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�إيطاليا :الكابنت ماتيو �سالفيني رّ
يغي جلده!

بلدية �أبوظبي تنجز �صيانة مكونات البنية
التحتية مبنطقة مركز �أبوظبي للمعار�ض

•• الفجر –خرية ال�شيباين

خالل الأ�سبوعني املا�ضيني ،ال نرى �سواه على �شا�شات التلفزيون ،وهو يطرح بكل
النغمات عقيدته الأوروبية اجلديدة� .أيدينا و�أقدامنا وقلوبنا يف �أوروب��ا ،لكنني
بطبيعة احلال �أري��د �أوروب��ا التي تدافع عن امل�ؤ�س�سات والزراعة الإيطالية� ،أعلن
م�ؤخ ًرا ماتيو �سالفيني ،رئي�س الرابطة (�أق�صى اليمني)� .إذن ،ماذا حدث للرجل
الذي دعا عام � 2016إىل ا�ستفتاء على اليورو يف �أعقاب الت�صويت على الربيك�سيت،
و�أراد اخلروج من العملة املوحدة؟ قبل عام ،و�صف هذا ّ
املب�شر بال�سيادة بروك�سل
ب�أنها وكر الثعابني وابن �آوى.
يقول �سالفيني اجلديد� ،إنه منفتح على مقرتحات املفو�ضية املختلفة ،مبا يف ذلك
الهجرة ،ويف الربملان الأوروب��ي� ،صوت نوابه دون حتفظ عن خطة التحفيز التي
كانوا يتجنبونها قبل �أ�سابيع قليلة� .أورب��ة ماتيو �سالفيني هي املعجزة الأوىل لـ
(�سوبر ماريو) ،ميزح الإيطاليون ،الذين �أنع�ش �آمالهم و�صول احلاكم ال�سابق
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للبنك املركزي الأوروبي �إىل روما.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:26 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

هل مت اختطاف كالب ليدي
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ال�سراج مينع وزراءه من التوا�صل مع القيادة ال�سيا�سية اجلديدة

و�صول مراقبني دوليني لوقف �إطالق النار �إىل ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت:

•• �أبوظبي-وام:

منح �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه
اهلل» ،الراحل �سعادة �سريغي كوزنيت�سوف �سفري رو�سيا االحتادية ال�سابق
لدى الدولة و�سام اال�ستقالل من الطبقة الأوىل.
وجرت مرا�سم ت�سليم الو�سام �إىل عائلة ال�سفري الراحل يف مقر وزارة
اخلارجية الرو�سية يف مو�سكو حيث قام �سعادة الدكتور حممد �أحمد
اجلابر �سفري الدولة لدى رو�سيا االحتادية ،بتقدمي الو�سام �إىل ال�سيدة
فريا كوزنيت�سوفا حرم ال�سفري الراحل ،وذلك بح�ضور معايل ميخائيل
ب�غ��دان��وف ن��ائ��ب وزي��ر اخل��ارج�ي��ة وم�ب�ع��وث الرئي�س ال��رو��س��ي لل�شرق
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الأو�سط و�أفريقيا.

منع رئي�س املجل�س الرئا�سي حلكومة ال��وف��اق ،فايز
ال�سراج ،وزراءه وامل�س�ؤولني احلاليني عن ال�شركات
العامة من التوا�صل مع القيادة ال�سيا�سية اجلديدة
وع�ق��د ل �ق��اءات معها ،قبل ت�سلم مهامها واكت�سابها
�شرعية العمل ال�سيادي.
جاء ذلك يف من�شور وجهه ال�سراج �إىل الوزراء املفو�ضني
بحكومة الوفاق ور�ؤ�ساء الهيئات وامل�ؤ�س�سات والأجهزة
الإدارية وامل�صالح وال�شركات العامة وما يف حكمها.
�إىل ذلك ،و�صلت طليعة فريق مراقبني دوليني ت�ضم
ن�ح��و ع���ش��رة �أ��ش�خ��ا���ص �إىل ط��راب�ل����س لل��إع��داد ملهمة
الإ�شراف على وقف �إطالق النار املطبق يف ليبيا منذ
�أ�شهر والتحقق من مغادرة املرتزقة واجلنود الأجانب
املنت�شرين يف البالد ،ح�سبما ذكرت م�صادر متطابقة
�أم�س الأربعاء.
وق��ال م�صدر دبلوما�سي يف تون�س �إن ه��ذه الطليعة
املكونة م��ن ممثلني ع��ن �أع���ض��اء بعثة الأمم املتحدة
يف ليبيا وخرباء من مقر الأمم املتحدة يف نيويورك،
و�صلت �إىل طرابل�س الثالثاء عرب العا�صمة التون�سية.
وي�ف�تر���ض �أن ي��زور امل��راق�ب��ون مدينة ��س��رت الواقعة
يف منت�صف الطريق بني ال�شرق وال�غ��رب ،وم�صراتة
(الغرب) وبنغازي (ال�شرق).
ومهمة ه��ذه البعثة التي يفرت�ض �أن ت�ستمر خم�سة
�أ�سابيع ،هي التح�ضري لن�شر مراقبني الح ًقا يف �آلية
مراقبة وقف �إطالق النار ،ح�سب امل�صدر نف�سه.
وذك��ر م�صدر دبلوما�سي يف نيويورك �أن ه��ذه البعثة
�ستقدم �إىل جمل�س الأم��ن يف � 19آذار مار�س تقريرا

خطة جمهورية ملنع رفع العقوبات عن طهران

م�شروع قرار �أوروبي يدعو �إيران النتهاج ال�شفافية مع وكالة الطاقة

حزبي للكونغر�س للم�شرعني اجلمهوريني – النقاب،
يوم الثالثاء ،عن اخلطة الأك�ثر تف�صي ً
ال حتى الآن
ملواجهة مبادرات �إدارة بايدن جتاه طهران ومنعها من
تفكيك حملة ال�ضغط الأق�صى للرئي�س ال�سابق دونالد
ترمب على طهران والتي ت�ضمنت عقوبات م�شددة.
�إىل ذل ��ك� ،أك ��د م���ش��روع ق ��رار �أوروب� ��ي ح��ول طهران،
الأربعاء ،على �ضرورة انتهاج �إيران ال�شفافية مع وكالة
الطاقة الذرية.
ودعا م�شروع القرار الأوروبي �إيران �إىل الرتاجع عن
خروقها لالتفاق ال �ن��ووي ،م�شرياً �إىل �أن��ه ال ميكن
اجلزم ب�سلمية �أن�شطة �إيران النووية.
وكان الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون قد طالب
ن �ظ�ي َ�ره الإي � ��راين ح���س��ن روح� ��اين ب�ت�ح��دي��د مواقف
وا�ضحة ب�ش�أن امللف النووي وب�شكل �سريع.
وم��ن جهته ك��ان وزي��ر اخلارجية الفرن�سي ج��ان �إيف
ل��ودري��ان ق��د �أع �ل��ن �أن ب�ل�اده ��س�ت�ق��دم م���ش��روع قرار
للوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة ،ينتقد ق��رار �إيران
احلد من التعاون مع الوكالة.

•• عوا�صم-وكاالت:

يعمل اجلمهوريون يف الكونغر�س على جمموعة من
الإج� ��راءات ملنع �إدارة ب��اي��دن م��ن ال�ع��ودة �إىل االتفاق
ال�ن��ووي لعام  2015م��ع �إي ��ران ،وه��و جهد يت�ضمن
ً
�ضغطا ق�ضائ ًيا اً
كامل ملنع رفع العقوبات عن طهران
حتى تفكيك برناجمها النووي املتنازع عليه بالكامل
وف � ًق��ا ل�ل�م�ح��ادث��ات م��ع ال �ع��دي��د م��ن ق ��ادة ال�سيا�سة
اخلارجية للحزب اجلمهوري مع �صحيفة وا�شنطن
ف� ��ري ب �ي �ك��ون Washington Free Beacon
الأمريكية .ويواجه اجلمهوريون معركة �شاقة نظ ًرا
ل�سيطرة الدميقراطيني على الكونغر�س وقدرة �إدارة
بايدن على توجيه ال�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحدة
خالل ال�سنوات الأرب��ع املقبلة ،لكن معار�ضة تخفيف
العقوبات من قبل احلزبني قد جترب الإدارة على �إعادة
�ضبط نهجها يف الدبلوما�سية جتاه طهران.
وك � �ج� ��زء م� ��ن ه � ��ذا اجل � �ه� ��د ،ك �� �ش �ف��ت �إح � � ��دى جل��ان
الكونغر�س اجل�م�ه��وري��ة  – RSCوه��و �أك�ب�ر جتمع

ق ��ال وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة الرتكي،
م��ول��ود � �ش��اوو���ش �أوغ� �ل ��و� ،أم�س
الأرب� �ع ��اء� ،إن ت��رك�ي��ا وم���ص��ر قد
تتفاو�ضان على تر�سيم احلدود
يف �� �ش ��رق ال �ب �ح��ر امل �ت��و� �س��ط �إن
�سنحت الظروف.
ونقل تلفزيون (تي�.آر.تي عربي)
عن �شاوو�ش �أوغلو قوله :ميكننا
ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة م��ع م���ص��ر من
خ�لال التفاو�ض على امل�ساحات
البحرية وفقاً مل�سار عالقاتنا.
و�أ�ضاف :تلقينا ب�إيجابية ن�شاط
م�صر يف التنقيب �ضمن حدودها
البحرية يف البحر املتو�سط وفق
احرتام حدودنا.
ك��ان��ت م���ص��ر ق��د �أع �ل �ن��ت ال�شهر
املا�ضي عن طرح مزايدة للتنقيب
عن النفط والغاز يف  24منطقة
بع�ضها بالبحر املتو�سط.

قام �صحف ّيون يف اذاعة املن�ستري املحلية بتحقيق حول �إحدى
امل��دار���س مبحافظة املهدية بعد ت�شك ّيات من الأول�ي��اء حول
ال�سلوك املتطرف لبع�ض املدر�سني .وبعد التحقيق ،ات�ضح
�أن مدر�ستني ابتدائيتني يف معتمدية �شربان التابعة ملحافظة
املهدية ُتد ّر�س مناهجا ا�سالمية موازية للربنامج الر�سمي
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لوزارة الرتبية!

� 10صواريخ ت�ستهدف قاعدة �أمريكية يف الأنبار
•• بغداد�-أ ف ب:

ا�ستهدفت ع�شرة �صواريخ على الأق��ل �أم����س الأربعاء
قاعدة عني الأ�سد التي ت�ضم قوات �أمريكية يف الأنبار
ب�غ��رب ال �ع��راق ،على م��ا �أف ��ادت م�صادر �أمنية عراقية
وغ��رب�ي��ة ،يف ه�ج��وم �أدى �إىل وف��اة متعاقد م��دين مع
التحالف الغربي وي��أت��ي قبل يومني من زي��ارة البابا
فرن�سي�س التاريخية �إىل العراق.
وي��ذ ّك��ر ه��ذا ال�ه�ج��وم ب��ال���ص�ع��وب��ات اللوج�ستية التي
حتيط بزيارة البابا ،ال �سيما مع انت�شار موجة ثانية
من وباء كوفيد -19وو�سط تدابري �إغالق ملكافحتها.
لكن البابا �أكد الأربعاء �أنه �سيقوم بزيارته على الرغم
من الهجوم ال�صاروخي ،مو�ضحاً يف عظته الأ�سبوعية
بعد غد �إن �شاء اهلل �س�أذهب �إىل العراق لزيارة حج من
ثالثة �أيام.
وب�ش�أن الهجوم� ،أو�ضح املتحدث با�سم التحالف الدويل
ملكافحة املتطرفني يف العراق واين ماروتو يف تغريدة

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 28صفحة -الثمن درهمان

مو�سكو تدعو وا�شنطن اىل
عدماللعببالناربعدالعقوبات
•• مو�سكو�-أ ف ب:

دعت رو�سيا الواليات املتحدة
اىل ع��دم اللعب بالنار بعد
ف��ر���ض ع�ق��وب��ات على �سبعة
م �� �س ��ؤول�ين رو� ��س ك �ب��ار ردا
على ق�ضية ت�سميم املعار�ض
�أليك�سي نافالني التي ن�سبت
�إىل الكرملني.
ون� � ��ددت وزارة اخلارجية
ال��رو� �س �ي��ة يف ب �ي��ان بهجوم
معاد �ضد رو�سيا ي�أتي �ضمن
�سيا�سة �أمريكية خالية من
املنطق واملعنى وال ت�ؤدي �إال
اىل اال� �ض��رار ب�شكل �إ�ضايف
ب��ال �ع�ل�اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة مع
مو�سكو .وق��ال��ت اخلارجية
ال� ��رو� � �س � �ي� ��ة ال� � �ت � ��ي تتهم
وا�شنطن با�ستخدام ق�ضية
اليك�سي نافالني ذريعة من
�أج � ��ل ال �ت��دخ��ل ال �ع �ل �ن��ي يف
الق�ضايا الداخلية لرو�سيا،
�إن العبثية تنت�صر.
وت��اب�ع��ت ��س�نرد ع�ل��ى �أ�سا�س
مبد�أ املعاملة باملثل م�ؤكدة
�أن احل� ��� �س ��اب ��ات ال� �ه ��ادف ��ة
لفر�ض �شيء ما على رو�سيا
ع�بر ال�ع�ق��وب��ات �أو �ضغوط
�أخ� � ��رى ف���ش�ل��ت يف املا�ضي
و�ستف�شل اليوم.

حممد بن زايد ي�صدر قرارا ب�إعادة ت�شكيل
جمل�س �إدارة هيئة �أبوظبي للإ�سكان

•• �أبوظبي -وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة
�أبوظبي قراراً ب�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة هيئة �أبوظبي للإ�سكان برئا�سة
معايل فالح حممد فالح الأحبابي.
وي�ضم املجل�س ك ًال من �سعادة �سيف بدر حجى القبي�سي ،نائباً للرئي�س،
و�سعادة علي خليفة �أحمد القمزي ،و�سعادة حممد علي عبدان املن�صوري،
و�سعادة حمد علي حممد ال�ظ��اه��ري� ،سعادة عمرو �سعد عمر املنهايل،
وال�سيد طالل �شفيق عبداهلل الذيابي ،وال�سيد علي جا�سم علي املزروعي.

•• �أنقرة-وكاالت

•• الفجر  -تون�س

احد املدر�سني

را�شد الظاهري يتوج باملركز الأول يف
بطولة “ال دبليو �إ�س كي” بايطاليا

�أنقرة:قدنوقعاتفاقالرت�سيم
احلدود البحرية مع القاهرة

لبا�س �أفغاين :مدار�س داع�شية
يف تون�س ...2021؟

•• وا�شنطن�-أ ف ب:

�أكد الرئي�س الأمريكي جو بايدن
�أنه �سيكون لدى الواليات املتحدة
ما يكفي من لقاحات كوفيد-19
ل�سكانها البالغني بحلول �أواخر
�أي��ار م��اي��و ،يف وق��ت ي��زداد الو�ضع
�سجلت
� �س��وءا يف ال�ب�رازي ��ل ال �ت��ي ّ
�أع�ل��ى ح�صيلة وف�ي��ات يومية على
الإطالق.
و� �س� ّ�ج��ل ال �ب �ل��دان �أك�ب��ر ع ��دد من
ال ��وف �ي ��ات يف ال � �ع ��امل� ،إذ �أعلنت
ال��والي��ات املتحدة ع��ن � 515ألف
وف� ��اة ب��ال �ف�يرو���س ب�ي�ن�م��ا �أح�صت
الربازيل � 225ألف وفاة .ويدفع
البلدان ثمن الإر��ش��ادات ال�صحية
املت�ضاربة ب�ش�أن و�ضع الكمامات
وغري ذلك من الإجراءات.
و�أقدمت والية تك�سا�س على خطوة
مثرية للجدل ال�ث�لاث��اء ب�إلغائها
ق� � ��رار ف ��ر� ��ض و�� �ض ��ع الكمامات
رغ��م حت��ذي��ر ال�سلطات ال�صحية
الأمريكية من عدم التزام الواليات
باخلطوات التي مت ا ّتخاذها للحد
من تف�شي الوباء.
و�أع � �ل ��ن ب ��اي ��دن ع ��ن ات� �ف ��اق مهم
ت��و�ّ��ص�ل��ت �إل �ي��ه م�ي�رك وجون�سون
�آند جون�سون تتعهّد فيه ال�شركتان
العمالقتان يف جم��ال ال�صناعات
ال��دوائ �ي��ة ال�ت�ع��اون لإن �ت��اج ال ّلقاح
ال � � ��ذي ط� � �وّرت � ��ه ج ��ون� ��� �س ��ون �آن� ��د
جون�سون.

ع��ن وق��ف �إط�ل�اق ال�ن��ار ورح�ي��ل �آل�ي��ة مراقبة القوات
الأجنبية.
و�أعلن الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش
ال�شهر املا�ضي� ،أن جمل�س الأم��ن يعتزم ن�شر طليعة
وحدة مراقبة وقف �إطالق النار يف ليبيا.
و�أكدت مبعوثة الأمم املتحدة ال�سابقة �ستيفاين وليامز
�أن ال�ف��ري��ق �سيمثل ق��وة خفيفة و ق��اب�ل��ة للتطوير،
وتت�ألف من مراقبني مدنيني غري م�سلحني.
وجنحت جهود دبلوما�سية يف وقف الأعمال الع�سكرية
وتوجت بتوقيع اللجنة الع�سكرية الليبية يف جنيف
برعاية الأمم املتحدة يف  23ت�شرين الأول �أكتوبر
املا�ضي ،اتفاقا لوقف �إطالق النار ب�شكل دائم يف انحاء
البالد.
وتق�ضي �أهم بنود االتفاق على رحيل القوات الأجنبية
واملرتزقة يف مهلة ت�سعني يوما ،انتهت دون رحيل �أو
تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأرا�ضي الليبية.
وقد ك�شفت الأمم املتحدة مطلع كانون الأول دي�سمرب
امل��ا��ض��ي ،ع��ن وج ��ود � 20أل �ف��ا م��ن ال �ق��وات الأجنبية
واملرتزقة يف ليبيا .كما �أ�شارت �إىل وجود ع�شر قواعد
ع�سكرية يف ليبيا ،ت�شغلها ب�شكل جزئي �أو كلي قوات
�أجنبية ومرتزقة.
وه ��ذه ال �ق��وات يف ال�غ��ال��ب م��وزع��ة ح��ول � �س��رت حيث
يقع خط اجلبهة منذ منت�صف ح��زي��ران يونيو و�إىل
اجلنوب يف قواعد جوية رئي�سية ال �سيما يف اجلفرة،
على بعد  500كلم جنوب طرابل�س ل�صالح املوالني
حل�ف�تر ،و�إىل ال �غ��رب يف ال��وط�ي��ة (امل��وال �ي��ة حلكومة
الوفاق الوطني) � ،أكرب قاعدة ع�سكرية على احلدود
التون�سية.

ينبهون التالميذ ب�أن ال�صور والتلفاز حرام

ب��اي��دن :كميات لقاح كافية
للبالغنيالأمريكينيبنهايةمايو
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�أخبار الإمارات

�أن ع�شرة �صواريخ ا�ستهدفت قاعدة ع�سكرية عراقية
هي قاعدة عني الأ�سد التي ت�ضم ق��وات من التحالف
يف � 3آذار مار�س . 2021
و�أ�ضاف ماروتو �أن قوات الأمن العراقية تقود التحقيق
يف الهجوم ،علماً �أن وا�شنطن تن�سب الهجمات املماثلة
غالبا �إىل ف�صائل م�سلحة موالية لإيران.
و�أ��ش��ارت خلية الإع�لام الأمني التابعة لقيادة القوات
الأم �ن �ي��ة ال�ع��راق�ي��ة ب��دوره��ا �إىل �أن ال���ص��واري��خ التي
ا�ستخدمت يف الهجوم هي من طراز غراد ،مو�ضح ًة �أن
الهجوم مل يت�سبب بـخ�سائر تذكر.
لكن م�صادر �أمنية عراقية وغربية �أف ��ادت ع��ن وفاة
متعاقد م��دين م��ع ال�ت�ح��ال��ف ال ��ذي ت �ق��وده الواليات
املتحدة يف العراق بنوبة قلبية �إث��ر الهجوم ،ب��دون �أن
حتدد جن�سيته .من جهتها �أكدت م�صادر �أمنية غربية
�أن ال�صواريخ التي ا�ستهدفت القاعدة هي من نوع �آر�ش
�إيرانية ال�صنع وهي ذات د ّقة �أعلى من ال�صواريخ التي
ت�ستهدف عادة مواقع غربية يف البالد.

يتقدم

عبيد حميد املزروعي
رئي�س حترير جريدة الفجر و�أ�سرة التحرير
ب�أحر العزاء و�صادق املوا�ساة �إىل

الأ�ستاذ /عمر و�صفي �أديب عطايا
وعموم الأ�سرة الكرمية و�إىل جميع �آل عطايا الكرام
لوفاة املغفور له

املهند�س الأ�ستاذ /و�صفي �أديب عطايا
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ال�شم�س للهند�سة واملقاوالت يف الإمارات
تغمد اهلل الفقيد العزيز بوا�سع رحمته  ،و�أ�سكنه ف�سيح جناته
 ،و�ألهم �آله وذويه ال�صرب وال�سلوان

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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�أخبـار الإمـارات

Thursday

جمموعة الإمارات ت�ؤكد التزامها باحلفاظ على احلياة الربية واملوائل

•• دبي-وام:

02

�أك��دت جمموعة الإم��ارات التزامها بحماية احلياة الربية وامل��وائ��ل كما �سلطت ال�ضوء على جهود
املجموعة يف هذا ال�صدد خالل منتدى بيئي عرب الإنرتنت ملوظفيها العامليني وذلك مبنا�سبة اليوم
العاملي للحياة الربية .وحتدث خالل املنتدى خرباء من حممية دبي ال�صحراوية ومنتجع "الإمارات
ون �آند �أونلي وولغان فايل" يف �أ�سرتاليا والإم��ارات لل�شحن اجلوي عن اجلهود املتوا�صلة حلماية
الأن��واع واملوائل املهددة باالنقرا�ض يف دبي و�أعمال التعوي�ض يف �أعقاب حرائق الغابات الأ�سرتالية
وكيف تقوم طريان الإمارات بدورها يف مكافحة االجتار باحلياة الربية عرب �شبكة خطوطها العاملية
بالإ�ضافة �إىل تقليل االنبعاثات واال�ستهالك امل�س�ؤول على احلفاظ على احلياة الربية واملوائل �أحد
الركائز الثالث يف �إطار ا�سرتاتيجية اال�ستدامة البيئية ملجموعة الإم��ارات التي ت�ؤمن �أن من حق
�أجيال امل�ستقبل �أن تتمتع بر�ؤية احلياة الربية يف موائلها و�أن جمال العامل والتنوع البيولوجي
ي�شكالن م�صدر �إلهام لل�سفر.

رئي�س الدولة مينح �سفري رو�سيا الراحل و�سام
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد
اال�ستقالل من الطبقة الأوىل
يهنئون رئي�س بلغاريا باليوم الوطني لبالده
••�أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي -وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"،
برقية تهنئة �إىل فخامة رومني راديف رئي�س جمهورية بلغاريا وذلك مبنا�سبة اليوم
الوطني لبالده .كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،
برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س رومني راديف .وبعث �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل دولة بويكو بوري�سوف رئي�س وزراء جمهورية بلغاريا.

منح �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" ،ال��راح��ل �سعادة �سريغي
كوزنيت�سوف �سفري رو�سيا االحتادية ال�سابق لدى الدولة و�سام اال�ستقالل من الطبقة الأوىل.
وجرت مرا�سم ت�سليم الو�سام �إىل عائلة ال�سفري الراحل يف مقر وزارة اخلارجية الرو�سية يف مو�سكو حيث قام
�سعادة الدكتور حممد �أحمد اجلابر �سفري الدولة ل��دى رو�سيا االحت��ادي��ة ،بتقدمي الو�سام �إىل ال�سيدة فريا
كوزنيت�سوفا حرم ال�سفري الراحل ،وذل��ك بح�ضور معايل ميخائيل بغدانوف نائب وزي��ر اخلارجية ومبعوث
الرئي�س الرو�سي لل�شرق الأو�سط و�أفريقيا .و�أ�شاد �سعادة ال�سفري بجهود الراحل خالل �أداء مهام عمله يف تعزيز
عالقات ال�صداقة الوثيقة بني البلدين ال�صديقني .من جانبها تقدمت عائلة ال�سفري الراحل ومعايل بغدانوف
بخال�ص �شكرهم وتقديرهم �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" على
هذه اللفتة الكرمية والتي حتمل معاين الوفاء والتقدير جلهود ال�سفري الراحل �سعادة �سريجي كوزنيت�سوف.

دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي تنظم ملتقى �أكادميية �أبوظبي الق�ضائية  .. 2020حتديات و�إجنازات
•• �أبوظبي-وام:

نظمت دائ��رة الق�ضاء يف �أبوظبي �أم�س امللتقى
الإع�لام��ي الإف�ترا� �ض��ي الـ 74حت��ت ع�ن��وان "
�أكادميية �أبوظبي الق�ضائية  .. 2020حتديات
و�إجنازات ".
و�أ�س�ست دائ��رة الق�ضاء يف �أبوظبي الأكادميية
عام  2007لتكون م�ؤ�س�سة تعليمية وتدريبية
متخ�ص�صة يف الدرا�سات الق�ضائية ذات معايري
دول �ي��ة ت��وف��ر خ��دم��ات�ه��ا الأك��ادمي �ي��ة للدائرة
وخم �ت �ل��ف امل ��ؤ� �س �� �س��ات وال �ه �ي �ئ��ات ال �ع��ام �ل��ة يف
الدولة وخارجها ولأع�ضاء الهيئة الق�ضائية
واملر�شحني للإن�ضمام اىل �سلك الق�ضاء وكافة
القانونيني.
وحت ��دث خ�ل�ال امللتقى ��س�ع��ادة امل�ست�شار علي
ال �� �ش��اع��ر ال �ظ ��اه ��ري م��دي��ر �إدارة التفتي�ش
ال �ق �� �ض��ائ��ي ب ��ال ��دائ ��رة ع �� �ض��و جم �ل ����س �إدارة
الأك��ادمي�ي��ة م��ؤك��دا �أن الأك��ادمي�ي��ة م�ستمرة يف
حتقق �أهدافها يف تدريب وتطوير ودعم �أع�ضاء
ال�سلطة الق�ضائية الفتا اىل اجلهد امللمو�س
واملتوا�صل للأكادميية لتحقيق تلك الأهداف.
من جانبه قال الدكتور �سامي الطوخي مدير
�أكادميية �أبوظبي الق�ضائية �إن التدريب الذي
تقدمه الأك��ادمي�ي��ة يعد �أ�سا�سيا لإع��داد كوادر
وطنية متميزة حتقق ر�ؤي ��ة الأك��ادمي �ي��ة نحو
عدالة ناجزة عاملية اجلودة.
و�أ��ض��اف ان الأكادميية حققت �إجن��ازات باهرة
خ�لال ف�ترة جائحة كوفيد _  19الفتا اىل
�أن جمل�س ادارة الأكادميية اعتمد خطة عاجلة

للعمل و التدريب منذ بداية اجلائحة متا�شيا
مع الإجراءات الإحرتازية.
و�أ� �ش ��ار ال��دك �ت��ور ال �ط��وخ��ي �إىل �أن ا�ستخدام
ال��ذك��اء الإ�صطناعي يف العمل الق�ضائي من
��ض�م��ن اخل �ط��ط الأ� �س��ا� �س �ي��ة ل ��دائ ��رة الق�ضاء
يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي وي�ت��م ا�ستخدامه يف جمال
التدريب الذاتي والإختبارات الذاتية وغريها
م��ن ب��رام��ج الأك ��ادمي �ي ��ة ال �ت��ي ي �ت��م التدريب
عليها من اجلانب القانوين با�ستخدام الذكاء
الإ�صطناعي بالإ�ضافة اىل اجلانب التقني.
وا��س�ت�ع��ر���ض را� �ش��د ال��درم �ك��ي امل��دي��ر الإداري
ب��الأك��ادمي �ي��ة �أب � ��رز �إجن � � ��ازات الأك ��ادمي� �ي ��ة يف
جم��ال ال�ت��دري��ب الق�ضائي وال �ق��ان��وين خالل
ع��ام  2020مو�ضحا �إج��راء من�صة �أكادميية
�أبوظبي الإلكرتونية  1232ور�شة عمل عرب
القاعات االفرتا�ضية كما مت حتقيق 2419
�ساعة تدريبية مبعدل  242برناجما ودورة
ت��دري �ب �ي��ة ،مب �� �ش��ارك��ة ن �ح��و � 20أل �ف��ا و937
�شخ�صا ا�ستفاد من �إج�م��ايل تلك ال��ور���ش ،بلغ
ع��دد الذكور منهم � 13ألفا و ، 168والإناث
� 7آالف و 769وذلك بن�سبة ر�ضا بلغت 93%
من �إجمايل ن�سبة امل�شاركني يف الور�ش.
و�أو�ضح �أن خالل العام  2019مت �إجراء نحو
 115برناجما تدريبيا ،وخالل عام 2020
رغ��م �أزم ��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا مت �إج� ��راء 242
برناجما بن�سبة زيادة �أكرث من .100%
كما ا�ستعر�ض �إجن ��ازات الأك��ادمي�ي��ة يف املجال
ال �ت �ق �ن��ي وال �ت �ح ��ول ال��رق �م��ي ح �ي��ث ب �ل��غ عدد
التفاعالت ملن�صة الأكادميية  2مليون و342

�أل�ف��ا و 400تفاعل خ�لال ع��ام  2020الأمر
ال��ذي يعك�س اهتمام املتدربني بالدخول على
من�صة االكادميية واملتابعة ب�شكل دوري ،مبيناً
�أن ه �ن��اك  2969ع���ض��وا ف �ع��اال مت ت�سجيله
�إلكرتونياً يف من�صة االكادميية ملتابعة الربامج
الإل�ك�ترون�ي��ة ،وب�ن��اء عليه مت تنفيذ  33دورة
تعليم ذاتي لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية و�أعوان
الق�ضاء ،و 38اختباراً �إلكرتونياً وتوفري �أكرث
م��ن  1000م ��ادة علمية �إل �ك�ترون �ي��ة ،وذلك
ب�ن���س�ب��ة حت ��ول �إل� �ك�ت�روين ب�ل�غ��ت  85%من
خدمات الأكادميية.
من جانبها �أو�ضحت منى احلربي رئي�سة ق�سم
امل�ك�ت�ب��ة امل��رك��زي��ة يف االك��ادمي �ي��ة �أن مقتنيات
امل �ك �ت �ب��ة زادت خ �ل�ال ع� ��ام � 2020إىل 14
�أل�ف��ا و 35كتابا يف ال�ق��ان��ون وع�ل��وم��ه ،كما مت
رف��ع  185كتابا �إلكرتونيا على نظام املكتبة
امل��رك��زي��ة ،فيما قدمت املكتبة  2824خدمة
للم�ستفيدين وذل��ك بن�سبة ر�ضا بلغت 94.1
 %عن خدمات املكتبة ،فيما بلغ عدد زوار بوابة
الأح�ك��ام والت�شريعات � 63ألفا و 973زائرا،
حيث مت و�ضع �أكرث من � 60ألف �صفحة على
بوابة الأحكام والت�شريعات.
و�أو� �ض��ح مو�سى �إ�سماعيل رئي�س ق�سم �ش�ؤون
�أكادميية �أبوظبي الق�ضائية �أن اخت�صا�صات
�أك��ادمي �ي��ة �أب��وظ �ب��ي ال�ق���ض��ائ�ي��ة تت�ضمن 14
اخت�صا�صا رئي�سيا ،من بينها و�ضع برامج �إعداد
وتنمية قدرات �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية والتي
ت�شمل ال�ب�رام��ج الإل��زام �ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة بربامج
التدريب "التكوين" الأ�سا�سي لأع�ضاء ال�سلطة

الق�ضائية "الق�ضاة" و�أع�ضاء النيابة العامة،
وب��رام��ج ال �ت��دري��ب التخ�ص�صي الإل ��زام ��ي يف
حاالت التحول من النيابة العامة �إىل الق�ضاء
�أو ال�ع�ك����س ،وال �ت �ح��ول م��ن حم�ك�م��ة �أو دائ ��رة
ق�ضائية متخ�ص�صة �إىل �أخ��رى �أو م��ن نيابة
متخ�ص�صة �إىل �أخرى.
?وقال " كما تت�ضمن الإخت�صا�صات برامج
وف �ع��ال �ي��ات ال �ت��دري��ب امل���س�ت�م��ر لأغ ��را� ��ض رفع
كفاءة الق�ضاء و�أع�ضاء النيابة العامة واالرتقاء
مب���س�ت��وى �أدائ �ه��م يف �شتى ال�ع�ل��وم الق�ضائية
والإداري � � ��ة والإن �� �س��ان �ي��ة وال�ت�ق�ن�ي��ة وغريها".
ولفت �إىل �أن االخت�صا�صات الرئي�سية تت�ضمن
برامج �إع��داد وتنمية قدرات حمامي احلكومة
وت�شمل الربامج الإلزامية املتعلقة بالتدريب
"التكوين" الأ�سا�سي ملحامي احلكومة ،وبرامج
التدريب التخ�ص�صي الإلزامي يف حاالت النقل
م��ن ق�سم لأخ��ر داخ��ل �إدارة ق�ضايا احلكومة،
وبرامج وفعاليات التدريب امل�ستمر لرفع كفاءة
حمامي احلكومة واالرت�ق��اء مب�ستوى �أداءهم
يف �شتى العلوم القانونية والإداري��ة والإن�سانية
والتقنية وغريها.
?و�أ�شار �إىل ال�شراكات وبروتوكوالت التعاون
واالت�ف��اق��ات الدولية م��ع ع�ضو راب�ط��ة املعاهد
الق�ضائية ملجل�س التعاون اخلليجي العربي،
وع �� �ض��و ��ش�ب�ك��ة م �ع��اه��د ال �ت��دري��ب الق�ضائية
ال�ع��رب�ي��ة ،وع�ضو ال�شبكة العربية الأوروبية
للتدريب الق�ضائي ،واملدر�سة الوطنية للق�ضاء
بفرن�سا ،وقاعدة خ�براء ومدربني �أجانب من
كافة الدول العربية والأجنبية.

�شرطة �أبوظبي و االحتاد الن�سائي و «�إيواء» تعزز الوعي مبخاطر املخدرات
•• �أبوظبي -وام:

�أطلقت �شرطة �أبوظبي بالتعاون
مع االحت��اد الن�سائي العام ومركز
�أب� ��وظ � �ب� ��ي ل� �ل ��إي� � ��واء وال ��رع ��اي ��ة
الإن�سانية "�إيواء" ،حملة �شاملة
مل �ك��اف �ح��ة امل � �خ� ��درات ت���س�ت�م��ر ملدة
� �ش �ه��ر ،ت �� �س �ت �ه��دف ف �ئ��ة ال�شباب،
و�أول �ي��اء الأم ��ور والأ��س��ر واملجتمع
امل�ح�ل��ي ،وت���س�ع��ى �إىل ت�ع��زي��ز وعي
املجتمع بالأ�سباب والآث��ار املدمرة
ل �ل �م �خ��درات وال �ن �ت��ائ��ج الوخيمة
ل�ت�ع��اط�ي�ه��ا وت �ط��وي��ق انعكا�ساتها
ال �� �س �ل �ب �ي��ة ع �ل��ى ال� �ف ��رد والأ� � �س ��رة
واملجتمع.
وتنظم اجل�ه��ات ال�ث�لاث ع��ددا من
امل� �ب ��ادرات وال�ف�ع��ال�ي��ات والربامج
امل �ي��دان �ي��ة وامل� �ح ��ا�� �ض ��رات وور�� ��ش
العمل التوعوية باللغات "العربية
واالجن �ل �ي��زي��ة والأوردو" وتبث
ع�بر و��س��ائ��ل الإع�ل��ام والتوا�صل
االج�ت�م��اع��ي �أي �� �ض��ا .و�أك� ��د �سعادة
ال � �ل ��واء م �ك �ت��وم ع �ل��ي ال�شريفي،
م��دي��ر ع ��ام � �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي� ،أن

�إط �ل��اق احل �م �ل��ة ي �ع��زز ال�شراكة
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة امل �� �س �ت �م��رة بني
�شرطة �أبوظبي و�شركائها ،م�شيدا
بالتعاون املثمر وت�ضافر اجلهود
بني خمتلف امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة
والتي تبذل ق�صارى جهدها للحد
م��ن ك��اف��ة �أ��ش�ك��ال اجل��رمي��ة ب�شكل
ع��ام وامل �خ��درات ب�شكل خ��ا���ص من
�أج ��ل ح�م��اي��ة �أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع من
براثن اجلرمية واالنحراف ومما
ي �ع��زز ال �ت �� �ش��اور وت �ب ��ادل اخل�ب�رات
واملمار�سات الناجحة لو�ضع �أف�ضل
الآل �ي��ات وال���س�ب��ل للت�صدي لهذه
الآفة.
ولفت �إىل اهتمام �شرطة �أبوظبي
و�شركائها للو�صول �إىل جمتمع
خ� � ��ال م� ��ن امل � � �خ� � ��درات ،وت� �ق ��دمي
احللول املنا�سبة للمتعاطني ،من
خالل اال�ستفادة من �أحكام القانون
الذي ي�ضمن الإعفاء من امل�ساءلة
ال�ق��ان��ون�ي��ة للمتقدمني لل�شرطة
�أو النيابة �أو ال��وح��دة العالجية،
للعالج الطوعي من الإدم ��ان من
تلقاء �أنف�سهم� ،أو من خ�لال �أحد

�أفراد الأ�سرة و�أقاربهم.
و�أكد �أهمية دور الأ�سرة باعتبارها
�صمام الأم��ان حلماية الأب�ن��اء من
خماطر هذه الآف��ة كونها الركيزة
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ل�تر��س�ي��خ ال�سلوكيات
القومية لدى الأبناء والعمل على
حت�ف�ي��زه��م وت�ه�ي�ئ��ة ب�ي�ئ��ة �سليمة
و�صحية ت�سهم يف النمو والتطور
وت�ن�م��ي ب��داخ�ل�ه��م ن��زع��ات الإب ��داع
واالبتكار يف حياتهم و�شغل �أوقات
فراغهم مبا يعود عليهم �إيجابيا.
من جانبها قالت �سعادة نورة خليفة
ال�سويدي ،الأم�ي�ن ال�ع��ام لالحتاد

الن�سائي العام " :يحر�ص االحتاد
الن�سائي ال�ع��ام ب��دع��م وتوجيهات
�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��س��ري��ة "�أم الإمارات"،
وبالتعاون مع �شركائه على تفعيل
امل���س��ؤول�ي��ة املجتمعية جت��اه بحث
خطورة تعاطي املخدرات بني �أفراد
املجتمع ون�شر الوعي بينهم لتعزيز
ف �ه �م �ه��م مب �ح��ددات �ه��ا و�إدراك � �ه� ��م
بخطورتها و�آث ��ار تعاطيها ب�شكل

ع ��ام ،وت�ع��ري��ف الأج �ي ��ال النا�شئة
ب�أ�ضرارها وتداعياتها على �صحتهم
ونف�سيتهم وعافيتهم وج�سدهم
وم�ستقبلهم ،وذل��ك ان�سجاما مع
الرعاية الكرمية للقيادة الر�شيدة
ب �ح �م��اي��ة امل �ج �ت �م��ع وج �ع �ل��ه خاليا
مت��ام��ا م��ن اجل��رمي��ة ،ون�ب��ذ ك��ل ما
يعكر �صفو �أف��راد املجتمع �أو ي�ضر
ب���ص�ح�ت�ه��م وح �م��اي �ت �ه��م م ��ن عبث
ال �ع��اب �ث�ين ،وت �ن��اغ �م��ا م��ع اجلهود
ال��وط�ن�ي��ة احل�ث�ي�ث��ة ،ال �ت��ي تبذلها
ال��دول��ة حلماية �أب�ن��اء ال��وط��ن من
وب� ��اء امل � �خ ��درات� � ،س��واء يف جمال

ال �ت��وع �ي��ة� ،أو ال� �ع�ل�اج ،والرعاية
الالحقة".
و�أك��دت ال�سويدي� ،أن الأ��س��رة هي
ال��درع احل�صني للأبناء واحلماية
لهم من ال�سقوط يف براثن تعاطي
املخدرات ،وذلك من خالل متابعة
�أول�ي��اء الأم ��ور للتغريات التي قد
ت �ط��ر�أ ع�ل��ى ��س�ل��وك�ي��ات وت�صرفات
الأبناء ذك��وراً و�إناثاً وخ�صو�صاً يف
مرحلة املراهقة ،الفت ًة �إىل �ضرورة
ب �ن��اء م���س��اح��ة ل �ل �ح��وار العاطفي
امل�ستمر بني �أفراد الأ�سرة الواحدة،
وخ �ل��ق �أج� � ��واء �أ� �س��ري��ة م�ستقرة،
و�آمنة مبنية على املحبة والتفاهم
والرفق� ،إىل جانب �أهمية �إ�شراك
الأب� �ن ��اء يف امل �� �س��اب �ق��ات والربامج
ال �ت��دري �ب �ي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة والعلمية
والفنية والريا�ضية وغ�يره��ا من
املجاالت ح�سب رغباتهم وميولهم،
وذل��ك يف �سبيل تعزيز �إمكاناتهم
وخ� �ل ��ق ب �ي �ئ��ة داع� �م ��ة لطاقاتهم
وطموحاتهم و�إبداعاتهم ،و�إ�شغال
�أوق��ات �ه��م الثمينة مب��ا مي�ه��د لهم
ال �ط��ري��ق مل�ستقبل �أك �ث�ر �إ�شراقاً

وتطورا.
م ��ن ج�ه�ت�ه��ا ث�م�ن��ت � �س �ع��ادة �سارة
�شهيل ،م��دي��ر ع��ام م��رك��ز �أبوظبي
ل�ل ��إي� ��واء وال ��رع ��اي ��ة الإن�سانية
"�إيواء" االه �ت �م��ام ال ��ذي توليه
القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات
ب �ب �ن��اء الإن �� �س��ان ب��اع �ت �ب��اره ركيزة
�أ�سا�سية ل�ضمان الأم��ن واالزدهار
 ..م � ��ؤك� ��دة ع �ل��ى �أه �م �ي ��ة العمل
امل���ش�ترك م��ع ك��اف��ة ال���ش��رك��اء مبا
ي�خ��دم حتقيق الأم��ن واال�ستقرار
والرفاه جلميع �أبناء املجتمع.
و�أع ��رب ��ت ع��ن ت �ق��دي��ره��ا للتعاون
والتن�سيق امل�ستمرين ب�ين مركز
�أب� ��وظ � �ب� ��ي ل� �ل ��إي� � ��واء وال ��رع ��اي ��ة
الإن �� �س��ان �ي��ة "�إيواء" وال�شركاء
م��ن خمتلف اجل �ه��ات وامل�ؤ�س�سات
مل �ع��اجل��ة ق �� �ض��اي��ا امل �ج �ت �م��ع ب�شكل
�إي� �ج ��اب ��ي وف � �ع � ��ال ،م� ��� �ش�ي�ر ًة �إىل
ق��درات وخ�برات املركز يف التعامل
م��ع ��ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع امل�ست�ضعفة
وغري امل�ستقرة من �ضحايا العنف
والإيذاء بكافة �أ�شكاله .
و�أب � ��دت ا� �س �ت �ع��داد امل��رك��ز لتقدمي

الدعم واخلربة يف جماالت الإيواء
و�إع ��ادة الت�أهيل ،للمتعافيات من
الإدمان الالتي يحتجن ال�ست�شارات
وهي فكرة قيد الدرا�سة ،للم�ساعدة
على العودة التدريجية �إىل احلياة
الطبيعية وهي م�س�ؤولية م�شرتكة
ن�أخذها على عاتقنا جميعا حلماية
و�إنقاذ �ضحايا الإجتار بالب�شر مما
ي��ؤك��د �أه�م�ي��ة م�ب��ادرت�ن��ا ه��ذه التي
ن ��أم��ل �أن تتبعها م �ب��ادرات �أخرى
ت�خ��دم ا��س�ت�ق��رار املجتمع و�سعادة
�أبنائه.
وت �� �س �ع��ى احل �م �ل ��ة �إىل توظيف
التنوع الوا�سع للقنوات الإعالمية
وم�ن���ص��ات ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
وت ��أث�ي�ره��ا الإي �ج��اب��ي ع�ل��ى �أف ��راد
املجتمع عرب ن�شر �أخبار �صحفية،
و�إر�� �س ��ال ر��س��ائ��ل ن���ص�ي��ة ،وتقدمي
برامج تلفزيونية و�إذاعية ،ور�سائل
مرئية و�صوتية وتوزيع مطبوعات
وك�ت�ي�ب��ات ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ،وب ��ث ر�سائل
ال �ت��وع �ي��ة ع�ب�ر � �ش��ا� �ش��ات ال�سينما
و�أجهزة ال�صرافة ،ومراكز خدمة
العمالء ،وغريها من الو�سائل.

�شرطة دبي حت�صل على �شهادة الت�صنيف الأوروبي يف �إدارة الأزمات
•• دبي -وام:

�أكادميية �شرطة دبي تبحث مع وفد من غامبيا تبادل اخلربات واملعارف يف املجاالت ال�شرطية والأمنية
•• دبي -وام:

بحثت �أكادميية �شرطة دب��ي مع وف��د من جمهورية غامبيا �آف��اق التعاون
امل���ش�ترك ب�ين ال�ط��رف�ين يف جم��ال ت �ب��ادل اخل�ب�رات وامل �ع��ارف يف املجاالت
ال�شرطية والأمنية .جاء ذلك خالل زيارة الوفد لالكادميية برئا�سة يانكوبا
�سونكب ،وزير الداخلية،حيث التقى ب�سعادة اللواء الدكتور حممد �أحمد بن
فهد ،م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون الأكادميية والتدريب ،والعميد الأ�ستاذ
الدكتور غيث غامن ال�سويدي ،مدير �أكادميية �شرطة دبي ،ونائبه العميد
الأ�ستاذ الدكتور حممد بطي ال�شام�سي ،ومديري الإدارات الفرعية و�ضباط
الأك��ادمي�ي��ة .واك��د ال�ل��واء الأ��س�ت��اذ الدكتور حممد �أح�م��د ب��ن فهد ،حر�ص

القيادة العامة ل�شرطة دبي وبتوجيهات من معايل الفريق عبد اهلل خليفة
املري القائد العام ل�شرطة دبي ،على مد كافة ج�سور التوا�صل والتعاون مع
جميع الدوائر احلكومية وامل�ؤ�س�سات والهيئات داخل وخارج الدولة.
وق ��دم العميد ال��دك�ت��ور غ�ي��ث غ��امن ال���س��وي��دي�� ،ش��رح�اً م��وج��زاً ع��ن ن�ش�أة
الأك��ادمي�ي��ة وم��راح��ل تطورها ،ور�ؤي�ت�ه��ا ور�سالتها و�أه��داف�ه��ا املُنبثقة عن
الأه � ��داف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال �ع��ام��ة ل���ش��رط��ة دب ��ي ،و�أط�ل�ع�ه��م ع�ل��ى جتربة
الأك��ادمي �ي��ة يف �إع� ��داد وت ��أه �ي��ل ال �ك��وادر الأم �ن �ي��ة ،م��ن الطلبة املر�شحني
وامل��ر��ش�ح��ات ،والطلبة اجلامعيني ،وال� ��دورات الت�أ�سي�سية املختلفة فيما
ا�ستعر�ض النقيب عبد اهلل حمد ال�شام�سي ،رئي�س ق�سم املعار�ض والت�سويق
ب�إدارة العالقات العامة مهام واجنازات االكادميية امام الوفد.

ح�صلت القيادة العامة ل�شرطة دبي ممثلة يف مركز
�إدارة ال �ط��وارئ والأزم � ��ات وال �ك��وارث ع�ل��ى �شهادة
الت�صنيف الأوروبي يف �إدارة الأزمات والكوارث "جي
�سي مارك" ،وذلك جلهودها يف ا�ستمرارية الأعمال
واحلفاظ على �سالمة موظفيها ومتعامليها �أثناء
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا " ك��وف�ي��د  ،"19ح�ي��ث ُي �ع��د هذا
الإجناز اجلديد ا�ستكما ًال ملنظومة و�سل�سلة التميز
والإب ��داع يف �شرطة دب��ي ،ويف �إط��ار احل�صول على
�أف�ضل املمار�سات واملقايي�س وامل��وا��ص�ف��ات العاملية
يف منظومة �إدارة وت�ط��وي��ر الأداء .وت�سلم �سعادة
اللواء الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل،
م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون التميز والريادة� ،شهادة
الت�صنيف الأوروبي من الدكتور عمرو طالب ،مدير
مم�ث��ل "كاناغلف" للمعايري القيا�سية الدولية،
بح�ضور العميد علي غ��امن ،م��دي��ر م��رك��ز �شرطة
املرقبات ،والعقيد �أحمد بورقيبه ،مدير مركز �إدارة
الطوارئ والأزم��ات والكوارث ،ونائبه املقدم �سعيد
بن دمل��وك ،واملقدم ال�شيخ ماجد املعال رئي�س ق�سم
التدريب والتمارين يف املركز ،وعدد من ال�ضباط.
وق��ال ال�ل��واء عبد ال�ق��دو���س العبيديل� ،إن القيادة
ال �ع��ام��ة ل���ش��رط��ة دب ��ي ت�ع�م��ل وف ��ق ر�ؤي � ��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم ،نائب
رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دبي،
رع��اه اهلل ،لتحقيق التميز يف جميع امل�ج��االت ،كما
�أنها تعمل وبتوجيهات من معايل الفريق عبد اهلل
خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي على تطبيق
�أف�ضل املمار�سات العاملية يف خمتلف املهام املنوطة
ب�ه��ا .و�أو� �ض��ح ال�ل��واء العبيديل �أن ح�صول �شرطة
دبي على هذه ال�شهادة ي�ؤكد حر�صها على تطبيق

�أف�ضل املعايري واملوا�صفات القيا�سية ،مبا يقودها
�إىل حتقيق ال��ري��ادة والتميز امل�ؤ�س�سي يف خمتلف
املجاالت ،وذلك يف �إطار اجلهود التي تبذلها ملواءمة
كافة عملياتها مع توجهات حكومة دب��ي وقيادتها
احل�ك�ي�م��ة ،ل�ل��و��ص��ول بالعمل احل�ك��وم��ي �إىل �أرفع
مراتب الأداء ،مما ي�ساهم ذل��ك يف املحافظة على
مكانة و�سمعة �إم ��ارة دب��ي يف ك��اف��ة �أن �ح��اء العامل.
و��ش�ك��ر ال �ل��واء ال�ع�ب�ي��ديل ال�ع��ام�ل�ين يف م��رك��ز �إدارة
ال �ط��وارئ والأزم ��ات وال �ك��وارث على م��ا ب��ذل��وه من
جهود لتحقيق �شرطة دبي هذا الإجناز الذي ي�ضاف
�إىل �إجنازات القيادة العامة ل�شرطة دبي ،كما تقدم
�سعادته بجزيل ال�شكر �إىل �شركة "كاناغلف" على
جهودهم يف التدقيق والتقييم احل�صول على �شهادة
الت�صنيف الأوروبي .ومن جانبه ،قال العقيد �أحمد
بورقيبه �إن ح�صول مركز �إدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث على �شهادة "جي �سي مارك" ي�ؤكد حر�ص
املركز على تطوير �أنظمة العمل ورف��ده��ا ب�أحدث

الأنظمة والأدوات التي حتقق �أف�ضل املعايري العاملية
يف ك��اف��ة اجل��وان��ب ،وم�ن�ه��ا م��رك��ز �إدارة الطوارئ
والأزم � ��ات وال� �ك ��وارث ،م��ا �أث �م��ر ع��ن ت�ق��دم �شرطة
دبي يف هذا اجلانب على امل�ستوى العاملي كم�ؤ�س�سة
�شرطية رائ ��دة يف تطبيق امل�ع��اي�ير .وب�ي�ن العقيد
بورقيبة �أن التدقيق على متطلبات ال�شهادة مت من
قبل ف��ري��ق مخُ ت�ص م��ن اال�ست�شاريني م��ن �شركة
"كاناغلف" حيث قاموا مبنح ال�شهادة ل�شرطة دبي
وفقا للمعايري واملقايي�س العاملية.
وم��ن جانبه ،تقدم الدكتور عمرو طالب بالتهنئة
للقيادة العامة ل�شرطة دبي وموظفيها بح�صولها
على ��ش�ه��ادة الت�صنيف الأوروب � ��ي ،م���ش�يراً �إىل �أن
�شرطة دب��ي ُت�ع��د م��ن ال�سباقني يف جم��ال اجلودة
والتميز والريادة وي�شهد على ذلك اجلوائز العاملية
والإقليمية واملحلية التي ح�صلت عليها ،الأمر الذي
يدل على حر�صها واهتمامها ب�إ�سعاد املجتمع من
خالل تقدمي خدمات راقية تلبى تطلعاتهم.
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�سفارة الإمارات يف عمان تنفذ املرحلة الثانية من حملة �إغاثة املت�ضررين من الربد وال�شتاء طرق دبي حت�صد جائزة ذهبية عن �أمتتة خدمات ترخي�ص ال�سائقني �إقليميا

•• عمان-وام:

نفذت �سفارة الدولة يف ع ّمان املرحلة الثانية من حملة �إغاثة املت�ضررين من موجة ال�برد وال�شتاء يف اململكة
الأردنية الها�شمية ،واملقدمة من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،حيث جرى توزيع نحو  1100مدف�أة و1300
بطانية على م�ستحقيها ،و�شملت منذ انطالقها ال�شهر املا�ضي نحو  3100من الأ�سر املتعففة والأيتام يف خمتلف
حمافظات اململكة ،ومئات الالجئني يف املخيمات ،ب�إ�شراف ال�سيد خالد علي النعيمي القائم ب�أعمال �سفارة الدولة
يف ع ّمان .و�أعرب النعيمي يف هذه املنا�سبة عن بالغ تقديره واعتزازه ملا يجمع دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة
الأردنية الها�شمية من عالقات متميزة على ال�صعد كافة ،وبالروابط املتينة و�أوا�صر التكافل االجتماعي التي
جتمع ال�شعبني ال�شقيقني ،كما قدم �شكره للحكومة الأردنية على تعاونها مع �سفارة الإمارات لإجناح مبادرة �إغاثة
املت�ضررين من موجة الربد وال�شتاء يف مراحلها كافة.
و�أ�شاد بالتن�سيق امل�ستمر والب ّناء مع وزارة التنمية االجتماعية واجلمعيات الأردنية املعنية بالعمل اخلريي والإن�ساين
م�شريا �إىل �أن حملة املت�ضررين من موجة الربد وال�شتاء ت�أتي بتوجيهات حثيثة من قيادة دولة الإمارات احلكيمة،
ويف �إطار الدعم الإغاثي الذي د�أبت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي على تنفيذه �سنوياً.

•• دبي-وام:

�أع �ل �ن��ت ه�ي�ئ��ة ال �ط��رق وامل��وا� �ص�ل�ات ع��ن ف��وزه��ا باجلائزة
الذهبية عن فئة "جتربة املتعاملني اخلليجية "2020
وال �ت��ي منحتها  Gulf Customer CXلأف�ضل
اجلهات يف ممار�سات جتربة املتعاملني وذل��ك عن م�شروع
ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي يف "�إعادة ه�ن��د��س��ة خ��دم��ات ترخي�ص
ال�سائقني" .و�أو��ض�ح��ت الهيئة �أن ه��ذه اجل��ائ��زة الذهبية
التي ح�صلت عليها �إقليميا ج��اءت ثمرة للجهود املبذولة
يف حتقيق قفزة نوعية يف �أمتتة خدمات ترخي�ص ال�سائقني
بحيث يتم ت��وف�يره��ا ب�شكل �سهل ومب�سط على القنوات

�أولوية ق�صوى يف �أجندة عملنا.
و�أ�ضافت �أن التبني الرقمي يف خدمات ترخي�ص ال�سائقني
ي�سهم �أي�ضاً يف حتقيق م�ؤ�شرات ا�سرتاتيجية دبي للمعامالت
ال�لاورق�ي��ة م��ن خ�لال اال�ستغناء ع��ن الأوراق املطلوبة يف
اخلدمات كافة وتبديلها بتكامل رقمي مع اجلهات املالكة
لها لتبادلها من خالل الأنظمة الإلكرتونية ..م�ؤكدة �أن
وج��ود بنية حتتية تقنية وفق �أعلى املعايري �أ�سهم بقوة يف
رقمنة �أو �أمتتة قرابة  200خدمة يف القطاعات وامل�ؤ�س�سات
كافة و�إن هذه اجلائزة تعك�س احلر�ص على حتقيق غايتنا
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الأوىل "دبي الذكية" وال�ث��ال�ث��ة "�إ�سعاد
النا�س" وال�سابعة "متيز هيئة الطرق واملوا�صالت".

