية والقوى
الإقليمية.
وق��ال م�صدر دبلوما�سي يتابع العملية ع��ن كثب “تعتقد
(ال��والي��ات امل�ت�ح��دة) �أن (م�ف��او��ض��ات) ال��دوح��ة غ�ير منجزة
وحتتاج �إىل قوة دفع و�إىل نهج بديل».
ويف كابول اجتمع خليل زاد مع عبد اهلل عبد اهلل املفاو�ض
الأف�غ��اين الرئي�سي والرئي�س �أ��ش��رف غني وق��ادة �سيا�سيني

�آخ��ري��ن م��ن بينهم ال��رئ�ي����س ال���س��اب��ق ح��ام��د ك� ��رزاي وق��ادة
للمجتمع املدين .وقالت ثالثة م�صادر دبلوما�سية وم�صدران
يف فريقي ال�ق��ادة ال�سيا�سيني الذين اجتمعوا مع خليل زاد
وم �� �ص��دران دول �ي��ان يف ك��اب��ول �إن �أح ��د م�ق�ترح��ات املبعوث
الرئي�سية اتفاق حول حكومة م�ؤقتة �أ�شري �إليها باعتبارها
حكومة ت�شاركية �أو متثيلية.
وقال م�س�ؤول �سابق يف احلكومة الأفغانية مطلع على الأمر
�إن خليل زاد وزع وثيقة تف�صل اق�تراح الت�شارك يف ال�سلطة
و�إنها متثل تنقيحا لورقة وزعها يف دي�سمرب كانون الأول.
ومتثل اق�تراح �آخ��ر يف عقد اجتماع يف �صيغة مماثلة مل�ؤمتر
بون عام  2001ي�ضم ممثلني من قطاع عري�ض من الأحزاب

معر�ض العر�ش

الأف�غ��ان�ي��ة يجتمعون م�ع��ا يف ح�ين ت��دف�ع�ه��م وك ��االت دولية
ودبلوما�سيون للو�صول �إىل ح��ل .واجتمع ق��ادة مناه�ضون
لطالبان حتت �إ��ش��راف دويل يف مدينة ب��ون الأملانية بعد �أن
�أطاح الغزو الأمريكي يف عام  2001بطالبان واتفقوا على
ت�شكيل �إدارة م�ؤقتة وخارطة طريق لت�شكيل حكومة دائمة
وكتابة د�ستور جديد .وق��ال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية
الأمريكية نيد براي�س لل�صحفيني “ندر�س عددا من الأفكار
املختلفة التي قد تدفع العملية» .وقال متحدث با�سم وزارة
اخل��ارج�ي��ة ي��وم ال�سبت �إن “الواليات امل�ت�ح��دة ال ت�ق��دم �أي
مقرتحات ر�سمية وت��وا��ص��ل مراجعة جميع اخل �ي��ارات ذات
ال�صلة لو�ضع القوة يف امل�ستقبل .
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احلوار احلدث

ميغان وال�شركة� :أعلنت احلرب!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين
قبل بث مقابلة �أم�س الأحد مع ميغان وهاري ،الثنائي امللكي املنفي يف الواليات املتحدة ،ن�شبت معركة ات�صالية
�ضارية مع العائلة املالكة ،من الوا�ضح �أنها قلقة للغاية.
نحن نتفهمهم ...قليال .يف كل مرة تكون النتيجة واحدة :كارثة مبفردات العالقات العامة .يف كل مرة يقوم
�أحد �أفراد العائلة املالكة ب�إجراء مقابلة تلفزيونية ،تكون كارثة .ويدفع امل�ست�شارون امللكيون الثمن ،ويق�ضون
�شهو ًرا يف �إ�صالح الأ�ضرار .وهو ما يف�سر على الأرجح ملاذا ،خالل ت�سع و�ستني عا ًما من حكمها ،مل تقم امللكة
�إليزابيث الثانية نف�سها بهذا التمرين مطل ًقا.
يف يونيو  ،1994اعرتف الأمري ت�شارلز ب�أنه �أخط�أ بزواجه من الأمرية ديانا .ويف نوفمرب � ،1995أكدت ال�شابة
�أن هناك “ثالثة �أ�شخا�ص” (هي ،ت�شارلز وكاميال) يف زيجتهما.
نوفمرب  ،2019الأم�ي�ر �أندرو
مي� ��زح ع ��ن ع�لاق �ت��ه م ��ع جيفري
�إب�ستني املتهم بف�ضائح جن�سية ال
حت�صى .م�ساء الأح��د يف الواليات
امل�ت�ح��دة م�ساء االث�ن�ين يف اململكة
املتحدة� ،سيكون الدور على ميغان
وه��اري لفتح �أرواحهما يف برنامج
حواري مع �أوبرا وينفري.
ال�شركة ،اللقب الذي يطلق على
ال�ع��ائ�ل��ة امل��ال �ك��ة ،تخ�شى الأ�سو�أ.
خالل الأيام القليلة املا�ضية� ،أدى
الإعالن عن املقابلة ،التي ا�ستمرت
ت�سعني دق�ي�ق��ة ،وه��ي الأوىل منذ
ت�خ�ل�ي�ه�م��ا ع��ن �أدواره � �م� ��ا امللكية

بدوام كامل يف يناير � ،2020إىل
حالة طوارئ وت�أهب.
فري�سة مف�ضلة
ن� �ح ��ن يف ح ��دي� �ق ��ة خ� ��� �ض ��راء،
و�أزه ��ار اليا�سمني يف اخللفية .يف
كاليفورنيا ،يكون الطق�س �أف�ضل
مما هو عليه يف لندن حيث قررت
دوام � ��ة ق�ط�ب�ي��ة اال� �س �ت �ق��رار حتى
ال�صيف املقبل .الزوجان مي�سكان
ب�أيديهما ويجل�سان على و�سائد.
ن���س�ي��م خ�ف�ي��ف ي �ل��وح باخل�صالت
املجنونة ل�شعر ميغان.
ح��ام��ل بطفلها ال �ث��اين ،ترتدي

ال �� �ش��اب��ة ف �� �س �ت��ا ًن��ا �أ� � �س ��ود طويلاً
�ضبابيا ،وت�ق��وم ال�ك��ام�يرا بتكبري
ع� �ي ��ون ه� � ��اري ال � ��زرق � ��اء“ :على
الأق��ل نحن اثنان ملواجهة هذا ،ال
�أ�ستطيع �أن �أتخيل كيف كان احلال
بالن�سبة لأم��ي ،عندما ك��ان عليها
التعامل مع كل �شيء مبفردها».
�إن� ��ه ي �ت �ح��دث ع��ن م�ضايقات
و� �س ��ائ ��ل الإع � �ل ��ام الربيطانية،
وه ��ي �أح ��د الأ� �س �ب��اب ال �ت��ي دفعت
الزوجني �إىل �إلقاء املنديل امللكي
وال � ��ذه � ��اب �إىل امل �ن �ف��ى م ��ا وراء
الأطل�سي .منذئذ ،رف��ع الزوجان
ب�شكل منهجي دعوى ق�ضائية �ضد

و�سائل الإعالم بتهمة الت�شهري �أو
انتهاك اخل�صو�صية ...وانت�صرا.
يف مقطع �آخ ��ر�� ،ص��رح��ت �أوب ��را
ال�شقية“ ،لقد قلتما الكثري من
الأ� �ش �ي��اء ال �� �ص��ادم��ة هنا” .هذه
ب�ل�ا ��ش��ك ال�ل�ح�ظ��ة ال �ت��ي ازعجت
ال�شركة ،حيث مت �إع�لان احلرب.
ون���ش��رت �صحيفة ال�ت��امي��ز �شهادة
م�ست�شارين �سابقني ،جمهولني،
اتهموا ميغان بالتحر�ش الأخالقي
بالطاقم امللكي.
و�أعلن ق�صر باكنغهام ،يف خطوة
غري م�سبوقة على الإط�لاق ،فتح
مو�ضحا �أن��ه ال يت�سامح
حتقيق،
ً

م � ��ع “التحر�ش يف العمل”.
ال� �غ ��ري ��ب �أن ال �ق �� �ص��ر مل يفتح
حتقيقًا يف �صداقات الأمري �أندرو
امل�شكوك فيها ،فمكتب التحقيقات
ال � �ف� ��درايل ه ��و امل� ��� �س� ��ؤول .ومنذ
م�ق��اب�ل�ت��ه ال �ك��ارث �ي��ة ي�خ�ت�ب��ئ هذا
الأخ�ي��ر يف ق �� �ص��وره ،وال�صحافة
ترتكه يف �سالم.
�إال هاري وميغان ،اللذان ما زاال
فري�سة رئي�سية لل�صحف ال�شعبية.
تقول ميغان يف مقطع �آخ��ر“ :ال
تتوقعوا مني �أن �أ�صمت� ،إذا ا�ستمر
الق�صر يف ن�شر الأك��اذي��ب عني”.
وهكذا وبال مفاج�أة ،تكون املعركة

املعلنة تخ�ص ميغان 39 ،عامًا،
امل�سقطة على العائلة املالكة� ،أكرث
بكثري من زوجها هاري 36 ،عامًا،
املولود يف ال�سراي .لأنها قررت �أن
تدافع عن نف�سها؟
من املمثلة الأمريكية ال�سابقة،
ام � � � ��ر�أة م� ��ن ع � ��رق خم� �ت� �ل ��ط؟ يف
العديد من الإذاعات الربيطانية،
ع �ل��ى ت� ��وي �ت�ر ،ن �� �ش �ه��د يف الأي� � ��ام
الأخ�ي�رة قمم م��زاح �أو عن�صرية،
كما ح��دث عندما ناق�ش �صحفي
من ديلي ميل ،ل��ون ب�شرة ميغان
�إن كانت �سوداء مبا فيه الكفاية �أم
ال ،والتي كانت والدتها من �أ�صل

�أفريقي كاريبي.
تغيري حتت ال�سيطرة
ت��ري��د امل�ل�ك�ي��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة �أن
ت �ك��ون ح��دي�ث��ة وع���ص��ري��ة ،ل�ك��ن ال
يجب � ً
أي�ضا ال��دف��ع �إىل الأق�صى.
تظل احلواف مغلقة ،ويتم التحكم
يف ال�برو��ش�ي�ن��غ ،وال�ت�ن��ان�ير �أ�سفل
ال��رك �ب��ة .ن�ح��ن ن�ب�ت���س��م ونتحدث
ب ��أق��ل ق��در مم�ك��ن .م�ث��ل كاثرين،
زوج��ة الأم�ير وليام� ،شقيق هاري
الأك�بر ورق��م  2يف ترتيب اعتالء
العر�ش� .إنها مثالية ،ال تتجاوز.
ميغان تفعل� ...إنها مثرية للغاية،

لي�ست من اللون اجليد ،وال متلك
ال �ل �ه �ج��ة ال���ص�ح�ي�ح��ة �أو الن�سب
اجليد .يف �آخر حماولة لل�شركة
مل��واج�ه��ة ال�ه�ج��وم الإع�ل�ام ��ي من
قبل املنفيني امللكيني� ،ستبث بي
ب��ي ��س��ي ر� �س��ال��ة امل�ل�ك��ة �إليزابيث
الثانية ال�سنوية �إىل الكومنولث
قبل �ساعات من املقابلة امل�صريية،
مع �صور �أف��راد الأ�سرة املخل�صني
واحل � �ك � �م� ��اء ،ت �� �ش ��ارل ��ز وكاميال
ووي �ل �ي��ام وك �ي��ت .م ��اذا ن �ق��ول؟ �إال
�إذا انتهزت امللكة الفر�صة لتعلن
تنازلها عن العر�ش.
عن ليربا�سيون

تراجع �شعبية حزب مريكل على خلفية الأزمة ال�صحية
•• برلني�-أ ف ب

تراجعت �شعبية املحافظني يف �أملانيا بزعامة امل�ست�شارة �أنغيال
مريكل �إىل  32%من نوايا الت�صويت� ،أي �أق ّل من تلك التي
�سجلت قبل االنتخابات الت�شريعية املا�ضية ،ب�سبب انتقادات
على خلفية �إدارة �أزم ��ة ال��وب��اء ،وف��ق ا�ستطالع ل �ل��ر�أي ُن�شر
و�سجلت �شعبية االحتاد امل�سيحي الدميوقراطي
�أم�س الأحدّ .
ب��زع��ام��ة امل���س�ت���ش��ارة وح�ل�ي�ف��ه االحت ��اد اال� �ش�تراك��ي امل�سيحي
يف ب��اف��اري��ا ،ت��راج �ع �اً بنقطتني خ�ل�ال �أ� �س �ب��وع وك��ذل��ك �أدنى
•• رانغون�-أ ف ب

ي � �ت� ��وا� � �ص� ��ل ال � �ق � �م� ��ع يف ب� ��ورم� ��ا
� � �ض ��د م� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن م � ��ؤي ��دي ��ن
ل�ل��دمي��وق��راط�ي��ة ن��زل��وا ب ��الآالف
�إىل ال�شوارع ،رغم مداهمات اليوم
ال�سابق التي �أوقف خاللها �أع�ضاء
من حزب الزعيمة البورمية �أونغ
��س��ان ��س��و ت���ش��ي� ،أح��ده��م تع ّر�ض
لل�ضرب حتى املوت.
يف ب��اغ��ان (و��س��ط) ،يف مكان غري
ب �ع �ي��د ع� ��ن م ��وق ��ع �أث� � � ��ري كبري
وم���ش�ه��ور مب�ع��اب��د ق��دمي��ة�ُ ،سمع
دوي انفجارات.
وق� � ��ال امل �� �س �ع��ف ك ��و ك ��و لوكالة
فران�س ب��ر���س �إن “مراهقاً يبلغ
 18ع��ام �اً �أُ� �ص �ي��ب ب��ر��ص��ا��ص��ة يف
الفك” ،يف وق��ت حت��دث��ت و�سيلة
�إعالمية حملية عن “جرح خم�سة
�أ�شخا�ص على الأقل بجروح” .يف
ران �غ��ون ال�ع��ا��ص�م��ة االقت�صادية

للبالد� ،أطلقت ال�شرطة الر�صا�ص
جم��دداً لتفريق جتمعات .وهتف
املتظاهرون “لنطرد الدكتاتور!”
�أي قائد املجموعة الع�سكرية مينغ
�أونغ هالينغ.
و ُن� � � ّف � ��ذت ع �م �ل �ي��ات ده � ��م الليلة
امل��ا� �ض �ي��ة يف ران� �غ ��ون ا�ستهدفت
م�س�ؤولني من الرابطة الوطنية
م��ن �أج ��ل ال��دمي��وق��راط�ي��ة ،حزب
�سو ت�شي التي �أطاح بها اجلي�ش يف
الأول من �شباط/فرباير .وقال
�أح��د �أع�ضاء احل��زب �سو وين “ال
نعرف عدد الأ�شخا�ص الذين مت
توقيفهم».
و ُق �ت��ل م���س��ؤول حم�ل��ي يف احلزل
ه��و خ�ي�ن م��ون��غ الت وي �ب �ل��غ 58
عاماً .وقال �سجني �سيا�سي �سابق
ُيدعى تون كيي “تع ّر�ض لل�ضرب
واقتيد خارج منزله .ويبدو �أنه مل
ين ُج من اال�ستجواب القا�سي الذي
خ�ضع له».

