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برعاية حممد بن را�سد
افتتاح الدورة الـ17 من موؤمتر »ديهاد« حتت 

�سعار الإغاثة وفريو�س كورونا اأفريقيا حمورا 
•• دبي -وام: 

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�أم�س  �فتتحت  �هلل«..  »رع���اه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
معايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزيرة تنمية �ملجتمع �لدورة �ل�شابعة 
)ديهاد(  و�لتطوير  للإغاثة  �ل���دويل  دب��ي  وم��وؤمت��ر  معر�س  م��ن  ع�شرة 
�مل�شوؤولني  من  عدد  برفقة  و�ملعار�س  للموؤمتر�ت  �ل��دويل  دبي  مركز  يف 
�لإن�����ش��اين. ومي��ث��ل هذ�  �لإغ��اث��ة و�لعمل  ق��ط��اع  �ل�شخ�شيات م��ن  وك��ب��ار 
�أي��ام يف دب��ي حتت   3 �لر�ئد و�ل��ذي ي�شتمر على م��دى  �ملُلتقى �لإن�شاين 
�أفريقيا حمور�ً.. من�شة ملناق�شة عو�قب  �شعار �لإغاثة وفريو�س كورونا 
�لكو�رث �حلالية �لتي تو�جهها قارة �أفريقيا وعلى ر�أ�شها جائحة كورونا 

و�لعمل على �إيجاد �ل�شبل �ملنا�شبة ملعاجلتها وحلها. )�لتفا�شيل �س2(

بح�سب درا�سة اأعدها »جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل« 
غالبية ال�سباب الإماراتي متفائل يف م�ستقبل 
الإمارات والعامل خالل اخلم�سني عاما القادمة

•• اأبوظبي -وام:

ك�شفت نتائج در��شة ��شتطلعية مت �لإع��لن عنها �م�س �شمن »جمل�س 
�ل�شمو  �شاحب  برعاية  يقام  �ل��ذي  �مل�شتقبل«  لأج��ي��ال  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
�لقائد �لأعلى  �أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
ع��ن تفاوؤل  �آف���اق ج��دي��دة(  �شعار )و�ق���ع ج��دي��د،  �مل�شلحة حت��ت  ل��ل��ق��و�ت 

�لغالبية �لعظمى من �ل�شباب �لإمار�تي مب�شتقبل دولة �لإمار�ت.
)�لتفا�شيل �س7(

الإمارات تدين حماولة احل�ثيني ا�ستهداف خمي�س م�سيط يف ال�سع�دية بطائرة مفخخة

اجلي�س اليمني يحرر عددًا من املواقع ويقطع طرق اإمداد امللي�سيات يف حجة

م�ؤمتر ن�اب ال�سعب ال�سيني
ال�سني املتعافية تطرح حتديات العام املقبل!

•• الفجر - ريت�شارد اأرزت –ترجمة خرية ال�شيباين

لنو�ب  �لوطني  للمجل�س  �ل��ع��ادي  �لج��ت��م��اع  �لخ���رية  �لأي���ام  يف  �نتهى 
�ل�شعب �ل�شيني يف بكني. وقد مت عقده يف بد�ية �شهر مار�س، كما هو 
�ملا�شي، حيث  �ل��ع��ام  با�شتثناء  ت��ون��غ،  ت�شي  م��او  د�ئ��ًم��ا منذ عهد  �حل��ال 
�ذ  ��شتثنائي يف �شهر مايو  �لتد�ولية �لعليا ب�شكل  �جتمعت هذه �لهيئة 
كان ل بد من تخطي فرتة �ملكافحة �ملكثفة �شد جائحة كورونا. وهذ� 
�أر�د �لقادة �ل�شينيون �إظهار �أن موؤ�ش�شات  �لعام، على �لعك�س من ذلك، 

�لنظام قد ��شتعادت �أ�شلوب عملها �لتقليدي.        )�لتفا�شيل �س13(

ت�ستهدف 6 اأع�ساء يف احلك�مة بينهم املقداد

لندن تفر�س عقوبات جديدة على نظام الأ�سد
•• لندن-اأ ف ب:

�أعلنت بريطانيا �لثنني عن عقوبات جديدة ت�شتهدف 
�شتة �أع�شاء يف حكومة �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد، 
بينهم وزير �خلارجية في�شل �ملقد�د، لدورهم يف قمع 

�ل�شعب �ل�شوري �أو �ل�شتفادة من معاناته.
وجتميد  لل�شفر  منعا  ت�شمل  �لتي  �لإج����ر�ء�ت  وت��اأت��ي 
حركة  ل�����لن�����دلع  �ل���ع���ا����ش���رة  �ل�����ذك�����رى  يف  �أ������ش�����ول 
م�شت�شارة  �أي�شا  وت�شتهدف  �شوريا،  يف  �لحتجاجات 

للأ�شد وقياديني يف �جلي�س ورجلي �أعمال.
و�أفاد وزير �خلارجية �لربيطاين دومينيك ر�ب عّر�س 
�لوح�شية  م��ن  لعقد  �ل�����ش��وري  �ل�شعب  �لأ���ش��د  ن��ظ��ام 
�شلمي.  ب�شكل  ب��اإ���ش��لح��ات  �ملطالبة  على  جت���ر�أ  لأن���ه 

�آخرين من �لنظام  �أفر�د  �ليوم، نحا�شب �شتة  و�أ�شاف 
لعتد�ئهم �ل�شامل على �ملو�طنني �لذين يفرت�س بهم 

�أن يحموهم.
دم�شق  على  تفر�س  �لتي  �لأوىل  هي  �لعقوبات  وه��ذه 
بعد  للعقوبات  �مل�شتقلة  بريطانيا  �شيا�شة  مب��وج��ب 

بريك�شت.
وكانت بريطانيا، �لتي غادرت �لحتاد �لأوروبي ر�شميا 
عن  عقوبات  تفر�س   2020 يناير  �ل��ث��اين  ك��ان��ون  يف 

طريق �لتكتل.
و�أدرج����ت ب��روك�����ش��ل، �ل��ت��ي ب���د�أت ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 
خ��ل��ف��ي��ة قمعه  ع��ل��ى   2011 م��ن��ذ  �ل�������ش���وري  �ل��ن��ظ��ام 
مقد�د  للحكومة،  �ملناه�شة  للحتجاجات  �لوح�شي 

على قائمة عقوباتها يف كانون �لثاين يناير.

�مللي�شيات  ه��ذه  �شعي  على  ج��دي��د�ً 
�لأم��ن و�ل�شتقر�ر يف  �إىل تقوي�س 

�ملنطقة.
وج������ددت �ل��������وز�رة ت�����ش��ام��ن دول���ة 
�إز�ء  �ململكة  م��ع  �ل��ك��ام��ل  �لإم�����ار�ت 
هذه �لهجمات �لإرهابية، و�لوقوف 
معها يف �شف و�حد �شد كل تهديد 
ودعمها  و��شتقر�رها،  �أمنها  يطال 
يف ك���ل م���ا ت��ت��خ��ذه م���ن �إج�������ر�ء�ت 
مو�طنيها  و�شلمة  �أمنها  حلفظ 

و�ملقيمني على �أر��شيها.
�أم�����ن �لإم������ار�ت  �أن  �ل��ب��ي��ان  و�أك������د 
�ململكة  و�أم������ن  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعربية �ل�شعودية كل ل يتجز�أ و�أن 
�ململكة  يو�جه  خطر  �أو  تهديد  �أي 
ملنظومة  ت��ه��دي��د�ً  �ل��دول��ة  ت��ع��ت��ربه 

�لأمن و�ل�شتقر�ر فيها.
وك�����ان حت���ال���ف دع����م �ل�����ش��رع��ي��ة يف 
�خلمي�س  ي����وم  �أع���ل���ن  ق���د  �ل��ي��م��ن 
�مل��ا���ش��ي ع��ن ق��ي��ام ق���و�ت �لتحالف 
بر�شد وت��دم��ري وح��دة دف��اع جوي 
تابعة   )6  - )�شام  ن��وع  معادية من 
�شمال  م��اأرب  للملي�شيا �حلوثية يف 

�شرقي �لعا�شمة �ليمنية �شنعاء.
تتكبدها  �لتي  �خل�شائر  وقع  وعلى 
م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �حل���وث���ي، ل ���ش��ي��م��ا يف 
حم���اف���ظ���ة ح����ج����ة، ����ش���م���ال غ���رب 

مبديرية م�شتباأ يف حجة.
�ملركز  �أع���ل���ن  �أن  ب��ع��د  ذل����ك،  �أت����ى 
�مل�شلحة  ل����ل����ق����و�ت  �لإع������لم������ي 
ت��دم��ري مدرعة  �أم�������س  �ل��ي��م��ن��ي��ة، 
للميلي�شيات ومقتل خم�شة  تابعة 
ع��ن��ا���ش��ر ك����ان����و� ع���ل���ى م��ت��ن��ه��ا يف 

مديرية عب�س يف حجة �أي�شا.
�ملو�قع  ع��دد من  �أك��د حترير  كما 
�لتي كانت حتت �شيطرة �مللي�شيات 
�أنه  �إىل  و�أ�شار  �ملديرية عينها.  يف 

�جلي�س  متكن  �شنعاء،  �لعا�شمة 
�ل��ي��م��ن��ي م���ن ق��ط��ع ط����رق �إم����د�د 
بح�شب  �مل��ن��ط��ق��ة،  ف��ى  للحوثيني 
م��ا �أف����اد م��ر����ش��ل �ل��ع��رب��ي��ة �أم�س 

�لثنني.
حتالف  ط����ري�ن  �أن  �أ����ش���اف  ك��م��ا 
خمزنا  ��شتهدف  �ل�شرعية  دع��م 

للأ�شلحة و�ل�شو�ريخ يف حجة.
�أن �جلي�س �ليمني يوؤمن  و�أو�شح 
ب��ن��ي ح�شن وقرى  ع��زل��ة  م��ن��اط��ق 

و�شط  م�شتمرة  �مل��ع��ارك  ت���ز�ل  ل 
ت����ق����دم ل����ق����و�ت �جل���ي�������س وف������ر�ر 

�مليلي�شيا �حلوثية.
تكبدت  م������اأرب،  �إىل  ح��ج��ة  وم����ن 
�مليلي�شيات خ�شائر عدة، فقد �أعلن 
�ملتحدث  جم��ل��ي  ع���ب���ده  �ل��ع��م��ي��د 
�ليمنية  �مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  ب��ا���ش��م 
م�شاء  �ل��ع��رب��ي��ة  م���ع  �ت�������ش���ال  يف 
عنا�شر  من  �لع�شر�ت  �أ�شر  �أم�س، 

�مليلي�شيات �حلوثية يف ماأرب.

�حلكومة �ليمنية توؤدي �ليمني �أمام �لربملان يف مدينة طربق
�لدولة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ت��وح��ي��د  ع��ل��ى 

و�إخر�ج �ملرتزقة.
مقرر�  ك����ان  �أن  ب��ع��د  ذل����ك،  �أت����ى 
يف ب���ادئ �لأم���ر ت��اأدي��ة �ليمني يف 
�لتي  �لثورة  مهد  بنغازي  مدينة 
معمر  ن���ظ���ام  ���ش��ق��وط  �إىل  �أدت 
�لقذ�يف �لعام 2011، قبل نقلها 

�إىل طربق لعتبار�ت لوج�شتية.
�حلكومة  ه�����ذه  �أن  �إىل  ي�������ش���ار 

•• طربق-وكاالت:

�لليبي  �ل����������وزر�ء  رئ���ي�������س  �أدى 
�لدبيبة  �حل��م��ي��د  ع��ب��د  �جل���دي���د 
�ملرحلة  �إد�رة  عليه  يتعني  �ل��ذي 
�لنتخابات  ح���ت���ى  �لن���ت���ق���ال���ي���ة 
�مل��ق��رر �إج��ر�وؤه��ا يف ك��ان��ون �لأول 
�لثنني  �أم�����س  �ليمني  دي�شمرب، 
تعيينه  على  �شهر  م��ن  �أك��ر  بعد 
رعتها  �شيا�شية  عملية  �إط����ار  يف 
من  ليبيا  لإخ��ر�ج  �ملتحدة  �لأمم 
�مل�����ش��ت��م��رة م��ن��ذ ع�شر  �ل��ف��و���ش��ى 

�شنو�ت.
جميعا  �ل�������������وزر�ء  ت��������و�ىل  ك����م����ا 
�لق�شم،  �أد�ء  ع���ل���ى  ب����ال����ت����و�يل 
وحدة  على  باحلفاظ  متعهدين 

�لبلد، و�للتز�م بالد�شتور.
يف  �ليمني  ت��اأدي��ة  مر��شم  وج��رت 
�ملقر �ملوؤقت للربملان �لذي �تخذه 
مدينة  يف   2014 �ل���ع���ام  م��ن��ذ 
على  �ل��و�ق��ع��ة  �ل�شاحلية،  ط��ربق 
بعد حو�يل 1300 كيلومرت من 

�لعا�شمة طر�بل�س.
�لربملان  رئي�س  �شدد  جهته،  م��ن 
�ألقاها  كلمة  �شالح خلل  عقيلة 
�لت�شامح،  �أهمية  �ملنا�شبة على  يف 
�ل���وزر�ء من  �نتهى  �أن  وق��ال بعد 

حكومة  عن  �لآن  �أعلن  ق�شمهم: 
�شرعية ليبية و�حدة يف �لبلد.

بناء  يف  �ل�����ب�����دء  �إىل  دع������ا  ك���م���ا 
�لدولة بعد حتقيق �لأم��ن، وبناء 
م�شيفا  م�شتقل،  ق�شائي  ن��ظ��ام 
�ليوم  مطالبة  �لليبية  �حلكومة 
خلدمة  وتلتفت  قوية  تكون  ب��اأن 

�لوطن و�ملو�طن.
�إىل ذلك، �شدد على وجوب �لعمل 

حكومة  م����ك����ان  حت����ل  �ل����ول����ي����دة 
برئا�شة  وليتها  �ملنتهية  �لوفاق 
�ملو�زية  و�حلكومة  �ل�شر�ج  فايز 
�لتي  �لثني  �هلل  عبد  بقيادة  لها 

تدير �إقليم برقة )�شرقا(.
نائَبني  �لدبيبة  حكومة  وت�شم 
لرئي�س �لوزر�ء و26 وزير�ً و�شتة 
وزر�ء دول��ة، وذلك رغبًة منها يف 
�أن تكون ممثلة جلميع �لليبيني.

•• روما-اأ ف ب:

دخلت ثلثة �أرباع مناطق �إيطاليا 
�لتي جتاوزت عتبة �ملئة �ألف وفاة، 
يف �إغلق جديد �عتبار� من �أم�س 
�لثنني يف وقت تبد�أ فيه �لربتغال 
فيما  �ل��ق��ي��ود  ب��رف��ع  �لعك�س  على 
�لحت�����اد �لأوروب�������ي م��ت��اأخ��ر على 
م�شاكل  وت����زد�د  �لتلقيح  �شعيد 

لقاح �أ�شرت�زينيكا.
�ملناطق  يف  �لإغ���������لق  وي�������ش���ري 
�ل�شاد�س  حتى  �ملعنية  �لإيطالية 
�أب����ري����ل مب���ا ي�شمل  ن��ي�����ش��ان  م���ن 
�ملد�ر�س  و�شتغلق  �ل��ف�����ش��ح.  ع��ي��د 
و�مل��ط��اع��م و�مل��ت��اج��ر و�مل��ت��اح��ف يف 
�مل�شنفة  �ل��ب��لد  مناطق  غالبية 
م��ك��اف��ح��ة وباء  �إط�����ار  ح���م���ر�ء يف 
�ل�شلطات  وت��ع��ول  كوفيد19-. 
على حت�شن يف �لن�شف �لثاين من 
�لربيع على ما قال وزير �ل�شحة 

روبرتو �شبري�نز�.

��شتخد�مه �حرت�ز�  �لأحد تعليق 
»�آثار  بعد  م��ار���س  �آذ�ر   28 حتى 
ج��ان��ب��ي��ة حم��ت��م��ل��ة« ر�����ش����دت يف 
و�ل����روج على علقة  �ل��دمن��ارك 
دون  من  �أ�شرت�زينيكا  با�شتخد�م 
�ل���رو�ب���ط  �لآن  ح��ت��ى  ي��ث��ب��ت  �أن 
ما  على  �ملرحلة  �ملحتملة يف هذه 

�أكدت وز�رة �ل�شحة.
�تخذت  �لأح�����د  ���ش��اب��ق  وق���ت  ويف 
�إيرلند� �لقر�ر نف�شه بعد ت�شجيل 
�أربع حالت جتلط دموي جديدة 
تلقو�  ب���ال���غ���ني  ع���ن���د  �ل�������روج  يف 

�للقاح.
وكانت �لروج �لتي �أ�شارت �ل�شبت 
�إىل حالت نزيف حتت �جللد لدى 
بالغني �شباب ح�شلو� على �للقاح، 
علقت �لأ�شبوع �ملا�شي ��شتخد�مه 
و�إي�شلند�  �ل��دمن��ارك  غ���ر�ر  على 
وبلغاريا. �أما تايلند وجمهورية 
�ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة فقد  �ل��ك��ون��غ��و 

�أرجاأت حملة �لتطعيم.

�لدولة  ع��ام  قبل  �إيطاليا  وكانت 
طالها  �ل��ت��ي  �لأوىل  �لأوروب����ي����ة 
�إغلقا  وفر�شت  كورونا  فريو�س 
�أول يف �ل�شمال و�شع حقا لي�شمل 
تبد�أ  �ملقابل،  يف  �أر��شيها.  كامل 
مع  �ل��ق��ي��ود  بتخفيف  �ل��ربت��غ��ال 
�إعادة فتح دور �حل�شانة و�ملد�ر�س 
�لتي  ف��رن�����ش��ا  �أم�����ا  �لب���ت���د�ئ���ي���ة. 

�لت�شعني  عتبة  �جلمعة  جت���اوزت 
�ألف وفاة، ف�شتعمد �إىل نقل نحو 
مئة مري�س م�شاب بكوفيد19- 
م���ن �أق�������ش���ام �ل��ع��ن��اي��ة �مل���رك���زة يف 
منطقة باري�س حيث بلغت �أق�شام 
قدرتها  �مل�شت�شفيات  يف  �لنعا�س 

�ل�شتيعابية �لق�شوى تقريبا.
�لهولندية  �حل���ك���وم���ة  وق�������ررت 
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ال�سيخة  ــة  ــاي رع ــت  حت
فاطمة.. انطالق اأعمال 
الربملان الإماراتي للطفل

•• اأبوظبي - وام:

�ل��ربمل��ان �لإم��ار�ت��ي للطفل  عقد 
من  �لأوىل  �لفتتاحية  جل�شته 
�لف�شل �لت�شريعي �لأول �أم�س يف 
قاعة ز�يد مبقر �ملجل�س �لوطني 
معايل  ب���ح�������ش���ور  �لحت�������������ادي، 
�ملجل�س،  رئ��ي�����س  غ��ب��ا���س  ���ش��ق��ر 
وحت��ت �ل��رع��اي��ة �ل��ك��رمي��ة ل�شمو 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�ل��ن�����ش��ائ��ي �لعام  رئ��ي�����ش��ة �لحت����اد 
للأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�ل���ط���ف���ول���ة �ل���رئ���ي�������س �لأع���ل���ى 

ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية.
�لأوىل  �ف��ت��ت��اح �جل��ل�����ش��ة  ح�����ش��ر 
معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  وزي��ر  نهيان 
وم���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ���ش��خ��ب��وط بن 
�آل نهيان وزير  نهيان بن مبارك 
دول���ةوم���ع���ايل ع��ب��د�ل��رح��م��ن بن 
�ل�شحة  وزي����ر  �ل��ع��وي�����س  حم��م��د 
�لدولة  وزي����ر  �مل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة 
ل�����������ش�����وؤون �مل����ج����ل���������س �ل����وط����ن����ي 
�لحت�������ادي وم���ع���ايل ح�����ش��ني بن 
�لرتبية  وزير  �حلمادي  �إبر�هيم 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م وم���ع���ايل ج��م��ي��ل��ة بنت 
�شامل م�شبح �ملهريي وزيرة دولة 

ل�شوؤون �لتعليم �لعام.
)�لتفا�شيل �س4(

قو�ت �جلي�س �ليمني حتقق تقدما يف حجة

�يطاليا تبد�أ �غلقا جديد�  )رويرتز(

لول... م�شري مل يتحدد بعد

ل تنازل يف هونغ كونغ

م�ساكل لقاح اأ�سرتازينيكا مت�ا�سلة  

اإغالق جديد يف اإيطاليا وتخفيف القيود يف الربتغال

الإمارات تزود قطاع غزة 
ب�سحنة ثانية من لقاح كوفيد- 19 

•• غزة-وام:

�مل�شاد  - يف(  )�شبوتنيك  �لرو�شي  �للقاح  ثانية من  �شحنة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أر�شلت 
لفريو�س كورونا �مل�شتجد كوفيد19-، �إىل قطاع غزة حتتوي على 38700 جرعة، 

وت�شلمتها وز�رة �ل�شحة �لفل�شطينية عرب معرب رفح م�شاء �خلمي�س �ملا�شي.
وعربت وز�رة �ل�شحة �لفل�شطينية يف بيان �شحفي عن �شكرها و�متنانها �إىل دولة 
�لإمار�ت على هذ� �لدعم و�لذي يعزز من �لإجر�ء�ت �ل�شحية يف مو�جهة جائحة 
كوفيد19- يف قطاع غزة. وثمنت �لوز�رة دور كل من �شاهم يف ت�شهيل و�شول هذه 
�ل�شحنة �إىل قطاع غزة. �جلدير بالذكر �أن دولة �لإمار�ت �أر�شلت يف فرب�ير �ملا�شي 
يف( �لرو�شي �مل�شاد لكوفيد19-، وتاأتي   - )�شبوتنيك  لقاح  من  جرعة  �ألف   20
هذه �مل�شاعد�ت يف �إطار �لتز�م دولة �لإمار�ت �مل�شتمر يف دعم �ل�شعب �لفل�شطيني 
وتعزيز جهود �لكو�در �لطبية يف مكافحة �جلائحة، حيث �أر�شلت دولة �لإمار�ت يف 
هذ� �ل�شدد 3 طائر�ت م�شاعد�ت طبية حتمل 36.6 طن بالإ�شافة �إىل 10 �آلف 

جهاز فح�س كورونا و10 �أجهزة تنف�س.                 )�لتفا�شيل �س3(

�ص 03

�ص 10

�ص 18

عبداهلل بن زايد: قرقا�ص ون�سيبة علمان باقيان 
يف اأعماقنا مبا حققاه من اإجنازات للدولة

اأخبار الإمارات

نا�سيونال اإنرت�ست: حزب العدالة 
ينهار.. من �سيخلف اأردوغان؟

عربي ودويل

البطل الإماراتي عمر الف�سلي يحرز 
ذهبية مو�سكو جراند �سالم للجوجيت�سو

الفجر الريا�سي

•• ابوظبي-وام-عوا�شم-وكاالت:

�أع��رب��ت دول��ة �لإم���ار�ت عن �إد�نتها 
ملحاولت  �ل�شديدين  و��شتنكارها 
م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �حل����وث����ي �لإره���اب���ي���ة 
��شتهد�ف  �إي������ر�ن،  م���ن  �مل��دع��وم��ة 
بطريقة  �ملدنية  و�لأعيان  �ملدنيني 
مدينة  يف  وم���ت���ع���م���دة  مم��ن��ه��ج��ة 
�لعربية  �ململكة  يف  م�شيط  خمي�س 
�ل�����ش��ع��ودي��ة �ل�����ش��ق��ي��ق��ة �أم�������س، من 
�عرت�شتما  خلل طائرة مفخخة، 

قو�ت �لتحالف.
و�أكدت دولة �لإمار�ت يف بيان �شادر 
و�لتعاون  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  ع���ن 
�أن ��شتمر�ر هذه �لهجمات  �لدويل 
يعك�س  �حلوثي  جلماعة  �لإرهابية 
�لدويل  للمجتمع  �ل�شافر  حتديها 
�لقو�نني  ب��ج��م��ي��ع  و����ش��ت��خ��ف��اف��ه��ا 

و�لأعر�ف �لدولية.
وحثت �لوز�رة �ملجتمع �لدويل على 
وحا�شما  ف��وري��ا  م��وق��ف��ا  ي��ت��خ��ذ  �أن 
�لتي  �ملتكررة  �لأع��م��ال  ه��ذه  لوقف 
ت�شتهدف �ملن�شاآت �حليوية و�ملدنية 
و�إمد�د�ت  �ململكة  و��شتقر�ر  و�أم��ن 
�لطاقة �لعاملية، موؤكدة �أن ��شتمر�ر 
�لأخرية  �لآون���ة  يف  �لهجمات  ه��ذه 
ي���ع���د ت�����ش��ع��ي��د� خ����ط����ري�، ودل���ي���ًل 
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ال�سودان يطلب ر�سميًا و�ساطة 
النه�سة �سد  ملف  يف  رباعية 

•• اخلرطوم - وكاالت:

ت��ق��دم �ل�������ش���ود�ن، �لث���ن���ني، بطلب 
ر����ش���م���ي ل���و����ش���اط���ة رب����اع����ي����ة، حلل 
�شد  وت�شغيل  م���لء  ح���ول  �خل����لف 
ف�شل  �أعقاب  يف  �لإثيوبي،  �لنه�شة 

�ملفاو�شات بني �لدول �لثلث.
رئي�س  �إن  مطلعة،  م�شادر  وق��ال��ت 
�لوزر�ء �ل�شود�ين عبد �هلل حمدوك 
ط����ل����ب م�����ن و������ش����ن����ط����ن و�لأم��������ني 
�مل��ت��ح��دة و�لحتادين  ل���لأمم  �ل��ع��ام 
�لإفريقي و�لأوروبي، �لتدخل للعب 
�شد  م��ف��او���ش��ات  يف  �ل��و���ش��ي��ط  دور 

�لنه�شة.
ر�شالته  خ����لل  ح���م���دوك  و�أب�������دى 
لأط�����ر�ف �ل��رب��اع��ي��ة، رغ��ب��ت��ه يف �أن 
�لنقاط  ح���ول  �ل��و���ش��اط��ة  تنح�شر 
�لتفاق،  �إلز�مية  خا�شة  �خللفية 
وع�������دم �ل�������زج ب��ت��ق�����ش��ي��م �مل�����ي�����اه يف 
�لنز�عات  ح���ل  و�آل���ي���ة  �مل���ح���ادث���ات، 
و�لق�شايا �لفنية �خلا�شة باجلفاف 

وتبادل �ملعلومات.
ر�شميا  ج������ددت  �ل���ق���اه���رة  وك����ان����ت 
�ل�شود�ن  م��ق��رتح  ع��ل��ى  م��و�ف��ق��ت��ه��ا 
و�إن�شاء  �ملبا�شرة  �ملحادثات  باإيقاف 
و����ش���اط���ة دول���ي���ة ب��رئ��ا���ش��ة �لحت����اد 
لك�شر  ف��ع��ال  دور  للعب  �لإف��ري��ق��ي 
�جلمود يف �ملفاو�شات �لثلثية �لتي 
مل تنجح على مدى نحو 9 �شنو�ت 

يف �لتو�شل لتفاق حول �ل�شد.

قرار ق�سائي يعيد �سياغة امل�سهد ال�سيا�سي:
الربازيل: اأي م�ستقبل �سيا�سي للول دا �سيلفا؟
•• الفجر -كري�شتوف فينتورا -ترجمة خرية ال�شيباين

�شيظل يوم �لثنني 8 مار�س �جلاري بل �شك تاريًخا 
فبالإعلن  �لرب�زيل.  يف  �ل�شيا�شية  �حلياة  يف  رئي�شًيا 
لي�شت موؤهلة ول  بار�نا(  �أن حمكمة كوريتيبا )ولية 
خمت�شة ملحاكمة �لرئي�س �لرب�زيلي �ل�شابق )2003-

2011(، لول د� �شيلفا، يف �أربع ق�شايا ف�شاد مزعومة، 
وباإلغاء، لهذ� �ل�شبب �لإجر�ئي، �إد�نات �لرئي�س �ل�شابق 
و�عادة جميع حقوقه �ل�شيا�شية، و�شع قا�شي �ملحكمة 
�لعليا )�ملحكمة �لحتادية �لعليا،( �إد�شون فا�شني �لبلد 

يف و�شع �شيا�شي جديد.        )�لتفا�شيل �س15(

اأكد اأن العامل لن يقبل ايران ن�وية
وزير الدفاع الإ�سرائيلي:
 خيار احلرب وارد دائمًا

•• القد�س-وكاالت:

قال وزير �لأمن �لإ�شر�ئيلي بيني غانت�س وزعيم حزب كاحول لفان: �إن 
�إير�ن ت�شكل خطر�ً عاملياً وتوؤثر على ��شتقر�ر �ملنطقة وحتٍد لإ�شر�ئيل.

 »i24 news« ق��ن��اة �ل���وزي���ر �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي يف م��ق��اب��ل��ة م���ع  و�أ����ش���اف 
�أن يظل  �أن خيار �حل��رب، هو �خليار �لأخ��ري، ولكن يجب  �لإ�شر�ئيلية، 
و�رد�ً د�ئماً، وتابع ل ميكن لإير�ن �أن حت�شل على �شلح ع�شكري نووي، 
وممنوع على �أمريكا ودول �لعامل �أن تو�فق على ذلك، بل وممنوع على 

دول �ملنطقة �أن تو�فق على ذلك.
�لناخبني  ثلث  من  يقارب  ما  �أن  تلفزيوين  ��شتطلع  �أظهر  ذل��ك،  �إىل 
�لعرب يف �إ�شر�ئيل يرغبون يف بقاء رئي�س �لوزر�ء بنيامني نتانياهو يف 

من�شبه.
�ل��ن��اخ��ب��ني �لعرب  % م��ن   31 �أن  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �أوف  ت��امي��ز  ون��ق��ل م��وق��ع 
�إنهم  ق��ال��و�  �لإ�شر�ئيلي،  �لدميقر�طية  ملعهد  ��شتطلع  يف  �مل�شاركني 

يريدون بقاء بنيامني نتانياهو رئي�شاً للوزر�ء، يف مقابل 56 %.
�ل��وزر�ء �ليميني �لذي غالباً ما تكون  ويعد هذ� �لرقم مذهًل لرئي�س 
�شيا�شاته متناق�شة مع �شيا�شات �مل�شرعني �لعرب �لإ�شر�ئيليني، و�لذي 

�ُتهم يف �ملا�شي ب�شيطنة �جلمهور �لعربي.
رئي�شاً  نتانياهو  بقاء  �لإ�شر�ئيليني  �ليهود  % من   43 �أيد  �ملقابل  ويف 

للوزر�ء، مقابل 52 %.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة دبي والطرق واملوا�سالت تطلقان حملة »اف�سح الطريق يف امل�سار ال�سريع«

•• دبي -وام:

و�ملو��شلت،  �لطرق  بالتعاون مع هيئة  دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �أطلقت 
وموؤ�ش�شة دبي للإعلم حملة "�ف�شح �لطريق يف �مل�شار �ل�شريع"، �لتي ت�شتمر 
حتى 15 من �شهر مايو �لقادم، و�لهادفة �إىل توعية �أفر�د �ملجتمع و�ل�شائقني 
باأهمية �إخلء م�شار �أق�شى �لي�شار و��شتخد�مه للتجاوز ثم �لرجوع �إىل �مل�شار 
�ملركبات  ع��ن  �ملركبة  تف�شل  كافية  �أم���ان  م�شافة  ب��وج��ود  و�لل��ت��ز�م  �لأمي���ن، 

�لأخرى مع مر�عاة ��شتخد�م �لإ�شار�ت �ل�شوئية.
�لدور  �لعام ل�شرطة دبي،  �لقائد  �ملري  �لفريق عبد�هلل خليفة  وثمن معايل 
وتن�شيق عايل  م�شتمر  ت��ع��اون  م��ن  و�مل��و����ش��لت  �ل��ط��رق  هيئة  تقدمه  �ل��ذي 
على  دب��ي  لإم���ارة  �لتحتية  �لبنية  تعزيز  ل�شمان  �جلهات  كافة  مع  �مل�شتوى 

خمتلف �لأ�شعدة، موؤكد�ً على حر�س �شرطة دبي على تعزيز �لعمل �مل�شرتك 
�لأمن  وتعزيز  �جلمهور،  �إ�شعاد  �إىل  �لر�مية  �لأه���د�ف  لتحقيق  �لهيئة  مع 

و�لأمان و�ل�شلمة �ملرورية، وبث �لطماأنينة يف �ملجتمع.
�أعلى م�شتويات �ل�شلمة  �إن �حلملة تهدف للم�شاهمة يف بلوغ  وقال معاليه 
�مل��روري��ة، و�شبط �أم��ن �ل��ط��رق، و�حل��د من �حل���و�دث �مل��روري��ة، و�ل�شلوكيات 

�ملرورية �لعدو�نية �لتي تت�شبب �أحيانا يف وقوع حو�دث ج�شيمة.
م�شار  وفتح  �لطريق،  �أم��ن  �شبط  يف  بالغة  �أهمية  للحملة  �أن  معاليه  و�أك��د 
�أق�شى �لي�شار �أمام �ل�شيار�ت �لر�غبة يف �لتجاوز، ودوريات �ل�شرطة و�لأطباء 
حياة  و�إن��ق��اذ  �لطارئة  للحالت  �لو�شول  من  لتمكينهم  �لإ�شعاف  ومركبات 

�مل�شابني و�ملر�شى وغريهم يف �أ�شرع وقت.
يف  �ملديرين  جمل�س  ورئي�س  �لعام  �ملدير  �لطاير  حممد  مطر  معايل  و�أك��د 

هيئة �لطرق و�ملو��شلت، �أن �لهيئة تعمل بال�شر�كة مع �شرطة دبي لتوعية 
وذلك  �ل�شريع"،  �مل�شار  يف  �لطريق  "�ف�شح  �لتوعوية  �حلملة  يف  �ل�شائقني 
�شمن  �ل�شرت�تيجية  �لأد�ء  موؤ�شر�ت  لتحقيق  �مل�شرتكة  �لفعاليات  �شمن 
��شرت�تيجية �ل�شلمة �ملرورية لإمارة دبي و�لتي تت�شمن �إجر�ء�ت ومبادر�ت 
جلميع  و�لتثقيف  �لتوعية  يت�شمن  مبا  و�ملركبة  و�ل�شائق  �لطريق  تخ�س 

م�شتخدمي �لطريق.
�إم��ارة دبي و�لتي  و�أكد معاليه حر�س �لهيئة على دعم �ل�شلمة �ملرورية يف 
متتاز ببنية حتتية متينة ذ�ت جودة عالية يف جمال �لطرق و�ملو��شلت وفق 
�لتطوير و�لتعاون  �أن جهود  �إىل  �لعاملية، م�شري�ً  �ملو��شفات و�ملقايي�س  �أرقى 
�أف�شل  �إىل  �ل��ط��رق  ح���و�دث  وف��ي��ات  م��ع��دل  خف�س  يف  �شاهمت  ق��د  �مل�شرتكة 

�مل�شتويات �لتي �شهدتها �إمارة دبي.

وذكر معاليه �أن هيئة �لطرق و�ملو��شلت �أجرت در��شات ومقارنات مع �أف�شل 
�لتجارب �لعاملية يف �أملانيا و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية و��شرت�ليا حول �أف�شل 
�ملمار�شات لتحديد ��شتخد�مات �مل�شار �ل�شريع وحدود �ل�شرعة على كافة طرق 
�لإمارة، و�أن �ملو��شفات �لفنية لتحديد �ل�شرعة على طرق دبي هي �لأف�شل 
�ل�شائقني  ت��دري��ب  معاهد  يف  �ملناهج  �أن  �إىل  ..م�شري�  �ل��ع��امل  م�شتوى  على 
حتتوي على درو�س و��شحة ومف�شلة توؤكد على �بقاء �مل�شار �لأي�شر للطريق 

�شالكاً وعدم ��شتخد�مه �إل يف حالة �لتجاوز.
�ملخالفات،  وجت��ن��ب  �ل�����ش��ري  ب��ق��و�ع��د  �لل���ت���ز�م  �إىل  �ل�شائقني  �ل��ط��اي��ر  ودع���ا 
�لإم���ارة،  ط��رق  على  �مل��رك��ب��ات  ق��ي��ادة  عند  �حل�شارية  بال�شلوكيات  و�لتحلي 
�حلو�دث  جتنب  على  يحر�شون  �لذين  �لطريق  مب�شتخدمي  ثقته  م��وؤك��د�ً 
�ملرورية و�لرتقاء بال�شلوكيات �ملرورية لتكون يف م�شتوى �ل�شورة �حل�شارية 

برعاية حممد بن را�سد

افتتاح الدورة الـ17 من موؤمتر »ديهاد« حتت �سعار »الإغاثة وفريو�س كورونا اأفريقيا حمورا«
•• دبي - وام: 

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل".. �فتتحت �أم�س معايل 
ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزيرة تنمية �ملجتمع �لدورة �ل�شابعة ع�شرة من 
دبي  مركز  "ديهاد" يف  و�لتطوير  للإغاثة  �ل��دويل  دب��ي  وموؤمتر  معر�س 
�لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س برفقة عدد من �مل�شوؤولني وكبار �ل�شخ�شيات 

من قطاع �لإغاثة و�لعمل �لإن�شاين.
وميثل هذ� �ملُلتقى �لإن�شاين �لر�ئد و�لذي ي�شتمر على مدى 3 �أيام يف دبي 
ملناق�شة  من�شة  حمور�ً"..  �أفريقيا  كورونا  وفريو�س  "�لإغاثة  �شعار  حتت 
ر�أ�شها جائحة  �أفريقيا وعلى  �لتي تو�جهها قارة  �لكو�رث �حلالية  عو�قب 

كورونا و�لعمل على �إيجاد �ل�شبل �ملنا�شبة ملعاجلتها وحلها.
و��شُتِهلَّ حفل �لفتتاح بكلمة ل�شعادة �شعيد �لعطر،رئي�س �ملكتب �لإعلمي 
حلكومة دولة �لإمار�ت ومدير عام �ملكتب �لتنفيذي ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�لأمني �لعام �مل�شاعد ملوؤ�ش�شة مبادر�ت حممد 

بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية.
وخلل حفل �لفتتاح قال �شعادة ر��شد مبارك �ملن�شوري م�شت�شار �لأمني 
�لعام لهيئة �لهلل �لأحمر �لإمار�تي للإغاثة يف كلمة �لقاها بالنيابة عن 
�لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو 
لر�شم  �شانحة  فر�شة  يعترب  "ديهاد"  �إن  �لأح��م��ر..  �ل��ه��لل  هيئة  رئي�س 
وو�شع  �مل�شرتكة  و�لإن�شانية  �لإغاثية  جلهودنا  �مل�شتقبلية  روؤيتنا  ملمح 
�شارت على هديه دولة  �لذي  �لإن�شاين  �لعطاء  ب�شمة جديدة على طريق 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" ودعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه 
�آل نهيان ويل عهد  �هلل" ومبادر�ت �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة وتر�شمت �لإمار�ت معامل هذ� 
�لطريق عرب م�شرية طويلة من �لبذل و �ملبادر�ت �لتي و�شعت حد� للكثري 
من �لق�شايا �لإن�شانية �ملهمة و�أحدثت �لفرق �ملطلوب يف م�شتوى �لتدخل 
�ل�شريع و�لرعاية ومو�جهة �لتحديات �لتي توؤرق �لب�شرية وتعيق م�شريتها 

نحو حتقيق �ل�شتقر�ر و�لتنمية �ملن�شودة.
�ل��دورة من معر�س وموؤمتر دبي �لدويل  �أهمية هذه  " تنبع  وق��ال �شموه 
بتعزيز  تتعلق  ج��وه��ري��ة  ق�شية  تناق�س  ك��ون��ه��ا  م��ن  و�ل��ت��ط��وي��ر  ل��لإغ��اث��ة 
على  وم�شاعدتها  كورونا  جائحة  مو�جهة  على  �لأفريقية  �ل�شاحة  ق��درة 
وقد  �مل��ج��الت.  خمتلف  يف  و�لتنموية  �لإن�شانية  �أزماتها  وجت��اوز  �لتعايف 
�أدركت دولة �لإمار�ت مبكر�ً و�جبها نحو دول �لعامل �ملختلفة �لتي تو�جه 
حتديات كبرية ب�شبب تف�شي �جلائحة وعززت ��شتجابتها �لإن�شانية جتاهها 
 134 �لأزم��ة م�شاعد�ت طبية وم�شتلزمات وقائية ل  وقدمت منذ ظهور 

�لطبية  �ل��ك��و�در  �شخ�س من  1.8 مليون  ��شتفاد منها  �لعامل  دول��ة ح��ول 
من  طنا  و789  �أل��ف  �مل�شاعد�ت  تلك  حجم  وبلغ  �لأم��ام��ي��ة  �ل�شفوف  يف 
�لإمد�د�ت �لطبيةوكان لع�شر�ت �لدول �لفريقية �لن�شيب �لأوفر من هذه 

�مل�شاعد�ت".
�ل�شيباين مدير  �أحمد  �ل�شيخ  �لدكتور حمد  �شعادة  �ألقاها  كلمة  تلى ذلك 
عام د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شلمية و�لعمل �خلريي يف دبي قال فيها .. �إن دولة 
�أل�شنتها  �إن�شانياً جاذباً لكل �جلن�شيات على �ختلف  �لإمار�ت باتت مركز�ً 
ومنابتها حيث ن�شهد �ليوم باجتماعنا �نطلق معر�س وموؤمتر دبي �لدويل 
"�لإغاثة  �شعار  �ل�شابعة ع�شر حتت  – ديهاد يف دورته  للإغاثة و�لتطوير 

وفريو�س كورونا �أفريقيا حمور�.
�أزمة  مغربه  �إىل  م�شرقه  من  �لعامل  �شهد   2020 �لعام  يف  �إن��ه  و�أ���ش��اف 
نوعية كانت لها تد�عيات ج�شيمة عاملياً على خمتلف �لأ�شعدة �لقت�شادية 
قر�ر�ت  ه��ن��اك  ت��ك��ون  �أن  لب��د  وك���ان  و�لإن�شانية  و�لنف�شية  و�لجتماعية 
ومبادر�ت حتد من تد�عيات �لأزمة وو�شولها �إىل �لأفر�د بطريقة مبا�شرة 
حيث كانت قيادة دولة �لإمار�ت من �ل�شباقني يف و�شع خطط و�آليات ت�شع 

�لإن�شان يف قمتها.
�ل�شلم  �أر���ش��ه��ا  تعلمنا على  �لتي  دب��ي،  �إم���ارة  �شقف  " ونحن حت��ت  وق��ال 
و�لعطاء و�لريادة و�لإ�شر�ر ووفق روؤية حكيمة ر�شختها �لقيادة �لر�شيدة يف 
�ملجتمع على حتقيق ��شتقر�ر �قت�شادي وجمتمعي على �لرغم من �شعوبة 
�لت�شامن  قيمة  غر�س  على  �جلائحة  تف�شي  منذ  حر�شت  حيث  �لأزم���ة 
و�لت�شافر من �أجل دعم خمتلف �شر�ئح �ملجتمع دون متييز وهو ما �أحدث 

نقلة نوعية يف �آليات �لعمل �خلريي و�لإن�شاين".
و�أ�شاف �أنه من خلل هذ� �ملوؤمتر ي�شر د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شلمية و�لعمل 
ر��شد  ب��ن  م��ع جامعة حممد  �تفاقية  توقيع  ع��ن  �لإع���لن  بدبي  �خل��ريي 
للطب و�لعلوم �ل�شحية جت�شيد�ً لأهم �لأولويات �ل�شرت�تيجية للدولة يف 
�ل�شتثمار يف �لأبحاث و�لعلوم �لطبية حيث �شتفتح �لتفاقية �آفاقاً وتر�شخ 

�أ�شا�شاً متيناً يف جمال دعم و��شتك�شاف �لأبحاث �لعلمية.
�لعام  �ملدير  �أدهانوم غيربي�شو�س  تلى ذلك كلمة �شعادة �لدكتور تيدرو�س 
ملنظمة �ل�شحة �لعاملية و�لتي �ألقاها �فرت��شياً خلل حفل �لفتتاح وقال 
�أن م�شرينا كب�شر هو م�شري م�شرتك  �أك��د  وب��اء كوفيد19-  " �إن  فيها.. 
و�أن �شمودنا يعتمد على قوتنا. �إن �لنظم �ل�شحية �ملنهكة �لتي جتتمع مع 
�لأنظمة �ل�شيا�شية �ملتزعزعة وفقد�ن �لأمان ت�شاهم ب�شكل كبري يف �نت�شار 
�لأمر��س  وغ��ريه من  كوفيد19-  وب��اء  تاأثري  ر�أينا  وقد  �لأوبئة  و�زده��ار 
مثل �شلل �لأطفال و�حل�شبة وتف�شي �لإيبول �حلايل يف جمهورية �لكونغو 
ميكننا  �أنه  �أي�شاً  نعلم  ولكننا  �أفريقيا.  قارة  يف  جلي  ب�شكل  �لدميقر�طية 
وك��و�در �شحية  ونظم  قوية  قيادة  بوجود  �لأم��ر����س  ه��ذه  بتف�شي  �لتحكم 

متينة".
بني  �لأم��ل  زرع  يف  �شاهم  كوفيد19-  للقاح  �ل�شريع  �لتطوير  �إن  و�أ�شاف 

�أدو�ت فقط و�مل��ه��م ه��و كيف  �ل��ل��ق��اح��ات ه��ي  �ل��ع��امل ول��ك��ن  �ل�شعوب ح��ول 
�نت�شار  كبح  هي  �لوباء  ه��ذ�  لإنهاء  طريقة  �أ�شرع  �أن  ن�شتخدمها..موؤكد�ً 
�لفريو�س يف كل مكان فكلما �نت�شر �لفريو�س �أتيحت له �لفر�شة للتغيري 

بطرق قد جتعل �للقاحات �أقل فعالية.
�شريجيو  �لدكتور  �شعادة  �أل��ق��اه��ا..  كلمات  كذلك  �لفتتاح  حفل  وت�شمن 
بياتزي �لأمني �لعام للجمعية �لربملانية ملنطقة �لبحر �لأبي�س �ملتو�شط و 

�شعادة �لدكتور ياني�س لينار�شيك �ملفو�س �لأوروبي �ملكلف باإد�رة �لأزمات.
ب��ن��ت عي�شى بوحميد  ق��ام��ت م��ع��ايل ح�شة  �ن��ت��ه��اء ح��ف��ل �لف��ت��ت��اح  وع��ق��ب 
وزيرة تنمية �ملجتمع وبرفقتها وفد من كبار �ل�شخ�شيات بجولة يف �أرجاء 
حيث  مربعاً  م��رت�ً   3،538 تبلغ  �إجمالية  م�شاحة  ي�شغل  �ل��ذي  �ملعر�س 
�ّطلعو� على بع�س �أجنحة �ملنظمات �لإن�شانية �ملحلية و�لدولية و�ملنظمات 
غري �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �خلريية وتعرفو� على �أكرب �لعلمات �لتجارية 

و�ملوؤ�ش�شات �لعاملية �مل�شاركة من جميع �أنحاء �لعامل.
وي�شاحب �ملوؤمتر، معر�س ي�شارك فيه �أكر من 600 من �ملنظمات غري 

�حلكومية و�جلمعيات �لإن�شانية �حلكومية و�ل�شركات و�ملوردين و�لعلمات 
�أحدث م�شاريعها وخدماتها. وعلوة على  �لتجارية �لدولية �لتي تعر�س 
ذلك ي�شت�شيف �ملعر�س 14 "ور�شة عمل للبتكار" ت�شتمر �أن�شطتها على 
�أيام د�خل منطقة �ملعر�س. وكما ي�شهد �ملعر�س م�شاركة كل من   3 مدى 

�جلناح �لفرن�شي وجناح منظمة �لأمم �ملتحدة.
"ديهاد" ينظم �شنوياً من قبل موؤ�ش�شة �ندك�س  �أن معر�س وموؤمتر  يذكر 
من  وب��دع��م  �لقاب�شة  �ن��دك�����س  يف  ع�شو   - و�مل��ع��ار���س  �مل���وؤمت���ر�ت  لتنظيم 
موؤ�ش�شة مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية وجمل�س دبي مل�شتقبل 
�آل مكتوم للأعمال �خلريية  ر��شد  بن  �لإن�شاين، وموؤ�ش�شة حممد  �لعمل 
و�لإن�شانية وهيئة �لهلل �لأحمر �لإمار�تي ومنظمة �لأمم �ملتحدة ودبي 
ه��ذ� �حلدث  وي��ق��ام  ه��ذ�  �لإن�����ش��ان��ي��ة.  �لعاملية للخدمات  و�مل��دي��ن��ة  �ل��ع��ط��اء 
�لإ�شلمية  �ل�شوؤون  ود�ئ��رة  �لإن�شانية  �مللك عبد �هلل  حتت رعاية موؤ�ش�شة 
و�لعمل �خلريي ومنظمة "باثفايندر �لدولية" وموؤ�ش�شة �حلياة للإغاثة 

و�لتنمية.