الذكية للهيئة �سواء املوقع الإلكرتوين �أو التطبيقات و�أن
امل�شروع الفائز باجلائزة كان يهدف �إىل ا�ستخدام التحول
ال��رق �م��ي يف �إع � ��ادة ه�ن��د��س��ة خ��دم��ات ت��رخ�ي����ص ال�سائقني
لتح�سني جتربة املتعاملني يف احل�صول على رخ�صة القيادة
يف من�صة م��وح��دة متكاملة ..م ��ؤك��دة �أن امل���ش��روع ي�سهم
بفعالية يف تقليل ع��دد زي ��ارات املتعاملني للح�صول على
خ��دم��ات ترخي�ص ال�سائقني وب��ال�ت��ايل تعزيز اال�ستدامة
البيئية م��ن خ�لال تخفي�ض الب�صمة الكربونية �إ�ضافة
�إىل حت�سني وتطوير العمليات الت�شغيلية مل��زودي خدمات
ترخي�ص ال�سائقني من خالل �أمتتة �إجراءات العمل لديهم
ف� ً
ضال عن تعزيز رفع معدالت ر�ضا املتعاملني الذي يحتل
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نهيان بن مبارك يبحث مع املفو�ض العام الإيطايل ا�ستعدادات امل�شاركة يف �إك�سبو 2020
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل ال�شيخ نهيان بن
م�ب��ارك �آل نهيان وزي��ر الت�سامح
والتعاي�ش يف ق�صره ام�س باولو
غلي�سنتي املفو�ض العام الإيطايل
لإك�سبو  2020دب��ي ال��ذي يقوم
بزيارة ر�سمية �إىل الدولة.
ورح ��ب م�ع��ايل ال�شيخ ن�ه�ي��ان بن
م�ب��ارك ب�ب��اول��و غلي�سنتي وبحث
�سبل تعزيز عالقات التعاون بني
دولة الإمارات وجمهورية �إيطاليا
يف ظل امل�شاركة الإيطالية الفاعلة
يف �إك���س�ب��و  2020دب��ي وتنامي

ال �� �ش��راك��ة اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة بني
البلدين ال�صديقني يف خمتلف
املجاالت.
وت � �ط� ��رق اجل ��ان � �ب ��ان �إىل جن ��اح
دول��ة الإم ��ارات يف ا�ست�ضافة �أهم
الأحداث العاملية باحرتافية عالية
كما ا�ستعر�ضا امل�شاركة الإيطالية
يف �إك�سبو  2020دبي.
و�أك � ��د م �ع��ايل ال���ش�ي��خ ن �ه �ي��ان بن
م �ب��ارك �أن الإم � � ��ارات و�إيطاليا
تتمتعان ب�ع�لاق��ات ا�سرتاتيجية
را� �س �خ��ة ت���ش�ه��د ت �ط��ورا م�ستمرا
ب �ف �� �ض��ل دع � ��م ورع� ��اي� ��ة قيادتي
ال�ب�ل��دي��ن ال�صديقني مب��ا يحقق

تطلعات �شعبيهما نحو م�ستقبل
م�شرق.
وق��ال معاليه �إن �إك�سبو 2020
دب� ��ي ي �ج �� �س��د ر� �س ��ال ��ة الإم � � ��ارات
احل �� �ض��اري��ة امل ��رت� �ك ��زة �إىل قيم
ال �� �س�ل�ام وال �ت �� �س��ام��ح والتعاي�ش
وال�ت���ض��ام��ن الإن �� �س��اين مب��ا يعزز
م �ب��ادئ الأخ � ��وة الإن �� �س��ان �ي��ة على
م�ستوى ال�ع��امل خل�ير الإن�سانية
جمعاء.
و�أ� � �ض� ��اف م �ع��ال �ي��ه �أن الإم � � ��ارات
ت�ستعد لإبهار العامل خالل �إك�سبو
 2020دب ��ي ور�� �س ��م م�ستقبل
ال�ع��امل ملرحلة م��ا بعد "كوفيد-

 "19وال �ع �م ��ل م �ع��ا م ��ن �أج ��ل
م�صلحة الب�شرية جمعاء جت�سيدا
اللتزام الإمارات بتعزيز االزدهار
العاملي .و�أكد معايل ال�شيخ نهيان
بن مبارك �آل نهيان �أن الإمارات
قدمت منوذجا فريدا يف مواجهة
ت��داع�ي��ات جائحة "كوفيد"-19
والتعامل بكفاءة وا�ستباقية عرب
ب��رن��ام��ج ق��وي للتق�صي الوبائي
ومنظومة �صحية رائ��دة �أ�سهمت
يف احلفاظ على �سالمة املجتمع.
وم��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د امل�ف��و���ض العام
الإي �ط��ايل لإك���س�ب��و  2020دبي
ا� �س �ت �ع��داد ب �ل��اده ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف

ه��ذا احل��دث ال��دويل ال��ذي ي�شكل
من�صة ا�ستثنائية تعك�س مكانة
الإم��ارات الرائدة عامليا يف تنظيم
�أهم الفعاليات واملعار�ض العاملية
باحرتافية والتزام كبريين.
وقال باولو غلي�سنتي �إن العالقات
الإي �ط��ال �ي��ة الإم ��ارات �ي ��ة جتمعها
رواب��ط قوية قائمة على التعاون
امل �� �ش�ت�رك م� �ع�ب�را ع ��ن تطلعات
ب�ل�ادة ب�ت�ع��زي��ز ه��ذا ال �ت �ع��اون �إىل
�آف� � ��اق �أرح� � ��ب ..م �� �ش �ي��دا بجهود
الإم��ارات يف تعزيز قيم الت�سامح
وال�سالم على م�ستوى ال�ع��امل ملا
يعزز ال�سالم العاملي.

يتيح جهاز ًا حديث ًا ومتطور ًا ميكنهم من قراءة �صفحات من ذاكرة الوطن بلغة برايل

الأر�شيف الوطني يفتح قناة جديدة ت�سهل اطالع ذوي التحديات الب�صرية على �إ�صداراته

•• ابوظبي-الفجر:

ي� ��وا� � �ص� ��ل الأر�� � �ش� � �ي � ��ف ال ��وط� �ن ��ي
اهتمامه الكبري ب��ذوي التحديات
الب�صرية ،ويف ه��ذا الإط��ار �أ�ضاف
�إىل م �ق �ت �ن �ي��ات��ه ج � �ه � ��ازاً خا�صاً
ب � �ق� ��راءة ل �غ��ة ب� ��راي� ��ل ،م ��ن ن ��وع:
(QUOTATION FOR
BRAILLENOTE
)TOUCHE PLUS
مي � ّك��ن ه ��ذه ال���ش��ري�ح��ة م��ن �أبناء
املجتمع ال��و��ص��ول �إىل �إ�صدارات
الأر��ش�ي��ف الوطني وق��راءت�ه��ا على
هذا اجلهاز .و�أ ّكد �سعادة الدكتور
عبداهلل حممد الري�سي ،مدير عام
الأر�شيف الوطني �أن هذا االهتمام

ي�أتي يف �إط��ار م�س�ؤولية الأر�شيف
املجتمعية والإن�سانية جت��اه ذوي
ال �ت �ح��دي��ات ال �ب �� �ص��ري��ة ،ورفدهم
ب�صفحات مهمة م��ن ت��اري��خ دولة
الإمارات العريق و�إرثها احل�ضاري،
م��ا ي�ع��زز لديهم االن�ت�م��اء للوطن
والوالء لقيادته احلكيمة.
وع� ��ن ه� ��ذا اجل � �ه ��از ،ق� ��ال �سعادة
ع �ب��د اهلل م��اج��د �آل ع �ل��ي املدير
التنفيذي للأر�شيف الوطني :يع ّد
ه ��ذا اجل �ه��از ج� ��زءاً م��ن منظومة

متكاملة ،ي�ه��دف منها الأر�شيف
ال��وط �ن��ي �إىل ت��وف�ي�ر �إ� �ص ��دارات ��ه
ال��وط �ن �ي��ة ب�ج�م�ي��ع ال��و� �س��ائ��ل؛ �إذ
�إن��ه حر�ص على توفريها ب�شكلها
الورقي ،ويف كتب �سمعية ي�ستفيد
م�ن�ه��ا ذوو ال �ت �ح��دي��ات ال�سمعية،
ووف� � ��ره� � ��ا �أي � �� � �ض � �اً ع� �ل ��ى ب ��رام ��ج
التطبيقات الذكية الإلكرتونية.
وي�أتي هذا �ضمن م�ساعيه الد�ؤوبة
يف ال��و� �ص��ول �إىل � �ش��رائ��ح القراء
ك��اف��ة ،وبخ�صو�ص ج�ه��از القراءة

ب �ل �غ��ة ب ��راي ��ل ال � ��ذي مت اق �ت �ن ��ا�ؤه
ح��دي �ث �اً؛ ف� ��إن الأر� �ش �ي��ف الوطني
يفتح بذلك قناة جديدة �أمام ذوي
ال�ت�ح��دي��ات ال�ب���ص��ري��ة بو�صولهم
�إىل �إ� �ص��دارات��ه بلغة ب��راي��ل ،فهذا
اجلهاز التقني احلديث من �ش�أنه
ال �ت �ح��وي��ل ال � �ف� ��وري للن�صو�ص
املكتوبة ب�صيغة معينة �إىل حروف
برايل النافرة ،والتي يقر�أها ذوو
التحديات الب�صرية باللم�س ،وعرب
ه ��ذه احل � ��روف ال �ن��اف��رة �سيعمل

الأر� �ش �ي��ف ال��وط�ن��ي ع�ل��ى تو�صيل
م�ضامني �إ�صداراته الوطنية �إىل
ه��ذه ال�شريحة م��ن �أب�ن��اء املجتمع
بوا�سطة هذا اجلهاز.
ي�شار �إىل �أن اجل�ه��از ال��ذي ي�شبه
يف ت�صميمه احلوا�سيب اللوحية،
ميكن حتميل امل��ادة عليه كما هي
م �ك �ت��وب��ة يف م �ل �ف��ات WORD
ول �ك��ن ب���ص�ي�غ��ة  ،DOCويقوم
اجل� �ه ��از ب�ترج �م �ت �ه��ا يف اللحظة
ن�ف���س�ه��ا �إىل ح� ��روف ب��راي��ل التي

ي�ستطيع ذوو التحديات الب�صرية
ق ��راءت� �ه ��ا .وق� ��د �أت� � ��اح الأر� �ش �ي��ف
الوطني مل�ستخدمي اجلهاز مكاناً
منا�سباً يف قاعة (�إ�سعاد املتعاملني)
مبقره؛ ليتمكنوا من ا�ستخدامه
بي�سر و�سهولة ب�ق��راءة املحتويات
املحملة عليه بلغة برايل ،و�سيعمل
الأر� �ش �ي��ف ال��وط �ن��ي ع �ل��ى حتقيق
�أكرب فائدة من اجلهاز باال�ستعانة
به يف ال��دورات التدريبية والور�ش
ال �ق��رائ �ي��ة ال �ت ��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا ل ��ذوي

ال�ت�ح��دي��ات الب�صرية يف املعار�ض
وغريها.
وي � �ج ��در ب ��ال ��ذك ��ر �أن الأر�� �ش� �ي ��ف
الوطني �أطلق قبل ب�ضعة �شهور،
وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة زايد العليا
لأ�صحاب الهمم ،كتاب (زاي��د من
ال �ت �ح��دي �إىل االحت � ��اد) مطبوعاً
بلغة ب��راي��ل ،لكي ي�سهل على هذه
ال�شريحة االطالع على ف�صول من
ال���س�ج��ل احل��اف��ل مل�ن�ج��زات القائد
امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل

نهيان ،طيب اهلل ثراه.
وق �ب��ل ه ��ذا ال�ك�ت��اب ال ��ذي يت�ألف
م � ��ن م � �ئ � ��ات ال � �� � �ص � �ف � �ح� ��ات ،ك� ��ان
الأر�شيف الوطني قد طبع ثالثة
كتيبات تعليمية ،ه��ي" :زايد من
التحدي �إىل االحتاد" و"خليفة:
رح �ل ��ة �إىل امل�ستقبل" و"ق�صر
احل�صن "1966-1795بلغة
برايل �أي�ضاً.
ومي �ت ��د ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن الأر�شيف
الوطني واجلهات الر�سمية املعنية
ب ��ذوي ال �ت �ح��دي��ات ال�ب���ص��ري��ة �إىل
جم� � ��االت م� �ت� �ع ��ددة ف �ي �ن �ظ��م لهم
املحا�ضرات ذات امل�ضمون الوطني،
وي�شارك يف الفعاليات الكربى التي
حتظى باهتمامهم.

بهدف ت�سهيل �إقامة الفعاليات اخلا�صة لغري امل�سلمني

دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي تتعاون مع دائرة تنمية املجتمع
•• �أبوظبي-الفجر:

وقعت دائ��رة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي مُذ ّكرة تفاهم مع دائ��رة تنمية
املجتمع لت�سهيل تنظيم الفعاليات اخلا�صة ،املُقامة يف دور العبادة لغري
امل�سلمني ،وف��ق ال�ضوابط وال���ش��روط لرتخي�ص وت�أ�سي�س دور العبادة يف
الإم��ارة .ومبوجب مُذكرة التفاهم ،التي وقعها ك ّل من �سعادة �سعود عبد
العزيز احلو�سني وكيل دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي ،و�سعادة املهند�س
حمد علي الظاهري ،وكيل دائرة تنمية املجتمع� ،ستتمكن دائرة تنمية املجتمع
املوحدة واملتكاملة التي
من الو�صول �إىل نظام ترخي�ص الفعالياتّ ،
املن�صة ّ
واخلا�صة بالفعاليات التي يتم
تديرها دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي
ّ
تنظيمها يف �أبوظبي ،بهدف ت�سهيل �إجراءات ت�سجيل الفعاليات وترخي�صها.

و�س ُت�سهم مُذكرة التفاهم يف تعزيز التوا�صل والتعاون بني دائ��رة الثقافة
وال�سياحة – �أبوظبي ودائرة تنمية املجتمع ،عرب ا�ستخدام النظام احلديث
اخلا�صة وتنظيمها ،وي�شمل ذلك تراخي�ص فعاليات
لتن�سيق �إدارة الفعاليات
ّ
ً
اخلا�صة لغري امل�سلمني .كما �ست�شهد االتفاقية �أي�ضا �إن�شاء جلنة
دور العبادة
ّ
م�شرتكة بني امل�ؤ�س�ستني للإ�شراف على النظام اجلديد و�ضمان جناحه.
وقال �سعادة �سعود عبد العزيز احلو�سني ،وكيل دائرة الثقافة وال�سياحة –
�أبوظبي" :تعد ال�شراكة والتعاون من املبادئ الأ�سا�سية يف مهمتنا لتحقيق
ال���ص��ورة الكاملة لإم ��ارة �أب��وظ�ب��ي بكافة �إم�ك��ان��ات�ه��ا ،حيث حت��ر���ص دائرة
الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي على الدخول يف �شراكات متميزة مع الهيئات
احلكومية واخلا�صة� ،سعياً لإحداث �أثر �إيجابي يف املجتمع ،و�ضمان �شعور
جميع املقيمني يف دولة الإمارات بالرتحيب والقبول ،مبا ين�سجم مع قيمنا

الرا�سخة يف التعاي�ش والت�سامح .ومن �ش�أن هذه االتفاقية اال�سرتاتيجية مع
دائرة تنمية املجتمع �أن ُت�سهّل تنفيذ اخلدمات اللوج�ستية الالزمة لتخطيط
اخلا�صة لغري امل�سلمني يف �أبوظبي ،ف� ً
ضال
و�إقامة الفعاليات يف دور العبادة
ّ
عن �إتاحة فر�ص تبادل املعرفة والتعاون بني م�ؤ�س�ستينا".
ومن جانبه ،قال �سعادة املهند�س حمد علي الظاهري ،وكيل دائ��رة تنمية
املجتمع� " :أن ه��ذه اخلطوة تعزز من ن�شر روح الت�سامح يف املجتمع عرب
حتقيق امل���س��اواة وال�ت�ك��اف��ل املجتمعي وااله�ت�م��ام ب��ال��واق��ع ال��دي�ن��ي جلميع
املقيمني يف �أبوظبي ،وت�أتي �ضمن حر�ص القيادة الر�شيدة بتكليف الدائرة يف
و�ضع الإطار القانوين املنظم لت�أ�سي�س دور العبادة لغري امل�سلمني والإ�شراف
على �أدائ �ه��ا� ،إ��ض��اف��ة �إىل و��ض��ع امل�ع��اي�ير اخل��ا��ص��ة بالرتخي�ص والتفتي�ش
والتدقيق ،واليوم مع فتح املجال لإقامة الفعاليات� ،سيمكن دور العبادة من

مزاولة �أن�شطتها التي حددتها لها اللوائح والقوانني ،بكل ي�سر و�سال�سة،
ومبا يحفظ حقوق رعايا كافة الديانات والطوائف".
و�أ��ض��اف الظاهري :ي�أتي ذل��ك �ضمن التكامل والتعاون ال��دائ��م مع دائرة
الثقافة وال�سياحة ،والتن�سيق مع كافة ال�شركاء من اجلهات احلكومية،
والذي �سينعك�س ب�شكل مبا�شر يف تعزيز امل�شهد التنموي ال�شامل وامل�ستدام
ال��ذي ت�شهده دولتنا يف كافة املجاالت ،باعتبار دور العبادة لغري امل�سلمني
والطوائف واجلاليات جز ًء ال يتجز�أ من الن�سيج املجتمعي.
ومن اجلدير بالذكر �أن مذكرة التفاهم هذه �ستفتح املجال لتبادل ومناق�شة
الأبحاث الرائدة بني دائرة الثقافة وال�سياحة ودائرة تنمية املجتمع ،عالوة
على التقارير الهامة حول قواعد البيانات اخلا�صة بالفعاليات امل�ستقبلية
لدى اجلهتني.

املوارد الب�شرية( :بياناتي) و(فهر) يح�صنان العمل احلكومي من تداعيات كوفيد
•• �أبوظبي-وام:

�أك ��دت ال�ه�ي�ئ��ة االحت��ادي��ة ل �ل �م��وارد ال�ب���ش��ري��ة �أن ن�ظ��ام �إدارة معلومات
امل��وارد الب�شرية (بياناتي) وتطبيق الهيئة الذكي (فهر) �شكال عام ً
ال
ا�سرتاتيجيا ل �ل��وزارات واجل �ه��ات االحت��ادي��ة وموظفيها يف ظ��ل تف�شي
جائحة كوفيد  19كنموذج للعمل يف حاالت الطوارئ ،حيث عربت عن
جاهزية البنية التحتية التكنولوجية والأنظمة الذكية والإلكرتونية يف
احلكومة االحتادية.
و�أو�ضحت الهيئة يف تقرير �أ�صدرته حديثا حول �إجنازاتها يف عام 2020
�أن كال من "بياناتي" و"فهر" مكنا املوظفني من �إمت��ام كافة �إجراءات
امل��وارد الب�شرية اخلا�صة بهم ذاتيا وعرب �أجهزتهم املحمولة على مدار
ال�ساعة ،م�شرية �إىل �إمتام � 800ألف معاملة عرب موقع "بياناتي" خالل
العام املا�ضي ،يف حني جت��اوز عدد املعامالت املنجزة عرب فهر حاجز ال
� 120ألف معاملة.

و�أ��ش��ارت الهيئة �إىل �أن كافة ال��وزارات واجلهات االحتادية وعددها 64
وزارة وجهة باتت تن�ضوي حتت مظلة نظام �إدارة معلومات املوارد الب�شرية
يف احلكومة االحتادية "بياناتي"،
فيما مت حتميل تطبيق الهيئة الذكي "فهر" �أكرث من � 70ألف مرة من
قبل موظفي احلكومة االحتادية يف العام املا�ضي و�أدت الهيئة االحتادية
للموارد الب�شرية ،خ�لال ال�ظ��روف اال�ستثنائية التي فر�ضتها جائحة
كورونا ،دورا حموريا يف �ضمان ا�ستمرارية العمل احلكومي على ال�صعيد
االحت��ادي يف دولة الإم��ارات ،وتقدمي اخلدمات جلمهور املتعاملني على
�أك �م��ل وج��ه ..وع�م�ل��ت الهيئة ع��ن ق��رب م��ع اجل �ه��ات املعنية يف الدولة
للتخفيف من تداعيات اجلائحة على م�ؤ�س�سات الدولة وخمتلف �شرائح
املجتمع ،كما بذلت جهودا كبرية للحفاظ على �سالمة موظفي احلكومة
االحتادية وجتنيبهم و�أ�سرهم تبعات اجلائحة ويف الوقت نف�سه �ضمان
ا�ستمرارية العمل.
و��س�ل��ط ت�ق��ري��ر �إجن� ��ازات الهيئة ل�ع��ام  2020ال���ض��وء ع�ل��ى املبادرات

والإج��راءات التي اتخذتها والتي �أ�سهمت ب�شكل فعال يف جتاوز املرحلة
اال�ستثنائية التي فر�ضها انت�شار ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد وتقوي�ض
تداعياتها على م�ستوى احلكومة االحتادية.
و�أ�شار التقرير �إىل قيام الهيئة يف تلك املرحلة اال�ستثنائية بتفعيل العمل
عن بعد ملوظفي احلكومة االحت��ادي��ة ا�ستنادا لقرار خا�ص من جمل�س
الوزراء حيث عملت على تطوير �آليات العمل عن بعد و�ضمان ا�ستمرارية
االعمال من خالل م�شروع دليل العمل عن بعد يف احلكومة االحتادية
والإر�شادات الإجرائية يف الظروف الطارئة.
ول�ف��ت ال�ت�ق��ري��ر �إىل م���ش��روع حت��دي��د ال��وظ��ائ��ف احل�ي��وي��ة يف احلكومة
االحتادية مبا يتواءم و�آليات العمل عن بعد و�إجراءات ال�صحة وال�سالمة
املهنية� ،إىل جانب م�شروع تطوير درا��س��ة الفر�ص الوطنية للمرحلة
القادمة �ضمن جمال املوارد الب�شرية احلكومية ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد دليل
ا�سرت�شادي لقيا�س �إنتاجية وكفاءة املوظفني يف احلكومة االحتادية.
وتطرق التقرير �إىل جهود الهيئة يف مرحلة التعايف حيث �أ�شرفت على

عملية العودة التدريجية ملقار العمل ،وتولت يف تلك املرحلة مهمة تنظيم
عملية عودة املوظفني اىل مكاتبهم ومواقع عملهم تدريجيا ،كما �أعدت
الدليل اال�سرت�شادي ب�ش�أن بيئة العمل املكتبية والعمل من مقار العمل
يف ظل الظروف الطارئة ،لي�شكل مرجعا للم�ؤ�س�سات عموما وللوزارات
واجل�ه��ات االحت��ادي��ة على وج��ه اخل�صو�ص فيما يتعلق باتباع �إر�شادات
وتعليمات وم�ع��اي�ير ال�صحة وال���س�لام��ة املهنية للحفاظ ع�ل��ى �صحة
و�سالمة املوظفني واملتعاملني من �أي عار�ض.
و�أو� �ض��ح ال�ت�ق��ري��ر �أن ال�ه�ي�ئ��ة �أ� �ص��درت دل�ي��ل ا��س�تر��ش��ادي للتعامل مع
املوظفني غ�ير امللتزمني ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة اخلا�صة باحلد من
انت�شار الأوبئة ،كما �أ�صدرت دليل للتعامل مع م�صابي فريو�س كوفيد
 19وامل�شتبه بهم واملخالطني ،ف�ضال عن تفعيل م�شروع نظام احل�ضور
واالن�صراف الذكي حيث بات ب�إمكان موظفي احلكومة االحتادية ت�سجيل
احل�ضور واالن�صراف �إلكرتونيا �أثناء العمل عن بعد وذل��ك من خالل
نظام "بياناتي" وتطبيق فهرالذكي.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�شتل
الغ�صن
رخ�صة رقم CN 2858106: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�ستودع
برامي ميديكل للتجهيزات الطبية
رخ�صة رقم CN 2222535: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
�سيف الفار�سي لالعمال ال�صحية
رخ�صة رقم CN 1130692: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/نا�س
لكوي املالب�س رخ�صة رقمCN 1029872:
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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ماربل جلو لتجارة املواد البناء ذ.م.م
عنوان ال�شركة:املنطقة ال�صناعية ,بطحاء احلائر  , 4الرابع  ,مبنى
ال�سيد حممد احمد بر�شيد واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2951211 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كبت
اوالين للمالب�س رخ�صة رقمCN 2762492:
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/خمبز االحتاد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1177265:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خلفان علي �سامل �سعيد الكعبي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ن�صره علي ابراهيم
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/مطعم فليج فود
رخ�صة رقم CN 1111271:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد عبداهلل را�شد احلمريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شريف عو�ض عبداهلل عيديد العامري
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)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية واال�ست�شارات ال�ضريبية
ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/02/7:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2121000147:تاريخ التعديل2021/03/3:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زيتون الغربية لتجارة
املواد الغذائية رخ�صة رقم CN 2817774:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة هزاع �شعبان طالب �شعبان املن�صوري %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد احمد �شاهني املن�صوري
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�/صالون
كيوت �سيزر للرجال
رخ�صة رقم CN 2690620: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�/صرح
الديرة للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1145029: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/حمطة او �سي لتلميع
وتنظيف ال�سيارات وتبديل الزيوت
رخ�صة رقم CN 2178766:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة مو�سى �سامل مو�سى عبيد الزعابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمامه �صالح �ساملني
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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جي ار
ا�س للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 1756577: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

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ترو ترف لتن�سيق احلدائق ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  0.44مبنى �سمو ال�شيخ �سلطان بن خليفة
بن زايد واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2671961 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايه ام ا�س لالن�شاءات -
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3656972:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ح�سن جعفر عمر البيتى الها�شمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد مانع �ساملني باكويرى العوبثانى
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/املتقدم خلدمات
التوظيف رخ�صة رقم CN 3656972:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جلمود �صالح �سلطان عبداهلل ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �صالح �سلطان عبداهلل �صالح ال�شام�سي
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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/02/25:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم 2105003232:تاريخ التعديل2021/03/3:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

�إعــــــــــالن

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة الغريب العمال
االملنيوم واملطابخ ذ م م
رخ�صة رقم CN 1119835:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة غامن �سيف �سليمان �سامل ال�شيدى%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممود غازى �سليم ابو ردن %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خليفه حمد �سعيد عبيد ال�شام�سى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممود غازى �سليم ابو ردن
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/
اتالنتيك لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجره
رخ�صة رقم CN 1879308: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/ال�شعبي
خلدمات الطباعة
رخ�صة رقم CN 1075290: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/العزم
العمال االملنيوم والزجاج
رخ�صة رقم CN 2792041: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

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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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� 4آالف �شخ�ص �سنوي ًا يخف�ضون وزنهم بر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر:

ك�شف ق�سم ال�صحة العربية ومنط احلياة يف م�ست�شفى ر�أ���س اخليمة عن
م�ساعدته لـ � 4000شخ�ص يف رحلتهم نحو تخفي�ض وزنهم ،وذل��ك يف
�إط��ار خطته مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات على االرتقاء مب�ستويات �صحة موظفيها
وعافيتهم م��ن خ�ل�ال ت��زوي��ده��م با�سرتاتيجيات لإدارة ال�صحة ومنط
احلياة.
وتعليقاً على هذا املو�ضوع ،قال الدكتور ر�ضا �صديقي ،املدير التنفيذي يف
م�ست�شفى ر�أ�س اخليمة" :نتعاون مع العديد من امل�ؤ�س�سات يف �إمارة ر�أ�س
اخليمة لتوفري مبادرات الرعاية الوقائية وال�صحة امل�ؤ�س�سية ،حيث �أ�شارت
تقاريرنا على مر الأعوام املا�ضية �إىل �أهمية هذه املبادرات يف حت�سني �صحة

املوظفني وزيادة �إنتاجيتهم ،ف� ً
ضال عن رفع معنوياتهم وتخفي�ض تكاليف ويع ّرف ال��وزن الزائد �أو ال�سمنة برتاكم مفرط للدهون ي�ضر بال�صحة ،ال��وزن وتوعية امل�شاركني ب�أهمية التمارين الريا�ضية والنظام الغذائي
وي�ت��م ت�صنيف الأف ��راد مم��ن ي��زي��د م�ؤ�شر كتلة اجل�سم لديهم ع��ن  ،30وا�سرتاتيجيات تخفي�ض الوزن احليوية الأخرى".
الرعاية ال�صحية وتقلي�ص معدالت التغ ّيب عن العمل".
كما بينت التقييمات التي �أجراها ق�سم ال�صحة العربية ومنط احلياة �إىل �أو ممن يزيد وزنهم بن�سبة  20%عن احلد الأق�صى للوزن الطبيعي وتابع قائ ً
ال" :يعتمد جناح مبادرة ال�صحة امل�ؤ�س�سية على الدعم الطبي
�أن �أكرث من  62%من الأفراد يعانون من ال�سمنة �أو زيادة الوزن ،ويعود بالن�سبة للطول� ،أو ممن يتجاوز قيا�س خ�صرهم الوركني �أو ال�صدر على وال�صحي ،بالإ�ضافة �إىل الرعاية الوقائية ال�شاملة مع الرتكيز على النظام
الغذائي واحلمية وممار�سة التمارين الريا�ضية واحلد من التوتر .و�سيقود
ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إىل منط احلياة اخلامل وعدم ممار�سة التمارين �أنهم يعانون من زيادة الوزن �أو ال�سمنة.
الريا�ضية .ومت ت�صنيف  39%من بني � 10آالف �شخ�ص مت فح�صهم يف وفيما يتعلق مببادرة ال�صحة امل�ؤ�س�سية التي �أطلقها ق�سم ال�صحة العربية هذا امل�سار �إىل تغيريات جوهرية يف منط احلياة ،ويتيح الفر�صة �أمام جميع
عامي  ،20-2019على �أنهم معر�ضون خلطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ومنط احلياة يف م�ست�شفى ر�أ�س اخليمة ،قال الربوفي�سور �أدريان كينيدي :املوظفني للو�صول �إىل �إمكاناتهم الإنتاجية الكاملة .ت�شري درا�ساتنا �إىل �أن
كنتيجة مبا�شر لنمط احل�ي��اة غ�ير ال�صحي و�إ�صابتهم مب��ر���ض ال�سكر "خ�ضع املوظفون لفحو�صات بنا ًء على معايري �صحية خمتلفة بهدف �أكرث من  4000( 40%من �أ�صل  )10000من املوظفني امل�شاركني
�أو ارتفاع �ضغط ال��دم .ونتيجة لهذه احلالة ال�صحية ال�سيئة ،انخف�ضت تقدمي امل�شورة الفورية للأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن �أو ال�سمنة �سنوياً يفقدون ما بني  15-1كيلوجرام نتيجة م�شاركتهم يف مبادراتنا.
م�ستويات الإنتاجية لدى  34%من املوظفني ب�سبب التغ ّيب املتكرر عن ح��ول �سبل تخفي�ض ال��وزن ،وت��زوي��ده��م بنظام غ��ذائ��ي خ��ا���ص .كما يقدم كما �أننا نعمل جاهدين على تكرمي �أب�ط��ال خ�سارة ال��وزن يف احتفاليات
�أخ�صائيو التغذية لدينا ح�ص�صاً دوري��ة خا�صة لإدارة عملية تخفي�ض خا�صة ما ي�شجعهم ويعزز الثقافة ال�صحية يف امل�ؤ�س�سات".
العمل لأ�سباب طبية.

مبنا�سبة اليوم العاملي للتوعية بال�سمنة

حكايات على
مائدة الع�شاء

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع توا�صل جهودها يف الوقاية والعالج لتح�سني نتائج امل�ؤ�شر الوطني لل�سمنة
الفئة العمرية م��ن � 17 – 5سنة
•• دبي-الفجر:
وذل � ��ك ح �� �س��ب �آخ � ��ر الإح�صائيات
قطعت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع املتوفرة من الفح�ص الدوري لطلبة
�أ�شواطاً طويلة يف مكافحة ال�سمنة املدار�س .
م��ن خ�ل�ال ج �ه��وده��ا امل �ب��ذول��ة على
حم��وري التوعية وال�ع�لاج لتطوير االعتماد ال��دويل كمركز متيز
نتائج امل�ؤ�شر الوطني لل�سمنة �ضمن بجراحة ال�سمنة
م�ستهدفات الأج�ن��دة الوطنية لعام ويف جم ��ال ع �ل�اج ال���س�م�ن��ة حققت
 ،2021متا�شياً م��ع ا�سرتاتيجية ال � ��وزارة ع��دة �إجن � ��ازات ك��ان �آخرها
ال� � ��وزارة ال �ه��ادف��ة ت �ق��دمي الرعاية ح�صول م�ست�شفى القا�سمي بال�شارقة
ال�صحيـة ال�شاملة واملتكاملة بطرق على االعتماد الدويل املتقدم كمركز
مبتكرة وم���س�ت��دام��ة ت�ضمن وقاية للتميز يف جمال جراحة ال�سمنة ،من
املجتمع من الأمرا�ض .وميثل اليوم اللجنة ال��دول�ي��ة امل�شرتكة العتماد
ال �ع��امل��ي لل�سمنة مب��وع��ده اجلديد املن�ش�آت ال�صحية  JCIع�بر تقنية
املوافق تاريخ  4مار�س الذي اعتمده التقييم االفرتا�ضي ،ك�أول م�ست�شفى
االحت� ��اد ال �ع��امل��ي لل�سمنة ،لتوحيد يف ال �ع��امل خ ��ارج ال ��والي ��ات املتحدة
االحتفاء به عامل ًّيا؛ منا�سبة لت�سليط الأمريكية يحقق هذا الإجناز ،وذلك
املزيد من ال�ضوء على مر�ض ال�سمنة بعد جن��اح ال ��وزارة ب�إن�شاء وتطوير
مب��ا يتنا�سب م��ع املخاطر ال�صحية مراكز امتياز لعالج ال�سمنة وزيادة
املرتتبة عليه ،و�إذكاء الوعي ب�أهمية عدد العيادات املتخ�ص�صة بال�سمنة.
و� �ض��رورة ت�ضافر اجل �ه��ود ملكافحة كما تجُ رى عمليات جراحة ال�سمنة
ال���س�م�ن��ة وم ��ا ت���س�ب�ب��ه م��ن �أمرا�ض يف ع ��دة م�ست�شفيات ب ��ال ��وزارة ،مع
مزمنة ،ت�شكل عبئاً �صحياً ونف�سياً ت��وف��ر ط��اق��م ط�ب��ي متميز و�أجهزة
واقت�صادياً على الأف��راد واملجتمعات ومعدات حديثة .بالإ�ضافة لإجراء
والدول.
درا� �س��ات بحثية �إكلينيكية ،و�إن�شاء
وت�صل ن�سبة ال�سمنة عند البالغني قاعدة بيانات ملر�ضى جراحة ال�سمنة
يف دول��ة االم� ��ارات العربية املتحدة مل �ت��اب �ع��ة ح ��االت� �ه ��م ،م� ��ع موا�صلة
�إىل  27.8%وذلك بنا ًء على نتائج التطوير امل�ستمر للكوادر املتخ�ص�صة،
امل�سح الوطني  .2018 – 2017وتوظيف التطبيقات الذكية يف ن�شر
ب�ي�ن�م��ا ب �ل �غ��ت ن���س�ب��ة ال �� �س �م �ن��ة عند حمالت التوعية مبخاطر ال�سمنة
الأطفال واليافعني  17.35%يف على ال�صحة العامة.

توعية لإ�شراك ومتكني �أفراد
املجتمع
وت� �ب ��رز اجل � �ه� ��ود امل� ��� �ش�ت�رك ��ة التي
تبذلها الوزارة مع اجلهات ال�صحية
بالدولة لتنفيذ خطة عمل وطنية
وف ��ق �أط ��ر زم�ن�ي��ة وم ��ؤ� �ش��رات �أداء،
يف تعزيز البيئة ال�صحية املنا�سبة
وت�شجيع الأف��راد والأ�سر على اتباع
�أ� �س �ل��وب ح �ي��اة ��ص�ح��ي ل�ل�ت�ع��ام��ل مع
حت��دي ال�سمنة ،مبا ي�سهم بتحقيق
�أه � ��داف امل� �ب ��ادرة ال��وط�ن�ي��ة "تعزيز
ال��وع��ي ب ��أمن��اط احل �ي��اة ال�صحية،
وبالتوافق مع ا�سرتاتيجية الوزارة
الهادفة لتقدمي الرعاية ال�صحيـة
ال�شاملة واملتكاملة ب�ط��رق مبتكرة
وم�ستدامة ت�ضمن وق��اي��ة املجتمع

من الأمرا�ض.
وت��د�أب ال��وزارة على �إط�لاق العديد
م��ن امل� �ب ��ادرات وال�ب�رام ��ج للتوعية
مبخاطر ال�سمنة بهدف متكني �أفراد
املجتمع من �إجراء تغيريات �إيجابية،
ت���س��اه��م يف امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�صحة
وال �ت �ق �ل �ي��ل م ��ن خم ��اط ��ر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب وال�شرايني وعوامل
اخلطر امل�صاحبة لل�سمنة ،بالإ�ضافة
ل �ل �ع��دي��د م ��ن ال�ب�رام ��ج التثقيفية
لتعزيز ال �غ��ذاء ال�صحي وممار�سة
ال�ن���ش��اط ال �ب��دين وال �ت��ي ت�ستهدف
الأط�ف��ال وعائالتهم بالإ�ضافة �إىل
البالغني.
كما �أط�ل�ق��ت وزارة ال�صحة ووقاية
امل �ج �ت �م��ع ال� �ع ��دي ��د م� ��ن احل �م�ل�ات

التوعوية الإع�لام�ي��ة وال�ت��ي تهدف
�إىل ال ��و�� �ص ��ول �إىل امل �ج �ت �م��ع مثل
حملة "معاً نح ّرك جمتمعنا" بهدف
ت�شجيع الن�ساء م��ن الفئة العمرية
 44-18يف ال��دول��ة على ممار�سة
ال �ن �� �ش��اط ال �ب��دين وت �ب �ن��ي �أ�ساليب
و�أمن ��اط احل�ي��اة ال�صحية الن�شطة
للوقاية من ال�سمنة ،بالإ�ضافة �إىل
ح�م�لات �أخ ��رى ا�ستهدفت املجتمع
ب�شكل عام .كما �شملت هذه احلمالت
توعية ب�أهمية ال�غ��ذاء ال�صحي من
خ�لال حملتني مو�سعتني للتوعية
ب ��أ� �ض ��رار امل �� �ش��روب��ات امل �ح�ل�اة على
ال�صحة ،متا�شياً مع فر�ض ال�ضريبة
االنتقائية على امل���ش��روب��ات املحالة
بن�سبة  50%وبن�سبة  100%على

م�شروبات الطاقة ،ما ي�سهم يف تقليل
ا�ستهالكها والوقاية من ال�سمنة.
كما حت��ر���ص ال ��وزارة على الو�صول
�إىل كافة �شرائح املجتمع من خالل
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،حيث
يتم توعية اجلمهور وب�شكل م�ستمر
ومكثف من خالل احل�ساب الر�سمي
حلملة " معكم" ال�ه��ادف��ة لإ�شراك
ومت �ك�ين �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع م��ن اتخاذ
خ �ط��وات ج��دي��ة وج��ذري��ة لالرتقاء
بامل�ستوى ال�صحي للمجتمع ،والتي
ي �ت��م م ��ن خ�لال �ه��ا ت �ق��دمي ن�صائح
توعوية مرتبطة ب��ال�غ��ذاء ال�صحي
وال �ن �� �ش��اط ال� �ب ��دين وال ��وق ��اي ��ة من
الأمرا�ض ،مع تقدمي �أفكار لو�صفات
�صحية و�أن�شطة ريا�ضية وا�ست�شارات
مبا�شرة م��ع املخت�صني ،بالإ�ضافة
�إىل امل�سابقات املختلفة التي حتفز
على تبني �أمناط �صحية.
ون� �ظ� �م ��ت ال � � � � � ��وزارة ال � �ع� ��دي� ��د من
ال�ب�رام��ج التثقيفية م�ث��ل م�سابقة
ال�شيف ال�صغري وب��رن��ام��ج الور�ش
االف�ترا��ض�ي��ة التثقيفية وال ��ذي مت
�إطالقه ل�ضمان ا�ستمرار التوعية يف
ظل جائحة كوفيد .-19كما حر�صت
ال��وزارة على تعزيز دور اجلهات من
خ�ل�ال م �ب��ادرة " بيئة ع�م��ل �صحية
و�إيجابية" بهدف خلق بيئة داعمة
ل�صحة املوظفني ت�شجع على تبني
�أمن��اط حياة �صحية وجتعل اخليار
ال�صحي اخليار الأ�سهل.

بتكلفة قدرها  2.8مليون درهم
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معاين احلب
�س�ألني �إذا جميل وبثينة وقي�س وليلة وروميو وجولييت وعنرت وعبلة
ت��زوج كل منهم من يحب ،هل كانت حياتهم �ست�ستمر يف ظل احلياة
االقت�صادية الطاحنة �أم كنا �سنجدهم يف املحاكم يتخا�صمون ويكتبون
ق�صائد ندم ،يف احلقيقة �أن احلب ال�صادق والأخالق الكرمية هي من
متنح للحياة رونقها ،فمن ي��رى اجلمال يف عيون من يحب ي�صعب
عليه خيانة العهد والتنازل عن من يحب لأن �أخالقه �ستمنعه من
الإ�ساءة للطرف الأخر.
تذكرت حكاية �أغنية هان الود للمو�سيقار حممد عبد الوهاب و�سبب
جن��اح�ه��ا ،الأغ�ن�ي��ة من ��وذج للمحب ال�ع��ا��ش��ق ��ص��اح��ب احل����س املرهف
وامل�شاعر اجليا�شة ،ملا اختلف مع زوجته اختالفا مل يف�صح عنه �أي
منهما وعلى �أثره غادرة �إىل الأردن ،تاه ومل يجد �أمامه �إال �أن ير�سل
لها اعتذار ي�سمعه القا�صي وال��داين بل �سريدده امل�ستمعني وت�سمعه
لعلها ت�صفح وتعود ،جل�أ عبد الوهاب ل�صديقه �أحمد رامي ويبدو انه
�شرح م�أ�ساته يف الهجر والبعد وتقدمي اع�ت��ذار ،يف ال��واق��ع ان رامي
ترجم م�شاعر عبد الوهاب ترجمة ح�سية ول�ست م�ستغرب ان يكون
رامي ا�سا�سا كتبها ملحبوبته ومل يف�صح هو الأخر ،فالق�صيدة مكتوبة
بح�سن عايل و�شعور مت�أجج.
فعندما يقول :قالوا يل هان الود عليه ون�سيك و�ساب قلبك وحداين
رديت وقلت بت�شمتوا ليه ،هو افتكرين ع�شان ين�ساين
انا بحبه واراعي وده �إن كان يف قربه وال يف بعده
واف�ضل امني الروح بر�ضاه ،القاه جفاين وزاد حرماين
هو اللي حايل كده وياه كان افتكرين ع�شان ين�ساين
فلما �سمعت احلبيبة مناجاة حبيبها عادت وكان الأغنية ر�سالة عتاب
وحمامة �سالم ،هذا هو احلب الراقي املنزه من كل م�صلحة ،حب من
�أجل احلب وع�شق يغلفه االحتياج النف�سي ،ويعي�ش بالروح واجلمال.
احلب هو احلب يف كل الع�صور وحتت �أي ظروف ،فمن يحب ويهوى
يعرف معنى القلوب الدافئة ويغلف حبه باالحرتام فال يوجد حب بال
كرامة وتبادل االحرتام بني املحبني ،فلو تنازل احدهما عن حقه يف
االحرتام والتقدير وا�ستقبله الآخر بالعناد والت�سلط فهذا لي�س حب
وامنا توافق نف�سي وغريزة وقلما لو عا�شت هذه العالقة ،لأن املحب
حني يحب ال يرى �إال ما ير�ضى من يحب وي�سعى لتحقيق ال�سعادة
والأمان ،فلو �أن العا�شقني تزوجوا ال�ستمرت حياتهم و�ضروا لنا املثل
يف حل م�شاكلهم بكلمة اعتذار واخفاء احزانهم ومنع الدخالء من
حتديد م�صريهم وتدخل املجتمع يف عالقتهم وخالفاتهم ،لو تزوجوا
لعرفنا معنى كتمان ال�سر ومدح الآخر وتقديره ،لو تزوجوا لعرفنا
معنى الأ�سرة واحلب النقي للذات ،لو تزوجوا لبينوا لنا �أن املحبني
ال ي�صح �أن يتدخل يف م�شاكلهم الأه��ل وال الأ�صدقاء وي�ستمر احلب
وينمو كلما روي بالكتمان وترعرع بالكلمة الطيبة والأحرتام.
�أ�سامة عبد املق�صود

اجلامعة القا�سمية ت�شارك يف �شهر القراءة
حتت �شعار(القا�سمية تقر�أ) تت�ضمن عدة
فعاليات لرت�سيخ ثقافة القراءة واالطالع
•• �أبوظبي –الفجر:

�أجن��زت بلدية مدينة �أب��وظ�ب��ي التابعة ل��دائ��رة البلديات
والنقل من خالل قطاع البنية التحتية و�أ�صول البلدية
�أعمال ال�صيانة ال�شاملة يف منطقة مركز �أبوظبي الوطني
للمعار�ض .وي�أتي هذا امل�شروع �ضمن �إطار ا�ستكمال خطة

رفع كفاءة منظومة البنية التحتية  ،وتعزيز املرافق العامة
والطرق واملواقف والأر�صفة يف هذه املنطقة احليوية من
العا�صمة �أبوظبي.
وقد ا�شتملت �أعمال ال�صيانة على تركيب بالط الطرق
مب�ساحة � 18أل��ف مرت مربع ،و � 6آالف مرت ط��ويل من
الكريب�ستون بتكلفة وق��دره��ا  2.8م�ل�ي��ون دره ��م ،حيث

ا�ستهدفت �أع�م��ال ال�صيانة ب�صورة رئي�سة املحافظة على
�أ� �ص��ول ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وال���س�لام��ة ال�ع��ام��ة مل�ستخدمي
الطريق ،واحلفاظ على املظهر العام للمدينة ،واالرتقاء
باملظهر احل�ضاري واجلمايل يف املنطقة.
اجلدير بالذكر �أن قطاع البنية التحتية و�أ�صول البلدية
يف بلدية مدينة �أبوظبي يوا�صل م�شاريعه الهادفة �إىل

�صيانة وت��أه�ي��ل م�ك��ون��ات البنية التحتية ب�شكل م�ستمر
لتواكب حجم التطور والتنمية التي ت�شهدها �أبوظبي على
كافة ال�صعد ،كما ت��ويل البلدية اهتماما كبرياً باملرافق
احليوية واال�سرتاتيجية يف �أبوظبي  ،ومتثل منطقة مركز
�أبوظبي الوطني للمعار�ض موقعاً اقت�صادياً و�سكانياً مهماً
وا�سرتاتيجياً  ،ووجهة للمعار�ض املحلية والعاملية.

مركز خدمات املرور والرتخي�ص بعجمان يقدم �أكرث من � 200ألف معاملة خالل 2020
•• عجمان-وام:

ق��ال العقيد �سلطان خليفة ب��ن ح ��ارب امل �ه�يري مدير
�إدارة ترخي�ص الآليات وال�سائقني ب�شرطة عجمان� ..إن
مركز خدمات املرور والرتخي�ص بعجمان قدم ما يزيد
ع��ن � 204آالف و 912معاملة خل��ال ع��ام ،2020
ال بذلك 68,419متعام ً
م�ستقب ً
ال بزمن تقدمي خدمة
بلغ  ،1.30دقيقة وزم��ن انتظار انخف�ض �إىل 2,36
دقيقة.
و�أكد مدير �إدارة ترخي�ص الآليات وال�سائقني م�ضاعفة
اجلهود الرامية �إىل تعزيز ر�ضا و�سعادة املتعاملني عن
اخلدمات املقدمة ،وذلك من خالل دعم التنوع يف قنوات
تقدمي اخل��دم��ة ،وتقدمي خدمات وم�ب��ادرات ا�ستباقية
تفوق توقعاتهم ..م�شرياً �إىل �أن �شرطة عجمان �أدخلت
العديد من التح�سينات �ضمن خدماتها والتي ت�ستمدها
من مالحظات واقرتاحات املتعاملني ،وتطبيق الأ�ساليب
احلديثة من خ�لال االط�لاع على �أف�ضل املمار�سات يف
جماالت الريادة يف تقدمي اخلدمات.
و�أو�ضح �أن عدد املعامالت املقدمة عرب اخلدمات الذكية

الإلكرتونية ارتفعت بن�سبة  22يف املئة فيما بلغ عدد
م�ستخدميها � 111ألفا و 560ل�سنة  ،2020وبلغ عدد
املركبات املجددة عن طريق القنوات الإلكرتونية الذكية
 70920مركبة بن�سبة حتول  81يف املئة يف حني بلغ
ع��دد الرخ�ص امل�ستخرجة ع�بر ال�ق�ن��وات الإلكرتونية
الذكية  29016رخ�صة بن�سبة حتول  95يف املئة.
و�أ�ضاف �إنه نتيجة للتعاون املثمر مع مركز �سبيد لفح�ص
وت�سجيل املركبات من خالل تفعيل التدابري الوقائية
والإج��راءات االحرتازية بتوفري �إمكانية فح�ص املركبة
من دون احلاجة لنزول املتعامل منها فقد تقل�ص زمن
تقدمي خدمة الفح�ص �إىل  7دقائق ،وبلغ عدد �شهادات
الفح�ص الرقمية � 40000شهادة.
و�أرج� � ��ع ال� ��زي� ��ادة يف �أع� � ��داد امل �� �س �ت �خ��دم�ين للخدمات
الإل�ك�ترون�ي��ة �إىل اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة يف ت��وف�ير من�صات
اخل ��دم ��ة ال ��ذات� �ي ��ة خل ��دم ��ات جت ��دي ��د امل ��رك �ب ��ة ودف ��ع
املخالفات املرورية ،وخدمة فتح قناة حتديث البيانات
يف امل�ل��ف امل ��روري دون احل��اج��ة للرجوع اىل امل��رك��ز من
خالل الدخول على خدمة الربيد الإلكرتوين وخدمة
الدرد�شة على تطبيق الوات�س �آب.

•• ال�شارقة-الفجر:

ك�شف �سعادة الأ�ستاذ الدكتور عواد
اخللف القائم ب�أعمال مدير اجلامعة
القا�سمية عن م�شاركة اجلامعة بعدد
من الفعاليات التي تتواكب مع �شهر
القراءة تنفيذاً لقرار جمل�س الوزراء
ال��ذي ح��دد �شهر مار�س من كل عام
��ش�ه��راً ل�ل�ق��راءة تتكامل م��ع �أه ��داف
اجل��ام �ع��ة ور�ؤاه يف ت�ع��زي��ز القراءة
ب�شتى �صورها .
ومن املقرر �أن تطلق اجلامعة عددا
من الفعاليات والأن�شطة الطالبية
املتنوعة ال�ت��ي تنظم حت��ت ع�ن��وان (
القا�سمية تقر�أ) خ�لال �شهر مار�س
اجل � � ��اري ت �� �ض �م��ن ور�� �ش ��ا تدريبية
وحما�ضرات وم�سابقات وا�ست�ضافة
�شخ�صيات ف�ضال عن تعزيز دافعية
الطالب والطالبات للقراءة .
و�أ��ش��ار �سعادة الأ�ستاذ الدكتور عواد
اخللف �إىل دور اجلامعة القا�سمية
ك���ص��رح للتعليم ال �ع��ايل يف تنظيم
كوكبة م��ن ال�برام��ج املتميزة خالل
�شهر القراءة تربز �أه��داف اجلامعة
يف تر�سيخ توجهات القيادة الر�شيدة
ودع ��م ر�ؤي�ت�ه��ا يف ب�ن��اء الإن �� �س��ان من
خ�لال ال �ق��راءة وااله�ت�م��ام مب�ستواه
املعريف والثقايف ك�أولوية من �أولويات
التطور وبناء جمتمع املعرفة .
و�أو��ض��ح �أن اجلامعة ويف �إط��ار �شهر
ال �ق��راءة �ستخ�ص�ص جم�م��وع��ة من
الفعاليات التي �ستتكامل مع �شعارها
لهذا العام ( القا�سمية تقر�أ) بهدف

دعم اجلهود الهادفة لبناء وتطوير
املجتمع من خ�لال �أف��راده��ا ال�سيما
طلبة اجلامعة با�ست�ضافة �شخ�صيات
جمتمعية عالوة على القيام بتنظيم
ور� ��ش ت��دري �ب��ة وم���س��اب�ق��ات تتالقى
الأه� ��داف يف ت�ع��زي��ز ث�ق��اف��ة القراءة
واعتبارها �أ�سلوب حياة .
و�أ�شار الأ�ستاذ الدكتور عواد اخللف
ب�أن �شهر القراءة يعد �إطاللة �سنوية
ل��دول��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
من خالل دعوتها لتعزيز االرتباط
بالقراءة واعتبارها �أحد �أهم عنا�صر
ب�ن��اء ال�ف��رد واالرت �ق��اء باملجتمع لذا
ف ��إن دور اجل��ام�ع��ة القا�سمية ي�أتي
ل�ل�ت�ح�ف�ي��ز ع �ل��ى امل �ط��ال �ع��ة الواعية
والإ� �س �ه��ام يف ت�ن�م�ي��ة امل �ع��رف��ة داخل
�أروق��ة اجلامعة ويف خارجها و�إثراء
ال�ت�ح���ص�ي��ل ال��درا� �س��ي ل�ل�ط�ل�ب��ة من
خ�ل�ال االح �ت �ف��اء ب��ال�ك�ت��اب والدعوة
�إىل املطالعة وال �ق��راءة وال�ت��زود من
الثقافة .
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فايرب كار ملنتجات الفايرب جال�س
رخ�صة رقم CN 2432328:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ها�شم احمد عبداهلل احلامد %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة يو�سف غدير العجيد تعيب الكتبى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل غدير العجيد تعيب الكتبى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /فايرب كار ملنتجات الفايرب جال�س

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رنو�ش للمقاوالت وال�صيانة العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سيد خليل اقبال للمقاوالت العامة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1260730:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ليلى حممد جا�سم رم�ضائى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جاويد نادرى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سيد خليل اقبال �سيد نور حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ليلى حممد جا�سم رم�ضائى
تعديل �إ�سم جتاري من� /سيد خليل اقبال للمقاوالت العامة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امداد �سريفي�سيز ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1033079:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�سم ال�شريك  /من البواردي al bawardi -
اىل /امداد للوكاالت التجارية مملوكة ل�شركة امداد ذ.م.م � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م
EMDAD COMMERCIAL AGENCIES OWNED BY EMDAD CO L.L.C.