م�ستوياتها منذ عام ،بح�سب ا�ستطالع �أُجري ل�صالح �صحيفة
“بيلد” الأملانية.
وكانت �شعبية املحافظني الأمل��ان بلغت نحو  40%من نوايا
الت�صويت يف �أعلى م�ستوياتها �أثناء املوجة الأوىل من تف�شي
وباء كوفيد 19-يف ربيع  ،2020يف وقت كانت �أملانيا ُتعترب
منوذجاً يُحتذى به يف �أوروبا يف املعركة �ضد الوباء.
وي�ستفيد م��ن ت��راج��ع �شعبية املحافظني ح��رك�ت��ان تنتقدان
ب�شدة القيود املفرو�ضة على ال�سكان الحتواء تف�شي الوباء هما
حزب “البديل من �أجل �أملانيا” اليميني املتطرف الذي بلغت

ن�سبة الت�أييد له  10%واحل��زب الدميوقراطي الليربايل
ال��ذي و�صلت �شعبيته �إىل  ،9%وف��ق اال��س�ت�ط�لاع .ويُعترب
ذلك نب�أ �سيء بالن�سبة للم�ست�شارة قبل �أ�سبوع من انتخابات
حملية �ست�شكل اختبارا يف �أملانيا ،وخ�صو�صاً مع اقرتاب موعد
االنتخابات الت�شريعية يف �أواخر �أيلول�/سبتمرب.
واع ُتربت ن�سبة  32,9%التي حققها احلزبان احلليفان يف
االنتخابات الوطنية ال�سابقة عام  ،2017مبثابة �أداء �ضعيف،
رغ��م �أن��ه �أُع�ي��د انتخاب مريكل لوالية رابعة و�أخ�ي�رة ملن�صب
امل�ست�شارة.

�آالف املتظاهرين يف بورما ..وعمليات دهم عنيفة
وا�س ُتهدف �أي�ضاً حمام يف احلزب
�إال �أن ق� ��وات الأم � ��ن مل جت ��ده.
وق��ال ن��ائ��ب �سابق يف احل ��زب� ،إن
�شقيق املحامي “تعر�ض لل�ضرب
والتعذيب لأنه مل يكن هناك �أحد
ليت ّم توقيفه” .وح� �ذّرت و�سائل
الإع �ل��ام الأح � ��د م��ن �أن النواب
ال ��ذي ��ن ال ي� �ع�ت�رف ��ون ب�شرعية
االن �ق�لاب و�شكلوا جلنة لتمثيل
احل� �ك ��وم ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة ،يرتكبون
“خيانة عظمى” ق � ��د ت�صل
عقوبتها �إىل ال�سجن  22عاماً.
وتظاهر �آالف البورميني الأحد،
تلبي ًة ل��دع��وة �إىل تعبئة حا�شدة
�أطلقها قادة حركة االحتجاج.
وق ��ال ��ت م��ون��غ � �س��اون �غ �ك��ا �إح� ��دى
ال�شخ�صيات يف حركة االحتجاج،
“ال يكفي �أن ندعو �إىل الع�صيان

امل��دين والإ� �ض��راب ب��دون النزول
�إىل ال �� �ش ��وارع .ع�ل�ي�ن��ا املحافظة
ع�ل��ى ن���ض��ال�ن��ا يف �أع �ل��ى م�ستوى
حت��ت م�ستعدّون للموت” .لهذه
ال ��دع ��وات �إىل الإ�� �ض ��راب ت�أثري
كبري على عدد هائل من قطاعات
االق �ت �� �ص��اد ال �ب��ورم��ي ال�ضعيف
�أ� �ص�ل ً�ا ،م��ع م���ص��ارف غ�ير قادرة
على العمل وم�ست�شفيات مغلقة
ومكاتب حكومية فارغة.
وي�سيطر اخل ��وف ع�ل��ى اجلميع.
ف �ق ��د ُق� �ت ��ل �أك �ث ��ر م� ��ن خم�سني
�شخ�صاً منذ بدء التم ّرد ال�سلمي
�ضد االنقالب.
وان�ت���ش��رت م���ش��اه��د ب�شكل وا�سع
على مواقع التوا�صل االجتماعي
ُت� �ظ� �ه ��ر ق� � � ��وات الأم� � � � ��ن ُتطلق
ال��ر� �ص��ا���ص احل � ّ�ي ع�ل��ى جت ّمعات

وتنقل جثث متظاهرين .وي�شارك
حزب االحتاد للت�ضامن والتنمية
املدعوم من اجلي�ش ،يف الهجمات.
و ُق �ت��ل �أع �� �ض��اء م��ن ه ��ذا احلزب
اجلمعة �إ�ضافة �إىل ممثل حم ّلي
ل �ل ��راب �ط ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة م� ��ن �أج� ��ل
ال��دمي��وق��راط �ي��ة ،وم��راه��ق يبلغ
 17عاماً ،بح�سب جمعية م�ساعدة
ال�سجناء ال�سيا�سيني.
ووا� �ص �ل��ت ق� ��وات الأم � ��ن ال�سبت
�إط� �ل��اق ال��ر� �ص��ا���ص احل � � ّ�ي على
املتظاهرين ،بح�سب هذه املنظمة
غري احلكومية البورمية.
وتنفي و�سائل الإعالم من جهتها
�أي ت��ورط للجي�ش وال�شرطة يف
وفاة متظاهرين.
ومل ترد املجموعة الع�سكرية التي
ت�شكك يف نتيجة انتخابات ت�شرين

ال �ث��اين/ن��وف �م�ب�ر ال �ت��ي ف� ��از بها
حزب �أونغ �سان �سو ت�شي ب�أغلبية
��س��اح�ق��ة ،ع�ل��ى ات �� �ص��االت عديدة
لوكالة فران�س بر�س.
و�أوقف مئات الأ�شخا�ص منذ الأول
م��ن � �ش �ب��اط/ف�براي��ر م��ن بينهم
م���س��ؤول��ون حمليون و�سيا�سيون
و�صحافيون ونا�شطون وفنانون.
وغالباً ما يت ّم اقتياد الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن يت ّم توقيفهم يف رانغون،
�إىل �سجن “�إن�ساين” حيث نفّذ
ك�ث ٌ�ر م��ن ال���س�ج�ن��اء ال�سيا�سيني
عقوبات قا�سية يف ظل دكتاتوريات
�سابقة.
ويف مواجهة ت��ده��ور الو�ضع ،ف ّر
عدد من البورميني البالد.
وو� �ص��ل ح ��واىل خم�سني �شخ�صاً
بينهم ثمانية �شرطيني يرف�ضون

امل �� �ش��ارك��ة يف ال �ق �م��ع� ،إىل الهند
املجاورة.
وط�ل�ب��ت ب��ورم��ا م��ن ال�ه�ن��د �إع ��ادة
ال �� �ش��رط �ي�ين ال �ث �م��ان �ي��ة “بهدف
احل�ف��اظ على ال�ع�لاق��ات اجل ّيدة
ب�ين البلدين” يف ر�سالة اطلعت
عليها وكالة فران�س بر�س.
وال ي � ��زال ح � ��وايل م �ئ��ة بورمي
م�ت�ج� ّم�ع�ين ع�ل��ى احل� ��دود �آملني
ال�سماح لهم بالدخول �إىل الهند.
ي� ��� �ص� � ّم اجل� � �ن� ��راالت �آذان � � �ه� � ��م يف
م��واج �ه��ة م��وج��ة ال �ت �ن��دي��د التي
تطلقها الأ�سرة الدولية املنق�سمة
ح� �ي ��ال اال� �س �ت �ج��اب��ة ل �ل��و� �ض��ع يف
بورما.
ومل ينجح جمل�س الأمن الدويل
اجل�م�ع��ة يف ال�ت��واف��ق ع�ل��ى �إعالن
م�شرتك .و ُيفرت�ض �أن تتوا�صل
املفاو�ضات الأ�سبوع املقبل ،بح�سب
م�صادر دبلوما�سية.
و�أعلنت الواليات املتحدة واالحتاد

الأوروب � � ��ي ت��داب�ي�ر ق���س��ري��ة �ضد
اجلي�ش.
�إال �أن م��راق �ب�ي�ن ي ��دع ��ون �إىل
الذهاب �أبعد من ذلك مع فر�ض
حظر دويل على ت�سليم الأ�سلحة
للجي�ش ،يف ق��رار يتطلب توافق
كافة �أع�ضاء املجل�س.
غري �أن بكني ومو�سكو ،احلليفتني
التقليديتني للجي�ش البورمي
وم�صدرتي الأ�سلحة �إىل البالد،
تعتربان هذه الأزمة �ش�أناً داخلياً
لبورما.
يف بانكوك ،تظاهر �آالف الع ّمال
البورميني املهاجرين �إىل تايالند
�أم�س الأحد �أمام مق ّر بعثة الأمم
امل�ت�ح��دة ،داع�ي�ن الأ� �س��رة الدولية
�إىل ال �ت �� �ص��رف ب �� �ص��رام��ة �أك�ب�ر
ومطالبني املجموعة الع�سكرية
ب��الإف��راج عن �أون��غ �سان �سو ت�شي
امل �ح �ت �ج��زة يف م �ك��ان �� �س� � ّري منذ
توقيفها.
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االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/839
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2021/03/10لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده فان�سي بالزا لالقم�شة الراقية (�ش.ذ.م.م) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
40,100
مالب�س متنوعه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/402
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام ال�ساعة
 6:00م�ساءا يوم االربعاء  2021/03/10لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده مطعم ذا
بيك وك �ش ذ.م.م  +ويكا�ش جوجن راياماجهى و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
20,000
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3848

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليه  :ابراهيم ال�سيد حممد �سليمان يو�سف
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( ) 26,444.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم ( / 72505خ�صو�صي  /الفئة  /Tدبي ) من نوع ( ميت�سوبي�شي
الن�سر _ �صالون) موديل (_ ) 2016لون ( ابي�ض) _ واملمولة ل�صاحلكم من
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3847

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليه  :امري زكي رويان جلوعه بخيت
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( ) 38,807.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم ( / 80034خ�صو�صي  /الفئة  /Tدبي ) من نوع ( كيا �سورينتو _
ا�ستي�شن) موديل (_ ) 2017لون ( ا�سود) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3954

املنذر  :بنك �أبوظبي الأول ( حالياً ) بنك �أبوظبي الوطني (�سابقاً).
املنذر �إليه  :جري�ش كومار نارايانان ناير .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )268,776.74دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم ( /20142الفئة / 11خ�صو�صي /ابوظبي ) من نوع ( انفينيتي
كيو اك�س  _ 80ا�ستي�شن ) _ موديل (  ) 2016لون ( رم��ادي )_ واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،
الكاتب العدل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3850

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليه � :سورا�س جاوتام تول�سي رام
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( ) 40,730.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم ( / 57987خ�صو�صي  /الفئة  /Dدبي ) من نوع ( ني�سان اك�س
تريل _ ا�ستي�شن) موديل (_ ) 2017لون ( ابي�ض) _ واملمولة ل�صاحلكم
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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اختتام بطولة فزاع للغو�ص احلر «احلياري»

•• دبي-وام:

�أ�� �س ��دل ال �� �س �ت��ار �أم ����س الأول على
ال �ن �� �س �خ��ة ال � �ـ  15ل �ب �ط��ول��ة ف ��زاع
ل � �ل � �غ ��و� ��ص احل� � � ��ر «احل � � � �ي� � � ��اري»،
ال �ت��ي ن�ظ�م�ه��ا م��رك��ز ح� �م ��دان بن
حم�م��د لإح �ي��اء ال�ت�راث يف جممع
ح�م��دان الريا�ضي بدبي مب�شاركة
ق�ي��ا��س�ي��ة م��ن خم�ت�ل��ف اجلن�سيات
و�شهدت مناف�سة ق��وي��ة يف الفئات
ال�ث�لاث املفتوحة وف�ئ��ة املواطنني
واخلليجني وفئة النا�شئني.
و�أ�سفرت النتائج النهائية يف الفئة
املفتوحة عن فوز ال�صربي برانكو
بيرتوفيت�ش باملركز الأول بعدما
ح �ق ��ق زم� �ن ��ا ق� � ��دره 8:03:32
دقيقة فيما ج��اء يف امل��رك��ز الثاين
بيدميري �سوبت و�سجل زمنا قدره
 6:57:69دق �ي �ق��ة ،ف�ي�م��ا جاء
يف امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ��س��ام��و جريانكو
و� �س �ج��ل زم �ن��ا ق� ��دره 6:45:90
دقيقة.
وت �� �ص��در ال�ك��وي�ت��ي ح���س��ن ال�شراح
امل ��رك ��ز الأول يف ف �ئ��ة املواطنني
واخل�ل�ي�ج�ي�ين ب �ع��دم��ا ��س�ج��ل زمنا
ق� ��دره  6:09:14دق �ي �ق��ة ،فيما
ج ��اء ال� �ه ��ادوم حم �م��د امل �ه�ي�ري يف
امل��رك��ز ال �ث��اين وح �ق��ق زم �ن��ا قدره
 4:51:95دقيقة والثالث عمر
بن عبداهلل العرميي حمققا زمنا
قدره  4:11:24دقيقة.
ويف ف �ئ��ة ال �ن��ا� �ش �ئ�ي�ن املخ�ص�صة

ل �ل �م��واط �ن�ين ،ف� ��از ب��امل��رك��ز الأول
�سهيل ها�شم املرزوقي و�سجل زمنا
ق��دره  2:56:33دقيقة وج��اء يف
املركز الثاين �سلطان حممد يو�سف
ال� ��� �س ��وي ��دي ب ��زم ��ن 2:14:08
دق �ي �ق��ة ،وج ��اء خ��ال��د ع�م��ر حممد
الب�شر باملركز الثالث وحقق زمنا
قدره  1:46:30دقيقة.
وع �ق��ب ان �ت �ه��اء امل �ن��اف �� �س��ات قامت
اللجنة املنظمة للبطولة بتتويج
�أ��ص�ح��اب امل��راك��ز الأوىل يف الفئات
ال �ث�لاث وح���ض��ر م��را��س��م التتويج
ح �م��د ال ��رح ��وم ��ي رئ �ي ����س اللجنة
املنظمة للبطولة ورا�شد اخلا�صوين
نائب مدير �إدارة البطوالت يف مركز
حمدان بن حممد لإحياء الرتاث.