بلدية  يف  الأوراق  خف�س  % ن�سبة   100
•• دبي-وام: 

حققت بلدية دبي خف�شا يف �لأور�ق بن�شبة 100 
2020 وب��ل��غ ع��دد �لأور�ق  �مل��ائ��ة خ��لل ع��ام  يف 
ورقة  و743  �ألفا  و960  مليونا   20 �ملخف�شة 
95 مليون دره��م و�أكر  �أك��ر من  �شنويا وف��رت 

من مليون �شاعة عمل.
عام  �لهاجري مدير  د�وود  �ملهند�س  �شعادة  وقال 
�لبلدية �إن تنفيذ �لإجر�ء�ت �لتح�شينية �ملرتبطة 
با�شرت�تيجية دبي للمعاملت �للورقية �أدى �إىل 
�ملائة  يف   100 �إىل  �لرقمي  �لكتمال  ن�شبة  رفع 
وتلبية  و�ملوظفني  �ملتعاملني  ر�شا  ن�شبة  وزي��ادة 
�حتياجاتهم بطريقة متكاملة و��شتباقية ..لفتا 
�ل��ذك��ي��ة و�ل��رق��م��ي��ة �لتي  �مل��ع��ام��لت  �أن ع��دد  �إىل 
مليونا  بلغ   2020 ع��ام  يف  دب��ي  بلدية  قدمتها 

و877 �ألفا و987 معاملة رقمية.
�لو�شع  �لعمل من خلل تقييم  "بد�أنا  و�أ�شاف: 
�ل���ر�ه���ن وح�����ش��ر خ��ط �لأ���ش��ا���س ل��ب��ل��دي��ة دب���ي يف 
�ألفا  و984  مليونا   20 وب��ل��غ  �ل���ورق  ��شتخد�م 
�ملقدمة  �خل���دم���ات  يف  ت�����ش��ت��خ��دم  �أور�ق  و104 
�لرئي�شية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  و�ل��ع��م��ل��ي��ات  للمتعاملني 
و�لأور�ق  �ختياريا  �ملطبوعة  و�لأور�ق  و�لد�عمة 
يف �أنظمة تخطيط �ملو�رد �حلكومية وتبعا لذلك 
لعام  �مل�شتهدف  لتحقيق  م��ب��ادر�ت   7 حتديد  مت 
2019 ومتابعة �إجنازها حيث مت حتقيق نتيجة 
كما مت   2019 ع��ام  �مل��ائ��ة يف  56.94 يف  بلغت 
لعام  �مل�����ش��ت��ه��دف  لتحقيق  م���ب���ادر�ت   8 حت��دي��د 

."2020

و�أفاد باأن هناك مبادر�ت �إ�شافية تتمثل يف �لربط 
مع �جلهات �حلكومية �ملحلية و�لحتادية �إ�شافة 
و�إز�ل��ة جميع  �لنيوزيلندية  للربط مع �حلكومة 
�لأور�ق  �شر�ء  ووق��ف  منها  و�لتخل�س  �لطابعات 
للموظفني  ت��وع��وي��ة  ور�����س  و�إق����ام����ة  و�لأح����ب����ار 
و�ملتعاملني حول �أهمية ��شتخد�م �حللول �لبديلة 
��شتخد�م  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ال  ف��ئ��ة  وت��دري��ب  و�لتقنية 
�أجهزة  وت��وف��ري  و�لتكنولوجية  �لذكية  �لقنو�ت 

�حلا�شوب يف �شكنات �لعمال.
�إن���ه مت ت�شكيل ف��ري��ق عمل من  �ل��ه��اج��ري  وق���ال 
دبي  ��شرت�تيجية  لتنفيذ متطلبات  �لبلدية  قبل 
�لذكية  بدبي  و�ل�شتعانة  �للورقية  للمعاملت 

�لأور�ق  ع����دد  �لأ����ش���ا����س وحت���دي���د  حل�����ش��ر خ���ط 
�خلا�شة  �ملتطلبات  جميع  وح�شر  �مل�شتخدمة 
ب���ال���رب�م���ج �حل��ك��وم��ي��ة �مل�����ش��رتك��ة وو����ش���ع خطة 
م�شرتكة لتنفيذها ومت ��شتخد�م من�شة حكومة 
�جل���ه���ات �حلكومية  م���ع  ل��ل��رب��ط  �ل���ذك���ي���ة  دب����ي 
�أنه نتيجة للجهود �لدوؤوبة يف  �لأخ��رى. و�أو�شح 
عامي  �ملحددة خلل  �لتح�شينية  �ملبادر�ت  �إجناز 
�أمتتة  م�شاريع  �شملت  و�لتي  و2020   2019
و��شتحد�ث لأنظمة جديدة ومبادر�ت  للخدمات 
بن�شبة  �ل���ورق  تخفي�س  م��وؤ���ش��ر  حتقيق  مت  فقد 
يفوق  مبا   2020 �لعام  خلل  �ملائة  يف   100

�مل�شتهدف �ملحدد للعام نف�شه وهو 75 يف �ملائة.

2020 31 (1)
2020 31 (2)

2020 31 (3)
.2020 31 (4)

.2020 31 (5)
2020 31 (6)

2020 31 (7)
10%

2015 2 178 -1

5% www.smartagm.ae

50% -2
2021 14

2020 31 -3

www.smartagm.ae -4
2021 6 24)

.2021 7
-5

2021/4/6 -6

5%
is@bankfab.com

nwishah@qudrah.com 0504414922 -7

56.826.924 (8)
56.826.924

2018 31

984.386.593 (9)

1)

2)
(10)

(11)

2021 7

AGM



الثالثاء   16  مارس   2021  م   -   العـدد   13190  
Tuesday    16  March   2021   -  Issue No   13190

03

اأخبـار الإمـارات
الإمارات ملتالزمة داون تنظم ملتقى »اإنارات« الفرتا�سي 20 مار�س اجلاري

•• دبي-وام:

تنظم جمعية �لإمار�ت ملتلزمة د�ون ملتقى "�إنار�ت" �لفرت��شي يومي 20 
و21 مار�س �جلاري و�لذي يجمع نخبة من �ملخت�شني لبحث �لعديد من 
�ملو��شيع �ملتعلقة باحتياجات ذوي متلزمة د�ون و�أ�شرهم وتعزيز متكينهم 
ودجمهم يف �ملجتمع. وياأتي �مللتقى بالتز�من مع �ليوم �لعاملي ملتلزمة د�ون 
2021 �لذي ي�شادف 21 مار�س من كل عام ويحمل هذ� �لعام طابعا خا�شا 
يف ظل �لظروف �لتي ي�شهدها �لعامل �أجمع و�ملتمثلة يف جائحة "كورونا" ما 
يتطلب �لتز�ما تاما بالإجر�ء�ت �لحرت�زية للحفاظ على �شلمة �جلميع.

و�أ�شادت �لدكتورة منال جعرور رئي�شة جمل�س �إد�رة جمعية �لإمار�ت ملتلزمة 
د�ون ب��اجل��ه��ود �ل��ت��ي ت��ق��وم بها �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة وك��اف��ة ق��ط��اع��ات �لدولة 
�ملو�طنني  و�شحة  �شلمة  على  و�حل��ف��اظ  "كورونا"  جائحة  م��و�ج��ه��ة  يف 

على  و�لإب��ق��اء  �لأف�����ش��ل  لتقدمي  با�شتمر�ر  "ن�شعى  و�أ���ش��اف��ت:  و�ملقيمني. 
و�أولياء �لأمور و�ملجتمع ..وحر�شنا  �مل�شتفيدين  ج�شور تو��شل ممتدة مع 
�ملا�شي على تقدمي خدمات مبا�شرة للم�شتفيدين يف مركز  ومنذ �شبتمرب 
و�لتوجيهات  �لتعليمات  ك��اف��ة  بتطبيق  �لل��ت��ز�م  م��ع  باجلمعية  �لتطوير 
و�لإجر�ء�ت �لحرت�زية للحفاظ على �شلمة �مل�شتفيدين و�أولياء �أمورهم 

و�ملوظفني وكافة �ملتعاملني مع �جلمعية.
�شعار  ب��اأن  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائبة  نا�شر  �آل  ن��و�ل  �أف���ادت  جانبها  م��ن 
"مت�شلون  هو  د�ون  ملتلزمة  �لعاملي  باليوم  �لحتفال  مبنا�شبة  �جلمعية 
دوما" و�لذي مت تطبيقه بالفعل �أثناء �حلجر من خلل �لتو��شل �مل�شتمر 
و�شمان تفاعل ذوي متلزمة د�ون وو�شولهم �إىل كافة �ملعلومات و�لفعاليات 
من  ع��ززت  �لتي  و�لتطبيقات  �لجتماعي  �لتو��شل  من�شات  عرب  �مل�شرتكة 

عملية �لتو��شل.

الإمارات تزود قطاع غزة ب�سحنة ثانية من لقاح كوفيد- 19 
•• غزة-وام:

�أر�شلت دولة �لإمار�ت �شحنة ثانية من �للقاح �لرو�شي )�شبوتنيك - يف( 
�مل�شاد لفريو�س كورونا �مل�شتجد " كوفيد19-"، �إىل قطاع غزة حتتوي 
على 38700 جرعة، وت�شلمتها وز�رة �ل�شحة �لفل�شطينية عرب معرب 
يف  �لفل�شطينية  �ل�شحة  وز�رة  وع��ربت  �ملا�شي.  �خلمي�س  م�شاء  رف��ح 
بيان �شحفي عن �شكرها و�متنانها �إىل دولة �لإمار�ت على هذ� �لدعم 
و�لذي يعزز من �لإج��ر�ء�ت �ل�شحية يف مو�جهة جائحة كوفيد19- 
يف قطاع غزة. وثمنت �لوز�رة دور كل من �شاهم يف ت�شهيل و�شول هذه 
�أر�شلت يف  �لإم��ار�ت  �أن دولة  بالذكر  �إىل قطاع غزة. �جلدير  �ل�شحنة 
يف" �لرو�شي   - "�شبوتنيك  لقاح  من  جرعة  �أل��ف   20 �ملا�شي  فرب�ير 
دولة  �ل��ت��ز�م  �إط����ار  �مل�����ش��اع��د�ت يف  ه���ذه  وت��اأت��ي  لكوفيد19-،  �مل�����ش��اد 

�لكو�در  جهود  وتعزيز  �لفل�شطيني  �ل�شعب  دعم  يف  �مل�شتمر  �لإم���ار�ت 
�لطبية يف مكافحة �جلائحة، حيث �أر�شلت دولة �لإمار�ت يف هذ� �ل�شدد 
3 طائر�ت م�شاعد�ت طبية حتمل 36.6 طن بالإ�شافة �إىل 10 �آلف 
�ألف   36.6 منها  لي�شتفيد  تنف�س،  �أجهزة  و10  كورونا  فح�س  جهاز 
�لإم���ار�ت  2021، قامت دول��ة  ع��ام  ب��د�ي��ة  �ل��ك��و�در �لطبية. ويف  م��ن 
�أ���ش��رة يف قطاع  �آلف   10 ل��دع��م  �إغ��اث��ي��ة عاجلة  م�����ش��اع��د�ت  ب��اإر���ش��ال 
وبلغ  �لإغاثية.  �مل�شاعد�ت  �أطنان من   808 بتقدمي  قامت  غزة حيث 
 2010 من  �لفرتة  خ��لل  لفل�شطني  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�شاعد�ت  �جمايل 
254 مليون  حتى �لن مبلغ 1.14 مليار دولر �أمريكي، منها مبلغ 
دولر لوكالة �لأمم �ملتحدة لإغاثة وت�شغيل لجئي فل�شطني يف �ل�شرق 
"�لأونرو�" حيث تعد دولة �لم��ار�ت من �أكرب �جلهات �ملانحة  �لأدن��ى 

للأونرو� لتمويل خمتلف �لقطاعات يف �لأر��شي �لفل�شطينية.

عبداهلل بن زايد: اأنور قرقا�س وزكي ن�سيبة علمان باقيان يف اأعماقنا مبا حققاه من اإجنازات للدولة

ب��ن حممد قرقا�س  �أن���ور  �ل��دك��ت��ور 
ملهم �لدبلوما�شية �لإمار�تية".

وع����رب م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور �أن������ور بن 
حممد قرقا�س عن �شعادته باملحبة 
ب��ه��ا �ليوم  ي��ح��ظ��ى  �ل���ت���ي  و�مل�������ودة 
على  يناله  �ل��ذي  �لتقدير  وكذلك 

�أد�ء و�جبه جتاه وطنه.
هذ�  �إن  ك��ل��م��ت��ه  يف  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
ر�شالة مهمة وهي  �لتقدير يحمل 
�أبناءها  ت��ق��در  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن 
وت�شكرهم وقيادتنا �لر�شيدة تثمن 
خ���لل م�شرية  �ل��وط��ن  �أب���ن���اء  دور 
و�أكد  �ملختلفة.  باملوؤ�ش�شات  عملهم 
�ليوم  �لأ�شمى  �لر�شالة  �أن  معاليه 
هي �أن دولة �لإم��ار�ت ت�شتحق باأن 
نعمل  و�أن  ل��دي��ن��ا  م��ا  ك��ل  نعطيها 
وبروح  وب��ت��و����ش��ع  و�إخ��ل���س  بجد 
فنحن  �أجلها  من  �ل��و�ح��د  �لفريق 
�مل�شتقبل  �أج���ل  م��ن  نعمل  جميعا 
معاليه  و�أ�شار  �لقادمة.  و�لأجيال 
�لذي  �ل�شتثنائي  �لتكرمي  �أن  �إىل 
حظي به من قيادة �لدولة هو �أكرب 
تنبع  و�أهميته  ي�شتحق  مما  كثري�ً 

من �لر�شالة �لتي يحملها.
حمظوظا  "كنت  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال 
بعلقة ��شتثنائية مع �شمو �ل�شيخ 
 .. ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن  ع����ب����د�هلل 

وعلى  �خلارجية  لل�شوؤون  �ل��دول��ة 
م����دى �ل�����ش��ن��و�ت �ل���ت���ي م����رت كان 
حيثما حل �شوت �لإم��ار�ت �لقوي 
�ملعرب عن مو�قف دولتنا �ل�شجاعة 
�ملحافل  خم���ت���ل���ف  يف  و�ل����ع����ادل����ة 
ح�شوره  ع��رب  يثبت  �أن  فا�شتطاع 
�لإمار�تية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  �أن  �ل���د�ئ���م 
ثابتة ترتكز على �ل�شلم و�لعطاء 

ودعم �ل�شتقر�ر".
ذلك  "وقبل  ����ش���م���وه:  و�أ������ش�����اف 
�إنه  �أق���ول  �أن  وي�شرفني  ي�شعدين 
�لكثري  منه  تعلمت  �ل��ذي  �أ�شتاذي 
ورفيق دربي �لذي ع�شت معه كثري� 
من �لتفا�شيل �لتي يطول تعد�دها 
�ليوم  ت�شاهدونه  ما  مقدمتها  ويف 
و�أكد  �لوز�رة".  �أد�ء  يف  ت��األ��ق  م��ن 
�شموه: "�أن معايل زكي ن�شيبة هو 
�لأ�شتاذ �لكبري .. ولو حتدثنا عن 
تاريخه فاإنه تاريٌخ بحد ذ�ته .. هو 
�لإعلمي  وه��و   .. �لأدي���ب  �ملثقف 
�ملتمر�س و�ملفكر �للمع �لذي ر�فق 
و�ل���دن���ا �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د - ط��ي��ب �هلل 
ثر�ه - فكان له خري رفيق و�شديق 
.. ع��ا���س م��ع��ه خ���لل ن�����ش��اأة �حتاد 
دول��ة �لإم���ار�ت ووث��ق تلك �ملرحلة 
��شتلهمنا  فكره  من   .. بعدها  وم��ا 
�لتي  �ل��ن��اع��م��ة  �ل��ق��وة  روؤى  ك��ث��ري�ً 

وتوجه  عملنا".  �شمة  ه��ي  �ل��ث��ق��ة 
معاليه بالتحية �إىل جميع زملئه 
وكافة  �لإمار�تية  �لدبلوما�شية  يف 
..موؤكد�ً  �لدولة يف �خل��ارج  �شفر�ء 
�لظروف  �أ���ش��ع��ب  يف  �ثبتنا  "�أننا 
�متلكنا دبلوما�شية �شلبة وعلينا 
لتطوير  م�����ش��ت��م��ر  ب�����ش��ك��ل  �ل��ع��م��ل 
ّقيمنا  ب��ك��اف��ة  م��ع��ارف��ن��ا و�لل���ت���ز�م 
و�لعمل  و�ل��ت��و����ش��ع  �ل�����ش��رب  م��ث��ل 
و�ختتم  �لو�حد".  �ل��ف��ري��ق  ب���روح 
و�لثناء  ب��ال�����ش��ك��ر  ك��ل��م��ت��ه  م��ع��ال��ي��ه 
دبلوما�شي  ك����ل  �إىل  و�ل���ت���ق���دي���ر 
�لعاملني  وك��اف��ة  وم��ل��ح��ق  و���ش��ف��ري 
"لولكم  معاليه:  ق��ائ��ًل  ب��ال��وز�رة 
ما حققت �لدبلوما�شية �لإمار�تية 
ه��ذه �لنجاحات و�أوؤك���د ب��اأن طموح 
ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة وط���م���وح �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ 
�ل��ع��م��ل و�لجن�����از فما  ن��و����ش��ل  �أن 
ولي�س  �نطلق  نقطة  هو  حققناه 

نقطة و�شول".
فيديو  �حل�شور  �شاهد  ذلك  عقب 
ن�شيبة  زكي  معايل  "�شكر�ً  بعنو�ن 

ملهم �لدبلوما�شية �لثقافية".
�أن��ور ن�شيبة عن  وعرب معايل زكي 
فخره و�عتز�زه و�متنانه بالتو�جد 
�خلارجية  وز�رة  �أ����ش���رة  يف  �ل��ي��وم 

�آل نهيان يف كلمته �إن "�حتفاليتنا 
�إنها   .. �ليوم لي�شت كاأي �حتفالية 
�حتفالية �لعلو و�لرفعة.. فالوز�رة 
ت�شمو مبن يعملون بها .. وكل من 
�إل وق��د ترك  ي��غ��ادر فهو ل ي��غ��ادر 
�لأجيال  ب��ه  تقتدي  و�أث����ر�ً  ب�شمة 
لأنه  ياأتي  فاإمنا  ياأتي  من  وك��ل   ..