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين 8121001

SAYED KHALIL EGBAL GENERAL CONTRACTING L.L.C

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل  /ديزرت غولف �سربينغ للمقاوالت العامة ذ.م.م
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

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

FIBER CAR FOR FIBER GLASS PRODUCTS

�إىل /فايرب كار ملنتجات الفايرب جال�س ذ.م.م
FIBER CAR FOR FIBER GLASS PRODUCTS 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

رخ�صة رقم CN 2532266:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /رنو�ش للمقاوالت وال�صيانة العامة
RANOOSH CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

�إىل /رنو�ش لل�صيانة العامة وتنظيف املباين
RANOOSH GENERAL MAINTENANCE & BUILDINGS CLEANING

تعديل ن�شاط  /حذف مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
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

DESERT GULF SPRING GENERAL CONTRACTING LLC

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/احلاوي
العمال الديكور
رخ�صة رقم CN 2450768: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/فا�ست الين لتو�صيل
الطلبات رخ�صة رقم CN 1991448:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة علي ح�سن علي ال�شيخ الرميثي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد را�شد عبيد ال�شدى املن�صوري
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

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة جانيت فليمينج انك
(اجلن�سية :الواليات املتحدة) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع
ال�شركة يف �إمارة ابوظبي (العنوان� :شارع الكورني�ش  -بناية
�سلطان �سعيد بن �سليم ابوظبي � -ص.ب� - 33360:ص.ب33360:
 �ش.الكورني�ش  -بناية ورثة �سلطان بن �سليم � -أبوظبي -�ص.ب )33306:واملقيدة حتت رقم ( )3616يف �سجل ال�شركات
االجنبية يف الوزارة .وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم
( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار
الوزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات
الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق
احلرة بالدولة  .يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض
ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من
تاريخ الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل
التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/معهد االحرتاف العاملي لال�ست�شارات
والتدريب االداري رخ�صة رقم CN 2075126:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /معهد االحرتاف العاملي لال�ست�شارات والتدريب االداري

�إعـــالن �شطب قيد

ادارة الت�سجيل التجاري
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم وكافيه دي ماريو
رخ�صة رقم CN 2960675:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خالد حمد حميد حممد الغيثى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد �سامل احمد �سعيد الدرمكى
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم وكافيه دي ماريو
DE MARIO CAFE AND RESTAURANT

�إىل /مطعم كوكوت دور
COCOTTE DOR RESTAURANT

تعديل ن�شاط  /حذف بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا) 5610003
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

INTERNATIONAL PROFESSIONALISM MANAGEMENT CONSULTANCY TRANING

�إىل /انرتنا�شيونال بروفي�شنالزم ان�ستيتيوت لال�ست�شارات
INTERNATIONAL PROFESSIONALISM INSTITUTE - INSTITUTE CONSULTANCY

تعديل عنوان  /من �أبوظبي جزيرة ابوظبي �شرق  254329 2- 19ال�شيخ ح�سني على
را�شد �إىل �أبوظبي جزيرة ابوظبي غرب  456706 456706 6ال�سيد احمد �سعيد حممد
البادى و اخرين
تعديل ن�شاط  /حذف التدريب على االعمال والنظم االدارية 8549013
تعديل ن�شاط  /حذف معهد تعليم اللغات 8549031
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)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/يا�س مارينا ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1383268:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /يا�س مارينا ذ.م.م
YAS MARINA L.L.C

�إىل /يا�س لإدارة الأ�صول ذ.م.م
YAS ASSET MANAGEMENT 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)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�أخبـار الإمـارات

رئي�س معهد ال�شارقة للرتاث يتفقد امل�شاريع الرتاثية يف خورفكان وكلباء

توجيهات �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة والتي تت�ضمن تطوير الأ�سواق
•• ال�شارقة -وام:
الأثرية والبيوت وامل�ساجد �إىل جانب و�ضع خمططات تطويرية خا�صة
تفقد �سعادة الدكتور عبد العزيز امل�سلم رئي�س معهد ال�شارقة للرتاث عددا باملرافق اخلدمية الأخرى التي ت�شكل عامال رئي�سيا يف اجلذب ال�سياحي
من املواقع وامل�شاريع التي وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن للمنطقة مبا يتنا�سب ويتوافق مع اجلو العام للمباين الأثرية املحيطة
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة بتطويرها وترميمها باملواقع.
و�إعادة �إحيائها يف كل من مدينتي كلباء وخورفكان.
و�أكد رئي�س معهد ال�شارقة للرتاث �أن هذه امل�شاريع التي وجه بتنفيذها
وزار �سعادته موقع ح�صن كلباء واملنطقة املحيطة به وموقع ح�صن خور �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ت�أتي يف �إطار حر�ص �سموه بحماية و�صون
كلباء بالإ�ضافة �إىل املناطق الأثرية يف كل من الزبارة والل�ؤل�ؤية يف مدينة الرتاث وامل��وروث ال�شعبي يف الإم��ارة من �أجل الأجيال احلالية والقادمة
خورفكان برفقة عدد من مدراء الإدارات ومدراء الفروع.
وايجاد هوية �سياحية تراثية مميزة للمناطق التي �ست�شهد �إقامة تلك
واط �ل��ع ع�ل��ى امل�خ�ط�ط��ات الأول �ي��ة امل�ق�ترح��ة لتطوير ت�ل��ك امل�ن��اط��ق وفق امل�شاريع.
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خمالفة � 13شخ�صا يف ال�شارقة لعدم تقيدهم
بالإجراءات االحرتازية اخلا�صة مبكافحة كورونا
•• ال�شارقة -وام:

خالفت ف��رق التفتي�ش الأم�ن�ي��ة املكلفة مبتابعة تطبيق الإج� ��راءات
االح�ترازي��ة ب�إمارة ال�شارقة � 13شخ�صا لعدم التزامهم بالإجراءات
االحرتازية اخلا�صة مبكافحة فريو�س "كورونا" وذلك �ضمن حملتها
الوا�سعة يف �إطار اجلهود الوقائية املكثفة التي تقوم بها اجلهات املخت�صة
بالدولة للحد من انت�شار الفريو�س .ومت �ضبط الأ�شخا�ص �أثناء �إقامتهم
لتجمع ب ��إح��دى ال���س��اح��ات الرملية غ�ير املرخ�صة مبدينة ال�شارقة
ملمار�سة لعبة الكركيت وخمالفتهم للإجراءات الوقائية واالحرتازية
التي تقوم بها اجلهات املخت�صة بالدولة للحد من هذا الوباء وحماية

�أفراد املجتمع منه .و�أو�ضح فريق �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يف
�إمارة ال�شارقة �أن فرق التفتي�ش الأمنية م�ستمرة يف جوالتها التفتي�شية
ب�شكل مكثف ملراقبة ال�ت��زام الأف ��راد ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة واتخاذ
الإج ��راءات القانونية ال��رادع��ة بحق خمالفي اال��ش�تراط��ات واملعايري
والإج � ��راءات املن�صو�ص عليها م��ن قبل اجل�ه��ات املخت�صة بالدولة.
و��ش��دد الفريق املحلي على ��ض��رورة االل�ت��زام ب��الإج��راءات االحرتازية
والإبالغ عن �أي خمالفة �أو جتاوز من قبل املن�ش�آت التجارية �أو الأفراد
وذل��ك عرب القنوات التي خ�ص�صتها لهذا ال�ش�أن وهي مركز االت�صال
� 901أو خدمة "حار�س" عرب تطبيق �شرطة ال�شارقة �أو عرب الربيد
الإلكرتوين. covid19@shjpolice.gov.ae :

�أحمد جمعة الزعابى يد�شن املوقع الإلكرتوين
مل�ؤ�س�سة خليفة الإن�سانية يف حلته اجلديدة
•• �أبوظبي -وام:

مبباركة ودعم �سمو ال�شيخ من�صور
ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة
رئي�س م�ؤ�س�سة خليفة بن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان ل�ل�أع�م��ال الإن���س��ان�ي��ة ،د�شن
معايل �أحمد بن جمعة الزعابي وزير
�ش�ؤون املجل�س الأعلى لالحتاد نائب
رئي�س امل�ؤ�س�سة ،الن�سخة اجلديدة
"املحدثة" ل�ل�م��وق��ع الإل �ك�ت�روين
الر�سمي للم�ؤ�س�سة ليواكب املرحلة
املقبلة فنياً وخدماتياً.
ويعد امل��وق��ع اجل��دي��د خطوة كبرية
يف ال � �ت � �ح� ��ول ال� ��رق � �م� ��ي وت� �ق ��دمي
ك��اف��ة خ��دم��ات امل�ؤ�س�سة �إلكرتونياً

وال � �ت � �� � �س � �ه � �ي ��ل ع � �ل� ��ى امل� ��راج � �ع�ي��ن
وامل �� �س �ت �ف �ي��دي��ن خ �� �ص��و� �ص �اً خالل
"جائحة كورونا" والعمل عن بعد.
و�أكد معايل �أحمد بن جمعة الزعابي
�أن التوجهات امل�ستقبلية للم�ؤ�س�سة
تن�سجم مع الإدارة الذكية للدولة
وال � �ت ��ي ن �ح��ر���ص ع �ل��ى تطويرها
وحت��دي �ث �ه��ا ب� �ن ��اء ع �ل��ى توجيهات
��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ودع��م �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ومبتابعة مبا�شرة من �سمو
ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزير

�ش�ؤون الرئا�سة رئي�س امل�ؤ�س�سة .
و�أو� � � � �ض� � � ��ح م� �ع ��ال� �ي ��ه �أن امل� ��وق� ��ع
الإل �ك�تروين للم�ؤ�س�سة على �شبكة
الإن�ت�رن��ت بحلته اجل��دي��دة يتميز
ب �ت �� �ص��ام �ي �م��ه ال �ع �� �ص��ري��ة املبتكرة
وابتعاده عن التعقيد وتركيزه على
�سهولة اال�ستخدام و�إ��ض�ف��اء املزيد
م��ن امل ��رون ��ة ع �ل��ى اخل� �ط ��وات التي
يحتاجها زائ��ر املوقع للو�صول �إىل
امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ي�ب�ح��ث ع�ن�ه��ا �إىل
جانب �إبراز اخلدمات الأ�سا�سية ذات
الأولوية التي توفرها امل�ؤ�س�سة على
ال�صفحة الرئي�سية ومتكني املتعامل
من التفاعل املبا�شر �ضمن �إجراءات
ب�سيطة ج��داً ومب��وا��ص�ف��ات حديثة
ومنافِ�سة ع��امل�ي�اً ،حتاكي �أح��دث ما

ت��و��ص�ل��ت �إل �ي��ه ال �ث��ورة ال��رق�م�ي��ة يف
جم� ��ال ب��رجم��ة وت �� �ص �م �ي��م و�إدارة
املواقع الإلكرتونية.
من جهته قال �سعادة حممد حاجي
اخلوري املدير العام مل�ؤ�س�سة خليفة
بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
�إن �إعادة ت�صميم املوقع الإلكرتوين
و�إ��ض��اف��ة امل��زي��د م��ن اخل��دم��ات �إليه
وفق �أف�ضل املعايري العاملية وربطه
م ��ع "الهوية الرقمية" UAE
 PASSي � ��أت ��ي يف �إط � � ��ار �سعي
امل�ؤ�س�سة جلعل املوقع من�صة �إن�سانية
مهمة يف عملية ال�ت��وا��ص��ل وتقدم
م ��ن خ�ل�ال ��ه خ��دم��ات �ه��ا للجمهور
ل�ي�ك��ون امل��رج��ع الأ��س��ا��س��ي الر�سمي
ال� ��ذي مي �ك��ن اجل �م �ه��ور واملهتمني
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والإعالميني للجوء �إليه للح�صول
ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ة امل��وث��وق��ة والدقيقة
وحتقيق التميز يف اخل��دم��ات التي
نقدمها وموا�صلة الريادة يف الأداء
والتطوير يف خمتلف اجلوانب مبا
ين�سجم م��ع نهج ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
وي �ج �� �س��د ت��وج �ي �ه��ات �ه��ا يف حتقيق
ال� �ت� �ح ��ول الإل � � �ك �ت ��روين وال ��ذك ��ي
وت��وف�ير خ��دم��ات م�ت�ط��ورة و�إتاحة
الو�صول �إليها يف كل زمان ومن �أي
مكان يف كل �سهولة وي�سر.
جت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن املوقع يتميز
ب��ال �ع��دي��د م ��ن ال �� �ص �ف��ات احلديثة
ل�ن�ظ��ام �إدارة امل�ح�ت��وى ع��ايل الأداء
و ن�ظ��ام تفاعلي ل�ل�م��واد املعرو�ضة
للزوار ليغطي كافة اخلدمات ،كما

مت �إ� �ض��اف��ة امل �ع �ل��وم��ات واخلدمات
وخرائط الو�صول لقاعات "البيت
متوحد" ومراكز بيع ال�سلع املدعمة
يف امل�ن��اط��ق ال�شمالية� ،إ��ض��اف��ة �إىل
العديد من اخل�صائ�ص االبتكارية
مثل اخلريطة التفاعلية للم�شاريع
و التقرير ال�سنوي التفاعلي ،ويوفر

مناذج للخدمات �إلكرتونياً  ،كما مت
ا�ستخدام �أف�ضل �أ�ساليب التبويب
جلعل املوقع �أكرث مرونة وان�سيابية
ل�ضمان �سهولة الت�صفح ،ك�م��ا �أن
امل��وق��ع اجل��دي��د م�ت��واف��ق م��ع جميع
امل�ت���ص�ف�ح��ات احل��دي �ث��ة والهواتف
امل�ت�ح��رك��ة ال��ذك�ي��ة وي�ت��وف��ر باملوقع
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اللغتني العربية و الإجنليزية مع
حت��دي��ث امل �ح �ت��وى ب ��وت�ي�رة يومية
ل� �ت� �ق ��دم م� �ع� �ل ��وم ��ات �� �ش ��ام� �ل ��ة عن
م�شاريعها و�أن���ش�ط�ت�ه��ا امل�ستقبلية
من ناحية وتوفر للجمهور معرفة
واف �ي��ة ب�ك��اف��ة خ��دم��ات�ه��ا و�إج� ��راءات
احل�صول عليها .

�سل�سلة من الربامج التثقيفية تنفذها اجتماعية ال�شارقة لتعزيز م�ستوى الوعي املجتمعي

�إي�صال برامج التثقيف االجتماعي �إىل � 26ألف فرد من خمتلف الفئات العمرية منذ بداية العام 2021
•• ال�شارقة -الفجر:

مت�ك�ن��ت �إدارة ال�ت�ث�ق�ي��ف االجتماعي
ب ��دائ ��رة اخل ��دم ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة يف
ال�شارقة منذ بداية العام اجلاري و�إىل
الآن؛ من �إي�صال براجمها الثقيفية
�إىل ما يزيد عن � 25,759شخ�صاً
من كافة الفئات العمرية عن طريق
ت�ن�ظ�ي��م ��س�ل���س�ل��ة م��ن ال�ب�رام ��ج التي
�شملت � 34سل�سلة من غر�س القيم
النبيلة ،و  20ب��رن��اجم�اً ت��وع��وي�اً ،و
 24برناجماً عن الوقاية واحلماية
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وذل � ��ك ع�ب�ر خا�صية
االت�صال املرئي �إىل جانب البث احلي
ع�بر ح���س��اب��ات ال��دائ��رة ع�ل��ى �شبكات
التوا�صل االجتماعي.
و�أك � ��دت ال ��دائ ��رة �أن ت �ق��دمي برامج
ال�ت�ث�ق�ي��ف مت��ت خ�ل�ال ه ��ذه الفرتة،
ب��ال���ش��راك��ة م��ع ج�ه��ات �أخ� ��رى ،وهي؛
املدرا�س احلكومية واخلا�صة ،وبلدية
ال���ش��ارق��ة ،وهيئة البيئة و املحميات
الطبيعية ،وهيئة كهرباء ومياه وغاز
ال���ش��ارق��ة ،ون��ادي ال�سيدات يف الذيد
والثميد ،والنادي الثقايف بالبطائح،
وم��راك��ز ال���ش�ب��اب ،مم��ا ي ��ؤك��د �أهمية
تكامل الأدوار بني اجلهات احلكومية
يف �أم��ور التوعية املجتمعية؛ م�شري ًة
�إىل �أن ال ��دائ ��رة ت���س�ع��ى م ��ن خالل

وزير العدل يتابع تنفيذ خطة الوزارة ب�ش�أن
التقا�ضي الإلكرتوين عن بعد ورقمنة اخلدمات
تعاونها مع �شتى اجلهات احلكومية
�أو اخل��ا��ص��ة لتحقيق ر�ؤي�ت�ه��ا املعنية
ب�أن يتمتع املجتمع بالرفاهية والأمن
و اال� �س �ت �ق��رار الأ� � �س� ��ري واالح� �ت ��واء
االجتماعي.
و�أ�شارت الدائرة �إىل �أنها تتبنى عرب
�إدارت�ه��ا للتثقيف االجتماعي؛ تنفيذ
��س�ل���س�ل��ة م ��ن ال �ب�رام� ��ج التثقيفية
ال�ت��ي ت�ستهدف ك��اف��ة ف�ئ��ات املجتمع
م��ن الأط�ف��ال و�أول �ي��اء الأم ��ور وفئات
امل��وظ �ف�ي�ن وط �ل �ب��ة اجل ��ام� �ع ��ات ،من
خ�لال ال�برام��ج الوقائية والإمنائية
ل�تر��س�ي��خ ق �ي��م ال �ت��وع �ي��ة املجتمعية
وتعزيز ثقافة حماية حقوق الطفل
وت��وع �ي �ت��ه ب �ح �ق��وق��ه امل �ك �ف��ول��ة ورف ��ع
امل�ستوى امل�ع��ريف ل��دى �أف��راد املجتمع

•• ابوظبي -وام:

مبختلف املهارات التوعوية للحد من
انت�شار الظواهر ال�سلبية وم�شكالتها
بخطوات ا�ستباقية ووقائية.
تعزيز اجلهود لرفع م�ستوى الوعي
امل�ج�ت�م�ع��ي ..وب ��دوره ��ا ،ق��ال��ت مرمي
ال �ق �� �ص�ي�ر م ��دي ��ر �إدارة التثقيف
االجتماعي؛ ان الدائرة حتر�ص على
تنفيذ مثل هذه الربامج من منطلق
حر�صها و�سعيها ال��د�ؤوب �إىل تر�سيخ
ق �ي��م ال �ت��وع �ي��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة وتعزيز
ثقافة حماية حقوق الطفل وتوعيته
بحقوقه املكفولة قانونياً وجمتمعياً،
ف� ً
ضال عن امل�ساهمة يف رفع امل�ستوى
املعريف ل��دى �أف��راد املجتمع مبختلف

امل�ه��ارات التوعوية للحد م��ن انت�شار
ال� �ظ ��واه ��ر ال �� �س �ل �ب �ي��ة وم�شكالتها
بخطوات ا�ستباقية ووقائية.
و�أ� � �ض ��اف ��ت م ��دي ��ر �إدارة التثقيف
االج� �ت� �م ��اع ��ي �أن � �ه ��ا ت� �ع ��زز جهودها
ال �ه��ادف��ة �إىل رف ��ع م���س�ت��وى الوعي
املجتمعي لأفراد املجتمع ،وال �سيما �أن
ال��دائ��رة اغتنمت ف�ترة بقاء املجتمع
باملنازل لال�ستثمار الأمثل يف �أوقات
فراغهم بكل ما هو مفيد ،من خالل
ط��رح ب��رام��ج مبوا�ضيع تتنا�سب مع
طبيعة الظرف ال�صحي الذي مير به
العامل �أجمع ،كما �أنها تتطلع �إىل �أن
تعزز وجودها التوعوي ملا بعد جائحة

كوفيد .و�أك��دت �أن��ه مت احلر�ص على
ت �ق��دمي ب ��رام ��ج م �ت �ن��وع��ة ت�ت�م�ث��ل يف
برامج �سل�سلة غر�س القيم الأخالقية
النبيلة امل��وج�ه��ة ل�ل�أط�ف��ال ،وبرامج
ال��وق��اي��ة واحل�م��اي��ة امل��وج�ه��ة لأولياء
الأم��ور ،والربامج التوعوية الهادفة
املوجهة للموظفني و�أف ��راد املجتمع
ب�شكل ع ��ام ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الربامج
التثقيفية العامة ،م�ضيفة �إىل �أننا
ن ��أم��ل �أن ت���س�ت�ف�ي��د خم�ت�ل��ف الفئات
العمرية من هذه الربامج التي تعد
ب��رام��ج وق��ائ�ي��ة ب�خ�ط��وات ا�ستباقية
لتاليف العديد من امل�شكالت التي قد
يتعر�ض لها �أفراد املجتمع.

دائرة املوارد الب�شرية تنجز م�شروع موارد
عجمان لأمتتة الإجراءات
•• عجمان-وام:

�أجنزت دائرة املوارد الب�شرية حلكومة
ع �ج �م��ان م �� �ش��روع "موارد عجمان"
ل�ت�ط��وي��ر �إج � ��راءات وع�م�ل�ي��ات امل ��وارد
الب�شرية امل��ؤمت�ت��ة يف ن�ظ��ام "موارد"
مبا يتواءم مع قانون امل��وارد الب�شرية
والأن �ظ �م��ة وال���س�ي��ا��س��ات امل�ع�ت�م��دة يف
احل �ك��وم��ة ب �ه��دف ت �ط��وي��ر وتب�سيط
الإج � ��راءات واخل��دم��ات الإلكرتونية
وال��ذك�ي��ة لإمت ��ام خمتلف الإج� ��راءات
اخلا�صة باملوظفني وب��وح��دات املوارد
الب�شرية يف  10جهات حكومية.
و �أك��د را�شد عبدالرحمن بن جربان
ال �� �س��وي��دي م��دي��ر ع ��ام دائ� ��رة امل ��وارد
ال �ب �� �ش��ري��ة يف ح �ك��وم��ة ع �ج �م��ان �أن
امل �� �ش ��روع ي� ��أت ��ي ت �ن �ف �ي��ذا لتوجيهات
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح �م �ي��د بن
را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم عجمان  ،ومتابعة �سمو ال�شيخ
ع �م��ار ب��ن ح�م�ي��د ال�ن�ع�ي�م��ي ويل عهد
ع �ج �م��ان رئ �ي ����س امل�ج�ل����س التنفيذي
 ،وب �ن��اء ع �ل��ى اخ�ت���ص��ا��ص��ات الدائرة
يف الإرت� �ق ��اء ب��اخل��دم��ات و العمليات
م��ن خ�لال ا��س�ت�خ��دام النظم التقنية
ل���ض�م��ان ال�ت�ط�ب�ي��ق الأم �ث ��ل لأنظمة
امل��وارد الب�شرية ،و�إع��داد نظم وبرامج
لتطبيق ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي لعمليات
امل ��وارد الب�شرية باجلهات احلكومية

مبا ي�ضمن تب�سيط العمليات وزيادة
ك �ف��اءة الإج � � ��راءات وت��وظ �ي��ف �أح ��دث
التقنيات و�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات املتبعة
على نحو يتوافق مع توجهات حكومة
الإم��ارة لتنمية املهارات وزي��ادة كفاءة
امل��وارد الب�شرية يف الإم ��ارة .و �أو�ضح
�أن ال � ��دائ � ��رة ات � �خ ��ذت ال� �ع ��دي ��د من
اخل� �ط ��وات ل �ت �ط��وي��ر �أن �ظ �م��ة امل� ��وارد
الب�شرية من خ�لال تبنيها للتقنيات
احل��دي �ث��ة وت�ط�ب�ي�ق��ات التكنولوجيا
امل �ت �ط��ورة خل��دم��ة خم�ت�ل��ف اجلهات
احل �ك��وم �ي��ة وف ��ق �أف �� �ض��ل املمار�سات
املحلية و العاملية املتبعة يف هذا املجال،
وذلك يف �إطارا�سرتاتيجيتها الرامية
لتحقيق م���س�ت�ه��دف��ات ر�ؤي ��ة عجمان
 .2021و�أ�ضاف ال�سويدي �أنه يف ظل

ما ي�شهده العامل اليوم من حتديات
فر�ضها تف�شي وب��اء ك��ورون��ا امل�ستجد
/كوفيد ،/-19ح��ر� �ص��ت ال ��دائ ��رة
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر الإج � ��راءات والعمليات
ب� �ك� �ف ��اءة ت ��ام ��ة م ��ن خ �ل��ال م�شروع
"موارد عجمان" ل�ضمان ا�ستمرارية
م�سرية التنمية والتطوير يف حكومة
عجمان ..مو�ضحا �أن امل�شروع يهدف
�إىل تطبيق ن�ظ��ام �إل �ك�ت�روين موحد
لإدارة وت�خ�ط�ي��ط امل � ��وارد الب�شرية
بحكومة عجمان  ،وتب�سيط الإجراءات
وت �ق �ل �ي ����ص م��دت �ه��ا ،وت ��وف�ي�ر اجلهد
وال��وق��ت وت��وف�ير ال�ب�ي��ان��ات وتقارير
و�إح���ص��ائ�ي��ات دق�ي�ق��ة ،و�إن �� �ش��اء قاعدة
بيانات م��وح��دة ل�ل�م��وارد الب�شرية يف
ح�ك��وم��ة ع�ج�م��ان ،وت�سهيل �إج ��راءات

ال� �ع� �م ��ل ل� �ك ��اف ��ة م ��وظ� �ف ��ي اجل� �ه ��ات
احل �ك��وم �ي��ة يف الإم � � � ��ارة  ،و �سرعة
الإجناز .و بني �أن تنفيذ امل�شروع ي�أتي
ب�ن��اء ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ال���ش��راك��ة املوقعة
ب�ين دائ��رت��ي امل ��وارد الب�شرية واملالية
يف �إط � � ��ار ت �ع��زي��ز ال �ت �ح ��ول الرقمي
وت�ب��ادل اخل�ب�رات وال�ت�ع��اون يف جمال
التطبيقات الإلكرتونية بغر�ض �أمتتة
الإج � ��راءات امل��ال�ي��ة و�إج � ��راءات املوارد
الب�شرية العاملة على نظام "موارد"
امل�ط�ب��ق يف ح�ك��وم��ة ع�ج�م��ان � ،إ�ضافة
�إىل ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ت�رك بني
اجلهات احلكومية .وذك��ر �أن الدائرة
وب��ال �ت �ع��اون م��ع دائ� ��رة امل��ال �ي��ة طورت
�إج ��راءات امل��وارد الب�شرية امل�ؤمتتة /
موارد عجمان /مبا يتواءم مع قانون
املوارد الب�شرية والأنظمة وال�سيا�سات
امل�ع�ت�م��دة يف احل �ك��وم��ة ،و��ش�م�ل��ت 14
�إج��راء �إ�ضافة للإجراءات ال�شخ�صية
للموارد الب�شرية والتي يتم تنفيذها
من قبل موظفي اجلهات احلكومية
مبا�شرة  .و لفت �إىل �أن امل�شروع يخدم
ال�ك��وادر الب�شرية العاملة يف حكومة
ع �ج �م��ان م��ن خ�ل�ال ن �ظ��ام "موارد"
املطبق يف احلكومة ،حيث �سي�ستفيد
منه موظفي  10جهات حكومية وهي
دوائ��ر التنمية الإقت�صادية ،والتنمية
ال�سياحية ،والبلدية و التخطيط،و
املالية ،والأرا�ضي و التنظيم العقاري،

وامليناء و اجلمارك وامل��وارد الب�شرية
وع �ج �م��ان ال��رق�م�ي��ة وج �ه��از الرقابة
امل��ال �ي��ة والأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة للمجل�س
التنفيذي  .م��ن جانبه �أك��د عبداهلل
بو�شهاب مدير �إدارة برامج و خدمات
املوارد الب�شرية يف الدائرة �أن امل�شروع
�سي�ساهم يف رفع كفاءة العمل باجلهات
احل �ك��وم �ي��ة م��ن خ�ل�ال ت��وح �ي��د �آلية
ال �ع �م��ل و�أمت� �ت ��ة ع�م�ل�ي��ات و�إج� � ��راءات
امل ��وارد الب�شرية ،وحت�سني اخلدمات
بالو�سائل و التقنيات احلديثة التي من
�ش�أنها ت�سريع �إجناز الأعمال ب�سهولة،
حيث يتيح للموظف تقدمي ومتابعة
�إج��راءات املوارد الب�شرية اخلا�صة به،
من دون اللجوء �إىل تقدمي معامالت
ورق �ي ��ة .و�أك� ��د ح��ر���ص ال ��دائ ��رة على
ت �ق ��دمي ال ��دع ��م ال �ف �ن��ي مل�ستخدمي
�إج ��راءات امل ��وارد الب�شرية م��ن خالل
ق� �ن ��وات ال �ت��وا� �ص��ل امل �ت��اح��ة ،و�إجن � ��از
امل �� �ش��روع بالف�صل ب�ين ال�صالحيات
لإ�ستخدامات وحدات املوارد الب�شرية
و ا� �س �ت �خ��دام امل��وظ �ف�ي�ن م ��ع �ضمان
�سالمة �سري �إجراءات العمل ..م�شريا
�إىل �أن الدائرة �أعدت دليال ا�سرت�شاديا
للموظفني و لوحدات املوارد الب�شرية
يت�ضمن خطوات تو�ضيحية ت�ساعدهم
ع �ل��ى ا� �س �ت �خ��دام الإج � � ��راءات امل�ؤمتة
يف ح�ك��وم��ة ع�ج�م��ان و�إمت��ام �ه��ا ب�شكل
مب�سط و �سريع.

اطلع معايل �سلطان �سعيد البادي وزير العدل خالل جولة
ف��ى حمكمة �أب��وظ�ب��ي االحت��ادي��ة على �إج� ��راءات املحاكمة
عن بعد والتي ك�شفت عن تي�سري �سبل التقا�ضي مبا مكن
ق�ضاة املحكمة من �إجراء املحاكمة والتوا�صل مع املوقوفني
يف �أك�ثر من �سجن بالدولة وحماميهم عن بعد ،وهو ما
يعد نقلة نوعية يف تقليل الكلفة املالية ب�ش�أن �إجراءات
نقلهم للمحكمة ،مع حتقيق اعتبارات العدالة واملحاكمة
العلنية.
وياتي ذلك متا�شياً مع توجهات الدولة ب�ش�أن تي�سري �سبل
التقا�ضي ورقمنة اخلدمات احلكومية وذل��ك با�ستخدام
الو�سائل الإلكرتونية مبا ينعك�س بالإيجاب على تي�سري

�سبل التقا�ضي وا�سعاد املتعاملني واالرتقاء بتقدمي كافة
اخل��دم��ات .ك�م��ا ت��اب��ع م�ع��ايل ال��وزي��ر وال��وف��د امل��راف��ق له
تقدمي اخلدمات للمتعاملني عرب املن�صات االلكرتونية
ال��ذك�ي��ة وامل��وق��ع االل �ك�ت�روين ل �ل��وزارة www.moj.
 gov.aeوكذا التطبيقات الذكية عرب ـ App Store
او الـ  Google Playاو عرب مركز االت�صال بالوزارة
على الرقم املجاين  800333333والتي تقدم العديد
من اخلدمات منها نظام الت�صديقات االلكرتوين ونظام
املحامي الذكي ،وذلك �إثر �إغالق مراكز ا�سعاد املتعاملني
بابوظبي ودب��ي متا�شياً م��ع توجهات ال��دول��ة واحلكومة
يف ه��ذا ال���ش��أن .واختتم معايل ال��وزي��ر زي��ارت��ه التفقدية
ب��االل�ت�ق��اء ب�ع��دد م��ن امل�ح��ام�ين ح�ي��ث ا�ستمع �إىل �أرائهم
ومالحظاتهم ب�ش�أن جودة اخلدمات املقدمة.

�إ�سالمية دبي تدخل مو�سوعة غيني�س ب�أكرب لوحة (موزاييك) من الوجبات
•• دبي  -وام:

متكنت دائ��رة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخل�يري بدبي
من دخول مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية العاملية عن
طريق عمل خريي مت ترخي�صه ل�صالح تطبيق "نف�سي"
حتت رعاية الهالل الأحمر الإماراتي حيث قام التطبيق
ب�ج�م��ع ال �ت�ب�رع��ات ل �� �ش��راء � 49أل� ��ف � �ص �ن��دوق م��ن امل ��واد
الغذائية التي حتتوي على املواد الأ�سا�سية لإطعام � 49ألفا
من الأ�سر املحتاجة .وحملت ال�صناديق الغذائية بطاقات
تهنئة ع�ل��ى �شكل الف�سيف�ساء "موزاييك" لتمثيل علم
الإمارات يف م�ساحة بلغت  498.33كيلومرت مربع كجزء
من فعاليات االحتفال باليوم الوطني الـ .49و�أكد �سعادة
الدكتور حمد ال�شيخ �أحمد ال�شيباين مدير ع��ام الدائرة

�أن الدائرة ت�شجع ب�شكل دائم الر�سائل التي تنه�ض بدور
الإن�سان والإن�سانية وتعمل على حتفيز املجتمع من جهات
و�أف ��راد على مد يد العون والإ��س�ه��ام يف مواجهة العقبات
وال �ت �ح��دي��ات ل�ل�م�ح�ت��اج�ين يف خم�ت�ل��ف �أم��اك��ن تواجدهم
..م�شريا �إىل �أن العام املا�ضي �شهد حتديات على م�ستويات
متعددة ج ّراء تف�شي جائحة كوفيد -19وهو ما لزم القيام
مببادرات ولفتات �إن�سانية متنوعة تدعم خمتلف �شرائح
املجتمع .و�أ��ض��اف �سعادته �أن ال��دائ��رة جنحت يف دخولها
مو�سوعة غيني�س بتحقيق التغيري الإيجابي يف حياة الأكرث
احتياجاً والأك�ثر ت�ضررا من �آث��ار جائحة فريو�س كورونا
..م�شريا �إىل �أن النتيجة عك�ست عمق التالحم املجتمعي
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة وت�أثري القيم الإن�سانية
واخلريية يف حتقيق الأهداف النبيلة.

فقدان جواز �سفر
ف� � �ق � ��د امل � � � ��دع � � � ��و� /سميه
ن��اي�ج��ا  ،اوغ �ن ��دا اجلن�سية
ج� � � � � � � � ��واز �� � � �س� � � �ف � � ��ره رق � � ��م
( )A00273086يرجى
مم��ن ي �ع�ثر ع�ل�ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة اوغ �ن��دا او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و /ام�ي�ر حمزه
ج��ول��زار اح�م��د  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()BC6215061
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0566131320

فقدان جواز �سفر
ف� � �ق � ��د امل � � � ��دع � � � ��و /م � ��رمي
ن � ��ام� � �ب� � �ي � ��وه  -اوغ � � �ن� � ��دا
اجلن�سية ج��واز �سفره رقم
( - )B1473993يرجى
مم��ن ي�ع�ثر ع�ل�ي��ه ت�سليمه
ب���س�ف��ارة اوغ �ن ��دا او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

نعلن عن فقدان �شهادة �أ�سهم
رق��م ( )1720724ل�شركة
ا�سماك لل�سيد /هيثم حممد
�أحمد الباكري (اال�سم اجلديد
� /سيف حممد احمد الباكري)
�إم��ارات��ي اجلن�سية وع�ل��ى من
يجدها الإت���ص��ال على الرقم
0552225555

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و /كولديب
�سينغ خمتار �سينغ  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق ��م ()N8463802
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0564523504
فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� ��دع� ��و� � �/ش � �ي � �ن �ي�رى
جوليت اومينوكو  ،نيجريا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )08000031Aيرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب �� �س �ف��ارة ن�ي�ج�يري��ا او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.
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�أخبـار الإمـارات

4 March 2021 - Issue No 13180

Thursday

م�ست�شفى برجيل يقدم عالجا جينيا متطورا لإنقاذ حياة تو�أم املركز العربي للدرا�سات اجلينية ينظم ندوتني علميتني عن بعد
•• �أبوظبي-وام:

قدم م�ست�شفى برجيل يف �أبوظبي  -التابع لـ" يف بي �إ�س"
للرعاية ال�صحية  -عالجا جينيا متقدما لتو�أم �إماراتي
يبلغ م��ن العمر �سبعة �أ�شهر مت ت�شخي�ص �إ�صابته بنوع
نادر من �ضمور الع�ضالت ال�شوكي من النوع الأول والذي
يعترب الأكرث خطورة وترتفع فيه ن�سبة الوفيات.
ومت �إج��راء تقييم ع�صبي للتو�أم على يد الدكتور ح�سني
مطليك اال��س�ت���ش��اري يف ط��ب الأط �ف��ال وطبيب �أع�صاب
الأط �ف��ال ،حيث مت ت�شخي�ص �إ�صابة الر�ضيعني مبر�ض
ع���ص�ب��ي ع���ض�ل��ي ن ��ادر ن��اج��م ع��ن خ�ل��ل ج�ي�ن��ي وح �ي��د وله

نتائج خ�ط�يرة ويطلق عليه �ضمور الع�ضالت ال�شوكي
من النوع الأول واملعروف �أي�ضا مبر�ض ويردجن هوفمان.
وق��ال الدكتور مطليك " :تبني خالل اال�ست�شارة الأوىل
�أن الر�ضيعني م�صابان بفرط التوتر الع�ضلي وانعدام
املنعك�سات الع�صبية ومت �إج ��راء اخ�ت�ب��ار جيني �أدى �إىل
ت�شخي�ص �إ�صابة الر�ضيعني ب�ضمور الع�ضالت ال�شوكي ..
م�شريا �إىل �أن امل�ست�شفى قدم جميع الت�سهيالت الالزمة
لتقدمي هذا العالج النوعي يف �أ�سرع وقت ممكن ..ونحن
واثقون من جن��اح العالج اعتمادا على البيانات املتوفرة
ل��دي �ن��ا ..الف �ت��ا �إىل �أن ه ��ذا الإجن� ��از ق���ص��ة جن ��اح �أخ ��رى
ملنظومة الرعاية ال�صحية يف دولة الإمارات".

•• دبي -وام:

عقد امل��رك��ز ال�ع��رب��ي ل�ل��درا��س��ات اجلينية � -أح��د مراكز
جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم للعلوم الطبية
 ندوتني علميتني عن بعد مب�شاركة عدد من الأطباءاملتخ�ص�صني يف علم اجلينات الب�شرية وح��وايل 500
م�شارك من خمتلف دول العامل.
ن��اق���ش��ت ال �ن ��دوة الأوىل  -ال �ت��ي ع �ق��دت ب��ال �ت �ع��اون مع
�شركة "جنفارم " الطبية  -مو�ضوع " احلثل الع�ضلي
الدو�شني" وحتدث فيها كل من الدكتور حممد املحزية
من م�ست�شفى امللك في�صل بال�سعودية والدكتور اندوين

�أوتيزبرييا من معهد "امليولوجي" من فرن�سا والدكتور
�آن��دري��ه م�ي�ج��ارب��ان م��ن اجل��ام�ع��ة الأم��ري�ك�ي��ة يف لبنان
والدكتورة مرمي ال�شحي من امل�ست�شفى امللكي ب�سلطنة
عمان.
وت�ن��اول��ت ال �ن��دوة ال�ث��ان�ي��ة  -ال�ت��ي ع�ق��دت ب��ال�ت�ع��اون مع
اجل��ام�ع��ة الأم��ري�ك�ي��ة يف لبنان  -م��و��ض��وع "اال�ستجابة
املناعية جتاه عدوى �سار�س وكوفيد -2واللقاح" وحتدث
خ�لال�ه��ا ال��دك �ت��ور �ستيف ب��ا��س�ك��ول��و م��ن ج��ام�ع��ة زيورخ
والدكتور هيو�شيم الأ�ستاذ امل�ساعد يف جامعة "راد بود"
بهولندا والدكتورة لورين هندر�سون �أخ�صائية روماتيزم
الأطفال يف م�ست�شفى بو�سطن بالواليات املتحدة.

و�أع ��رب ال��دك�ت��ور حم�م��ود ط��ال��ب �آل ع�ل��ي م��دي��ر املركز
ال�ع��رب��ي ل�ل��درا��س��ات اجلينية ع��ن �سعادته بالتعاون مع
�شركة "جنفارم" واجل��ام�ع��ة الأم��ري�ك�ي��ة يف لبنان يف
تنظيم هاتني الندوتني واجلمع بني اخل�برات واملوارد
امل�ت�ن��وع��ة يف جم��ال ال�ط��ب ال��وراث��ي وم���ش��ارك��ة النتائج
الطبية والبحثية مع الأطباء والباحثني.
و�أكد �أن جميع فعاليات املركز العربي للدرا�سات اجلينية
ت�أتي بناء على توجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل
مكتوم نائب حاكم دبي ،وزير املالية رئي�س هيئة �صحة
دب��ي وال�ت��ي تهدف دائ�م��ا �إىل االرت �ق��اء بالبحث العلمي
والقطاع الطبي ب�صفة عامة.
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حممد بن حمد ال�شرقي ي�شهد توقيع اتفاقية حلماية البيئة يف منطقة البثنة بالفجرية
•• الفجرية -وام:

�شهد �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية ،
�أم�س يف ق�صر الرميلة ،توقيع اتفاقية �شراكة بني االحتاد للقطارات ،وجمعية
الإم��ارات للطبيعة ،وهيئة الفجرية للبيئة ،ومركز الفجرية للمغامرات،
مبنا�سبة �إطالق برنامج حلماية البيئة وا�ستعادة املوائل الطبيعية يف منطقة
البثنة ب�إمارة الفجرية .وتت�ضمن اتفاقية ال�شراكة ثالثة حماور رئي�سية هي
دعم املجتمع املحلي ومنوه ،وحماية البيئة والتنوع احليوي وتطوره ،و�صون
الرتاث الطبيعي الإماراتي.
و�أكد �سمو ويل عهد الفجرية �أهمية احلفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي
و�ضرورة �صون الرتاث الطبيعي يف دولة الإمارات من خالل ت�ضافر جهود،
كافة اجلهات املعنية يف القطاعني احلكومي واخلا�ص ومب�شاركة املجتمع
امل�ح�ل��ي ،وتطبيق الت�شريعات املحلية وال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي ت��رك��ز على حماية

البيئة .و�أ�ضاف �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي � " :أن �إمارة
الفجرية بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم الفجرية  ،تعمل على دعم الن�شاطات البيئية و�إطالق
املبادرات الوطنية املتميزة التي من �ش�أنها حتقيق ا�ستدامة املوارد الطبيعية
ون�شر الوعي البيئي بني �أفراد املجتمع ".
و�أ� �ش��اد �سموه ب��ال�ت��زام �شركة االحت ��اد ل�ل�ق�ط��ارات ب ��أن ت�ك��ون اجل��ار الطيب
للمجتمعات املحيطة ب�شبكة ال�سكك احلديدية ،و�أن عملياتها الإن�شائية
لن ت�ؤثر على جودة حياتهم و�إمن��ا �ستعززها من خالل فتح فر�ص جديدة
�ستوفرها ال�شبكة على خمتلف الأ�صعدة ،ي�ضاف �إليها فر�ص العمل �ضمن
قطاع ال�سكك احلديدية احلديث واحليوي التي �سيوفرها ملواطني الدولة
يف عد ٍد من املجاالت وغريها لل�سياحة البيئية .وقع االتفاقية كل من حممد
املرزوقي ،املدير التنفيذي لقطاع �ش�ؤون ال�سكك احلديدية يف �شركة االحتاد،
وليلى م�صطفى عبد اللطيف ،املدير العام جلمعية الإم��ارات للطبيعة يف

�أبوظبي ،واملهند�س علي قا�سم ع�ضو جمل�س �إدارة هيئة الفجرية للبيئة،
و�سعيد املعمري مدير مركز الفجرية للمغامرات ،وتبع توقيع االتفاقية
زيارة تفقدية لأفالج الري يف قلعة البثنة بالفجرية.
ح�ضر ت��وق�ي��ع االت�ف��اق�ي��ة  ..م�ع��ايل ف�ل�اح حم�م��د الأح �ب��اب��ي رئ�ي����س دائرة
البلديات والنقل ع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد للقطارات ،و�سعادة حممد �سعيد
ال�ضنحاين مدير الديوان الأمريي يف الفجرية ع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد
للقطارات ،و�سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب ويل عهد الفجرية و�سعادة
املهند�س حممد �سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجرية ،و�سعادة رزان خليفة
املبارك ،الع�ضو املنتدب جلمعية الإمارات للطبيعة.
وقالت ليلى م�صطفى عبد اللطيف " :نهدف من خالل هذا امل�شروع� ،إىل
حماية النظم البيئية وا�ستعادتها و�إدارتها على نحو م�ستدام لتحقيق �أهداف
التنوع احليوي واملجتمعي ،ف� ً
ضال عن الفوائد املجتمعية التي ن�سعى �إىل
حتقيقها من خ�لال ه��ذه امل�ب��ادرة ،وت�سليط ال�ضوء من جديد على �أهمية

النظم الطبيعية ال�صحية واملتنوعة والعملية باعتبارها من حماور التقدم
االجتماعي واالقت�صادي يف دولة الإمارات".
اجلدير بالذكر �أن م�شروع حماية البيئة وا�ستعادة املوائل الطبيعية �سيبد�أ
بتنظيم �سل�سلة من اللقاءات مع املجال�س املحلية ال�ستطالع �آراء �أهايل
منطقة البثنة حول دور املنطقة وتاريخها وفر�ص ال�سياحة البيئية ،كما
�ستقوم جمموعة من الفرق املُخت�صة برتميم الأفالج وحت�سني كفاءة نظام
ال ّري احلايل ونظام الري بالأنابيب ،و�ستعمل الأطراف املعنية بامل�شروع يف
وقتٍ الحق من العام احلايل على بناء م�سار تراثي طبيعي يف منطقة البثنة
لي�صبح وجهة لل�سياحة البيئية م�ستقب ً
ال بالتعاون مع ع��دد من اجلهات
املخت�صة يف �إم��ارة الفجرية ،كما �ستعمل على �إج��راء درا�سة �شاملة للتنويع
احليوي يف املنطقة لتحديد جودة املياه واملوائل التي تقطنها بهدف �إ�صدار
تو�صيات ح��ول كيفية حمايتها ،ف� ً
ضال عن �إج��راء درا��س��ة لتحديد عوامل
متكني املجتمع املحلي على حتقيق التنمية االجتماعية امل�ستدامة.

البواردي ي�شهد تخريج دورة اجلامعيني الـ 38يف كلية زايد الثاين الع�سكرية
•• العني -وام:

� �ش �ه ��د م � �ع� ��ايل حم� �م ��د ب � ��ن �أح� �م ��د
البواردي وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع
�أم����س االح�ت�ف��ال ال��ذي �أق��ام�ت��ه كلية
زاي� ��د ال �ث��اين ال�ع���س�ك��ري��ة مبنا�سبة
تخريج دورة اجلامعيني الـ 38التي
�أقيمت مبقر الكلية بالعني.
ح�ضر االحتفال عدد من كبار �ضباط
القوات امل�سلحة.
وب� � ��د�أت ف �ع��ال �ي��ات االح �ت �ف��ال بعزف
ال�سالم الوطني ثم تليت �آيات عطرة
من الذكر احلكيم و�ألقى العميد ركن
عامر حممد النيادي قائد كلية زايد
الثاين الع�سكرية كلمة بهذه املنا�سبة
رح ��ب ف�ي�ه��ا ب��راع��ي احل �ف��ل� ،شاكراً
معاليه ح�ضوره ورعايته.
وقال " بكل م�شاعر االمتنان نرحب
ب�ك��م ��س�ي��دي يف م �ي��دان التطبيقات
العملية بكلية زايد الثاين الع�سكرية،
وه ��ي حت�ت�ف��ل ال �ي��وم ب�ت�خ��ري��ج دورة
ال� ��� �ض� �ب ��اط اجل ��ام� �ع� �ي�ي�ن الثامنة
وال �ث�ل�اث�ي�ن ب �ع��د �أن اك �م �ل��وا جميع
مراحل الدورة بنجاح".
و�أ��ض��اف " انها ملنا�سبة كرمية لرفع

�أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير لقيادتنا حاكم دبي "رعاه اهلل"  ،ومبتابعة من
الر�شيدة على ما تقدمه لنا من دعم �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
كبري واهتمام بالغ لت�أهيل وتدريب بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
�أب�ن��اء ال��وط��ن ،يف ظ��ل ق�ي��ادة �صاحب نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زاي ��د �آل  ،معاهدين اهلل تعاىل �أن نكون عند
نهيان رئي�س الدولة ،القائد الأعلى ح �� �س��ن ظ ��ن ق �ي��ادت �ن��ا ب �ن��ا لتحقيق
للقوات امل�سلحة "حفظه اهلل" ،وبدعم الغايات املن�شودة من هذه الدورات".
م��ن ��س�ي��دي ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ و�أ� � �ش ��ار �إىل �أن ه� � ��ؤالء اخلريجني
حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم نائب ال ��ذي ��ن ي �ق �ف��ون ام��ام �ك��م ال� �ي ��وم قد
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء �أل� �ف ��وا ب�ي�ئ��ة ال �ت��دري��ب ال �ت��ي حتيط

بهم ،وتعلموا فيها مهارات ومعارف
جديدة �ساعدت يف �صقل �شخ�صياتهم
القيادية ،وتزويدهم بالقيم املن�شودة
يف ال�ضابط االماراتي ،حتى �أ�صبحت
معارفهم العلمية مزيجاً متناغماً
م��ن ال�ف�ك��ر االك ��ادمي ��ي التخ�ص�صي
والفكر الع�سكري االح�ت�رايف ،و�صار
هاج�سهم الكبري هو ن�صرة احلق يف
�شتى امليادين العلمية والع�سكرية.
وق� ��ال " ت�ع�ل�م��وا م��ن خ�ل�ال العمل

تنمية املجتمع بدبي تطلق فعاليات افرتا�ضية تزامنا مع �شهر القراءة الوطني
•• دبي -وام:

اط �ل �ق��ت ه �ي �ئ��ة ت �ن �م �ي��ة امل �ج �ت �م��ع يف
دب ��ي ع��ن جم�م��وع��ة م��ن الفعاليات
االف�ترا��ض�ي��ة وامل �ب��ادرات ت��زام�ن��ا مع
�شهر القراءة الوطني حيث تقام هذا
العام حتت �شعار "�أ�سرتي تقر�أ" .
وب� � ��دات ال �ه �ي �ئ��ة ف �ع��ال �ي��ات �ه��ا بندوة
افرتا�ضية ا�ست�ضافت �سعادة جمال
بن حويرب املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة،
��س�ل�ط��ت ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أه �م �ي��ة و�أث ��ر
ال �ق��راءة ع�ل��ى ح�ي��اة ال �ف��رد والأ�سرة
وعلى تطور املجتمع.
وخ�ل��ال ال� �ن ��دوة حت ��دث � �س �ع��ادة بن
ح��وي��رب ع��ن �أه�م�ي��ة غ��ر���س القراءة
لدى الأطفال يف �أعمار مبكرة م�ؤكداً
�أن ال��دول تقا�س بقرائها ،الفتاً �إىل
�أنه ال توجد نه�ضة بدون معرفة وال
توجد معرفة بدون قراءة وتخ�صي�ص
�شهر للقراءة يف كل عام ي�أتي �إمياناً
م��ن ال�ق�ي��ادة ب��ذل��ك وب �ه��دف حتقيق
ال�سيا�سة الوطنية ل�ل�ق��راءة .وتوفر
الهيئة ب��ال�ت�ع��اون م��ع �شركائها من

واملمار�سة معا قيم العمل اجلماعي
وحتمل امل�س�ؤولية ،واتخاذ القرارات
يف امل �ع��ا� �ض��ل ال �ت �ع �ب��وي��ة ال�صغرى،
وتقدير املوقف لإجناز املهام ال�سريعة
وال �ت �ك �ي��ف م ��ع ال �ب �ي �ئ��ات املختلفة،
وا�� �س� �ت� �خ ��دام الأ� �س �ل �ح��ة وال � �ق� ��درات
الع�سكرية بالأ�ساليب املثلى".
وت��وج��ه ب��ال���ش�ك��ر اىل وزارة الدفاع
ال �ت��ي مل ت� � ��أل ج� �ه ��داً يف دع� ��م هذه
الكلية ،وتوفري كافة امل�صادر واملوارد

ال �ت��دري �ب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة لتنفيذ
مهمتها الرئي�سية يف تخريج �ضباط
�أك� �ف ��اء ك �م��ا ت��وج��ه ب��ال���ش�ك��ر جلميع
امل��درب�ين بالكلية والعاملني فيها ملا
يقومون به من دور كبري يف تدريب
وت�أهيل املتدربني يف خمتلف الدورات
املنعقدة فيها.
وخ��اط��ب اخل��ري �ج�ين ق��ائ�لا " �أيها
اخلريجون� ،أبارك لكم هذا الإجناز،
واب � ��ارك لإخ��وان �ك��م امل �� �ش��ارك�ين لكم

م ��ن امل �م �ل �ك��ة الأردن� � �ي � ��ة الها�شمية
وجمهورية اليمن ،و�أو�صيكم بتقوى
اهلل ،وال���س�م��ع وال �ط��اع��ة لقيادتكم،
ث��م اال� �س �ت��زادة م��ن خم�ت�ل��ف العلوم
الع�سكرية والأكادميية ،وعليكم امانة
عظيمة يف نقل هذه املعارف واملهارات
ال �ت ��ي ت�ع�ل�م�ت�م��وه��ا اىل وحداتكم،
ومر�ؤو�سيكم �شعاركم اهلل ثم الوطن
ثم رئي�س الدولة" .بعد ذلك مت عر�ض
مرئي لن�شاطات ال��دورة من بدايتها

وح �ت��ى ال �ت �خ��رج م��ن خ�ل�ال برنامج
التدريب والتمارين العملية .ثم �أدى
اخل��ري�ج��ون الق�سم ،و�أق���س�م��وا باهلل
العظيم ب�أن يكونوا جنوداً خمل�صني
ل��دول��ة الإم � ��ارات ،ورئي�سها �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زاي ��د �آل
نهيان "حفظه اهلل" مطيعني جلميع
الأوامر التي ت�صدر عن ر�ؤ�سائهم يف
الرب واجلو والبحر ،يف كل الظروف
والأوق� � ��ات داخ ��ل ال �ب�لاد وخارجها،
ح��ام�ين ع�ل��م الإم � ��ارات وا�ستقاللها
و� �س �ي��ادة �أرا� �ض �ي �ه��ا ،حم��اف�ظ�ين على
�شرف ال�سالح .بعد ذلك ،كرم معايل
حم�م��د �أح �م��د ال� �ب ��واردي املتفوقني
م��ن اخل��ري�ج�ين ،وه�ن��أه��م بتفوقهم
يف ه��ذه ال� ��دورة .وق��دم ق��ائ��د الكلية
هدية تذكارية ملعاليه ،ث��م التقطت
ال�صور التذكارية ملعايل راعي احلفل
م��ع اخلريجني .و�أع ��رب اخلريجون
مبنا�سبة ت�خ��رج�ه��م م��ن ك�ل�ي��ة زايد
ال�ع���س�ك��ري��ة ع��ن ��س�ع��ادت�ه��م الغامرة
بتفوقهم لي�ساهموا مع �إخوانهم من
ال�ضباط يف املحافظة على املنجزات
واملكت�سبات ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي حتققت
على �أر�ض الدولة.

�إ�سعاف دبي تبحث التعاون مع
القن�صلية الرومانية
•• دبي -وام:

اجل �ه��ات وامل��ؤ��س���س��ات وع �ل��ى را�سهم
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للمعرفة،
خ�ل�ال ��ش�ه��ر ال �ق��راءة رواب� ��ط لكتب
�إل�ك�ترون�ي��ة جمانية ح��ول موا�ضيع
م�ن��وع��ة مي�ك��ن للموظفني حتميلها
وق ��راءت� �ه ��ا ب �ه ��دف ت���ش�ج�ي�ع�ه��م مع
اقرتاحات لأف�ضل الكتب التي ميكن
ق��راءت�ه��ا ،كما �ستطرح م�سابقة بني
م��وظ�ف�ي�ه��ا لأج �م��ل م�ك�ت�ب��ة منزلية
ت�ضم الكتب ال�ت��ي ي�ق��ر�ؤه��ا املوظف
و�أ��س��رت��ه وت�سليط ال���ض��وء على �أثر
وج��ود هذه املكتب على ثقافة ووعي

�أفراد الأ�سرة.
كما �ستت�ضمن فعاليات الهيئة ل�شهر
ال � �ق� ��راءة �إط �ل��اق ن � ��ادي افرتا�ضي
ل�ل�ق��راءة ي�ق��وم امل��وظ�ف�ين م��ن خالل
بعر�ض ملخ�صات ح��ول الكتب التي
ينتهون م��ن قراءتها مب��ا ي�ساهم يف
نقل املعرفة وت�شويق بقية املوظفني
لقراءة هذه الكتب.
وب�ي�ن��ت خ�ل��ود ال �� �ش��رف ،م��دي��ر �إدارة
الت�سويق واالت�صال امل�ؤ�س�سي يف هيئة
تنمية امل�ج�ت�م��ع �أن ال�ه�ي�ئ��ة �ستعمل
ع �ل��ى حت �ق �ي��ق �أك �ب��ر ف ��ائ ��دة ممكنة

من �شهر ال�ق��راءة وا�ستثمار حما�س
امل��وظ �ف�ين ل�ل��و��ص��ول �إىل جمموعة
م ��ن الأه � � � ��داف ع �ل��ى ر�أ�� �س� �ه ��ا ن�شر
الوعي ب�أهمية التبادل املعريف والأثر
ال �ك �ب�ير والإي� �ج ��اب ��ي ال � ��ذي ترتكه
املمار�سة اليومية للقراءة على منط
ت�ف�ك�ير الأف� � ��راد وث�ق��اف�ت�ه��م العامة
والتخ�ص�صية ،ف�ضال عن خلق قنوات
جديدة للتبادل املعريف بني موظفي
ال�ه�ي�ئ��ة وت �ط��وي��ر اه�ت�م��ام��ات�ه��م مبا
ينعك�س عليهم وعلى �أ�سرهم ب�شكل
مبا�شر وعلى املتعاملني ب�شكل تالٍ .