م��ن جانبها� ،أك��دت �سعاد �إبراهيم
دروي����ش ،مدير �إدارة البطوالت يف
م��رك��ز ح �م��دان ب��ن حم�م��د لإحياء
ال�تراث �أن هناك فح�ص من�شطات
ي �ت��م يف ال �ب �ط��ول��ة م ��ن الأول �إىل
ال���س��اد���س يف الفئة املفتوحة وفئة
امل��واط �ن�ي�ن واخل�ل�ي�ج�ي�ين وال يتم
ت ��وزي ��ع اجل� ��وائ� ��ز �إال ب �ع��د ظهور
ن�ت��ائ��ج العينة ك�م��ا �أن �ن��ا نخ�ضع يف
الفحو�صات �إىل اللجنة الدولية
ملكافحة املن�شطات باالحتاد الدويل
للغو�ص وهو ما يعني �أن �أي العب
ي �� �س �ق��ط يف ف �ح ����ص امل �ن �� �ش �ط��ات ال
ي �� �ش��ارك يف ب�ط��ول��ة ف ��زاع للغو�ص
احلر /احلياري./
و�أع� � ��رب ح �م��د ال��رح��وم��ي ،رئي�س

ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة ل �ل �ب �ط��ول��ة عن
�سعادته بالو�صول �إىل خط النهاية
ل�ل�ن���س�خ��ة اخل��ام �� �س��ة ع �� �ش��رة من
ال�ب�ط��ول��ة و��س��ط جن��اح��ات متميزة
وم� ��� �ش ��ارك ��ة ك� �ب�ي�رة رغ � ��م ظ� ��روف
حائجة كورونا التي مل متنعنا من
�إقامة احلدث ،كما �أن الأرقام التي
حتققت ت�ؤكد ما تقوم به البطولة
م��ن ت�ط��وي��ر م���س�ت��وي��ات امل�شاركني
ودائ � �م ��ا حت �ف��زه��م ع �ل��ى االرت� �ق ��اء
ب�أرقامهم.
و�أ�� �ض ��اف" :قبل �� 10س�ن��وات كان
ال �غ��و���ص يف ال �ب �ح��ر وك��ان��ت هناك
ع �ق �ب��ات ك �ث�ي�رة و�أج � � ��واء خمتلفة
و� �ص �ع��وب��ة م �ت��اب �ع��ة للمت�سابقني
حتت امل��اء ولكن الو�ضع اختلف يف

�إق��ام��ة البطولة يف جممع حمدان
ال� ��ري� ��ا� � �ض� ��ي وك� � ��اف� � ��ة ال� � �ظ � ��روف
م�ه�ي��أة للم�شاركني وه�ن��اك تباعد
و�إج��راءات احرتازية بالإ�ضافة �إىل
ل��وح��ة ال �ك�ترون �ي��ة ل�ل�ن�ت��ائ��ج وهذه
من الأم��ور التي منحت امل�شاركني
اري �ح �ي��ة و��س�ه�ل��ت الأم� ��ر بالن�سبة
للجان العاملة بالبطولة".
و�أك��د ال�صربي برانكو برتوفيت�ش
مت�صدر الفئة املفتوحة �أن الرقم
الذي حققه هذا العام يف البطولة
�أقل بكثري من الطموحات وال�سبب
ي �ع��ود �إىل �أن � ��ه مل ي� �ت ��درب �سوى
� 3أ��س��اب�ي��ع ف�ق��ط ق�ب��ل امل���ش��ارك��ة يف
احلدث ولكن الأهم هو اال�ستمرار
يف امل �� �ش ��ارك ��ات خ��ا� �ص��ة �أن الفوز

باللقب ي�أتي للمرة الرابعة.
ووج��ه ب��ران�ك��و ال�شكر �إىل اللجنة
امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�ب�ط��ول��ة وق � ��ال" :كافة
جتهيزات احل��دث على �أعلى درجة
م��ن االح�تراف �ي��ة وه ��و م��ا يجعلنا
�سعداء بامل�شاركة بجانب الإجراءات
االح�ت�رازي��ة ،والتباعد والرتتيب
ل�ك��ل امل �� �ش��ارك�ين ك�ل�ه��ا �أم� ��ور ت�ؤكد
النجاحات التي حتققها البطولة
من عام �إىل �آخر".
و�أع� � ��رب ال �ك��وي �ت��ي ح���س��ن ال�شراح
ع��ن �سعادته الكبرية بامل�شاركة يف
ال �ب �ط��ول��ة وال� �ف ��وز ب��امل��رك��ز الأول
وق��ال" :كل ال�شكر للقائمني على
البطولة خا�صة �أن مركز حمدان
ب��ن حم�م��د لإح �ي��اء ال �ت�راث دائما

م ��ا ي �ع �ل��ن ع ��ن ب �ط��والت��ه وه� ��و ما
ي �ع��د حم �ف��زا ل �ل �م �� �ش��ارك��ة ك ��ل عام
..وال� �ب� �ط ��ول ��ة �أق �ي �م ��ت يف �أج � ��واء
مميزة من الإج��راءات االحرتازية
والتباعد واحلر�ص على تخ�صي�ص
مكان لكل مت�سابق".
و�أ� �ض ��اف" :هذه امل ��رة الأول التي
�أ�شارك فيها با�سم النادي الكويتي
ل�ل�غ��و���ص وم ��ن ق �ب��ل ك �ن��ت �أ�شارك
ب �� �ش �ك��ل � �ش �خ �� �ص��ي وك� ��ان� ��ت هناك
م� ��� �ش ��ارك ��ات �أخ � � ��رى م ��ن الكويت
وال�سعودية ولكن مل تت�أثر البطولة
وزادت �أع ��داد امل�شاركني م��ن داخل
الإمارات" .و�أ�شار �إىل �أن التدريبات
مل ت�ن�ق�ط��ع رغ ��م ظ� ��روف جائحة
كورونا وغلق امل�سابح وهو ما دفعنا
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ل�ل�ت��دري��ب يف �أم��اك��ن خمتلفة من
�أج ��ل احل �ف��اظ ع�ل��ى الأرق � ��ام التي
نحققها وك��ان��ت التجهيزات جيدة
قبل القدوم �إىل دبي للم�شاركة يف
بطولة ف��زاع للغو�ص .وق��ال �سهيل
ها�شم املرزوقي احلا�صل على املركز
الأول يف ف�ئ��ة النا�شئني �أن الفوز
باملركز الأول مل يكن جديداً عليه
حيث �سبق و�أن فاز من قبل مرتني
ول �ك��ن اخ�ت�ل��ف ال��و� �ض��ع ه ��ذا العام
ب�سبب عدم االنتظام يف التدريبات.
و�شهدت البطولة م�شاركة املت�سابق
الإم��ارات��ي يو�سف م��ال اهلل خلفان
احلمادي وابنه خليفة وهي ظاهرة
متثل توارث الأجيال لهذا الإرث.
و�أك � � ��د ي��و� �س��ف �أن م �� �ش��ارك �ت��ه يف
البطولة ت�أتي بعد انقطاع طويل
ح �ي ��ث ك � ��ان مي� ��ار�� ��س ال� �غ ��و� ��ص يف
البحر ..م�شريا �إىل �أن بطولة فزاع
للغو�ص �أحدثت نقلة نوعية كبرية
والتحول من الغو�ص يف البحر �إىل
جم�م��ع ح �م��دان ال��ري��ا��ض��ي و�إدارة
امل��رك��ز ت�ق��دم ج�ه��دا ك�ب�يرا للظهور
بال�شكل االحرتايف يف التنظيم.
وق� � � ��ال خ� �ل� �ي� �ف ��ة" :فخور بهذه
التجربة ورغ��م �أن �أرق��ام��ي الزالت
ال ترقى للمناف�سة �إال �أنها البداية
و�س�أ�ستمر يف التمرينات ويكفي �أن
وال ��دي ي�شجعني وال�سبب يف �أين
�أح�ب�ب��ت ري��ا��ض��ة ال �غ��و���ص ،وه��و ما
يجعلني �أمت�سك باال�ستمرار على
ممار�ستها".

احتاد الإمارات للجوجيت�سو يثمن دور املر�أة يف يومها العاملي

•• �أبوظبي -وام:

ي�سلط احتاد الإم��ارات للجوجيت�سو ال�ضوء على جمموعة من
الإجنازات الريا�ضية امل�شرفة التي حققتها ال�سيدات يف ميادين
اجلوجيت�سو املحلية والعاملية وذل��ك تزامنا م��ع ال�ي��وم العاملي
للمر�أة الذي ي�صادف  8مار�س من كل عام ،وتقديراً لعطائها
و�إجنازاتها وما تقدمه من �إ�سهامات يف �شتى املجاالت .ويف هذا
الإطار قالت �سعادة �سمرية الرميثي ،ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد
الإمارات للجوجيت�سو" :احتاد اجلوجيت�سو من �أكرث االحتادات
الريا�ضية ن�شاطا وترحيبا بان�ضمام الفتيات من جميع الأعمار
واجل�ن���س�ي��ات مل�م��ار��س��ة ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة ال�ن�ب�ي�ل��ة ،وجن�ح��ت بنات
الإم ��ارات على �أك�ثر م��ن �صعيد كالعبات وم��درب��ات وع�ضوات
جلان حتكيمية وع�ضوات جمل�س �إدارة فاعالت يف امل�شاركة يف

�صنع القرار حتى �أ�صبحت امل��ر�أة الإماراتية تت�صدر العناوين
ن�ظ�ير �إجن��ازات �ه��ا امل�ح�ل�ي��ة وال��دول �ي��ة يف خم�ت�ل��ف املجاالت".
و�أ�ضافت الرميثي" :نعي�ش يف وطن ال�سعادة ،حتت مظلة قيادة
حكيمة �أر�ست دعائم تفوق دول��ة الإم��ارات عامليا على م�ستوى
�ضمان تفوق امل��ر�أة ،حتى غدت منوذجا يحتذى به يف التعامل
مع املر�أة وتقديرها .من جانبه �أكد فهد علي ال�شام�سي الأمني
ال�ع��ام الحت��اد الإم ��ارات للجوجيت�سو �أن امل ��ر�أة �شريك �أ�سا�سي
للنجاح والتنمية ،بل �أ�صبحت تتبو�أ �أرفع املنا�صب القيادية يف
املجاالت االجتماعية واالقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية .وقال:
"ت�ستقبل دولتنا هذه املنا�سبة مبزيد من الإجن��ازات الكبرية
للمر�أة ،وبعدد متزايد من �سيدات الأعمال الالتي تعتربن من
الأك�ثر ت�أثريا يف املحيط الإقليمي والعاملي ..وبنظرة �سريعة
على ما حتقق من �إجن ��ازات رفيعة على �أر���ض ال��وط��ن� ،سنجد

ب�صمة امل��ر�أة الإم��ارات�ي��ة وا�ضحة ورا��س�خ��ة .وعلى �صعيد دعم
املر�أة ريا�ضيا �أكد ال�شام�سي �أن املر�أة وجدت يف البيئة التناف�سية
التي يوفرها االحت��اد م�لاذا رائعا ملزاولة ريا�ضة اجلوجيت�سو
والتطور امل�ستمر فيها ،منوها ب ��أن االحت��اد �سيوا�صل تقدمي
دعمه الكامل لل�سيدات �سواء من الإمارات �أو �سائر دول العامل.
وقد انعك�ست جهود االحتاد يف الإجنازات الالفتة التي حققتها
العبات الإمارات يف الفئات العمرية املختلفة على مدى الأعوام
ال�سابقة من خالل الفوز بع�شرات امليداليات امللونة ،بعدد من
البطوالت الكربى مثل بطولة �آ�سيا ،وبطولة �أبوظبي العاملية
ملحرتيف اجلوجيت�سو ..وم��ن �أب��رز املواهب الن�سائية الإماراتية
التي حفرت ا�سمها بحروف م�ضيئة يف �سماء اجلوجي�سو بلقي�س
عبد الكرمي الها�شمي ،وودمية اليافعي وال�شقيقتان مهرة ومها
الهنائي ،ورمي الها�شمي ،وب�شاير املطرو�شي والقائمة تطول.
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«الإمارات للتحكيم الريا�ضي» يحتفل بتخريج الدفعة الأوىل للمحكمني املعتمدين
•• دبي -وام:

� �ش �ه��د م ��رك ��ز الإم � � � � ��ارات للتحكيم
ال��ري��ا� �ض��ي ت �خ��ري��ج ال��دف �ع��ة الأوىل
م��ن امل��وف�ق�ين وامل�ح�ك�م�ين الدار�سني
ب��ه ح�ي��ث �أق �ي��م ح�ف��ل ت�خ��ري��ج مب�سط
روع��ي فيه االلتزام بكافة الإجراءات
االحرتازية والقواعد املتبعة للوقاية،
حفاظا على �سالمة اجلميع.
وج��رت خ�لال احلفل مناق�شات ثرية
ب�ين اخل��ري�ج�ين وامل�ح�ك�م�ين ور�ؤ�ساء
ال �غ��رف االب �ت��دائ �ي��ة واال�ستئنافية،
ق�ب��ل ت��وزي��ع � �ش �ه��ادات ال �ت �خ��رج لأول
م��رة يف الإم ��ارات بعد ت�أ�سي�س املركز

وا�� �ض� �ط�ل�اع ��ه مب �ه��ام��ه الأ�سا�سية
يف ال �ت��وف �ي��ق وال �ف ����ض يف النزاعات،
وت�أهيل الكوادر املدربة من املحكمني
واملحكمات.
جاء ذلك خالل االجتماع الأول ملجل�س
التحكيم الريا�ضي لعام  2021الذي
عُقد �صباح �أم����س االول مبقر املركز
يف دبي برئا�سة �سعادة علي حممد بو
ج�سيم ،وح�ضور �سعادة �ضرار حميد
بالهول نائب رئي�س امل��رك��ز ،وك��ل من
الأع �� �ض��اء ��س�ع��ادة �سعيد ع�ب��د الغفار
ح �� �س�ي�ن ،و� �س �ع ��ادة ي��و� �س��ف ع �ب��د اهلل
ال�ب�ط��ران ،وح�م��ده �سيف ال�شام�سي،
و�سعيد علي العاجل ،و�أحمد عبد اهلل