ي�شكل �إ�شافة مميزة".
�ملوجودون  "�أما  ���ش��م��وه:  و�أ���ش��اف 
ح���ال���ي���اً يف خم��ت��ل��ف �مل����ه����ام د�خ����ل 
ف���اإن���ه���م مثال  �ل����دول����ة وخ���ارج���ه���ا 
للعمل �جلاد �ملنتِج �خللق .. هكذ� 
ن�شاأْنا وهكذ� ن�شتمر وهكذ� تعودنا 
ن��ح��ن �أب���ن���اء دول����ة �لإم�������ار�ت منذ 
�آبائنا  �أي���دي  على  �حت��ادن��ا  �نطلق 

�ملوؤ�ش�شني".
�ليوم  ن��ق��ف  "�أننا  ���ش��م��وه:  و�أك�����د 
جميعا تقدير� وعرفانا ل�شخ�شني 
علماِن  ج��م��ي��ع��ا  ع��ل��ي��ن��ا  ع���زي���زي���ن 
من  حققاه  مبا  �أعماِقنا  يف  باقياِن 
�إجن����از�ت ل��دول��ة �لإم����ار�ت ووز�رة 
�خل���ارج���ي���ة و�ل���ت���ع���اون �ل�����دويل .. 
فيهما  ن���ودع  ب��ل  نودعهما  ل  نحن 
عنو�ن  �ملحبة  تلك  لتبقى  حمبتنا 

زمن حافل �أم�شياه معنا".
وقال �شموه: "�إنه منذ تويل معايل 
وزير  مهام  قرقا�س  �أن��ور  �لدكتور 

علقة وجد�نية فيها مودة وحمبة 
�أن  ..م�شيفا  �لفكر"  �شمو  و�أي�شاً 
�ل��ن��ق��ل��ة �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي ح��دث��ت يف 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة 
مل تكن لتحدث لول وجود قيادي 
�لعلقة  ه����ذه  ول�����ول  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي 
و�ملهمة  و�ل��ق��دمي��ة  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

و�لرئي�شية.
و�أك����د م��ع��ال��ي��ه �أن دول����ة �لإم�����ار�ت 
وعلينا  جميعا  �أع��ن��اق��ن��ا  يف  �أم���ان���ة 
�ل����ش���ط���لع مب�����ش��وؤول��ي��ت��ن��ا جتاه 
�أن�����ه ل��دي��ن��ا قيادة  وط��ن��ن��ا خ��ا���ش��ة 
تعرف  ل  ط���م���وح���ة  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
حمظوظون  ن��ح��ن   .. �مل�����ش��ت��ح��ي��ل 
ب���ك���ون���ن���ا م����و�ط����ن����ني �إم����ار�ت����ي����ني 
تعمل  �أن  جميعها  �لأج��ي��ال  وع��ل��ى 
ب��ت��ج��رد وق���د ���ش��ه��دن��ا �ل��ع��دي��د من 
�ل��ت��ح��دي��ات وخ��رج��ن��ا م��ن��ه��ا �أق���وى 
�أو���ش��ع. وق���ال معاليه:  وب��ع��لق��ات 
"كنت حمظوظا بتمثيل �ل�شيا�شية 
�خل���ارج���ي���ة ل����دول����ة �لإم����������ار�ت .. 
طموحة  ل��دول��ة  خ��ارج��ي��ة  �شيا�شة 
ناجحة وذ�ت �شمعة متميزة وكنت 
�أي�شا حمظوظا بالعمل حتت قيادة 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  مي��ث��ل��ه��ا  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
نهيان حيث  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
وكانت  ح��و�ج��ز  �أي  ه��ن��اك  يكن  مل 

�لعامة  �لدبلوما�شية  يف  �أ�شهمت 
و�لدبلوما�شية �لثقافية".

"�إن  ق��ائ��ًل:  كلمته  �شموه  و�ختتم 
ك����ل م����ن م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور �أن�����ور 
ن�شيبة لن  زك���ي  وم��ع��ايل  ق��رق��ا���س 
ي����غ����ادر� �أع���م���اق���ن���ا ف��ال��ع��م��ل �ل���ذي 
ق���دم���اه ك����ان ك��ب��ري� ول��ك��ل منهما 
ب�شمات ل تن�شى يف م�شرية نه�شة 
دول��ة �لإم����ار�ت و�أم���ا �لقلوب فهي 
بذل  خم��ل�����س  وب��ك��ل  ب��ه��م��ا  تنب�س 
و�أع���ط���ى ب�����ش��دق م��ن �أج����ل وطننا 
�أن  �إل  .. ل ي�شعني  وعزته ورفعته 
�أ���ش��ك��ره��م��ا ب��ا���ش��م��ي وب��ا���ش��م جميع 
منت�شبي وز�رة �خلارجية و�لتعاون 
�لدويل و�أقول لهما �شيظل فكركما 

ينري لنا �لطريق د�ئماً".
وك��ان��ت �ل��ف��ع��ال��ي��ة �لح��ت��ف��ال��ي��ة قد 
ب��د�أت بعر�س تقرير وثائقي يربز 
�أنور  �لدكتور  �إجن��از�ت معايل  �أهم 
ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س وم��ع��ايل زكي 
�أنور ن�شيبة وم�شاركاتهما يف م�شرية 
دولة �لإمار�ت بالإ�شافة �إىل عر�س 
�ل��ذ�ت��ي��ة �خلا�شة  �ل�����ش��رية  ف��ي��دي��و 

بالوزيرين و�إجناز�تهما".
عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  كلمة  وعقب 
بن ز�يد �آل نهيان .. �شاهد �حل�شور 
معايل  "�شكر�ً  عنو�ن  حتت  فيديو 

•• اأبوظبي-وام: 

ز�يد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�أنور  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  �أن  �ل����دويل 
�مل�شت�شار  ق���رق���ا����س  حم���م���د  ب����ن 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
�أنور  زك��ي  وم��ع��ايل  �ل��دول��ة  رئي�س 
ل�شاحب  �لثقايف  �مل�شت�شار  ن�شيبة 
�ل�شمو رئي�س �لدولة علماِن باقياِن 
يف �أعماِقنا مبا حققاه من �إجناز�ت 
�خلارجية  ووز�رة  �لإم��ار�ت  لدولة 

و�لتعاون �لدويل.
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة ���ش��م��وه خلل 
نظمتها  �لتي  �لحتفالية  �لأم�شية 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة 
رعاية  حت���ت  �لول  �أم�������س  م�����ش��اء 
وح�شور �شموه يف مقرها باأبوظبي 
�أن���ور بن  �ل��دك��ت��ور  لتكرمي م��ع��ايل 
�أنور  زك��ي  ومعايل  قرقا�س  حممد 

ن�شيبة.
�لأم�شية �لحتفالية معايل  ح�شر 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��خ��ب��وط ب���ن ن��ه��ي��ان بن 
مبارك �آل نهيان وزير دولة و�ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان بن خليفة �آل نهيان 
ومعايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي 
�لتعاون  ل���������ش����وؤون  دول������ة  وزي�������رة 
�شلطان  �لدكتور  وم��ع��ايل  �ل���دويل 
ب��ن �أح��م��د �جل��اب��ر وزي���ر �ل�شناعة 
ومعايل  �مل��ت��ق��دم��ة  و�لتكنولوجيا 
�ل�شايغ وزي��ر دولة  �أحمد بن علي 
�حلو�شني  يو�شف  يعقوب  و�شعادة 
و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  م�شاعد 
�لدولية  �ملنظمات  ل�شوؤون  �ل��دويل 
و�شعادة خالد عبد�هلل بالهول وكيل 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة 
ومنت�شبي  م�������ش���وؤويل  م���ن  وع�����دد 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة 

و�أع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي.
تقنية  عرب  �لحتفالية  ح�شر  كما 
من  ع��دد  بعد  عن  �ملرئي  �لت�شال 
و�أع�شاء  �خل��ارج  �لدولة يف  �شفر�ء 

�لبعثات �لتمثيلية.
وقال �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 

و�لتعاون �لدويل و�شعادته مب�شاعر 
�ملحبة و�ملودة �لتي حظي بها �ليوم 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �حل���ف���ل  ر�ع�����ي  م���ن 
�آل نهيان وجميع  عبد�هلل بن ز�يد 

�حل�شور.
�لقيادة  ث���ق���ة  �إن  م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 
�ل��ر���ش��ي��دة ه��ي ف��خ��ر ل��ك��ل مو�طن 
و�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
كان   - ث��ر�ه  نهيان - طيب �هلل  �آل 
ي��ع��ط��ي ب��ل ح����دود وي���ب���ادر بتلبية 

�حتياجات �جلميع.
 4 "ق�شيت  م���ع���ال���ي���ه:  و�أ������ش�����اف 
�أي������ام حياتي  �أج���م���ل  ���ش��ن��و�ت م���ن 
خلل تو�جدي يف وز�رة �خلارجية 
علقتي  �أن  �إل  �ل���دويل،  و�لتعاون 
ب���اخل���ارج���ي���ة �لإم�����ار�ت�����ي�����ة ب�����د�أت 
طيب   - ز�ي���د  فال�شيخ  ع��ق��ود  منذ 
�ل�شيا�شية  ع���ر�ب  ك��ان   - ث���ر�ه  �هلل 
وجنح  �لإم���ار�ت  لدولة  �خلارجية 
بف�شل �شيا�شته �خلارجية يف ك�شب 
�لأ�شدقاء و�حللفاء وتعزيز �شمعة 

دولة �لإمار�ت".
�ل��ي��وم هذه  "�أرى  م��ع��ال��ي��ه:  وق���ال 
عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  يف  �ل�����ش��م��ات 
يعمل  �ل����ذي  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
بد�أب من �أجل تعزيز �شمعة �لدولة 
ومت���ت���ني وت���ق���وي���ة ع���لق���ات���ه���ا مع 

�لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة".
جميع  �إىل  بال�شكر  معاليه  وتوجه 
�خلارجية  وز�رة  �أ�شرة  يف  �لزملء 
ق��ائ��ًل معاليه  �ل����دويل  و�ل��ت��ع��اون 
�لدولة  "قيادة  ك��ل��م��ت��ه:  خ��ت��ام  يف 
�لر�شيدة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن 
�مللك  د�ئماً  كانو�  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�حل����ام����ي �ل������ذي ح���ر����س ع���ل���ى �أن 
مت�شي م�شريتي يف �أمان و�شلم".

�شورة  �ل���ت���ق���اط  مت  �خل����ت����ام  ويف 
�ل�����ش��ي��خ عبد�هلل  ل�����ش��م��و  ج��م��اع��ي��ة 
�آل نهيان وزير �خلارجية  بن ز�يد 
معايل  م����ع  �ل��������دويل  و�ل����ت����ع����اون 
ب��ن حممد قرقا�س  �أن���ور  �ل��دك��ت��ور 
ومعايل زكي �أنور ن�شيبة و�أ�شحاب 
�ملعايل �لوزر�ء و�شعادة وكيل وز�رة 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل.

�سندوق الوطن يطلق �سل�سلة جل�سات »م�سريتي« احلوارية

�أه��م��ي��ة �لط�����لع و�ل��ب��ح��ث لفهم 
وبالتايل  �لعمل  ���ش��وق  �حتياجات 
حت��دي��د �مل�����ش��ار �لأك����ادمي����ي �لذي 
وخرب�تنا  موؤهلتنا  م��ع  يتنا�شب 

�ل�شخ�شية.
�ملجتهد  �ملو�طن  �أن  �شعادته  و�أك��د 
ومهار�ت  متيز  لديه  ومن  و�ملثابر 
�لتي  �لتحديات  ي�شتطيع مو�جهة 
ي��ف��ر���ش��ه��ا ����ش���وق �ل���ع���م���ل �حل����ايل 
"كوفيد  ج��ائ��ح��ة  ظ���ل  يف  خ��ا���ش��ة 
بالدور  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���اد    ."19
�ملوؤ�ش�شة  ب��ه  ت��ق��وم  �ل���ذي  �ل��ف��اع��ل 
�أج��ل دعم  �لحت��ادي��ة لل�شباب م��ن 
�ل�شباب �ملو�طن وتاأهيلهم وكذلك 

�لب�شرية  �مل��و�رد  وز�رة  تعاونها مع 
ك��ث��ري م��ن �ملجالت  و�ل��ت��وط��ني يف 
مبادرة  �أهمية  مثمنا  �ل�شلة،  ذ�ت 
ت�شتهدفه  وما  �لوطن"  "�شندوق 
ن����وع����ي����ة متكن  م��������ب��������ادر�ت  م������ن 
حتديد  من  و�ملو�طنات  �ملو�طنني 

م�شار�تهم �لكادميية و�ملهنية.
�شعيد  ����ش���ع���ادة  �أك�������د  ج���ه���ت���ه  م����ن 
�لنظري �لتز�م �ملوؤ�ش�شة �لحتادية 
ب��دع��م م���ب���ادر�ت تطوير  ل��ل�����ش��ب��اب 
و���ش��ق��ل م���ه���ار�ت �ل�����ش��ب��اب و "كل 
و��شحة  م�����ش��رية  ل���دي���ه  ���ش��خ�����س 
ي�شنعها بنف�شه وكل �شخ�س لديه 
���ش��غ��ف م��ع��ني ي���ت���و�ف���ق م���ع قطاع 

•• اأبوظبي -وام:

�أوىل  �ل�����وط�����ن  �����ش����ن����دوق  ن����ظ����م 
�شل�شك  ������ش�����م�����ن  �جل�����ل�����������ش�����ات 
"م�شريتي" �حلو�رية �لتي تهدف 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ة ع��ل��ى حتديد  مل�����ش��اع��دة 
وتطوير  �لأكادميية  تخ�ش�شاتهم 
مهار�تهم �ل�شخ�شية و�ملهنية ومبا 
يتما�شى مع متطلبات �شوق �لعمل 

يف �مل�شتقبل.
�لفرت��شية  �جلل�شة  و��شت�شافت 
�لتي عقدت بال�شر�كة مع �ملوؤ�ش�شة 
�ملو�رد  ووز�رة  لل�شباب  �لحت��ادي��ة 
نا�شر  �شعادة  و�لتوطني  �لب�شرية 
�مل����و�رد  وز�رة  وك��ي��ل  خ��رب��ا���س  ب���ن 
�لب�شرية و�لتوطني وذلك بح�شور 
عام  مدير  �لنظري  �شعيد  �شعادة 
�ملوؤ�ش�شة �لحتادية لل�شباب و�شعادة 
�أح��م��د ف��ك��ري م��دي��ر ع��ام �شندوق 
�ل��وط��ن ب��الإن��اب��ة وجم��م��وع��ة من 
�أحمد  ����ش���ع���ادة  �ل����ط����لب.  وق�����ال 
حممود فكري مدير عام �شندوق 
�شل�شلة  "تهدف  ب��الإن��اب��ة:  �لوطن 

�ل���ط���ال���ب���ة م���ه���رة �ل���ربي���ك���ي �أح����د 
"موهبتنا"  مبادرة  �إىل  �ملنت�شبني 
ذ�ت  �مل�����ح�����اور  م����ن  �ل���ع���دي���د  �إىل 
�لتخ�ش�س  �ختيار  بعملية  �ل�شلة 
�لأكادميي �مللئم و�آليات �للتحاق 
ب���اأف�������ش���ل �جل���ام���ع���ات ك���م���ا جرى 
ع��ل��ى جمموعة  �ل�����ش��وء  ت�����ش��ل��ي��ط 
�لتي  �لأكادميية  �لتخ�ش�شات  من 
بامل�شتقبل  �لعمل  ���ش��وق  يحتاجها 
و�أهمية �كت�شاب �ملهار�ت و�خلرب�ت 
�ملتعددة �للزمة للنجاح و�لتطوير 

�لوظيفي.
�أك���د ���ش��ع��ادة ن��ا���ش��ر ب��ن خربا�س  و 
دع������م ح���ك���وم���ة دول�������ة �لإم����������ار�ت 
خا�شة  �لوطنية  �لب�شرية  للكو�در 
�ل�شباب و�لعمل على توفري �لبيئة 
حتفزهم  �لتي  و�مل�شجعة  �ملنا�شبة 
�مل�شتقبلية  نحو حتقيق تطلعاتهم 
و�حل�شول على �لفر�س �لوظيفية 
وز�رة  �إن  وق�����ال  ل���ه���م.   �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
تنفذ  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية  �مل����و�رد 
ح���زم���ة م���ن �مل����ب����ادر�ت و�ل���رب�م���ج 
�لعديد  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ن��وع��ي��ة 

�حل���و�ري���ة  "م�شريتي"  ج��ل�����ش��ات 
و�ل����ت����ي ن��ن��ظ��م��ه��ا ���ش��م��ن م���ب���ادرة 
�ملوؤ�ش�شة  م��ع  وبالتعاون  موهبتنا 
توفري  �إىل  ل��ل�����ش��ب��اب  �لحت����ادي����ة 
ت���ق���دم جمموعة  وط��ن��ي��ة  م��ن�����ش��ة 
م����ن �ل�����ق�����ادة �ل����������رو�د و�خل�������رب�ء 
و�لدوليني  �ملحليني  و�مل�شت�شارين 
على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  على  وت��رك��ز 
و�لكليات  �لأكادميية  �لتخ�ش�شات 
و�مل����ه����ن �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ك���ج���زء من 
�مل���ق���دم لطلب  �مل��ه��ن��ي  �ل���ت���دري���ب 

برنامج موهبتنا".
" فخورون با�شت�شافتنا  و�أ�شاف : 
���ش��ع��ادة ن��ا���ش��ر ب��ن خ��رب��ا���س وكيل 
و�لتوطني  �لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة 
عام  مدير  �لنظري  �شعيد  و�شعادة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة �لحت���ادي���ة ل��ل�����ش��ب��اب يف 
"م�شريتي"  �شل�شلة  جل�شات  �أوىل 
جتاربهم  خ��ل���ش��ة  وم�����ش��ارك��ت��ه��م 
و�لعملية  �مل���ه���ن���ي���ة  وخ����رب�ت����ه����م 

لل�شباب".
خربا�س  بن  نا�شر  �شعادة  وتطرق 
خ������لل �جل���ل�������ش���ة �ل����ت����ي �أد�رت�����ه�����ا 

�ملحلية  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات  م���ن 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �خلا�شة  و�لحت���ادي���ة 
�ملو�طنني  دع����م  ت�����ش��ت��ه��دف  �ل���ت���ي 
و�مل����و�ط����ن����ات و�ل���ت���ي ت��رت��ك��ز على 
جمالت �لتدريب و�لتاأهيل �ملهني 
�إىل جانب متكينهم من �لتوظيف 
�خلا�س  �ل���ق���ط���اع  م���وؤ����ش�������ش���ات  يف 
�ملختلفة.  و��شتعر�س �شعادة نا�شر 
بن خربا�س �أمام �ل�شباب �مل�شاركني 
�لتي  و�ملهنية  �لتعليمية  م�شريته 
بد�أت بدر��شته لعلوم �إد�رة �لطري�ن 
بالوليات �ملتحدة �لمريكية ومن 
�لدولة  خ��ارج  بالعمل  �لتحاقه  ثم 
وفهم  تعلم  وبالتايل  �شنو�ت  لعدة 
خمتلفة  وللعمل  للحياة  �أمن����اط 
�إد�رة  �ل���ذي مكنه م��ن  وه��و �لأم���ر 
م���ه���ار�ت���ه وخ���رب�ت���ه ب�����ش��ك��ل فاعل 
و���ش��ل��ي��م.  و�أو����ش���ح �أن���ه ي��ج��ب على 
�ل�شباب �ملو�طن �لعمل نحو �لتعلم 
و�لتدريب يف �ملجالت كافة خا�شة 
�لآيل  �ل���ل���غ���ات وع����ل����وم �حل���ا����ش���ب 
�ملوهبة  و�م��ت��لك  و�للوج�شتيات 
موؤكد�  �ل��ن��ج��اح،  م��ن  متكننا  �ل��ت��ي 

و�لأهم  وتعليم  ومهنة  له  منا�شب 
�لإج���اب���ة  ���ش��ن��اع��ة  يف  ن�����ش��اه��م  �أن 
��شافة  و�جتاهها"  وو����ش���وح���ه���ا 
�لنظري.  �شعيد  ���ش��ع��ادة  �ق��ت��ب��ا���س 
�جلدير بالذكر �أن �شل�شلة جل�شات 
�لتوجيهية  �حلو�رية  "م�شريتي" 
م���ب���ادرة موهبتنا  م���ن  ت��ع��د ج����زء� 
وهي �إحدى �أهم مبادر�ت �شندوق 

�كت�شاف  �إىل  وت����ه����دف  �ل����وط����ن 
موهوبني  وطالبة  طالب   2000
ورع��اي��ة �أك��ر م��ن 500 منهم يف 
نخبة  من  مقدمة  �إثر�ئية  بر�مج 
�لأكادميية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلامعات 
�ل��ع��امل��ي��ة و�مل��ح��ل��ي��ة ودع�����م دخ���ول 
حول  �جل��ام��ع��ات  لأف�����ش��ل  �لطلبة 

�لعامل.

ا�ستنادًا اإىل م�ؤ�سر تكلفة التعليم

هيئة املعرفة: ل زيادة يف ر�سوم املدار�س اخلا�سة يف دبي العام الدرا�سي املقبل
•• دبي-وام: 

�أعلنت هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية يف دبي �أم�س �أنه ل زيادة يف �لر�شوم 
 ،2022-2021 �مل��در���ش��ي��ة ل��ل��م��د�ر���س �خل��ا���ش��ة ل��ل��ع��ام �ل��در����ش��ي �ملُ��ق��ب��ل 
دبي  مركز  عن  و�ل�شادر  �ملُعتمد  �لتعليم  تكلفة  موؤ�شر  �إىل  ��شتناد�ً  وذل��ك 
للإح�شاء و�لبالغ 2.58- % "�شالب �ثنني فا�شل ثمانية وخم�شني باملئة" 
�لذي ي�شتند على �ملنهجية �لإح�شائية �لعلمية �لدولية يف تركيب �لأرقام 
للر�شوم  �ل�شنوية  �لتعديلت  �حت�شاب  يف  �ملُتبعة  �ملنهجية  وهو  �لقيا�شية، 

�ملدر�شية يف �إطار عمل �شبط �لر�شوم �ملدر�شية للمد�ر�س �خلا�شة يف دبي.
�ملد�ر�س �خلا�شة يف دبي ر�شمياً  �لب�شرية  �ملعرفة و�لتنمية  و�أخطرت هيئة 
�ملدر�شية  �لر�شوم  �شبط  عمل  لإط��ار  �ملُعتمد  �لتعليم  تكلفة  مبوؤ�شر  �ليوم 
�شبط  عمل  لإط��ار  تنفيذ�ً  وذل��ك   ،2022-2021 �ملقبل  �لدر��شي  للعام 
�لغايات  م��ع  يتما�شى  مب��ا   2019 �ل��ع��ام  يف  وحتديثاته  �ملدر�شية  �لر�شوم 

مع  �لتو��شل  خلل  من  �إليها  ترد  �لتي  و�ملعلومات  للهيئة  �ل�شرت�تيجية 
�أولياء �لأمور وم�شّغلي �ملد�ر�س �خلا�شة.