بحثت م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف
وق�ن���ص�ل�ي��ة روم ��ان �ي ��ا يف دب� ��ي �أوج� ��ه
ال�ت�ع��اون امل�شرتك يف جم��ال الرعاية
ال�صحية ما قبل امل�ست�شفى و املعايري
املتبعة و�أن ��واع الآل �ي��ات التخ�ص�صية
وامل � �ع� ��دات و الأج � �ه� ��زة الإ�سعافية
املتطورة والأنظمة الذكية الداعمة
للعمل الإ�سعايف .
ج��اء ذل��ك خ�لال ل�ق��اء ��س�ع��ادة خليفة
الدراي املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي
خل��دم��ات الإ��س�ع��اف ب�سعادة نيكوليتا
ت �ي��ودور ال�ق�ن���ص��ل ال �ع��ام جلمهورية
روم��ان�ي��ا يف دب��ي حيث مت �إ�ستعرا�ض
�أف�ضل التجارب و املمار�سات املطبقة
يف م�ؤ�س�سة دب��ي خل��دم��ات الإ�سعاف
و�إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة و خ��دم��ات امل�ؤ�س�سة
مب ��ا يف ذل � ��ك ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات الذكية
التي �أطلقتها امل�ؤ�س�سة ملتعامليها و

اجلمهور  .كما مت عر�ض فيديو عن
خدمات واجنازات امل�ؤ�س�سة واملبادرات
التي نفذتها خ�لال الأع ��وام املا�ضية
وجهود امل�ؤ�س�سة وابتكاراتها للت�صدي
لإن �ت �� �ش��ار ج��ائ�ح��ة "كورونا " و�آلية
تعاملها م��ع احل ��االت ون�ق��ل م�صابي

"كوفيد "19 -عرب مركباتها التي
ط��ورت �ه��ا ل �ه��ذا ال �غ��ر���ض  .و ثمنت
قن�صل ع��ام روم��ان�ي��ا ج�ه��ود امل�ؤ�س�سة
ال �ك �ب�ي�رة يف ك ��اف ��ة جم � ��االت العمل
الإ��س�ع��ايف مب��ا فيها ا�ستخدام �أحدث
املعدات الإ�سعافية و تدريب و ت�أهيل

ومت �ك�ين ك� ��وادر الإ� �س �ع��اف وتوظيف
�إمكانياتهم لإنقاذ الأرواح الأمر الذي
عزز مكانة "�إ�سعاف دبي" و �سمعتها
عامليا م�ؤكدة �أهمية التعاون امل�شرتك
و توطيد العالقات يف جماالت العمل
الإ�سعايف املختلفة .
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ماكرون يعرتف :اجلي�ش الفرن�سي عذب وقتل علي بومنجل
•• باري�س�-أ ف ب

10

�أ�صبح �إميانويل ماكرون �أول رئي�س فرن�سي يعرتف ب ��أ ّن املحامي والزعيم
الوطني اجل��زائ��ري علي بومنجل “تع ّر�ض للتعذيب والقتل” على �أيدي
اجلي�ش الفرن�سي خالل احلرب اجلزائرية يف  ،1957يف بادرة تهدئة �أو�صى
بها تقرير امل�ؤرخ بنجامان �ستورا حول م�صاحلة الذاكرة بني البلدين.
واع�ت�رف م��ارك��ون� ،أول رئي�س فرن�سي ول��د بعد ح��رب اجل��زائ��ر (-1954
“ ،)1962با�سم فرن�سا” ب ��أن بومنجل تعر�ض “للتعذيب والقتل” ومل
ينتحر كما حاولت باري�س التغطية على اجلرمية يف حينه.
و�شدّد الرئي�س الفرن�سي يف بيان �أ�صدره ق�صر الإليزيه على �أ ّن هذه املبادرة
“لي�ست عم ًال منعز ًال” ،م�ؤ ّكداً �أ ّن��ه “ال ميكن الت�سامح �أو التغطية على �أيّ
جرمية �أو فظاعة ارتكبها �أيّ كان خالل احلرب اجلزائرية».

وتعهد بالقيام “باعمال رمزية” يف حماولة للم�صاحلة بني البلدين لكنه
ا�ستبعد تقدمي “�أي اعتذارات �أو توبة».
و�أدىل الرئي�س الفرن�سي بهذا االع�تراف �شخ�صيا �أم��ام �أحفاد علي بومنجل
�أثناء ا�ستقبالهم الثالثاء.
و�أ�ضاف بيان الرئا�سة الفرن�سية �أ ّن بومنجل “اعتقله اجلي�ش الفرن�سي يف
خ�ض ّم معركة اجلزائر ووُ�ضع يف احلب�س االنفرادي وتع ّر�ض للتعذيب ثم ُقتل
يف � 23آذار/مار�س .»1957
وتابع الإليزيه يف بيانه �أ ّنه يف العام “ 2000اعرتف بول �أو�ساري�س (الرئي�س
ال�سابق لال�ستخبارات الفرن�سية يف اجلزائر العا�صمة) بنف�سه ب�أنه �أمر �أحد
مر�ؤو�سيه بقتله و�إخفاء اجلرمية على �أ ّنها انتحار».
ووفقاً للبيان ف�إن “رئي�س اجلمهورية ا�ستقبل �أم�س الأول الثالثاء يف ق�صر
الإليزيه �أربعة من �أحفاد علي بومنجل ليخربهم ،با�سم فرن�سا ،مبا كانت

(�أرملة الراحل) مليكة بومنجل تو ّد �أن ت�سمعه :علي بومنجل مل ينتحر ،لقد
تع ّر�ض للتعذيب ثم ُقتل».
ولفت البيان �إىل �أ ّن ماكرون “�أبلغهم �أي�ضاً با�ستعداده ملوا�صلة العمل الذي
ب��د�أ منذ �سنوات عديدة جلمع ال�شهادات وت�شجيع عمل امل�ؤرّخني من خالل
فتح الأر�شيف ،من �أجل �إعطاء عائالت جميع املفقودين على �ض ّفتي البحر
الأبي�ض املتو�سّ ط الو�سائل ملعرفة احلقيقة».
ووع��د ماكرون يف البيان ب ��أ ّن “هذا العمل �سيتو�سّ ع ويتعمّق خ�لال الأ�شهر
امل�ضي قدماً نحو التهدئة وامل�صاحلة” ،داعياً �إىل
املقبلة ،ح ّتى نتم ّكن من ّ
“النظر �إىل ال�ت��اري��خ يف وج �ه��ه ،واالع�ت��راف بحقيقة الوقائع” م��ن �أجل
“م�صاحلة الذاكرة».
وتابع ق�صر االليزيه يف بيانه “يجب �أن يتمكن جيل �أحفاد علي بومنجل من
بناء م�صريه بعيدا عن ن�سيان الذكرى وعن ال�ضغينة .من �أجلهم ،ومن �أجل

ق�ضية �شغلت كل هوليود:

هل مت اختطاف كالب ليدي غاغا لأ�سباب �سيا�سية...؟
•• الفجر –خرية ال�شيباين
ق���ض�ي��ة ��ش�غ�ل��ت ك��ل هوليود،
احل ��ي م�ث��ل ع ��امل ال�ن�ج��وم الذين
ي�ع�ي���ش��ون يف ل��و���س �أجن �ل��و���س .مت
اخ�ت�ط��اف ك�لاب ل�ي��دي غ��اغ��ا قبل
�أن يتم العثور عليها �ساملة م�ساء
ي� ��وم اجل �م �ع��ة  .وع��ر� �ض��ت جنمة
ال� �ب ��وب -امل � ��وج � ��ودة يف �إيطاليا
ل�ت���ص��وي��ر �أح � ��دث ف�ي�ل��م لريديل
��س�ك��وت -م�ب�ل��غ � 500أل ��ف دوالر
ك �م �ك��اف ��أة مل �� �س��اع��دة ق���س��م �شرطة
ل��و���س �أجن�ل��و���س .وخ�ط��ف غريبان
“كوجي وجو�ستاف” وهما اثنان
من البلدغ الفرن�سي الثالثة م�ساء
الأربعاء املا�ضي .وقد �أطلقا النار
على موظف عند ليدي غاغا كان
يف�سح الكلبني يف و�سط هوليوود،
ّ
ثم هربا بال�سيارة.
مت ال �ع �ث��ور ع �ل��ى ال�ك�ل�ب�ين من
ق�ب��ل ام � ��ر�أة ،مل ي�ت��م ال�ك���ش��ف عن
هويتها ،ات�صلت ب ��أق��ارب املطربة
ثم “�س ّلمتهما” اىل مركز �شرطة
ل��و���س �أجن �ل��و���س امل�ح�ل��ي ال ��ذي مل
يعط مزيدًا من التفا�صيل.
خطف عنيف
ل�ك��ن م�ل��ف الق�ضية مل يُغلق،
والتحقيق اجلنائي ج��ار ،يف حني
ترف�ض ال�شرطة الك�شف عما �إذا
ك��ان مت ال�ق�ب����ض ع�ل��ى اخلاطفني
�أم ال .و�أ��ص�ي��ب رج��ل يدعى رايان
في�شر ب�ج��روح �أث�ن��اء ال�ه�ج��وم ،وال
ي��زال يف امل�ست�شفى .وكانت حالته
ال تزال حرجة اىل يوم الأحد.
مل ت�ت�ردد ال�صحافة يف �إج ��راء
التحقيق م��ن جانبها .وبالن�سبة
ل���ص�ح�ي�ف��ة ذي �� �ص ��ن ،ق ��د يكون
اخ � �ت � �ط� ��اف ال � �ب � �ل� ��دغ “لأ�سباب
�سيا�سية” ،بعد �أن �شاركت ليدي
غ��اغ��ا ،ال��دمي��وق��راط�ي��ة املعلنة ،يف
حفل تن�صيب جو بايدن.
وهكذا �أكدت الن�سخة الأمريكية
من �صحيفة �صن اخلمي�س املا�ضي
�أن مكتب التحقيقات الفيدرايل
ق ��د ن �ظ��ر يف امل� �ل ��ف ع �ل��ى هام�ش
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال� ��ذي �أج ��رت ��ه �شرطة
لو�س �أجنلو�س .وقالت ال�صحيفة
•• عوا�صم-وكاالت

تتواىل الإدان��ات العربية والدولية
ال�� �س� �ت� �ه ��داف م �ي �ل �ي �� �ش �ي��ا احل ��وث ��ي
للمدنيني واملن�ش�آت والبنى التحتية
ال �� �س �ع��ودي��ة ،و�آخ ��ره ��ا ا�ستهدافها
مب� �ق ��ذوف ع �� �س �ك��ري ع �ل��ى �إح � ��دى
القرى احل��دودي��ة مبنطقة جازان،
�أ�� �س� �ف ��ر ع ��ن �إ�� �ص ��اب ��ة  5مدنيني،
ف� ً
ضال ع��ن ت�ضرر ع��دد م��ن املنازل
واملركبات.
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة �أم�س
الأرب � �ع � ��اء ،ال ي �ب��دو �أن ه �ن��اك �أي
ا��س�ت�ج��اب��ة ح��وث�ي��ة مل���س��اع��ي ال�سالم
الدولية والعربية ،مع ارتفاع وترية
هجماتها الإره��اب �ي��ة وا�ستهدافها
دول اجلوار.
�إدانات عربية
ويف ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ،ت��وال��ت الإدان � ��ات
واال� �س �ت �ن �ك��ارات ج ��راء ا�ستهدافات
وتعديات ميلي�شيا احلوثي امل�ستمرة،
للمدنيني واملن�ش�آت والبنى التحتية
ال�سعودية ،حيث �أع��رب��ت الإم ��ارات
وم �� �ص��ر والأردن وال �ب �ح��ري��ن عن
�إدان�ت�ه��ا ل�لاع�ت��داء الإره��اب��ي الذي
نفذته ميلي�شيا احل��وث��ي مبقذوف
ع �� �س �ك��ري جت � ��اه ق ��ري ��ة ح ��دودي ��ة
مبنطقة ج ��ازان ال�سعودية ،والتي
�أ� �س �ف��رت ع ��ن �إ� �ص��اب��ة  5مدنيني،
ف� ً
ضال ع��ن ت�ضرر ع��دد م��ن املنازل
واملركبات.
وب� �ح� ��� �س ��ب � �ص �ح �ي �ف��ة “البيان”
الإم ��ارات � �ي ��ة ،ن � ��ددت دول عديدة،
ب�إطالق ميلي�شيا احلوثي مقذوفاً
من الأرا��ض��ي اليمنية على منطقة
ج � ��ازان� ،إذ �أع ��رب ��ت الإم � � ��ارات عن
�إدان �ت �ه��ا وا� �س �ت �ن �ك��اره��ا ال�شديدين
مل � � �ح � � ��اوالت م �ي �ل �ي �� �ش �ي��ا احل� ��وث� ��ي
الإره ��اب� �ي ��ة امل��دع��وم��ة م��ن �إي � ��ران،

ال�شباب الفرن�سي واجل��زائ��ري ب��ات علينا التقدم على طريق احلقيقة وهو
الطريق الوحيد الذي ميكن �أن يقودنا اىل م�صاحلة الذاكرة».
وك��ان��ت اب�ن��ة �أخ ع�ل��ي ب��وم�ن�ج��ل� ،أ� �س �ت��اذة ال�ط��ب وال�ن��ا��ش�ط��ة يف جم��ال حقوق
الإن�سانف�ضيلة بومنجل ��ش�ي�ت��ور ،ن� �دّدت ال�شهر امل��ا��ض��ي مب�ح��اول��ة باري�س
التغطية على جرمية قتل عمّها ،وا�صفة ما جرى بـ”كذب الدولة (الفرن�سية)
الهدّام».
جاء اعرتاف فرن�سا بهذه اجلرمية يف �إطار مبادرات �أو�صى بها امل�ؤرّخ بنجامان
�ستورا يف تقريره حول ذاكرة اال�ستعمار وحرب اجلزائر التي و�ضعت �أوزارها يف
 1962وما زالت حلقة م�ؤملة للغاية يف ذاكرة عائالت ماليني من الفرن�سيني
واجلزائريني.
وهذه الوثيقة التي �سلمها يف  20كانون الثاين/يناير �أثارت انتقادات وا�سعة
يف فرن�سا كما يف اجلزائر ال �سيما النها مل ت�صدر تو�صية بان تقدم باري�س

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

�أندرو كومو والتواط�ؤ الإعالمي!...
•• لوك الليربتي

�شاركت النجمة يف حفل تن�صيب بايدن

البلدغ الفرن�سي� ،ساللة نادرة ،مطلوبة ،وباهظة الثمن
ليدي غاغا وكالبها

ن�ق�لا ع��ن “م�صدر مطلع”� ،إن
“املحققني يتطلعون �إىل حتديد
م ��ا �إذا ك � ��ان ب� �ل ��دغ ل� �ي ��دي غاغا
اختطفا لأ��س�ب��اب �سيا�سية ،لأنها
غنت يف حفل تن�صيب الرئي�س جو
بايدن».
ا�ستهداف املدنيني والأعيان املدنية
ب �ط��ري �ق��ة مم �ن �ه �ج��ة وم �ت �ع �م��دة يف
املنطقة اجلنوبية يف اململكة ،فيما
ا�ستنكرت البحرين ب�شدة �إطالق
ميلي�شيا احلوثي مقذوفاً ع�سكرياً
جت� ��اه �إح� � ��دى ال� �ق ��رى احل ��دودي ��ة
بال�سعودية.
ويف ال �� �س �ي��اق ذات� � ��ه� ،أدان � � ��ت م�صر
ب�أ�شد العبارات ا�ستهداف ميلي�شيا
احل��وث��ي مب�ق��ذوف ع�سكري �إحدى
القرى احل��دودي��ة مبنطقة جازان.
و�أكدت م�صر يف بيان �أ�صدرته وزارة
خارجيتها ،دعمها الكامل وامل�ستمر،
حكومة و�شعباً ،ملا تتخذه ال�سعودية
م ��ن ت ��داب�ي�ر و�إج � � � � ��راءات حلماية
و�صون �أمنها وا�ستقرارها ول�ضمان
�سالمة مواطنيها وامل ُ�ق�ي�م�ين على
�أرا�ضيها ،يف مواجهة هذه الهجمات
الإره��اب �ي��ة اجل �ب��ان��ة ،ال �ت��ي تقو�ض
ال�سلم والأم��ن يف املنطقة ،وتنتهك
قواعد القانون الدويل الإن�ساين.
ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د م�ت���ص��ل ،ن ��دد الأردن
ب��ال�ه�ج��وم احل��وث��ي ،و�أك� ��د الناطق
ال��ر� �س �م��ي ب��ا� �س��م وزارة اخلارجية
�ضيف اهلل علي الفايز �إدان��ة اململكة
وا�ستنكارها ال�شديدين لهذا الفعل
الإره� � ��اب� � ��ي اجل � �ب� ��ان وا� �س �ت �ه ��داف
امل��دن �ي�ي�ن الأب � ��ري � ��اء ،ال � ��ذي ي�شكل
ان �ت �ه��اك �اً � �ص��ارخ �اً وخ ��رق �اً فا�ضحاً
للقانون الدويل الإن�ساين.
�إدانة �أمريكية
ودول� � �ي� � �اً� ،أدان وزي� � ��ر اخلارجية
الأم��ري �ك��ي �أن �ت��وين بلينكن ،ب�شدة
اال��س�ت�ه��داف ،ون��دد بلينكن يف بيان
ه� �ج ��وم امل �ي �ل �ي �� �ش �ي��ا امل ��دع ��وم ��ة من
�إي ��ران على حمافظة م� ��أرب ،وقال
�إن احل��وث�ي�ين ي��زي��دون م��ن تفاقم
الأزم��ة الإن�سانية يف اليمن” ،وفق
�صحيفة “ال�شرق الأو�سط».

فر�ضيتان
ومع ذلك ،هذه لي�ست الفر�ضية
الأك� �ث ��ر اح� �ت� �م ��اال .ل� �ي ��دي غاغا
م �� �ش �ه��ورة ،وت�ظ�ه��ر ب��ان�ت�ظ��ام على
و� �س ��ائ ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
�صحبة ك�لاب�ه��ا ال �ث�لاث��ة .ووفقًا

ل�صحيفة ل��و���س �أجن�ل��و���س تاميز،
يف�ضل املحققون طريقتني� :إما �أن
الل�صو�ص ت�صرفوا من اجل طلب
ف��دي��ة م��ن جن�م��ة ال �ب��وب الرثية،
�أو �أرادوا بب�ساطة اال�ستيالء على
ك�لاب ب �ل��دغ .لأن ��ه ،يف الواليات

املتحدة ،تعترب البلدغ الفرن�سية
��س�لال��ة ن ��ادرة ج� �دًا ،وم��ن الأن ��واع
القليلة ن�سب ًيا ،واملطلوبة ،والتي
مي� �ك ��ن ب �ي �ع �ه��ا ب � �ع ��دة �آالف من
الدوالرات يف ال�سوق ال�سوداء.
عن لو جورنال دي دميان�ش

الرجة
يف  16فرباير ،كنت �سلطت ال�ضوء على ّ
التي ه ّزت �إدارة حاكم والية نيويورك �أندرو كومو.
يف ذلك الوقت ،الحظت فقط ف�ضيحة �إدارة عدد
الوفيات يف م�ساكن كبار ال�سن.
منذئذ ،تدخلت ثالث ن�ساء علنا النتقاد املحافظ
ب�سبب �أف �ع��ال �أو م��واق��ف �أو تعليقات مرتبطة
بالتحر�ش اجلن�سي �أو حتى االعتداء .و�إذا كان من
نافلة القول �أنّ �أندرو كومو يتم ّتع بقرينة الرباءة،
و�أن له احلق يف الدفاع عن نف�سه وتبيي�ض �سمعته،
فيمكن مع ذل��ك الت�سا�ؤل عن التعاطي مع هذه
الق�صة بالإ�ضافة �إىل تداعياتها املحتملة.
يف ال��وق��ت ال��ذي انتقدت فيه و�سائل الإع�ل�ام،
ل�سبب وجيه ،غياب الزعامة وحماقة �إدارة ترامب
يف مواجهة تهديد الوباء ،مت ت�صعيد �أندرو كومو
�إىل رت �ب��ة جن ��م .وب �ع��د الإ�� �ش ��ادة مب��واق�ف��ه خالل
امل ��ؤمت��رات ال�صحفية ،واالل �ت��زام بنهجه احلازم،
ي�ب��دو �أن ��ه م��ن ال�صعب ج� �دًا تفكيك مت�ث��ال هذا
البطل يف املعركة �ضد كوفيد.
يف ال �ب��داي��ة ،وج��د ال��دمي�ق��راط�ي��ون �صعوبة يف
ال�ع�ث��ور على الكلمات املنا�سبة لو�صف الو�ضع.
د ّع ��م احل ��زب ��ض�ح��اي��ا ال�ت�ح��ر���ش واالع� �ت ��داء منذ
البداية .والنية جديرة بالثناء ،ونبيلة ،لكن يجب
االرتقاء اىل امل�ستوى عندما يكون �أحدنا يف �صميم
االت�ه��ام��ات ،و”نحن ن�صدقكم” ،يجب �أن تكون
�أكرث من جمرد �شعار باجتاه ال�ضحايا ،بل �ضرورة
دعم العملية.
يف الوقت احل��ايل ،يقت�صر االم��ر على الت�أكيد
ب ��أنّ الو�ضع ج �دّي ،و�أن��ه يجب التحقيق يف هذه
االتهامات املتعددة ب�شكل م�ستقل .وبا�ستثناء ع�ضو
منتخبة يف الكونغر�س وع�م��دة مدينة نيويورك
بيل دي بال�سيو ،ال �أحد يطلب من كومو التنحي.
وعند مقارنة و�ضعه بحالة ال�سناتور الدميقراطي
�آل فرانكن عام  ،2018ميكن القول �أن احلاكم
يتمتع مبعاملة تف�ضيلية.
ع��اق��دي��ن ال �ع��زم ع�ل��ى �إظ �ه��ار ال�ت��زام�ه��م ب�أعلى
املعايري الأخ�لاق�ي��ة واملعنوية� ،ضغطت الغالبية
ال�ع�ظ�م��ى م ��ن ال��دمي �ق��راط �ي�ين امل�ن�ت�خ�ب�ين على
�سناتور ميني�سوتا للتنحي .حما�ص ًرا يف الزاوية،
ا��س�ت���س�ل��م ف��ران �ك��ن ل �ل �م �غ��ادرة .وم ��ع ذل ��ك ،ورغم
فعاليته ،مل يتمتع مقدم برنامج �ساترداي نايت

و�أو� �ض��ح �أن ت��ورط �إي ��ران يف اليمن
ي�ؤجج لهيب ال�صراع ،ويهدد مبزيد
من الت�صعيد و�سوء التقدير وعدم
اال�� �س� �ت� �ق ��رار الإق� �ل� �ي� �م ��ي ،م�شرياً
�إىل ا��س�ت�خ��دام امليلي�شيا الأ�سلحة
واال�ستخبارات وال�ت��دري��ب والدعم
الإي � � � � ��راين ل �� �ش��ن ه �ج �م ��ات تهدد
الأهداف املدنية والبنية التحتية يف
اليمن وال�سعودية.
كما جدد الوزير الأمريكي ت�أكيده
ال �ت��زام ب�ل�اده بتعزيز امل���س��اءل��ة عن
�أفعال احلوثيني اخلبيثة والعدوانية
ال� �ت ��ي ت �� �ش �م��ل ت �ف��اق��م ال� ��� �ص ��راع يف

اليمن ،ومهاجمة �شركاء الواليات
املتحدة باملنطقة ،وخطف املدنيني
وتعذيبهم ،ومنع و�صول امل�ساعدات
الإن���س��ان�ي��ة ،وق�م��ع ال�شعب اليمني
يف املناطق التي ي�سيطرون عليها،
وتدبري هجمات مميتة خارج حدود
ال�ي�م��ن ،م �� �ش��دداً ع�ل��ى �أن الواليات
املتحدة تعمل بجد على امل�ستويات
ال�ع�ل�ي��ا ج�ن�ب�اً �إىل ج�ن��ب م��ع الأمم
املتحدة وغريها من �أجل �إنهاء هذا
ال�صراع ،ومعاجلة الأزمة الإن�سانية
التي يواجهها ال�شعب اليمني.
و�أكدت الواليات املتحدة ،الحقاً� ،أنها

جرائم احلوثيني تت�صاعد
وقالت �صحيفة “ال�شرق الأو�سط”،
�أي���ض�اً� ،إن “ارتفاع وت�يرة الإدان ��ات

ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ تاريخ ،وحما�ضر ،ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

�صحف عربية :رف�ض عربي ودويل للإرهاب احلوثي
�ست�ضمن ح���ص��ول ال���س�ع��ودي��ة على
الأ�سلحة ال�ت��ي متكنها م��ن الدفاع
عن نف�سها .ويف بيان �أعقاب فر�ض
اخل��زان��ة الأم��ري�ك�ي��ة ع�ق��وب��ات على
نْ
قياديي يف ميلي�شيا احل��وث��ي ،قال
وزي��ر اخلارجية الأمريكية �أنتوين
ب �ل �ي �ن �ك��ن“ :احلوثيان املعاقبان
ح �� �ص�لا ع �ل��ى �أ� �س �ل �ح��ة م ��ن �إي � ��ران
لتهديد املدنيني واملالحة».

اليف ال�سابق ب�شعبية كومو.
بالإ�ضافة �إىل امل�س�ؤولني املنتخبني وقادة احلزب
الدميقراطي ،ال بد � ً
أي�ضا من التعليق على موقف
و�سائل الإعالم منذ بداية م�شاكل كومو .يف مقايل
بتاريخ  16فرباير ،مل �أ�ستطع توقع خروج الن�ساء
ال�ث�لاث اللواتي ي�ن��ددن باملحافظ ،لكنني �أ�شرت
حينها �إىل �أننا منيل �إىل ن�سيان نقاط ال�ضعف �أو
خ�صو�صيات الإدارة و�سلوك جنل املحافظ ال�سابق
ماريو كومو.
ريا
ق�ب��ل ��ص�ع��وده ال �� �ص��اروخ��ي ،ك��ان ك��وم��و مث ً
للجدل ومُنتقدًا ،ولي�س فقط من قبل خ�صومه
اجلمهوريني .وقد ت�صدرت ت�صريحاته ال�صاخبة
وميله لإه��ان��ة اجلميع وط��رق��ه كطاغية �صغري،
عناوين ال�صحف.
كما لوحظ �أن��ه ،مثل العديد من ال�سيا�سيني
من جيل �آخر ،كان كومو من �سيا�سيي “القرب”.
م��أل��و ًف��ا ،خا�ص ًة م��ع الن�ساء ،مل ي�تردد يف مل�س �أو
االق�ت�راب م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يتفاعل معهم
دون التحقق �أو ًال من �أن �سلوكه مرغوب فيه �أو
يتلقى الت�شجيع.
ميكن �أن يقول �أن��درو كومو الآن �أن��ه يفهم �أن
نكاته �أو مواقفه كانت غري الئقة ،لكن رد فعله
هذا مت�أخر ج�دًا .متت مناق�شة هذه املو�ضوعات
م�ن��ذ ��س�ن��وات ،وم��ن امل ��ؤك��د �أن ح��ادث��ة ج��و بايدن
خالل احلملة الأخرية مل تفته.
ب�شكل ع��ام� ،سارعت و�سائل الإع�لام الأمريكية
�إىل و�ضع كومو على قاعدة التمثال ،متجاهلة �أو
ن�سيت �أوج��ه الق�صور املعروفة واملوثقة .العديد
من املن�شورات ،منها نيويورك تاميز ،تظهر الآن
حما�سة زائ��دة ومبالغة يجب مالحظتها ،ولكن
هناك بالت�أكيد بع�ض الدرو�س التي يجب تع ّلمها.
��س��واء نبحث ع��ن “�شرير” �أو “بطل” ،يجب
االلتزام بنف�س املبادئ وال�صرامة ذاتها.
ال �أع ��رف حتى الآن م��ا �إذا ك��ان ك��وم��و �سيتنحى
�أو يتخلى ع��ن ال�تر��ش��ح ل��والي��ة راب �ع��ة ،ل�ك��ن لن
يلوم �إال نف�سه �إذا �أنهت ه��ذه النزاعات م�سريته
ال�سيا�سية .لفرتة من الوقت ،كان قد ا�ستفاد من
تواط�ؤ ت�شكيلته ال�سيا�سية وو�سائل الإعالم ،لكنه
ف�شل يف االرت �ق��اء �إىل م�ستوى ه��ذا احل�م��ا���س �أو
اال�ستفادة من هذا االفتتان ،لقد �أدرك��ه ما�ض ال
ميكن جتاهله.

الدولية� ،شرقاً وغ��رب�اً� ،إ�ضافة �إىل
�إل�غ��اء الإدارة الأم��ري�ك�ي��ة اجلديدة
ت�صنيف ميلي�شيا احل��وث��ي منظمة
�إره ��اب� �ي ��ة ،مل ي �غ�ير م ��ن موا�صلة
اجل �م��اع��ة ا��س�ت�خ�ف��اف�ه��ا بالقوانني
والأع� � � � � ��راف ال ��دول � �ي ��ة وحتديها
للمجتمع ال��دويل ،وارتكاب جرائم
ا�� �س� �ت� �ه ��داف امل ��دن� �ي�ي�ن يف اليمن
وال�سعودية».
وخالل الأ�سبوعني املا�ضيني ،كانت
ميلي�شيا احلوثي تهاجم ال�سعودية
ب�شكل يومي ،عرب طائرات م�سيرّ ة
�أو ��ص��واري��خ ،م�ستهرتة بالقوانني

وامل� ��واث � �ي� ��ق ال� ��دول � �ي� ��ة .وب �ي��ن كل
ا��س�ت�ه��داف و�آخ� ��ر ،ت ��ؤك��د امليلي�شيا
تورطها بـ”جرائم حرب»،
وح � ��ول ارت � �ف� ��اع وت �ي��رة الهجمات
احلوثية ،ق��ال وكيل وزارة الإعالم
اليمنية الدكتور جنيب غ�لاب� ،إنه
“رغم اجلهود التي بذلت يف امللف
اليمني من املجتمع الدويل والأمم
امل �ت �ح��دة وال �ت �ن��ازالت ال �ت��ي ُقدمت
للميلي�شيا من احلكومة ال�شرعية،
وحماولة ت�أهيلها لتكون ج��زءاً من
العملية ال�سيا�سية ،ف� ��إن احلوثي
وعرب الفرتات ال�سابقة عندما ي�صل
حلالة من ال�ضعف واخل��وف يحول
ط��اول��ة امل �ف��او� �ض��ات لأداة حربية،
ويوظفها لإعادة ترتيب �أوراقه».
و�أكد غالب لـ”ال�شرق الأو�سط” �أن
لديهم “جتربة �سابقة مع امليلي�شيا
احلوثية بهذا اخل�صو�ص” ،م�ضيفاً
�أنه “يف الفرتة الأخرية ومع و�صول
الإدارة الأم��ري�ك�ي��ة اجل��دي��دة ،ومع
اجل �ه��ود ل��وق��ف احل� ��رب يف اليمن
والو�صول حلل �سيا�سي ،وجدنا �أن
ميلي�شيا احلوثي �صعدت هجومها
يف م�أرب وتزايد ا�ستهداف ال�سعودية
بال�صواريخ وال�ط��ائ��رات امل�سرية”.
و�أك� � � ��د �أن “امليلي�شيا ال ت�سري
باجتاه احل��ل ال�سيا�سي ،ولي�س من
م�صلحتها الو�صول �إىل ال�سالم».
وح��ول ارت�ف��اع الهجمات رغ��م �إلغاء
ت�صنيف اجلماعة كمنظمة �إرهابية،
ي�ت���ص��ور وك�ي�ـ�ـ��ل وزارة الإع �ل��ام �أن
هناك قناعة لدى �إي��ران وميلي�شيا
احل� ��وث� ��ي ب � � ��أن �إدارة ب� ��اي� ��دن لن
ت�ستخدم �أي ن��وع م��ن �أن ��واع القوة
�ضدهم ،م�ضيفاً �أن �إي��ران ال تـــزال
ب�ح��اج��ة ل�ل�ي�م��ن ك�م�ج��ال للفو�ضى
واال��ض�ط��راب��ات وت�صدير الإره ��اب،
مو�ضحاً �أن “هذا ما يقود امليلي�شيا
�إىل الت�صعيد والتعامل مع املطالب

لإنهاء احلرب بنوع من التحدي».
اخلطر احلوثي
وم� � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ،ق ��ال ��ت �صحيفة
“االحت � � � � � � � ��اد” الإم� � � ��ارات � � � �ي� � � ��ة ،يف
افتتحايتها� ،أن��ه “يف ال��وق��ت الذي
ي�ج�ت�م��ع ف �ي��ه ال �ع��امل ل�ي�خ�ف��ف من
م �ع��ان��اة ال���ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ال�شقيق،
ع�ب�ر م ��ؤمت��ر دويل ل�ل�م��ان�ح�ين ،ال
ت ��زال م�شاهد امل ��أ� �س��اة م��اث�ل��ة بفعل
ال �ت �م��ادي والإج � � ��رام احل��وث �ي نْ�ْي� يف
مقابل دع��وات ال�سالم والتحركات
ال�سلمية الهادفة �إىل �إنهاء الأزمة،
ب��ارت �ك��اب ج��رائ��م ج��دي��دة ويومية
تهدف �إىل �إطالة �أمد النزاع و�إذكاء
االقتتال ،ما ينذر بجر املنطقة �إىل
حالة من الت�صعيد» .و�أ�ضافت“ :ال
يبدو �أن هناك �أي ا�ستجابة حوثية
مل�ساعي ال�سالم الدولية والعربية،
م � ��ع ارت � � �ف� � ��اع وت � �ي� ��رة هجماتها
الإرهابية وا�ستهدافها دول اجلوار
واملدنيني ب�شكل متعمد وممنهج ،بل
وحتى ت�صعيدها بنوعيات جديدة
م��ن الأ��س�ل�ح��ة وال�ع�ت��اد ت��ؤك��د خطر
االنقالب احلوثي على املنطقة �إذا
م��ا ا��س�ت�م��ر ال �ع��امل يف ح��ال��ة �صمت
جتاه جرائم احلوثيني �ضد �شعبهم
و�ضد �شعوب املنطقة».
و�أك ��دت ال�صحيفة �أن��ه “�أمام �إرادة
دول العامل واملنطقة وت�صميمها على
�إحالل ال�سالم ،لن ي�صمد الإرهاب
احل��وث��ي يف ال�ي�م��ن ،خ��ا��ص��ة يف ظل
التفاف ال�شعب اليمني حول قيادته
ال�شرعية التي تعمل عرب حكومتها
اجلديدة لتوحيد الر�ؤى والأهداف
نحو مين �آم��ن وم�ستقر ،مب�ساندة
ك��ل اجل �ه��ود وامل� �ب ��ادرات الإقليمية
واالت �ف��اق��ات الأمم �ي��ة ال �ه��ادف��ة �إىل
و��ض��ع ح��د ل�ل�ن��زاع واحل�ي�ل��ول��ة دون
تفاقم امل�أ�ساة الإن�سانية».
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اجلامعة العربية ت�ؤكد دعمها مل�صر وال�سودان يف ملف �سد النه�ضة
•• القاهرة-وكاالت

التقى الأمني العام جلامعة الدول العربية �أحمد �أبو الغيط،
�أم����س الأرب �ع��اء ،وزي ��رة خ��ارج�ي��ة ال���س��ودان م��رمي ال�صادق
املهدي ،وذلك قبيل انطالق �أعمال جمل�س اجلامعة الذي
يعقد اليوم على م�ستوى وزراء اخلارجية.
وق��ال م�صدر م�سئول ب��الأم��ان��ة العامة للجامعة يف بيان
تلقى  24ن�سخة منه �إن �أب��و الغيط جدد تهنئته للمهدي
على تعيينها وزي��رة للخارجية و�أثنى كذلك على ت�شكيل
احلكومة ال�سودانية اجل��دي��دة برئا�سة الدكتور عبد اهلل
ح�م��دوك يف �أع �ق��اب التوقيع على ات�ف��اق ج��وب��ا لل�سالم يف
ال�سودان ،و�شدد على التزام اجلامعة مبوا�صلة م�ساندتها

ل�ل��دول��ة ال���س��ودان�ي��ة وم��ؤ��س���س��ات�ه��ا ووق��وف �ه��ا م��ع ك��ل �أهل
ال�سودان يف �سبيل ا�ستكمال ا�ستحقاقات عملية االنتقال
ال�سيا�سي املهمة التي متر بها البالد.
كما بحث �أبو الغيط مع املهدي عدداً من الق�ضايا الإقليمية
ذات الأهمية امل�شرتكة� ،إذ جدد �أبو الغيط التزام اجلامعة
ال �ث��اب��ت ب��احل �ف��اظ ع�ل��ى احل �ق��وق امل��ائ �ي��ة ل�ك��ل م��ن م�صر
وال �� �س��ودان فيما يت�صل مب�ل��ف ��س��د النه�ضة وم�ساندتها
للجهد املبذول للتو�صل �إىل اتفاق ع��ادل وقانوين وملزم
حول هذه الق�ضية يراعي م�صالح كافة الأطراف؛ كما �أكد
�أب��و الغيط التزام اجلامعة الكامل ب�سيادة ووح��دة �أرا�ضي
الدولة ال�سودانية وجدد م�ساندة اجلامعة لكافة الإجراءات
امل�شروعة ال�ت��ي يتخذها ال���س��ودان لب�سط �سيادته و�إنفاذ

�سلطته على كامل �أرا�ضيه ،معرباً عن �أمله يف �أن يتم ت�سوية
الأزمة القائمة على احلدود ال�سودانية الأثيوبية بالطرق
ال�سلمية وعرب احلوار وب�شكل يحرتم �سيادة ال�سودان على
كامل �أرا�ضيه .و�أو�ضح امل�صدر �أن املهدي عربت من ناحيتها
عن خال�ص تقدير الدولة ال�سودانية للجهد الذي تقوم به
اجلامعة العربية دعماً لل�سودان والتزامها مبرافقة �أهل
ال�سودان يف عبور حتديات املرحلة الراهنة وا�ستكمال عملية
االنتقال ال�سيا�سي يف البالد؛ كما �أكدت املهدي على حر�ص
ال���س��ودان على اال�ضطالع مب�سئولياته يف �إط��ار اجلامعة
ال�ع��رب�ي��ة ودع ��م ك��ل ج�ه��د ي�صب يف ت�ع��زي��ز ال�ع�م��ل العربي
امل�شرتك واحلفاظ على الأم��ن القومي العربي وامل�صالح
العليا للعامل العربي.

تقرير� :أردوغان خطط لف�صل 63
جرنا ًال من اجلي�ش قبل حماولة االنقالب

•• �أنقرة-وكاالت

ك�شف تقرير �أعدته هيئة الأرك��ان العامة يف عام  2015و�أر�سل �إىل الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغان وو�صل فيما بعد �إىل �صهره بريات �ألبرياق ،معلومة �أنه �سيتم طرد  63ج ً
رناال من اجلي�ش
وذلك قبل حماولة االنقالب املزعوم .وذكر التقرير املوجود يف �صندوق الربيد الإلكرتوين لبريات
�ألبرياق قبل حوايل � 18شهراً من حماولة انقالب  ،2016ي�صنف  1521ع�سكرياً يف اجلي�ش ،على
�أنهم “مقربني من حركة اخلدمة” ،كما ي�شري �إىل �أنه كان هناك تخطيط لإقالة  63ج ً
رناال من
اجلي�ش ،بح�سب �صحيفة “زمان” الرتكية .ويف التقرير ،الذي يُفهم �أنه �أعده �أحد �ضبط الأركان
العامة �أثناء مفاو�ضات ال�سالم مع الأك��راد ،مت الت�أكيد على �أن �أكرث من  1400ا�سم مقربني من
حركة “اخلدمة” طردوا من القوات امل�سلحة الرتكية بني .2010-1984

ينبهون التالميذ ب�أن ال�صور والتلفاز حرام

قام �صحف ّيون يف �إذاعة املن�ستري املحلية بتحقيق حول
�إح ��دى امل��دار���س مبحافظة امل�ه��دي��ة بعد ت�شك ّيات من
الأولياء حول ال�سلوك املتطرف لبع�ض املدر�سني .وبعد
التحقيق ،ات�ضح �أن مدر�ستني ابتدائيتني يف معتمدية
�شربان التابعة ملحافظة املهدية ُتد ّر�س مناهج �إ�سالمية
موازية للربنامج الر�سمي لوزارة الرتبية!
ويو�ضح التحقيق �أن املُدر�سني يرتدون اللبا�س الأفغاين
ويف�صلون ب�ين ب�ين الإن ��اث وال��ذك��ور ويفر�ضون على
التلميذات �أزياء “حمت�شمة” ،ووفق �شهادات للأولياء
امل �ت �� �ض��رري��ن ،ف � ��إن امل ُ��در� �س�ي�ن حم��ل اجل� ��دل ينبهون
التالميذ ب��أن ال�صور والتلفاز ح��رام ومي��رران ر�سائل
متطرفة للأطفال.
املر�صد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة و�صف هذه
احلادثة ب�أنها زحف داع�شي على م�ؤ�س�سات الدولة ،و�أدان
�صمت امل�س�ؤولني ووزارة اال�شراف �أمام خطورة الق�ض ّية
التي ت��ؤث��ر مبا�شرة على النا�شئة وال�صحة النف�سية
للأطفال عرب تعري�ضهم لأ�شخا�ص متطرفني يبثون
�سمومهم يف م�ؤ�س�سة تربوية عمومية ويحولونها اىل
•• وا�شنطن-وكاالت

م�ضت ث�م��ان�ي��ة �أع� ��وام ع�ل��ى زيارة
ال��رئ �ي ����س ال �ت�رك� ��ي رج � ��ب طيب
�أردوغ � � ��ان ل���ش�ي�ن�ج�ي��ان��غ ،الإقليم
امل�ت�م�ت��ع ب��احل�ك��م ال��ذات��ي ظاهرياً
ويقطنه امل�سلمون الإي �غ��ور حتت
احلكم ال�صيني .ويف عام ،2009
و��ص��ف �أال�ق�م��ع ال��ذي يتعر�ض له
الإي �غ��ور ب ��أن��ه “�إبادة” ،مم��ا �أثار
غ�ضب بكني وع��زز �سمعته كزعيم
م�سلم م�ستعد لقول احلقيقة يف
�ش�أن �سلطة ا�ستبدادية.
ول� �ف ��ت ال� �ك ��ات ��ب ك � � ��وزات �أت� � ��االي
يف م ��وق ��ع “فورين بولي�سي”
الأمريكي ،قوله �إن ثمانية �أعوام

حمت�شد �إرهابي.
و�أ ّك��د املر�صد �أن هذه احلادثة اخلطرية ت�أتي يف �إطار
االنقالب الإيديولوجي الرجعي املُ�س ّلط على املجتمع
التون�سي داع�ي��ا اىل ع��زل ه ��ؤالء املعلمني ع��اج�لا من
مهامهم ،وال�ت�ح� ّري املمنهج وال���ص��ارم م��ع م��ن ُتوكل
�إليهم مهام ت�سمح بالت�أثري على املجتمع.
زي مرفو�ض
من جانبه �أكد فتحي ال�سالوتي وزير الرتبية� ،أم�س
الأرب �ع��اء� ،أن اللبا�س االف �غ��اين يف امل��دار���س مرفو�ض
متاما ،م�ضيفا ان��ه مت اتخاذ �إج ��راءات يف �ش�أن ما راج
م ��ؤخ��را ح��ول ارت� ��داء م��در���س مبعتمدية ��ش��رب��ان من
حمافظة املهدية لبا�س �أفغاين بامل�ؤ�س�سة الرتبوية.
و�أب��رز ال��وزي��ر� ،أن اللبا�س املذكور مرفو�ض باعتبار
وج��ود مدونة �سلوك للموظف العمومي يتعني عليه
احرتامها اىل جانب منا�شري تنظم امل�س�ألة ،م�شريا اىل
ان الزي مرفو�ض اي�ضا باعتباره لي�س زيا تون�سيا وال
ميكن ارتدا�ؤه يف مدار�سنا.
و�أ�ضاف �أنه مت منذ علم الوزارة باحلادثة توجيه وفد
تفقد اداري ومايل وبيداغوجي و�أنه مت اتخاذ �إجراءات

احد املدر�سني

مناهج تربوية موازية
�سيتم الإعالن عنها.
يذكر �أن املدير اجلهوي للرتبية املنجي من�صر قد
�أكد �صحة الأخبار التي مت تداولها بخ�صو�ص ارتداء

بع�ض املربني مبدر�سة ابتدائية مبنطقة ريفية باجلهة
لبا�سا غريبا ،الفتا اىل �أن متفقدا �إداري ��ا تفطن اىل
الأمر وبادر ب�إعالم املندوبية.

فورين بولي�سي :ماذا وراء تخلي �أردوغان عن الإيغور؟

تبدو زمناً طوي ً
ال �إذا ما �أخذنا يف
االعتبار حجم االنتهاكات حلقوق
الإيغور يف كل مناحي احلياة على
�أي��دي احل��زب ال�شيوعي ال�صيني.
ويف الوقت احلا�ضر� ،سمع معظم
العامل عن و�ضع ماليني الإيغور
يف مع�سكرات اعتقال يف �شينجيانغ
(على رغم �أن �أحداً ال يبدو �أنه يف
يفعل الكثري حيال الأمر).
وت�ق��ول بكني �إن املعتقلني يجري
تطهريهم من التطرف وتعليمهم
كيف يكونون مواطنني �صاحلني،
وب ��أن �ه��م �أح� � ��رار يف امل� �غ ��ادرة متى

�شا�ؤوا .وي�شري الكاتب �إىل �أن والده
اع �ت �ق��ل يف �أح� ��د ه ��ذه املع�سكرات
وتعر�ض للتعذيب ،و�أفرج عنه بعد
عامني برجلٍ مك�سورةٍ .وي�ؤكد �أن
هذه املعتقالت لي�ست �سوى �سجون
ت�ع��زز التطهري ال�ع��رق��ي والإب� ��ادة
الثقافية.
وم��ع ذل ��ك ،ف� ��إن ق�م��ع الإي �غ��ور مل
ي �ب��د�أ يف امل�ع�ت�ق�لات .ح�ت��ى عندما
ك��ان �أردوغ� ��ان يف �شينجيانغ ،ف�إن
الكثري من الإيغور كانوا يحاولون
اخل��روج من الإقليم .ونظروا �إىل
زي � ��ارة �أردوغ � � ��ان ع �ل��ى �أن �ه��ا لفتة

ت �� �ض��ام��ن .ف ��الإي �غ ��ور ه ��م عرقياً
�شعب ت��رك��ي ،ولغتنا ق��ري�ب��ة جداً
من الرتكية .لذلك ،ف�إن االنتقال
�إىل تركيا منطقي ،خ�صو�صاً �إذا
�أخ��ذن��ا يف االع�ت�ب��ار ك�ي��ف عر�ضت
�أن �ق��رة ال�ل�ج��وء على الإي �غ��ور منذ
.1952
ول���س��وء احل ��ظ ،م��ا ب��دا �أن ��ه فكرة
جيدة ع��ام  ،2012تبني �أن��ه كان
�أم�ل� ً�ا خ��اط �ئ �اً .وج �ه��ود �أردوغ � ��ان
الإ�ستبدادية للحفاظ على ال�سلطة
يف تركيا و�سجنه املعار�ضني ،جعلت
منه حليفاً �صعباً للدميوقراطية

ال �ل �ي�برال �ي��ة .وه� ��ذا ��س�ب��ب �إ�ضايف
يجعله يتطلع �إىل الرئي�س الرو�سي
ف �ل��ادمي �ي��ر ب� ��وت�ي��ن وال ��رئ� �ي� �� ��س
ال�صيني �شي جينبينغ بينما يواجه
اقت�صاداً متعرثاً .ول�سوء احلظ،
تتم ترجمة هذا االجتاه حيال 35
�أل ��ف �إي �غ��وري يعي�شون يف تركيا،
من توفري املالذ الآمن �إىل القمع
ال�صريح.
وي��واج��ه معظم الإي�غ��ور �صعوبات
متزايدة يف احل�صول على �إقامات
�أو ج�ن���س�ي��ات ع�ق��ب  .2014وال
ميكنهم ت ��أم�ين معي�شتهم بينما

يخاطرون بالتعر�ض لالعتقال �إذا
ما عادوا �إىل �شينجيانغ .ورف�ضت
ال� ��� �ص�ي�ن جت� ��دي� ��د ج � ��وازات � �ه � ��م.
وتدريجياً ،ف�إن احلكومة الرتكية
التي كان يفرت�ض بها �أن متنحهم
احل ��ري ��ة ،ت �ع �م��د ال� �ي ��وم �إىل دهم
م �ن��ازل الإي � �غ� ��ور ،وت�ع�ت�ق��ل املئات
منهم ،وتن�سق عمليات الرتحيل
مع بكني.
وي � �ح ��دث ه � ��ذا يف ال ��وق ��ت ال ��ذي
تبتعد فيه تركيا ع��ن حلفائها يف
حلف �شمال الأطل�سي وتتجه نحو
رو��س�ي��ا وال���ص�ين .و��ص��ادق��ت بكني
على ات�ف��اق ت�سليم مطلوبني مع
تركيا ين�ص على �إقامة �شراكة يف
مكافحة الإرهاب.

حمام :رئي�س ميامنار املعزول يواجه تهمتني جديدتني
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قتل �سبعة من املتظاهرين املطالبني
ب��ال��دمي��وق��راط�ي��ة ع�ل��ى الأق� ��ل �أم�س
الأرب� �ع ��اء يف ب��ورم��ا ب��ر��ص��ا���ص قوات
الأم ��ن ال�ت��ي ت��وا��ص��ل ق�م��ع معار�ضي
االن� � �ق �ل��اب ،يف ف �� �ش��ل للمجموعة
ال��دول �ي��ة ال �ع��اج��زة ع��ن وق ��ف دوام ��ة
العنف الدموي.
وقالت م�صادر طبية لوكالة فران�س
ب��ر���س �إن ث�لاث��ة رج��ال وام ��ر�أة قتلوا
خ�لال جتمع مناه�ض لالنقالب يف
مدينة مونيوا (و�سط).
ع�ل��ى ب�ع��د  130ك�ل��م م��ن ه �ن��اك ،يف
م ��ان ��داالي ت ��ويف م �ت �ظ��اه��ران بعدما
�أ�صيبا بالر�صا�ص يف ال�صدر والر�أ�س
بح�سب ما قال طبيب رف�ض الك�شف
عن ا�سمه.
ويف مينغيان (و� �س��ط) ق�ت��ل رج��ل يف
ال�ع���ش��ري��ن م��ن ال�ع�م��ر و�أ� �ص �ي��ب 17
�آخرون بجروح بح�سب رجال ا�سعاف.
و�أظ �ه��رت ��ص��ور ن���ش��رت ع�ل��ى و�سائل
التوا�صل االجتماعي املتظاهر ينقله
ا� �ص��دق��ا�ؤه وه��و مغطى ب��ال��دم��اء .ويف م�شاهد �أخرى
ميكن �سماع دوي ر�صا�ص فيما كان املتظاهرون يرددون
“ثورتنا يجب �أن تنجح».
وق��ال �أح��د امل�سعفني �إن “قوات الأم ��ن �أط�ل�ق��ت الغاز
امل�سيل للدموع والر�صا�ص املطاطي واحلي».
وت�شهد البالد فو�ضى منذ انقالب الأول من �شباط/
فرباير ال��ذي �أط��اح باحلكومة املدنية والزعيمة �أونغ
�سان �سو ت�شي و�أنهى جتربة بورما مع الدميوقراطية
ال�ت��ي ا��س�ت�م��رت حل ��واىل ع�ق��د ،م��ا �أدى اىل تظاهرات
يومية يف البالد.
وت��وا� �ص��ل امل�ج�م��وع��ة الع�سكرية تكثيف حملة القمع
منذ ذلك احل�ين ،مع قطع االنرتنت وتعزيز اجراءات
االمن لقمع املتظاهرين وموجة اعتقاالت واللجوء اىل
القوة القاتلة .وكان الأحد يوما دمويا مع �سقوط 18
قتيال على الأقل يف �صفوف املتظاهرين بح�سب الأمم
املتحدة.
رغ ��م ذل ��ك ي��وا� �ص��ل امل�ح�ت�ج��ون ال �ن��زول اىل ال�شوارع
للمطالبة برحيل اجلرناالت االنقالبيني واالفراج عن
مئات املعتقلني الذين اوقفوا يف الأ�سابيع املا�ضية.
يف و�سط ران�غ��ون ،العا�صمة االقت�صادية للبالد ،نظم
اعت�صام امل�ت�ظ��اه��رون وق��ام��وا بو�ضع �أغطية �صناديق
القمامة على الأر�ض ال�ستخدامها كدروع.
وق��ال �شاب عرب مكرب ال�صوت “ال تقوموا ب�شيء �ضد
ال�شرطة واجل�ي����ش .اذا ج ��ا�ؤا ل�ط��ردن��ا بعنف ،وا�صلوا

ال �ت �ظ��اه��ر ب���ش�ك��ل �سلمي” ورد امل �ح �ت �ج��ون “�سنبقى
متحدين” .يتوا�صل القمع �أي�ضا ق�ضائيا.
فقد وجهت اىل الرئي�س ال�سابق للجمهورية وين ميينت
املتهم �أ�سا�سا بعدم احرتام القواعد املرتبطة بوقف وباء
كوفيد ،19-تهمة خمالفة الد�ستور كما قال املحامي
خني مونغ زاو لوكالة فران�س بر�س.
ام��ا الزعيمة �أون��غ �سان �سو ت�شي التي ال ت��زال معتقلة
يف مكان �سري ،فهي م�ستهدفة �أي�ضا ب�أربع تهم بينها
“التحري�ض على اال�ضطرابات العام».
كما وجهت التهمة ر�سميا �إىل �ستة �صحافيني بورميني
ب�ي�ن�ه��م م���ص��ور يف وك��ال��ة �أ��س��و��ش�ي�ت��د ب��ر���س (�إي� ��ه بي)
الأم�يرك�ي��ة بانتهاك ق��ان��ون ح��ول ال�ن�ظ��ام ال�ع��ام عدله
الع�سكريون م�ؤخرا ،على ما �أفادت حماميتهم الأربعاء.
و�أوقف ثني زاو امل�صور يف �إيه بي ال�سبت يف رانغون فيما
كان يغطي جتمعا مطالبا بالدميوقراطية يف العا�صمة
االقت�صادية للبالد .كما �أوقف �أربعة �صحافيني يعملون
يف و�سائل �إعالم بورمية ،و�آخر يعمل حل�سابه.
وو��ض�ع��وا قيد االع�ت�ق��ال يف �سجن �إين�سني يف رانغون،
وهو ال�سجن ذاته الذي ق�ضى فيه العديد من ال�سجناء
ال�سيا�سيني عقوبات طويلة املدة يف ظل النظام الع�سكري
ال�سابق ،على ما �أو�ضحت املحامية تني زار �أو لوكالة
فران�س بر�س.
وه��م مالحقون النتهاكهم م��ادة يف ال�ق��ان��ون اجلنائي
عدلها الع�سكريون بعد �أي ��ام على ان�ق�لاب الأول من

�شباط/فرباير بهدف وقف حملة الع�صيان املدين التي
�أطلقت احتجاجا على �إطاحة احلكومة املدنية.
و�أعلن نائب رئي�س الأخبار الدولية يف “�أ�سو�شيتد بر�س”
�إي��ان فيليب�س �أن وكالة الأن�ب��اء “تندد ب�أ�شد العبارات
بالتوقيف االعتباطي لثني زاو” .و�أ�ضاف “ينبغي �أن
ي�سمح لل�صحافيني امل�ستقلني بنقل املعلومات بحرية
و�أمان وبدون خوف من �أعمال انتقامية».
يت�صاعد ال�ضغط ال ��دويل على املجموعة الع�سكرية
مع فر�ض ق��وى غربية عقوبات على اجل�ن�راالت .لكن
املجموعة الع�سكرية جتاهلت االدان��ات الدولية وردت
على التظاهرات بت�صعيد العنف.
حتى ال�سفري البورمي يف االمم املتحدة كياو موي تون
خرج عن طاعة املجل�س الع�سكري اال�سبوع املا�ضي عرب
دعوته اىل “انهاء االنقالب».
ومنذ ذلك احلني عينت املجموعة الع�سكرية خلفا له
يف الأمم املتحدة ،لكنه ي�ؤكد انه ال يزال املمثل ال�شرعي
لبالده ،وهو م��أزق قانوين يفرت�ض ان حت�سمه الأمم
املتحدة .وتتوا�صل املحادثات على امل�ستوى الدويل .فقد
طلبت بريطانيا اجتماعا جديدا ملجل�س الأمن الدويل
اجلمعة.
وعُقدت �آخر جل�سة ملجل�س الأمن الدويل ب�ش�أن بورما يف
الثاين من �شباط/فرباير� ،أي غداة االنقالب الع�سكري،
وكانت �أي�ضاً مغلقة .و�أثمرت تلك اجلل�سة بعد يومني
�إعالناً م�شرتكاً ن��ادراً �أ�صدره املجل�س ب�إجماع �أع�ضائه
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واكتفى فيه بالتعبري ع��ن قلقه من
التط ّورات يف بورما ،من دون �أن يدين
االن �ق�ل�اب .و��س�ب��ق �أن ق�م��ع اجلي�ش
االحتجاجات ال�شعبية التي خرجت
يف ال� �ع ��ام�ي�ن  1988و.2007
وخ���ض�ع��ت ال �ب�ل�اد ل���س�ل�ط��ة اجلي�ش
قرابة ن�صف قرن منذ ا�ستقاللها يف
العام  ،1948وو�ضع االنقالب حدا
ل�لان�ت�ق��ال ال��دمي��وق��راط��ي لل�سلطة
الذي ا�ستمر � 10سنوات.
ووع ��د اجل �ن��راالت ال��ذي��ن ي�شككون
بنتيجة انتخابات ت�شرين الثاين/
نوفمرب التي فاز بها حزب �أونغ �سان
�سو ت�شي ب�أغلبية �ساحقة ،ب�إجراء
انتخابات جديدة.
ه��ذا وق��ال خني م��واجن زاو ،حمامي
رئي�س م�ي��امن��ار امل �ع��زول وي��ن منت،
الأرب �ع��اء �إن موكله ي��واج��ه تهمتني
جديدتني �إحداهما انتهاك الد�ستور،
وال�ت��ي ت�صل عقوبتها �إىل ال�سجن
ثالث �سنوات.
واع � ُت �ق��ل وي ��ن م �ن��ت يف الأول من
ف�براي��ر ��ش�ب��اط �إىل ج��ان��ب زعيمة
م�ي��امن��ار �أوجن ��س��ان ��س��و ت�شي قبل
�ساعات من ا�ستيالء اجلي�ش على ال�سلطة يف انقالب.
ويواجه وين منت تهم خرق بروتوكوالت منع انت�شار
فريو�س كورونا .وقال املحامي �إنه مل يُعرف بعد موعد
حماكمة وين منت .وف�شلت رابطة �آ�سيان يف حتقيق �أي
تقدم يف اجتماع عرب الإن�ترن��ت ب�ش�أن ميامنار لوزراء
خارجيتها الع�شر .ويف ح�ين احت��دت دول ال��راب�ط��ة يف
الدعوة �إىل �ضبط النف�س ،دع��ا �أربعة منها فقط ،هي
�إندوني�سيا وماليزيا والفلبني و�سنغافورة� ،إىل �إطالق
�سراح املعتقلني ومن بينهم �سو ت�شي.
وقالت بروناي ،رئي�سة �آ�سيان يف دورتها احلالية ،يف بيان
“عربت �آ�سيان عن ا�ستعدادها مل�ساعدة ميامنار بطريقة
�إيجابية و�سلمية وبناءة».
وذك ��رت و��س��ائ��ل �إع�ل�ام حكومية يف م�ي��امن��ار �أن وزير
اخل��ارج�ي��ة ال ��ذي عينه اجل�ي����ش ح�ضر اج�ت�م��اع وزراء
خارجية الرابطة الذي قالت �إنه �شهد “تبادل وجهات
النظر ب�ش�أن الق�ضايا الإقليمية والدولية».
ومل ي��أت التقرير ال��ذي �أوردت��ه �صحيفة (جلوبال نيو
الي��ت �أوف م�ي��امن��ار) على ذك��ر الغر�ض م��ن االجتماع
اخل��ا���ص �أو يعر�ض لتفا�صيل م��ا بحثه خ�لال��ه وزراء
خارجية املنطقة.
وق��ال��ت �إن وزي ��ر خ��ارج �ي��ة م �ي��امن��ار “�أبلغ االجتماع
مب�خ��ال�ف��ات الت�صويت” ال�ت��ي ��ش��اب��ت ان�ت�خ��اب��ات العام
املا�ضي ،وبخطط احلكومة الع�سكرية.