الظاهري .وخالل حفل التخرج �أعرب
�سعادة علي حممد ب��و ج�سيم رئي�س
مركز الإمارات للتحكيم الريا�ضي فى
كلمة ل��ه ع��ن تهانيه للخريجني من
الدفعة الأوىل للموفقني واملحكمني
على م��ا �أجن ��زوه م��ن جن��اح��ات خالل
امل��رح�ل��ة امل��ا��ض�ي��ة ،واع�ت�م��اده��م �ضمن
قائمة املوفقني واملحكمني لدى مركز
الإمارات للتحكيم الريا�ضي.
وا�ضاف"�إننا ال�ي��وم نحتفي بتخريج
�أول دف �ع��ة م��ن امل��وف �ق�ين واملحكمني
ل ��دى امل ��رك ��ز ،ل�ن�م���ض��ي يف م�سريتنا
الهادفة لإقرار قيم العدالة والنزاهة
وال�شفافية التي تعد مبادئ رئي�سية

ومعايري مهمة يتم تطبيقها يف كل
امل�ج��االت والتخ�ص�صات والقطاعات
ب��دول��ة الإم� � ��ارات ،ومم��ا ال ��ش��ك فيه
�أن ت�خ��ري��ج �أول دف�ع��ة م��ن املحكمني
يب�شر ب�ب�ن��اء �أج �ي��الِ ج��دي��دة خلدمة
ريا�ضة الإم��ارات يف هذا اجلانب املهم
الذي يق�ضي ب�إعطاء كل ذي حقِ حقه
لتنعم ريا�ضاتنا مبزيدٍ من اال�ستقرار
والتميز واالزدهار".
و��ش�ه��د اج�ت�م��اع جمل�س �إدارة املركز
م �ن��اق �� �ش��ة ال �ت �ق��ري��ر امل ُ� �ع� � ّد ع ��ن �سري
عمل املنازعات الريا�ضية حتى تاريخ
 28ف�ب�راي ��ر امل��ا� �ض��ي ،واخل� �ط ��وات
والإجراءات املتبعة التي اتخذت حيال

تلك املنازعات ،مع االطالع على �آخر
امل�ستجدات اخل��ا��ص��ة ب ��إط�لاق املوقع
الإلكرتوين للمركز.
وا�ستعر�ض جمل�س التحكيم خالل
اجتماعه �أي�ضا قائمة مذكرات التعاون
وال �ت �ف��اه��م امل �� �س �ت �ه��دف ت�ف�ع�ي�ل�ه��ا مع
العديد من اجلهات والهيئات خالل
امل��رح�ل��ة املقبلة ،ب�ه��دف �إر� �س��اء �أ�س�س
التعاون املتبادل واكت�ساب اخلربات،
واال�ستفادة من التجارب النافعة.
واط�ل��ع احل�ضور على جتهيزات مقر
املركز ،والغرف املخ�ص�صة للمداوالت،
وغ � ��رف امل �ح �ك �م�ين ،ل �� �ض �م��ان توفري و�أط� ��راف ال �ن��زاع��ات و�أع �� �ض��اء هيئات مبا ي�سهم يف قيام اجلميع ب�أدوارهم االط� �ل ��اع ع �ل��ى ال �ت �ق��ري��ري��ن امل ��ايل
ال �ب �ي �ئ��ة امل�ل�ائ �م��ة ل �ك��اف��ة املتعاملني التحكيم ور�ؤ�ساء الغرف التحكيمية ،ع �ل��ى �أف �� �ض ��ل ن �ح��و مم� �ك ��ن .ك �م��ا مت والإداري لعام .2020

اختتام اجلولة الأوىل من الدوري القاري
لرابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو يف �سيدين
•• �سيدين-وام:

اختتمت �أم�س الأول باملجمع الريا�ضي يف العا�صمة الأ�سرتالية �سيدين
مناف�سات اجلولة الأوىل من ج��والت ال��دوري القاري لرابطة �أبوظبي
ملحرتيف اجلوجيت�سو ،والتي �أقيمت يف قارة �أوقيانو�سيا -الدول الواقعة
جنوب املحيط ال�ه��ادئ -و�أهمها �أ�سرتاليا ونيوزيلندا ،مب�شاركة 500
العب والعبة من  35دولة يف فئات النا�شئني والكبار والأ�ساتذة مبختلف
الأحزمة.
وتكت�سب ج��ول��ة ��س�ي��دين قيمة ك�ب�رى يف الت�صنيف ال ��دويل والقاري
للرابطة حيث �إنها حتظى بت�صنيف خا�ص لأف�ضل الالعبني يف القارة
و�أكرثهم جمعاً للنقاط مع نهاية املو�سم.
و�شهدت البطولة نزاالت حما�سية بني عدد كبري من الالعبني امل�صنفني
يف العامل ومت توزيع  143ميدالية ذهبية على الفائزين باملراكز الأوىل ،و
 125ميدالية ف�ضية لأ�صحاب املركز الثاين ،بالإ�ضافة �إىل  73ميدالية
برونزية لأ�صحاب املركز الثالث ،فيما توجت �أكادميية "جراي�سي بارا"
الأ�سرتالية بجائزة الأف�ضل خالل هذه اجلولة.

وكانت هناك م�شاركات الفتة و�أداء عال لأ�صحاب الأحزمة ال�سوداء يف
البطولة ،انتهت بتتويج الربازيلي كايو تامورا عن فئة وزن  69كجم ،و
�أليك�ساندر فالفريدي من الربازيل �أي�ضا عن فئة وزن  77كجم ،وزميلهما
ريكارد الفران�شي عن فئة وزن  85كجم ،والأ�سرتايل في�سنتي كافاكانتي
عن فئة وزن  94كجم بامليداليات الذهبية يف نزاالت الرجال.
�أم��ا ال�سيدات فقد ف��ازت باملراكز الأوىل ك��ل م��ن الأرجنتينية رومانيا
تيتانيا عن فئة وزن  62كجم ،والأ�سرتالية مريندا اوكازميا عن فئة
وزن  70كجم ،وهو ما يعك�س قوة املناف�سة على املراكز الأوىل ،وت�ؤكد ثقة
الالعبني امل�صنفني ببطوالت رابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو ،وتعزز
من مكانة �أبوظبي ك�أكرب مطور لريا�ضة اجلوجيت�سو يف العامل.
وقال طارق البحري مدير جوالت �أبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو �إن
بطوالت رابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو مل تتوقف حول العامل ،و�إن
جولة �سيدين القارية متثل موعدا جديدا مع النجاح يف حتدي العار�ض
ال�صحي العاملي ،و�إت��اح��ة الفر�صة ام��ام ع�شاق اللعبة ملمار�سة هوايتهم
وامل�شاركة يف بطوالتهم االح�تراف�ي��ة ،و�إ��ض�ف��اء الطاقة الإيجابية على
جمتمعاتهم ،وعلى �أ�سرة اجلوجيت�سو يف العامل ب�شكل عام.

�صرخة غ�ضب من كلوب :ال
�أريد ه�ؤالء معي يف ليفربول
�أطلق املدرب الأملاين ،يورغن كلوب ،ت�صريحات نارية ،يف ت��اري��خ ال � ��دوري� ،آخ��ره��ا ع�ل��ى ي��د ت�شل�سي ،1-0
قبل مباراة فريقه �ضد فولهام �أم�س الأحد ع� � � �ل � � ��ى اخل�م�ي����س امل��ا� �ض��ي�� ،ض�م��ن م �ب��اري��ات اجل��ول��ة الـ29
للربميريليغ.
ملعب �أن�ف�ي�ل��د �ضمن مناف�سات
وق ��ال ك �ل��وب ب �� �ش ��أن ح��ال��ة ال �ف��ري��ق احلالية
اجلولة الـ 27من الدوري
وموقف العبيه والتعاقدات اجلديدة �إذا مل
الإجن �ل �ي ��زي امل �م �ت��از لكرة
يت�أهل الفريق �إىل دوري �أبطال �أوروبا املو�سم
القدم.
القادم" :ال �أريد العمل مع من يريد الرحيل ،وال
ومي� � ��ر ل� �ي� �ف ��رب ��ول حاليا
توجد �شروط للعب يف ليفربول".
ب�أ�سو�أ �أيامه ،ومني بخم�س
و�أ� �ض��اف "من ي�ضع لنا ��ش��روط��ا مثل اللعب
ه ��زائ ��م م �ت �ت��ال �ي��ة على
يف دوري �أب �ط��ال �أوروب ��ا ال �أري ��ده معي يف
�أر�ضه لأول مرة
الفريق".
وت �ع��ر���ض ل �ي �ف��رب��ول ،ح��ام��ل لقب
ب� �ط ��ل ال � � � � ��دوري الإجن � �ل � �ي� ��زي
ل �ل �ه��زمي��ة اخل��ام �� �س��ة على
التوايل يف معقله �أنفيلد،
وذلك لأول مرة يف تاريخ
الربميريليغ ،وه��ي املرة
الأوىل ال �ت��ي ي�خ���س��ر فيها
ك �ل ��وب �أي �� �ض��ا خ�ل��ال م�سريته
ال�ت��دري�ب�ي��ة  5م�ب��اري��ات متتالية على
�أر�ض الأندية التي �أ�شرف على تدريبها.
ي �� �ش��ار �إىل �أن ف��ري��ق ل �ي �ف��رب��ول ن ��ال لقب
الربميريليغ ب�سهولة يف املو�سم املا�ضي ،لكن
الإ��ص��اب��ات �أث��رت على م�سريته يف املو�سم
احل ��ايل وي�ح�ت��ل امل��رك��ز ال���س��اب��ع بر�صيد
 43نقطة من  27مباراة مت�أخرا ب�أربع
نقاط عن ت�شل�سي رابع الرتتيب.
و�شارك ليفربول يف دوري �أبطال �أوروبا
يف �آخر  4موا�سم ونال اللقب يف 2019
لكن يف املوا�سم ال�ستة التي �سبقت ذلك
لعب يف الدوري الأوروبي يف  5منها.

و�أ�ضاف" :ت�سهم بطوالت رابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو يف �صناعة
جيل جديد من الالعبني على طراز عايل ،من خالل اكت�شاف املواهب
و�صقلها ،وبالتايل رفع معدالت الت�شويق والإثارة يف النزاالت ،مع تر�سيخ
قيم هذه الريا�ضة لدى ممار�سيها يف العامل ،و�أبرزها االن�ضباط ،واحرتام
املناف�س ،والثقة بالنف�س ،وال�صرب والعزمية ،وهذه مبادئ مهمة حتر�ص
رابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو على تبينها �ضمن �سل�سلة بطوالتها
لتعزيز م�سرية الأبطال الطاحمني للفوز مبيدالياتها يف خمتلف �أنحاء
العامل .و�أو�ضح�" :شهدت البطولة تطبيق الربوتوكول ال�صحي املت�ضمن
كافة الإجراءات االحرتازية الوقائية ،وقامت اللجنة املنظمة يف �سيدين
بو�ضع لوائح خا�صة ومبادئ توجيهية ،فيما يتعلق بالتواجد اجلماهريي
يف �صالة املناف�سات حيث مل ي�سمح باحل�ضور اجلماهريي ،ومت ا�شرتاط
ال��دخ��ول للحا�صلني ع�ل��ى فح�ص " ب��ي ��س��ي �آر" ح��دي��ث م��ع اخل�ضوع
للما�سح احل ��راري ،وال ��زام ك��ل امل��وج��ودي��ن بال�صالة ب��ارت��داء الكمامات
با�ستثناء الالعبني على الب�ساط فقط ويح�سب لرابطة �أبوظبي ملحرتيف
اجلوجيت�سو �أنها ملتزمة ب�أجندتها الدولية والتي �ست�شهد العديد من
البطوالت يف الفرتة القادمة.

روما يوا�صل �صحوته وي�صعد
�إىل املركز الرابع
وا�صل روما �صحوته وحقق فوزه الثاين توال ًيا ارتقى به اىل املركز الرابع يف
الدوري االيطايل لكرة القدم ،بتفوقه على م�ضيفه جنوى بهدف نظيف حمل
توقيع املدافع جانلوكا مان�شيني �ضمن مناف�سات املرحلة ال�ساد�سة والع�شرين
االحد.
ورف��ع فريق العا�صمة ر�صيده اىل  50نقطة يف املركز الرابع بفارق اثنتني
عن يوفنتو�س الثالث الفائز ال�سبت  1-3على الت�سيو وميلك مباراة م�ؤجلة،
ومتقدمًا بنقطة عن اتاالنتا ال��ذي يحل على ان�تر املت�صدر يف ختام املرحلة
االثنني.
وبعد �أن تعادل �سلبًا مع بينيفينتو و�سقط على ار�ضه  2-1امام ميالن ،عاد
روما اىل �سكة االنت�صارات يف املرحلة ال�سابقة من بوابة م�ضيفه فيورنتينا.
وك��ات هذه �آخ��ر مباراة لفريق امل��درب باولو فون�سيكا قبل ا�ستحقاقه القاري
على ار�ضه �ضد �شاختار دانييت�سك االوكراين يف ذهاب الدور ثمن النهائي من
الدوري االوروبي "يوروبا ليغ " اخلمي�س على امللعب االوملبي يف روما.
و�سجل مان�شيني الهدف الوحيد يف املباراة التي مل ت�شهد العديد من الفر�ص
عندما ارتقى للكرة من ركنية نفذها لورنت�سو بيليغريني وتابعها ر�أ�سية يف
ال�شباك (.)24
وك��اد اال��س�ب��اين ب�ي��درو املنتقل اىل �صفوف روم��ا مطلع املو�سم م��ن ت�شل�سي
االنكليزي �أن ي�ضاعف النتيجة لأ�صحاب االر���ض بت�سديدة �صاروخية رائعة
بي�سراه م��ن خ��ارج املنطقة �أب�ع��ده��ا احل��ار���س فيديريكو ماركيتي اىل ركنية
( .)27وع��زز روم��ا �سجله �ضد جنوى �صاحب امل��رك��ز الثالث ع�شر اىل 14
مباراة متتالية من دون هزمية.
ويلعب الح ًقا ً
اي�ضا فيورنتينا مع بارما ،فريونا مع �ضيفه الو�صيف ميالن،
كروتوين مع تورينو� ،سمبدوريا �ضد كالياري ونابويل مع �ضيفه بولونيا.