وقال حممد �أحمد دروي�س، �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لت�شاريح و�للتز�م يف 
هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية بدبي.. " �أظهرت منظومة �لتعليم �ملدر�شي 
خلل  �ل�شتثنائية  �ل��ظ��روف  مع  للتكّيف  �لكافية  �مل��رون��ة  دب��ي  يف  �خلا�س 
�لفرتة �ملا�شية، ما �أ�شهم يف زيادة معدل �لتحاق �لطلبة باملد�ر�س �خلا�شة 
تعزيز  �لإم���ارة  ومو��شلة  �ملا�شية،  �لثلثة  �لأ�شهر  خ��لل   2.6% بن�شبة 
جاذبيتها كوجهة ُمف�شلة ملزودي �خلدمات �لتعليمية �مل�شهود لهم بالكفاءة 

ملمار�شة �لأعمال يف دبي".
لحت�شاب  �ملتبعة  �ملنهجية  �لآل��ي��ة  ه��و  �لتعليم  تكلفة  م��وؤ���ش��ر  �أن  و�أو���ش��ح 
وتنظيم تعديلت �لر�شوم �ملدر�شية يف �ملد�ر�س �خلا�شة بدبي وفقاً لإطار 
عمل �شبط �لر�شوم �ملدر�شية، و�لذي دخل حيز �لتطبيق للمرة �لأوىل يف 
�لعام 2012 ومت حتديثه يف �لعام 2019 بالتعاون مع �جلهات �حلكومية 

�لأم��ور وم�شّغلي  �أولياء  �لر�جعة من  �لتغذية  �إىل  �ملعنّية يف دبي، و��شتناد�ً 
�أن �لإطار يطّبق منهجية علمية ومعايري فنية  �ملد�ر�س �خلا�شة، مو�شحاً 
وذلك  �لتعليم"،  تكلفة  "موؤ�شر  �لتعليم" مع  "جودة  تربط  دولياً  معتمدة 
�خلدمات  من  كم�شتفيدين  �أمورهم  و�أول��ي��اء  �لطلب  م�شالح  ير�عي  مبا 
فيها بخطط  �لتعليم  �لرتقاء بجودة  �ملد�ر�س على  ي�شّجع  كما  �لتعليمية، 
�ملدر�شية  �لر�شوم  وتنظيم  �آلية متكاملة ل�شبط  �لأمد �شمن  عمل طويلة 
تو�زن بني �جلانبني �لتعليمي و�لقت�شادي، وحتمي م�شالح جميع �أطر�ف 

�لعملية �لتعليمية.
ولفت �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لت�شاريح و�للتز�م يف �لهيئة �إىل �أن موؤ�شر 
كافة  م�شالح  ت��ر�ع��ي  حم��ّف��زة  حكومية  �إج�����ر�ء�ت  ي��و�ك��ب  �لتعليم  تكلفة 
�لأطر�ف يف ظل تنّوع �خليار�ت �لتعليمية �أمام �أولياء �لأمور، و�لتي �أ�شهمت 
يف �مل�شي قدماً نحو حتقيق �لتو�زن بني �حتياجات �أولياء �لأمور من جهة 

وبني �لفر�س �لتعليمية �ملتوفرة ملد�ر�س �أبنائهم من جهة �أخرى".
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�شعيد  يو�شف  �مل�شت�شار  �شعادة  ق��ال 
�ل���ع���ربي، وك��ي��ل د�ئ�����رة �ل��ق�����ش��اء يف 
�لطفل  بيوم  �لحتفال  �إن  �أبوظبي، 
ع�شر من  �خل��ام�����س  �لإم����ار�ت����ي، يف 
بالتز�من  ع��ام،  كل  من  مار�س  �شهر 
يف  �لطفل  حقوق  قانون  �عتماد  مع 
مدى  يعك�س   2016 م��ار���س   15
بحماية  �لإم����������ار�ت  دول������ة  �ل����ت����ز�م 
و�شون ورعاية حقوق �لأطفال وفق 
ر�ئدة  وت�شريعية  قانونية  منظومة 
�ل�شليمة  �لتن�شئة  ت�شمن  ومتكاملة 

لأجيال �مل�شتقبل.
�ل�شيخة  �شمو  دع��م  �شعادته  وث��م��ن 
�لحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
�لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
�لرئي�شة  و�ل���ط���ف���ول���ة  ل���لأم���وم���ة 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
�ملبذولة  للجهود  �لإمار�ت"،  "�أم 
و�مل����ب����ادر�ت �ل��ن��وع��ي��ة �ل���ه���ادف���ة �إىل 
�حلفاظ على حق �لطفل يف �لرعاية 
�شاأنه �شمان  و�لهتمام وكل ما من 
�لأ�شرية  �حل���ق���وق  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه 
و�لتعليمية و�لجتماعية �لتي كفلتها 
�لقو�نني و�لت�شريعات، ول�شيما مع 
حماية  �خت�شا�شي  برنامج  �إط��لق 
�شفة  ومنحهم  �أبوظبي،  يف  �لطفل 
مهامهم  لأد�ء  �لق�شائية  �ل�شبطية 
�لتي  �حل���الت  �ل��وق��ائ��ي يف  للتدخل 

يتبني فيها تعر�س �شحة �أو �شلمة 
�لطفل للخطر، و�لتدخل �لعلجي 
و�ل�شتغلل  �لع����ت����د�ء  ح�����الت  يف 

و�لإهمال.
�ل��ق�����ش��اء تويل  د�ئ�����رة  �أن  و�أ�����ش����اف 
�لد�عمة  باملبادر�ت  خا�شاً  �هتماماً 
�ن����ط����لق����ا من  ه������ذ� �جل�����ان�����ب،  يف 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات 
�آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س  ز�يد 
�لرئا�شة،  ����ش���وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء، 
�أبوظبي،  يف  �لق�شاء  د�ئ���رة  رئي�س 
برت�شيخ منظومة ق�شائية متطورة 
تدعم �حلفاظ على حقوق �لأطفال 
يف ج��م��ي��ع م��ر�ح��ل��ه��م �ل��ع��م��ري��ة، مع 
�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى رف����ع �ل���وع���ي ون�شر 
�لثقافة �لقانونية للتعريف بحقوق 
�ل��ط��ف��ل وم�����ش��وؤول��ي��ات �ل��ق��ائ��م على 

رعايته.

•• اأبوظبي -وام:

عقد �لربملان �لإمار�تي للطفل جل�شته �لفتتاحية �لأوىل من �لف�شل �لت�شريعي 
�لأول �م�س يف قاعة ز�يد مبقر �ملجل�س �لوطني �لحتادي، بح�شور معايل �شقر 
غبا�س رئي�س �ملجل�س، وحتت �لرعاية �لكرمية ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة �لرئي�س 

�لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية.
وزير  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �لأوىل  �جلل�شة  �فتتاح  ح�شر 
�آل نهيان وزير  �ل�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك  �لت�شامح و�لتعاي�شومعايل 
دولةومعايل عبد�لرحمن بن حممد �لعوي�س وزير �ل�شحة ووقاية �ملجتمع وزير 
�حلمادي  �إبر�هيم  بن  ح�شني  �لحتاديومعايل  �لوطني  �ملجل�س  ل�شوؤون  �لدولة 
دولة  وزي��رة  �ملهريي  م�شبح  �شامل  بنت  جميلة  ومعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر 
ل�شوؤون �لتعليم �لعام، وعدد من �أع�شاء �ملجل�س �لوطني �لحتادي و�مل�شوؤولني يف 

�لدولة وممثلي �ملنظمات �لدولية.
وجاء �نطلق جل�شات �لربملان �لإمار�تي للطفل �شمن �حتفالت دولة �لإمار�ت 
بتن�شئة  �لإم��ار�ت  �لتز�م دولة  �إطار  �لإمار�تي، يف  �لطفل  "بيوم  �ملتحدة  �لعربية 
وذلك  �لدولة،  ت�شهدها  �لتي  �مل�شتد�مة  �لتنمية  م�شرية  ملتابعة  وتهيئته  �لطفل 
�ت�شاقا مع برنامج �لتمكني �لذي �أطلقه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 

نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" عام 2005 .
وقال معايل �شقر غبا�س رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي يف كلمة له يف �جلل�شة 
�لفتتاحية .." �أوُد يف �لبد�يِة �أن �أرحَب بكم جميعاً و�أهنئكم بافتتاح �أعمال برملان 
�لطفل، كما �أوُد �أن �عرَب عن �متناين وتقديري جلهود �ملجل�س �لأعلى للأمومة 

و�لطفولة يف �لتح�شرِي و�لعد�ِد لهذ� �حلدِث �لهام، �لذي نقدُر �أهميته".
و�أكد معاليه �أن برملاَن �لطفل هو �شاحٌة للأجياِل �ل�شاعدِة للرتبيِة على �لقيِم 
�حلو�ر  ثقافة  لن�شِر  من�شٌة  وهو  �لوطنية،  �لهويِة  وتر�شيِخ  �ل�شيلة،  �لوطنيِة 
ملبادئ  �إع���لًء  تع�شٍب  �و  حتيٍز  ب��دون  �لآخ��ر  ب��ال��ر�أي  و�لقبول  و�ملفتوح،  �ملُتبادل 
وقيم �لت�شامح، تلك �لقيُم �لتي غر�شها �لآباء �ملوؤ�ش�شون للدولِة، ف�شريُة �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طّيب �هلل ثر�ه، وم�شريُته ُتقدُم لنا منوذجا 

فريد� يف ��شتيعاِب وقبول �لر�أي �لآخر، و�لتحاوِر �لبّناِء لإثر�ِء �لأفكار.
وقال �إن برملاَنكم هذ� هو ثمرٌة من ثمر�ِت برنامج �لتمكني �ل�شيا�شي، �لذي �أطلقه 
"حفظه �هلل"، يف  �آل نهيان رئي�س �لدولة  �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
2005 حيث �أن هدف َهذ� �لربنامج هو متكنُي كل فئاِت �ل�شعب مبا فيها  عام 
�لأجياُل �ل�شاعدُة يف م�شريِة �لعمل ِ�لوطني بالدولة، كذلك فاإن هذ� �لربملاَن هو 
بذرٌة من بذوِر �خلري ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 

�لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�لأ�شرية.

و�أ�شاف معايل رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي.. �إن توجيه �شمو " �أم �لإمار�ت" 
يف عام 2018 باإن�شاء �ملجل�س �ل�شت�شاري للطفل كان هو نقطُة �لنطلق لإن�شاء 
برملان �لطفل حتى يتمكَن �لطفُل �لإمار�تي من �لتعبرِي عن �مانيه، وما يطمُح 
�شموها  من  جتعْل  مل  ومبادر�ِتها  جهوَدها  ولعل  �لوطن.  هذ�  م�شتقبِل  يف  �ليه 
رمز� وطنيا فح�شب، و�منا �أ�شبحت �شموها رمز� عربيا وعامليا يف �لبذِل و�لعطاِء 
�لربملان  �أع�����ش��اء  معاليه  وخ��اط��ب  �ل��وط��ُن.  بها  يفتخُر  �أج��ي��اٍل  لبناِء  �ملتو��شل 
" �إن برملاَنكم هذ� مك�شٌب جديد ُي�شاف �ىل حقوقكم  �لإمار�تي للطفل قائل.. 
فاإنَّ  لذلك  �لعاملية.  و�ملوؤ�شر�ت  �لدولية  �ملعايري  �أعلى  وفَق  دولتنا  د�خل  �ملُ�شانِة 
عليكم م�شوؤوليًة �أ�شا�شية يف جناِح هذه �لتجربة وتثبيت �أركانها من �جِل �أجيالكم 
ومن �أجِل �لأجيال �لتي تاأتي م�شتقبًل، لتوؤكَد ما قامت به دولُتنا يف حمايِة حقوق 
�ملجل�ُس  ومنها  �ل�شدد،  �شلطاتُها يف هذ�  به  قامت  �ل��ذي  �ل��دوَر  ولتوؤكَد  �لطفل، 
�لت�شريعات، وفى مقدمتها ما  �إق��ر�ر  �لوطني �لحت��ادي ،ودوُره �لهام من خلل 
و�ملعروف  �لطفل  ب�شاأن حقوق   3 رق��م  للقانون �لحت���ادي   2016 ع��ام  �ق��ره يف 
بقانون " ودمية " ، كما �ن �ملجل�َس ُيوىل �هتماما بالغا من خلل تو�شياته و�عمال 

جل�شاته وجلانه لكِل ما ُير�شُخ حقوَق �لطفل، وما يوؤكُد �لتلحَم �ل�شرى".
وقال معايل �شقر غبا�س " ن�شيحتي لكم �أبنائي �لأعز�ء �إنه �إذ� كانت من�شُة برملان 
�لطفل غايُتها تكري�ُس �لهوية و�مل�شوؤولية �لوطنية، فاإن هذه �لغايَة تتطلُب �قبالكم 
على درو�ِشكم بجديٍة و�إ�شر�ٍر، و�أْن تبذلو� ُق�شارى جهدكم يف ��شتيعاب ِكل ما هو 
حديٌث ومتطور يف ميادين �لعلم و�ملعرفة، فاملو�طنُة �لإيجابية تتطلُب منكم �أن 
ُت�شابقو� �لع�شَر يف �للحاِق بركب �لثور�ت �لعامليِة يف �لتكنولوجيا وعلوِم �مل�شتقبل، 
و�أن تتم�شكو� بهويتنا �لعربية �ل�شيلِة من خلل �حلفاظ على لغتنا �لعربية، و�أن 
تتعرفو�، �أي�شاً، على خمتلِف ثقافات �لعامل، و�أن تتو��شلو� مع كِل مفيٍد منها". 
يعك�س ُحقيقَة  ُمتميز�  برملانيا  �أد�ًء  لكم  " �أمتنى  قائل..  كلمته  معاليه  و�ختتم 
و�لهويِة  وبالنتماِء  بالعلِم  ُمت�شلحني  د�ئما  �شيكونون  �لم��ار�ت  دولة ِ �أطفاَل  �ن 
بعوِن  جميعاً  لكم  و�ل��ز�ه��ِر  �ل��و�ع��ِد  �مل�شتقبِل  ل�شت�شر�ِف  وُم�شتعدين  �لوطنية، 
�هلل وتوفيقِه". وقالت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 
�لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�أمني  �لفل�شي  �ل��رمي  �شعادة  �لقتها  �لأوىل  �جلل�شة  يف  لها  كلمة  يف   ، �لأ�شرية 
بخال�س  �إليكم  �أتقدم  �أن  .." ي�شعدين  و�لطفولة  للأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  عام 
�لتهنئة و�لتربيكات مبنا�شبة يوم �لطفل �لإمار�تي، و�لذي نوؤكد من خلله على 
حقوقكم �لأ�شا�شية �لتي و�شعتها دولة �لإمار�ت بقو�نينها وت�شريعاتها، وتعزيز�ً 
لدوركم ومكانتكم يف قلوبنا، و�إنه ملن دو�عي �شروري �أن ي�شادف هذ� �ليوم �جلل�شة 

�لفتتاحية للف�شل �لت�شريعي �لأول للربملان �لإمار�تي للطفل".
و�أكدت �شموها �أن �إن�شاء �لربملان �لإمار�تي للطفل ياأتي تاأكيد� على �أنكم �شركاء 
نع �لقر�ر و�مل�شتقبل، و�أحد �لأركان �لأ�شا�شية يف بنائه، و�إنني �أدعوكم  يف عملية �شُ
من هذ� �ملنرب �إىل �أن تكونو� �أع�شاًء برملانيني موؤثرين ومتار�شو� �أدو�ركم ب�شكل 
دولتنا  ت�شهدها  �لتي  و�لتنمية  �لبناء  عملية  يف  �لفاعلة  للم�شاهمة  ح�شاري 
بجميع  د�ئ��م��اً  وتنعمو�  طموحاتكم،  يلبي  وفيما  �آر�ئ��ك��م  عن  وت��ع��ربو�  �حلبيبة، 
�أولوياتنا  ���ش��د�رة  يف  حقوقكم  و�شتظل  عنها،  نتو�نى  ول��ن  مل  و�ل��ت��ي  حقوقكم، 

و�شنوفر لكم كل �شبل �لدعم و�لتمكني �ل�شامل ل�شمان رفاهكم وم�شتقبلكم.
برملانياً  من��وذج��اً  �شتقدمون  باأنكم  يقني،  على  �إنني  "ختاماً..  �شموها..  وقالت 
�لتنمية  ق��ادرون على �لنطلق للدفع مب�شرية  باأنكم  م�شرفاً، وعلى ثقٍة كاملة 
لكل ما فيه  يعينكم ويوفقكم  باأن  �ملوىل عز وجل  �شائلة  �لوطني،  �مل�شتوى  على 

خري".
من جانبه قال معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح و�لتعاي�س 
يف كلمة مبنا�شبة �فتتاح �لربملان �لإمار�تي للطفل.. " ي�شرفني �أن �أ�شارك بهذ� 
�حلدث �لذي يحظى برعاية كرمية من �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك ، �لتي 
د�ئما �شباقة يف �إر�شاء �لقيم و�ملبادئ �لتي ر�شخها �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ 

ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه".
�لتي  �ملبادر�ت و�لعمل  �إل جزء من  �ملباركة ما هي  �ملبادرة  �أن هذه  و�أك��د معاليه 
حتظى بدعم وتوجيه ورعاية من قبل �لقيادة �لر�شيدة للدولة يف �إر�شاء قو�عد 
�أعمارهم  من  �لرغم  على  و�ملو�طنات  �ملو�طنني  لكل  �لفر�شة  و�إعطاء  �لت�شاور 
و�إر�شاء  �لقادمة  �شنة  للخم�شني  له  نخطط  �ل��ذي  �مل�شتقبل  ر�شم  يف  للم�شاهمة 
�لتي  و�لأخ����لق  و�لقيم  ب��امل��ب��ادئ  و�لل��ت��ز�م  �لح���رت�م  �أ�شا�شها  �ملتينة  �ل��ق��و�ع��د 
ز�يد  �ل�شيخ  تعاىل  له  �ملغفور  �لو�لد  �ملوؤ�ش�س  ومن  و�أج��د�دن��ا  �أبائنا  ورثناها من 
بن �شلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه" �لتي ترعاها وحتر�س عليها �شمو �ل�شيخة 

فاطمة بنت مبارك.
" �أم �لإمار�ت" �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت  " نتقدم بجزيل �ل�شكر للو�لدة  وقال 
�لدولة  بتقدم هذه  ينفع  ما  و�لدعم جلميع  �لكرمية  �لرعاية  مبارك على هذه 
و�إعطاء �ملن�شات �حلو�رية و�لتعارف و�إبد�ء �لر�أي جلميع �لعمار يف هذه �لدولة. 
�لتقدير  كل  لهم  �أك��ن  �لذين  وبناتي  لأبنائي  متنياتي  قائل.."  كلمته  و�ختتم 
و�لثقة لأنهم عماد �مل�شتقبل وقادة �مل�شتقبل و�لذي �شيكون م�شتقبل هذ� �لوطن 
ويف  وعالية  خفاقة  د�ئما  �لتي  �لإم���ار�ت  ر�ي��ة  حاملني  و�شيكونون  عاتقهم  على 
�مل�شتقبل وذروة هذه  قادة  و�أنتم   .. وبناتي  �أبنائي  �لتوفيق  لكم  و�أمتنى  �ملقدمة، 
�لبلد .. وتعلمنا من �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان باأن �لروة �حلقيقية هي يف 
�أبنائنا وبناتنا.. �و�شيكم �أبنائي وبناتي مب�شتقبلكم و�نتمائكم وولئكم و�حلر�س 

على ك�شب �ملعارف ومو�كبة �لتطور�ت و�أن نكون كما تريد لنا قيادتنا �حلكيمة باأن 
ن�شارك �لعامل يف م�شريتنا على �أ�ش�س �ل�شلم و�لتعارف و�لت�شامح ونبذ �لتطرف 

و�لتع�شب و�أن نكون �لقدوة يف تر�شيخ �ملبادئ �لإن�شانية �لنبيلة".
 " فيها..  قال  كلمة  �شنا  �لأع�شاء  �أك��رب  �ملطيوعي  عمر  بن  �شعيد  �لطفل  و�لقى 
، نبد�أ �ليوم  ُت�شابق �لعامل بال�شنو�ت  ، �لإم��ار�ت  نزرع ونح�شد ، ننجز و نحتفل 
حقبة جديدة ، ملهمة ، نكتب من خللها تاريخ �خلم�شني عاما �ملقبلة حمتفلني 
ز�يد  �أح��لم  ،و  �أطفالنا  �أح��لم  معنا  ، حاملني  �لفتية  للدولة  �لذهبي  باليوبيل 
وجيل �مل�شتقبل، �لذي �شيقود مهمة �لل م�شتحيل، بو�شولنا �ملريخ حققنا هدفاً 

من �أهد�فنا ،منتلك مقومات متنحنا �لكثري لنحققه".
�شمو  �إيفاء حق  عن  عاجزًة  �ل�شعر  ق��و�يف  ،و  �ل�شكر  كلمات  تاأتي  " وهنا  و�أ�شاف 
مبا  مديد�ً  كثري�ً  �شكر�ً  و�لعرفان  �لتقدير  �ل�شيخة فاطمة " �أم �لإمار�ت" من 
ل يعد و ل يح�شى ، و حر�شاً على ح�شول �لطفل �لإمار�تي على من�شة تدعمه، 
حا�شره  على  حتماً،  �شتوؤثر  ق���ر�ر�ت  �تخاذ  يف  ر�أي��ه  فيها  ليبدي  �شوته  وت�شمع 
و  ودمي��ة  لقانون  مكمًل  ليكون   ، �لإم��ار�ت��ي  �لطفل  برملان  �إن�شاء  مت  وم�شتقبله 
للمجهود �لكبري و�مل�شاريع و�ملبادر�ت �لتي قامت بها حكومة وقيادة دولة �لمار�ت 

�لعربية �ملتحدة".
ونلتزم  ونعاهد  �لنجاح  رحلة  �لتغيري  رحلة  تبد�أ  " هنا  �ملطيوعي  �لطفل  وق��ال 
كانت  لطاملا  �لتي  لكر�مته  و�شوناً  �لطفل،  حتمي  �لتي  و�لت�شريعات  بالقو�نني 
�أول���وي���ة ل���دى ح��ك��وم��ة �ل��ب��لد �شن�شعى ك��اأع�����ش��اء حت��ت ه���ذه �ل��ُق��ب��ة ع��ل��ى �لعمل 
بال�شفافية و�مل�شد�قية ونقتدي بحكامنا �لذين تعلمنا منهم �لدرو�س و�شنحر�س 
ملف  لتطوير  و�شعياً  �لوطن  خدمة  يف  منلك  ما  ببذل  �لعمل  يف  �لتفاين  على 

�لطفل يف كافة �لقطاعات".
و�لإجن���از�ت  �لأرق���ام  حتقيق  نحو  ومت�شارعة  ثابتة  بخطو�ت  " نتقدم  و�أ���ش��اف 
نفتتح  بركته  وعلى  �هلل  ب�شم  ز�ي��د،  عيال  باأننا  �لتي جتعلنا فخورين  و�ملعجز�ت 
بال�شلم  ب���د�أت  ق��د  �جلل�شة  وك��ان��ت  للطفل".  �لم��ار�ت��ي  �ل��ربمل��ان  جل�شات  �أوىل 
�لوطني وتلوة �آيات من �لذكر �حلكيم، وقر�ءة قر�ر �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة، ب�شاأن دعوة �لربملان �لإمار�تي 

للطفل للنعقاد.
�ملجل�س  �ملربمة بني  �لتفاهم  �لط��لع على مذكرة  وبعد  �أن��ه  على  �لقر�ر  ون�س 
�لعامة للمجل�س �لوطني �لحتادي، وبناًء  �لأعلى للأمومة و�لطفولة و�لأمانة 
�لإم��ار�ت��ي للطفل  �ل��ربمل��ان  �لآت��ي : يدعى  �مل�����ش��اور�ت بني �لطرفني قررنا  على 
للنعقاد يف ف�شله �لت�شريعي �لأول �شباح يوم �لثنني �ملو�فق 15 مار�س ل�شنة 
2021م، وعلى فريق �لإعد�د و�لتح�شري للجل�شة �لفتتاحية للربملان �لإمار�تي 
للطفل �تخاذ �لإجر�ء�ت �للزمة لتنفيذه، وينفذ هذ� �لقر�ر من تاريخ �شدوره.