�سول
ذكرت ال�سلطات الكورية اجلنوبية �أم�س الأربعاء �أنها حتقق يف وفاة
�شخ�صني ذك��رت تقارير �إعالمية �أنهما توفيا يف غ�ضون �أي��ام من
تلقيهما لقاح �أ�سرتازينيكا للوقاية من فريو�س كورونا.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء �إن �أعرا�ضا منها ارتفاع �شديد يف درجة
احلرارة ظهرت على م�صاب مبر�ض يف الأوعية الدموية بعد تلقيه
لقاح �أ�سرتازينيكا .و�أ�ضافت �أنه ُنقل �إىل م�ست�شفى �أكرب �أم�س الأول
الثالثاء من دار رعاية كان يعالج فيها ،لكنه تويف بعد �أن ظهرت عليه
�أعرا�ض ت�سمم الدم وااللتهاب الرئوي .و�أفادت الوكالة ب�أن املري�ض
الآخر يف العقد اخلام�س من العمر ويعاين من ا�ضطرابات يف القلب
وال�سكري وت��ويف اليوم بعد تعر�ضه لعدة نوبات قلبية ،وذل��ك بعد
تلقيه اللقاح نف�سه قبل يوم .و�أبلغ م�س�ؤول باملراكز الكورية ملكافحة
الأمرا�ض والوقاية منها رويرتز ب�أنها حتقق يف �سبب الوفاتني ،دون
�أن يخو�ض يف تفا�صيل تقرير يونهاب �أو ي��ؤك��ده .وقالت متحدثة
با�سم �أ�سرتازينيكا يف �سول �إن ال�شركة لي�س لديها تعليق يف الوقت
احل��ايل .وب ��د�أت ك��وري��ا اجلنوبية تطعيم �شعبها الأ��س�ب��وع املا�ضي.
وبحلول الليلة املا�ضية ،ك��ان  85904ق��د ح�صلوا على اجلرعة
الأوىل من لقاح �أ�سرتازينيكا و 1524على لقاح فايزر .و�سجلت
كوريا اجلنوبية  444حالة �إ�صابة م�ؤكدة جديدة الثالثاء ،ارتفاعا
من  344ي��وم االثنني ،مما يرفع جممل الإ�صابات يف البالد �إىل
 ،90816بينما تويف  1612م�صابا بالفريو�س.
بوغوتا
ُقتل  10متم ّردين كولومبيني و�أ�صيب ثالثة �آخرون بجروح يف
ق�صف ج ّوي �ش ّنه اجلي�ش على معقل لإحدى �أبرز اجلماعات املن�شقّة
عن “حركة القوات امل�س ّلحة الثورية الكولومبية” (فارك) يف جنوب
�شرق البالد ،بح�سب ما �أعلنت م�صادر ر�سمية  .وقال وزير الدفاع
دييغو موالنو يف تغريدة على تويرت �إ ّن��ه “خالل عملية م�شرتكة
بني القوات الع�سكرية والأمنيةّ ،
مت حتييد  13عن�صراً من الف�صيل
املن�شقّ عن فارك بقيادة امللقّب بـ+خنتيل دوارتي .»+من جهتها قالت
وزارة ال��دف��اع يف بيان �إنّ الق�صف �ش ّنه “�سالح اجل � ّو الكولومبي”
و�أ�سفر عن مقتل  10متم ّردين و�إ�صابة ثالثة �آخرين �ألقت القوات
الربية القب�ض عليهم .وج��رت العملية �صباح الثالثاء يف منطقة
ريفية يف بلدية كاالمار التابعة ملقاطعة غوافيار يف الأم��ازون ،وهي
واح��دة من املناطق التي يتم ّتع فيها امل�ت�م� ّردون بنفوذ كبيري منذ
رف�ضوا االن�ضمام �إىل اتفاق ال�سالم ال��ذي و ّقعته حركة ف��ارك مع
بوغوتا يف  .2016وكتب موالنو على تويرت “ال هدنة مع جمرمي
ق�صر وعن �شنّ هجمات �ض ّد قواتنا
املخدّرات امل�س�ؤولني عن جتنيد ّ
وعن عمليات خطف وعن �أعمال تعدين غري قانونية» .وتعهّد الوزير
عدم وقف العمليات الع�سكرية �ض ّد هذه املجموعة قبل الو�صول �إىل
“زعيمها ،رم��ز ال�ش ّر“ ،خنتيل دوارتي” وا�سمه احلقيقى ميغيل
�سانتيالنا بوتا�ش.

وا�شنطن
�أعلن الرئي�س الأمريكي جو بايدن �سحب تر�شيح نريا تاندين لإدارة
مكتب الإدارة وامليزانية يف البيت الأبي�ض بعد الرف�ض القاطع الذي
�أب ��داه �سناتورات ب ��ارزون لتثبيتها يف ه��ذا املن�صب ،يف �أول هزمية
للرئي�س الدميوقراطي يف جمل�س ال�شيوخ .وقال بايدن يف بيان “لقد
قبلتُ طلب نريا تاندين �سحب تر�شيحها ملن�صب مديرة مكتب الإدارة
وامليزانية» .و�أت��ى هذا الرتاجع بعد �أن �أعلن عدد من ال�سناتورات
اجلمهوريون املعتدلني بالإ�ضافة �إىل �سناتور دميوقراطي واحد،
�أ ّنهم �سي�ص ّوتون �ض ّد تثبيت هذه املر�أة ب�سبب ت�صريحات �أدلت بها يف
ال�سابق وت�ض ّمنت انتقادات عنيفة لعدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ.
ويتم ّتع مدير مكتب الإدارة وامليزانية يف البيت الأبي�ض بنفوذ وا�سع
ال �س ّيما و�أ ّنه م�س�ؤول عن و�ضع امليزانية التي يريدها الرئي�س وتقييم
م�شاريع وزرائ��ه وم�صاريفهم .ومنذ الإع�لان عن تر�شيحها لتوليّ
هذا املن�صب� ،أ�صبحت تاندين هدفاً النتقادات من �سناتورات من كال
احلزبني� ،إذ قال اجلمهوريون �إ ّنهم غا�ضبني من االنتقادات العنيفة
وجهتها يف ال�سابق �إىل عدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ ،بينما
التي ّ
اعتربها التقدّميون املق ّربون من ال�سناتور بريين �ساندرز و�سطية
للغاية .لكنّ ر�صا�صة الرحمة على تر�شيحها �أطلقها يف النهاية
ال�سناتور الدميوقراطي عن والي��ة فرجينيا الغربية جو مان�شني
الذي قال يف �أواخر �شباط-فرباير “�أعتقد �أنه �سيكون لت�صريحاتها
املتح ّزبة ب�شكل مبالغ فيه تداعيات �سامّة و�سلبية على عالقة العمل
امله ّمة بني �أع�ضاء الكونغر�س ومدير مكتب الإدارة واملوازنة املقبل”،
م�ضيفاً “لهذا ال�سبب ال ميكنني �أن �أ�ؤ ّيد تعيينها».

لبنان لي�ست الأوىل 4 ..دول
عربية تعاين من انهيار العملة

•• عوا�صم-وكاالت

بات �سكان  5دول عربية �سوريا ولبنان والعراق واليمن وال�سودان ،حتت ت�أثري
تدهور تدريجي للعملة املحلية مقابل الدوالر ،ما ي�ساهم يف ارتفاع �أ�سعار ال�سلع
ويهدد باجلوع و�سحق الطبقات الفقرية .والثالثاء ،هوت العملة اللبنانية لت�صبح
قيمتها � 10آالف لرية مقابل ال��دوالر الواحد ،يف م�ستوى غري م�سبوق للعملة
التي ت�ضررت جراء انهيار مايل ت�سبب بحالة من الفو�ضى واال�ضطرابات .كما
�سجلت اللرية ال�سورية تدهورا قيا�سيا جديدا يف قيمتها يف ال�سوق املوازية لتطال
عتبة الأربعة �آالف مقابل الدوالر الواحد يف بلد يدخل فيه النزاع ال�شهر احلايل
عامه العا�شر .من جانبهم ،يحاول العراق وال�سودان �ضبط �سعر �صرف الدوالر،
دون �أن يغري ذلك من �سوء الواقع املعي�شي الذي ت�أثر بطبيعة احلال ،حيث �سجل
ال��دوالر يف ال�سودان  376جنيها� ،أم��ا يف العراق فقد �سجل  1462.5دينارا.
وت�سبب تعومي اجلنيه ال�سوداين خ�لال الأ�سبوعني الأخ�يري��ن يف تدهور �سعر
ال�صرف للدوالر ب�صورة خميفة خالل ال�ستة �أ�شهر املا�ضية من  150جنيها يف
�شهر �أغ�سط�س� ،إىل �أن و�صل الأربعاء �إىل  376جنيه ،مما قاد الرتفاع جنوين
يف �أ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية ،وهذا انعك�س على حياة املواطنني وقاد للعديد من
التظاهرات بفعل ارتفاع الت�ضخم .ويف العراق ،قررت احلكومة االحتادية يف نهاية
 ،2020رفع قيمة الدوالر مقابل الدينار العراق من  1200دينار لكل دوالر �إىل
 ،1450لتغطية العجز يف موازنة  2021التي مل تقر بعد.
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م�صر والأردن وفل�سطني يتطلعون �إىل تفعيل عملية ال�سالم
•• القاهرة-وكاالت

12

�أعرب وزراء خارجية م�صر والأردن وفل�سطني �سامح
�شكري و�أمين ال�صفدي وريا�ض املالكي �أم�س الأربعاء
ع��ن تطلعهم الن �خ��راط الأط � ��راف ال��دول �ي��ة املعنية
بفاعلية يف ملف عملية ال�سالم.
جاء ذلك خالل اجتماع ت�شاوري عقده وزراء الدول
الثالث بالقاهرة يف �إط��ار التن�سيق امل�ستمر والقائم
بني م�صر والأردن وفل�سطني،ح�سبما �أف��اد املتحدث
الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية امل�صرية �أحمد حافظ.
وق��ال امل�ت�ح��دث  ،يف ب�ي��ان �صحايف ال �ي��وم� ،إن ال ��وزراء

الثالثة �أثنوا يف بداية اللقاء على ما ت�شهده جماالت
ال�ت�ع��اون م��ن ت �ط��ورات ملمو�سة ،وم��ا تعك�سه دورية
انعقاد اجتماعات الت�شاور الثالثي من رغبة �صادقة يف
الدفع ًقدمًا بالعالقات بني م�صر والأردن وفل�سطني
يف خمتلف امل �ج��االت ف���ض� ً
لا ع�م��ا ت��وف��ره م��ن من�صة
هامة لتن�سيق امل��واق��ف الإقليمية والدولية وخا�صة
�إزاء الق�ضية الفل�سطينية.
و�أكد الوزراء على �أهمية البناء على ما �شهدته الفرتة
املا�ضية من زخم ا�ستهدف حتريك ملف عملية ال�سالم
ع�ل��ى ع��دة م �� �س��ارات ،و�أ�� �ش ��ادوا مب�خ��رج��ات االجتماع
الأخ�ير ملجل�س جامعة ال��دول العربية على امل�ستوى

•• الفجر –خرية ال�شيباين
خالل الأ�سبوعني املا�ضيني ،ال نرى �سواه على
�شا�شات التلفزيون ،وه��و يطرح بكل النغمات
عقيدته الأوروبية اجلديدة�“ .أيدينا و�أقدامنا
وقلوبنا يف �أوروب���ا ،لكنني بطبيعة احل��ال �أريد
�أوروب����ا ال��ت��ي ت��داف��ع ع��ن امل�ؤ�س�سات وال��زراع��ة
ؤخرا ماتيو �سالفيني ،رئي�س
الإيطالية”� ،أعلن م� ً
الرابطة (�أق�صى اليمني)� .إذن ،ماذا حدث للرجل
الذي دعا عام � 2016إىل ا�ستفتاء على اليورو يف
�أعقاب الت�صويت على الربيك�سيت ،و�أراد اخلروج
من العملة املوحدة؟ قبل عام ،و�صف هذا ّ
املب�شر
بال�سيادة بروك�سل ب�أنها “وكر الثعابني وابن
�آوى».

�سالفيني انقالب يف القناعات
يقول �سالفيني اجلديد� ،إنه منفتح
على مقرتحات املفو�ضية املختلفة،
مبا يف ذل��ك الهجرة ،ويف الربملان
الأوروبي� ،صوت نوابه دون حتفظ
ع��ن خ �ط��ة ال�ت�ح�ف�ي��ز ال �ت��ي كانوا
يتجنبونها قبل �أ�سابيع قليلة.
�أوربة ماتيو �سالفيني هي املعجزة
الأوىل ل�ـ “�سوبر ماريو” ،ميزح
الإيطاليون ،الذين �أنع�ش �آمالهم
و� �ص ��ول احل ��اك ��م ال �� �س��اب��ق للبنك
املركزي الأوروبي �إىل روما.
وزعيم الرابطة ،الذي قدم دعمه
“بدون ف�ي�ت��و �أو �شرط” ملاريو
دراغ � ��ي ،ق ��ام ب�ت�ح��دي��ث برجميته
خ�ل��ال امل � �� � �ش ��اورات ال� �ت ��ي �سبقت
ت�شكيل احل�ك��وم��ة اجل��دي��دة .لقد
يرا م��ن ال�سلطة
اكت�سب ق��د ًرا ك�ب� ً
املزعجة :من خالل لعبة التوازنات
ال�ب�رمل ��ان �ي ��ة� ،أ� �ص �ب �ح��ت الرابطة
الآن وحدها يف و�ضع مي ّكنها من
�إ�سقاط ال�سلطة التنفيذية.
ل �ق��د ق �ب��ل � �س��ال �ف �ي �ن��ي ب�سالم
ال�شجعان ،والتزم ب�إبعاد اخلالفات
ل �� �ص��ال��ح ال �ن �ه �� �ض��ة االقت�صادية
وحتديث البالد .يف املقابل ،و�ضع
ث�لاث��ة رج ��ال يف ال�ف��ري��ق اجلديد
يف ال�سلطة ،منهم ال��رج��ل القوي
ال � �ث� ��اين يف ح� ��زب� ��ه ،جيانكارلو
جيورجيتي ،ال��ذي ي�شغل ،ب�صفته
وزير التنمية االقت�صادية ،من�ص ًبا
رئي�س ًيا ،مم��ا ي��ؤث��ر ب�شكل مبا�شر
ع�ل��ى ت��وزي��ع  209م�لاي�ين يورو
م ��ن خ �ط��ة الإن� �ع ��ا� ��ش الأوروب � �ي� ��ة
املخ�ص�صة لإي �ط��ال �ي��ا�“ .س�أترك
ال�ت���ص�ن�ي�ف��ات لل��آخ��ري��ن :فا�شي،
�شيوعي� ،أوروبي� ...أنا براغماتي”،
ب ّرر �سالفيني.

ال��وزاري يف دورته غري العادية ،وما متخ�ض عنه من
قرارات هامة .و�أو�ضح املتحدث �أن اللقاء �شهد اتفاقاً
على �أهمية اال�ستمرار يف العمل خالل الفرتة املُقبلة
من �أج��ل خلق البيئة املواتية ملفاو�ضات ج��ادة وبناءة
بني الطرفني الفل�سطيني والإ�سرائيلي بهدف �إنهاء
اجل�م��ود احل��ايل ،وال�سعي نحو التو�صل �إىل ال�سالم
ال�شامل والعادل والدائم الذي ي�ضمن �إقامة الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة ال�ق��اب�ل��ة ل�ل�ح�ي��اة ع�ل��ى حدود
ال��راب��ع م��ن ي��ون�ي��و (ح��زي��ران)  ،1967وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية .كما �شدّد الوزراء على �ضرورة وقف
كافة الأن�شطة اال�ستيطانية الإ�سرائيلية يف الأرا�ضي

الفل�سطينية املحتلة ،م��ع ال�ت��أك�ي��د على �أن عمليات
اال�ستيطان تقوّ�ض من فر�ص التو�صل حلل الدولتني
ف���ض� ً
لا ع�م��ا تمُ �ث�ل��ه م��ن ان�ت�ه��اك ل �ق��رارات ال�شرعية
الدولية والقانون الدويل .و�أعرب الوزير �شكري عن
دعم م�صر لكافة اخلطوات املبذولة من قِبل القيادة
الفل�سطينية لإجن��اح احل��وار الفل�سطيني ،والتط ُلع
لأن ُت�سهم االنتخابات املُقبلة يف �إنهاء ملف االنق�سام
الفل�سطيني .ووف��ق املتحدث ،اتفق ال��وزراء يف ختام
اللقاء على ا�ستمرار التن�سيق والت�شاور خالل الفرتة
املقبلة من �أجل حتقيق امل�صالح املُ�شرتكة والعمل على
�إعادة �إحياء م�سار ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط.

جيانكارلو جيورجيتي �صانع التحول

فج�أة ،من م�شكّك �إىل م�ؤ ّيد لأوروبا

يغي جلده!...
�إيطاليا :الكابنت ماتيو �سالفيني رّ

ً
متحالفا مع حكومة ماريو دراغي ،الرابطة و «قائدها» يطويان ال�صفحة املناه�ضة لربوك�سل

ع �ل��ى ال �� �ش �ب �ك��ات االجتماعية،
القاعدة الراديكالية غا�ضبة من
التعاون مع الي�سار ،امل�شارك � ً
أي�ضا
يف احلكومة .ولكن يبدو �أن �صعود
حم � ��راره ح��ال �ي��ا يف ا�ستطالعات
الر�أي�أ يثبت �أن “الكابنت” -اللقب
ال� ��ذي �أط �ل �ق��ه ع �ل��ى ن�ف���س��ه -على
حق.
مير
خطاب جديد ّ
م ��ن ل ��وم� �ب ��اردي �إىل فينيتو،
الأرا� �ض��ي التي حتكمها الرابطة،
مي� ّر خطابه اجلديد ب�شكل جيد.
“منذ �أن �أع�ل��ن ماتيو �أن��ه يدعم
ح �ك��وم��ة دراغ� � ��ي ،مل �أت �ل ��ق �سوى
ر�سائل �شكر من ر�ؤ��س��اء البلديات
وكبار رجال الأعمال واحلرفيني”،

يرحب جيوفاين ماالنت�شيني46 ،
ع��ا ًم��ا ،ع�ضو املجل�س الإقليمي يف
ج��ام�ع��ة ل��وم �ب��اردي .مت��ر البالد
مبرحلة م��ن امل�ع��ان��اة االقت�صادية
وال�صحية الكبرية ،و”يجب على
ال�سيا�سي تقدمي �إجابات حمددة”،
ي�ضيف م��اري��و كونتي 41 ،عامًا،
العمدة الت�شريعي ملدينة تريفيزو.
كان �شمال �إيطاليا �أول منطقة
يف �أوروب� ��ا ت�ت��أث��ر ب��ال��وب��اء؛ وطيلة
عام ،تتالت عليها عمليات احلجر
ال �� �ص �ح��ي .واح �ت �� �ض��ن �سالفيني
م�صالح املنطقة الأك�ث�ر ازده ��ا ًرا
يف �إيطاليا ،تلك التي غ��زاه��ا من
خالل توليه رئا�سة ما كان يُعرف
�آنذاك با�سم رابطة ال�شمال ،والتي
ت�ن�ت�ظ��ر الآن ب �ف��ارغ ال���ص�بر املدد

االوروبي .ولفهم تطور �سالفيني،
يجب اال�ستماع �إىل ذراع��ه االمين
ج �ي��ان �ك��ارل��و ج �ي��ورج �ي �ت��ي .لطاملا
ك� ��ان ه� ��ذا الأخ �ي ��ر م �ق �ت �ن � ًع��ا ب� ��أن
ماريو دراغي هو الأف�ضل لإخراج
اي �ط��ال �ي��ا م��ن الأزم� � ��ة ،و� �س �ب��ق ان
دع��ا �إىل حكومة انقاذ وطني منذ
مايو .هذا اللومباردي الذي در�س
اق�ت���ص��ادي��ات الأع �م ��ال يف جامعة
ب��وك��وين امل��رم��وق��ة ،مي�ث��ل اجلناح
الليربايل للرابطة ،وحلقة الو�صل
بني دوائر الأعمال والبنوك داخل
احلزب.
م�س�ؤول عن العالقات الدولية
يف ح��زب��ه ،ه��و على قناعة را�سخة
ب�أن تكامل ال�صناعة يف �شمال �شبه
اجل��زي��رة م��ع �أمل��ان�ي��ا ،يح ّتم �إقامة

ارتباط متميز بني البلدين .وقال
ل�صحيفة ال �ستامبا ال�ي��وم�ي��ة يف
تورينو العام املا�ضي“ ،نحن �أول
ح� ��زب � �س �ي��ا� �س��ي �إي� �ط ��ايل وعلينا
ال�ت�ح��دث م��ع م��ن “� ”...سيحكم
�أملانيا وي�ؤثر على �أوروبا».
ويعتقد جيورجيتي� ،أن التحالف
الأوروب� � � � � ��ي حل ��زب ��ه م� ��ع اليمني
املتطرف الأملاين ،حزب البديل من
�أج��ل �أمل��ان�ي��ا ،يف جمموعة الهوية
والدميقراطية -التي ينتمي �إليها
التجمع الوطني الفرن�سي � ً
أي�ضا
مل يحقق �شي ًئا :انه نقطة �سوداءل�سمعة الرابطة.
ويُن�سب �إليه الف�ضل يف م�شروع
ن�ق��ل ال��راب �ط��ة �إىل ح��زب ال�شعب
الأوروب� � � ��ي ،ال� ��ذي ي�ج�م��ع �أح� ��زاب

ال�ي�م�ين .ذه��ب ه��ذا اخل��ري��ف �إىل
ب ��رل�ي�ن ل �ل �ق��اء �أع� ��� �ض ��اء االحت � ��اد
امل�سيحي الدميقراطي  -االحتاد
امل� ��� �س� �ي� �ح ��ي االج � �ت � �م� ��اع� ��ي .لكن
ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�م�ح��اف�ظ�ين الأمل� � ��ان،
�أو�� �ض ��ح حم � ��اوره م ��اري ��ان ون ��دت،
رئ� �ي� �� ��س جل� �ن ��ة االل� �ت� �م ��ا�� �س ��ات يف
ال �ب��ون��د� �س �ت��اغ ،ال �ن��ا� �ش��ط ج � �دًا يف
العالقات بني برلني وروما“ ،من
امل�ه��م �أن ت�ت��وق��ف ال��راب�ط��ة “”...
ع��ن ا�ستخدام اخل�ط��اب ال�شعبوي
املناه�ض لأوروب� ��ا ،وب�شكل خا�ص
ال� �ع ��دوان� �ي ��ة ب� ��� �ش� ��أن ال� �ه� �ج ��رة يف
ال�سنوات الأخرية».
ر�سميا ،تنفي الرابطة �أي تقارب
يف �سرتا�سبورغ م��ع ح��زب ال�شعب
الأوروب��ي .ويف الواقع ،ت�سارع هذا

االب�ت�ع��اد ع��ن املت�شككني يف �أوروبا
ب �ع��د االن �ت �خ��اب��ات الإق �ل �ي �م �ي��ة يف
الربيع املا�ضي.
حدود الت�شكيك يف �أوروبا
ح �� �ض��وره��ا را�� �س ��خ وق � ��وي يف
ال�شمال ،كان �أداء الرابطة �ضعي ًفا
يف اجلنوب .وبالن�سبة للكثريين،
ف�إن حتول حزب �إقليمي وانف�صايل
�إىل حزب مت�صل بالهوية وقومي،
مهوو�س بالهجرة غري ال�شرعية،
قد �أظهر حدوده .خ�صو�صا عندما
كانت �أوروبا تفي�ض ب�سخائها.
لقد تراجعت ال��راب�ط��ة -التي
ح �� �ص �ل��ت ع �ل ��ى  34ب ��امل ��ائ ��ة من
الأ�صوات يف االنتخابات الأوروبية
الأخ�ي�رة ع��ام �- 2019إىل -22

التحول الأوروبي ملاتيو �سـالفيني هو املعجزة الأوىل لـ «�سوبر ماريو» ،ميزح الطليان

بخطابه الأوروبي ،يخاطر بفقدان اجلناح القومي لناخبيه ،لكنه يعزز م�صداقية الرابطة بني املحافظني
هل هذه خطوة تكتيكيـة للبقـاء يف اللعبـة يف وقت حـرج �أم ا�سـرتاتيجية م�سـتدامة؟

املعجزة االوىل ل�سوبر ماريو
•• وا�شنطن-وكاالت

�أك��د كبري حمللي الأبحاث يف جلنة متابعة الدقة يف تقارير ال�شرق الأو�سط يف
�أمريكا �شون دورنز �أن “الفتوى الإيرانية” حول حترمي �صنع الأ�سلحة النووية
لي�س �سوى “خرافة” وجمرد ادع��اءات مت�ضاربة ت�صبّ يف م�صلحة النظام� .شل
الن�ص الفعلي للفتوى� ،إىل جانب اعتماده على ر�سالة من خامنئي
النظام يف ن�شر ّ
�إىل م��ؤمت��ر يف ط�ه��ران ،ي�شكل انتهاكاً لل�سنن ال�شيعية ،وال�ت��ي مبوجبها تتكوّن
الفتوى املن�شورة من �س�ؤال موجه �إىل �أحد كبار املاليل مع �إجابته وقال دورنز ،يف
حتليل ملجلة “نا�شيونال انرت�ست”� ،إنه يف عام  1962الحظ الرئي�س الأمريكي
ج��ون ف .كينيدي �إن “العدو الأك�ب�ر للحقيقة لي�س الكذبة على الأغ�ل��ب ،و�أن
الأ�سطورة هي الثابتة واملقنعة وغري الواقعية” .وعندما يتع ّلق الأمر بالربنامج
ال�ن��ووي الإي ��راين ،فلي�س هناك نق�ص يف الأك��اذي��ب �أو الأ��س��اط�ير .ول�ل�أ��س��ف ،يف
الغرب ال يوجد نق�ص يف اال�ستعداد لن�شرها .ومن بني اخلرافات الأكرث �إحلاحاً

القطيعة مع ميلوين ،قد تكلفه اجلناح القومي لناخبيه

حترمي �صنع الأ�سلحة النووية جمرد «فتوى خرافية» �إيرانية
ما ي�سمى بـ “الفتوى النووية الإيرانية» .ويف التقارير الأخ�يرة ،زعمت و�سائل
�إعالم �أن “فتوى دينية” �أ�صدرها املر�شد الأعلى الإيراين علي خامنئي تن�ص على
�أن الأ�سلحة النووية حمرمة” .ونقلت �صحيفة “وا�شنطن بو�ست” عن حممود
علوي ،وزير اال�ستخبارات االيراين ،ت�أكيده �أن “برناجمنا النووي �سلمي ،وفتوى
املر�شد الأعلى تحُ ّرم الأ�سلحة النووية”.
ومع ذلك ،ح ّذر علوي من �أنه “�إذا دفعوا �إيران يف هذا االجتاه  ،فلن يكون ذنب
�إيران ولكن �أولئك الذين دفعوها» .يقوم رئي�س اال�ستخبارات الإيرانية ب�أكرث من
جم��رد تهديد ال��والي��ات املتحدة ،و�أول�ئ��ك الذين ي�سعون ملنع النظام من تطوير
�أ�سلحة ن��ووي��ة غ�ير م�شروعة .كما �أن علوي منخرط يف حملة ت�ضليل طويلة
الأمد وجتدّدت م�ؤخراً .يف تقرير بتاريخ � 6أبريل (ني�سان) � ،2015أ�شار معهد

 23نقطة يف ا�ستطالعات الر�أي،
بينما كان احل��زب ال�سيادي الآخر
يف ال � �ب�ل��اد ،ف��رات �ي �ل �ل��ي ديتاليا
(�إخوان �إيطاليا) بزعامة جيورجيا
م �ي �ل��وين ،ي�ك���س��ب امل� �ي ��دان .وه��ذا
الأخ �ي�ر ،وه��و مت�شكك يف �أوروب ��ا
ورا�سخ يف اجلنوب ،مل يح�صل على
االنتخابات املبكرة التي طالب بها،
ومل مينح ثقته حلكومة دراغي.
وم��ن خ�لال قطع احلبل الذي
ي�شده اىل ميلوين ،يعرف �سالفيني
�أنه يخاطر بفقدان اجلناح القومي
املت�شدد لناخبيه .لكنه ،بخطابه
الأوروبي ،يعزز م�صداقية الرابطة
يف جمهور الناخبني املحافظني.
هل هذه خطوة تكتيكية للبقاء يف
اللعبة يف وقت حرج �أم ا�سرتاتيجية
م�ستدامة؟ هل �ستت�صدع �أوروبية
الرابطة من ال�صعوبة الأوىل؟
الآراء م�ن�ق���س�م��ة�“ :أحطت
علما بامل�ستجدات” ،يعلق باولو
ج �ن �ت �ي �ل��وين ،امل �ف��و���ض الأوروب � � ��ي
لل�ش�ؤون االقت�صادية“ .ال�شخ�صية
ال ميكن التنب�ؤ بها ،و�سيكون من
ال�ضروري التحقق يومًا بعد يوم
م��ن �أن وع��وده الأوروب �ي��ة تتج�سد
يف ع� �م ��ل احلكومة” ،ي�ضيف
فرديناندو نيللي فريو�سي ،رئي�س
معهد ال�ش�ؤون الدولية ،وهو �أهم
“مركز �أبحاث” ع�ب�ر الأل � ��ب،
واملمثل ال��دائ��م ال�سابق لإيطاليا
لدى االحتاد الأوروبي.
يف الوقت احلايل ،وجد �سالفيني
معركة ج��دي��دة� ،إيطالية للغاية:
�إع � ��ادة ف�ت��ح ال �� �ص��االت الريا�ضية
واملطاعم يف امل�ساء.
عن الك�سربي�س

“ال�شرق الأو�سط لبحوث الإعالم» (� )MEMRIإىل �أنه “مل يتم �إ�صدار مثل
ه��ذه الفتوى مطلقاً ،وحتى يومه مل يتم ّكن �أح��د من �إظهارها” .وبتاريخ 27
نوفمرب (ت�شرين الثاين)  ، 2013ح ّذر « »Fact Checkerاخلا�ص ب�صحيفة
“وا�شنطن بو�ست” من �أنه يجب على امل�س�ؤولني الأمريكيني ّ
“توخي احلذر ب�ش�أن
احلديث عن �أن الفتوى حتظر تطوير �أ�سلحة نووية ،لأن هذا لي�س وا�ضحاً بعد
الآن» .ولكن ما هو وا�ضح هو �أن النظام الإي��راين ا�ستخدم منذ �سنوات مزاعم
الفتوى النووية كجزء من حملته الدعائية .يف مايو� -أي��ار  ،2012قبل فرتة
وجيزة من توليه الرئا�سة� ،أكد ح�سن روحاين �أن الفتوى �صدرت يف عام 2004
يف خطبة اجلمعة يف  5نوفمرب -ت�شرين الثاين يف جامعة طهران .وزعم �أن تلك
اخلطبة كانت “فتوى” �ضد الأ�سلحة النووية .وانخرطت ال�صحافة الغربية

و��ص� ّن��اع ال �ق��رار ،على ح��د ��س��واء ،يف ف�برك��ات روح ��اين .يف � 24سبتمرب (�أيلول)
 ،2013قال الرئي�س �آنذاك باراك �أوباما �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة:
“لقد و�ضع املر�شد الأعلى فتوى �ضد تطوير الأ�سلحة النووية” .وردّدت كل من
هيالري كلينتون وجون كريي ت�صريحات �أوباما.
لكن الحظت وزارة الطاقة الذرية الإيرانية ،يف ترجمتها خلطبة العام  ،2004مل
يقل املر�شد الأعلى لإيران �أن امتالك الأ�سلحة النووية �أو تخزينها �أو ا�ستخدامها
“حمظور” (ح��رام) .وب��د ًال من ذل��ك ،ق��ال فقط �إنها “م�شكلة» .مل يت ّم تقدمي
�أي دليل مكتوب على فتوى فعلية ،الأم��ر جم��رد ادع��اءات مت�ضاربة .يف الواقع،
ّ
مت ت�أريخ الفتوى ب�شكل خمتلف على �أنها �صدرت يف الت�سعينيات �أو يف � 2003أو
ً
� 2004أو � 2005أو � 2007أو  ،2012تزامنا مع حوادث كان تركيز املجتمع
الدويل منكبّ خاللها على برنامج �إيران النووي .يف �أبريل (ني�سان)  ،2010كتب
خامنئي ر�سالة �إىل م�ؤمتر طهران الدويل لنزع ال�سالح وعدم االنت�شار ي�شري فيها
�إىل الأ�سلحة النووية على �أنها حمظورة“ ،لكن هذه لي�ست فتوى”.
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عربي ودويل
•• عوا�صم-وكاالت

قطعت بعثة الأمم املتحدة للدعم ل��دى ليبيا الطريق �أم��ام الأقاويل
ال�ت��ي ك�ثرت يف امل�شهد ال�سيا�سي ،ع��ن جتميد ،ورمب��ا �إن �ه��اء ال�سلطة
اجل��دي��دة ب��ال�ب�لاد ،ممثلة يف املجل�س الرئا�سي بقيادة حممد املنفي،
وحكومة الوحدة الوطنية التي ير�أ�سها عبد احلميد دبيبة ،الذي طالته
اتهامات يف الآون��ة الأخ�يرة .ون�شرت وكالة فران�س بر�س ما قالت �إنه
“مقتطفات” من تقرير فريق اخل�براء التابع ل�ل�أمم املتحدة ب�ش�أن
حتقيق يف مزاعم متعلقة بر�شاوي قدمت لأع�ضاء من ملتقى احلوار
ال�سيا�سي الذي اختار ال�سلطة االنتقالية ،قائلة �إنه “جرى �شراء �أ�صوات
ثالثة م�شاركني على الأقل».
ورف���ض��ت البعثة ال��دول�ي��ة ،يف ب�ي��ان ال�ث�لاث��اء ،االل�ت�ف��ات �إىل التقارير
الإعالمية املتداولة ب�ش�أن “مزاعم الر�شاوى” يف ملتقى احلوار ،قائلة
�إنها “ال تتلقى تقارير فريق اخلرباء مبا يف ذلك التقرير الأخري ،وال
ميكنها التعليق” عليها.

قطع طريق الإطاحة بحكومة دبيبة ..خطوة دولية ح�سمت اجلدل

كما �شجعت “ب�شدة” على االجتماع كما هو مقرر يف مدينة �سرت يف
الثامن من مار�س اجلاري ،ملناق�شة الت�صويت على منح الثقة للت�شكيلة
احلكومية التي �سيقرتحها دبيبة .وجاءت دعوة البعثة بعد م�شاورات مع
�شركائها الدوليني ب�ش�أن اال�ستعدادات اجلارية لعقد تلك اجلل�سة ،حيث
حثت دبيبة على تقدمي الت�شكيلة احلكومية “على وجه ال�سرعة».
وقالت البعثة �إن دعوتها “ت�أتي متا�ش ًيا مع املطلب العام املتزايد �إىل
احل��اج��ة امللحة ،لت�شكيل حكومة م��وح��دة لتلبية االحتياجات الأكرث
إحلاحا وت�سهيل �إجراء االنتخابات الوطنية يف دي�سمرب .»2021
� ً
ويف حني �أملح بيان م�شرتك عن املجل�س الرئا�سي اجلديد ودبيبة� ،إىل
وجود ب�صمة ملن �سموهم بـ”املعرقلني” وراء ترويج تلك “االتهامات.
وطالب البيان ،ال��ذي اطلعت “�سكاي نيوز عربية” على ن�سخة منه،
فريق اخلرباء الدوليني “ب�سرعة الك�شف عن حتقيقاتها حول مزاعم

ان�ت�ه��ت دورة  ،2021ال�ت��ي عُقدت
يف �أورالن ��دو ب��والي��ة ف�ل��وري��دا ،يف 28
فرباير .منظمّة على �أ�سا�س احل�ضور
ال�شخ�صي ،ويف �ضوء ال�صور ،مل يهتم
اجل�م�ه��ور ك�ث�يرًا بالتباعد اجل�سدي
ونادرًا ما كان يرتدي الكمّامة...
ك ��ان اخ ��ر خ �ط��اب م �ن �ت �ظ��راً بفارغ
ال �� �ص�بر ح �ي��ث ك ��ان دون ��ال ��د ترامب،
ب �� �ص �ف �ت��ه � �ض �ي �ف��ا جن� �م ��ا ،ه� ��و ال� ��ذي
�سيلقيه ،وق��د و� �ص��ل م �ت ��أخ � ًرا ج �دًا.
ويف �أول ظهور علني له منذ مغادرته
ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض ،حت ��دث لأك �ث�ر من
�ساعة ون�صف ،ممار�سا حقيقة لعبة
عبادة ال�شخ�صية.
يف �أورالن� � � � � ��دو ،مل ي �ك��ن رئي�سً ا
�ساب ًقا خ�ضع ملحاكمتي ع��زل ،وخ�سر
م��رت�ين ال�ت���ص��وي��ت ال���ش�ع�ب��ي ،وف�شل
يف �إع ��ادة انتخابه ،ه��و م��ن يقف على
امل�سرح� ،أمام جمهور ترامبي ب�أغلبية
�ساحقة ...لقد كان ترامب احلمالت
واالج �ت �م ��اع ��ات م �ن��ذ ع� ��ام :2015
انتقامي� ،صارخا يف بع�ض الأحيان،
مهددا ،م�شريا �إىل �أعدائه ،وخ�صو�صا
كذب كثريًا.
ب �ع��د ه �ج��وم الذع ط��وي��ل منتقدا
ت�صرفات جو بايدن ،الذي� ،إذا �أخذنا
ترامب حرفيًا ،حقق ق��درًا كبريًا من
الأ�شياء (كلها �سيئة) يف اقل من �شهر
على توليه من�صبه ،تباهى الرئي�س
املهزوم ب�إجنازه والي��ة ا�ستثنائية ،ثم
حتدث عن امل�ستقبل ،كل ذلك يف غمز
وهمز وتلميح ،كما ال يجيده �سواه.

ت � �خ � �ل � �ل ��ت الأك � � � � ��اذي � � � � ��ب ك ��ام ��ل
اخل� �ط ��اب :ب��ال�ن���س�ب��ة ل ��ه ،مت تزوير
االنتخابات الرئا�سية لعام ،2020
ال ��دمي �ق ��راط �ي ��ون م ��ار�� �س ��وا ّ
الغ�ش،
و��س��رق��وا منه ال�ف��وز .مل يقل دونالد
ت��رام��ب �أن� ��ه ��س�ي�تر�� ّ�ش��ح م ��رة �أخ ��رى
ع��ام  ،2024لكنه �أمل��ح �إىل ذل��ك بني
ال�سطور ،مب��ا يف ذل��ك “القدرة على
الفوز للمرة الثالثة».
�ص ّور بايدن كرئي�س مت�ساهل
انتقامًا ،عاتب ترامب (ال��ذي كان
مهوو�سً ا بتدمري �إرث �أوباما يف البيت
الأبي�ض) الرئي�س اجلديد لرغبته يف
حتطيم ك��ل م��ا فعله .وه �ك��ذا ،انتقد
ب��اي��دن ب�سبب ت�ساهله امل��زع��وم ب�ش�أن
ال �ه �ج��رة -رغ� ��م �أن ه ��ذا الأخ �ي��ر مل
ي��و ّق��ع ،يف ه��ذه املرحلة� ،إال على عدد
ق�ل�ي��ل م��ن امل��را� �س �ي��م ،اال ان �أحدها
رم��زي :نهاية التمويل لبناء اجلدار
على طول احلدود املك�سيكية.
بالن�سبة لرتامب ،الذي با�ستطاعته
ك �ت��اب��ة ��س�ي�ن��اري��و امل��و� �س��م امل �ق �ب��ل من
�أوزارك ،ف ��إن ال�ك��ارت�لات واملخدرات،
“الوحو�ش امل �ف�ت�ر� �س��ة اخلطرة”،
جتتاح ال��والي��ات املتحدة .املهاجرون،

الف�ساد تلك ،معقبا“ :الليبيون �ضاقوا ذرعا بهذه الق�ضايا ،والف�ساد �أمر
معتاد يف ليبيا ولي�س م�ستغربا».
و�أ�ضاف ،يف حديثه �إىل “�سكاي نيوز عربية”� ،أن الهدف من هذا الطرح
هو “�إعطاء مزيد من الفر�ص خللط الأوراق ،كما ح��دث يف االتفاق
ال�سيا�سي يف ال�صخريات” ،معقبا“ :ما يريدون حتقيقه �أال ن�صل �إىل
االنتخابات يف  24دي�سمرب املقبل ،كما ال يكون لنا حكومة ترتبط
بالأجندة اخلا�صة برحيل املرتزقة وتفكيك امللي�شيات وجمع ال�سالح».
و�أك�م��ل“ :كل ه��ذه الأم��ور ب��د�أت منذ �إع�ل�ان جمل�س ال�ن��واب االنعقاد
مكتمل الن�صاب يف �سرت ،ملنح الثقة لل�سلطة اجلديدة ،و�أ�صبحنا ن�سمع
عن اقرتاحات بعقد اجلل�سة يف �صرباتة �أو غدام�س ،وهذه الإ�شكاالت
بغ�ض النظر عن مو�ضوع الف�ساد لعرقلة امل�سار ال�سيا�سي».
وي�ت�ف��ق م�ع��ه ال�ب��اح��ث ال�سيا�سي الليبي �إب��راه �ي��م بلقا�سم ،يف �أن من
ي�ستخدم هذا الأمر يحاول �أن ينهي كل التفاهمات التي متت يف �إطار
العملية ال�سيا�سية منذ م�ؤمتر برلني ب�ش�أن ليبيا ،الذي انعقد يف يناير
العام .2020

الر�شاوى مبلتقى احلوار ال�سيا�سي».
و�أكد البيان ،التزام ال�سلطة االنتقالية اجلديدة “املطلق” بالتعهدات
امل�ك�ت��وب��ة وال���ش�ف��وي��ة ب���ش��أن مكافحة ال�ف���س��اد ق��ان��ون� ًي��ا وق���ض��ائ� ًي��ا ،كما
جدد “عدم ال�سماح ملن ثبت تورطه بالف�ساد من تويل �أي م�س�ؤولية،
وتقدميهم للعدالة مهما كانت �صفاتهم”� ،إ�ضافة �إىل عزمهم على “مل
�شمل وتوحيد م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ،وحتقيق امل�صاحلة ،و�إع��ادة ال�سلطة
لل�شعب الليبي لتقرير م�صريه من خالل انتخابات حرة و�شفافة».
و�شدد على عدم �سماحهم “للمعرقلني من ا�ستغالل الظروف الراهنة
لإف�شال نتائج احل��وار ال�سيا�سي ،وتعطيل م�سرية امل�صاحلة و�إحباط
تطلعات ال�شعب يف حياة حرة كرمية يعمها الأمن واال�ستقرار والرخاء».
وقال الباحث ال�سيا�سي الليبي خالد الرتجمان �إن البعثة الدولية مل
حتقق يف الأمر و�أ�صرت على �أع�ضاء امللتقى ،وال جدوى من طرح م�س�ألة

ليز ت�شيني يف مرمى نريان ترامب

•• الفجر -ماري �سي�سيل نافي�س –ترجمة خرية ال�شيباين
لقد كان خطا ًبا ملي ًئا بالأكاذيب وامل��رارة ونربة
انتقامية �أل��ق��اه ت��رام��ب يف خ��ت��ام م���ؤمت��ر العمل
ال�سيا�سي املحافظ  2021يف �أورالندو �أمام جمهور
مكت�سب لق�ضيته .تاركا ال�شك يحوم حول ّ
تر�شحه
عام � ،2024أظهر ب�شكل خا�ص رغبته يف ال�سيطرة
على احلزب اجلمهوري ،و�إذا لزم الأمر با�ستخدام
التهديد.
يف كل عام ،يعقد م�ؤمتر العمل ال�سيا�سي املحافظ
اجتماعه الكبري� :شخ�صيات م�شهورة من اليمني
الأمريكي املت�شدد تتتاىل لتذ ّكر مببادئها ،وقيمها،
و�أولوياتها ،ولت�سمية “ملوكها” � ً
أي�ضا.

4 March 2021 - Issue No 13180

Thursday

13

حما�س ان�صاره مل يخفت

على خ�شبة امل�سرح يف �أورالندو

النجم دونالد ترامب« ،كمان وكمان»!...

مل يقل ترامب �أنه �سيرت�شح مرة �أخرى عام  ،2024لكنه �أملح �إىل ذلك بني ال�سطور

غري املتعلمني واخلطرين (“البلدان
الأخرى ال تر�سل لنا �أملع ما عندها”)،
“�سي�صلون باملاليني” .وم�ستخدما
الإ� �ش��ارة التقليدية لليمني املتطرف
ل�ل�أم��را���ض ال�ت��ي يحملها الأجانب،
�أ�� �ض ��اف ت ��رام ��ب� ،أن امل �ه��اج��ري��ن ال
ي��ول��ون � �س��وى ال�ق�ل�ي��ل م��ن االهتمام
للأمن ال�صحي ،كما يت�ضح من مثال
“الفريو�س ال�صيني” (ف�ي�رو���س
ك��ورون��ا) ،بح�سب ق��ول��ه .وم��ع ازدهار
العن�صرية املعادية لآ�سيا يف الواليات
امل �ت �ح��دة ب���س�ب��ب ك��وف �ي��د ،ف� � ��إن هذه
العبارة ال ميكن �إال �أن ت�صب الزيت
على النار.
وي ��رى ت��رام��ب� ،أ ّن �أم ��ن الواليات
امل�ت�ح��دة م�ه��دد م��ن اخل ��ارج ،م��ن قبل
امل�ه��اج��ري��ن ،ولي�س م��ن ال��داخ��ل على
الإط� �ل� ��اق .ل ��ذل ��ك مل ي �ت �ح��دث عن
ال�ه�ج��وم على مبنى الكابيتول يف 6
يناير ،ومل يتحدث �أب�دًا عن الإرهاب
املحلي اليميني املتطرف ،يف حني �أنه
مو�ضع اهتمام �شديد من جانب مكتب
التحقيقات الفيدرايل ،لكن ،ب�سماعه،
ف ��إن ال�صوابية ال�سيا�سية و”ثقافة
الإلغاء” ،وال �ي �� �س ��ار ال ��رادي� �ك ��ايل
“ال�شرير” ،ت�شكل جميعها خماطر
داخ �ل �ي��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة (م� ��اذا ي�ع�ن��ي ذلك
عمليًا؟ مل يقل �شي ًئا عن ذلك) .ومع
ذل��ك ،ف��إن الرئي�س ال�سابق هو نف�سه
متخ�ص�ص يف “ثقافة الإلغاء” لأنه
ط��رد ك��ل ال��ذي��ن مل يخل�صوا متامًا
له ،مبا يف ذلك ،وخا�صة ،عندما �سعى

�شدد على �أن اجلمهوريني باال�سم �سيدمرون احلزب
�إىل االلتفاف على امل�ؤ�س�سات ومغازلة
القانون (نفكر ب�شكل خا�ص يف حملة
 2016وامل�ساءلة الأوىل).
وجت ��در الإ� �ش��ارة �إىل مقطع لذيذ
م��ن اخل �ط��اب ،م�ك��ر���س للريا�ضيات.
مل ُي �ع��رف ع�ن��ه ح�ت��ى االن اهتمامه
ب��ال��دف��اع ع��ن حقوق امل ��ر�أة ،وم��ع ذلك
فقد اعترب ان هذه الأخ�يرة تتعر�ض
للتهديد يف امل�ج��ال الريا�ضي ب�سبب
امل �ت �ح��ول�ين ج�ن���س�ي�اً (ول � ��دوا رج ��اال)
الذين �سيح ّرفون النتائج.
ه��ذه اجلملة ،التي تنتقد �سيا�سات
ب � ��اي � ��دن ل �� �ص ��ال ��ح ح � �ق� ��وق املثليني
(حماربة التمييز التي عززها ترامب،
وي�صوت حاليًا على قانون امل�ساواة يف
الكوجنر�س ،القوة الناعمة الدولية
للدفاع عن الأقليات اجلن�سية) ،كان
الق�صد منها ف�ق��ط الإي� ��ذاء (وجعل
اجلمهور ي�ضحك) ،وهي جملة ت�شهد
جمددا على جهله التام بهذه املوا�ضيع،
فهذا ه��و الهو�س ال�ترام�ب��ي بالهوية
مرة �أخرى .وقال الح ًقا“ :ندافع عن
ال�ق�ي��م ال�ي�ه��ودي��ة امل�سيحية ونرف�ض
“ثقافة الإلغاء” (جمددا)...
التباهي ب�سجله احلافل
�إذا �صدّقنا الرئي�س امل �ه��زوم ،ف�إن
اكت�شاف اللقاح وتوزيعه يف مثل هذا

ال��وق��ت ال�ق���ص�ير ف ��ان ال�ف���ض��ل يعود
ال �ي��ه .ل��ذل��ك ،ق ��ال �إن �إدارة ترامب
�أن�ق��ذت �أج ��زاء ك�ب�يرة م��ن ال�ع��امل من
كوفيد ،ولي�س فقط الواليات املتحدة،
مع الأ�سف “و�سائل الإع�لام ال تقول
ذل��ك ،لأنها تكذب” .وك��ان قد �أوقف
ح��روب��ا �أي��ً��ض��ا ،وج�ع��ل ال�صني تدفع،
وداف��ع عن وظائف ا�ستخراج الوقود
الأحفوري والتعدين (وظائف ذكور).
أي�ضاّ ،
وبف�ضل ترامب � ً
مت��ت �إعادة
انتخاب الع�شرات من النواب املحليني
و�أع �� �ض��اء جم�ل����س ال���ش�ي��وخ و�أع�ضاء
الكوجنر�س يف نوفمرب املا�ضي .رمبا
كان زعيم الأغلبية ال�سابق يف جمل�س
ال �� �ش �ي��وخ م�ي�ت����ش م �ك��ون �ي��ل م�سرورًا
ل���س�م��اع �أن ��ه م��دي��ن ل�ت�رام��ب ب�إعادة
انتخابه لوالية �سابعة.
وعلينا � ً
أي�ضا �أن نفهم هذا املقطع
على �أن��ه تهديد م�سترت �ضد الذين
وال�ل�ات ��ي ،م�ن�ه��م ل�ي��ز ت���ش�ي�ن��ي ،التي
ُو� �ص �ف��ت ب ��أن �ه��ا “عدوانية” و�أث � ��ار
ت��رام��ب ��ض��ده��ا ��ص�ي�ح��ات ا�ستهجان،
ال� ��ذي� ��ن مل ي ��دع� �م ��وه .يف ال� ��واق� ��ع،
ق ��ال“ ،اجلمهوريون ب��اال��س��م فقط،
�سيدمرون احلزب ،لكنه حزب متحد”
(وهذا بعيد كل البعد عن احلقيقة).
ذك ��ر ت ��رام ��ب خ �� �ص��وم��ه ف� ��ردا ف ��ردا،
و�سرد �أ�سماء �سبعة ع�شر جمهوريًا يف

الكوجنر�س �صوتوا للم�ساءلة الثانية:
“تخل�صوا منهم!”� ،صرخ للجموع.
�أراد دونالد ترامب �إظهار قب�ضته
ع �ل��ى احل � ��زب اجل� �م� �ه ��وري .وتكمن
قوّته يف خ ّزانه الذي يبلغ  74مليون
� � �ص ��وت ،واخل � � ��وف ال� � ��ذي ي� �ث�ي�ره يف
�صفوف احلزب ،واحلركة التي خلقها
من حوله .لقد قدم تعريفه اخلا�ص
للرتامبية�“ :صفقات فائقة ،وج�سم
انتخابي ق��وي ،و�ضرائب منخف�ضة،
وغ �ي��اب �أع �م��ال ال���ش�غ��ب يف ال�شوارع
(ك � ��ذا) ،واح �ت��رام ال �ق��ان��ون والنظام
العام (كذا) ،وحماية التعديل الثاين،
وج �ي ����ش قوي” (ال � ��ذي ي �ع �ت�بر �أن ��ه
“�أعيد ب �ن��ا�ؤه بالكامل”)� .صحيح
�أن الرتامبية حركة داخ��ل الواليات
املتحدة وخارجها.
�إن وع ��وده ب��االن�ت���ص��ارات القادمة،
وا��س�ت�ع��ادة ال�ك��وجن��ر���س ع��ام 2022
وال�ب�ي��ت الأب�ي����ض ع��ام  ،2024تظل
حتى اللحظة على م�ستوى اخلطاب.
و�أو�ضح ترامب �أنه لتحقيق ذلك يجب
مراجعة �شروط الت�صويت ،داعيا �إىل
�إ�صالحات مثل �إن�ه��اء الت�صويت عن
ط��ري��ق ال�ب�ري ��د �أو االل � �ت ��زام بحمل
بطاقة هوية (اج��راء يعاقب الفئات
الأفقر والأقليات العرقية) ،من�ضمّا
�إىل العديد من الواليات الفيدرالية

امل�ح��اف�ظ��ة ال�ت��ي مت��رر ح��ال� ًي��ا قوانني
لتقلي�ص الو�صول �إىل الت�صويت.
ال �ت�بري��ر امل �ق��دم ه��و “التزوير”.
ومع ذلك ،ف�إن هذه املحاوالت تتن ّزل
يف تاريخ احلزب اجلمهوري الطويل،
ك �م��ا ي �ت �ج �ل��ى يف ال ��رغ �ب ��ة ال�سائدة
يف ج��ورج �ي��ا وال �� �س��اع �ي��ة اىل حظر
“الت�صويت يوم الأحد” ،يف ا�ستهداف
ب�شكل خا�ص لل�سود ال��ذي��ن يذهبون
تقليديًا �إىل �صناديق االق�ت�راع بعد
ح�ضور املرا�سم الدينية .وم��ع ذلك،
ف � ��إن ه� ��ذا ال �ت �� �ص��وي��ت “�شخ�صي”،
وب ��ال� �ت ��ايل ال ع�ل�اق ��ة ل ��ه بالتزوير
املزعوم للت�صويت عرب الربيد .لكن
بالن�سبة ل�ترام��ب� ،إن احل��زب الكبري
ال � �ق� ��دمي ،ه ��و “حزب االنتخابات
املوثوقة” ،وال��دمي �ق��راط �ي��ون هم
م � ��ن “ا�ستخدموا” ال� �ف�ي�رو� ��س
ال���ص�ي�ن��ي “لتغيري ج�م�ي��ع القواعد
االنتخابية” ...ك��ذب��ة ك�ب�رى ،مرة
�أخرى.
و�إذا ك��ان��ت ه�ن��اك م �ع��ارك قانونية
�ست�أتي ،فقد مت ال�سماح ببع�ض هذه
القوانني املحلية اجلديدة من خالل
ح�ك��م امل�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا ل �ع��ام 2013
الذي �أ�ضعف قانون حقوق الت�صويت
ل �ع��ام ( 1965ال� ��ذي �أزال التمييز
العن�صري يف الو�صول �إىل الت�صويت

رئي�سا ً
وهو على اخل�شبة ،مل يكن امللياردير ً
�سابقا خ�ضع ملحاولتي عزل وف�شل يف �إعادة انتخابه

�سيكون اختبار ت�أثري ترامب احلقيقي داخل
اجلمهوري يف انتخابات منت�صف املدة لعام 2022

ح�سم انتخابي قوي

يرى ترامبّ � ،أن �أمن الواليات املتحدة مهدد من
اخلارج ،من قبل املهاجرين ،ولي�س من الداخل

ترامب عودة االبن املهزوم

يف بع�ض ال��والي��ات اجلنوبية) .وبدل
تكييف عر�ضه م��ع الناخبني اجلدد،
ي�سعى احل��زب اجلمهوري ملنعهم من
الت�صويت .هل قلتم ثقافة الإلغاء؟
 ...ان ن�ظ��ري��ات امل ��ؤام ��رة ت � ��ؤدي �إىل
العنف ( 6يناير)  ،كما �أنها ُت�ستخدم
كمربر للحد من الدميقراطية.
ترامب ،م�ستقبل
احلزب اجلمهوري؟
على خ�شبة امل�سرح يف �أورالندو ،جتاهل
ت��رام��ب �إمكانية �إن���ش��اء ح��زب جديد،
حيث �أ�صر على �أن احلزب اجلمهوري
موحّ د .ومتت �إعادة تن�شيط ال�سردية
ال�شعبوية ل�ـ “نحن” (“كل النا�س
يف البلد”“ ،ال�شعب” رمب��ا خيايل)
مقابل “هم” (ا�ستبل�شمنت وا�شنطن
وخا�صة “بع�ض �أع�ضائه” ،و”و�سائل
�إع �ل��ام ت � ��روج االخ� �ب ��ار الزائفة”).
“�سنفوز :يف النهاية ،نفوز دائمًا...
ي �ج��ب �أن ن�ع�ي����ش انت�صارا” ،هتف
ت��رام��ب يف م ��ؤمت��ر ال�ع�م��ل ال�سيا�سي
امل� �ح ��اف ��ظ  2021ال� � ��ذي مل يكن
مم�ث�لا ل�ل�ح��زب اجل �م �ه��وري� .سيكون
اخ �ت �ب��ار ت ��أث�ي�ر امل �ل �ي��اردي��ر احلقيقي
داخله يف انتخابات منت�صف املدة لعام
 ،2022وح �ت��ى ذل ��ك احل�ي��ن ،على
الأق��ل� ،سيكون ترامب للجمهوريني،
“م�صدر �إزعاج».
مديرة �أبحاث يف معهد العالقات
الدولية واال�سرتاتيجية،
ومديرة مر�صد النوع االجتماعي
واجلغرافيا ال�سيا�سية يف ذات
املعهد .من م�ؤلفاتها“ ،اجلغرافيا
ال�سيا�سية للواليات املتحدة”،
عن دار الن�شر �إيرولي�س،2018 ،
“ترامب ...انتقام الرجل
الأبي�ض” ،من�شورات تك�ستويل،
“ ،2018الوجه اجلديد لليمني
الأمريكي” ،من�شورات ،FYP
« ،2015نهاية املحافظني اجلدد؟
“ ،من�شورات اليب�سي�س.2009 ،
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الطاقة والبنية التحتية تناق�ش التحديات والفر�ص لريادة الإمارات يف القطاع البحري
•• دبي-وام:

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية جل�سة حوارية افرتا�ضية عرب
تقنية االت�صال امل��رئ��ي حت��ت ع�ن��وان “احللول املبتكرة والتحديات
امل�ستقبلية امل�ستدامة للخم�سني عاما املقبلة يف القطاع البحري”
ن��اق���ش��ت فيها الأف �ك��ار ال�ت�ط��وي��ري��ة مل�ستقبل ال�ق�ط��اع وف��ق الر�ؤية
امل�ئ��وي��ة حلكومة الإم� ��ارات وتلبية تطلعات ال�ق�ي��ادة الر�شيدة نحو
ري��ادة الإم��ارات عامليا .وتطرق املتحدثون خ�لال اجلل�سة احلوارية
�إىل �ضرورة متكني الذكاء اال�صطناعي والتكنولوجيا يف العمليات
البحرية و�إدارة املوانئ “تكنولوجيا امل�ستقبل ومرحلة ما بعد كوفيد
  ”19وم�ستقبل �صناعة امل��وان��ئ “املوانئ الرقمية ال�ت��ي تعملب��الإدارة الرقمية ال�شاملة” وم�ستقبل الأم��ن البحري ال�سيرباين

14

لل�سفن “تطبيقات احللول الذكية للأمن ال�سيرباين” وم�ستقبل
�صناعة ال�سفن “�صناعة ال�سفن ذاتية القيادة وال�سفن الكهربائية
والتوجه نحو زيادة �أحجام ال�سفن” بالإ�ضافة �إىل مناق�شة احللول
امل�ب�ت�ك��رة ن�ح��و م��واج �ه��ة حت��دي��ات ال �ب �ح��ارة يف امل���س�ت�ق�ب��ل وال ��ر�ؤي ��ة
امل�ستقبلية مل�ج��االت ال�ت��دري��ب والتعليم ال�ب�ح��ري “ت�أهيل �ضباط
امل�لاح��ة الرقمية والهند�سة البحرية الرقمية» .و�أك��دت املهند�سة
ح�صة �آل م��ال��ك م�ست�شارة م�ع��ايل وزي��ر ال�ط��اق��ة والبنية التحتية
ل���ش��ؤون النقل ال�ب�ح��ري �أه�م�ي��ة ه��ذه ال �ن��دوة وم�ساهمتها يف و�ضع
خريطة طريق القطاع البحري للخم�سني عاما املقبلة و�صوال لريادة
الإمارات عامليا وت�سليط ال�ضوء على ال�سبل املثلى للنهو�ض بالقطاع
البحري يف دولة الإمارات و�صياغة م�ستقبل القطاع وفق التحوالت
الذكية واالبتكارات املرتبطة بالقطاع �إىل جانب التطلعات احلكومية

واملتطلبات واملتغريات املت�سارعة التي فر�ضتها جائحة “كوفيد19 -
“وما �صاحبها م��ن ت��أث�ير مبا�شر على خمتلف ال�ق�ط��اع��ات ومنها
ال�ب�ح��ري .م��ن جهته ق��ال ع���ص��ام خ ��وري م��دي��ر الإدارة التنفيذي
ملحطات احل��اوي��ات موانئ دب��ي العاملية � -إقليم الإم ��ارات“ :يعتمد
م�ستقبل تطوير عمليات املوانئ على عدة ركائز �أ�سا�سية �أهمها تطبيق
الأنظمة امل�ؤمتتة وذاتية الت�شغيل واالت�صال بني ال�سفن الذكية مع
امل��وان��ئ واالع�ت�م��اد ع�ل��ى ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي وال�ب�ي��ان��ات ال�ضخمة
�إ�ضافة �إىل التحليالت التنب�ؤية والأنظمة املرتابطة املعتمدة على
تقنيات “البلوك ت�شني” �إىل جانب دمج املعلومات املتعلقة ب�سال�سل
الإمداد والتوريد �ضمن �شبكة عاملية وتطبيق حلول �إنرتنت الأ�شياء
واحلو�سبة ال�سحابية وتو�سيع �شبكات االت�صاالت من اجليل اخلام�س
وما بعده وتوفري �أنظمة روبوتات متطورة لتخزين احلاويات.