رابطة ال�سلة الأمريكية لن جترب
الالعبني على اللقاح
�أك��د �آدم �سيلفر مف ّو�ض دوري كرة
ال�سلة الأمريكي للمحرتفني على
�أن ال��راب �ط��ة ل��ن جت�بر الالعبني
على تلقي اللقاح �ضد كوفيد،-19
م�ضيفا �أنه يف حال ا�ستمرار حت�سن
احلالة ال�صحية يف البالد �سيكون
الدوري قاد ًرا على خو�ض مبارياته
�ضمن جدول طبيعي و�سط مالعب
"ممتلئة ن�سب ًيا" املو�سم املقبل.
وقال �سيلفر خالل م�ؤمتر �صحايف
عرب الفيديو على هام�ش مباراة كل
النجوم "�أول �ستار" املقررة االحد
يف �أتالنتا يف والية جورجيا "قرابة
ن�صف ف��رق�ن��ا ت�ستقبل امل�شجعني
يف م�لاع �ب �ه��ا يف ال ��وق ��ت احل� ��ايل،
و�إذا ا�ستمرت حملة التلقيح �ضد
ال� �ف�ي�رو� ��س ع �ل��ى ه � ��ذه ال ��وت �ي�رة،
وب�ق�ي��ت ف�ع��ال��ة ك�م��ا ه��ي الآن �ضد
الفريو�س و�سالالته ،فنحن ن�أمل
مبالعب ممتلئة ن�سب ًيا يف املو�سم
املقبل" .و�أك ��د �سيلفر على �أن��ه ال
ت��وج��د خ �ط��ط خل��و���ض مباريات
ا�ستعرا�ضية او من ال��دور املنتظم
خ� ��ارج ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة املو�سم
املقبل ،لكنه ال ي��زال واث� ًق��ا من �أن
ال �ف��رق ��س�ت�ك��ون ق � ��ادرة ع �ل��ى لعب
روزنامة كاملة من  82مباراة كما
جرت العادة على ان ينطلق الدوري
يف ت�شرين االول�/أكتوبر وينتهي يف
حزيران/يونيو.
و�أك��د املفو�ض على ان تلقي اللقاح

م��ن ع��دم��ه ه��و "قرار �شخ�صي"
يتعني على الالعبني اتخاذه مثل
�أي فرد يف املجتمع.
وك�شف �أن��ه وفق معلوماته ،ما من
الع��ب يف ال ��دوري ق��د تلقى اللقاح
ح �ت��ى ال �� �س��اع��ة ع �ل��ى ع�ك����س بع�ض
املدربني والعاملني واملوظفني نظ ًرا
لأعمارهم او حاالتهم ال�صحية.
و�شدد �سيلفر على �أن الربوتوكوالت
ال�صحية اخل��ا��ص��ة ب��ال��دوري التي

ت�شمل ارت� ��داء الأق �ن �ع��ة والتباعد
االج� �ت� �م ��اع ��ي وال� �ت� �ت� �ب ��ع ال� ��� �ص ��ارم
ل � �ل � �ح� ��االت امل� �خ ��ال� �ط ��ة واحل� �ج ��ر
ال � �� � �ص � �ح� ��ي� �� ،س� �م� �ح ��ت للمو�سم
ب��اال� �س �ت �م��رار م ��ع ت ��أج �ي��ل "ن�سبة
�صغرية ن�سب ًيا من املباريات".
وتوقفت مناف�سات املو�سم املا�ضي
ق �� �س��ر ًي��ا يف �آذار/م� � ��ار�� � ��س ب�سبب
اجل��ائ �ح��ة و�أل �غ �ي��ت  171مباراة
قبل ان ت�ستكمل يف فقاعة اورالندو

ال�صحية يف والي ��ة ف�ل��وري��دا حيث
ظفر ل��و���س اجنلي�س ليكرز بلقبه
االول منذ � 10أعوام.
وان �ط �ل��ق امل��و� �س��م اجل��دي��د يف وقت
مت�أخر ب�سبب تداعيات اجلائحة يف
 22كانون الثاين/دي�سمرب املا�ضي
ب�ن�ظ��ام  72م �ب��اراة ل�ك��ل ف��ري��ق يف
الدور املنتظم بدال من .82
وق��ال �سيلفر �إن التداعيات املالية
كانت وال تزال "كبرية" ويتحملها

ك � ��ل م � ��ن امل� ��ال � �ك�ي��ن وال �ل�اع � �ب �ي�ن
"تط ّلب املو�سمان املا�ضي واحلايل
ا�� �س� �ت� �ث� �م ��ارات ك� �ب�ي�رة م� ��ن جانب
مالكي االندية� .إنهم يقبلون ذلك.
�سينتهي الأمر بالالعبني بخف�ض
رواتبهم هذا املو�سم لأنهم �شركاء
مع الدوري والفرق يف الإيرادات".
وت ��اب ��ع "م�س�ؤولون يف ال � ��دوري
وم��دي��رون ت�ن�ف�ي��ذي��ون يف الأندية
قبلوا بخف�ض رواتبهم".
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الفجر الريا�ضي

ال�سباحة ليديكي حتقق فوزها
الرابع يف برو �سومي
اختتمت البطلة الأوملبية خم�س مرات ال�سباحة االمريكية
كايتي ليديكي لقاء "برو �سومي �سرييز" يف �سان �أنتونيو
يف والية تك�سا�س بفوز �صريح يف م�سافة  800مرت حرة،
لتحقق فوزها الرابع يف غ�ضون �أربعة �أيام.
وقطعت ليديكي ( 23عامًا) امل�سافة بزمن 8:13.64
دقائق �أم��ام ليا �سميث ( )8:25.67وهايلي �أندر�سون
(.)8:29.15

وقالت ليديكي عقب الفوز "�أدرت �أن �أنهي اللقاء بطريقة
اي�ج��اب�ي��ة وق��د ��ش�ع��رت ب�ح��ال ج�ي��دة ط ��وال اال� �س �ب��وع� .أنا
�سعيدة بالعودة اىل التمارين اال�سبوع املقبل بعد هذا
النجاح هنا".
وكانت قد فازت يف االيام الثالثة ال�سابقة يف ثالث م�سافات
�أخرى يف ال�سباحة احلرة ( 400 ،200و 1500مرت)
بعد عودتها اىل املناف�سات للمرة االوىل منذ عام ،وذلك
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برينلي يتحدث عن تعر�ض العبه بيرتز لإ�ساءة

قبل اربعة �أ�شهر على انطالق دورة االلعاب االوملبية يف
طوكيو امل�ؤجلة من ال�صيف املا�ضي ب�سبب جائحة فريو�س
كورونا.
فيما حققت �سيمون مانويل املتوجة بذهبيتني اوملبيتني
الفوز يف �سباق  50مرت حرة حمققة �أف�ضل وقت يف العام
 2021بزمن  24.70ثانية ،لت�ضيفه اىل فوزها ب�سباق
 100مرت حرة يف وقت �سابق من اال�سبوع.

قال نادي برينلي �إن العبه �إيريك بيرتز تعر�ض لإ�ساءة
عرب االنرتنت بعد املباراة التي انتهت بتعادله  1-1مع
�أر�سنال يف ال��دوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم �أم�س
الأول ال�سبت والتي طرد خاللها املدافع الهولندي قبل
�إلغاء القرار بعد مراجعة حكم الفيديو امل�ساعد.
وط��ال��ب �أر� �س �ن��ال ب��احل���ص��ول ع�ل��ى رك �ل��ة ج ��زاء ب�ع��د �أن
ا��ص�ط��دم��ت ال �ك��رة يف ذراع ب�ي�ترز يف املنطقة وب�ع��د �أن
اق�ت�رب ال�لاع��ب الهولندي قبلها م��ن و��ض��ع فريقه يف
املقدمة لكن بريند لينو حار�س �أر�سنال �أبعد الكرة عن
�شباكه.

اجلهاز الفني لنا�شئي كرة اليد يعتزم تقدمي م�شروع
متكامل لإعداد املنتخب يف املرحلة املقبلة
•• �أبوظبي-وام:

يعتزم اجلهاز الفني ملنتخب النا�شئني لكرة اليد تقدمي م�شروع متكامل
لإع ��داد املنتخب يف امل��رح�ل��ة املقبلة ،ب�ه��دف ت�ق��دمي جيل ج��دي��د لريا�ضة
الإم��ارات ميكنه ا�ستعادة �أجم��اد لعبة كرة اليد خليجيا وعربيا و�آ�سيوي،
و��س��وف ي��راع��ي امل���ش��روع �آخ��ر امل�ستجدات اخل��ا��ص��ة بتجميد بطولة �آ�سيا
للنا�شئني بكازاخ�ستان التي كان من املقرر لها مايو املقبل ،وهي التي كانت
م�ؤهلة لبطولة العامل نهاية العام اجلاري والتي �ألغيت.
وقال قا�سم عا�شور املدير الفني للمنتخب والذي يعد امل�سروع يف ت�صريحاته
لوكالة �أنباء الإمارات "وام"" :بعد �أن تلقينا �أنباء جتميد موقف بطولة
�آ�سيا بكازاخ�ستان والتي كنا قد و�ضعنا برامج الإع��داد لها وبد�أنا بالفعل
يف �إقامة التجمعات واملع�سكرات ،حتدثنا مع رئي�س جلنة املنتخبات الكابنت
عبداهلل الكعبي ع�ضو جمل�س �إدارة االحت��اد �أم�ين ال�سر امل�ساعد ،واتفقنا
على �أن الهدف الرئي�سي وا�ضح ومعروف وال يتوقف على بطولة بعينها،
وال م�سابقة بحد ذاتها ،وهذا الهدف هو �صناعة جيل امل�ستقبل لكرة اليد
الإماراتية ،وا�ستثمار كل الطاقات وت�سخريها يف �سبيل العودة �إىل م�سار
الإجنازات اخلليجية والعربية وامل�شاركة يف البطوالت العاملية".

وق��ال" :بناء على ه��ذا التوجه ال��ذي مت اعتماده يف جمل�س �إدارة االحتاد
�أق��وم بو�ضع برنامج �إع��داد جديد لالعبني ي�ضمن ا�ستمرارية املنتخب يف
التدريبات وتطوير امل�ستوى ،من خالل جتمعات �أ�سبوعية م�ستمرة بواقع
من � 4إىل � 5أي��ام ،وذل��ك جلزء من الالعبني من دبي وال�شارقة ،واجلزء
الآخ��ر منهم يف �أبوظبي وال�ع�ين ،و��س��وف يكون هناك ت�صور لتدريب كل
جمموعة منهم يف مكانها ،مع جتميعهم يف دبي كل ا�سبوعني علما بانهم
جميعا يخ�ضعون لنف�س برنامج الإع ��داد ،ون��در���س حاليا دم��ج منتخبي
النا�شئني وال�شباب معا م��ن مواليد  2002و  2003و  ،2004حتى
ي�ستفيد اجلميع من الربنامج ،و�سوف يكون ملدربي الأندية دور يف تطبيق
هذا الربنامج".
و�أ� �ض��اف" :من �ضمن االح�ت�م��االت التي يجب �أن نعمل عليها �أن بطولة
�آ�سيا بكازاخ�ستان ميكن �أن يعلن عن �إقامتها جم��ددا يف موعد الح��ق� ،إذا
حت�سنت الأو�ضاع ال�صحية يف القارة خالل �شهر او �شهرين ،لأن ما و�صلني
هو تعليق البطولة ،ولي�س �إلغاءها ،و�سوف �أقدم الربنامج الكامل لرئي�س
جلنة املنتخبات خ�لال ي��وم�ين الع�ت�م��اده وال�ب��دء يف تطبيقه ،و�أن��ا �سعيد
للغاية مبوقف احت��اد كرة اليد ال��ذي يدعم املراحل ال�سنية ،وميلك ر�ؤية
ثاقبة للم�ستقبل ،وبناء عليه كان قراره با�ستمرار التدريبات لهذا اجليل
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من الالعبني ملوا�صلة تطوير م�ستويات العبيه حتى يكونوا جاهزين لأي
وقت يتم ا�ستئناف البطوالت فيه".
وعن رخ�صة التدريب الآ�سيوية "ب" التي ح�صل عليها املدرب �أخريا قال:
"ا�ستثمرت فرتة توقف الن�شاط ،و�شاركت يف دورة الت�أهيل القارية التي
�أقيمت يف �شهر يناير املا�ضي ،على مدار �أ�سبوعني "عن بعد" ،واال�ستفادة
منها كانت كبرية خا�صة يف ظل م�شاركة عدد هائل من املدربني املتميزين
على امل�ستوى القاري ،من بينهم املدير الفني ملنتخب كوريا اجلنوبية الذي
قاد منتخب بالده يف ك�أ�س العامل للكبار يف جمهورية م�صر العربية �أخريا،
كما �أننا ا�ستثمرنا وجود حما�ضرين دوليني على �أعلى م�ستوى من الكفاءة
و�س�ألنا يف كل �شيء ،كما �أننا اطلعنا على مدار�س تدريب خمتلفة ،ومدار�س
لعب خمتلفة تطبق اخل�ط��ط الدفاعية يف ن�ط��اق خطة  ،/1 – 5 /ويف
نطاق خطة � – 6 /صفر /ب�أكرث من طريقة ،حيث �إن لكل خطة م�شتقات
باجلملة ،وتطبيقات متنوعة �..أما عن ال�شهادة فهي ت�ؤهلني لتدريب فرق
ال�شباب بالأندية ومنتخبات ال�شباب ،فيما ت�سمح الرخ�صة الدولية �/أ،/
حلامليها من املدربني بتويل م�س�ؤولية الأندية املحرتفة ومنتخبات الكبار،
وكان معي يف نف�س الدورة من الإمارات الكابنت �سعيد غريب وجنحنا بعد
تقدمي م�شروع مميز �أ�شادت به جلنة التقييم من املحا�ضرين".