•• اأبوظبي-وام: 

�شركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �أمنية"،  "حتقيق  موؤ�ش�شة  حققت 
�لطفلة  "�شحة" �أم��ن��ي��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  �أب��وظ��ب��ي 
�لإمار�تية "�شّما" و�لبالغة من �لعمر 14عاماً، يف �لعمل 
�لطبية،  خليفة  �ل�شيخ  مدينة  يف  كامل  ي��وم  مل��دة  كطبيبة 
�إحدى من�شاآت �شركة "�شحة"، وذلك مبنا�شبة يوم �لطفل 

�لإمار�تي.
و��شتقبل عدد من �لأطباء �لعاملني يف مدينة �ل�شيخ خليفة 
�لطبية وفريق عمل موؤ�ش�شة "حتقيق �أمنية" �لطفلة �شما 
مع عائلتها، �لقادمة من مدينة �لعني وذلك مع �إتباع كافة 
�لتجو�ل  م��ن  �شّما  متّكنت  حيث  �لإح��رت�زي��ة  �لإج����ر�ء�ت 
برفقة �إحدى �لطبيبات للتعّرف على �أق�شام �مل�شت�شفى، كما 
للتعّرف  �فرت��شياً  �ملر�شى  �لأطفال  �إىل  بالتحّدث  قامت 
على حالتهم و�مل�شاهمة يف تقدمي �ل�شت�شار�ت �إليهم عن 

بعد.
كطبيبة  عملها  على  تقدير  �شهادة  �شّما  �لطفلة  وت�شّلمت 

ليوم و�حد.
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لزبيدي،  �ل�شيد هاين  و�أعرب 
�شركة  كل من  �إىل  و�إمتنانه  �شكره  عن  �أمنية"  "حتقيق 
مدينة  �إد�رة  و�إىل  "�شحة"  �ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي 
�ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة �ل��ط��ب��ي��ة و�لأط����ب����اء �ل��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا على 
���ش��اك��ر� �لطو�قم  ت��ل��ك �لأم��ن��ي��ة،  م�����ش��اع��دت��ه��م يف حت��ق��ي��ق 
�لطبي على عملهم باإخل�س وتفاٍن يف �خلطوط �لأمامية 
يف معركة �لإمار�ت �شد جائحة فريو�س كورونا �ملُ�شتجد، 

للمحافظة على �شحة و�شلمة جمتمع دولة �لإمار�ت.
�لتنفيذي  �لرئي�س  فتحي  ط��ارق  �لدكتور  �أك��د  جانبه  من 
"�شحة" على تقدمي رعاية �شحية عالية �جلودة  ل�شركة 
جميع  جانب  �إىل  جهودها  تو��شل  و�أن  �ملجتمع،  لأف���ر�د 

�ملوؤ�ش�شات ملو�جهة جائحة كوفيد19-.

حتت رعاية ال�سيخة فاطمة.. انطالق اأعمال الربملان الإماراتي للطفل

حتقيق اأمنية حتقق حلم طفلة باأن تكون طبيبة ليوم واحد

•• اأبوظبي- وام: 

خلل  جرعة   37،969 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
تقدميها  مت  �لتي  �جلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك  �ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات 
حتى �أم�س 6،578،881 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 66.52 جرعة لكل 
100 �شخ�س. ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح #كوفيد19 
و�شعياً �إىل �لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد 

يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س كوفيد19.
لتو�شيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أخ��رى ومتا�شيا مع خطة  من جهة 
وزيادة نطاق �لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت 
�مل�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم 
�ل�  �ل�شاعات  205،579 فح�شا جديد� خلل  �إج��ر�ء  �ل��وز�رة عن  ..�أعلنت 
�ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات   24
�لدولة  يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج����ر�ء�ت  تكثيف  �لطبي.   و�شاهم  �لفح�س 

وتو�شيع نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 1،898 حالة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  �إ�شابة 
جمموع  يبلغ  وبذلك  �للزمة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

�حلالت �مل�شجلة 428،295 حالة.
7 حالت م�شابة وذلك من تد�عيات �لإ�شابة  �ل��وز�رة عن وفاة  �أعلنت    كما 
 1،402 �ل��دول��ة  يف  �لوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  بفريو�س 
تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  حالة.   و�أعربت 

�مل�شابني،  جلميع  �لعاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  �ملتوفني،  ل��ذوي  ومو��شاتها 
بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية  �جلهات  مع  �لتعاون  �ملجتمع  ب��اأف��ر�د  مهيبة 

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شلمة �جلميع.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 2،438 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا 
تلقيهم  بعد  �ملر�س  �أع��ر����س  من  �لتام  19" وتعافيهم   - "كوفيد  �مل�شتجد 
جمموع  يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولهم  منذ  �للزمة  �ل�شحية  �لرعاية 

حالت �ل�شفاء 408،085 حالة.

اأجرت 205,579 فح�سا ك�سفت عن 1,898 اإ�سابة

»ال�سحة« تعلن �سفاء 2,438 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 37,969 جرعة من لقاح ك�فيد 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• دبي-وام: 

�أهدت هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي �أطفالها يف قرية �لعائلة وخدمة روؤية 
"عاملي �ل�شغري" ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  �ملح�شون، �ملجموعة �لق�ش�شية 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�ل��ذي حتتفل به  "رعاه �هلل" وذل��ك مبنا�شبة يوم �لطفل �لإم��ار�ت��ي  دبي 
�لدولة يف �خلام�س ع�شر من �شهر مار�س من كل عام. وياأتي ذلك تز�مناً 
وت�شجيعهم  للقر�ءة  �لأطفال  حما�س  ��شتثمار  وبهدف  �لقر�ءة  �شهر  مع 
على �ختيار �لكتب ذ�ت �لقيمة �لرتبوية �لتي ت�شاهم يف بناء �شخ�شياتهم 
وتعزيز قدرتهم على �شياغة طموحات و�عدة و�لعمل بحما�س لتحقيقها. 
ومت توزيع �ملجموعة، وهي �شل�شلة من خم�س ق�ش�س مت �إخر�جها ب�شكل 
جذ�ب و�أنيق م�شتوحى من �لبيئة �ملحلية، على �لأطفال وت�شجيعهم على 
قر�ءتها ومناق�شتها معاً بهدف �إ�شعال روح �ملناف�شة لديهم وحتفيزهم على 

��شتنباط �حلكم �مل�شتفادة منها. وبينت خلود �ل�شرف، مدير �إد�رة �لت�شال 
و�لت�شويق �ملوؤ�ش�شي يف هيئة تنمية �ملجتمع �ن جمموعة "عاملي �ل�شغري" 
و�شنو�ت  وذك��ري��ات��ه  �شموه  جتربة  على  ل��لط��لع  �مل��ج��ال  للأطفال  تتيح 
�لتي  �لدرو�س  لتعلم  �أمامهم  �لطريق  تفتح  �أن  وميكن  و�شبابه،  طفولته 
��شتقاها من �لتجارب و�ملو�قف �ملختلفة �لتي عاي�شها طو�ل �شنو�ت عمره، 
و�لتي �شاهمت يف ت�شكيل روؤيته للحياة و�شاعدته على تخطي �لتحديات 
من  ح��زم��ة  دب��ي  يف  �ملجتمع  تنمية  هيئة  وت��وف��ر  ف��ر���س.  �إىل  وحتويلها 
�لقيادة  روؤي��ة  مع  �لأطفال متا�شياً  �ملخ�ش�شة حلماية ومتكني  �خلدمات 
عر�شة  �لأك��ر  �لفئات  كاإحدى  �لأطفال  نحو  م�شوؤوليتها  من  و�نطلقاً 
�ل�شاخن  �خل��ط  �ملا�شي  �ل��ع��ام  خ��لل  �أطلقت  ق��د  �لهيئة  وك��ان��ت  لل�شرر، 
800988 وذلك بهدف توفري قناة تو��شل على مد�ر  �لطفل  حلماية 
�ل�شاعة تتيح للأطفال و�ملتعاملني معهم �لإبلغ عن �أي �إ�شاءة �أو �نتهاك 

حمتمل بحق �لطفل، مبا ي�شمن تعزيز حمايته و��شتقر�ره.

تنمية املجتمع بدبي تهدي اأطفالها »عاملي ال�سغري« لال�ستفادة 
من املواقف وتعلم الدرو�س

يو�سف العربي: يوم الطفل 
وقانون حقوقه يعك�سان التزام 

الإمارات بحماية ورعاية الأطفال
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�لأولوية  ، تعطي  �لإم��ار�ت برعاية حكومة ر�شيدة  يحظى �لطفل يف دولة 
لبناء �لإن�شان باعتباره ثروة وطنية ، حر�شا منها على ت�شخري كافة �ملو�رد 
�أجيال و�عية موؤهلة بالعلم و �خلربة تو�جه  �أجل تربية  و �لإمكانيات من 

حتديات �مل�شتقبل و تلبي ند�ء �لوطن.
ل�شيما  �لإم��ار�ت��ي��ة  ب��الأ���ش��رة  �ملعنية  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  تعمل  جانبها  م��ن 
باإطلق بر�مج و مبادر�ت  �لإم���ار�ت  روؤي��ة قيادة دول��ة  �لطفل على حتقيق 

د�عمة للأ�شرة �لإمار�تية من �أجل تربية �أطفالها يف بيئة و�عية .
�أنباء  ل��وك��ال��ة  م��ن خ��لل ت�شريحات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م�����ش��وؤول��ون يف تلك  و�أك���د 
15 مار�س  �ل��ذي ي�شادف  �لإم��ار�ت )و�م( مبنا�شبة يوم �لطفل �لإم��ار�ت��ي 
من كل عام حر�شهم على �بتكار و تنفيذ بر�مج و مبادر�ت توعوية ت�شاهم 

يف تكوين �شخ�شية �لطفل و حتقيق ��شتقر�ره �لنف�شي .
و�أعربت �شعادة �لرمي بنت عبد�هلل �لفل�شي �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  بتوجيهات  �ملجل�س  حر�س  عن  و�لطفولة  للأمومة 
بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى للأمومة 
" على  " �أم �لإم��ار�ت  و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 
، و�إعد�دهم  �مل�شتقبل يف دولة �لإم��ار�ت  �أجيال  متكني و رفع م�شتوى وعي 
منذ مرحلة �لطفولة ملتابعة م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة �لتي ت�شهدها �لدولة 
. و�أكدت �شعادتها يف ت�شريحها مو��شلة �ملجل�س �إطلق �لرب�مج و �ملبادر�ت 

�لتوعوية لتوفري �لبيئة �لآمنة لرتبية �لطفل �لإمار�تي .
�لأعلى للأمومة و�لطفولة  �ملجل�س  �أهم مبادر�ت  �أن من �شمن  و�أو�شحت 
�لإعلن بتاريخ 22 فرب�ير 2020 ، عن �إن�شاء �أول برملان �إمار�تي للطفل 
�أ�شحاب  من  ن�شبة  بينهم  وبنات" وم��ن  "بنني  "40" ع�شو�ً  من  يتاألف   ،
رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة   ، �ل��ه��م��م 
�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة �لرئي�شة 
�ل��ت��ز�م دول���ة �لإم���ار�ت  م��ن  �لأع��ل��ى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ���ش��ري��ة، و�ن��ط��لق��اً 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  ملتابعة م�شرية  �لطفل وتهيئته  بتن�شئة  �ملتحدة  �لعربية 
جل�شته  للطفل  �لإم��ار�ت��ي  �لربملان  عقد  �إىل  لفتة  �ل��دول��ة،  ت�شهدها  �لتي 
بالتز�من مع  مار�س   15 يوم  �لأول  �لت�شريعي  للف�شل  �لأوىل  �لفتتاحية 

�حتفالت �لدولة بيوم �لطفل �لإمار�تي.
ولفتت �إىل قر�ر �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك باإن�شاء جمل�س ��شت�شاري 
للأمومة  �لأع���ل���ى  للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم����ني  ملكتب  ت��اب��ع��ا  ي��ك��ون  ل��لأط��ف��ال 
و�لطفولة ، بتاريخ 17 �شبتمرب 2018 ، مبنا�شبة مرور خم�شة ع�شر عاما 
يوليو  �شهر  من   30 يف  و�لطفولة  للأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  تاأ�شي�س  على 

.2003
من جهة �أخرى �أ�شارت �شعادة �لرمي بنت عبد�هلل �لفل�شي �إىل �إبر�م �ملجل�س 
�لأعلى للأمومة و�لطفولة عام 2020 عدد من مذكر�ت �لتفاهم مع كل 
من وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة تهدف �إىل �إعد�د �ملو�د �لتعليمية و�لتثقيفية 
بهدف رفع �لوعي �لبيئي لدى �لأطفال ، و �إعد�د وتنفيذ �لرب�مج و�ملبادر�ت 
و   ، للأطفال  �لبيئة  جائزة  �إط��لق  و   ، �لأط��ف��ال  لفئة  �لبيئية  و�لأن�شطة 
�إ�شر�ك �أع�شاء �ملجل�س �ل�شت�شاري للأطفال يف تنفيذ �ملبادر�ت و�لفعاليات 
و�لأن�شطة �لتي تنظمها �أو ت�شارك بها وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة ، موؤكدة 
�لتغري  وز�رة  م��ع  بالتعاون  و�لطفولة  ل��لأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �إط���لق 

�ملناخي و�لبيئة " جائزة �لبيئة للطفل " يوم 15 مار�س 2020 .
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  تفاهم مع  �إب��ر�م مذكرة  �أي�شا  �أن��ه مت  و�أ�شافت 
�لتي تهدف �إىل تر�شيخ �مل�شاو�ة و�مل�شاركة يف �شنع �لقر�ر عن طريق �حلو�ر 
�إع��د�د جيل ق��ادر على  و�لتعبري عن �ل��ر�أي يف �إط��ار منظم لدى �لأطفال ، 
ممار�شة �أدو�ره �لجتماعية وم�شاهمته �لفاعلة يف �لبناء و�لتنمية �ملجتمعية 
، و تعريف �لأطفال بحقوقهم ، و تدريب �لطفل �لإمار�تي على ��شتخد�م 
و�شائل �لتعبري عن �لر�أي وتقبل �لر�أي �لآخر وفقاً لآليات �لعمل �لربملاين ، و 
كذلك مذكرة تفاهم مع �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شلمية و�لأوقاف تهدف 
�إىل تعزيز �لتعاون و�لتن�شيق بني �لطرفني مبا يتفق مع �أهد�فهما �مل�شرتكة 
يف ذ�ت �ل�شلة بتنمية وتطوير �لوعي بق�شايا �لأمومة و�لطفولة يف �لدولة 
، �لعمل على تفعيل �ل�شرت�تيجية �لوطنية للأمومة و�لطفولة ، و �ل�شعي 
نحو حت�شني �لأ�شرة يف �لدولة و�حلفاظ على تلحمها ومتا�شكها وحمايتها 
من �لأفكار �لهد�مة و�لتيار�ت �ملنحرفة و�ملتطرفة و�لدخيلة على �ملجتمع 
�لإمار�تي ، كما �أبرم مذكرة تفاهم مع جمعية �لإمار�ت للتوحد تهدف �إىل 
 ، و�لجتماعي  و�لثقايف  �لريا�شي  �ملجال  �خل��رب�ت يف  وتبادل  �لتعاون  دعم 
�لتعاون و�لتن�شيق يف تنظيم  ، و  �أ�شحاب �لهمم  �ملتعاملني مع  بناء قدر�ت 
�لأطفال  �إجن���از�ت  و�إب���ر�ز   ، �لعمل  وور����س  �لتدريبية  و�ل��رب�م��ج  �لأن�شطة 

�أ�شحاب �لهمم يف كافة �ملجالت �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية.
و�أ�شافت �أن �ملجل�س قام باإ�شد�ر كتاب "�لأطفال يف �لإمار�ت" وتوزيعه على 
ن�شر  بهدف  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  على  ون�شره  و�جلامعات  �ملد�ر�س 

�لوعي حول حقوق �لأطفال.
وذكرت �أن �ملجل�س نظم بالإ�شافة �إىل كل ما �شبق عدد من �لدور�ت �لتدريبية 
�ل�شت�شاري  �ملجل�س  لأع�����ش��اء  مكثفة  تدريبية  دور�ت  �مل��ث��ال  �شبيل  على   ،
للأطفال يف مهار�ت �ل�شوت و�لإلقاء و�لتحدث �أمام �جلمهور بالتن�شيق مع 
هيئة �ل�شارقة للإذ�عة و�لتلفزيون ، و دورة تدريبية حول بروتوكول �للباقة 
تهدف  و�لإل��ق��اء  �لعر�س  ومهار�ت  �لجتماعي  �لإتيكيت  وفنون  �ل�شلوكية 
�لقر�ر،  و�شناع  و�مل�شوؤولني  �لآخرين  مع  �لتو��شل  فن  على  تدريبهم  �إىل 
ودور�ت للحو�ر �لناجح مع �لآخرين وقوة �لتاأثري بالتو��شل �لفعال وتعلم 
�ملرونة و�شبط �لنف�س و�لتحكم يف �لنفعالت ، كما نظم عدد من �لور�س 
�لعربية  �خلليج  ب��دول  �ليوني�شف  منظمة  م��ع  بالتعاون  منها  �لتدريبية 
للتعريف بحقوق �لطفل تهدف �إىل توعية �أع�شاء برملان �لطفل �لإمار�تي 
�مل�شتقبل  �لذكاء �ل�شطناعي و��شت�شر�ف  �أي�شا حول م�شار�ت  و  بحقوقهم 
حكومي  كتوجه  �مل�شتقبل  ثقافة  تر�شيخ  �أج��ل  من   ، للخم�شني  و�ل�شتعد�د 
ون�شر �لوعي مبفهوم ��شت�شر�ف �مل�شتقبل و�أهميته وبناء قدر�ت �أبناء �لوطن 
على فهم �ملتغري�ت ملو�كبة متطلبات �ملرحلة �لقادمة ولتمكينهم من تطوير 
�لإب��د�ع و�لبتكار للم�شاهمة يف حتقيق  معارفهم و�أفكارهم وقيادتهم نحو 
و   ، عاملية  �لدولة كوجهة  وتعزيز مكانة  للم�شتقبل  و�جلاهزية  �ل�شتد�مة 
نظم كذلك جل�شة �فرت��شية لأع�شاء �لربملان �لإمار�تي للطفل لإ�شر�كهم 
يف ت�شميم حماور �خلم�شني عاماً ، ومت ر�شد خمرجاتها من خلل �لروؤى 
�لعلمية  �ملجالت  و�إبد�عية يف  باأفكار مبتكرة  �مل�شت�شرفة للم�شتقبل  �لنرية 
و�لثقافية و�لريا�شية و�لقت�شادية و�لجتماعية و�لأمن �لغذ�ئي وغريها.

ول��ف��ت��ت ���ش��ع��ادت��ه��ا �إىل �أن���ه مت �لإع�����لن ع��ن م��ن��ت��دى ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
�لأعلى  �ملجل�س  ج��ائ��زة  �إط���لق  و   ،  2021 ع��ام  و�ل��ط��ف��ول��ة يف  ل��لأم��وم��ة 

للأمومة و�لطفولة للوقاية من �لتنمر يف عام 2020 ، كما �أطلق �ملجل�س 
للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  مع  بالتعاون  و�لطفولة  للأمومة  �لأعلى 
"يوني�شف" 7 مار�س 2021 حملة �لوقاية من �لإ�شابات و�لتي من �شاأنها 
توفري �لن�شائح و�ملعلومات للم�شاعدة على �لعناية بالطفل و�حلفاظ على 
وز�رة  مع  بالتعاون  و�لطفولة  للأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  عمل  و   ، �شلمته 
باأبوظبي وهيئة �ل�شحة بدبي على توفري  �ل�شحة ووقاية ود�ئرة �ل�شحة 
�ت�شال  �لدولة ورقم  �إم��ار�ت  و�مل�شت�شفيات يف كافة  �لعياد�ت  باأ�شماء  قائمة 
خط �شاخن لل�شتفادة منه و�لتو��شل ب�شكل مبا�شر للرد على ��شتف�شار�ت 

�لأمهات �ملرتبطة بالظروف �لإ�شتثنائية خلل جائحة كوفيد – 19 .
ومن جانبها تتبنى د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي منظومة ��شرت�تيجية لتوعية 

�لأطفال تهدف �إىل بناء جمتمع قائم على ثقافة �حرت�م �لقانون .
و�شرح �شعادة �مل�شت�شار يو�شف �شعيد �لعربي وكيل د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي، 
�أن د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي؛ عملت وفق توجيهات �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
رئي�س  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
د�ئرة �لق�شاء؛ على تبني �لعديد من �ملبادر�ت و�مل�شاريع يف �إطار منظومة 
��شرت�تيجية تهدف �إىل بناء جمتمع قائم على ثقافة �حرت�م �لقانون عرب 
يف  وفعالني  �شاحلني  �أف���ر�د�ً  ليكونو�  للأطفال  �لقانونية  �ملعرفة  تقدمي 
�ملجتمع، ومبا يتو�فق مع روؤية �لإمار�ت 2021 و�شوًل �إىل مئوية �لحتاد 

يف 2071.
�لتحديات  ��شتطاعت جت��اوز  �ل��د�ئ��رة  �أن  �لإط���ار؛  ه��ذ�  �شعادته يف  و�أو���ش��ح 
2020؛ ح��ي��ث و����ش��ل��ت تنفيذ  �ل��ت��ي و�ج���ه���ت �ل���ع���امل ك��ك��ل خ���لل �ل���ع���ام 
عرب  ل��لأط��ف��ال  �لتوعوية  خدماتها  وق��دم��ت  �ملعتمدة،  �لتوعوية  �خل��ط��ة 
تقنيات �لت�شال �حلديث، مع حتديث �ملو�شوعات �ملقدمة مبا يتنا�شب مع 
�لحتياجات �لآنية للمعرفة �لقانونية لدى �لأطفال خلل فرتة �لتعقيم 

�لوطني.
قبل  �لتوعوية  تنفيذ خطتها  ب��د�أت  قد  كانت  �لق�شاء  د�ئ��رة  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�لثاين  �لأ���ش��ري  �أبوظبي  ملتقى  يف  �شاركت  حيث  �لوطني،  �لتعقيم  ف��رتة 
كما   ." �ملجتمعي  و�لذكاء  "�لأ�شرة  �شعار  حتت  �لثانية  دورت��ه  يف   2020
لتوعيتهم  ع��ام��اُ   12 �شن  دون  �لأط��ف��ال  ت�شتهدف  توعوية  حملة  نظمت 
مبخاطر �لعتد�ء و�لتحر�س �جلن�شي �لذي يخلف �آثار�ً �شيئة وم�شاعفات 
35 من  ، �إ�شافة �إىل تنظيم حما�شرة مب�شاركة  نف�شية خطرية م�شتقبًل 
�لطفل  تربية  �لإيجابية وطرق  �لرتبية  �أهمية  �لأطفال حول  �أمور  �أولياء 