خالل م�شاركته يف �أ�سبوع «�سريا» للطاقة

الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي لأدنوك :دور حموري للنفط منخف�ض الكربون يف حتول قطاع الطاقة
�سلطان بن �أحمد اجلابر:
 القيادة الر�شيدة حري�صة على البيئة و�أدنوك تركز على الإنتاج امل�س�ؤول وتعمل على خف�ض كثافة الكربون يف عملياتها العامل بحاجة �إىل النفط والغاز على املدى الطويل والإمارات حتظى مبزايا مهمة يف جمال النفط منخف�ض الكربون الإمارات بد�أت التح�ضري للتحول يف قطاع الطاقة منذ ً 15عاما وتنظر �إليه باعتباره فر�صة لتنويع وتطوير االقت�صاد
مزيج متنوع ومتكامل من م�صادر الطاقة يف الدولة
 �أدنوك ت�ستك�شف فر�ص و�إمكانات وقود الهيدروجني والفر�ص التجارية لتوفري ٍ•• �أبوظبي  -وام:

�أك��د معايل ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن �أح�م��د اجل��اب��ر وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة برتول �أبوظبي الوطنية “
�أدنوك “ وجمموعة �شركاتها � ،أن النفط منخف�ض الكربون �سيلعب دوراً كبرياً
يف حتول قطاع الطاقة.
ج��اء ذل��ك خ�لال م�شاركته يف جل�سة حوارية افرتا�ضية �ضمن فعاليات �أ�سبوع
“�سريا” للطاقة حول اجتاهات قطاع النفط والغاز والتحول يف قطاع الطاقة
�شاركت فيها فيكي هولوب ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة “�أوك�سي».
وق��ال معاليه خ�لال اجلل�سة احل��واري��ة  “ :متتلك دول��ة الإم��ارات مزايا مهمة
مت ّكنها من �إنتاج نفط وغاز منخف�ض الكربون ،ونحظى مبيزتني مهمتني يف هذا
املجال ،الأوىل هي قيادتنا الر�شيدة التي ت�ضع حماية البيئة �ضمن �أولوياتها،
والثانية هي ميزة طبيعية جعلت ا�ستخراج موارد النفط والغاز لدينا الأقل عاملياً
من حيث انبعاثات الكربون» .و�أو�ضح معاليه �أن دولة الإمارات بد�أت التح�ضري
للتحول يف قطاع الطاقة منذ  15عاماً ،حيث قال “ :تنظر دولة الإمارات �إىل
التحول يف قطاع الطاقة باعتباره فر�صة لتنويع وتطوير االقت�صاد .وخالل
عملي يف “م�صدر”� ،شاركت يف تطوير اال�ستثمارات يف م�صادر الطاقة املتجددة
يف دولة الإم��ارات .واليوم �أ�صبح لدى الدولة ثالثة من �أكرب م�شاريع الطاقة
ال�شم�سية و�أقلها تكلفة يف العامل ،بالإ�ضافة �إىل م�شاريع كبرية للطاقة املتجددة
يف ثالثني دولة يف خمتلف �أنحاء العامل».
و�أ� �ض��اف�“ :سيبقى ال�ع��امل معتمداً على النفط وال�غ��از لعقود ع��دي��دة قادمة،
وبالتايل ف�إن مهمتنا يف �أدنوك هي العمل على الإنتاج امل�س�ؤول للنفط والغاز».
و�أ�شار معاليه �إىل �أن �أدنوك تعمل على تنفيذ خططها للنمو مع االلتزام بخف�ض
انبعاثات الكربون بن�سبة � 25%إ�ضافية على م��دى ال�سنوات الع�شر املقبلة،
م�ضيفاً �أن ال�شركة ت�ستك�شف الفر�ص والإم�ك��ان��ات يف �أن��واع ال��وق��ود اجلديدة،
مثل الهيدروجني ،الذي �أظهر �إمكانات كبرية وواعدة باعتباره وقوداً خالياً من
االنبعاثات الكربونية ميكن �إنتاجه على نطاق وا�سع كجزء من �سل�سلة القيمة

الهيدروكربونية احلالية لأدن��وك .وقال“ :توا�صل �أدن��وك العمل على الفر�ص
التجارية التي من �ش�أنها تعزيز املكانة الرائدة لدولة الإمارات يف قطاع الطاقة
مزيج متنوع ومتكامل من م�صادر الطاقة».
من خالل ٍ
ويف رده على �س�ؤال مدير اجلل�سة ،اخلبري االقت�صادي الدكتور دانييل يورغن،
الفائز بجائزة بُليتزر ونائب رئي�س م�ؤ�س�سة “�أي �إت�ش �إ�س ماركيت” ،حول تغري
املناخ� ،أكد معاليه �أن دولة الإم��ارات توا�صل دوره��ا الريادي يف املنطقة لتعزيز
جهود العمل املناخي العاملي والدفع بهذا االجت��اه باعتبارها الدولة الأوىل يف
املنطقة التي وقعت على اتفاقية باري�س ب�ش�أن تغري املناخ.
وا�ستعر�ض معاليه �أهمية تقنية التقاط ث��اين �أك�سيد الكربون وا�ستخدامه
وتخزينه يف الت�صدي لظاهرة تغري املناخ ،م�شرياً �إىل �أن �أدنوك ا�ست�شرفت التغري
الكبري الذي ميكن حتدثه هذه التقنية يف قطاع الطاقة منذ �أربع �سنوات عندما
قامت ببناء �أول و�أكرب من�ش�أة �صناعية خم�ص�صة لهذا الغر�ض يف املنطقة.
وقال“ :ال ميكن حتقيق الأهداف العاملية ب�ش�أن تغري املناخ دون التو�سع يف تقنية
التقاط ثاين �أك�سيد الكربون و�إعادة ا�ستخدامه وتخزينه ،لي�س يف قطاع النفط
والغاز فح�سب و�إمنا يف خمتلف القطاعات .لذا� ،أرى دوراً مهماً لهذه التقنية يف
القطاعات التي حتتاج مل�صادر كبرية من الطاقة وي�صعب عليها التخل�ص من
انبعاثات الكربون مثل ال�صناعات الثقيلة والكيماويات .و�أدن��وك على ا�ستعداد
للتعاون مع ال�شركاء داخل وخ��ارج قطاع النفط والغاز لتو�سيع نطاق واعتماد
تقنية التقاط الكربون».
ومتتلك �أدن ��وك حالياً ال�ق��درة على التقاط � 800أل��ف ط��ن م��ن ث��اين �أك�سيد
الكربون بف�ضل من�ش�أة ال��ري��ادة يف �أبوظبي التابعة لها ،كذلك لديها خطط
للتو�سع ب�شكل كبري يف ال�سنوات املقبلة و�صو ًال �إىل التقاط  5ماليني طن من
ثاين �أك�سيد الكربون �سنوياً بحلول عام .2030
ً
وا�ستعر�ض معاليه وجهة نظره حول التوقعات االقت�صادية معربا عن تفا�ؤله
ومو�ضحاً الأثر الإيجابي املزدوج لربنامج التطعيمات �ضد فريو�س كوفيد19-
وبرامج حتفيز االقت�صاد التي طبقتها احلكومات يف جميع �أنحاء العامل.
وقال“ :الآن مع بدء توفري اللقاح يف خمتلف �أنحاء العامل ،يبدو الو�ضع يف عام

�إمباور تعلن عن منو حمفظتها بن�سبة % 6
لت�صل �إىل  1،252مبنى بنهاية 2020

ا�ستمرار تدفق ال�سيولة
يرفع قيمة ال�صفقات يف �سوق
الأ�سهم اىل  1.22مليار درهم

�أعلنت م�ؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي “�إمباور” عن منو العدد
الإجمايل للمباين التي تزودها بخدمات التربيد لي�صل اىل  1252مبنى
بنهاية  2020بن�سبة من��و بلغت  6%مقارنة بعام  ،2019م��ا ير�سخ
مكانتها ك�أكرب مز ّود خلدمات تربيد املناطق يف العامل.
و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة �أن نوعية وا�ستخدامات امل�شاريع التي جرى تزويدها
بخدماتها ت��وزع��ت بن�سبة  64%للمباين ال�سكنية ،و 15%جتارية
ومكتبية ،حيث زادت ح�صة القطاع ال�ضيافة �إىل  14%بزيادة  1%عن
ال�ع��ام امل��ا��ض��ي .وزادت ح�صة القطاع
ال�صحي �إىل  3%وت��وزع��ت الن�سب
الـ 4%املتبقية على قطاعات التعليم
والرتفيه ومراكز الت�سوق وغريها .
وق � ��ام � ��ت “�إمباور” يف 2020
مب��وا� �ص �ل��ة رب ��ط م �� �ش��اري��ع �أيقونية
ف� ��ري� ��دة يف دب � ��ي ب� �خ ��دم ��ات تربيد
مناطق� ،أبرزها عني دبي اعلى عجلة
ترفيهية يف العامل بجزيرة بلو ووترز،
اىل ج��ان��ب  3حم �ط��ات مل �ت�رو دبي
�ضمن م�سار  ،2020و�ضمها لفندق
�أف ��اين ب��امل ف �ي��و ،و�أداج� �ي ��و ذا بامل،
وفندق باراماونت تاور ,و palm 7
�إىل حمفظة ال�ف�ن��ادق ال�ت��ي تزودها
بخدماتها .ويظهر �أداء امل�ؤ�س�سة منوا
طلبا متزايدا من مطوري امل�شاريع ومالك العقارات على خدمات تربيد
املناطق التي تقدمها �إمباور ما يف�سر النمو ال�ضخم يف حمفظة امل�شاريع
امل�ستفيدة من خدماتها ال�صديقة للبيئة .وقال �أحمد بن �شعفار  ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �إمباور” �أن نه�ضة دب��ي العمرانية ر�سخت توجهات
�صناعة التطوير العقاري يف تبني حلول كفاءة يف �إ�ستهالك الطاقة مبا
ي�ضمن حماية �أكرب للبيئة وموارد الأجيال القادمة”.

ت �ف��اع��ل امل �� �س �ت �ث �م��رون م ��ع الأخ� �ب ��ار
الإي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي � �ص��درت ع��ن بع�ض
ال���ش��رك��ات امل��درج��ة يف الأ� �س��واق املال
الإمارتية الأم��ر ال��ذي رفع من قيمة
ال�سيولة امل�ت��داول��ة �إىل نحو 1.22
مليار دره��م خ�لال جل�سة اليوم قبل
الأخري من الأ�سبوع .و�أ�ضافت القيمة
ال�سوقية لأ�سهم ال�شركات املتداولة
اىل خزينة مكا�سبها �أرب��اح��ا جديدة
جتاوزت قيمتها ملياري درهم يف ختام
التعامالت التي مهدت ل�صعود بن�سبة
�أع�ل��ى خ�لال الأي ��ام ال�ق��ادم��ة وف�ق��ا ملا
ت�ظ�ه��ره م�ع�ط�ي��ات ال�ت�ح�ل�ي��ل الفني.
وفيما ارتفع امل�ؤ�شر العام ل�سوق دبي
املايل بن�سبة  0.80%بالغا م�ستوى
 2589نقطة فقد اغلق امل�ؤ�شر العام
ل�سوق ابوظبي ل�ل��أوراق املالية على
ا�ستقرار عند  5699نقطة .وتوا�صل
ت��رك��ز اجل ��زء الأك �ب�ر م��ن التداوالت
على �أ�سهم العقار والبنوك بالإ�ضافة
ل �� �ش��ري �ح��ة م ��ن الأ�� �س� �ه ��م القيادية
الأخ��رى و�شهد �سهم �إعمار العقارية
و�إع�م��ار مولز تعامالت ن�شطة وذلك
ب�ع��د الإع �ل��ان ع��ن ع�م�ل�ي��ة االندماج
ب�ين ال�شركتني ،وه��و م��ا رف��ع �أ�سعار
ال�سهمني اىل  3.71دره��م و1.78
دره ��م ع�ل��ى ال �ت��وايل و� �س��ط ت ��داوالت
جتاوزت قيمتها  215مليون درهم.

•• دبي  -الفجر:

•• �أبوظبي-وام:

� 2021أكرث �إيجابية .ونحن هنا يف دولة الإمارات نقوم بتنفيذ برنامج تطعيم
ناجح �ضد ف�يرو���س كوفيد ،19-حيث اقرتبنا م��ن تطعيم  50%م��ن �سكان
الدولة من خالل �أكرث من �ستة ماليني جرعة لقاح ،وهو ثاين �أعلى معدّل على
م�ستوى العامل».
و�أ�ضاف معاليه “ :متثل اللقاحات �أحد عوامل التعايف االقت�صادي� ،أما العامل
الآخ ��ر فيتمثل يف ع��ودة عجلة الن�شاط االق�ت���ص��ادي ل �ل��دوران .و�ضمن جهود
اال�ستجابة لهذه اجل��ائ�ح��ة ،توا�صل احل�ك��وم��ات ح��ول ال�ع��امل تقدمي ح��ز ٍم من
احل��واف��ز غري امل�سبوقة ،وم��ن املتوقع تقدمي املزيد منها .واملهم هنا �أن نبقى
متيقظني ملخاطر الت�ضخم االقت�صادي».
ويف تعليقه على التعايف االقت�صادي قال معاليه “ :على امل�ستوى العاملي ،تت�صدر
ال�صني الآن ،والتي تعترب �إح��دى القوى الرئي�سية لالقت�صاد العاملي ،جهود
التعايف االقت�صادي يف العامل بنا ًء على بيانات الناجت املحلي الإج�م��ايل والتي
ت�شري �إىل حتقيق م�ع��دالت من��و ق��وي��ة .كما نتوقع �أن ي�ع��ود اقت�صاد الواليات
املتحدة الأمريكية والتي تعترب العباً رئي�سياً يف االقت�صاد العاملي� ،إىل حتقيق منو
يف الناجت املحلي الإجمايل مب�ستويات مماثلة ملا كانت عليه قبل انت�شار اجلائحة،
وذلك بحلول نهاية العام احلايل ،و�أن ي�ستمر هذا النمو يف عام .»2022
و�أ��ش��ار معاليه �إىل �أن ه��ذه التطورات تعني انتعا�ش الطلب على النفط ب�شكل
ق��وي مقارنة ب��أدن��ى م�ستويات الطلب خ�لال اجلائحة والتي ك��ان فيها العامل
ي�ستهلك  75مليون برميل يومياً .حيث قال“ :بالنظر �إىل متو�سط ا�ستهالك
النفط حالياً ،والذي يبلغ  95مليون برميل يومياً ،فمن املتوقع ارتفاع الطلب
العاملي على النفط �إىل م�ستوى �أعلى مما كان عليه قبل كوفيد 19-يف نهاية
العام احلايل» .و�شدد معاليه على �ضرورة الرتكيز يف قطاع النفط والغاز على

ما ميكن التحكم فيه ،وهو خف�ض التكاليف ،م�شرياً �إىل �أن �أدنوك طبقت هذه
الر�ؤية خالل النقلة النوعية التي قامت بها.
وق��ال معاليه “ :ك��ان ه��ذا النهج �أح��د الركائز الرئي�سية للنقلة النوعية التي
نفذتها �أدن��وك على م��دى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية بف�ضل ر�ؤي��ة وتوجيهات
ودع��م القيادة الر�شيدة ،حيث ركزنا خ�لال ه��ذه الفرتة على االرت�ق��اء بالأداء،
وتعزيز املرونة والتناف�سية ورفع الكفاءة الت�شغيلية يف خمتلف جماالت ومراحل
عملياتنا .ونحن يف �أدنوك على قناعة من �أن التكنولوجيا املتقدمة تعترب ممُ كناً
رئي�سياً لرفع الكفاءة .فعلى �سبيل املثال ،ا�ستطعنا عرب تطوير عمليات “�أدنوك
للحفر” ،التي تعترب �أك�بر �شركة للحفر يف املنطقة ،رف��ع الكفاءة ب�أكرث من
 ،35%مما �ساهم بخف�ض الكثري من التكاليف».
و�أ�ضاف معاليه“ :ا�ستمر تركيز �أدن��وك على رفع كفاءة توظيف ر�أ���س املال من
خ�لال تعزيز الإدارة اال�ستباقية ملحفظة �أ�صولنا وم��واردن��ا ،مع اال�ستمرار يف
ا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة م�ستفيدين من منظومة الأعمال
امل��وث��وق��ة وامل�ستقرة يف دول��ة الإمارات” ،مو�ضحاً �“ :أن �ضمان ال�ق��درة على
املناف�سة يف بيئة الأعمال حالياً يتطلب املحافظة على انخفا�ض تكلفة الإنتاج.
لذا ،ي�ستمر تركيزنا على الو�سائل والطرق التي متكننا من تعزيز مكانتنا �ضمن
ال�شركات الأقل تكلفة يف �إنتاج النفط اخلام يف العامل «.
يُذكر �أن “�أ�سبوع �سريا للطاقة” ،الذي ينعقد افرتا�ضياً يف الفرتة من 5-1
مار�س  ،2021يجمع نخبة من قادة الفكر و�صناع القرار يف جماالت الطاقة
والتكنولوجيا والأع�م��ال والقطاع احلكومي والتمويل لتبادل الآراء ووجهات
النظر ح��ول ال�ع��دي��د م��ن الق�ضايا اجل��اري��ة يف جم��ال ال�ط��اق��ة و�صياغة ر�ؤية
م�ستقبلية لها.

نظمت  6ندوات افرتا�ضية خا�صة بالأ�سواق الأفريقية ا�ستعداد ًا لتنظيم املنتدى يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي

غرفة دبي تختتم �سل�سلة الندوات االفرتا�ضية اخلا�صة باملنتدى العاملي الأفريقي للأعمال
•• دبي-الفجر:

اختتمت غ��رف��ة جت��ارة و�صناعة دبي
�سل�سلة الندوات االفرتا�ضية اخلا�صة
باملنتدى العاملي الأفريقي للأعمال
بتنظيمها م ��ؤخ��راً ال �ن��دوة ال�ساد�سة
والأخ � �ي� ��رة � �ض �م��ن ه � ��ذه ال�سل�سلة
اخل��ا��ص��ة ب��ال�ق��ارة الأف��ري�ق�ي��ة ،والتي
تعترب ج��زءاً م��ن ا��س�ت�ع��دادات الغرفة
لتنظيم م�ن�ت��دي��ات الأع �م��ال العاملية
خالل معر�ض �إك�سبو  2020دبي.
ونظمت الغرفة  6ندوات متخ�ص�صة
ح��ول ال�ق��ارة الأفريقية ،ثالثة منها
مع القطاع اخلا�ص وثالثة منها مع
ال�ق�ط��اع احل�ك��وم��ي يف ث�ل�اث مناطق
خم �ت �ل �ف��ة م ��ن �أف��ري �ق �ي��ا وه� ��ي غرب
�أف��ري �ق �ي��ا و� �ش��رق �أف��ري �ق �ي��ا ومنطقة
جنوب �أفريقيا ،مبعدل ندوتني لكل
منطقة يف �أفريقيا.
و�ضمت �سل�سلة ال �ن��دوات الأفريقية
ن ��دوات خ��ا��ص��ة منف�صلة للقطاعني
العام واخلا�ص يف ه��ذه الأ��س��واق ،قام
خاللها اخلرباء وقادة الأعمال بتوفري
ر�ؤىً بناءة حول امل�شهد االقت�صادي يف
بلدانهم ومناطقهم وفر�ص اال�ستثمار
والتعاون املتاحة بني �أ�سواقهم و�سوق
دبي واملنطقة ،وذلك من �أجل ت�ضمني
ه ��ذه ال �ت��و� �ص �ي��ات وامل ��رئ� �ي ��ات �ضمن
الربنامج الر�سمي لكل منتدى �سيقام

خالل معر�ض �إك�سبو  2020دبي.
و�ساهمت الر�ؤى التي مت ا�ستعرا�ضها
من قبل �أكرث من  60م�شاركاً خالل
هذه الندوات يف التعرف على املتغريات
يف ب�ي�ئ��ة الأع �م ��ال يف ه ��ذه الأ� �س ��واق،
وال �ع �م��ل ع �ل��ى دم ��ج ه ��ذه التغريات
�ضمن املحتوى املعلوماتي للمنتديات
ال�ت��ي �ستنظم خ�لال معر�ض �إك�سبو
 2020دبي.
و� �س �ل �ط��ت ال �ن �ق��ا� �ش��ات ال �� �ض��وء على
االجت��اه��ات ال�ت��ي تر�سم االقت�صادات
الأفريقية على �ضوء تف�شي فريو�س

كوفيد 19-وم �ن �ه��ا ب� ��روز التجارة
الإل �ك�ت�رون �ي��ة واالق �ت �� �ص��اد الرقمي،
وخ�صخ�صة ق�ط��اع ال��رع��اي��ة الطبية
وا�سرتاتيجيات التنوع االقت�صادي،
وتغري بيئة اخلدمات املالية والتحول
نحو التكامل الإقليمي بعد اتفاقية
ال �ت �ج��ارة احل ��رة ال �ق��اري��ة الأفريقية
وتطور قطاعات ال�صناعات الغذائية.
وب �ح �� �س��ب امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن يف ال � �ن� ��دوات
االفرتا�ضية ،ف�إن دبي ميكن ان تلعب
دوراً ه��ام�اً لتوزيع مكونات املركبات
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ال �ت��ي ي �ت��م ج�ل�ب�ه��ا من

الواليات املتحدة الأمريكية وال�صني
�إىل �أف ��ري� �ق� �ي ��ا ،وت �� �س �ه �ي��ل التجارة
الرقمية يف القارة الأفريقية .وميكن
لدبي باعتبارها م��رك��زاً مالياً عاملياً
�أن توفر لل�شركات الأفريقية حلو ًال
مالية متنوعة.
ومت� �ح ��ورت ال �ن �ق��ا� �ش��ات ك��ذل��ك حول
مكانة دبي كبوابة لأفريقيا �إىل �أ�سواق
ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط ،وم ��رك� � ٍز ملعاجلة
وتو�ضيب وتغليف منتجات الأغذية
الأف��ري�ق�ي��ة .ك�م��ا مت ت�سليط ال�ضوء
ع�ل��ى ت��أ��س�ي����س جم�م��وع��ات ال�شركات

الأفريقية ملقرات لها يف دبي مل�ساعدتها
يف ا�ستقطاب اال�ستثمارات �إىل القارة
الأف��ري �ق �ي��ة .و�أب� � ��دى امل �� �ش��ارك��ون يف
الندوة ثقتهم بقدرة دبي على توفري
الإ��ض��اف��ة لأع�م��ال�ه��م ،م�شددين على
توفر فر�ص ا�ستثمارية يف العديد من
القطاعات ومنها ال�سياحة والتعليم
واخل ��دم ��ات ال�ل��وج���س�ت�ي��ة والتخزين
البارد و�إعادة تدوير الأغذية والتمويل
والتدريب والهند�سة واعتماد الأغذية
الع�ضوية.
و�أ� �ش��ار ح�سن الها�شمي ،م��دي��ر �إدارة
ال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة يف غ��رف��ة جتارة
و� �ص �ن��اع��ة دب ��ي �إىل جن ��اح ال� �ن ��دوات
يف درا� �س��ة ال �ت ��أث�يرات اجل��دي��دة على
بيئة الأعمال يف الأ�سواق الأفريقية،
ن�ظ��راً لأن�ه��ا �أخ��ذت باالعتبار خربات
وت�صورات املوجودين يف هذه الأ�سواق،
وع��رف�ت�ن��ا يف غ��رف��ة دب��ي ع�ل��ى كيفية
اال� �س �ت �ف ��ادة م ��ن ه� ��ذه امل �ت �غ�ي�رات يف
الدفع بفر�ص ال�شراكات االقت�صادية
وال� �ت� �ع ��اون ال �ث �ن��ائ��ي ب�ي�ن جمتمعي
الأعمال يف دبي و�أفريقيا.
ولفت الها�شمي �إىل �أن �أزم��ة كوفيد-
 19قد �أث��رت على االقت�صاد العاملي،
وكانت لها تداعيات �سلبية على قطاع
الأع�م��ال ح��ول ال�ع��امل ،وبالتايل ف�إن
غرفة دبي �آثرت درا�سة واقع الأعمال
اجل��دي��د يف �أف��ري�ق�ي��ا ،وال�ت�ع��رف على

«�سيتي �سكيب» ي�ست�ضيف �سل�سلة من قمم امل�ستثمرين االفرتا�ضية قبيل انطالق الفعالية الرئي�سية يف �إك�سبو 2020
•• دبي -وام:

�أع�ل�ن��ت �إن�ف��ورم��ا ماركت�س اجل�ه��ة املنظمة لفعاليات معر�ض �سيتي �سكيب
العاملي عن ال�صيغة اجل��دي��دة املبتكرة لن�سخة املعر�ض لعام  .2021حيث
ت�ست�ضيف الفعالية التي تمُ ثل �أبرز ملتقى لقادة القطاع العقاري �سل�سلة من
قمم امل�س�ستثمرين االفرتا�ضية وال�ن��دوات الإلكرتونية وفعاليات التعارف
الرقمية والتي �ستنظم على مدى �شهر قبل وبعد انطالقة الدورة الع�شرين
من املعر�ض املقام يف موقعه اجلديد يف قلب موقع �إك�سبو  2020مبركز دبي
للمعار�ض بني  7و 11نوفمرب املقبل .وي�أتي اعتماد النموذج الهجني للمعر�ض
�سجله تقرير ال�سوق العقارية يف دولة الإمارات
بعد ال�صدى الإيجابي الذي ّ
ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من �إنفورما ماركت�س على ال�صعيد
العاملي .وك��ان التقرير ال��ذي ج��رى �إع��داده يف ذروة الأزم��ة ال�صحية العاملية

خالل عام  2020و�صدر ُقبيل قمة �سيتي �سكيب العقارية يف �شهر نوفمرب
املا�ضي قد �أ�شار �إىل توقع  74فى املائة من امل�شاركني يف اال�ستبيان لتعايف
القطاع العقاري يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف غ�ضون عام �أو
عامني على الأكرث يف داللة �إىل وجود فرتة من النمو قد ُتتاح �أمام الراغبني
باال�ستثمار .وقال كري�س �سبيلر مدير جمموعة �سيتي �سكيب لدى م�ؤ�س�سة
�إنفورما ماركت�س �أن املجموعة حر�صت على ت�صميم منوذجها الهجني اجلديد
بكل عناية لنقل منظومتها العقارية �إىل الف�ضاء الإلكرتوين يف خطوة ت�سمح
بعقد املناق�شات املثمرة بني �شريحة عاملية �أو�سع من �شركات التطوير العقاري
وامل�ستثمرين املحتملني واملهتمني بالأن�شطة التجارية بني ال�شركات .برغم
الأهمية الكبرية للفعالية املبا�شرة التي ي�ست�ضيفها موقع �إك�سبو 2020
يبقى االعتماد على الأدوات الرقمية ��س��وا ًء قبيل انطالق املعر�ض �أو بعده
عام ً
ال رئي�سياً لتهيئة جتربة هجينة مفيدة ت�سمح جلميع امل�شاركني بالتوا�صل

ملدة زمنية مطولة ومع جمهور عاملي .وقد مت ت�صميم �سل�سلة قمم امل�ستثمرين
االفرتا�ضية لت�ستهدف ب�شكل خا�ص امل�ستثمرين من �أبرز �أربع دول ت�ستثمر
حالياً يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي .و�ست�سلط ال�سل�سلة ال�ضوء
بجل�ساتها امل�صممة للم�ستثمرين الإماراتيني يف  25مايو وال�سعوديني يف 15
يونيو والإ�سرائيليني يف � 7سبتمرب وال�صينيني يف � 21سبتمرب على الفر�ص
اال�ستثمارية التي يقدمها القطاع العقاري ف� ً
ضال عن تقدمي التوجيهات حول
خمتلف اللوائح التنظيمية املعنية باال�ستثمار العقاري يف �سائر �أنحاء منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وجاء قرار اختيار الدول الأربع امل�ستهدفة
بو�صفها �أ�سواقاً �أ�سا�سية للقطاع العقاري مدعوماً بالبيانات الواردة يف تقرير
ال�سوق العقارية يف دولة الإمارات ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من
�إنفورما ماركت�س والذي جاء فيه �أ ّن  86باملئة من امل�شاركني يرون اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر املحرك الأبرز للنمو يف الإمارات.
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 22.7مليار درهم �صادرات الإمارات من جتارة اخلدمات املالية للبنوك خالل 2019
•• �أبوظبي -وام:

بلغ فائ�ض احل�ساب التجاري لدولة الإمارات يف قطاع اخلدمات املالية
للبنوك مع دول العامل نحو  1.5مليار درهم خالل العام 2019
وذل ��ك وف �ق �اً لأح ��دث االح���ص��ائ�ي��ات ال �� �ص��ادرة ع��ن امل��رك��ز االحت ��ادي
للتناف�سية والإح�صاء ام�س .ويعك�س حتقيق الدولة لفائ�ض مايل يف
هذا النوع من التجارة املكانة الريادية الدولية التي يتميز بها اجلهاز
امل�صريف الإماراتي.
يذكر �أن كافة الإيرادات املالية التي حتققها البنوك يف الدولة نتيجة
التعامالت امل�صرفية مع بنوك خارج الدولة ت�صنّف �ضمن ال�صادرات
يف اخل��دم��ات� ،أم ��ا امل��دف��وع��ات ال �ت��ي ت���س��دده��ا امل �� �ص��ارف يف الدولة

نظمته غرفة ال�شارقة بالتعاون مع وكالة ال�صادرات الطاجيك�ستانية

•• ال�شارقة-الفجر:

ن��اق ����ش م�ل�ت�ق��ى �أع� �م ��ال ال�شارقة
ال �ط ��اج �ي �ك �� �س �ت ��اين ال� � � ��ذي عقد
�أم����س (الأرب �ع��اء) يف غ��رف��ة جتارة
و�صناعة ال�شارقة فر�ص ال�شراكة
يف املجاالت التجارية واال�ستثمارية
ب�ين جم�ت�م��ع الأع �م��ال الإماراتي
ونظريه يف جمهورية طاجيك�ستان
��ض�م��ن جم�م��وع��ة م��ن القطاعات
ذات االهتمام امل�شرتك.
ويف م�ستهل امللتقى ال��ذي نظمته
غ ��رف ��ة ال �� �ش ��ارق ��ة ب ��ال �ت �ع ��اون مع
وك ��ال ��ة ال� ��� �ص ��ادرات يف جمهورية
طاجيك�ستان� ،أ�شاد اجلانبان بعمق
ال �ع�لاق��ات ال��وط �ي��دة ال �ت��ي تربط
البلدين ال�صديقني و�أك ��دوا على
�أه �م �ي��ة ع�ق��د م�ث��ل ه ��ذه اللقاءات
لتطوير العالقات الثنائية بينهما،
داع�ي�ن �إىل � �ض��رورة تكثيف جهود
ال� �ت� �ع ��اون وا� �س �ت �ك �� �ش��اف الفر�ص
خالل املرحلة املقبلة يف القطاعات
الهامة و�أبرزها التجارة وال�صناعة
وال� ��زراع� ��ة وامل �ن �ت �ج��ات الغذائية
والطاقة املتجددة واملياه والتعدين
وال �� �س �ي ��اح ��ة وال �ب �ن �ي ��ة التحتية
واخلدمات اللوج�ستية.
وح�ضر فعاليات امللتقى �سعادة عبد
اهلل �سلطان العوي�س رئي�س جمل�س
�إدارة غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة،
فيما تر�أ�س الوفد الطاجيك�ستاين
� �س �ع��ادة ��ش��ري�ف��ي ب ��اه ��ودور �سفري
جمهورية طاجيك�ستان يف الإمارات
و�سعادة �شوقت ب��اب��ازادا مدير عام
وك ��ال ��ة ال� ��� �ص ��ادرات يف جمهورية
طاجيك�ستان� ،إىل ج��ان��ب ح�ضور
�أع�ضاء جمل�س �إدارة الغرفة �سعادة
رغ��دة ترمي عمران و�سعادة نا�صر
م�صبح الطنيجي و� �س �ع��ادة عبيد
ع��و���ض عبيد ال�ط�ن�ي�ج��ي ،و�سعادة

للم�صارف خارج الدولة فت�صنف �ضمن الواردات.
وج��اء حتقيق الفائ�ض يف جت��ارة اخل��دم��ات املالية للبنوك وفقا ملا
تظهره �إح�صائيات امل��رك��ز االحت ��ادي للتناف�سية والإح���ص��اء بعدما
�أ�سفرت ح�صيلة تعامالت البنوك املحلية م��ع نظرياتها يف جميع
دول العامل عن ارتفاع قيمة �صادراتها �إىل  22.7مليار درهم تقريباً
خالل العام  2019وذلك مقابل واردات بقيمة  21.17مليار درهم
يف العام ذاته.
وي�صنف اجلهاز امل�صريف الإماراتي �ضمن قائمة الأكرث قوة ومالءة
مالية يف منطقة ال�شرق الأو� �س��ط ،حيث جت��اوزت اج�م��ايل ا�صوله
بح�سب �أحدث الأرقام ال�صادرة عن امل�صرف املركزي  3.18تريليون
درهم.

وكانت العديد من امل�ؤ�س�سات الدولية للت�صنيفات االئتمانية منحت
البنوك الإم ��ارات ت�صنيفات مميزة وم��ن �ضمنها وكالة فت�ش التي
قامت خ�لال العام  2020بتثبيت اجل��دارة االئتمانية لـ  4بنوك
وطنية على املديني الطويل والق�صري.
وبح�سب املعايري املالية واملحا�سبية العاملية ف�إن الت�صنيف االئتماين
�أو اجل��دارة االئتمانية يعك�س م��دى ق��درة دول��ة �أو م�ؤ�س�سة ما على
� �س��داد دي��ون �ه��ا ،ع�ل��ى �أن عملية الت�صنيف ت�ت��م ب �ن��اء ع�ل��ى معايري
اق�ت���ص��ادي��ة وحما�سبية م�ع�ق��دة �أه�م�ه��ا ال��رب�ح�ي��ة ث��م امل��وج��ودات �أو
الأ�صول والتدفقات املالية وغريها من امل�ؤ�شرات الأخرى.
وب��ال �ع��ودة اىل تفا�صيل اح���ص��ائ�ي��ات امل��رك��ز االحت� ��ادي للتناف�سية
واالح�صاء فقد بلغت قيمة املبالغ التي مت حت�صليها ح�سب الهوام�ش

اخلا�صة ب�شراء امل�ع��ام�لات وبيعها  14.868مليار دره��م ،ت�شكل
 65.48%من اجمايل ��ص��ادرات اخل��دم��ات املالية للبنوك خالل
العام  2019فيما و�صلت قيمة مبالغ الر�سوم ال�صريحة 7.821
مليار درهم وجاء بقية املبلغ من تكاليف �إدارة الأ�صول امل�شتقة من
الدخل.
�أم ��ا ع�ل��ى م�ســـتوى ال � ��واردات م��ن اخل��دم��ات املاليــة للبنوك فقد
بلغت قيمــــة املبالغ من الهوام�ش اخلا�صة ب�شراء املعامالت وبيعها
 14.876مليـــــــار درهـــــم ،ت�شـــكل  % 70.25من اجمايل واردات
ه��ذا النوع من جت��ارة اخل��دم��ات فيما بلغ قيمة الر�سوم ال�صريحة
 6.291م �ل �ي��ار دره� ��م وب�ن���س�ب��ة  29.71%م��ن اج �م��ايل قيمة
الواردات.

ملتقى �أعمال ال�شارقة الطاجيك�ستاين يدعو �إىل تكثيف جهود التعاون بني البلدين وا�ستك�شاف الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة

حم�م��د ه�ل�ال احل��زام��ي ،و�سعادة
حممد �أحمد �أمني العو�ضي مدير
ع ��ام غ��رف��ة ال �� �ش��ارق��ة ،بالإ�ضافة
�إىل م�شاركة ممثلني ع��ن جمتمع
الأعمال يف كال البلدين.
�شراكات مثمرة
ورح� ��ب � �س �ع��ادة ع �ب��د اهلل �سلطان
ال�ع��وي����س ب��ال��وف��د ال��زائ��ر ،معتربا
�أن هذا امللتقى يعد من�صة جديدة
وحيوية ال�ستكمال �أوا�صر التعاون
وا��س�ت�ك���ش��اف م��زي��د م��ن الفر�ص
التجارية واال�ستثمارية يف �أ�سواق
البلدين ،وتطوير �شراكات مثمرة
ع �ل��ى م���س�ت��وى ال �ق �ط��اع اخلا�ص،

م���ش�يرا �إىل �أن ال�غ��رف��ة حري�صة
على تقوية ال�شراكات االقت�صادية
وال�ت�ج��اري��ة ب�ين الإم � ��ارات عموما
و�إم��ارة ال�شارقة مع منطقة و�سط
�آ��س�ي��ا ،الف�ت��ا �إىل �أن طاجيك�ستان
ت �ع �ت�ب�ر وج� �ه ��ة م �ه �م��ة ومنطقة
واعدة لال�ستثمار ملا تتمتع به من
مقومات ت�ؤهلها للعب دور مهم يف
ت�أ�سي�س �شراكات م�ستدامة ملجتمع
الأعمال الإماراتي.
دعم وم�ساندة
ووج ��ه ال�ع��وي����س ل��رج��ال الأعمال
الطاجيكيني دعوة لإقامة معر�ض
خا�ص باملنتجات الطاجيك�ستانية

على �أر���ض مركز �إك�سبو ال�شارقة،
ف���ض�لا ع��ن اال� �س �ت �ف��ادة الق�صوى
م ��ن امل�ل�ت�ق��ى ل�ت�ح�ق�ي��ق م��زي��د من
ال� �ت� �ع ��اون وع� �ق ��د ال� ��� �ش ��راك ��ات يف
خم �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت االقت�صادية
ال �ت��ي ت���ش�ت�ه��ر ب �ه��ا الإم� � � ��ارات ويف
م �ق��دم �ت �ه��ا ال �� �ص �ن��اع��ة والتجارة
واال�ستثمار وال�سياحة واخلدمات
اللوج�ستية ،م��ؤك��دا ال�ت��زام غرفة
ال�شارقة بتقدمي ك��ل م��ا يلزم من
تعاون ودعم وم�ساندة وا�ست�شارات
للم�ستثمرين وال�شركات الراغبة
بت�أ�سي�س �أعمال يف �إم��ارة ال�شارقة
التي تتميز مبوقعها اال�سرتاتيجي
وب �ج��اذب �ي �ت �ه��ا اال� �س �ت �ث �م ��اري ��ة يف

ظ��ل اع �ت �م��اده��ا ��س�ي��ا��س��ة التنويع
االقت�صادي ،وتوفريها بنى حتتية
ول��وج �� �س �ت �ي��ة م� �ت� �ط ��ورة ،وبيئتها
امل �ح �ف��زة وم���ش��اري�ع�ه��ا ال ��رائ ��دة يف
ق �ط ��اع ��ات م �ت �ن��وع��ة ،ف �� �ض�لا عن
اح �ت��وائ �ه��ا ع �ل��ى �أح� ��د �أك �ب�ر و�أه ��م
مراكز �إقامة املعار�ض على م�ستوى
الدولة واملنطقة وهو مركز �إك�سبو
ال �� �ش��ارق��ة ال� ��ذي ي�ستقطب �آالف
ال � � ��زوار وال� ��� �ش ��رك ��ات� ،إىل جانب
امل�ن��اط��ق احل ��رة وامل ��دن ال�صناعية
التي تعد الأكرب باملنطقة.
فر�ص ا�ستثمارية
م��ن ج��ان�ب��ه �أع� ��رب � �س �ع��ادة �شوقت

بابازادا ،مدير عام وكالة ال�صادرات
يف ج �م �ه��وري��ة ط��اج�ي�ك���س�ت��ان ،عن
��س�ع��ادت��ه بعقد ه��ذا امل�ل�ت�ق��ى الهام
ل �ب �ح��ث ال � �ت � �ع ��اون االق� �ت� ��� �ص ��ادي،
والتبادل التجاري ،الفتا �إىل توفر
العديد من الفر�ص اال�ستثمارية يف
طاجيك�ستان والتي ميكن اال�ستفادة
منها وا�ستغاللها بال�شكل الأمثل،
مل��ا متلكه م��ن م��وق��ع ا�سرتاتيجي
يقع على طريق احلرير التجاري
وجماورتها لأهم دول يف قارة �آ�سيا
مثل ال�صني والهند ،بالإ�ضافة �إىل
كونها حتتل الرتتيب الثالث عامليا
يف �صناعة الأملنيوم وتعد من �أهم
ال ��دول املنتجة للطاقة النظيفة،

ف�ضال عن كونها تنتج نحو 50%
من انتاج العامل من القطن� ،إىل
جانب الرثوة املائية التي متتلكها
ومت �ي��ز م�ن�ت�ج��ات�ه��ا م ��ن اخل�ضار
والفواكه ،والنظم والقوانني التي
ت���ش�ج��ع ع �ل��ى اال� �س �ت �ث �م��ار وحتمي
امل���س�ت�ث�م��ري��ن ،الأم � ��ر ال� ��ذي يعزز
م��ن ث�ق�ت�ه��م ،خ��ا��ص��ة بالقطاعات
احليوية ،ومنها القطاع الزراعي
وال�ت�ج��اري وال�سياحي واخلدمي،
م �ث �ن �ي��ا ع �ل��ى امل� �ن ��اخ اال�ستثماري
وامل� ��وق� ��ع اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي وبيئة
الأع� �م ��ال ال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز ب �ه��ا �إم� ��ارة
ال �� �ش��ارق��ة ،م��ن ح�ي��ث الت�شريعات
وال � �ق� ��وان�ي��ن ال� �ت ��ي ت �� �ش �ج��ع على

15
19
19

اال��س�ت�ث�م��ار وحت�م��ي امل�ستثمرين،
معلنا رغبته يف تعزيز التعاون مع
غرفة ال�شارقة مبا يدعم توجهات
البلدين.
فر�صة جديدة
كما �ألقى �سعادة �شريفي باهودور
�سفري جمهورية طاجيك�ستان يف
الإم��ارات ،كلمة وفد بالده م�شريا
�إىل �أن امللتقى هو فر�صة جديدة
لتنمية �أن�شطة التجارة واال�ستثمار
ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ورف � � ��ع م�ستوى
ال �ت �ب��ادالت ال �ت �ج��اري��ة ،م ��ؤك��دا �أن
الإم� ��ارات متثل وج�ه��ة اقت�صادية
ذات �أولوية بالن�سبة لطاجيك�ستان
على م�ستوى دول املنطقة..
وت� �ع ��د م ��رك ��زا ح �ي��وي��ا للتجارة
م��ن امل�ن�ت�ج��ات ال��زراع�ي�ـ�ـ�ـ��ة وال�سلع
ال �غ��ذائ �ي��ة ،الف�ت�ـ�ـ�ـ��ا �إىل �أن تعاون
ال �ب �ل��دي��ن ال ي �ج��ب �أن يقت�صر
ع�ل��ى ق�ط��اع��ات حم� ��ددة ،ب��ل يجب
�أن ي�شمل ال�ك�ث�ير م��ن القطاعات
احل �ي��وي��ة الأخ� � � ��رى ،م �ث��ل النقل
وال� �ب� �ن� �ي ��ة ال� �ت� �ح� �ت� �ي ��ة وال� �ق� �ط ��اع
اللوج�ستي وغريها.
وت �� �ض �م��ن امل �ل �ت �ق��ى ع �ق��د ل� �ق ��اءات
�أعمال ثنائية بني ممثلي قطاعات
الأعمال من ال�شارقة وطاجيك�ستان
مت �ح��ورت ح ��ول ب�ح��ث ال�شراكات
وال � �ت � �ع ��اون وال �ت �ن �� �س �ي��ق املتبادل
وم�ن��اق���ش��ة ال�ف��ر���ص اال�ستثمارية
امل �ت��اح��ة �أم� ��ام اجل��ان �ب�ين ،و�أعقب
ال �ل �ق��اء ج��ول��ة ل �ل��وف��د ال ��زائ ��ر يف
“املعر�ض ال � ��دائ � ��م للمنتجات
ال�صناعية املحلية” الكائن �ضمن
م�ق��ر ال �غ��رف��ة ،ح�ي��ث اط�ل�ع��وا على
املنتجات ال�صناعية الوطنية التي
تعر�ضها �أك�ث�ر م��ن  180من�ش�أة
عاملة يف �إم��ارة ال�شارقة يف حوايل
 191من�صة عر�ض.

ات�صاالت و دو ت�ستخدمان التقرير والتقييم
االئتماين من �شركة االحتاد للمعلومات االئتمانية
••دبي-الفجر:

ان�ضمت ك ًال من �شركة جمموعة الإمارات
ل�لات �� �ص��االت “ات�صاالت” ،و دو التابعة
ل�شركة الإم��ارات لالت�صاالت املتكاملة� ،إىل
قائمة امل�شرتكني يف خدمات �شركة االحتاد
للمعلومات االئ�ت�م��ان�ي��ة .ح�ي��ث �ست�ستخدم
�شركتا االت���ص��االت التقييم االئ�ت�م��اين من
� �ش��رك��ة  AECBخ�ل�ال ع�م�ل�ي��ات تقييم
ط �ل �ب��ات خ ��دم ��ات ال ��دف ��ع الآج � ��ل �أو �شراء
الأجهزة وذلك من �أجل تقييم قدرة الفرد
�أو ال�شركة على ت�سديد املدفوعات امل�ستقبلية
بنا ًء على �أمناط املدفوعات ال�سابقة.
كذلك ُتع ّد ات�صاالت و دو من �أكرب ال�شركات
يف ال��دول��ة ال�ت��ي ت ��زود امل�ع�ل��وم��ات لالحتاد
ل �ل �م �ع �ل��وم��ات االئ �ت �م��ان �ي��ة ع ��ن الفواتري
امل�ستحقة وت��واري��خ ال���س��داد ب�شكل منتظم
لل��أف��راد وال���ش��رك��ات يف الإم� ��ارات العربية
امل� �ت� �ح ��دة .ح �ي��ث ت �ق ��وم  AECBبجمع
املعلومات االئتمانية من البنوك و�شركات
التمويل و�شركات االت�صاالت و�شركات املياه
وال�ك�ه��رب��اء وامل�ح��اك��م وذل��ك ب�ه��دف �إ�ضافة
امل��زي��د م��ن ال��دق��ة وال���ش�م��ول�ي��ة للتقارير
االئتمانية والتحليلية التي ت�صدرها ال�شركة
ك�م��ا ت���س��اه��م ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ات يف احت�ساب
التقييمات وامل�ؤ�شرات االئتمانية املتميزة.
ويتما�شى ه��ذا التطور م��ع ال�ت��زام ال�شركة
امل�ستمر باعتماد �أعلى املعايري الدولية يف
�إع��داد التقارير االئتمانية وتعزيز البنية
التحتية املالية يف الدولة.
و�أو�� �ض ��ح م � ��روان �أح �م��د ل �ط �ف��ي ،الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة االحت � ��اد للمعلومات
االئتمانية“ :تقوم البنوك و��ش��رك��ات التمويل يف الدولة
بتحليل التقرير والتقييم االئ�ت�م��اين قبل امل��واف�ق��ة على

طلبات القرو�ض �أو البطاقات االئتمانية”.
و�أ��ض��اف�“ :إن قيام كل من ات�صاالت و دو
ب �ت��زوي��د  AECBمب�ع�ل��وم��ات ع��ن دفع
ال �ف��وات�ير امل�ستحقة ُي�ح� ّت��م ع�ل��ى الأف ��راد
وال �� �ش��رك��ات االل �ت ��زام ب���س��داد االلتزامات
امل��ال �ي��ة يف م��واع �ي��ده��ا امل� �ح ��ددة وجتنب
التعرث ،حيث �أن امن��اط �سداد امل�ستحقات
املتعلقة ب��اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة م��ن �شركات
االت�صاالت �ستظهر يف التقرير االئتماين
و� �س��وف ت ��ؤث��ر ع�ل��ى اجل � ��دارة االئتمانية
لل�شخ�ص و�إمكانية ح�صوله �أو اال�ستفادة
من اخلدمات واملنتجات التف�ضيلية التي
تقدمها �شركات االت���ص��االت .وم��ن جانبه
ق��ال فهد احل���س��اوي ،الرئي�س التنفيذي
ب��الإن��اب��ة ل���ش��رك��ة الإم� � ��ارات لالت�صاالت
املتكاملة“ :نوا�صل يف دو التزامنا بتبني
وتطبيق �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ال�ع��امل�ي��ة عرب
جميع قطاعات �أعمالنا الت�شغيلية .و�ستتيح
ل�ن��ا خ��دم��ات ��ش��رك��ة االحت� ��اد للمعلومات
االئتمانية احل�صول على ر�ؤى �أو�ضح فيما
يتعلق بالبيانات الرئي�سة مما ي�ساعدنا على
احلد من املخاطر لتعزيز حماية لي�س فقط
م�ساهمينا ،ولكن �أي�ضاً عمالئنا وجميع
�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين» .وب��دوره قال
خالد اخل��ويل ،الرئي�س التنفيذي لقطاع
الأف� ��راد يف ات �� �ص��االت“ :ت�سعى ات�صاالت
ج��اه��دة وبا�ستمرار حلماية عمالئها من
خ�ل�ال ات �ب��اع �أف���ض��ل امل �م��ار� �س��ات الدولية
ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ك �ف��اءة الأع �م��ال والنماذج
الت�شغيلية ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت��وف�ير القيمة
امل�ضافة على امل��دى الطويل للم�ساهمني.
و�إن �إع�ل�ان ال�ي��وم ي��ؤك��د التزامنا بالإدارة
امل�ستدامة لتوقعات جميع امل�ساهمني والعمالء لدينا عرب
خمتلف القطاعات».