لكن بعد مراجعة حكم الفيديو امل�ساعد �ألغي قرار الطرد
وكذلك قرار منح �أر�سنال ركلة جزاء.
وكتب برينلي عرب تويرت "علمنا بالإ�ساءة التي وجهت
�إىل �إيريك بيرتز عرب االنرتنت بعد مباراة الأم�س.
"ن�شكر جميع م��ن اهتموا ب��الأم��ر ونحن على ات�صال
بالأطراف املعنية ونقدم الدعم لإيريك و�أ�سرته".
وب���س�ب��ب ت��زاي��د ح� ��االت الإ� � �س� ��اءة �إىل ال�لاع �ب�ين عرب
االنرتنت طلبت �سلطات الكرة االجنليزية من �شركات
مواقع التوا�صل االجتماعي ت�شديد املراقبة والت�صدي
ملثل هذه الأن�شطة.
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كومان :الفوز على �أو�سا�سونا
يعيدنا للمناف�سة

�أ�شار املدير الفني لرب�شلونة ،الهولندي رونالد كومان ،عقب الفوز الثمني
خارج قواعدهم على �أو�سا�سونا � ،0-2إىل �أن حظوظ فريقه باتت قائمة
حتى النهاية يف �إمكانية التتويج ،بف�ضل النتيجة التي جعلت الفريق
الكاتالوين على بعد نقطتني فقط من ال�صدارة ب�شكل م�ؤقت.
كما �أو�ضح امل��درب الهولندي خالل امل�ؤمتر ال�صحايف بعد امل�ب��اراة ،التي
�أقيمت على ملعب �إل �سادار� ،أن تغيري اجلناح الفرن�سي عثمان دميبيلي
مبواطنه �صامويل �أومتيتي بني �شوطي املباراة ،كان يهدف �إىل مزيد من
ال�سيطرة على املباراة ،بعد �شوط �أول قوي ومتكافئ بني الفريقني.
و�أث�ن��ى ك��وم��ان على امل�ب��اراة التي قدمها الع��ب الو�سط ال��واع��د �إيايك�س
موريبا ،وكللها بت�سجيل هدفه الأول بقمي�ص الفريق الأول ،حيث �أكد �أنه
�ساعد فريقه يف مباراة �صعبة ،وقدم خياراً �إ�ضافياً لهم.
و�أو�ضح" :موريبا قدم �أدا ًء جيداً بالكرة ،وهو قوي بدنياً ،وبد�أ يف اكت�ساب
الثقة للتواجد ب�شكل �أكرب مع الفريق الأول".
وعن مباراة �أم�س الأحد يف "الديربي" بني �أتلتيكو مدريد والريال على
ملعب واندا ميرتوبوليتانو ،والنتيجة التي يف�ضلها ب�شكل �شخ�صي ،قال:
"�أي نتيجة �ستكون يف �صاحلنا".
ورفع الرب�سا بهذا الفوز ر�صيده �إىل  56نقطة يف املركز الثاين ،ليبتعد
م�ؤقتاً بفارق نقطتني خلف املت�صدر "الأتلتي" ،الذي له مباراة م�ؤجلة،
و�أمام "املريينغي" بفارق  3نقاط.

انطالق االنتخابات الرئا�سية الكاتالوين ي�شعل الليغا بفوز مهم على �أو�سا�سونا
لنادي بر�شلونة

فتحت عند ال�ساعة التا�سعة من �صباح �أم�س الأحد يف التوقيت املحلي مراكز
االق�تراع اخلا�صة باالنتخابات الرئا�سية لنادي بر�شلونة اال�سباين امل�أزوم
التي من �ش�أنها �أن ت�شكل نقطة مف�صلية مل�ستقبل الفريق.
ويتناف�س ثالثة مر�شحني على الرئا�سة وهم جوان البورتا ،فيكتور فونت
وت��وين فري�شا ،و�سط �أج��واء ثقيلة تلقي بظاللها على النادي الكاتالوين
العريق الذي يعاين �أزمة ريا�ضية ويرزح حتت ديون طائلة و�سط �ضبابية
حول م�ستقبل جنمه االرجنتيني ليونيل مي�سي.
وكتب النادي على موقعه الر�سمي الأحد "�إنها ال�ساعة احلا�سمة .لقد بد�أ
اليوم االنتخابي .يف ال�ساعات االثنتي ع�شرة املقبلة� ،سينتخب االع�ضاء
احلكومة اجلديدة لرب�شلونة حتى عام ."2026
وقال البورتا بعد الإدالء ب�صوته يف ملعب "كامب نو" عند ال�ساعة العا�شرة
"هذه �أه��م انتخابات يف تاريخ بر�شلونة .فلتجعلنا ن�سبة امل�شاركة العالية
�أكرث من جم ّرد نادٍ" ،يف ا�شارة اىل �شعار البالوغرانا.
وت��اب��ع املر�شح االوف ��ر ح� ً�ظ��ا ال��ذي ت��ر�أ���س جمل�س ادارة ال �ن��ادي ب�ين عامي
 2003و 2010يف بداية الع�صر الذهبي للمدرب بيب غوارديوال "فليكن
هذا اليوم يوم دميقراطية للنادي� .أود �أن �أ�شكر كل فريق حملتي االنتخابية،
واملتطوعني والعاملني يف ال�ن��ادي واالع�ضاء الذين �سمحوا ب��إج��راء هذه
االنتخابات".
كما �أدىل كل من فري�شا وفونت ب�صوتيهما حيث �أم��ل كالهما "مب�شاركة
كبرية" يف االنتخابات "االهم يف التاريخ احلديث للنادي".
وت��واف��د الع�ب��و الفريق االول اىل ملعب "كامب نو" ل�ل��إدالء ب�أ�صواتهم
ك�سريجيو بو�سكت�س ،ريكي بوت�ش ومي�سي الذي ح�ضر مع �أحد �أبنائه قرابة
ال�ساعة  10,45يف توقيت غرينيت�ش.
وح�ت��ى م��ع ب��دء تهاطل االم �ط��ار يف بر�شلونة بعد دق��ائ��ق م��ن فتح مراكز
االق �ت�راع� ،أ� �ش��ار ال �ن��ادي على موقعه الر�سمي عند ال���س��اع��دة � 9,45أنه
"ي�ستمر التدفق الكبري لالع�ضاء اىل امللعب" ،ون�شر �صورة للم�شجعني يف
ال�صف وهم يرتدون �أقنعة ويفركون �أياديهم باملعقمات.

وجت��ري ال�ع��ادة يف �أن ي��ديل االع�ضاء ب�أ�صواتهم يف مقر ال�ن��ادي يف ملعب
"كامب نو" ولكن ب�سبب الو�ضع ال�صحي جراء جائحة كوفيد� ،-19سمح
لهم بالقيام بالعملية االنتخابية عن طريق الربيد.
ومن بني ان�صار النادي الذين يحق لهم الت�صويت وعددهم 110290
الف �شخ�ص ،طلب  22811منهم الت�صويت عرب الربيد ،يف حني ينتظر
ق��دوم  87479اىل �صناديق االق�ت�راع يف االم��اك��ن املخ�ص�صة لهم اي ما
ن�سبته  79,3من جممل الناخبني.
وتقل�ص عدد اماكن الت�صويت من  10اىل  6حيث ميكن الن�صار النادي
الت�صويت يف مقر النادي يف بر�شلونة ،او يف جريونا ،تاراغونا ،تورتو�سا،
لييدات واندورا من اجل ان يكتبوا �صفحة جديدة يف تاريخ النادي العريق.
ومت ت�أجيل االنتخابات التي كانت مقررة ا�صال يف  24كانون الثاين/يناير
�إىل ال�سابع من �آذار/مار�س ب�سبب تداعيات فريو�س كورونا ،لكن امل�س�ؤوليات
ال تزال كبرية وامللف االكرث �سخونة بطبيعة احلال هو حماولة جتديد عقد
مي�سي الذي ينتهي يف  30حزيران/يونيو املقبل.
وكان �أف�ضل العب يف العامل �ست مرات �أعلن يف  27كانون االول/دي�سمرب
بانه مل يقرر اي �شيء ب�ش�أن م�ستقبله علماً بانه اتخذ قرارا بالرحيل عن
النادي الكاتالوين ال�صيف املا�ضي قبل �أن يعدل عنه.
�أما املهمة االخرى الطارئة فهي كيفية ت�سديد ديون النادي على مراحل،
ومناق�شة �إمكانية تقلي�ص رواتب الالعبني.
وبح�سب �آخر درا�سة اقت�صادية ن�شرت يف �أواخر كانون الثاين/يناير املا�ضي،
يتعني على بر�شلونة تعوي�ض مبلغ مقداره  730,6مليون يورو حتى نهاية
حزيران/يونيو ،باال�ضافة اىل اكرث من مليار يورو ( 1,19مليار دوالر)
على املدى البعيد.
ف�شل الفريق يف �إحراز �أي لقب منذ عام  ،2019ويواجه اخلروج من الدور
ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا بعد �سقوطه على �أر�ضه امام باري�س
�سان جرمان  4-1قبل مباراة االي��اب اال�سبوع املقبل على ملعب بارك دي
بران�س يف العا�صمة الفرن�سية.

خرج بر�شلونة بانت�صار هام من �أر���ض او�سا�سونا
�2صفر يف �آخ ��ر م �ب��اراة ل��ه ق�ب��ل االنتخاباتالرئا�سية ،وذلك �ضمن مناف�سات املرحلة ال�ساد�سة
والع�شرين من الدوري الإ�سباين لكرة القدم .
و��س�ج��ل ج� ��وردي ال �ب��ا ( )30وال �ب��دي��ل ايالي�ش
موريبا ( )83هديف ال�ضيوف.
ورفع النادي الكاتالوين ر�صيده �إىل  56نقطة يف
املركز الثاين بفارق ثالث عن غرميه الأزيل ريال
ال�ث��ال��ث ونقطتني ع��ن املت�صدر اتلتيكو اللذين
يلتقيان يف مباراة يف غاية الأهمية ال�سبت ،عل ًما ان
االخري ميلك مباراة �أقل من عمالقي ا�سبانيا.
وخا�ض بر�شلونة مباراته االخرية قبل االنتخابات
الرئا�سية ال�ت��ي يتناف�س فيها ث�لاث��ة مر�شحني
االح��د ه��م ج��وان الب��ورت��ا ،فيكتور ف��ون��ت وتوين
فري�شا ،و�سط اج��واء ثقيلة تلقي بظاللها على
ال�ن��ادي ال��ذي ي�ع��اين �أزم��ة ريا�ضية وي��رزح حتت
ديون طائلة و�سط �ضبابية حول م�ستقبل جنمه
االرجنتيني ليونيل مي�سي.
يتعينّ على الرئي�س اجلديد هند�سة اع��ادة بناء
ال �ن��ادي ال ��ذي ع�صفت ب��ه �أزم� ��ة ج��دي��دة متثلت
مبداهمة ال�شرطة ملقره مطلع اال�سبوع وتوقيف
رئي�سه ال���س��اب��ق ج��وزي��ب م��اري��ا ب��ارت��وم�ي��و الذي
ا�ستقال من من�صبه يف  27ت�شرين االول/اكتوبر
املا�ضي.
ويبدو البورتا املر�شح االبرز لتويل رئا�سة النادي
ب�ع��د �أن ��س�ب��ق وت ��ر�أ� ��س جم�ل����س ادارة ال �ن��ادي يف
الفرتة من  2003حتى  2010يف بداية الع�صر
الذهبي لعهد املدرب بيب غوارديوال.
وق ��ال امل� ��درب ال �ه��ول �ن��دي رون��ال��د ك��وم��ان "كان
ف��و ًزا مه ًما ،قل�صنا ال�ف��ارق م��ع اتلتيكو� .ستكون
هناك اث��ارة حتى نهاية املو�سم� .سنرتقب نتيجة
الديربي".
وتابع "االمر االهم كان فوزنا الليلة ،ولكن مهما
كانت نتيجة (الديربي) �ستفيدنا".
ودخل بر�شلونة املباراة بعد �أن بلغ االربعاء نهائي
ك�أ�س ا�سبانيا بعد �أن قلب تخلفه ام��ام ا�شبيلية
�2-صفر ذه��ا ًب��ا اىل ف ��وز �3-صفر اي��ا ًب��ا بعد

التمديد حيث �سيالقي �أتلتيك بلباو.
و�أحل��ق بر�شلونة بالنادي االندل�سي خ�سارة هي
الثانية يف اقل من ا�سبوع ،بعدما كان تغلب عليه
يف الدوري بهدفني نظيفني يف املرحلة ال�سابقة.
وك��ان��ت ه ��ذه �آخ� ��ر م �ب ��اراة ا� �س �ت �ع��دادي��ة للمهمة
امل�ستع�صية التي تنتظره االربعاء يف اي��اب الدور
ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا امام باري�س
ً
�سقوطا
��س��ان ج��رم��ان ال�ف��رن���س��ي ب�ع��د ان �سقط
مدو ًيا  4-1على ملعبه "كامب نو" ذها ًبا.
وح�ق��ق بر�شلونة ان�ت���ص��اره ال�ع��ا��ش��ر يف �آخ ��ر 11
مباراة يف ال��دوري وحافظ على �سجله خال ًيا من
الهزائم يف الليغا للمباراة ال�ساد�سة ع�شرة توال ًيا،
وهو مل يخ�سر حمليا منذ كانون االول/دي�سمرب
املا�ضي �سوى مرة واحدة خالل  17مباراة ،كانت
امام �إ�شبيلية يف ذهاب الك�أ�س.
وب �ع��د �أن زج امل� ��درب ال�ه��ول�ن��دي رون��ال��د كومان
بالت�شكيلة ذات �ه��ا يف امل��واج�ه�ت�ين ام ��ام ا�شبيلية،
�أج ��رى ال �ي��وم تغيريين ا��ض�ط��راري�ين ح�ي��ث حل
الفرن�سيان �أنطوان غريزمان الذي مل يعد �ضمن
ح�ساباته م ��ؤخ � ًرا ،و�سامويل �أومتيتي ب��دال من
امل�صابني ،مواطنهما عثمان دميبيلي واملدافع
جريار بيكيه.
وكان بيكيه الذي �سجل هدف التعادل يف الدقيقة
الرابعة من وقت بدل ال�ضائع �ضد ا�شبيلية ليلج�أ
الفريقان اىل التمديد ،تعر�ض اىل "التواء يف
الرباط اجلانبي الداخلي لركبته اليمنى" وفق
ما �أعلن ناديه اخلمي�س.
وهدد �أو�سا�سونا باك ًرا بت�سديدة �صاروخية رائعة
من كيكي بارخا بي�سراه من خارج املنطقة ت�صدى
لها برباعة احل��ار���س االمل��اين م��ارك-ان��دري��ه تري
�شتيغن (.)14
وافتتح البا الت�سجيل لل�ضيوف عندما و�صلته
متريرة رائعة من مي�سي خلف املدافعني اىل داخل
املنطقة على اجل�ه��ة ال�ي���س��رى ،رو��ض�ه��ا وتابعها
�صاروخية بي�سراه يف �سقف املرمى (.)30
وت��أل��ق ت�ير �شتيغن ال��ذي ك��ان ل��ه ف�ضل كبري يف
بلوغ بر�شلونة نهائي الك�أ�س بت�صديه لركلة جزاء
ال�شبيلية قبل حوايل ربع �ساعة من نهاية اللقاء،