على حتمل �مل�شوؤولية.
وذكر �أن بالتز�من مع �إحياء �ليوم �لعاملي للت�شامح، نظمت د�ئرة �لق�شاء عرب 
�لت�شامح".  �لمار�تية وطن  " �لأ�شرة  بعنو�ن  تيمز"؛ حما�شره  " برنامج 
و�لعني. وذلك  �أبوظبي  4 مد�ر�س يف مدينتي  433 طالبة من  مب�شاركة 
بهدف تعزيز مفهوم �لت�شامح لدى �جليل �جلديد. ومن جهة �أخرى، وبناء 
على �لدر��شات �ملخت�شة باجلر�ئم �لتي يتوقع تفاقمها خلل فرتة �لتعقيم 
�لوطني؛ نظمت د�ئرة �لق�شاء عدد من �ملحا�شر�ت �لتوعوية حول �جلر�ئم 
�للكرتونية 170 طالبة يف �ملرحلة �لثانوية. �إ�شافة �إىل حما�شرة توعوية 
لأولياء �لأمور حول �جلر�ئم �للكرتونية وكيفية وقاية �لأبناء من �لوقوع 

حتت طائلة �لقانون �أو �أن يكونو� �شحية لإحدى هذه �جلر�ئم.
�ملركز �لوطني للتاأهيل �ن  �لغافري، مدير عام  وقال �شعادة �لدكتور حمد 
�ملركز يويل فئتي �لأطفال و�ملر�هقني �لكثري من �لإهتمام يف كافة �أن�شطته 
، خا�شة  �لإم��ار�ت  دولة  مل�شتقبل وجمتمع  �لد�فعة  �لقوة  �لتوعوية، لأنهم 
م�شتوى  على  �ملقبلة  ع��ام��اً  للخم�شني  �لتخطيط  ب��دء  ع��ن  �حل��دي��ث  عند 

�لدولة.
و�أكد �شعادته �أن ��شرت�تيجية �ملركز �لوطني للتاأهيل قائمة على تفعيل �أعلى 
م�شتويات �لوقاية عرب بر�مج م�شممة �حرت�فياً وم�شندة علمياً ل�شتد�مة 
عرب  و�مل��ر�ه��ق��ني  �لأط��ف��ال  لفئتي  للو�شول  �شعيهم  �أك���د  كما  خمرجاتها، 
مو�قعهم يف �ملد�ر�س و�أماكن �للعب و�لرتفيه، و�لتحدث بلغتهم وبالطريقة 
�لتي قد توؤثر �إيجابي ب�شكل يعزز �ل�شلوكيات �ل�شحيحة لديهم، ويبعدهم 

عن �ل�شلوكيات �أو توجهات �شلبية.
و�أ�شار �ىل �عتمادهم يف �ملركز بر�مج �لوقاية �ملدر�شية �لتي ت�شتهدف طلبة 
�أن  ع�شر مو�شحا  �لثاين  �ل�شف  �ل�شف �خلام�س وحتى  من  ب��دء�ً  �ملد�ر�س 
خماطبة وتوجيه بر�مج تعزيز �لوعي لدى �لطلبة ل ميكن �أن توؤتي ثمارها 

كاملة دون �حل�شول على دعم �لكو�در �لتعليمية يف �ملد�ر�س.
و�أكد حر�شهم على �لتدريب بالإر�شاد�ت و�لتوجيهات �لتي من �شاأنها �إبعاد 
�لطلبة عن �أية �حتمالية للنخر�ط يف �لإدمان، ومن ثم �لك�شف و�لتدخل 
�لأويل و�ملبكر يف حال �كت�شاف �أية حالت م�شتبه بها �أو موؤكدة، لفتا �ىل �أن 
برنامج فو��شل �لذي مت تطبيقة على طلبة مد�ر�س �لمار�ت �لوطنية خري 

�شاهد على ذلك .
و�أ�شاف �أن �ملركز نفذ على مد�ر �لأعو�م �لأربعة �ملا�شية �شل�شلة من �مللتقيات 
300 طالب  ي��زي��د ع��ن  م��ا  ل��دى  �مل��ع��رف��ة  ب��ن��اء  �ل��ت��ي �شاهمت يف  �ل�شيفية 
وطالبة من خمتلف �ملد�ر�س على م�شتوى �لدولة ، و��شتناد�ً �إىل خمرجات 
ممن  وطالبة  طالب   21 من  جمموعة  باختيار  �ملركز  قام  �مللتقيات،  هذه 
مبثابة  ليكونو�  �لتعلم  وحب  و�لتو��شل  �لقيادة  يف  متميزة  مهار�ت  �أب��دو� 
�شفر�ء له، يدعمون جهوده يف ن�شر ر�شائل �لتوعية عرب تقدمي حما�شر�ت 
عن  وب��ع��ي��دة  مبتكرة  وبطريقة  �مل��د�ر���س  يف  لزملئهم  ت��وع��وي��ة  وجل�شات 
يحمل  متخ�ش�شاً  برناجماً  م��وؤخ��ر�ً  �ملركز  �شمم  كما   ، �لتقليدية  �لطرق 
مهار�ت  تنمية  �إىل  خلله  من  يهدف  �لو�لدية"،  �ملهار�ت  "برنامج  عنو�ن 
وتعريف  �ملبكرة،  �لطفولة  مرحلة  يف  �أب��ن��اءه��م  م��ع  �لتعامل  يف  �ل��و�ل��دي��ن 
�أطفالهم، و�ل�شبل �ل�شحيحة لفر�س  باأف�شل �شبل �لتو��شل مع  �لو�لدين 
�لرقابة �ل�شليمة و�لطرق �لفعالة لتقدمي و�إعطاء �لن�شائح و�لإر�شاد�ت ، و 
هذ� �لربنامج ي�شهم يف تعزيز قدرة �لو�لدين على جتنيب �أطفالهم خماطر 

�لإنخر�ط باأية �شلوكيات غري �شليمة يف �مل�شتقبل مبا يف ذلك �لإدمان.
 – وقال �ن مع ظهور �أمناط حياتية جديدة ب�شبب �نت�شار جائحة كوفيد 
19، حر�س �ملركز �أي�شاً على تطوير �أدو�ته وبر�جمه �لوقائية و�لعلجية 
�أجندتهم  من  �أ�شا�شياً  ج��زء�ً  �لفرت��شية  �لتوعوية  �لرب�مج  �أ�شبحت  �إذ   ،
يبثها  �لتي  �لتوعوية  و�ملحا�شر�ت  �لنقا�شية  �جلل�شات  خ��لل  م��ن  وذل��ك 
�ملركز عرب قنو�ته �لر�شمية على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي و�لتي ت�شمل 

تويرت، �ن�شتجر�م، في�شبوك، يوتيوب، و�شناب ت�شات، وغريها .
و�لتاأثري على  �لإدم���ان  �أمن��اط جديدة من  ن�شر  �أن للجائحة دور يف  و�أك��د 
�ل�شلوكيات و�شّرعت من وترية �نت�شار بع�شها، لفتا �إىل �لإدمان �للكرتوين 

و�لإدمان على �لألعاب �للكرتونية.
كما �أكد �أن مع �حتفال دولة �لإمار�ت بيوم �لطفل �لإمار�تي، كان ل بد لنا 
لنوعية  للنتباه  و�ملربني  �لآب��اء  حتفيز  و�شرورة  �ملو�شوع،  هذ�  �إث��ارة  من 

�لكرتونياً وحماولة �شمان �شلمتها من  �أبناوؤهم  �لتي ميار�شها  �لأن�شطة 
جهة، وعدم ��شتهلكها لوقتهم وطاقاتهم من جهة �أخرى.

و�لتن�شيق  بالتعاون  للتاأهيل  �لوطني  �ملركز  يعمل  �ل�شياق  �ن يف هذ�  وقال 
�ملوؤ�ش�شات �ملتخ�ش�شة يف كل  و�أب��رز  �لعاملية  مع �شركائه يف منظمة �ل�شحة 
�لوليات �ملتحدة و�ليابان؛ على تطوير قدر�ته �لت�شغيلية وكو�دره �لب�شرية 
للتعامل مع �أية خماطر حمتملة مرتبطة بالإدمان �لإلكرتوين للأطفال 

و�لبالغني على حد �شو�ء.
�لإلكرتونية  تطوير خدماته  على  كذلك  يعمل  �ل��ر�ه��ن،  �لوقت  �أن��ه  و�أك��د 
ب�شورة جتعلها �أكر تكامًل، بحيث تتيح لكافة �أفر�د �ملجتمع من �لتو��شل 
مع فريق �ملركز �ملخت�س لطلب �ل�شت�شار�ت حول خمتلف �لق�شايا �ملرتبطة 
بالإدمان بكافة �أنو�عه وبالأمناط �ل�شلوكية �ملرتبطة به و�لناجتة عنه، مبا 

يف ذلك تلك �ملرتبطة بالأطفال.
�لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �لرميثي  م��رمي  �شعادة  �أك���دت  فيما 
دور�ملوؤ�ش�شة �لد�عم لإعد�د جيل و�ع و معتز بهويته �لوطنية ، �نطلقا من 
و  �مل�شتد�مة لأ�شرة و�عية  �لإجتماعية  " �لتنمية  �ملتمثلة يف  �ملوؤ�ش�شة  روؤية 

جمتمع متما�شك " .
كما �أكدت �شعادتها حر�س موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية بناء على توجيهات �شمو 
�ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  رئي�شة �لحت��اد  بنت مبارك  �ل�شيخة فاطمة 
�لأعلى للأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية " �أم 
�لإمار�ت " ، على �مل�شاركة يف �حتفالت �لدولة بيوم �لطفل �لإمار�تي يف 15 
فعاليات  بتنظيم  عام  كل  نوفمرب من   20 يف  �لعاملي  �لطفل  يوم  و  مار�س 

خا�شة بهذه �ملنا�شبات .
�إد�رة تنمية �لطفل و�ل�شباب باملوؤ�ش�شة قدمت خلل عامي  �أن  و�أ�شارت �إىل 
للفئات �لعمرية من 6 �ىل 18 عام ،  2020-2021 عدد� من �خلدمات 
منها خدمة " طفولة �منة " �لتي مت ت�شميمها لفئة �لأطفال بهدف ن�شر 
وقايتهم  و  �لإ�شاءة  من  �أنف�شهم  حماية  من  متكينهم  و  وتوعيتهم  �ملعرفة 
�أدو�ت  با�شتخد�م  تفاعلية  �أن�شطة  تنفيذ  �لتقنيات �حلديثة من خلل  من 
و منهجيات تتنا�شب مع �خل�شائ�س �لنمائية للطفل بهدف �إي�شال �ملعرفة 
�لطفل  ، كما مت تقدمي خدمة" جمل�س  �لأط��ف��ال  �إىل  �للزمة  �مل��ه��ار�ت  و 
�لإجتماعي " �لذي ي�شم يف ع�شويته 100 طفل من كافة مناطق �أبوظبي 
ك�شفر�ء و ممثلني لأطفال مناطقهم و يهدف �ىل تعزيز مهار�ت �لتو��شل 

و �حلو�ر �لإيجابي لدى �لطفل للتعبري عن �آر�ئه و �حرت�م �لر�أي �لخرو 
و  �أ�شرته  جتاه  �لطفل  لدى  �ملجتمعية  و  �لفردية  �مل�شوؤولية  قيمة  تر�شيخ 

جمتمعه و وطنه.
و�أ�شافت �أن خلل فرتة جائحة كوفيد 19 �أطلقت �ملوؤ�ش�شة خدمة " نادي 
�لفعاليات  من  �لعديد  تت�شمن  " �لتي  �لإفرت��شي  �ل��د�ر  �شباب  و  �أطفال 
بهدف  �لفر�غ  وقت  لإ�شتثمار  �ملتنوعة  �لتثقيفية  و  �لرتفيهية  و  �لتوعوية 
و  �لإجتماعية  �لإ�شت�شار�ت  توفري  و  �لأ�شا�شية  �حلياتية  �ملهار�ت  �إك�شابهم 

�لنف�شية و�لرتبوية.
�لتنمية  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ل  ب�شرى  �ل��دك��ت��ورة  ���ش��ع��ادة  و�أ����ش���ارت 
�ملجتمعية بد�ئرة تنمية �ملجتمع �إىل بر�مج ومبادر�ت �لد�ئرة �لتي ت�شتهدف 

�لأ�شرة و�لطفل .
و �أو�شحت �شعادتها �أن �لد�ئرة تو��شل جهودها نحو حتقيق روؤيتها �لر�مية 
بناء  �إىل  �ل�شعي  خ��لل  من  �ملجتمع،  �أف��ر�د  لكافة  كرمية  حياة  توفري  �إىل 
�أ�شرة متما�شكة ت�شكل نو�ة ملجتمع مت�شامح وحا�شنة ل�شتى فئاته، ل�شيما 
�أن �أفر�د �لأ�شرة �لإمار�تية هم ركيزة �ملجتمع وقاعدته �لأ�شا�شية يف �لتنمية 

و�لبناء.
�إمارة  �إن د�ئرة تنمية �ملجتمع وبالتعاون مع �لقطاع �لجتماعي يف  وقالت 
�أبوظبي، تعمل ب�شكل م�شتمر ومتو��شل من خلل تنفيذ حزمة من �ملبادر�ت 
�لر�مية �إىل �إن�شاء نظام رعاية متكامل للأطفال من �أ�شحاب �لهمم و�أ�شرهم، 
و�لذي يهدف �إىل تعزيز �لك�شف �ملبكر و�لتدخل �ملبكر و�لدمج ودعم �لأ�شرة. 
و�أكدت �شعي د�ئرة تنمية �ملجتمع على تطوير ��شرت�تيجية ُمتكاملة جلودة 
حياة �لأ�شرة مبا فيها كبار �ملو�طنني و�ل�شباب و�لتي تركز �حدى حماورها 
على دعم �لأ�شر و�أطفالهم ل�شمان رفاهيتهم و�زدهارهم د�خل �ملجتمع، كما 
�لتي  و�حلياة  �لعمل  بني  �لتو�زن  �شيا�شات  حول  حتليلية  در��شة  �ع��د�د  مت 
�أجل  من  �ل�شيا�شات،  ه��ذه  ب�شاأن  تو�شيات  وقدمت  �لعاملني  �لآب���اء  تدعم 
و�للتز�مات  �ل�شخ�شية  �لعمل و�حلياة  �لتو�زن بني  �لأ�شر يف حتقيق  دعم 
تعمل مع  �ملجتمع  تنمية  د�ئ��رة  �أن  �إىل  و�أ�شارت  �أطفالهم.  ورعاية  �لعائلية 
�جلهات �ملجتمعية ذ�ت �لعلقة على تنفيذ �شل�شلة من �ملبادر�ت �لتي تدعم 
�لقطاع �لجتماعي يف �إمارة �أبوظبي ب�شكل عام، و�لأ�شرة و�لطفل على وجه 
�أجل �شبيل تعزيز موؤ�شر�ت جودة �حلياة وتعزيز �لتلحم  �خل�شو�س، من 

و�لرت�بط و�لتكاتف بني خمتلف �أفر�د �لأ�شرة.
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•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�ملرور  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ن��ق��ب��ي  �شعيد  �ح��م��د  �ل��ع��م��ي��د  ح�����ش��ر 
و�لإنقاذ  �لإ�شعاف  دورة  �خليمة،  ر�أ���س  ب�شرطة  و�لدوريات 
�لقيادة  يف  ُع��ق��دت  �ل��ت��ي  �لتاأ�شي�شية،  �ل��ط��رق  ح����و�دث  يف 
و�لإنقاذ،  �لإ�شعاف  – ق�شم  �خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة 
بالتن�شيق مع �أكادميية �لدفاع �ملدين، و�لتي قدمها �لر�ئد 
طارق �ل�شرهان رئي�س ق�شم �لإ�شعاف و�لإنقاذ ب�شرطة ر�أ�س 

�خليمة، بح�شور جميع �ملعنيني مبهام �لإ�شعاف و�لإنقاذ.
ر��س �خليمة،  ب�شرطة  و�لدوريات  �مل��رور  �إد�رة  و�أك��د مدير 

�لتاأ�شي�شية،  �لإ�شعاف و�لإنقاذ يف حو�دث �لطرق  باأن دورة 
�ملعلومات  م��ن  بالعديد  ز�خ���رة  وه��ي  �شهر،  مل��دة  �شت�شتمر 
�لهامة يف جمال �إنقاذ �مل�شابني بحو�دث �لطرق، حيث ت�شمل 
عملية  وتطبيقات  نظرية  وتدريبات  م��و�د  تقدمي  �ل���دورة 
�حلو�دث  وق��وع  �ثناء  �تخاذها  يتم  �لتي  �لإج����ر�ء�ت  ح��ول 
وكيفية �لتعامل معها، مع �لتدريب على �لإ�شعافات �لأولية 
ت��اأه��ي��ل وحتفيز موظفي  كيفية  و���ش��رح  �حل���ادث  م��وق��ع  يف 
و�لُي�شر،  �لدقة  مبنتهى  �أعمالهم  لأد�ء  و�لإنقاذ  �لإ�شعاف 

مع �ملحافظة على �جلودة و�لتميز يف �لأد�ء. 
�لإ�شعاف و�لإنقاذ  باأن دورة  �لنقبي،  �أحمد  �لعميد  و�أو�شح 

�لتوجة  �إط��ار  �لتاأ�شي�شية، قد ج��اءت يف  �لطرق  يف ح��و�دث 
�ملتمثل  �لثالث  هدفها  يف  �لد�خلية،  ل��وز�رة  �ل�شرت�تيجي 
�أع���ل���ى م�����ش��ت��وي��ات �لأم�����ن و�ل�����ش��لم��ة للدفاع  يف حت��ق��ي��ق 
وتوفري  �لتوعية،  ون�شر  �ل�شلمة  ثقافة  بتعميم  �مل���دين، 
�لعمليات  متكني  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ب��ه��ا،  �ملتعلقة  �ل���ش��رت�ط��ات 
و�مللئمة  �مل��وح��دة  �لتقنيات  �أف�����ش��ل  با�شتخد�م  و�مل��ر�ك��ز 
خلدمات �ل�شلمة �ملرتبطة بالدفاع �ملدين، م�شري�ً �إىل �أن 
�لتي  �ملتدرب باملعارف و�ملهار�ت  �ل��دورة تزويد  �لهدف من 
�لإ�شعاف  لأع��م��ال  �لتنفيذية  �خل��ط��ط  �إع����د�د  م��ن  متكنه 

و�لإنقاذ، و�لدفاع �ملدين، و�لإ�شر�ف على تنفيذها.

�سرطة راأ�س اخليمة تنظم دورة الإ�سعاف والإنقاذ حلوادث الطرق 
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• رئي�سة الربملان الإماراتي للطفل ت�ؤكد اأهمية حتقيق الأهداف املن�س�دة من خالل اإعداد  
جيٍل قادٍر على ممار�سة اأدواره املجتمعية وم�ساهمته الفاعلة يف البناِء والتنمية

• الربملان الإماراتي للطفل يعقد جل�سته الإجرائية الأوىل وينتخب 
الرئي�س ونائبه واملقرر ويقر النظام الأ�سا�سي وي�سكل جلانه الثالث
• معايل �سقر غبا�س : لقد �سعدت ب�ج�دي بينكم واأنا اأ�سهد حلظة 

تاريخية مهمة يف م�سرية دولتنا ببدء اأعمال اأول برملان اإماراتي للطفل

•• ال�شارقة - وام:

ح�شل مبنى �لهند�شة و�لعلوم يف �جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة، و�لتي 
متطلبات  ل�شتيفائه  �لف�شي  �لت�شنيف  على  �مل�شتد�م،  بحرمها  ت�شتهر 
�ل�شهادة �لقيا�شية للحتاد �لعاملي لذوي �لإعاقة لي�شبح �ملبنى �أول مرفق 
جامعي تعليمي يف �لعامل يلبي متطلبات �لحتاد وذلك خلل حفل خا�س 

�أقيم يف �ل�شارقة .
بيئة  �جلامعة  يف  و�لعلوم  �لهند�شة  مبنى  �أن  �إىل  �لت�شنيف  هذ�  وي�شري 
منا�شبة للأ�شخا�س ذوي �لإعاقة وم�شممة وجمهزة ب�شكل �شحيح ويوفر 
لهم جتربة مريحة و�شهلة، حيث متت مر�جعة جميع مر�فق �ملبنى بدء� 

من نقاط �لدخول و�خلروج �إىل �لف�شول �لدر��شية و�ملخترب�ت بنجاح.
وحتر�س جميع �ملباين �جلديدة �لتي يتم ت�شييدها �أو جتديدها يف �حلرم 

�حتياجات  جميع  تلبية  ل�شمان  �ملعايري  �أع��ل��ى  تلبي  �أن  على  �جلامعي 
وم��ت��ط��ل��ب��ات �لأف�����ر�د ذوي �لإع���اق���ة وذل���ك مت��ا���ش��ي��ا م��ع خ��ط��ط �لتنمية 

�مل�شتد�مة يف �جلامعة.
" �شعد�ء  وقالت �لدكتورة جانيت فينكي، مديرة �لعمليات يف �جلامعة: 
ومن  �لإع��اق��ة  ل��ذوي  �لعاملي  �لحت���اد  م��ن  �ل�شهادة  ه��ذه  على  حل�شولنا 
مرحب  بيئة  �جلامعي  حرمنا  بجعل  �لتز�منا  �أن  كيف  ن��رى  �أن  �مل�شجع 
�ملجتمع مو�شع تقدير من موؤ�ش�شات  �أع�شاء  و�شاملة جلميع  بها وودية 

�أخرى".
يذكر �أن �لحتاد �لعاملي لذوي �لإعاقة له مكتب رئي�س �إقليمي يف �ل�شارقة 
فرعية  منظمة   150 �لعامل وي�شم  88 دول��ة حول  ويعمل �لحت��اد يف 
حتت مظلته وقد منح �لحتاد �شهاد�ت ملوؤ�ش�شات منت�شرة يف جميع �أنحاء 

�لعامل من �ل�شويد وجورجيا �إىل نيبال و�ململكة �لعربية �ل�شعودية.