•• دبي-الفجر:

ويف ه��ذا ال���س�ي��اق ،ق��ال ال���س�ي��د ع�ب��د اهلل ��س��امل النعيمي،
نائب الرئي�س التنفيذي باالنابة ل�سوق �أبوظبي للأوراق
امل��ال �ي��ة“ :يتمثل دور ��س��وق �أب��وظ �ب��ي ل �ل ��أوراق امل��ال�ي��ة يف
�ضمان التوا�صل ال�سل�س بني امل�ستثمرين وامل�صدرين �ضمن
�سوق حيوية .ونحن ب�صدد �إطالق جمموعة من املبادرات
لتح�سني ال�سيولة وجعل ال�ت��داول �أك�ثر �سهولة ومالءمة
ان�سجاماً م��ع �أف�ضل املمار�سات العاملية .وثعترب املزايدة
ال�سعرية ما قبل الإغ�لاق مهمة لتعزيز ال�سيولة يف دورة
ال�ت��داول ،وبالتايل ف��إن ال�ت��داول على �سعر الإغ�لاق يوفر
للم�ستثمرين مرونة �أك�بر لتحقيق �أهدافهم التكتيكية».
ويخطط �سوق �أبوظبي ل�ل��أوراق املالية مل�ضاعفة قيمته
ال�سوقية خالل ال�سنوات الثالث املقبلة من  750مليار
دره��م �إم��ارات��ي يف نهاية ع��ام  ،2020وذل��ك عقب تبنيه
ا�سرتاتيجية “ ”ADX Oneال�ت��ي تت�ضمن �إطالق
منتجات وخدمات جديدة وت�سريع وترية التحول الرقمي
لتعزيز جتربة العميل.

ت�ضافرت جهود كل من دائ��رة الأرا��ض��ي والأم�ل�اك بدبي وم�ؤ�س�سة دب��ي لتنمية
اال�ستثمار� ،إحدى م�ؤ�س�سات اقت�صادية دبي ،بهدف حتقيق التعاون امل�شرتك املثمر
وو�ضع �إط��ار عمل عام من �ش�أنه �أن يعزز من جاذبية اال�ستثمار يف �إم��ارة دبي يف
جم��ال ا�ستقطاب اال�ستثمار الأج�ن�ب��ي املبا�شر ،وتو�سيع ن�ط��اق ودائ ��رة عمليات
الرتويج وتبادل املعرفة وتنظيم الفعاليات امل�شرتكة التي �ستخدم ب�شكل مبا�شر
الأهداف اال�سرتاتيجية للإمارة ،وذلك عرب توقيع مذكرة تفاهم حتدّد جماالت
التعاون ذات ال�صلة بني الطرفني ،وت�ضع خارطة طريق لرتجمتها على �أر�ض
الواقع .بح�ضور �سعادة �سلطان بطي بن جمرن مدير عام �أرا�ضي دب��ي ،و�سعادة
�سامي القمزي مدير ع��ام اقت�صادية دب��ي ،وع��دد م��ن امل�س�ؤولني م��ن الطرفني،
و ّق��ع امل��ذك��رة (ع��ن ب�ع��د) ك��ل م��ن فهد ال�ق��رق��اوي امل��دي��ر التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي
لتنمية اال�ستثمار يف اقت�صادية دبي ،وماجدة علي را�شد املدير التنفيذي لقطاع
ت�شجيع و�إدارة اال�ستثمار العقاري يف �أرا�ضي دبي .وت�سلط املذكرة ال�ضوء على �أبرز
جماالت التعاون بني اجلانبني ،والتي ت�شمل :التعاون امل�شرتك وتبادل املعلومات
يف جماالت ترويج وا�ستقطاب اال�ستثمار ب�أنواعه املختلفة وفقاً للقوانني واللوائح
املعمول بها يف �إمارة دبي ،العمل على وت�ع��زي��ز �إم�ك��ان�ي��ات الإم� ��ارة املرتبطة
�إي� � �ج � ��اد ال �ت��روي � ��ج ال � �ن ��اج ��ح لدبي بالتجارة ال��دول�ي��ة ،وج��ذب ال�شركات
كوجهة رئي�سية لالقت�صاد والتجارة العاملية والإقليمية لإن�شاء مكاتب لها
وال �ف �ع��ال �ي��ات واال� �س �ت �ث �م��ار العقاري ،يف الإمارة.

�سوق �أبوظبي للأوراق املالية يعتمد �آلية التداول على �سعر الإغالق

•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل��ن ��س��وق �أب��وظ�ب��ي ل�ل ��أوراق امل��ال�ي��ة ع��ن �إ��ض��اف��ة جل�سة
التداول على �سعر الإغ�لاق اعتباراً من  4مار�س 2021
لتمكني امل�ستثمرين م��ن ت ��داول الأوراق امل��ال�ي��ة املدرجة
يف ال�سوق على �سعر الإغ�ل�اق مل��دة خم�س دق��ائ��ق يف نهاية
يوم التداول .وتعترب هذه املبادرة ج��زءاً من ا�سرتاتيجية
“ ”ADX Oneالتي يعتمدها ال�سوق لتو�سيع نطاق
خدماته ومنتجاته وتعزيز �سيولته .ت�ستمر جل�سة التداول
على �سعر الإغ�لاق من ال�ساعة  2 - 1,55ظهراً ،وتتيح
للم�ستثمرين تعديل الأوامر بعد املزايدة ال�سعرية ما قبل
الإغالق .وميكن ل�صناع ال�سوق وموفري ال�سيولة ا�ستخدام
�آلية ال�ت��داول على �سعر الإغ�لاق حلماية مراكزهم  ،كما
�سي�ستفيد من هذه اجلل�سة مديرو ال�صناديق اال�ستثمارية
حيث تفتح لهم جمال بيع و �شراء الأوراق املالية يف ال�سوق
بنا ًء على �صايف قيمة �أ��ص��ول �صناديقهم يف نهاية اليوم.

�صندوق �أبوظبي للتنمية يبحث التعاون مع وكالة التخطيط اال�سرتاتيجي يف كازاخ�ستان
•• �أبوظبي-وام:

التقى �سعادة خليفة القبي�سي نائب مدير عام �صندوق �أبوظبي
للتنمية �أم����س يف مقر ال�صندوق� ،سعادة جا�سالن مادييف
نائب رئي�س وكالة التخطيط اال�سرتاتيجي والإ�صالحات يف
كازاخ�ستان ،بح�ضور را�شد الكعبي مدير �إدارة اال�ستثمارات يف
ال�صندوق وعدد من امل�س�ؤولني يف حكومة كازاخ�ستان.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء العالقات التنموية واالقت�صادية،
خا�صة فيما يتعلق بامل�شاريع اال�ستثمارية امل�شرتكة ،و�سبل
تنميتها وتطويرها مبا يعود باملنفعة على كال البلدين.
وقال القبي�سي �إن �صندوق �أبوظبي للتنمية يرتبط بعالقات
وطيدة مع حكومة كازاخ�ستان ،حيث نتطلع �إىل تطوير هذه

العالقة وتو�سيع جماالتها يف ظل وجود �آفاق �أو�سع للتعاون
امل���ش�ترك خ�ل�ال ال �ف�ترة امل�ق�ب�ل��ة ،الف �ت �اً �إىل �أن كازاخ�ستان
متتلك ر�ؤي��ة وا�ضحة لتطوير اقت�صادها الوطني وحتقيق
التنمية امل�ستدامة.
و�أ� �ض��اف ��س�ع��ادت��ه �إن زي ��ارة ن��ائ��ب رئ�ي����س وك��ال��ة التخطيط
اال�سرتاتيجي والإ�صالحات يف كازاخ�ستان تتيح لنا التن�سيق
امل�ستمر بني ال�صندوق وحكومة كازاخ�ستان لتعزيز التعاون
امل �� �ش�ترك ،ك�م��ا �أن �ه��ا ت�ع��د ف��ر��ص��ة م�ه�م��ة ل�ل�ت�ب��اح��ث يف كافة
املجاالت املتاحة بني اجلانبني خا�صة يف جم��ال دع��م العمل
التنموي ودرا�سة اال�ستثمارات امل�شرتكة.
من جانبه� ،أ�شاد �سعادة جا�سالن مادييف مب�ستوى العالقات
املتميزة بني دولة الإمارات وكازاخ�ستان ،م�ؤكداً حر�ص بالده

على تنمية وتطوير هذه العالقة مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة
للبلدين.
و�أ��ش��ار �إىل �أهمية دور ال�صندوق يف دع��م امل�شاريع التنموية
عاملياً ،ودعم امل�شاريع التنموية يف كازاخ�ستان والتي �أ�سهمت
ايجابياً يف حت�سني الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي يف البالد.
وقال �إن الزيارة تعد فر�صة مهمة للتباحث ومناق�شة �إمكانية
متويل امل�شاريع التنموية واال�ستثمارية يف بالده والتي متثل
�أهمية لتعزيز التنمية يف كازاخ�ستان.
يذكر �أن عالقة ال�صندوق بكازاخ�ستان بد�أت منذ عام 2001
حيث م��ول ال�صندوق م�شروعني بقيمة ت�ق��ارب  75مليون
درهم ،يف قطاعي اخلدمات االجتماعية والنقل ،عملت على
حت�سني ج��ودة حياة ال�سكان وحتقيق التنمية امل�ستدامة يف

عرب توقيع مذكرة تفاهم

�أرا�ضي دبي و دبي لتنمية اال�ستثمار ت�ضعان �إطار عمل للتعاون يف جماالت الرتويج وا�ستقطاب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر

كما يلتزم الطرفان وفقاً لالتفاقية؛
ب �ب��ذل �أف �� �ض��ل م���س��اع�ي�ه�م��ا لت�شجيع
وتعزيز وت�سهيل اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر ،وتنمية التعاون حول جماالت
اهتمام قطاع الأعمال لدى كل منهما
مب��ا ي�ح�ق��ق م�صلحة ال �ط��رف��ان� ،إىل

ج��ان��ب ال�ت�ع��اون يف تنظيم الفعاليات
واملعار�ض املحلية والدولية ،وي�شمل
ذل� ��ك ت �ن �ظ �ي��م امل� �ع ��ار� ��ض وال � �ن� ��دوات
ال ��رق �م �ي ��ة وغ �ي��ر ال ��رق �م �ي ��ة جل ��ذب
اال�ستثمار الأج�ن�ب��ي �إىل �إم ��ارة دبي،
وال�ت�ع��اون امل�شرتك يف ت�ب��ادل املعرفة

وامل� �ع� �ل ��وم ��ات و�أف� ��� �ض ��ل امل �م ��ار� �س ��ات
املطبقة لديهما ،واالل�ت��زام بالتعاون
ال��دائ��م وب�شكل ف� ّع��ال يف تي�سري كافة
الأمور التي من �ش�أنها ت�سهيل �ش�ؤون
ال �ط��رف�ين وامل���س�ت�ث�م��ري��ن ن�ح��و عمل
م�شرتك.
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العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
اعالن بيع عقار بالن�شر
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اعالن بيع عقار بالن�شر للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2019/4677تنفيذ جتاري

طالب التنفيذ :بنك ابوظبي الأول � -ش م ع
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد � -سما تاور  -الطابق الأول  -بجوار فندق الفريمونت  -مكتب 105
املنفذ �ضده  :لطيفة حبيب حممد الر�ضا
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة �سيح �شعيب  - 2قطعة ار�ض رقم 133
انه يف يوم الأرب�ع��اء املوافق  2021/3/10ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجرى
بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
( )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية
لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة
املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :قطعة ار�ض ف�ضاء  -رقم االر�ض  - 133 :املنطقة � :سيح �شعيب
 - 2امل�ساحة  2634.73 :مرت مربع  -القيمة التقديرية  2.410.597 :درهم.
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
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االمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد
العدد 13180بتاريخ2021/3/4

�إعالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة� /شركة ليت�شن�ستاين�ش لندز بنك  -مكتب متثيل
(اجلن�سية  :ليختنن�شتاين) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة دبي
(العنوان  :الرب�شاء  -مكتب رق��م ( )205ملك جممع الذهب واالمل��ا���س � -ص ب :
� ، 30774ص ب  )30774 :واملقيدة حتت رقم ( )2446يف �سجل ال�شركات الأجنبية
بالوزارة .وتنفيذاً لأحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات
التجارية وتعديالته وال �ق��رار ال ��وزاري رق��م ( )377ل�سنة 2010م يف ��ش��ان اعتماد
دليل �إجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة
بالدولة .يرجى من ال�سادة �أ�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل
الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد  -ادارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب ( )3625دبي

�إعالن حل�ضور اجتماع خربة
العدد 13180بتاريخ2021/3/4

طالب التنفيذ� :سوملاز غالم ر�ضا دهقان زادة �شريوان
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع املكتوم  -مبنى كلدراي بالزا � -شقة  1818فندق رادي�سون بلو اخلور
املنفذ �ضده  :م�سعود هو�شنك مانو�سي فر
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -اجلمريا الثالثة  -دبي � -شارع جزيرة جمريا  -مبنى جممع رقم � - 44شقة فيال رقم 15
ان��ه يف ي��وم الأرب�ع��اء امل��واف��ق  2021/3/10ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة
باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :
ن��وع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 6رق��م االر���ض  - 2522 :رق��م البلدية  - 664 - 2649 :امل�ساحة :
 210.68مرت مربع  -رقم املبنى  R Palmera II-TH-39 :مببلغ ( )2.200.000درهم  ،يباع العلى عطاء
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
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ا�شعار بالظهور
العدد 13180بتاريخ2021/3/4
يف حمكمة ا�س ات�ش .فايبهاف ميهتا � ،إم� .إم � ،شمال
روهيني  ،دلهي

يف الدعوى رقم  193/2020ا�ستئناف عقاري
�أمام اخلبري املحا�سبي  /املعز حممد التون�سي

يتعني على امل�ست�أنف �ضده � /سلطان را�شد �سعيد الظاهري يف الدعوى رقم
� - 193/2020إ�ستئناف عقاري جمهول حمل الإقامة احل�ضور اىل مقر �إدارة
اخلربة وت�سوية املنازعات بديوان �سمو احلاكم الكائن مببنى احل�ضيبة للجوائز
 �شارع الثاين من دي�سمرب  -املبنى ( )Cطابق امليزانني  -جمريا  1وذلك يوماخلمي�س املوافق � 2021/3/11أثناء �ساعات الدوام الر�سمي من ال�ساعة ال�سابعة
�صباحا حتى ال�ساعة الثانية ظهرا للإجتماع باخلبري املذكور وتقدمي ما لديكم
من م�ستندات م�ؤيدة ملوقفكم يف الدعوى املذكورة �أعاله.
عن� /إدارة اخلربة وت�سوية املنازعات
اخلبري  /املعز حممد التون�سي

Ct.Cases 53/B/2015
8088/2016
بي� .إ�س .باوانا
مبوجب القرار ال�صادر من قبل ا�س ات�ش .فايبهاف ميهتا � ،إل دي� .إم� .إم ، .حمكمة روهيني  ،يخطر
امل�ست�أنف �ضده التايل غرب الن�شر باحل�ضور اىل املحكمة املذكورة �أعاله يف  2021/3/19يف متام
ال�ساعة � 10.00صباحا.
امل�ست�أنف �ضده رقم  - 5مانديب �سينج � ،إبن موهندر �سينج �أرورا  ،هوية �إماراتية رقم
 - 784-1986-1909195-6:امل�ست�أنف �ضده رقم  - 8حممد علي �سعيد عبداهلل  ،هوية
�إماراتية رقم 784-1966-6574027-8 :
يوجد توقيع
(بالأمر)
(يوجد ختم)
		
�إل دي� .إم� .إم�( .شمال)  -حمكمة روهيني  ،دلهي

طالب التنفيذ� :سوملاز غالم ر�ضا دهقان زادة �شريوان
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع املكتوم  -مبنى كلدراي بالزا � -شقة  1818فندق رادي�سون بلو اخلور
املنفذ �ضده  :م�سعود هو�شنك مانو�سي فر
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -اجلمريا الثالثة  -دبي � -شارع جزيرة جمريا  -مبنى جممع رقم � - 44شقة فيال رقم 15
ان��ه يف ي��وم الأرب�ع��اء امل��واف��ق  2021/3/10ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة
باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :
ن��وع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 6رق��م االر���ض  - 2522 :رق��م البلدية  - 664 - 2649 :امل�ساحة :
 210.68مرت مربع  -رقم املبنى  R Palmera II-TH-39 :مببلغ ( )2.200.000درهم  ،يباع العلى عطاء
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
اعالن بيع عقار بالن�شر للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2019/7155تنفيذ جتاري

طالب التنفيذ :حممد عبداهلل جمعه ال�سري
عنوانه  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش اخلان  -مبنى برج ا�سا�س � -شقة الثالث 305 -
املنفذ �ضده  :اتاكان كوالك  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -تالل الإمارات  -دبي � -شارع �شارع ن�سرين  -مبنى فيال p62
انه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/3/10ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة
او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع
التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد
على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية االوىل  -رقم االر�ض  - 71 :امل�ساحة  128.86 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى
 :ايكزيكتيف هايت�س  -رقم الوحدة  - 2004 :التقييم  1021050.07 :درهم
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية االوىل  -رقم االر�ض  - 71 :امل�ساحة  221.57 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى
 :ايكزيكتيف هايت�س  -رقم الوحدة  - 2003 :التقييم  1786973.28 :درهم
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية االوىل  -رقم االر�ض  - 71 :امل�ساحة  304.63 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى :
ايكزيكتيف هايت�س  -رقم الوحدة  - 2001 :التقييم  2446102.67 :درهم  -مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0000544مدين (جزئي)

�إخطار للح�ضور �أمام حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
يف الدعوى رقم  2021/986جزئي  -مدين
اعالن باحل�ضور امام مكتب �إدارة الدعوى
على �ضوء التحرى

�إىل املدعي عليه  :ا�صف امتياز امتياز احمد
جمهول حمل الإقامة  :دبي النهدة خلف م�ست�شفى زليخة �شارع رقم  2هاتف 0555933342
نعلمكم بان املدعي  /الوان لل�سياحة قد رفع الدعوى املذكورة �أعاله يطالب فيها :
 )1الزام املدعي عليه مببلغ ( )23771درهم
 )2الزام املدعي عليه لدفع الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
 )3اعالن املدعي عليهم باجلل�سة والئحة االدعاء
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنية.
انت مكلف بالرد بجل�سة  2021/3/3امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب
رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )11شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .عرب الوات�ساب على الرقم 065024274
حرر بتاريخ  2021/2/17م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
�شمة �أحمد را�شد ال�سلمان

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

اعالن بالن�شر
املرجع 67 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /عبدالعزيز كالوريراكت  -اجلن�سية  :الهند  ،يرغب يف البيع
والتنازل عن ن�سبة  %25من كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد� :شم�س الدين �سيمان
بوتيا بورايل  ،اجلن�سية  :الهند  ،يف الرخ�صة امل�سماة (املتميز لغ�سيل ال�سيارات يف املواقع) والتي
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )762257ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
يف ال�شارقة .ا�ضافة �شريك يف الرخ�صة.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

بناء على طلب املدعي  /حممد علي را�شد اليماحي  -عنوانه  -الفجرية  -م�سايف  -منزل
رقم  - 1هاتف 0504709599
اىل املدعي عليه  /عرب البحار لال�ست�شارات  -عنوانه  -ال�شارقة  -احلمرية  -هيئة املنطقة
احلرة باحلمرية  -ب  - 2مركز احلمرية لالعمال رقم الرخ�صة 18713
لذلك ف�أنت مكلف باحل�ضور لدى مكتب �إدارة الدعوى الدائرة اليوم الواحد الثالثة
التجاريةاملدنية مبحكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وذلك يف ال�ساعة  8.30من يوم  9من �شهر � 3سنة  2021وذلك للنظر يف الدعوى بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/3/1
حمرر االعالن  :عمر منعم
مكتب �إدارة الدعوى

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�أم القيوين  -حمكمة التنفيذ املدنية  -املنفذ �ضده  /وائل فتح الباب حممد حامد جاد
�إخطار دفع يف الق�ضية التنفيذية رقم � - 2020/187أم القيوين

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0000597جتاري (جزئي)

�إىل املنفذ �ضده  /وائل فتح الباب حممد حامد جاد  -م�صري اجلن�سية
العنوان � :أم القيوين  -منطقة احلمرا � -شارع امللك في�صل  -فيال رقم  12بالقرب من كنتاكي
 - KFCمكاين  5361526059هاتف رقم 065396666 - 0508012700 :
حيث ان املنفذ  /بنك را�س اخليمة الوطني � -ش م ع  ،قد �أقام �ضدكم التنفيذ املذكور لتنفيذ احلكم
ال�صادر من هذه املحكمة لإلزامكم ب�سداد مبلغ  439.410درهم  +بالإ�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف
 +ر�سم اعالن بالن�شر
فبموجب هذا �أنت مكلف بال�سداد خالل ( 15يوم) �أمام املحكمة للوفاء مبا جاء يف ال�سند التنفيذي
امل�شار اليه �أعاله ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا مع حت�صيل باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتتب عليك.

�إىل املدعي عليه  :موديرن فور �سكوير للتجارة العامة  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان  -املنطقة ال�صناعية االوىل � -شارع عمان  -حمل على ال�شارع -
هاتف رقم  - 067488475فاك�س  - 067488245متحرك رقم  0561176689رقم مكاين
" - 4736808965الربيد االلكرتوين foursquaregeneraltrading@gmail.com :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/11أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من
تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/3/1

القا�ضي  /عبداهلل را�شد عبداهلل العوي�س
�أم القيوين
حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1885

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
اعالن بالن�شر
()2020/1915

املنذر  :حممد �سهيل عثمان كا�ضي  -العنوان  :دبي  -الإمارات العربية املتحدة
امل �ن��ذر ال �ي��ه  :ال���س�ي��د /ب��رادي��ب ك��وم��ار رو�� �ش ��واين  ،ه �ن��دي اجل�ن���س�ي��ة  ،ي�ح�م��ل ب�ط��اق��ة رقم
( - )784-1964-6436249-8وع�ن��وان��ه  :دب��ي  -الثنية  - 1ب��رج االم�ي�ري  -مكتب
 - 201م�ك��اين  - 1612577588 :الإم ��ارات العربية امل�ت�ح��دة .الهاتف املتحرك :
0504561205
يخطر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة ال�شيكات مو�ضوع هذا الإنذار وذلك خالل خم�سة ايام من
تاريخ هذا الإنذار  ،ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة املنذر اليه بالتعوي�ض والعطل وال�ضرر
عند �أي ت�أخري يف �سداد املبلغ  ،و�إال �سوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضده
مبا فيها اقامة الدعوى الق�ضائية وا�ست�صدار �أمر الأداء  ،مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم
وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

رقم املحرر 2020/1/218830
املنذر  :بنك دبي التجاري (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليه  :بريادار�شان �شارما دامودار برا�ساد  -هندي اجلن�سية
امل��و� �ض��وع �� -1 -:س�ح��ب امل �ن��ذر ال �ي��ه م��ن ح���س��اب��ه امل���ص��ريف ل��دى ب�ن��ك دب��ي ال �ت �ج��اري ال���ش�ي��ك رقم
 289021البالغة قيمته  180.000 .00درهم (مائة وثمانون الف درهم) وامل�ستحق الدفع يف
2018/4/14
� -2إرتد ال�شيك �سالف الذكر عند تقدميه لل�صرف يف ميعاد �إ�ستحقاقه لعدم وجود ر�صيد كاف
للوفاء مبقابلة .عليه  ،ف��إن املنذرة يوجه هذا الإن��ذار للمنذر اليه لتكليفه بالوفاء بقيمة ال�شيك
امل�شار اليه بالبالغة قيمته  180.000.00درهم (مائة وثمانون الف درهم) مع الفائدة القانونية
 %12منذ تاريخ ا�ستحقاقه  2018/4/14مع الر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف وذلك خالل خم�سة
�أيام من تاريخ ت�سلمه هذا الإعالن بالن�شر.
الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�شي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0000398عمايل (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :باور هاو�س لتنظيم الفعاليات واحلفالت
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة �صناعية رقم � 4شارع املليحة �شربة رقم  3ملك حممد �شريف عبدالرحمن
0502113338 - 062113338
بناء على طلب املدعية  /ريان ججادي�ش جادهاف يف الدعوى املذكورة �أعاله ف�إنه قد اقام الدعوى مطالبا - :
احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ �إجمايل ( )16400درهم والزامها بالر�سوم وامل�صاريف.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/3/8امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية
 مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )14شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية علىالدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/3/1م

مدير اخلدمات الق�ضائية
�أحمد حممد �أحمد ال علي

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 71 :
ليكن معلوما للجميع بان ورثة كنيار ركال باالنكات ف�ضل احلق  ،هندي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيدة /نورة
ابراهيم مراد عبدالقادر املازمي � ،إماراتية اجلن�سية مبوجب رخ�صة برقم ()557068
با�سم  /بقالة مدينة املليحة  ،ومت تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل
م�ؤ�س�سة فردية .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه
�سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية

املرجع 70 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة  /مرمي عبداهلل ح�سن اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /زبري بوالينكانديل
بن عبداهلل اجلن�سية الهند يف الرخ�صة (�سوبر ماركت �سا�س النخيل) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )614010ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،تغيري ال�شكل
القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 69 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /عبيد بخيت مبارك غرير بخيت  -اجلن�سية الإمارات العربية
املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /كري�شنان
ا�شيبوىل كونهابو ايه اجلن�سية الهند يف الرخ�صة (�صالون البارجيل للحالقة) والتي ت�أ�س�ست
ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )617097ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،تغيري
ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 68 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة� /سيتي بانون زين الدين  ،اجلن�سية �سري النكا  ،ترغب
يف البيع والتنازل عن ن�سبة  %50من كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل ال�سيدة �/سلمى
بانو عبداملجيد خان  ،اجلن�سية  :الهند  ،يف الرخ�صة امل�سماة (ور�شة احل�صان الذهبي ل�صيانة
ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )541011ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية يف ال�شارقة .ا�ضافة �شريك  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

مكتب الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0000114جتاري (جزئي)

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  FUCFICPOR2020 / 0001078جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :طارق غريب جمعه غريب احلو�سني
جمهول حمل الإقامة  :ابوظبي  -ال�سمحة  -فيال رقم 1
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/10أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )6شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/3/3م .حرر بوا�سطة املوظف.

مدير اخلدمات الق�ضائية
�إميان �أحمد العو�ضي

اىل املدعي عليه  :دلتا ملقاوالت البناء الورن�س هريالد برييرت  -هندي اجلن�سية
نعلمكم بان املدعية � /شركة الت�أمني فيدلتي املتحدة (�ش.م.ع)  -فرع دبي
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة مببلغ  37431.65درهم (�سبع وثالثون الف واربعمائة
وواحد وثالثون درهما وخم�س و�ستون فل�سا �إماراتيا) مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام واعطاء احلكم �صفة النفاذ املعجل بال كفالة.
لذا يجب عليكم احل�ضور امام مكتب �إدارة الدعوى مبحكمة الفجرية  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
املوافق  2021/3/11ال�ساعة � 8.30صباحا لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم
ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فغن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف
غيابكم.
حرر بتاريخ  2021/3/2حرر بوا�سطة املوظف
مكتب �إدارة الدعوى.

القا�ضي  /حمجوب عبداهلل عثمان
حمكمة الفجرية  /املحكمة الإبتدائية املدنية

�إعالن حل�ضور اجتماع خربة
العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
يف الدعوى رقم � 2020/4466 ,4279إ�ستئناف جزاء  -دبي
اىل امل�ست�أنف �ضدهما االوىل  /جليندا ماى فيال�سكو �ساجون  ،والثانية ارتي �شوميا
جرييراج �ساتي�ش كومار ،،،
هذا العالمكم بان امل�ست�أنفة � /شيتال ادفيت بهامبهاين
قد اقامت عليكم الدعوى اعاله ومت انتدابنا خبريا فيها  ،لذا يلزم ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونا اجتماع اخلربة املزمع عقده يف مقر اخلبري املحا�سبي وامل�صريف  ،مكتب
معاذ حممد  -حما�سبون قانونيون  -الكائن يف �شقة  1507الطابق  15يف برج ل�ؤل�ؤة
دبي  -ميدان بني يا�س  -ديرة  -دبي  ،تليفون  04- 2213 941فاك�س  04- 2214 912وذلك
خالل ا�سبوع من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم احل�ضور �سيتم �إعداد التقرير على �ضوء
امل�ستندات املقدمة من امل�ست�أنفة .هذه الدعوة �إعماال لن�ص القانون
اخلبري املنتدب
معاذ حممد  -حما�سب قانوين

دعوة اجتماع خربة ح�سابية
العدد 13180بتاريخ2021/3/4
يف النزاع رقم ( )2021/80نزاع تعيني خربة جتاري
�إىل املتنازع �ضدهما يف الدعوى  2021/80نزاع تعيني خربة جتاري
 )1خالد حممد عبد الرحمن الفال�سي  -2 ،احمد حممد عبدالرحمن الفال�سي  ،مبوجب
احلكم ال�صادرة من حماكم دبي ب�ش�أن انتدابنا خبري ح�سابي يف الدعوى رقم ()2021/80
نزاع تعيني خربة جتاري  ،وحيث مت البدء يف �أعمال اخلربة احل�سابية  ،وعليه يتوجب عليكم
احل�ضور اىل مقر مكتب  /اخل�ضر وم�شاركوه حما�سبون قانونيون الكائن يف (دبي  -منطقة
املمزر  -بناية �أبراج املمزر  -مكتب رقم  )506وبرفقتكم كافة امل�ستندات التي تتعلق مبو�ضوع
الدعوى املقامة عليكم من �شركة  /تورك بايلينج للتكنولوجيا ذ م م  -وذلك يوم اخلمي�س املوافق
2021/3/11يف متام ال�ساعة � 11.00صباحا .ت 042578853 :ف 042578854 :
 بريد �إلكرتوين alkhader_co@yahoo.com :اخلبري احل�سابي
�سامل را�شد �سامل اخل�ضر ال�شام�سي
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� 12سيدة يف املجل�س التنفيذي لأوملبياد طوكيو
وافقت اللجنة املنظمة لأوملبياد طوكيو على ع�ضوية � 12سيدة جديدة
يف املجل�س التنفيذي التابع لها بعد �أق��ل من �أ�سبوعني على تعيني �سيكو
ها�شيموتو رئي�سة لها يف �أعقاب تعليقات مهينة بحق الن�ساء من �سلفها.
وترفع هذه التعيينات من متثيل الن�ساء يف اللجنة املحلية املنظمة لأوملبياد
طوكيو من � 20إىل  42يف املئة ،ما يحقق الهدف الذي حددته ها�شيموتو
عندما تبو�أت من�صبها ال�شهر املا�ضي.
وتولت ها�شيموتو التي �شاركت يف �سبع دورات اوملبية (�أربع �شتوية وثالث
�صيفية) يف التزحلق على اجلليد و�سباقات الدراجات على امل�ضمار رئا�سة
اللجنة املنظمة خل ًفا ليو�شريو موري ( 83عامًا) الذي ا�ستقال بعدما �أثار
موجة تنديد الدعائه �أن الن�ساء يكرثن الكالم خالل االجتماعات.

وقالت ها�شيموتو التي تركت من�صبها ك��وزي��رة الأل�ع��اب الأوملبية لتويل يف �أوملبياد �سيدين عام  ،2000وكونيكو �أوبيناتا املتوجة مرتني بذهبية
رئا�سة اللجنة املنظمة حيث كانت �إحدى �سيدتني فقط يف احلكومة اليابانية التزجلي الألبي يف الألعاب الباراملبية.
"رفع الن�سبة �إىل  42يف املئة هو ر�سالة �إىل خمتلف الفئات واملجموعات ،فيما ت�أتي ال�سيدات الع�شر االخريات الأع�ضاء من جماالت خمتلفة مثل
الإدارة الريا�ضية� ،إدارة االعمال والأو�ساط الأكادميية ،بينهن ميت�سوي
�إىل عامل الريا�ضة واملجتمع ب�أ�سره ،ون�أمل �أن يكون لها ت�أثري".
وتابعت ال�سيدة البالغة  56عامًا "نعمل على زيادة الأع��داد والرتحيب ه��اغ��ا ،ال�ت��ي مت�ث��ل �شعب الآي �ن��و ال ��ذي يعترب م��ن ال���س�ك��ان الأ��ص�ل�ي�ين يف
اليابان.
بالنا�س من جميع املجاالت املختلفة".
وافق امل�س�ؤولون عن االلعاب على تعديل قواعدهم مبا يرتافق مع التعيينات و�أردف ��ت ها�شيموتو "ين�ص �أح��د امل�ب��ادئ الأ�سا�سية للحركة الأومل�ب�ي��ة �أن
اجلديدة ،ما ي�سمح برفع �أع�ضاء املجل�س اىل  45ع�ضوًا كحد �أق�صى بدال اجلميع مت�ساوون".
وتابعت "بالن�سبة لليابان ،ت�شكل الثقافة التقليدية الرائعة ل�شعب الآينو
من � 35ساب ًقا ،عل ًما �أن املجل�س ال�سابق �ضم �سبع �سيدات.
ريا".
وي�ضم احلايل ريا�ضيتني هما ناوكو تاكاها�شي املتوجة بذهبية املاراتون �إر ًثا كب ً

ا�ستقال موري من من�صب الرئي�س بعدما تعالت الأ�صوات حمل ًيا ودول ًيا
ب�سبب ت�صريحات �أدىل ب�ه��ا يف �أوائ ��ل ��ش�ب��اط/ف�براي��ر لأع���ض��اء اللجنة
الأوملبية اليابانية.
مو�ضحا �أن��ه ك��ان فقط ينقل
اعتذر عن الت�صريحات املتحيزة �ضد امل��ر�أة
ً
�شكوى الآخ��ري��ن� ،إال �أن��ه ع��اد و�أث��ار اجل��دل عندما ق��ال لل�صحافيني "ال
ريا مع الن�ساء".
�أحتدث كث ً
وعُينت ها�شيموتو رئي�سة بعد �أن حاول موري تعيني خلفه وهو العب كرة
القدم ال�سابق �سابورو كوابوت�شي ( 84عامًا) ما �أدى اىل ت�صاعد الأ�صوات
املعار�ضة ومنددة بهيمنة موري على ما يح�صل و�إم�ساكه بزمام املور رغم
اال�ستقالة.

تنفيذا لقرار من�صور بن حممد
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جمل�س دبي الريا�ضي يحدد �شروط تعيني امل�شرفني والإداريني يف الأندية وبرنامج املرحلة املقبلة
بداية �إبريل موعدا لتعديل �أو�ضاع من ال تنطبق عليهم ال�شروط

تنفيذا للمرحلة الثانية من قرار �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي بتطوير امل�شرفني والإداريني ب�أندية
و��ش��رك��ات ك��رة ال�ق��دم بدبـي ،يوا�صل جمل�س دب��ي الريا�ضي ال�ل�ق��اءات مع
العديد من الدوائر احلكومية املخت�صة من �أجل و�ضع الربنامج النهائي
ل�ل��دورات التثقيفية والتطويرية للم�شمولني يف الربنامج ممن اجتازوا
املرحلة الأوىل وهي مرحلة اختبارات الكفاءات وتقييم ال�سمات ال�شخ�صية
التي �أقيمت بالتعاون مع �شرطة دبي ومركز تقييم الكفاءات بدائرة املوارد
الب�شرية يف حكومة دبي ،والتي �شارك فيها  200من الإداريني وامل�شرفني
العاملني مع خمتلف الفرق الريا�ضيني جلميع الألعاب والأعمار يف الأندية
وال�شركات الريا�ضية بدبي الذين مت تر�شيحهم من �أنديتهم .
وي ��أت��ي ب��رن��ام��ج التطوير يف �إط ��ار ج�ه��ود جمل�س دب��ي ال��ري��ا��ض��ي لتطوير
ال �ك��وادر الإداري� ��ة العاملة يف �أن��دي��ة دب��ي وال���ش��رك��ات الريا�ضية م��ن �أجل
اال�ستثمار الأمثل للموارد الب�شرية وتعزيز بيئة العمل والعالقة الإيجابية
مع العائالت لن�شر ممار�سة الريا�ضة وا�ستقطاب وتطوير املواهب الوطنية،
وتعزيز مكانة الأندية و�شركات كرة القدم كبيئة جاذبة للمواهب الوطنية
واملكان املثايل لتطوير قدراتهم الريا�ضية واحلياتية.
وبعد ختام مرحلة اختبارات الكفاءات للإداريني وامل�شرفني واحل�صول على
نتائج تقييم امل�شاركني ح��دد جمل�س دب��ي الريا�ضي امل��ؤه�لات ال�شخ�صية
والعلمية والريا�ضية املطلوبة وال���ش��روط الأ�سا�سية والإ�ضافية لتعيني
امل�شرفني والإداري �ي�ن للعمل خ�لال املرحلة املقبلة ،واعتمد �سمو ال�شيخ
من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س املجل�س خالل اجتماع جمل�س

الإدارة ه��ذه ال�شروط وامل��ؤه�لات ،حيث ت�ضمنت ال�شروط الأ�سا�سية� :أن
يكون امل�شرف والإداري من مواطني دولة الإمارات� ،أن يكون ح�سن ال�سرية
وال�سلوك � ،أن يكون حا�صال على البكالوريو�س او م��ا يعادلها بالن�سبة
للم�شرفني� ،أن يكون حا�صال على الثانوية العامة او ما يعادلها بالن�سبة
لل��إداري�ي�ن ،و�أن ي�ك��ون ق��د اج�ت��از اخ�ت�ب��ار الوظيفة ب�ن�ج��اح� .أم��ا ال�شروط
الإ�ضافية للفئتني والتي تعد مرجعية للمفا�ضلة بني املرت�شحني فهي:
�إتقان اللغة الإجنليزية� ،إتقان مهارات احلا�سب الآيل� ،أن يكون مار�س اللعبة
حت��دد مدتها امل�ؤ�س�سة الريا�ضية� ،أن يكون له خ�برة يف الإدارة الريا�ضية
حتدد مدتها امل�ؤ�س�سة الريا�ضية.
كما �أر�سل جمل�س دبي الريا�ضي تعميما �إىل الأندية و�شركات كرة القدم
بخ�صو�ص اعتماد هذه ال�شروط ك�أ�سا�س للتعيينات اجلديدة خالل الفرتة
املقبلة ،كما طالبهم بتعديل و�ضع امل�شرفني واالداريني احلاليني الذين ال
تنطبق عليهم ال�شروط الأ�سا�سية يف موعد �أق�صاه بداية �شهر �أبريل املقبل.
وت�شهد املرحلة الثانية من برنامج تطوير امل�شرفني والإداريني من خالل
دورات تدريبية وحم��ا��ض��رات لأع�ضاء الربنامج خ�لال املو�سم الريا�ضي
اجل��اري بهدف تطوير �أ�ساليب التعامل مع الريا�ضيني مبختلف الأعمار
وفق �أحدث �أ�ساليب الإدارة الريا�ضية والتطور احلا�صل يف جميع املجاالت،
و�ست�شمل حماور املحا�ضرات موا�ضيع مهمة يف تطوير ال�شخ�صية واملهارات
العملية من بينها :التخطيط اال�سرتاتيجي ،مهارات قيادة الفريق ،القدرة
على مواكبة التغيري ،التوا�صل وال�ق��درة على التفاو�ض واالق�ن��اع ،الإدارة
الريا�ضية.

اختتام املرحلة الرابعة لربنامج الكفاءات
التخ�ص�صية ملدربي الأوملبياد اخلا�ص
•• ال�شارقة -وام:

اختتم جمل�س ال�شارقة الريا�ضي
والأومل� �ب� �ي ��اد اخل ��ا� ��ص الإم ��ارات ��ي
امل � ��رح � �ل � ��ة ال � ��راب� � �ع � ��ة ل�ب�رن ��ام ��ج
الكفاءات التخ�ص�صية بنجاح كبري
ومب�شاركة  50مدر ًبا لكرة القدم
حيث ا�ستمرت املرحلة على مدار
�أربعة �أ�سابيع خالل �شهر فرباير
امل��ا� �ض��ي ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م ��ع االحت� ��اد
الإم��ارات��ي لكرة ال�ق��دم افرتا�ضياً
ع�ب�ر ب��رن��ام��ج زوم ورك� � ��زت على
�أ�س�س ومهارات تدريب كرة القدم
وتطوير املدربني.
ومثلت الور�ش الأربع التي �أقيمت

بداية لأن�شطة الأوملبياد اخلا�ص
الإماراتي يف العام احلايل وحققت
ريا باحل�ضور الذي �شهد
ً
جناحا كب ً
م���ش��ارك��ة امل��درب�ي�ن وال�ت�ف��اع��ل مع
ال��ور���ش ال�ت��ي قدمها حما�ضرون
معتمدون .
و�أ� � � �ش� � ��اد � � �س � �ع ��ادة ع �ي �� �س��ى ه�ل�ال
احل��زام��ي رئي�س جمل�س ال�شارقة
الريا�ضي بختام املرحلة الرابعة
ل� �ه ��ذا ال�ب�رن ��ام ��ج وال � � ��ذي ي ��أت ��ي
�ضمن خطط املجل�س واهتمامه
بفئة لها مكانتها يف املجتمع مثل
فئة املعاقني وااله�ت�م��ام بهم وفق
ر�ؤي ��ة وت��وج�ي�ه��ات �صاحب ال�سمو ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو املجل�س الأعلى ال �� �ش �ي��خ � �س �ل �ط��ان ب ��ن حم �م��د بن ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة رئ �ي ����س املجل�س
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة وم �ت��اب �ع��ة �سمو �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب التنفيذي.

اعتماد الفيدا ع�ضوية العب املنتخب الوطني للرجال �سامل
عبدالرحمن يف جلنة الريا�ضيني لالحتاد الدويل لل�شطرجن
•• ال�شارقة -الفجر:

�صرح الدكتور �سرحان ح�سن املعيني
رئ�ي����س احت ��اد الإم� � ��ارات لل�شطرجن
 ،اع �ت �م��اد ال �ف �ي��دا ع���ض��وي��ة الأ�ستاذ
ال��دويل الكبري � :سامل عبدالرحمن
�آل ع�ل��ي  -الع ��ب امل�ن�ت�خ��ب الوطني
للرجال والعب نادي ال�شارقة الثقايف
لل�شطرجن – يف جل�ن��ة الريا�ضيني
لالحتاد الدويل لل�شطرجن ،و�أ�ضاف
:
" ل�ق��د �سعينا ب�ك��ل ج�ه��د لع�ضوية
� � �س ��امل ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن يف اللجنة
�شخ�صياً ب��ال�ت��وا��ص��ل م��ع االحت ��ادات
ال �� �ش �ط��رجن �ي��ة ال ��دول �ي ��ة والقارية
وال�ع��رب�ي��ة ال�صديقة  ،وح��ر��ص�ن��ا �أن
ي �ك��ون ل�ل��إم ��ارات ن���ص�ي��ب امل�شاركة
�ضمن �أع�ضاء اللجنة الأوىل للدورة
احلالية " .
و�أو� � � �ض� � ��ح " :جلنة الريا�ضيني  2020لت�ضم ( )13العباً فقط من
لالحتاد الدويل لل�شطرجن هي جلنة احتادات ( 198دولة) على م�ستوى
ا�ستحدثها االحتاد الدويل للعبة عام ال �ع��امل  ،مي �ث �ل��ون ن�خ�ب��ة الالعبني

ال�سامية لأ��ص�ح��اب ال�سمو ال�شيوخ
ح� �ك ��ام الإم � � � � ��ارات مم �ث �ل��ة يف ر�ؤي � ��ة
حكومتنا الر�شيدة بال�سعي لتعزيز
م�ك��ان��ة الإم� � ��ارات ع��امل �ي �اً يف خمتلف
النواحي .
وهنا �أتقدم بال�شكر لنادي ال�شارقة
الثقايف لل�شطرجن برئا�سة الأخ ال�شيخ
� :سعود بن عبدالعزيز املعال و�إدارة
ال �ن��ادي  ،ح��ر��ص�ه��م ل�ت��وف�ير البيئة
ال�سليمة لالعبني لتحقيق الإجنازات
حملياً وعاملياً  .كما �أتوجه بال�شكر
ال�ع�م�ي��ق ل�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة الوطنية
والهيئة العامة للريا�ضة على �أعلى
امل�ستويات  ،والذين كانا �سنداً داعماً
لالحتاد يف القرارات التي اتخذناها
مبا ي�صب يف �صالح اللعبة والالعبني
 ،لتحقيق الإجنازات الفنية والإدارية
واملنا�صب الدولية لأبناء الدولة يف
خمتلف امل�ؤ�س�سات العاملية .
الدوليني يف ال�شطرجن ليكونوا قدوة الد�ؤوب لتج�سيد"الريا�ضي القدوة" ��س��امل عبدالرحمن خ�لال م�سريته ون�شكر ك��ل م��ن �ساندنا م��ن الأخوة
ل�ل�أج�ي��ال ال���ص��اع��دة ول���س��ان حالهم خ�ي�ر مت�ث�ي��ل ري��ا� �ض �ي �اً و�أخ�ل�اق� �ي� �اً  ،ال���ش�ط��رجن�ي��ة وال �ت��ي ي �ع��ود الف�ضل ال � �ع ��رب واالحت � � � � ��ادات ال �� �ص��دي �ق��ة ،
ال �ن ��اط ��ق ب ��االل� �ت ��زام وب � ��ذل اجلهد وه��و م��ا ر�أي �ن��اه يف "الفتى الذهبي" فيها – بعد اهلل تعاىل –للتوجيهات متمنني التوفيق للجميع .

«الإمارات للدراجات» يجدد
عقد بوجات�شار حتى 2026
•• �أبوظبي -وام:

بعد الأداء املتميز ،والفوز امل�ستحق الذي �أحرزه تادي بوجات�شار ل�صالح الفريق
يف طواف الإمارات ،احتفل م�ساء �أم�س الأول الدراج ال�سلوفيني وفريق الإمارات
بتجديد عقده مع الفريق حتى عام  2026على الأقل.
وق��ال مطر اليبهوين ،رئي�س فريق الإم��ارات يف البيان ال�صادر �أم�س" :يع ّد
ت��ادي بوجات�شار �أح��د �أب��رز املواهب يف فريق الإم��ارات ،حيث متكن من الفوز
يف جولة فرن�سا رغم �سنه ال�صغرية ،وتعامل ب�شكل رائ��ع مع هذه النجاحات
..كما �أظهر تادي عزمية و�إ�صراراً للفوز يف طواف الإمارات ،الذي يزداد �أهمية
عاماً تلو الآخر ،ويكت�سب �أهمية خا�صة بالن�سبة لفريقنا ..و�أنا على ثقة من �أنه
�سيوا�صل حتقيق �أف�ضل النتائج للفريق يف امل�ستقبل".
من جانبه ،قال تادي بوجات�شار" :فريق الإمارات ميثل بيتي الثاين ،حيث ت�سود
الأجواء الودية بني اجلميع ،بدءاً من الإدارة و�صو ًال �إىل الدراجني والفنيني ،ما
يجعل منه بيئة مثالية للتطور والنمو ..لقد منحني الفريق ثقته ،و�أنا �سعيد
جداً بذلك ،و�س�أوا�صل بذل ق�صارى جهدي يف ال�سباقات �إىل جانب زمالئي يف
الفريق و�آمل �أن �أمتكن من حتقيق املزيد من النتائج املميزة يف املوا�سم املقبلة".
من جهته ،قال ماورو جيانيتي ،مدير الفريق والرئي�س التنفيذي" :ي�سرنا �أن
نعلن عن جتديد عقدنا للمرة الثالثة مع ت��ادي بوجات�شار ،فهو دراج متميز
ي�ؤمن مب�شروع الفريق ،ونحن ن�ؤمن بقدراته ومهاراته الفريدة .وي�أتي متديد
العقد لي�ؤكد على التزام بوجات�شار جتاه م�شروعنا يف فريق الإم��ارات ،حيث
نعمل على بناء فريق قوي ومتحد ت�سود فيه �أج��واء ودي��ة مل �أ�شهد مثلها يف
�سنوات عملي يف ريا�ضة الدراجات".
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�أبوظبي واحلبتور يودعان البطولة

الإمارات وغنتوت يف نهائي ك�أ�س دبي �إيفزا الذهبية للبولو يوم اجلمعة
•• دبي-الفجر:

ت�أهل فريقا الإمارات وغنتوت �إىل املباراة النهائية لك�أ�س دبي ايفزا الذهبية
للبولو  2021والتي من املقرر �أن تقام يف الرابعة من ع�صر ي��وم غد
اجلمعة على امللعب الرئي�سي بنادي ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�سية
بدبي الند  .وكان فريق الإمارات بقيادة �سمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد
بن را�شد �آل مكتوم قد حقق ف��وزا كبريا وم�ستحقا على مناف�سه فريق
�أبوظبي وبنتيجة  12هدفا مقابل �ستة �أه��داف " دبل �سكور" كما فاز
فريق غنتوت بقيادة نا�صر ال�شام�سي على فريق احلبتور بنتيجة 13
هدفا مقابل ت�سعة �أهداف  .مباراتا الدور قبل النهائي جاءت مبثابة در�س
قا�س لكل من �أبوظبي واحلبتور اللذين ظهرا مب�ستوى متوا�ضع وبعيدا

عن م�ستواهما متاما ففي املباراة الأوىل جنح فريق الإم��ارات يف التقدم
بهدف لتوما�س بانيللو ثم تعادل �أبوظبي بهدف لألفريدو كابيلال ويف
ال�شوط الثاين �أحرز فريق االمارات خم�سة �أهداف تباعا لينهي ال�شوط
الثاين بتقدمة بنتيجة �ستة �أهداف مقابل هدف واحد لأبوظبي اي بفارق
خم�سة �أهداف وهذا ال�شوط ق�سم ظهر فريق ابوظبي وكان مبثابة نقطة
التحول يف املباراة .
ويف ال�شوط الثالث جن��ح فريق االم ��ارات يف ا�ضافة ثالثة �أه ��داف اىل
ر�صيده لي�صبح ت�سعة �أه��داف فيما ي�ضيف فريق ابوظبي اىل ر�صيده
هدفني فقط لي�صبح ال�ف��ارق �ستة �أه ��داف ث��م يعود ال�ف��ارق اىل خم�سة
�أه��داف يف ال�شوط الرابع بعد ان اح��رز ابوظبي هدفني يف مقابل هدفا
واح��دا ل�لام��ارات ويف ال�شوط اخلام�س ي�ضيف املت�ألق توما�س بانيللو

هديف فريقه احل��ادي ع�شر والثاين ع�شر و"الرابع واخلام�س" له فيما
اح��رز ابوظبي هدفه ال�ساد�س واالخ�ير لت�أهل االم��ارات وي��ودع ابوظبي
البطولة .
اما مباراة غنتوت واحلبتور فقد ت�سيد فريق غنتوت املباراة من بدايتها
وحتى نهايتها وجنح يف �إنهاء ال�شوط االول بتقدمه باربعة �أهداف نظيفة
�أحرزهما منا�صفة جونيور وماركو�س اراي��ا وينجح غنتوت يف موا�صلة
تفوقه بف�ضل الرقابة الل�صيقة التي فر�ضها على فاكوندو �سوال هداف
احلبتور والبطولة فحدت من خطورته رغم احرازه هديف فريقه االول
وال�ث��اين تباعا اال ان غنتوت ا�ضاف اىل ر�صيده ثالثة �أه��داف لينتهي
ال�شوط الثاين ب�سبعة اهداف نقابل هدفني ل�صالح غنتوت ويف ال�شوط
الثالث ح��اول احلبتور مللمة جهوده وتعوي�ض ما فاته وتقلي�ص الفارق

فاحرز ثالثة �أهداف ويف املقابل �أحرز غنتوت هدفني  .اما ال�شوط الرابع
فقد عاد فيه الفارق لالت�ساع لي�صبح خم�سة �أهداف ل�صالح االمارات بعد
ان و�صلت النتيجة اىل  12هدفا مقابل �سبعة �أهداف وهذا الفارق اعطى
اريحية لفريق غنتوت الذي اكمل ال�شوط االخري بال توتر و�أحرز هدفه
ال� 13أح��رز منهم ماركو�س اري��ا �سبعة �أه��داف فيما مل ي�سعف الوقت
فريق احلبتور للحاق به بعد ان و�صل ر�صيده اىل ت�سعة �أهداف .
م��ن ج��ان��ب �آخ��ر �شهد امل �ب��اراة ال�ف�ن��ان اللبناين عا�صي احل�ل�اين وجنم
املالكمة العاملي الربازيلي �سابري واعرب احلالين عن �سعادته مبا �شاهده
من م�ستوى رغ��م انها امل�ب��اراة االوىل التي يهد فيها البولو  .وق��ال �إنه
تلقى دعوة من �صديقه را�شد احلبتور فلم يرتدد يف تلبية الدعوة لأنه
يع�شق اخليول .

را�شد الظاهري يتوج باملركز الأول يف بطولة
«ال دبليو �إ�س كي» لنا�شئي الكارتينج بايطاليا
•• �أدريا-وام:

وا�صل البطل الإماراتي املوهوب را�شد الظاهري جنم الكارتينج م�سرية
انت�صاراته �أم�س الأول ،حيث �سيطر على جمريات �سباق OK-Junior
يف بطولة العامل للكارتينج �سوبر ما�سرت يف �أدريا ب�إيطاليا بعد مناف�سات
قوية مع �أك�ثر من � 90سائقاً ح��ول ال�ع��امل ،حيث ك��ان الظاهري املمثل
الوحيد ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يف هذه ال�سباق.
ب��د�أ را��ش��د ال�سباق بنجاح ملفت خ�لال الت�صفيات ،حمققاً �أف�ضل زمن
و�أ�سرع لفة يف جمموعته وذلك بعد فوزه ب�أربعة من �أ�صل خم�س ت�صفيات،

وحل يف املركز الأول يف ال�سباق "ما قبل النهائي  -ب "لينطلق من املركز
الأول يف ال�سباق النهائي.
ً
ويف جمريات ال�سباق النهائي انطلق الظاهري م�ستفيدا من موقعه املتقدم،
حيث �أظهر ت�صميماً وثباتاً كبريين مع كل لفة يف ال�سباق .م�سج ً
ال �أ�سرع
زمن مرة �أخرى ،وبقيادة حذرة لإطارات الكارت ،حقق الظاهري انت�صاراً
�آخرا قاده �إىل من�صة التتويج يف اجلولة الأوىل من بطولة �سل�سلة WSK
 ، Super Masterو�أكد بذلك تربعه البطل الإماراتي على املركز
الأول ،ما مينحه بداية �سريعة متقدماً على �أقرب مناف�سيه.
ومبنا�سبة ال�ف��وز يف ه��ذا ال�سباق ،ق��ال النجم الإم��ارات��ي امل��وه��وب را�شد

ال�ظ��اه��ري� " ..أدري ��ا ه��ي ال�ه��دي��ة ال�ت��ي ت�ستمر يف ال�ع�ط��اء ،وم��رة �أخرى
ا�ستمتعت كثريا بالقيادة على هذه احللبة �أنا �سعيد لأن التدريبات التي
قمنا بها �أعطتني ب��داي��ة �إيجابية لهذا املو�سم يف ك��ل �سباق �أتعلم �أكرث
و�أك�سب خ�برة �أك�بر� ،سعيد للغاية باملحافظة على تركيزي يف القيادة -
�س�أ�ستمر يف التمارين بجدية لتحقيق النجاح يف كل �سباق� .أود �أن �أ�شكر
فريقي الرائع من امليكانيكيني ،حافظوا على قوة ممتازة للكارت اخلا�صة
بي ،و�ساعدوين على حتقيق ذلك االجناز".
من جانبه  ،قال ماركو بارولني  ،مدير فريق بارولني ري�سينج كارت" ..
االنت�صار على احللبات ال�صعبة يف ال�سباقات احلامية مثل بطولة OK-

 Juniorلي�س بالأمر ال�سهل ،لقد متكن را�شد من حتقيق الن�صر مرتني
خالل �أ�سبوع واحد ،من خالل تقدمي عر�ضني ال ت�شوبهما �شائبة ،وحافظ
البطل االماراتي على هدوءه يف املواقف ال�صعبة ومتكن من حتقيق �أف�ضل
النتائج املمكنة .نحن �سعداء للغاية لبدء املو�سم يف القمة و�أنا مت�أكد من
�أن هذه النتائج جعلت را�شد �أكرث ت�صميماً لتحقيق النجاح".
و�أق�ي��م �سباق بطولة ك�أ�س العامل للكارتينج على حلبة �أدري��ا التي تبلغ
م�ساحتها  1،302مرت واملعتمدة من االحتاد الدويل لل�سيارات ،ومتثل
حتدياً بطبيعتها ال�ضيقة واملتعرجة ،حيث ترتبط اخلطوط امل�ستقيمة
ب�سل�سلة من االنحناءات القا�سية.