يف �إبعاد كرة خطرية من روبن غار�سا من م�سافة
قريبة (.)34
و� �س��دد مي�سي ك��رة زاح �ف��ة م��رت ب�ج��ان��ب القائم
االي�سر بعدما ابعدها الدفاع اىل ركنية (.)44
وح��اول "الربغوث" جم��ددًا مع انطالق ال�شوط
الثاين بت�سديدة قوية بي�سراه من خارج املنطقة
نحو ا�سفل الزاوية الي�سرى (.)48
وك ��اد �أن ي �ع��ادل االرج�ن�ت�ي�ن��ي ج��ون��اث��ان كايريي
النتيجة بر�أ�سية م��رت على بعد �سنتمرتات من
القائم (.)70
و�أحرز ال�شاب البديل موريبا ( 18عامًا) الهدف
ال �ث��اين ع�ن��دم��ا و��ص�ل�ت��ه ال �ك��رة م��ن م�ي���س��ي على
م�شارف املنطقة ،راوغ املدافع و�سدد بي�سراه كرة
قوية يف اعلى الزاوية الي�سرى (.)83
وف ّوت ا�شبيلية م ّرة �أخرى فر�صة ت�ضييق اخلناق
ع �ل��ى ري� ��ال م��دري��د وب��ر� �ش �ل��ون��ة ب���س�ق��وط��ه امام
م�ضيفه الت�شي .2-1
وجت�م��د ر��ص�ي��د ال �ن��ادي االن��دل���س��ي ال ��ذي �سقط
للمباراة الثانية توال ًيا يف الليغا والثالة يف جميع
امل�سابقات ،عند  48نقطة يف املركز الرابع.
وكان ا�شبيلية ميني النف�س يف �أن يتح�ضر بطريقة
�أف�ضل ملباراته يف اي��اب ال��دور ثمن النهائي من
دوري ابطال اوروبا الثالثاء امام م�ضيفه بورو�سيا
دورمتوند االملاين حيث تنتظره مهمة �صعبة بعد
ان �سقط على ار�ضه ذها ًبا .3-2
وتقدم الت�شي نادي مقاطعة فالن�سيا عرب راوول
غوتي غري امل��راق��ب بت�سديدة من داخ��ل املنطقة
على ي�سار احل��ار���س ال ��دويل ال�ب��ول�ن��دي توما�س
فات�شليك بعد متريرة من فيدل (.)70
و��ض��اع��ف االرجنتيني غ�ي��دو ك��اري��و ب��ر�أ��س�ي��ة اثر
عر�ضية من �أنطونيو باراغان حيث جتاوزت الكرة
خط املرمى بقليل اكدها حكم الفيديو امل�ساعد
(.)76
وق�ل����ص ال�ه��ول�ن��دي ل��وك دي ي��ون��غ ال �ف��ارق عرب
ر�أ��س�ي��ة اث��ر عر�ضية م��ن االرج�ن�ت�ي�ن��ي ماركو�س
�أكونيا (.)90
ويف مباراة �أخ��رى تفوق قاد�ش على �ضيفه ايبار
ب � � �ه� � ��دف نظيف
�� � � �س� � � �ج� � � �ل � � ��ه
امل� � � �ه � � ��اج � � ��م
ال � � � � � � �ف� � � � � � ��ارو
ن� � �ي� � �غ � ��ري � ��دو
(.)40

جولة مثرية على املريخ تك�شف الكثري
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

ن�شرت وكالة الف�ضاء الأمريكية "نا�سا"� ،أول �صور متحركة ملتقطة عن طريق م�سبار "بر�سيفرين�س" الذي هبط،
م�ؤخرا ،على �سطح كوكب املريخ ،يف �إجناز علمي و�صف بـ"الهائل".
وقام امل�سبار الذي يتحرك على �ستة عجالت ،وهو بحجم �سيارة ،بقطع � 6.5أمتار ،يف اختبار ا�ستغرق ن�صف �ساعة
يف فوهة "كراتر" على الكوكب الأحمر.
وقام م�سبار "بري�سيفرين�س" بالقيادة لأمتار على �سطح املريخ ،بعد نحو �أ�سبوعني من هبوطه على الكوكب الأحمر،
و�سط �آمال ب�أن ي�ساعد علماء الفلك على امل�ضي قدما يف �أبحاثهم.
وجرى التحكم يف امل�سبار من قبل خرباء البعثة املوجودين على الأر�ض ،وبال�ضبط على مقربة من مدينة لو�س
�أجنلو�س الأمريكية.
وتقدم امل�سبار � 4أم�تر �إىل الأم��ام ،ثم ا�ستدار بـ 150درج��ة �إىل الي�سار ،وبعد ذل��ك ،حت��رك �إىل اخللف مبرتين
ون�صف.
وق��ال املهند�س يف بعثة "نا�سا"� ،أنايي�س زاريفيان� ،إن الأم��ور �سارت على نحو مذهل ،وا�صفا ما ح�صل باخلطوة
الكبرية.
ون�شرت وكالة الف�ضاء الأمريكية� ،صورة تظهر الآثار التي تركتها عجالت امل�سبار على �سطح كوكب املريخ.
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حجبته يف وات�ساب ..ف�أنهى حياتها

تكت�شف �شقة كاملة خمفية خلف مر�آة احل ّمام

ارت�ك��ب زوج يف ال�برازي��ل ج��رمي��ة ب�شعة للغاية ،عندما
قتل والدة �أطفاله الثالثة طعنا حتى املوت ،ب�سبب يبدو
ب�سيطا.
وذك ��رت �صحيفة "ال�صن" ال�بري�ط��ان�ي��ة� ،أن �إدغاردين
دو�س �سانتو�س 34( ،عاما) ،قتل زوجته ال�سابقة ،بعد �أن
حظرته على تطببيق "وات�ساب".
و�أ��ض��اف��ت �أن��ه طعنها بوح�شية ل��دى و�صولها �إىل مقر
عملها يف مدينة �أوروكوي� ،شمال �شرقي الربازيل ،يف 19
فرباير املا�ضي.
و�أظهرت لقطات �سجلتها كامريات املراقبة ،و�صول زوج
القتيلة ال�سابق �إىل مقر العمل يف ال�ساد�سة �صباحا.
وك��ان القاتل ينتظر ميندونكا ( 32ع��ام��ا) التي تعمل
خادمة يف مكان علمها لنحو  40دقيقة.
ور� �ص��دت ال �ك��ام�يرات حل�ظ��ات ك��ان ال�ق��ات��ل ي�ه��اج��م الأم
ال�شابة ،بينما كانت تكافح من �أجل التحرر من قب�ضته،
لكنه متكن منها وطرحها �أر�ضا ،و�شرع يف طعنها .وبعد
�أن ابتعد قليال ع��ن ج�سد القتيلة ،ع��اد وطعنها مرات
�أخرى.
وذك��رت تقارير حملية �أن اجلرمية جاء بعد �أن حجبت
الأم زوج �ه��ا ال���س��اب��ق ع�ل��ى ت�ط�ب�ي��ق ال �ت��وا� �ص��ل الفوري
"وات�ساب".
و�ألقت ال�شرطة القب�ض على القاتل يف منزله بعد حوايل
ن�صف �ساعة من اجلرمية ،حيث كان ي�ستعد للفرار.

اكت�شفت ام��ر�أة �أمريكية �أن مر�آة احلمام يف منزلها تخفي خلفها
�شقة كاملة ،و�شاركت هذا االكت�شاف يف �سل�سلة من � 4أجزاء على
موقع التوا�صل االجتماعي تيك توك.
و�أو�ضحت �سامانثا هارت�سو �أن �شقتها يف مدينة نيويورك دائ ًما ما
تكون باردة بغ�ض النظر عن ارتفاع درجة حرارة التدفئة ،ويف �أحد
الأي��ام �شعرت بتيار هواء بارد يلفح وجهها و�شعرها عندما دخلت
�إىل احل �م��ام ،وب ��د�أت بالبحث ع��ن �أي��ة ث�ق��وب حمتملة ميكن �أن
يت�سرب الهواء من خاللها.
وبعد التحري عن م�صدر الهواء ،اكت�شفت �أنه قادم من ناحية املر�آة،
وقررت �أن تبعدها عن اجلدار لتعرف ما تخفي خلفها ،واملفاج�أة
كانت وجود حفرة كبرية تف�صل منزلها عن �شقة �أخرى.
واعتقدت �سامانثا يف البداية �أن املكان هو خمزن �أو مرفق ي�ستخدم
للتجهيزات الكهربائية يف املبنى ،لكنها اكت�شفت �أن املكان املخفي
خلف مر�آة احلمام ما هو �إال �شقة جماورة ل�شقتها.
ودفع الف�ضول �سامانثا الرتداء كمامة وقفازات وحملت م�صباحاً
وت�سلحت مبطرقة الكت�شاف املزيد من �أ�سرار هذه ال�شقة ،وبينما
كانت تتجول فيها عرثت على م�ؤ�شرات لوجود حياة فيها ،حيث
كان هناك �أكيا�س �سوداء مليئة بالقمامة وزجاجات مياه متناثرة
ح��ول املكان .و�أظ�ه��رت ال�سالمل التي ت ��ؤدي �إىل الطابق ال�سفلي
با ًبا �آخر مغلق للمنزل ،قبل �أن تعود �سامانثا �إىل �شقتها ،بح�سب
�صحيفة مريور الربيطانية.

ق�صة أ�غرب من اخليال ..ا�ستعاد �شقيقه بعد  32عاما

ا�ستطاع رجل كولومبي �أن يعرث على �أخيه املختطف ،بعد عقود
طويلة من البحث امل�ضني ،ومل يكن يدور ببال الأ�سرة �أن ال�شمل
�سيلتئم من جديد ،لكن ال�صدفة كانت وراء الكثري مما ح�صل.
وب ��د�أت امل�ح�ن��ة ،عندما ك��ان ج��ون��ات��ان ال�ب��ال��غ ث�لاث��ة �أع ��وام يلعب
مع �شقيقه �ألفون�سو ،)7( ،يف حديقة منزلهما ،غربي العا�صمة
بوغوتا ،يف � 25سبتمرب عام  .1988وبينما كان الطفالن منهمكني
يف اللعب ،اق�ترب منهما �صديق للأ�سرة وطلب من جوناتان �أن
ي�صحبه لي�شرتي له حلوى.
ذهب جوناتان مع الرجل ثم اختفى ومل تعرث الأ�سرة له على �أثر
ملدة  32عاما ،ودخلت يف حمنة قا�سية وبحث م�ضن.
كان �شقيقهما الأو�سط خ��وان هيمينز (خم�سة �أع��وام) ينظر من
ال�ن��اف��ذة عندما �أخ��ذ ال��رج��ل �شقيقه .وي�ق��ول �إن��ه ك�بر ب�ين ذنب
�أل�ف��ون���س��و ال ��ذي مل مي�ن��ع ال��رج��ل م��ن �أخ ��ذ �شقيقه وب�ي�ن حزن
والدتهم (�آنا) على اختفائه.
بعد �ستة �أعوام ،يف عام  ،1994عاد الرجل املتورط يف اخلطف �إىل
البيت زاعما �أن زوج الأم طلب منه �أخذ الطفل ،وقال الرجل كذبا
�إن جوناتان مت تبنيه يف الواليات املتحدة.
تعهد خوان ب�أن يعرث على �شقيقه ،وظل يحاول منذ ذلك احلني.
وقال خوان الذي انتقل �إىل الواليات املتحدة يف عام  2007ليعمل
ممثال "كان هذا �أهم �شيء يل".
بعد �سنوات ،التقى خوان مع الرجل الذي �أخذ الطفل على مواقع
التوا�صل االجتماعي ،لكن الرجل تويف قبل �أن يتقابال.

مي ّرن ع�ضالت فكيه
والنتيجة مده�شة

تفاخر عار�ض �أزي��اء �إيطايل مبظهر
فكيه بعد �أ�شهر م��ن التمارين عرب
مقطع فيديو ن�شره على ح�سابه يف
تيك توك �أثار الكثري من اجلدل بني
امل�ت��اب�ع�ين .وح���ص��د مقطع الفيديو
�أكرث من مليوين م�شاهدة منذ ن�شره
على امل��وق��ع ،ويظهر فيه �شكل وجه
لوكا مار�شي�سي املنحوت بعد �شهرين
من التدريب املركز .و�صدم جنم تيك
ت��وك ال ��ذي ك��ان ل��دي��ه ب��ال�ف�ع��ل وجه
م�ن�ح��وت م��ن � �س �ن��وات م��ن التدريب
لفكيه� ،صدم امل�شاهدين عندما ك�شف
عن خط فكيه �شبه املثلث ال��ذي كان
ً
منتفخا على اجلانبني و�ضيق عند
ال��ذق��ن .ويف ال�ف�ي��دي��و ،مي�ك��ن ر�ؤي ��ة
ل��وك��ا يق�ضم ب�صوت منخف�ض على
جهاز مت��اري��ن الفك يف فمه لتقوية
ع�ضالت وجهه قبل �إزال�ت��ه ليتباهى
مبظهر فكه ال�ف��ري��د� .إال �أن الكثري
من املعلقني مل يعجبوا مبظهر لوكا،
و��ش�ب�ه��ه ال�ب�ع����ض ب��ال���س�ن�ج��اب الذي
يق�ضم اجلوز ،وعلق �آخرون �ساخرين
ب � ��أن وج �ه��ه ي �ب��دو الآن م �ث��ل مثلث
مقلوب .وك��ان لوكا ق��د ��ش��ارك عدداً
من مقاطع الفيديو تظهر �شكله قبل
وبعد تدريب فكيه ،مع بع�ض اللقطات
التي يعود تاريخها �إىل عام ،2016
حيث ب��دا �شكله خمتلفاً مت��ام�اً عما
ه��و عليه ال�ي��وم .ويف مقابلة �أجريت
م�ع��ه يف ن��وف�م�بر (ت���ش��ري��ن الثاين)
عام  ،2020حتدث لوكا عن حتوله
اجل�سدي حيث ك��ان ي��زن نحو 110
كيلوغرام عندما كان بعمر  18عام،
وبعد انف�صاله عن حبيبته بد�أ بزيارة
وك ��االت ع��ر���ض الأزي � ��اء ،لكنه واجه
م�شكلة يف العمل مع �أي منها ب�سبب
وزنه و�شكل وجهه امل�ستدير.
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تعرث على فتى �أحالمها بعد هجوم بالأ�سيد

ال�صحفية الإ�سبانية ماريا كا�سادو تقف على ال�سجادة احلمراء يف حفل جوائز جويا لأكادميية ال�سينما الإ�سبانية .رويرتز

الأم ال�شجاعة� ..ضحت بحياتها و�أنقذت تو�أمها

ا�ستطاعت وال��دة �إنقاذ تو�أمها ،وذلك بعدما رمت بج�سدها �أم��ام ال�سيارة
التي كانت �ستحطم ال�صغريين ،لوال ت�ضحيتها بنف�سها.
وتوفيت الوالدة هيالري غاالزكا البالغة من العمر  29عاما ،بعدما �أنقذت
تو�أمها البالغ من العمر خم�س �سنوات ،وذل��ك ب�إلقاء نف�سها �أم��ام �سيارة
م�سرعة كانت �ست�صدم الطفلني.
ونقلت �صحيفة "ديلي �ستار" الربيطانية عن والدة هيالري ،جودي كيلي،
قولها �إن ج�سدها �أنقذ الطفلني ،الفتة �إىل �أن القتيلة فتحت عينيها عقب
اال�صطدام امل�أ�ساوي ،ونظرت �صوب التو�أم ،وفارقت احلياة.
وحتقق �شرطة والية مي�شيغان يف احلادث ،الذي ت�سبب فيه �سائق كان يقود
برخ�صة قيادة مع ّلقة ،وذلك �إثر  5خمالفات �سابقة خطرية.
وذكرت ال�شرطة �أن ال�سائق الذي كانت �سرعة مركبته عند �صدم هيالري يف
حدود  140كيلومرتا يف ال�ساعة ،ف ّر من موقع احلادث� ،إال �أنه ّ
مت القب�ض
عليه الح�ق��ا .وحظيت ق�صة ت�ضحية ه�ي�لاري بتفاعل وا��س��ع يف الوالية
الأمريكية ،حيث نظمت حملتان جلمع التربعات� ،إحداها خ�ص�صت لتغطية
تكاليف جنازتها ،بينما �ستجمع الثانية الأموال ل�صالح �أطفالها.

قادر على �سرقة البيانات وال�صور ..حتذير من تطبيق خطري

يواجه م�ستخدمو هواتف �أندرويد حتذيرا من تطبيق "خطري للغاية" مت
حتميله �أكرث من  100مليون مرة حتى الآن ،ب�سبب �إخفائه برامج جت�س�س
خبيثة ،وتورطه يف خرق بيانات ماليني امل�ستخدمني.
وحذرت جملة "فورب�س" الأمريكية يف تقرير ،من تطبيقات "يف بي �إن"،
خا�صة املجانية منها ،وتطبيق "�سوبر يف بي �إن" على وجه التحديد.
وقالت ال�شركة امل�س�ؤولة عن تطبيق "يف بي �إن برو"� ،إن "�أكرث من 105
ماليني �شخ�ص قد ُت�سرق تفا�صيل بطاقات االئتمان اخلا�صة بهم ،ويتم
بيع ��ص��وره��م وم�ق��اط��ع الفيديو اخل��ا��ص��ة بهم ع�بر الإن�ترن��ت وت�سجيل
حمادثاتهم اخلا�صة" ب�سبب تلك التطبيقات ،الفتة �إىل �أنها (التطبيقات)
"ت�سمح للقرا�صنة باعرتا�ض االت�صاالت بني امل�ستخدم واملزود ،وحتى �إعادة
توجيه امل�ستخدمني �إىل خادم مت�سلل �ضار".
وتهدف تطبيقات " ،"VPNاملمنوعة يف دول عدة� ،إىل �إن�شاء "ممر" بني
جهازك والإنرتنت ،وتوجيه حركة امل��رور اخلا�صة بك عرب خادم لإخفاء
موقعك ون�شاطك على الإنرتنت .و�أ�صبحت هذه التطبيقات �أكرث �شيوعا
يف ال�سنوات الأخرية.
واجلمعة ،حذر فريق موقع "�سايرب نيوز" من �أن "م�ستخدما يف منتدى
قرا�صنة �شهري ،يبيع  3قواعد بيانات يُزعم �أنها حتتوي على بيانات اعتماد
امل�ستخدم وبيانات �أجهزتهم ،من ثالث خدمات  VPNخمتلفة.

�شكل �أ�سنان توبا بويوك�ستون
ي�صدم املتابعني!
ن���ش��رت املمثلة ال�ترك�ي��ة ال���ش�ه�يرة توبا
بويوك�ستون � �ص��ورة ع �ف��وي��ة ل �ه��ا على
�صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي ،ورمب� ��ا مل ت�ن�ت�ب��ه �إىل �أن
ال�صورة غري معدلة و�أن ال��زاوي��ة التي
التقطت منها ال���ص��ورة �أك ��دت �أن �شكل
�أ��س�ن��ان�ه��ا غ�ير متنا�سق ،ع�ل��ى عك�س ما
ت�ظ�ه��ر ع�ل�ي��ه يف امل���س�ل���س�لات وال�صور
الأخرى.
ك �م��ا �أن امل �ت��اب �ع�ين ر�أوا �أن التجاعيد
ح��ول عيني ت��وب��ا ظ��اه��رة ب�شكل وا�ضح،
ف��ا� �س �ت �غ��رب��وا � �ش �ك��ل امل �م �ث �ل��ة الرتكية
ال�شهرية دون فلرت �أو فوتو�شوب ،علماً
�أنها هي من ن�شرت ال�صورة.
يذكر �أن توبا ت�شارك يف م�سل�سل "ابنة
ال�سفري" بعد ان�سحاب املمثلة الرتكية
ن�سليهان �أتاغول منه.

متكنت ف�ت��اة هندية تعر�ضت لهجوم بالأ�سيد على يد
رجل رف�ضت عر�ض زواجه من العثور على فتى �أحالمها
وتزوجت منه بعد �أن التقت به يف امل�ست�شفى �أثناء تلقيها
العالج.
وكانت براموديني رول ( 28عاماً) بعمر  15عام عندما
تلقت عر�ضاً ل �ل��زواج ،لكنها رف�ضت ه��ذا ال�ع��ر���ض ،مما
دفع ال�شاب الذي كان ينوي الزواج منها لالنتقام ب�سكب
الأ��س�ي��د احل ��ارق ع�ل��ى وج�ه�ه��ا ،مم��ا ت�سبب ل�ه��ا بحروق
��ش��دي��دة ،وف�ق��دت ج ��زءاً ك�ب�يراً م��ن ب�صرها ،كما فقدت
�شعرها ب�سبب الهجوم.
�إال �أن هذا الهجوم مل مينع براموديني من العثور على
�شريك حلياتها ،فبعد  13عاماً من احل��ادث امل�أ�ساوي،
عقدت قرانها يف  1م��ار���س (�آذار) اجل��اري على �ساروج
��س��اه��و ( 29ع��ام �اً) يف م�سقط ر�أ� �س �ه��ا جاجات�سينبور،
�أودي�شا ،بعد لقائها لأول مرة يف عام .2018
ً
ممر�ضا ،وكان يزور امل�ست�شفى حيث
وكان �صديق �ساروج
كانت براموديني ال�شجاعة تخ�ضع للعالج ،و�سرعان ما
وقع االثنان يف احلب ،و�أقاما حفل زفافهما بح�ضور �أكرث
من � 1000شخ�ص.
وق��ال��ت ب��رام��ودي�ن��ي ال�ت��ي ارت ��دت ب��اروك��ة �شعر م�ستعار
يف ي��وم زفافها "�أ�شعر ب�أنني حمظوظة للغاية لكوين
متزوجة من �ساروج� ،إنه �شعور رائع ،وكان لدينا الكثري
من ال�ضيوف يف حفل زفافنا لالحتفال بهذه املنا�سبة"

�سوق احلمري  ..البيع وال�شراء بعقود وخرباء تثمني

ت�شتهر م�صر ب�أ�سواقها املختلفة وامل�ت�ع��ددة ،والتي
تكون حمددة ب�أيام معينة بح�سب كل قرية ومدينة
وحم��اف�ظ��ة ،ول�ك��ن يف حمافظة اجل�ي��زة ي��وج��د �سوق
يق�صده الآالف ي��وم اجلمعة من كل �أ�سبوع رغ��م �أن
�سلعته هي "احلمري".
م��ع ب ��زوغ ال�ف�ج��ر م��ن ك��ل ج�م�ع��ة ي���س��ارع املزارعون
و"العربجية" وجتار احلمري �إىل هذه ال�سوق املوجودة
مبنطقة الرباجيل �شمايل اجليزة ،ولها �شهرة وا�سعة
بني راغبي بيع �أو �شراء احلمري.
ال���س��وق مقامة على م�ساحة ف��دان ون�صف الفدان
وت�ستوعب م��ا ي�ق��رب م��ن  1000ر�أ� ��س م��ن احلمري
على وج��ه اخل�صو�ص وبع�ض اخليول ،ويعود تاريخ
�إن�شاءها لأكرث من  50عاما ح�سب بع�ض املتعاملني
بها.
وقت ال��ذروة والتكد�س و�أوج عمليات البيع وال�شراء
تكون يف متام ال�ساد�سة �صباحا وفق ما ر�صده موقع
�سكاي نيوز عربية.
يف هذا التوقيت تتعاىل الأ��ص��وات ،ويقف منا ٍد على
كل �شادر ي�صفق وي�ن��ادى ،حتى يجذب الزبائن �إىل

الب�ضاعة ال�ت��ي ي�صفها ب�ع�ب��ارات مثل �أج�م��ل �أن��واع
احلمري� ،أو حمري ذات �أ�صل "مرتبية على الغايل"،
"تعاىل خد حمارك وهت�شوف الفرق بني �أر�ضك
و�أر�ض جارك".
مبجرد ال��دخ��ول �إىل �سوق الرباجيل ،ت��ري احلمري
مرتا�صة عن اليمني وعن الي�سار ،وكل منها له لون
و��س��ن وح�ج��م و�سعر ،وي�ت�ب��ارى �أ�صحابها يف تقدمي
�أ� �س �ع��ار تناف�سية ل�ل�ف��وز بعمليات ال�ب�ي��ع ق�ب��ل بزوغ
ال�شم�س.
جتد يف ال�سوق بجانب قطعان احلمري ،تزاحما بني
راغبي ال�شراء وال�سما�سرة وخ�براء متخ�ص�صني يف
عملية تقييم ال�سعر ال �ع��ادل وحقيقة �سن احلمار
وي�ستعني به�ؤالء اخل�براء على وجه اخل�صو�ص من
جاء ال�سوق لل�شراء لأول مرة ويخ�شى �أن يتم الن�صب
عليه .اخل�برة هنا مل تكن نتيجة درا�سة يف مدرا�س
�أو جامعات ،ولكن ممار�سة عرب ح�ضور عمليات بيع
و� �ش��راء للحمري على م��دى ع���ش��رات ال�سنني ،حتى
�أ�صبح من ميلكها يتك�سب من ورائها  50جنيها لكل
عملية بيع يقوم ب�إمتامها ويتحملها امل�شرتي.

مرمي �أوزريل تتحول
لـ Minnie mouse

ن�شرت املمثلة الرتكية ال�شهرية مرمي �أوزريل �أح��دث ج�سة ت�صوير
لها يف �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي ظهرت فيها
بزي الكارتون ل�شخ�صية " "Minnie mouseبف�ستان �أحمر مرقط
بالأبي�ض ،وتركت �شعرها من�سدال على كتفيها بت�سريحة ناعمة .ولقيت
ال�صور �إعجاب عدد كبري من متابعيها.
ت��داول عدد من رواد مواقع التوا�صل االجتماعي �صورة جتمع املمثلة
الرتكية ال�شهرية مرمي �أوزريل بحبيبها الأمريكي� ،إذ ظهرت وهي حتلق
حليته بطريقة عفوية ورومان�سية ،ولفت البع�ض �إىل �أن ال�صورة م�سربة
من منزلها ،كما ولقيت ال�صورة رواجاً كبرياً يف �صفوف متابعيها.

م�ؤ�س�س تويرت يطرح
التغريدة الأوىل للبيع
ط� ��رح رئ �ي ����س ت��وي�ت�ر ج� ��اك دور� �س��ي
للبيع �أول تغريدة كتبها على ال�شبكة
قبل خم�سة ع�شر عاما ،وبلغت �أعلى
املزايدات حتى الأحد مليونني ون�صف
مليون دوالر ،يف م�ؤ�شر �إىل ال�شهية على
ه��ذا ال�ن��وع اجل��دي��د م��ن املحفوظات.
وك ��ان م��ؤ��س����س ال���ش�ب�ك��ة غ� � ّرد يف 21
�آذار/م��ار���س �" 2006أن�ش�أت ح�سابي
ع �ل��ى تويرت" .وق ��د و� �ض��ع اجلمعة
راب �ط��ا �إىل م��وق��ع "فاليوبلز" حيث
مي�ك��ن ل�ل��راغ�ب�ين ت �ق��دمي عرو�ضهم
لل�شراء .وبلغت قيمة العر�ض الأعلى
حتى �صباح الأح ��د مليونني ون�صف
مليون دوالر ،وقدّمه م�ستخدم يع ّرف
عن نف�سه با�سم "اي�ستايف" .و�أو�ضح
م��وق��ع امل � ��زادات ع�ل��ى ال �ت �غ��ري��دات �أن
"�صاحب التغريدة يعود له القرار يف
ما �إذا كان يريد ن�شرها على (قاعدة
ب�ي��ان��ات) بلوكت�شاين لإن���ش��اء ن�سخة
فريدة موثقة" .ويقوم �شراء تغريدة
على اال�ستحواذ على "�شهادة رقمية
فريدة عنها تكون موقعة وموثقة من
�صاحبها" ،وف��ق املوقع عرب �صفحته
للأ�سئلة والأجوبة .وتبقى التغريدة
نف�سها ظاهرة للجميع يف حال �أبقاها
جاك دور�سي �أو تويرت على ال�شبكة.
وي �ت �ي��ح م��وق��ع "توب �شوت" ال ��ذي
�أطلقته �شركة "دابر البز" يف ت�شرين
الأول�-أك�ت��وب��ر بال�شراكة مع الدوري
الأمريكي للمحرتفني يف كرة ال�سلة
(ان بي ايه)� ،شراء وبيع مقاطع فيديو
بعد ت�شفريها على �شكل عملة رقمية
وف��ق ن�سق ُي�ع��رف بـ"ان اف تي" ،مبا
ي�ضمن �أ�صالة املنتج الرقمي والقدرة
على تتبع م�صدره من خ�لال قاعدة
بيانات �سل�سلة الكتل (بلوكت�شاين).