الأمن واملنافذ ب�شرطة �أبوظبي يفوز باملركز الأول لبطولة الرتايثلون لل�سيدات
•• �أبوظبي-الفجر:

توج العميد الدكتور را�شد حممد
بور�شيد نائب مدير �أكادميية �سيف
بن زايد للعلوم ال�شرطية والأمنية
ب���ش��رط��ة �أب ��وظ �ب ��ي ف��ري��ق قطاع
�ش�ؤون الأمن واملنافذ باملركز الأول
ل�ب�ط��ول��ة ال�تراي �ث �ل��ون لل�سيدات
والتي �أقيمت بجزيرة احلديريات
يف �أب��وظ �ب��ي � �ض �م��ن درع معايل
قائد عام �شرطة ابوظبي للتفوق

اللجنة الأوملبية تدعو االحتادات الريا�ضية
لعقد عمومية عادية يوم � 19إبريل

•• دبي -وام:

وجهت اللجنة الأوملبية الوطنية الدعوات �إىل االحت��ادات الريا�ضية النعقاد اجتماع اجلمعية العمومية العادية
بتاريخ � 19أبريل املقبل عرب املن�صات الرقمية ،حيث �أرفقت مع الدعوة جدول �أعمال االجتماع وقائمة �أع�ضاء
اجلمعية العمومية .وطلبت اللجنة الأوملبية يف كتابها املوجه لالحتادات الريا�ضية ت�سمية ممثلني اثنني لالحتاد
حل�ضور االجتماع معتمدين مبوجب كتاب ر�سمي بتوقيع رئي�س االحتاد �أو من ينوب عنه ،مع �إبداء املقرتحات "�إن
وجدت" لعر�ضها على اجلمعية العمومية بكتاب ر�سمي .وت�ضمن جدول �أعمال اجلمعية العمومية للجنة اعتماد
حم�ضر اجتماع اجلمعية العمومية رقم  ،43واعتماد التقرير الأوملبي العام للجنة الأوملبية الوطنية لعام ،2020
والتقرير املايل وامليزانية التقديرية لعام  2021وامليزانية التقديرية للم�شاركات للعام ذاته ا�ضافة اىل اعتماد
برامج و�أن�شطة اللجنة الأوملبية الوطنية لعام  ،2021و�شمل اجلدول كذلك تقريراً عن �أعمال مركز الإمارات
للتحكيم الريا�ضي ،ومقرتحات االحتادات الريا�ضية.

ال ��ري ��ا�� �ض ��ي ل �ل �م��و� �س��م -2020
 2021وت�ضمنت اجلري لثالثة
كيلومرتات واجل��ري مل�سافة كيلو
ون����ص الكيلومرت ب�ن�ظ��ام التتابع
وال � ��دراج � ��ات ال �ه ��وائ �ي ��ة مل�سافة
 10ك �ي �ل��و م �ت��رات،وح � ��از فريق
العمليات املركزية امل��رك��ز الثاين،
وف��از ف��ري��ق قطاع امل�ه��ام اخلا�صة
ب��امل��رك��ز ال�ث��ال��ث  ،و��ض��م ك��ل فريق
 3الع � �ب� ��ات مب� ��� �ش ��ارك ��ة  8ف ��رق
مي �ث �ل��ون ال �ق �ط��اع��ات ال�شرطية.

بوبوفيت�ش ينتقد قرار تك�سا�س ب�ش�أن ارتداء الكمامة
�أكد غريغ بوبوفيت�ش مدرب �سان انتونيو �سبريز امل�شارك يف دوري كرة ال�سلة االمريكي للمحرتفني ،ب�أن العبي
فريقه �سيتجاهلون ق��رار والي��ة تك�سا�س بال�سماح بعدم ارت��داء الكمامات وا�صفا حاكم الوالية غريغ اب��وت بانه
"جاهل" .وكان ابوت �أعلن الثالثاء ب�أنه �سينهي قرار الوالية بوجوب ارتداء الكمامات يف حماولة لفتح تك�سا�س
"مئة يف املئة" على الرغم من تخوف املراكز ال�صحية للمراقبة والوقاية من امكانية ظهور جائحة كوفيد-19
جم��ددا .وجاء كالم بوبوفيت�ش يف نهاية مباراة فريقه �ضد نيويورك نيك�س ( )93-119م�شريا �إىل �أن فريقه
�سي�ستمر يف اتباع بروتوكول رابطة ال��دوري االمريكي لكرة ال�سلة الذي يو�صي بارتداء الالعبني� ،أف��راد اجلهاز
الفني والر�سميني ،الكمامة .وقال بوبوفيت�ش "يف ما يتعلق بالالعبني ،ف�إننا �سن�ستمع اىل رابطة الدوري ولي�س
اىل احلاكم" منتقدا قرار ابوت ووا�صفا اياه بانه "مثري للحرية" .وتابع انتقاده ل�شخ�ص ابوت بقوله "انه يت�ص ّرف
وك�أن الوباء انتهى اىل غري رجعة...يف حني ي�شري اخلرباء اىل عك�س ذلك .لقد اختربنا هذا االمر مرة واحدة ،هل
�سنعي�ش هذه التجربة مرة جديدة؟ اعتقد بان حاالت جديدة �ستظهر".
وكانت تك�سا�س وهي ثاين اكرب والية من حيث عدد ال�سكان يف الواليات املتحدة ،ا�صدرت ق��رارا ب�ضرورة ارتداء
الكمامة قبل  8ا�شهر ،قبل ان يك�شف اب��وت ب��أن ق��رارا جديدا ي�سمح بعدم ارت��داء الكمامة �سيدخل حيز التنفيذ
اعتبارا من الأربعاء.

و�أ� � �ش � ��اد ن ��ائ ��ب م ��دي ��ر �أك ��ادمي �ي ��ة
�سيف ب��ن زاي��د للعلوم ال�شرطية
الأمنية باهتمام القيادة ال�شرطية
بت�شجيع املنت�سبني واملنت�سبات على
مم��ار��س��ة ال��ري��ا��ض��ة مب��ا ي�سهم يف

رف��ع كفاءتهم البدنية والذهنية
وت �� �ش �ج �ي��ع وحت� �ف� �ي ��ز املنت�سبني
واملنت�سبات ع�ل��ى حتقيق النتائج
امل �ت �م �ي��زة يف خم �ت �ل��ف البطوالت
الريا�ضية.

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2019/172تنفيذ جتاري
طالب التنفيذ :بنك الدوحة (فرع دبي)  -عنوانه � :إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج �سن�شرى  -بجوار
حمطة مرتو املركز املايل  -هاتف  043439111 :الفاك�س  - 043219972 :رقم مكاين 2634489426 :
املنفذ �ضده � :ساجنيف مالهوترا فيد براكا�ش مالهوترا  -و�آخرون
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -اخلليج التجاري  -برج بري�سم  -مكتب رقم  - 3401هاتف رقم  - 044534111فاك�س رقم :
 - 042776129رقم مكاين 3177594074 :
الربيد الإلكرتوين ak@pobnglobaltrading.com ، info@prestigeadvocates.com :
ان��ه يف ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2021/3/10ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف
املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام
التالية جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية الرابعة  -رقم االر�ض  - 11 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى � :ستاديوم بوينت  -رقم العقار 710 :
 امل�ساحة  127.06 :مرت مربع  -واملقدرة بـــ ( )1.044.988/40درهم�شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية الرابعة  -رقم االر�ض  - 25 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :رويال ريزيدني�س  1-رقم العقار :
 - G15امل�ساحة  78.11 :مرت مربع  -واملقدرة بـــ ( )513.375/24درهم
�شقة �سكنية  -املنطقة  :برج خليفة  -رقم االر�ض  - 157 :رقم املبنى  ، 1ا�سم املبنى  :برج ليك هوتيل /العنوان داون تاون  -رقم
العقار  - 2403 :امل�ساحة  73.95 :مرت مربع  -واملقدرة بـــ ( )1.926.600/06درهم
�شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية الرابعة  -رقم االر�ض  - 11 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى � :ستاديوم بوينت  -رقم العقار 101 :
 امل�ساحة  157.14 :مرت مربع  -واملقدرة بـــ ( )948.019/21درهم�شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية الرابعة  -رقم االر�ض  - 11 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى � :ستاديوم بوينت  -رقم العقار 203 :
 امل�ساحة  94.13 :مرت مربع  -واملقدرة بـــ ( )570.940/88درهم�شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية الرابعة  -رقم االر�ض  - 11 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى � :ستاديوم بوينت  -رقم العقار - 706 :
امل�ساحة  83.04 :مرت مربع  -واملقدرة بـــ ( )710.587/94درهم  -مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
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الفجر الريا�ضي

زوجته ال�سابقة :مارادونا كان خمطوف ًا
من قبل حماميه
قالت زوج��ة �أ�سطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو م��ارادون��ا ،كالوديا
بيافانيي ،ووال��دة دامل��ا وجيانينا� ،إن زوجها ك��ان "خمطوفاً" من قبل حماميه
ماتيا�س مورال .و�أثناء تواجد ماوري�سيو دالي�ساندرو حمامي مورال ،الذي تتهمه
�أ�سرة مارادونا بكونه �أحد الأ�سباب الرئي�سة وراء وفاة الأ�سطورة الراحل عن عمر
 60عاماً يف  25نوفمرب (ت�شرين الثاين) املا�ضي ،بقناة �أمرييكا التلفزيونية،
�أجرت بيافانيي مداخلة هاتفية.
و�أك��دت الزوجة ال�سابقة ملارادونا" :يحاول ت�صويري على �أنني �شريرة الفيلم،

واحلقيقة �أنني ل�ست على هذا النحو وهو يعلم ذلك ،كما يدافع عن �شخ�ص كان
يختطف دييغو ،ال �أ�ستطيع موا�صلة اال�ستماع �إىل العبث الذي يقال".
و�أو��ض�ح��ت بيافانيي �أن�ه��ا ظلت على ع�لاق��ة طيبة ببطل ال�ع��امل ال�سابق رغم
اخلالف الق�ضائي بينهما على جوانب مادية.
و�أ��ض��اف��ت" :كان حانقاً �أث�ن��اء الإج ��راءات لكننا التقينا بعدها ومنحني عناقاً
وراق�صني ،لكنكم مل تعلموا بذلك ،نعم كنت �أحادث دييغو رغم �أننا مل نفعل ذلك
عالنية وكانت بيننا ق�ضايا ،كنا نف�صل بني الأمور".
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كوبا �أمريكا ..كولومبيا ت�سمح
بـ % 30من �سعة املالعب
ك�شف وزير الريا�ضة الكولومبي ب�أن بالده وهي احدى دولتني� ،إىل
جانب االرجنتني �ست�ست�ضيف ك�أ�س �أم�يرك��ا اجلنوبية لكرة القدم
(كوبا امريكا)� ،ست�سمح بح�ضور جماهريي بن�سبة  30يف املئة من
�سعة املالعب ب�سبب تداعيات فريو�س كورونا.
وقال ارن�ستو لو�سينا لراديو "كاراكول" "ال معنى لإقامة كوبا �أمريكا
دون جمهور .نحن يف �صدد العمل على الربوتوكول ال�صحي لل�سماح
بن�سبة  30يف املئة من �سعة املالعب".
قد ترتفع هذه الن�سبة اذا �سارت خطة كولومبيا يف التلقيح بح�سب

الربنامج املو�ضوع لها ويف حال تراجعت ن�سبة اال�صابات.
حتى يومنا ،تلقى  149ال��ف �شخ�ص جرعة اللقاح من ا�صل 35
مليون ن�سمة هو عدد �سكان كولومبيا.
وت�ق��ام ك��وب��ا ام�يرك��ا ال�ت��ي ت�أجلت م��ن ال�ع��ام املا�ضي ب�سبب جائحة
كوفيد -19يف ال�ف�ترة م��ن  11ح��زي��ران/ي��ون�ي��و اىل العا�شر من
متوز/يوليو املقبلني ،وهي املرة االوىل التي تقام يف دولتني.
وا ُقفلت املالعب الريا�ضية يف كولومبيا �أم��ام اجلمهور منذ �آذار/
مار�س املا�ضي.
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مهمة حمفوفة باملخاطر لل�شباب ال�سعودي �أمام القاد�سية

بر�شلونة يخ�سر  1.2مليون يورو
ب�سبب ف�ضيحة «بار�سا غيت»
ق ��درت ��ش��رط��ة �إق�ل�ي��م ك��ات��ال��ون�ي��ا الإ� �س �ب��اين مو�سو�س ا�ضطر للتخلي ع��ن من�صبه يف النهاية عقب حملة
دا � �س �ك��وادرا قيمة "ال�ضرر" ال ��ذي ت�ع��ر���ض ل��ه نادي ل�سحب الثقة منه وجمل�س �إدارته.
بر�شلونة ب�سبب "جتاوز" �أع�ضاء الإدارة ال�سابقة "حد وعلى خلفية ه��ذه الف�ضيحة مت ا�ستدعاء بارتوميو
�صالحياتهم" فيما ُي�سمى بف�ضيحة "بار�سا غيت" ،وجم�م��وع��ة م��ن معاونيه للمثول �أم ��ام الق�ضاء يوم
االثنني ،حيث مت�سكوا جميعاً بحقهم يف عدم الإدالء
مبا بني � 843ألف �إىل  1.2مليون يورو.
وت��واج��ه الإدارة ال�سابقة لرب�شلونة بقيادة جو�سيب ب�شهادتهم �أم��ام ال�شرطة ،قبل �أن يتم الإف��راج عنهم
م��اري��ا ب��ارت��وم�ي��و ات �ه��ام��ات ب�ت�ع��اق��ده��ا م��ع ��ش��رك��ة  I3الحقاً.
 Venturesلتنفيذ حملة ت�شهري ع�بر �شبكات وك�شف تقرير ال�شرطة �أن �شركة I3 Ventures
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ��ض��د �أف ��راد وك�ي��ان��ات ال تدعم و��ض�ع��ت ق��ائ�م��ة � �س��وداء ل�صحافيني ي�ن�ت�ق��دون �إدارة
بارتوميو وكذلك لأع�ضاء من حميط النادي ،وذلك يف
جمل�س �إدارة النادي ال�سابقة.
وق��ام��ت ت�ل��ك ال���ش��رك��ة ب�ن���ش��ر ان �ت �ق��ادات ��ض��د العبي بريد �إلكرتوين داخلي �صادر يوم  7يونيو (حزيران)
الفريق وم��درب�ي��ه ،وم��ن بينهم قائد "البالوغرانا" .2018
ل�ي��ون�ي��ل مي�سي وج�ي��رارد بيكيه وزم�ي�ل�ه�م��ا ال�سابق وتعد هذه �أحد الأدلة التي عرثت عليها ال�شرطة �أثناء
ت�شايف هرينانديز ،وكذلك املدير الفني الأ�سبق بيب تفتي�ش مكاتب � I3 Venturesضمن التحقيق يف
غوارديوال ،ما ت�سبب يف جد ًال وا�سعاً ،ودفع يف النهاية عملية (بار�سا غيت) ،م�شرية �إىل �أن الربيد الإلكرتوين
با�ستقالة  6من �أع�ضاء جمل�س �إدارة بارتوميو ،الذي كان يهدف للتح�ضري الجتماع بهذا اخل�صو�ص.

تيفيز يعود للتدريبات بعد � 8أيام
حداد على وفاة والده

عاد كارلو�س تيفيز �إىل تدريبات فريقه بوكا جونيورز
بعد غيابه مل��دة � 8أي ��ام ب�سبب وف��اة وال ��ده بالتبني
�سيغوندو تيفيز.
وقال الدويل ال�سابق�" :س�أحاول �أن
�أ�صبح قوياً ج�سدياً وذهنياً� ،أود
�أن �أ�شكر زمالئي يف الفريق،
و�أ�شكرهم على الدعم غري
امل�شروط ال��ذي ق��دم��وه يل
ه��ذه الأي��ام� ،شكراً (للمدرب)

ميغيل رو� �س��و ع�ل��ى ف�ه��م ه ��ذا ال��و� �ض��ع ب��رم�ت��ه منذ
البداية.
ي�شار �إىل �أن املهاجم البالغ من العمر  37عاماً،
ق��د ق��ام ب�ترب�ي�ت��ه ��س�ي�غ��ون��دو تيفيز و�أدريانا
مارتينيز� ،شقيقة والدته فابيانا مارتينيز.
كما �شكر تيفيز جمل�س ك��رة القدم برئا�سة
خ��وان روم ��ان ريكيلمي وال��رئ�ي����س خورخي
�أم� ��ور �آم �ي��ل مل�ن�ح��ه ح��ري��ة ق���ض��اء ف�ت�رة من
احلداد.
و�أب��دى املهاجم ال�سابق ليوفنتو�س ومان�ش�سرت
ي��ون��اي�ت��د وم��ان���ش���س�تر �سيتي ا��س�ت�ي��ائ��ه من
"الإ�شاعات �سيئة النية" حول اعتزال
نهائي من جانبه.
وق � ��ال" :هناك �أ� �ش �ي��اء كثرية
ق �ي �ل��ت ع ��ن م���س�ت�ق�ب�ل��ي غري
�صحيحة ،ولكن كما قلت من
قبل.
ه��ا �أن� ��ا ه�ن��ا م ��رة �أخ ��رى
و� �س ��أح��اول �أن �أف �ع��ل كل
ما هو ممكن حتى يعمل
ب��وك��ا دائ �م �اً ب�شكل جيد،
لأن��ه �سواء �سارت الأمور
ب �� �ش �ك��ل ج �ي��د �أو �سيئ،
��س��أظ��ل ك��ذل��ك بجانب
رفاقي وبجانب ميغيل
وبوكا".
وم��ن املقرر �أن يلعب
الفريق يوم الأربعاء،
�أم��ام كليبول يف ك�أ�س
الأرج� �ن� �ت�ي�ن ،لكن
مل يتم ا�ستدعاء
ت � � � �ي � � � �ف � � � �ي� � � ��ز يف
القائمة.

ل��ن تكون مهمة ال�شباب املت�صدر
� �س �ه �ل��ة يف احل � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى ف� ��ارق
النقاط اليوم اخلمي�س مع الهالل،
عندما ي�ست�ضيف القاد�سية الثامن
اجلمعة� ،ضمن مناف�سات املرحلة
 22من ال��دوري ال�سعودي لكرة
القدم.
يف املقابل ،ي�ستقبل الهالل حامل
اللقب الرائد الثاين ع�شر املهدد
بالهبوط يف مواجهة �سهلة ن�سبية
للو�صيف.
وق ّلل الإ�سباين كارلو�س هرناندي�س
�إيناريخو�س م��درب ال�شباب ،من
ال �� �ض �غ��وط ال��واق �ع��ة ع �ل��ى فريقه
بعد ت�صدر جدول امل�سابقة "نحن
ال ننظر �إىل الرتتيب �أو ال�صدارة،
ب��ل ن�ل�ع��ب ك��ل م �ب ��اراة ع�ل��ى حدة،
تركيزنا فقط على حتقيق الفوز".
ومتكن القاد�سية من الفوز ذهابا
بهدفني مقابل واحد.
ويدخل ال�شباب مواجهة القاد�سية،
ب� ��دون م��داف �ع��ه ال�ت���ش�ي�ل��ي �إيغور
لي�شنوف�سكي الذي تعر�ض للطرد
يف اجلولة املا�ضية �أمام �ضمك.
يف املقابل ،ي�سعى القاد�سية للعودة
�إىل �سكة االنت�صارات بعد التعادل
م��ع ال �ب��اط��ن ( )2-2وال�سقوط
امل� ��دوي �أم� ��ام االحت� ��اد ( )4-1يف
اجلولتني الأخريتني.
و�أرج� � ��ع ي��و� �س��ف امل �ن��اع��ي ،م ��درب
القاد�سية انخفا�ض م�ستوى العبيه

�إىل الإره� � ��اق ،م��و��ض� ً�ح��ا "هبوط
امل�ستوى كان واردا ،نتيجة الإرهاق
والتعب ،نعاين من الإرهاق ب�سبب
ال �ت �ن �ق�لات وال �� �س �ف��ر ،وم� ��ن �سوء
احلظ �أننا واجهنا االحتاد وهو يف
�أف�ضل جاهزية".
وي�ستقبل الهالل يف اليوم نف�سه،
ال��رائ��د ال �ث��اين ع�شر يف مواجهة
املعنويات املرتفعة� ،إذ �سحق الأول
ال �ف �ت��ح ب�خ�م���س��ة �أه � � ��داف مقابل
اثنني ،فيما اكت�سح الثاين خ�صمه
ال �ع�ي�ن ب��رب��اع �ي��ة ن�ظ�ي�ف��ة ليبتعد
قلي ً
ال عن منطقة الهبوط.
ويفتقد الهالل خلدمات اخلما�سي
��س�ل�م��ان ال �ف��رج و��ص��ال��ح ال�شهري

وم��داهلل العليان وه�ت��ان باهربي،
وحممد كنو للإ�صابة.
وال مي�ل��ك ح��ام��ل ال�ل�ق��ب رفاهية
فقدان النقاط يف اجلوالت املقبلة،
فخ�سارة النقاط �ستعقد موقفه
باملناف�سة على الدوري.
و�� � �ش� � �دّد ال�ب��رازي � �ل� ��ي روج �ي�ري� ��و
م� �ي� �ك ��ايل ،م� � ��درب ال � �ه �ل�ال ،على
�أهمية العمل اجلماعي يف الفريق
" ال�ع�م��ل اجل�م��اع��ي ي�ساعد على
ت �ن��وع م �� �ص��ادر اخل� �ط ��ورة ،لدينا
�إمكانيات عالية ،و �أح�ظ��ى ب�أكرث
م��ن  11الع� ًب��ا ميكنني االعتماد
عليهم" .و�أو��ض�ح��ت الفحو�صات
ال� �ت ��ي �أج � ��راه � ��ا الع � ��ب الو�سط

ال��دف��اع��ي ال�ك��ول��وم�ب��ي غو�ستافو
ك��وي��ار ت�ع� ّر��ض��ه ل�ت�م��دد ب�سيط يف
ال��رب��اط اجلانبي ،بح�سب ما ذكر
املوقع الر�سمي للنادي.
وي�ل�ت�ق��ي اجل�م�ع��ة �أي �� ً��ض��ا االتفاق
ال�ساد�س بر�صيد  30نقطة ،مع
الن�صر ال�سابع بفارق نقطة.
وحقق الن�صر تعاد ًال خمي ًبا �أمام
�أبها بهدفني لكل فريق يف اجلولة
املا�ضية ،وذبك بعدما حقق الفوز
ع �ل��ى ال �ه�ل�ال يف درب� ��ي الريا�ض
( .)0-1و�سيعزز املهاجم املغربي
ع�ب��د ال � ��رزاق ح�م��د اهلل� ،صفوف
الن�صر بعدما �شارك يف التدريبات
اجل� �م ��اع� �ي ��ة ع� �ق ��ب ت �ع ��اف �ي ��ه من

الإ�صابة.
ومل ي �ك��ن و� �ض��ع االت� �ف ��اق �أف�ضل
من الن�صر على �أي ح��ال �إذ خ�سر
بثالثية نظيفة �أمام التعاون.
و� �س �ي �غ �ي��ب ع ��ن � �ص �ف��وف االتفاق
ك��ل م��ن م��اج��د ال�ن�ج��راين و�سعيد
ال ��رب� �ي� �ع ��ي وع� � �ب � ��داهلل اخلطيب
و�صالح القميزي.
وتفتتح اجلولة اخلمي�س مبواجهة
بني التعاون والباطن ،فيما يلتقي
ال�سبت �أبها مع الفتح والعني مع
ال�ف�ي���ص�ل��ي واالحت � ��اد ال �ث��ال��ث مع
ال��وح��دة ،وتختتم اجلولة ال�سبت
بلقاء الأهلي الرابع و�ضمك.
وكانت رابطة ال��دوري �أعلنت عن
ج��وائ��ز � �ش �ب��اط/ف�براي��ر املا�ضي،
فح�صد هرناندي�س مدرب ال�شباب
والع �ب��ه االرجنتيني �إي �ف��ر بانيغا
(اف�ضل العب) والربازيلي كا�سيو
ح ��ار� ��س م ��رم ��ى ال� �ت� �ع ��اون وعبد
ال��رح �م��ن غ��ري��ب الع� ��ب الأهلي
(اف� ��� �ض ��ل الع � ��ب واع � � ��د) ج ��وائ ��ز
الأف�ضلية للجوالت � 16إىل .21
و�شكّل العب الو�سط بانيغا (32
عاما) ا�ضافة نوعية لل�شباب ،بعد
ق��دوم��ه م��ن ا�شبيلية اال�سباين،
ع �ل �م��ا �أن ال� � ��دويل الأرجنتيني
حمل �أل��وان �أم�ث��ال بوكا جونيورز
االرج�ن�ت�ي�ن��ي ،فالن�سيا و�أتلتيكو
م� � ��دري� � ��د اال� � �س � �ب� ��ان � �ي �ي�ن وان� �ت��ر
االيطايل.

دنفر ناغت�س يق�سو على ميلووكي باك�س
و�سقوط جديد لليكرز
�أحلق دنفر ناغت�س خ�سارة قا�سية
مب �ي �ل��ووك��ي ب��اك ����س 97-128
�ضمن دوري كرة ال�سلة االمريكي
للمحرتفني ،ه��ي الأوىل ل��ه بعد
خ�م����س ان �ت �� �ص��ارات ت��وال �ي��ا ،وذلك
ب�ف���ض��ل جن �م��ه ال �� �ص��رب��ي نيكوال
يوكيت�ش �صاحب ال"تريبل دابل"
اخل�م���س�ين يف م �� �س�يرت��ه ،يف حني
ا�ستمر ت�أثر لو�س اجنلي�س ليكرز
ب �غ �ي��اب جن �م��ه ان� �ت ��وين ديفي�س،
فمني بخ�سارة جديدة.
كانت املباراة االوىل مواجهة بني
جن��م ناغت�س يوكيت�ش والعمالق
اليوناين يف �صفوف باك�س يان�س
ان �ت �ي �ت��وك��ومن �ب��و ،ف �ت �ف��وق االول
بتحقيقه "تريبل دابل" م��ع 37
ن �ق �ط��ة و 11مت� ��ري� ��رة حا�سمة
و 10متابعات ،مقابل  27نقطة
لياني�س .وهي املرة اخلم�سون التي
ينجح فيها يوكيت�ش يف ت�سجيل
تريبل دابل يف م�سريته والتا�سعة
ه ��ذا امل��و� �س��م .ك�م��ا ا� �ض��اف جمال
موراي  24نقطة للفائز.
و�� �ض ��رب ن��اغ �ت ����س م �ن��ذ البداية
بتقدمه  23-37يف نهاية الربع
االول ومل ينجح ب��اك����س ح�ت��ى يف
االقرتاب منه طوال املباراة.
وم� �ن ��ي ل ��و� ��س اجن �ل �ي ����س ليكرز
ب�خ���س��ارة ج��دي��دة ام� ��ام فينيك�س
�صنز  114-104على الرغم من
النقاط ال 38التي �سجلهما جنمه
ليربون جيم�س الذي ا�ضاف اليها
 6متريرات حا�سمة و 5متابعات.
وا�ستمر ت�أثر ليكرز بغياب انتونيو
ديفي�س باال�ضافة اىل عدم متكن
اال�� �س� �ب ��اين م� � ��ارك غ ��ا�� �س ��ول من
امل�شاركة ب�سبب بروتوكول كوفيد-
 ،19وغ ��اب اي���ض��ا ك��اي��ل كوزما
ال�صابة يف كاحله.

وبنى فينيك�س فوزه على الرميات
ال�ث�لاث�ي��ة ح�ي��ث جن��ح يف  16من
�أ�صل  29حماولة.
وب �ف �� �ض��ل ه� ��ذا االن �ت �� �ص��ار ارتقى
ف �ي �ن �ك ����س اىل امل ��رك ��ز ال � �ث ��اين يف
املنطقة الغربية على ح�ساب ليكرز
بالذات الذي بات ثالثا.
وميلك فينيك�س  23ف��وزا مقابل
 11هزمية ،يف حني حقق ليكرز
حامل اللقب  24انت�صارا وخ�سر
 12مباراة.
وك ��ان اف���ض��ل م�سجل يف �صفوف
فينيك�س داري��و �ساريت�ش مع 21
نقطة بينها  10يف الربع االخري،
يف ح �ي�ن ا� � �ض ��اف زم �ي �ل��ه ميكال
برديجز  19نقطة.
وح �ق��ق ب��و��س�ط��ن �سلتيك�س فوزه
ال �ث��ال��ث ت��وال �ي��ا وك� ��ان ع�ل��ى لو�س
اجن �ل �ي ����س ك �ل �ي�برز 112-117

بف�ضل  25نقطة لنجمه كيمبا
ووكر بينها �ست رميات ثالثية.
وخا�ض كليربز املباراة دون جنمه
ك� ��واه� ��ي ل� �ي� �ن ��ارد ب �� �س �ب��ب غيابه
املفاجىء عن البعثة قبل �ساعات
م��ن امل� �ب ��اراة ب��داع��ي الإ� �ص��اب��ة يف
�أ�سفل الظهر.
وبقيت النتيجة متقاربة معظم
ف�ت�رات امل �ب ��اراة ت �ب��ادل الفريقان
التقدم  16م��رة خاللها ،وعلى
ال��رغ��م م��ن ت�ق�ل�ي����ص ب ��ول جورج
م��ن كليربز ال �ف��ارق اىل نقطتني
ق�ب��ل ن�ه��اي��ة امل �ب��اراة ب 11ثانية،
كانت الغلبة يف النهاية ل�سلتيك�س.
واع� � ��رب م � ��درب ��س�ل�ت�ي�ك����س ب ��راد
��س�ت�ي�ف�ن����س ع ��ن ر�� �ض ��اه ع �ل��ى ردة
فعل فريقه ف�ترة ح��رج��ة �سبقت
االن� �ت� ��� �ص ��ارات ال �ث�ل�اث��ة االخ �ي�رة
ت ��وال� �ي ��ا ب� �ق ��ول ��ه "بقي الفريق

م �ت �م��ا� �س �ك��ا واظ� �ه ��ر ق ��درت ��ه على
ال�صمود خالل مروره بفرتة عدم
توازن خالل املو�سم .كان ميكن ان
ت�سري االم��ور بطريقة �سيئة لوال
ذلك".
وجن��ح �ستة العبني من �سلتيك�س
يف ت�خ�ط��ي ح��اج��ز ال 10نقاط
يف املباراة ابرزهم جاي�سون تاتوم
( )18وبايتون بريت�شارد (.)14
وجن� ��ح ات�ل�ان� �ت ��ا ه��وك ����س بقيادة
م ��درب ��ه اجل ��دي ��د وامل ��وق ��ت نايت
م��اك�م�ك�ي�لان يف حت�ق�ي��ق اول فوز
ر�سمي له با�شرافه بعد � 24ساعة
م��ن ت�سلمه من�صبه ب��ال�ف��وز على
م �ي��ام��ي ه �ي��ت  .80-94وك ��ان
هوك�س �أقال مدربه لوي�س بري�س
االثنني.
واخل�سارة هي الأوىل مليامي بعد
�ستة انت�صارات تواليا.

وت �غ �ل��ب مم�ف�ي����س غ��ري��زل �ي��ز على
وا�شنطن ويزادرز ب�سهولة -125
 111بف�ضل  35نقطة و10
مت ��ري ��رات ح��ا� �س��م و 5متابعات
لنجمه ال�شاب جا مورانت.
و�سجل جن��م وا�شنطن املخ�ضرم
را�سل و�ستربوك  23نقطة وجنح
يف  15مت��ري��رة حا�سمة ،يف حني
�سجل ه��داف ال��دوري ب��راديل بيل
 23نقطة.
وبات بيل ( 27عاما) �أ�سرع العب
العب يتخطى حاجز الألف نقطة
يف ف��ري �ق��ه يف م��و� �س��م واح� ��د بعد
 31م� �ب ��اراة ،ع�ل�م��ا ب ��ان العبني
اث �ن�ين ��س�ب�ق��اه �إىل ه ��ذا الإجن� ��از
وهما جيبلربت اري�ن��ا���س (مو�سم
 )2007-2006وب��رن��ارد كينغ
( )91-1990وكالهما ك��ان يف
الثالثة والثالثني من عمره.

ملياردير يبحث عن مرافقني �إىل القمر جما ًنا
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ينقذ طفلة �سقطت من الطابق الـ12

قتل زوجته الأوىل ..وف�شل عندما حاول مع الثانية

�أنقذ عامل تو�صيل فتاة تبلغ من العمر � 3سنوات بعد �أن
�أم�سكها وه��ي يف ال�ه��واء وذل��ك عقب �سقوطها م��ن �شرفة
بيتها الواقعة يف الطابق الـ 12ب�أحد املباين يف العا�صمة
الفيتنامية هانوي ،وذلك ح�سبما �أعلنت ال�صحافة املحلية .
ووفقاً لل�صور التي ُن�شرت على املوقع الإلكرتوين ل�صحيفة
( ،)Tuoi Treفقد قامت الطفلة م�ساء الأح��د بت�سلق
ق�ضبان ال�شرفة وعلقت ب��اخل��ارج وذل��ك و��س��ط �صرخات
اجلريان املطالبني ب�أن ينقذها �أحد .وكان جنوين جنوك
مانه ،عامل تو�صيل ( 31ع��ام�اً) ،ينتظر �أح��د العمالء يف
مدخل املجمع ال�سكني وبعد �سماعه ل�صيحات ا�ستغاثة خرج
م�سرعاً من �سيارته وت�سلق �سقفاً معدنياً يف الطابق الأول.
وق ��ال جن��وك يف ت���ص��ري�ح��ات لل�صحيفة "بعدما ت�سلقت
ال�سطح بعلو مرتين ر�أيت الطفلة ت�سقط .ويف هذه اللحظة
انزلقت ولكنني ب�سطت ي��داي يف حماولة للو�صول �إليها.
وحل�سن احل��ظ �سقطت بني ذراع� ّ�ي وم��ن ثم �سقطنا نحن
االثنني وارتطمنا بال�سطح املعدين" .و�أ��ض��اف �أن��ه بعدما
ر�أى دما يخرج من فم الطفلة ا�صطحبها على الفور �إىل
امل�ست�شفى وهناك �أخ�بروه ب�أنها تعاين من ك�سر يف ال�ساق
والذراع و�أن حالتها ال�صحية م�ستقرة .بينما �أ�صيب جنوك،
الذي لديه طفلة يف العمر نف�سه  ،بالتواء ولكنه قلل من
�ش�أنه و�أو�ضح �أنه قام بـ"�شيء مهم".

قبل �سنوات طويلة ،متكن زوج يف �إ�سبانيا من قتل زوجته ،وق�ضى
يف ال�سجن  14عاما فقط عقوبة له على هذه اجلرمية ،على �أن
تكون رادعة ،لكن يبدو �أن الرغبة يف القتل ظلت موجودة لدى هذا
الرجل .ويف التفا�صيل التي �أوردتها �صحيفة "ال�صن" الربيطانية،
�أم�س الأربعاء ،فقد ق�ضت حمكمة يف �إ�سبانيا ب�سجن رجل مدى
احلياة بعد �إدانته مبحاولة قتل زوجته الثانية.
و�سبق للزوج خوان غار�سيا هرينانديز ( 66عاما) �أن تلقى حكما
بال�سجن ملدة  14عاما عام 1993بعد �إدانته بقتل زوجته الأوىل.
وقالت القا�ضية ،خالل �إ�صدار حكم" :من الوا�ضح �أن �أي رجل قتل
�أو حاول قتل زوجتني هو �أمر خطري".
وق ��ام ه�يرن��ان��دي��ز ب�ع��د ان�ه�ي��ار زواج ��ه م��ن �أل�ي���س��ون (  64عاما)
بتقييدها ب�أ�صفاد بال�ستيكية ،كتلك التي ت�ستخدمها ال�شرطة،
لكن ال��زوج��ة ا�ستطاعت ب�براع��ة �أن تتمل�ص منها ب�سرعة ،رغم
�إقناعها له ب�أن الأ�صفاد كانت �أكرث تقييدًا مما كانت عليه.
وبح�سب ال�صحيفة الربيطانية ،ف�إن الزوجة تعلمت مهارات خفة
اليد وال�سحر ،عندما كانت تعمل م�ساعدة �ساحر.

العثور على �أول قر�ش متوهج� ..صاحب ال�ضوء احلي
يعرف العلماء �أن هناك عددا من الكائنات البحرية التي تلمع يف
الظالم ،لكن فريقا يدر�س احلياة يف البحار وجد �أول �سمكة قر�ش
متوهجة .وذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية على موقعها
الإلكرتوين� ،أم�س الأربعاء� ،أن الباحثني عرثوا على �سمكة القر�ش
من ف�صيلة " "kitefunقبالة ال�سواحل ال�شرقية لنيوزيلندا،
خالل م�سح العام املا�ضي.
وقال الباحثون �إنهم عرثوا �أي�ضا على نوعني �آخرين من �سمك
ال�ق��ر���ش .وينمو القر�ش م��ن ف�صيلة " "kitefunحتى ي�صبح
طوله نحو  1.8مرت ،ويعي�ش على عمق يزيد عن  200مرت حتت
�سطح البحر.
وهذا ما يجعله ،وفقا للباحثني� ،أكرب الفقاريات املتوجهة املعروفة
حتى الآن .واملثري يف الأمر �أن "القر�ش املتوهج" يعي�ش يف منطقة
بعيدة جدا عن ال�ضوء
وت�شري الدرا�سة �إىل �أنه نظرا لعي�شها يف منطقة معدومة ال�ضوء،
ف ��إن��ه ال ي��وج��د م �ك��ان ت �ت��وارى ف�ي��ه �أ� �س �م��اك ال �ق��ر���ش ،وت�ستعني
ب�أج�سامها املتوهجة كتمويه .ورغم �أن املجتمع العلمي يقدر وجود
مثل هذه الأ�سماك� ،إال �أن هذه هي املرة الأوىل التي ُتالحظ فيها
مبا�شرة ظاهرة التلأل�ؤ البيولوجي ،التي ت�سمى � ً
أي�ضا "ال�ضوء
احلي" �أو "ال�ضوء البارد".

ي�سلخون الثعابني والتما�سيح وهي حية

ك���ش��ف حت�ق�ي��ق �أج��رت��ه منظمة "�أنا�س م��ن �أج ��ل معاملة
�أخالقية للحيوانات" (بيتا) �أن بع�ض املزارعني يف فيتنام
يقومون بنفخ �أج�ساد التما�سيح والثعابني وه��ي حية قبل
�سلخها ،ثم بيع جلودها يف جميع �أنحاء العامل .وقالت نريايل
�شاه ،املتحدثة با�سم بيتا" :وجدت بيتا �أن مزرعة ثعابني يف
فيتنام موردة جللود الثعابني ال�ستخدامها يف �صناعة اجللود
العاملية تعر�ض الثعابني لق�سوة مروعة" .وكتبت �شاه �أن �سوء
املعاملة ي�شمل "�إغالق �أفواه (احليوانات) وفتحات �أج�سادها
ب�شرائط مطاطية ثم نفخها ب�ضاغط هواء ،مما ي�سبب �أملا
�شديدا يف جميع �أنحاء اجل�سم ،و�سحق قلبها ،والت�سبب يف
�إجهاد �شديد للدورة الدموية واجلهاز الع�صبي" .ويُظهر
�أح��د مقاطع الفيديو التي ن�شرتها بيتا عام ً
ال وق��د وقف
فوق ج�سد منفوخ لثعبان .ويف لقطة �أخرى ،كان �أحد ذيول
احل �ي��وان ال ي��زال ي�ت�ح��رك .وي�ت��م االح�ت�ف��اظ بالثعابني يف
�أقفا�ص �صغرية وال يتم توفري �أي رعاية بيطرية لها ،وال
يقوم املوظفون بفح�ص العالمات احليوية للزواحف قبل
�سلخها ونزع �أح�شائها.

جنوم ريال مدريد يتجولون يف م�صر
ن�شر �أبطال �سابقون يف كرة القدم العاملية �صورا لهم خالل زيارة
معامل م�صرية �شهرية.
وكان من بني ه��ؤالء ،النجم الربتغايل ،لوي�س فيغو ،الذي ن�شر
�صورته �أمام الأهرامات ،وكتب على ح�سابه يف "�إن�ستغرام" واحدة
من عجائب الدنيا ال�سبع.
ون���ش��ر فيغو �أي���ض��ا � �ص��ورة جتمعله ع�ل��ى ��ض�ف��اف ن�ه��ر ال�ن�ي��ل مع
ال�ب�رازي �ل��ي روب ��رت ��و ك��ارل��و���س والإ� �س �ب��ان �ي�ين م�ي���ش�ي��ل �سلغادو،
وفريناندو هريو.
وكتب فيغو ال��ذي ن�شر ال�صورة على "تويرت" تعليقا ج��اء فيه:
"التقيت به�ؤالء الأ�صدقاء يف م�صر" .ويف وقت الحق ،ن�شر �أحد
احل�سابات غ�ير الر�سمية جلمهور ن��ادي ري��ال م��دري��د الإ�سباين
�صورة جتمع ه�ؤالء النجوم �أمام مبنى ،وكان معهم �أي�ضا �آخرون.

� 628ألف دوالر تعوي�ض ًا مليغن ماركل من دعوى

�سرب من طائرات �سالح اجلو الأمريكي ي�ؤدي عر�ضا جويا مب�شاركة  6طائرات  F-16و 6طائرات  F - A-18فوق طائرة  .C-130Jا ف ب

ال�شوكوالتة ال�سوي�سرية مل ت�سلم من كورونا

بريانكا �شوبرا
ب�إطاللة ريا�ضية الفتة
�أط �ل��ت امل�م�ث�ل��ة ال �ه �ن��دي��ة بريانكا
�شوبرا ب �ل��وك ري��ا� �ض��ي يف �صورة
ن �� �ش��رت �ه��ا يف ��ص�ف�ح�ت�ه��ا اخلا�صة
على موقع التوا�صل االجتماعي،
�إذ اعتمدت يف �إطاللتها مالب�س
ري��ا��ض�ي��ة الف �ت��ة ب��ال �ل��ون الأبي�ض
وال�ب�ي��ج ،وت��رك��ت �شعرها من�سد ًال
ع�ل��ى ك�ت�ف�ي�ه��ا ،وو� �ض �ع��ات نظارات
��ش�م���س�ي��ة الف �ت ��ة .الق ��ت ال�صورة
تفاع ً
ال كبرياً من متابعيها الذين
ع�ب�روا ع��ن �إع�ج��اب�ه��م ال�ك�ب�ير بها
وب�إطاللتها الالفتة.
وكانت بريانكا قد ت�صدرت م�ؤخراً
 ،ب �ع��د �إط�ل�اق �ه��ا ع�لام��ة جتارية
خ��ا��ص��ة للعناية بال�شعر و�أعلنت
اخل �ب�ر ع �ل��ى ��ص�ف�ح�ت�ه��ا اخلا�صة
على موقع التوا�صل االجتماعي
م �� �ش�يرة اىل �إط�ل�اق �ه��ا ع�لام��ة "
 ،"Anomalyال�ت��ي تتميز عن
غريها كونها نباتية بالكامل �أمر
مميز م�شرية اىل ان املنتج �صديق
للبيئة و��س�ع��ره زه�ي��د مي�ك��ن الي
�شخ�ص ان ي�شرتيه ويبلغ حوايل
 5,99دوالرا �أمريكياً فقط.

Thursday

ت�أثرت ال�شوكوالتة ال�سوي�سرية �أي�ضا بتبعات كوفيد ...-19فقد تراجع
خ�لال العام الفائت ا�ستهالك املنتج ال��ذي يتميز به ه��ذا البلد �إىل �أدنى
م�ستوى له منذ حوايل  40عاما .يف العام  ،2020ا�ستهلك ال�سوي�سريون
 9,9كيلوغرامات للفرد (مقابل  10,4كيلوغرامات يف العام ال�سابق) ،وهو
رقم �أدن��ى من العتبة الرمزية الدنيا البالغة  10كيلوغرامات منذ العام
 ،1982وفقا الحتاد منتجي ال�شوكوالتة "�شوكو�سوي�س".
كما �أن �إنتاج ال�شوكوالتة انخف�ض بن�سبة  10يف املئة مقارنة بالعام ال�سابق،
�إىل � 180ألف طن.
وتراجعت ال�صادرات التي متثل ما يقرب من  70يف املئة من حجم مبيعات
�صانعي ال�شوكوالتة ال�سوي�سريني ،بن�سبة  11,5يف املئة �إىل � 126ألف طن.
ويعزى تراجع ا�ستهالك ال�شوكوالتة جزئيا �إىل انخفا�ض ع��دد ال�سياح
الذي �أثر على الإح�صاءات ال�سنوية وفقا ملا ذكره �أور�س فورير رئي�س احتاد
"�شوكو�سوي�س" يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س.
و�أو�ضح فورير �أن اللقاءات االجتماعية �أ�صبحت "�أقل تواتراً بفعل التباعد
االجتماعي" ،ما حد من م�شرتيات" �أ�صناف ال�شوكوالتة.

ب�سبب هتلر� ..أمازون رّ
تغي �شعارها اجلديد

ا�ضطر عمالق التجارة الإلكرتونية "�أمازون" �إىل تغيري ال�شعار اجلديد
لتطبيق الهاتف الذكي اخلا�ص به ،بعد �أن قال م�ستخدمون �إن الن�سخة
الأوىل ذكرتهم بوجه الزعيم الأملاين النازي �أدولف هتلر.
وتخلت ال�شركة عن �شعارها ال�ق��دمي ،ال��ذي يظهر الرمز امل��أل��وف لعربة
الت�سوق ،وابتكرت �شعارا جديدا على هيئة �صندوق "�أمازون" مع قطعة من
ال�شريط الأزرق بحافة خ�شنة يف الأعلى.
لكن ال�شريط مع ال�سهم املميز لأمازون ،بدا لبع�ض املت�سوقني �شبيها بوجه
هتلر ،مما �أث��ار "عدم ارتياحهم" ،وت�سبب فيما ي�شبه حملة منظمة على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،وفقا لو�سائل �إعالم �أمريكية.
وا�ستجابت ال�شركة بالفعل لتعليقات م�ستحدميها ،وغريت �شكل ال�شريط
الأزرق بحيث �أ��ص�ب��ح م�ستقيما وم�ط��وي��ا م��ن ج��ان��ب ،ب��دال م��ن احلواف
اخل�شنة.
ومل تعلن ال�شركة �صراحة �أنها غريت ال�شعار ب�سبب ما �أثري عن ال�شبه بينه
وبني هتلر ،لكنها �أكدت �أنها ا�ستبدلته "بناء على مالحظات العمالء".
وقال متحدث با�سم ال�شركة ملوقع "ذي فريج" الأمريكي املتخ�ص�ص ب�أخبار
التكنولوجيا" :ت�ستك�شف �أمازون دائما طرقا جديدة لإ�سعاد العمالء .لقد
�صممنا الأيقونة اجلديدة لإثارة الرتقب والإث��ارة واحلما�س عندما يبد�أ

رحيل �أ�سطورة مو�سيقى الريغي باين ويلر
غ � ّي��ب امل ��وت امل�غ�ن��ي وع� ��ازف الإي �ق ��اع اجلامايكي
ب��اين وي�ل��ر� ،أ��س�ط��ورة مو�سيقى ال��ري�غ��ي� ،إذ تويف
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عاماً يف م�ست�شفى �أندروز ميموريال يف كينغ�ستون،
جامايكا ،و�ش ّكل رحيله نهاية حقبة لهذه احلركة
املو�سيقية.
و�أعلنت وزيرة الثقافة اجلامايكية �أوليفيا غراجن
اخل�ب�ر .ومل حت��دد �سبب وف��اة وي�ل��ر ال��ذي �أ�س�س
م��ع ب��وب م��اريل وب�ي�تر ت��و���ش ف��رق��ة "ذي ويلرز"
حم ّولني مو�سيقى الريغي ظاهرة عاملية.
وت � �ع � � ّر�� ��ض وي � �ل� ��ر ،وا�� �س� �م ��ه احل �ق �ي �ق ��ي نيفيل
ليفينغ�ستون ،ل�سكتة دم��اغ�ي��ة �أوىل ع��ام 2018
ثم لثانية يف متوز/يوليو  ،2020وك��ان ال يزال
الوحيد على قيد احلياة من الثالثي التاريخي.
ولد باين ويلر عام  1947يف ناين مايل (�شمال
جامايكا) حيث التقى بوب ماريل طف ً
ال ،ون�ش�أت
بينهما ��ص��داق��ة .ويف وق��ت الح ��ق ،ا��ص�ب��ح والده
�شريك حياة والدة بوب ماريل.

�أ�صدر الق�ضاء الربيطاين قراراً بت�ضمني ال�شركة النا�شرة
ل�صحيفة مايل �أون �صنداي" ال�شعبية الربيطانية مبلغ
� 450أل��ف جنيه ا�سرتليني (� 628أل��ف دوالر) لزوجة
الأمري هاري ميغن ماركل بدل م�صاريف دعوى ك�سبتها
�ضد ال�صحيفة لن�شرها ر�سالة وجهتها �إىل والدها .وكانت
املمثلة الأمريكية ال�سابقة البالغة  39عاما حققت يف 11
�شباط/فرباير الفائت مك�سباً يف الدعوى التي رفعتها
�ضد ال�صحيفة الوا�سعة االنت�شار واتهمتها فيها بالتعدي
على خ�صو�صيتها من خالل ن�شرها عام  2019مقتطفات
وجهتها �إىل والدها توما�س ماركل.
من ر�سالة ّ

حفرية مده�شة تلقي ال�ضوء على �أ�صول الإن�سان

ك�شفت تكنولوجيا م�سح متقدمة �أ�سرارا مثرية
لالهتمام عن حفرية "ذات القدم ال�صغرية"،
وه��ي ح�ف��ري��ة مده�شة لأح ��د �أ� �س�لاف الإن�سان
الأوائل الذي عا�ش يف جنوب �أفريقيا قبل 3.67
مليون عام ،خالل منعطف مهم يف تاريخ تطور
اجلن�س الب�شري.
وق��ال علماء� ،إن�ه��م فح�صوا الأج ��زاء الرئي�سية
من احلفرية �شبه الكاملة واملحفوظة جيدا يف
من�ش�أة داميوند اليت �سور�س الربيطانية .وركز
امل�سح على جتويف اجلمجمة ،اجلزء العلوي من
الدماغ ،والفك ال�سفلي.
وت��و��ص��ل ال�ب��اح�ث��ون �إىل ت�صور لي�س فقط عن
التكوين احليوي لنوع "ذات القدم ال�صغرية"،
و�إمن��ا �أي�ضا ال�صعوبات التي واجهتها �صاحبة
هذه احلفرية ،وهي �أنثى بالغة� ،أثناء حياتها.
وي�ج�م��ع ن��وع ذات ال �ق��دم ال���ص�غ�يرة ب�ين �سمات
�شبيهة بالقردة و�أخرى �شبيهة بالب�شر ،وتعترب
�سلفا مبا�شرا حمتمال للإن�سان.
واك� � �ت� � ��� � �ش � ��ف رون ك � � � �ل � � ��ارك ،خ� � �ب �ي��ر ع �ل ��م

الباليونرثوبولوجيا يف جامعة ويتواترزراند،
احلفرية يف ت�سعينيات القرن املا�ضي يف كهوف
� �س�ترك �ف��ون �ت��اي��ن � �ش �م��ال غ��رب��ي جوهان�سربغ،
و�شارك يف �إعداد الدرا�سة اجلديدة .وتو�صل �إىل
�أن احلفرية من جن�س القردة اجلنوبية.
وقالت �إميلي بوديه ،التي قادت الدرا�سة املن�شورة
يف دورية (�إي-اليف)� ،إن ما تو�صلت له الدرا�سة
م��ن م�ع�ل��وم��ات ك��ان ل��ه دور م�ه��م يف ك�بر حجم
مخ هذه احلفرية و�صوال �إىل مخ الإن�سان وهو
ثالثة �أمثاله يف احلجم.
وقالت بوديه "�أن�سجة الأ�سنان حمفوظة جيدا
جدا .كانت كبرية يف ال�سن ن�سبيا مبا �أن �أ�سنانها
م �ت �� �ض��ررة ب�شدة" ،ل �ك��ن مل ي �ت��م حت��دي��د �سن
�صاحبة حفرية ذات القدم ال�صغرية.
والحظ الباحثون وجود عيوب يف مينا الأ�سنان
ت�شري �إىل ن��وب�ت�ين م��ن الإج �ه��اد ال �ب��دين �أثناء
الطفولة مثل املر�ض �أو �سوء التغذية.
وت�ضاف املعلومات الناجتة عن امل�سح اجلديد �إىل
�أبحاث �سابقة بخ�صو�ص ذات القدم ال�صغرية.

جنمة �أنت �أطرق بابي
تتعر�ض ملحاولة قتل
ّ
تع ّر�ضت جنمة م�سل�سل «�أنت �أطرق بابي» ،الرتكيةميلي�سا دونغل ،ملحاولة
قتل ،بعد �أن تهجم �أحد جريانها على منزلها.
وب ��د�أت احل��ادث��ة عندما ��ش��اه��دت ميلي�سا م��ن ن��اف��ذة منزلها بحي فرح
ايفالر يف �صاريري ،جارها ويُدعى "يو�سف ك" ،وهو يهاجم عمال البلدية
ب�سكني ،لأنهم يت�سببون ب�ضو�ضاء يف املكان ،فما كان منها �إال �أن �صرخت
وقالت�" :س�أت�صل بال�شرطة".
لكن اجلار مل يعجبه ما قالته ميلي�سا وتهديدها له بال�شرطة ،االمر
الذي جعله يحاول اقتحام منزلها� ،إال �أن عنا�صر ال�شرطة و�صلت
للمكان على الفور واعتقلته ،وفتح مكتب املدعي العام حتقيقاً يف
احلادثة.

�أي�سلندا ...منوذج �أوروبا
امل�شرق يف مكافحة كورونا
�أي �� �س �ل �ن��دا ه ��ي من� � ��وذج ي�ضاهي
نيوزيلندا يف �أوروب� ��ا ،لي�س فقط
ب �� �س �ب��ب م� �ن ��اظ ��ره ��ا الطبيعية
اخل���ض��راء وعجائبها الطبيعية.
فعلى غ ��رار ن�ي��وزي�ل�ن��دا ،ي�ب��دو �أن
�أي�سلندا ت�صدت جلائحة فريو�س
ك��ورون��ا ب�شكل �أف�ضل م��ن العديد
من البلدان الأخرى.
وت �ع��د ه� ��ذه ال ��دول ��ة ال ��واق �ع ��ة يف
�شمال الأطل�سي رائ��دة بال منازع
يف �أوروب� � � ��ا م ��ن ح �ي��ث احل� ��د من
الإ�صابات بالفريو�س ،ويرجع ذلك
جزئيا �إىل موقعها البعيد ،بجانب
ما تبنته من ا�سرتاتيجية مت�سقة.
وق��ال��ت ك��ات��ري��ن ياكوب�سدوتري،
رئي�سة وزراء �أي�سلندا" :لقد م�ضت
جهودنا ملكافحة اجلائحة ب�صورة
�أف �� �ض��ل مم ��ا توقعنا" ،معتربة
�أن اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الأي�سلندية،
التي ت�شمل االخ�ت�ب��ارات ال�شاملة
و�إ�� �ص ��دار ال�ن�ت��ائ��ح ��س��ري�ع�اً وتتبع
ح ��االت االخ �ت�ل�اط م��ع امل�صابني
ب�شكل مت�سق ومتطلبات احلجر
ال���ص�ح��ي وال� �ع ��زل ال ��ذات ��ي ،رمبا
�أظ � � �ه� � ��رت ن � �ت� ��ائ� ��ج �أف � �� � �ض� ��ل من
الإج��راءات ال�صارمة التي اتبعتها
بع�ض الدول الأخرى.
و�أ� �ض��اف��ت ي��اك��وب �� �س��دوت�ير" :هذا
ه��و الأ� �س��ا���س لنجاحنا � ..سهولة
ال � ��و�� � �ص � ��ول �إىل االخ� � �ت� � �ب � ��ارات
لل��أ� �ش �خ��ا���ص وت �ت �ب��ع الإ�� �ص ��اب ��ات
واملنهج العلمي".