مبنى الهند�سة والعلوم يف اأمريكية ال�سارقة يح�سل على ت�سنيف ف�سي من الحتاد العاملي لذوي الإعاقة

•• اأبوظبي-وام:

م����ث����اي����ل حممد  �ل���ط���ف���ل���ة  ف���������ازت 
�ل���������ش����ري����دي ب����رئ����ا�����ش����ة �ل����ربمل����ان 
خلل  بالتزكية  للطفل  �لإم��ار�ت��ي 
من  �لأوىل  �لإج����ر�ئ����ي����ة  �جل��ل�����ش��ة 
�لتي  �لأول  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي  �ل��ف�����ش��ل 
15 مار�س  �لث��ن��ني  �أم�����س  ع��ق��ده��ا 
2021 يف قاعة ز�يد مبقر �ملجل�س 
معايل  بح�شور  �لحت��ادي،  �لوطني 
وحتت  �ملجل�س،  رئي�س  غبا�س  �شقر 
�ل�شيخة  ل�شمو  �ل��ك��رمي��ة  �ل��رع��اي��ة 
�لحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
�لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
للأمومة و�لطفولة �لرئي�س �لأعلى 

ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية.
بنت عمر  م��رمي  �لطفلة  ف��ازت  كما 
رئي�س  ن���ائ���ب  مب��ن�����ش��ب  �ل���ه���ام���ل���ي 
�لربملان �لإمار�تي للطفل، و�لطفلة 
مزنة بنت حممد �ملن�شوري مبن�شب 
�ملقررة، وذلك وفقا للنظام �لأ�شا�شي 
�ل���ذي مت �ق����ر�ره يف ب��د�ي��ة �جلل�شة 
�أد�رت��ه��ا �شعادة م��رمي بن ثنية  �لتي 

ع�شوة �ملجل�س �لوطني �لحتادي.
رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  و�أع���رب 
�مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت��������ادي عن 
�لإمار�تي  �لربملان  لرئي�شة  تهنئته 
�ل���ع�������ش���و م���ث���اي���ل حممد  ل��ل��ط��ف��ل 
زملئها  ث���ق���ة  ع���ل���ى  �ل�������ش���ري���دي، 
�أول  رئا�شة  يف  �لتوفيق  لها  متمنيا 
ب���رمل���ان �إم�����ار�ت�����ي ل��ل��ط��ف��ل.. وق���ال 
بوجودي  ���ش��ع��دت  " ل��ق��د  م��ع��ال��ي��ه 
تاريخية  حلظة  �أ���ش��ه��د  و�أن���ا  بينكم 
مهمة يف م�شرية دولتنا ببدء �أعمال 

�أول برملان �إمار�تي للطفل".
ممار�شة  ����ش���ك  ل  ه����ي   " و�أ������ش�����اف 
نفتخر ونعتز بها يف �ملجل�س �لوطني 
توجيه  ع���ال���ي���ا  ون���ث���م���ن  �لحت��������ادي 
�ل�شيوخ  �ل�����ش��م��و  �أ���ش��ح��اب  ورع���اي���ة 
�لطفل  لأن  �له���ت���م���ام  ه�����ذ�  ع���ل���ى 
�لإم����ار�ت����ي ي��ع��ي�����س �مل�����ش��ت��ق��ب��ل ومن 
يعي�س �مل�شتقبل من حقه �أن ي�شارك 
يف �شنعه، ونحن على ثقة عاليه يف 
قدر�تكم وجهودكم ومثابرتكم ونثق 
�لكثري  �شت�شيف  �لتجربة  هذه  ب��اأن 
ل��ك��م ول��ن��ا يف �مل��ج��ل�����س ون��ت��م��ن��ى لكم 
�لتوفيق ونحن يف �ملجل�س �شعيدين 
و�شعيدين  م��ع��ك��م  �ل�����ش��ر�ك��ة  ب��ه��ذه 
تقدميه  ميكن  م��ا  ت��ق��دمي  يف  �أي�شا 

من دعم يف خمتلف �لأوجه".
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ����ش���ع���ادة �ل���رمي 
ب��ن��ت ع��ب��د �هلل �ل��ف��ل���ش��ي، �لأم����ني 
للأمومة  �لأع��ل��ى  للمجل�س  �ل��ع��ام 
�لربملان  �ن��ط��لق  �إن  و�ل��ط��ف��ول��ة.. 
من  تاأكيد�  ياأتي  للطفل  �لإم��ار�ت��ي 

�أهمية م�شاركة  �لإم��ار�ت على  دولة 
�لطفل يف جميع �ملجالت و�حلر�س 
�أدو�ره مب�شوؤولية وبكفاءة  �أد�ء  على 
�لتنمية  م�شرية  ل�شتكمال  و�قتد�ر 
جاء  و�ليوم  �ل��دول��ة.  ت�شهدها  �لتي 
تتويجاً  �ل��ط��ف��ل  ب���رمل���ان  �ن���ط���لق 
�ل���دول���ة وم��ن��ا���ش��ب��ة ت�شاف  جل��ه��ود 
�لهتمام  يف  منجز�تها  قائمة  �إىل 
ب��الإن�����ش��ان ب��اع��ت��ب��اره �أول���وي���ة لدى 
ر�أ�شها  وع���ل���ى  �ل���ر����ش���ي���دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
�هلل" و�أن برملان �لطفل ميثل خطوة 
هامة نحو تعزيز �مل�شاركة �ل�شيا�شية 
و�مل�شاركة  �ل��ب��ن��اء  ن��ح��و  ل��لأط��ف��ال 

بر�أيه يف خدمة ق�شاياه.
و�أكدت �أن برملان �لطفل ير�شخ مكانة 
دولة �لإمار�ت يف نهج �ل�شورى �لذي 
ل���ه �ل�شيخ  �مل��غ��ف��ور  �أ���ش�����س دع��ائ��م��ه 
"طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
كبري  ب�����ش��ك��ل  وي�����ش��اه��م  ثر�ه"  �هلل 
�ل��ط��ف��ول��ة وميثل  يف دع���م م�����ش��رية 
بالطفولة  �لهتمام  يف  نوعية  نقلة 
ومن�شة لتعبري �لأطفال عن �آر�ئهم 
تن�شئتهم  �شي�شاهم يف  مهماً  ومنرب�ً 
�أن  �شيما  ل  ل��دي��ه��م،  �ل��وع��ي  ورف����ع 
�لغد وعماد  �ليوم هم �شباب  �أطفال 

�مل�شتقبل.
وثمنت �لفل�شي بكل فخر و�عتز�ز 
�لدور �لر�ئد ل�شمو �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 
�ل����ع����ام رئ���ي�������ش���ة �مل���ج���ل�������س �لأع����ل����ى 
�لرئي�شة  و�ل���ط���ف���ول���ة  ل���لأم���وم���ة 
�لأ�شرية،  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
�لربملان  ه��ذ�  ب��اإن�����ش��اء  وتوجيهاتها 
تن�شئة  على  حر�شها  ي��وؤك��د  و�ل���ذي 
للم�شوؤولية  حامٌل  وهو  �جليل  هذ� 
�لقر�ر  ���ش��ن��ع  يف  ���ش��رك��اء  وج��ع��ل��ه��م 
وت��ذل��ي��ل ك��ل �مل��ع��وق��ات �ل��ت��ي تو�جه 

طموحاتهم و�آمالهم.
و�أكدت �شعادة �لأمني �لعام للمجل�س 
�أهمية  و�لطفولة  للأمومة  �لأعلى 
جت�شيد نهج �ل�شورى لدى �لأطفال 

ملمار�شة  �لفعالة  م�شاركتهم  وتعزيز 
دورهم �لوطني باإيجابية �شمن بيئة 
تدعم لهم كافة حقوقهم وتعطيهم 
حرية �لتعبري عن �أنف�شهم و�آر�ئهم، 
حكومة  ت����اأك����ي����د  ي����ج����دد  و�ل����������ذي 
�لإمار�ت و�ملجل�س �لأعلى للأمومة 
باملبادئ  ب��ال��ت��م�����ش��ك  و�ل���ط���ف���ول���ة 
�لطفل  حقوق  لتفاقية  �لتوجيهية 
�ل���دول���ي���ة و�ل����ت����ي ت��ن�����س ع���ل���ى حق 
�لطفل يف �لتعبري عن نف�شه و�آر�ئه 
بالطفل  �خل��ا���ش��ة  �ل�����ش��وؤون  ك��ل  يف 

و�أخذها بعني �لعتبار.
�ل�شريدي  حم��م��د  م��ث��اي��ل  وق���ال���ت 
للطفل  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ربمل��ان  رئي�شة 
با�شمنا  " ي�����ُش��رين  ل���ه���ا..  ك��ل��م��ة  يف 
�ل�شكر  �آي��ات  �أ�شمى  نرفع  �أن  جميعاً 
و�لعرفان �إىل �شمو �ل�شيخة فاطمة 
حفظها  �لإمار�ت"  "�أم  ُمبارك  بنت 
�هلل، و�إىل معايل �شقر غبا�س رئي�س 
و�شعادة  �لوطني �لحت��ادي،  �ملجل�س 
�ملجل�س  ع��ام  �أم��ني  �لفل�شي  �ل��رمي 
و�إىل  و�لطفولة،  للأمومة  �لأع��ل��ى 
�أع�شاء  �لأفا�شل،  و�لإخوة  �لأخو�ت 
بتنفيذ  قامو�  �لذين  �لعمل  فريقي 
للطفل  �لإم��ار�ت��ي  �لربملان  م�شروع 
للمجل�س  �ل���ع���ام���ة  �لأم�����ان�����ة  م����ن 
�لأعلى  و�ملجل�س  �لوطني �لحت��ادي 
جهودهم  على  و�لطفولة  للأمومة 
�ل���ك���ب���رية �مل����ب����ذول����ة لإجن��������اح ه���ذ� 

�مل�شروع �لوطني �لهام".
�لإم����ار�ت����ي  �ل���ربمل���ان  �إن  و�أ����ش���اف���ت 
نحن  متكيننا  �إىل  ي��ه��دف  للطفل 
�أع�شاء �لربملان من ممار�شة �لعمل 
���ش��ح��ي��ح، وتنمية  ب�����ش��ك��ٍل  �ل���ربمل���اين 
ثقافِة �حلو�ِر بيننا وبني �مل�شوؤولني 
يف �ل��دول��ة مب��ا ي��خ��دُم ك��اف��ة ق�شايا 
�لأط����ف����ال وح���م���اي���ة ح��ق��وق��ه��م من 
�حلقوق  ب���ه���ذه  ت��ع��ري��ف��ه��م  خ�����لل 
وكذلك  ع���ن���ه���ا،  �ل�����دف�����اع  وك���ي���ف���ي���ة 
جتاه  �لإم��ار�ت��ي  �لطفل  دور  تعزيز 
وتبادل  و�لعربية  �لوطنية  ق�شاياه 
�لربملان  م���ع  و�ل���ت���ج���ارب  �خل�����رب�ت 
�لعربية  و�لربملانات  للطفل  �لعربي 

�ملنتديات  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  �لأخ������رى، 
و�ملهرجانات �خلا�شة بالأطفال على 

�ل�شعيدين �لعربي و�لدويل".
�لإمار�تي  �ل��ربمل��ان  رئي�شة  وق��ال��ت 
�ملجل�س  م�����ش��رية  " مُت���ث���ُل  ل��ل��ط��ف��ل 
�ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي جت���رب���ًة ر�ئ����دًة 
ممار�شته  يف  به  ُيحتذى  ومثًل  لنا 
�لفاعلة لدوره �لت�شريعي و�لرقابي 
لق�شايا  خدمة  وجل�شاته  جلانه  يف 
�لقطاعات، هذه  �لوطن يف خمتلف 
�لتجربة �ملميزة �لتي تعترب منوذجا 
ممار�شة  يف  ن���ه���ج���ه  ع���ل���ى  َن���������ش����رُي 
دورن����ا �ل��ربمل��اين ب��ك��ل �إي��ج��اب��ي��ٍة من 
ومناق�شتها  �أف��ك��ارن��ا  ع��ر���س  خ���لل 
م���ع ���ش��ان��ع��ي �ل���ق���ر�ر ح����ول جممل 
ق�شايا  يف  تو�جهنا  �لتي  �لتحديات 
�لتعليم و�ل�شحة و�لثقافة و�لإعلم 
و�ل�������ش���ب���اب و�ل���ري���ا����ش���ة وغ���ريه���ا، 
م����ن ثقتنا  ���ش��ي��زي��د  �ل������ذي  �لأم�������ر 
�لقانوِن  ث��ق��اف��ِة  وت��ع��زي��ز  ب��اأن��ف�����ش��ن��ا، 
بالإ�شافة  ���ش��اع��دة،  ك��اأج��ي��اٍل  لدينا 
و�إت���اح���ة  ���ش��خ�����ش��ي��ات��ن��ا،  ���ش��ق��ل  �إىل 
ق���ي���اد�ٍت طلبيٍة  ل�����ربوِز  �ل��ف��ر���ش��ة 
و�ختتمت  �مل�شتقبل".  يف  ف��اع��ل��ة 
�أن  �إل  ي�شعني  ل   " قائلة..  كلمتها 
�أتقدَم لكم بجزيِل �ل�شكِر على �لثقِة 
�لغالية �لتي �أُوليتموين �إياها لتويل 
رئا�شة �لربملان �لإمار�تي للطفل يف 
و�أُعاهدكم  �لأول،  �لت�شريعي  ف�شله 
باِذلًة  ظنكم  ح�شن  عند  �أك���ون  ب���اأن 
�أق�������ش���ى �ل����ط����اق����اِت و�لإم���ك���ان���ي���ات 
هذه  و�آم��ال��ك��م،  تطلعاتكم  لتحقيق 
من  َنَبَعت  �لتي  و�لآم���ال  �لتطلعات 
رغ���ب���ات �إخ���و�ن���ك���م و�أخ���و�ت���ك���م من 
�أط���ف���ال �ل���دول���ة ب����اأن ت��ك��ون جتربة 
للطفل جتربة  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ربمل��ان 
�ملن�شودة  �لأه�����د�ف  حت��ق��ق  م��ث��م��رة، 
�إعد�د  خ��لل  كامل من  ب�شكل  منها 
�أدو�ره  مم��ار���ش��ة  ع��ل��ى  ق�����ادٍر  ج���ي���ٍل 
يف  �لفاعلة  وم�شاهمته  �ملجتمعية 
�جلل�شة  وك��ان��ت  و�لتنمية".  �ل��ب��ن��اِء 
ق��د عقدت حيث  �لأوىل  �لإج��ر�ئ��ي��ة 
�إىل  �لرئا�شة  ����ش��ن��اد  خللها  ج��رى 
�أكرب  �ملطيوعي  عمر  �شعيد  �لطفل 
حلني  موؤقتة  ب�شفة  �شنا  �لأع�����ش��اء 
�لأع�شاء  و�أد�ء  �ل��رئ��ي�����س،  �ن��ت��خ��اب 
ق�شم �لربملان، و�إقر�ر م�شروع �لنظام 
�لأ�شا�شي للربملان �لإمار�تي للطفل، 
و�ن���ت���خ���اب �أج���ه���زة �ل���ربمل���ان وه���ي: 
�لربملان.  وم��ق��رر  ون��ائ��ب��ه  �ل��رئ��ي�����س 
ك���م���ا مت ت�����ش��ك��ي��ل جل������ان �ل����ربمل����ان 
�لت�شريعية  �ل�����ش��وؤون  جل��ن��ة  وه����ي: 
وجلنة  �لطفل،  وحقوق  و�لقانونية 
و�ل�شباب  و�لتعليم  �لرتبية  ���ش��وؤون 
و�لريا�شة و�لإعلم، وجلنة �ل�شوؤون 

�ل�شحية و�لجتماعية و�لعمل.

فوز مثايل حممد ال�سريدي برئا�سة الربملان الإماراتي للطفل بالتزكية
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 للنظـر �� األمـور التالية:
 أوًال: تفو�ض رئ�س اجتماع ا��معية العمومية �عي�ن مقرر االجتماع وجامع األصوات

 
 قرار  خاصثانيًا: 

مليـــــــــــــــون در�ـــــــــــــــم  500بقيمـــــــــــــــة اجماليـــــــــــــــة متوســـــــــــــــطة االجـــــــــــــــل  ألســـــــــــــــ�م غ�ـــــــــــــــ� قابلـــــــــــــــه للتحـــــــــــــــول  صـــــــــــــــ�وك اســـــــــــــــالميةوافقـــــــــــــــة ع�ـــــــــــــــ� إ�شـــــــــــــــاء برنـــــــــــــــامج امل )أ
 وفقا للشروط التالية:  امارا�ى

 
 .ة  اإلدار مجلس موافقة ع�� بناءاً  تأس�س�ا س�تم  ي�يمة خاص غرض  ذات شركة :  ة املُصِدر  الشركة

 بالشركة  ألس�م للتحو�ل قابلة غ��  إسالمية ص�وك  :املالية الورقة نوع
 ) الشركة إدارة  مجلس يحدد�ا أخرى  �ي�لة أي او املرابحة او/و املضار�ة ص�وك  املثال س�يل ع��( اإلسالمية الشر�عة أح�ام مع متوافقة :ك الصكو  نوع

 . إمارا�ي در�م مليون  )مائة خمس( 500 لغاية :اإلجمالية الصكوك قيمة
 . ن مليو )مائة خمس( 500 لغاية :اإلجمالية الصكوك عدد

 . أش�ر )ستة( 6 �ل تدفع سنو�ا%  6 لغاية :ح األر�ا دفعات
  و�مراعاة  التفو�ض ع�� املوافقة تار�خ من سنة يتجاوز  أال ع�� للص�وك اصدار تار�خ تحديد �� االدارة  مجلس تفو�ض س�تم :  ك الصكو  اصدار  تار�خ

 . املتحدة  العر�ية االمارات دولة �� السار�ة القوان�ن أح�ام
 . ك اصدارالص�و تار�خ من سنوات )خمسة(  5 لغاية :ال��ا�ي االستحقاق  تار�خ

 . الص�وك إصدار مقابل  ر�ونات أو ضمانات أي تقديم يتم لن :ضمانات
 ) درجة أع��( ممتازة  :السداد أولو�ة حيث  من الصكوك  ترت�ب

 . أدناه " أ" ا��دول  �� املب�نة األمور  لتمو�ل الص�وك طرح عوائد س�ستخدم  : الصكوك إصدار  من الغرض
 ع�� سنو�ا العمومية ل��معية باإلفصاح الشركة وتل��م  اإلدارة  مجلس موافقة ع�� بناءاً  به مع��ف ما�� سوق  �� الص�وك إدراج س�تم  : ك  الصكو  إدراج

 . "أ" ا��دول  �� املذ�ورة  األغراض لغ��  ل�ا استخدام وأي اإلصدار عوائد استخدام
 عام طرح  نوع الطرح:

افقة   املنتدب  والعضو اإلدارة   مجلس رئ�س ونائب رئ�س من �ل وت�ليف وتفو�ض الص�وك اصدار عملية تنفيذ ��  :االدارة مجلس تفو�ض ع�� املو
 �شرة  ع�� واالتفاق للص�وك الشركة بإصدار ا��اصة وا��طابات واالتفاقيات  والعقود املس�ندات وتقديم و�برام  وتوقيع الشركة بتمثيل منفردين
  املالية األوراق و�يئة العدل  �اتب حصر  دون   ذلك �� بما الرسمية ا���ات �افة مع والتعامل اإلجراءات �افة و���اء بالص�وك ا��اصة واألح�ام الشروط

 ال�يئة موافاة  و�جب الص�وك؛ إصدار فور  وال�يئة والسوق   للمسا�م�ن اإلفصاح اإلدارة  مجلس ع�� يجبق). السو "( املا�� د�ي   وسوق ) "ةال�يئ"( والسلع
  ألح�ام مراعا��م و اتخذو�ا ال�� اإلجراءات ��ة عن بمسؤولي��م اإلدارة  مجلس من إقرار به مرفقا تنفيذه  فور  باإلصدار املتعلقة البيانات ب�افة

 .اإلصدار إجراءات ��ة عن حسابات مدقق من تقر�ر تقديم  مع القانون؛
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 وذلك للنظر �� جدول األعمال التا��:  )رسائل نصية للمسا�م�ناو ��ضور االجتماع بال��يد االلك��و�ي 
 

 للنظـر �� األمـور التالية:
 أوًال: تفو�ض رئ�س اجتماع ا��معية العمومية �عي�ن مقرر االجتماع وجامع األصوات

 
 قرار  خاصثانيًا: 

مليـــــــــــــــون در�ـــــــــــــــم  500بقيمـــــــــــــــة اجماليـــــــــــــــة متوســـــــــــــــطة االجـــــــــــــــل  ألســـــــــــــــ�م غ�ـــــــــــــــ� قابلـــــــــــــــه للتحـــــــــــــــول  صـــــــــــــــ�وك اســـــــــــــــالميةوافقـــــــــــــــة ع�ـــــــــــــــ� إ�شـــــــــــــــاء برنـــــــــــــــامج امل )أ
 وفقا للشروط التالية:  امارا�ى

 
 .ة  اإلدار مجلس موافقة ع�� بناءاً  تأس�س�ا س�تم  ي�يمة خاص غرض  ذات شركة :  ة املُصِدر  الشركة

 بالشركة  ألس�م للتحو�ل قابلة غ��  إسالمية ص�وك  :املالية الورقة نوع
 ) الشركة إدارة  مجلس يحدد�ا أخرى  �ي�لة أي او املرابحة او/و املضار�ة ص�وك  املثال س�يل ع��( اإلسالمية الشر�عة أح�ام مع متوافقة :ك الصكو  نوع

 . إمارا�ي در�م مليون  )مائة خمس( 500 لغاية :اإلجمالية الصكوك قيمة
 . ن مليو )مائة خمس( 500 لغاية :اإلجمالية الصكوك عدد

 . أش�ر )ستة( 6 �ل تدفع سنو�ا%  6 لغاية :ح األر�ا دفعات
  و�مراعاة  التفو�ض ع�� املوافقة تار�خ من سنة يتجاوز  أال ع�� للص�وك اصدار تار�خ تحديد �� االدارة  مجلس تفو�ض س�تم :  ك الصكو  اصدار  تار�خ

 . املتحدة  العر�ية االمارات دولة �� السار�ة القوان�ن أح�ام
 . ك اصدارالص�و تار�خ من سنوات )خمسة(  5 لغاية :ال��ا�ي االستحقاق  تار�خ

 . الص�وك إصدار مقابل  ر�ونات أو ضمانات أي تقديم يتم لن :ضمانات
 ) درجة أع��( ممتازة  :السداد أولو�ة حيث  من الصكوك  ترت�ب

 . أدناه " أ" ا��دول  �� املب�نة األمور  لتمو�ل الص�وك طرح عوائد س�ستخدم  : الصكوك إصدار  من الغرض
 ع�� سنو�ا العمومية ل��معية باإلفصاح الشركة وتل��م  اإلدارة  مجلس موافقة ع�� بناءاً  به مع��ف ما�� سوق  �� الص�وك إدراج س�تم  : ك  الصكو  إدراج

 . "أ" ا��دول  �� املذ�ورة  األغراض لغ��  ل�ا استخدام وأي اإلصدار عوائد استخدام
 عام طرح  نوع الطرح:

افقة   املنتدب  والعضو اإلدارة   مجلس رئ�س ونائب رئ�س من �ل وت�ليف وتفو�ض الص�وك اصدار عملية تنفيذ ��  :االدارة مجلس تفو�ض ع�� املو
 �شرة  ع�� واالتفاق للص�وك الشركة بإصدار ا��اصة وا��طابات واالتفاقيات  والعقود املس�ندات وتقديم و�برام  وتوقيع الشركة بتمثيل منفردين
  املالية األوراق و�يئة العدل  �اتب حصر  دون   ذلك �� بما الرسمية ا���ات �افة مع والتعامل اإلجراءات �افة و���اء بالص�وك ا��اصة واألح�ام الشروط

 ال�يئة موافاة  و�جب الص�وك؛ إصدار فور  وال�يئة والسوق   للمسا�م�ن اإلفصاح اإلدارة  مجلس ع�� يجبق). السو "( املا�� د�ي   وسوق ) "ةال�يئ"( والسلع
  ألح�ام مراعا��م و اتخذو�ا ال�� اإلجراءات ��ة عن بمسؤولي��م اإلدارة  مجلس من إقرار به مرفقا تنفيذه  فور  باإلصدار املتعلقة البيانات ب�افة

 .اإلصدار إجراءات ��ة عن حسابات مدقق من تقر�ر تقديم  مع القانون؛
 
 

 
 

 دعوة ��ضور ا��معية العمومية لشركة
 ش.م.ع.   الرمز كور�ور�شن لإلس�ثمار والتطو�ر  

 2021 ابر�ل 11 بتار�خ

 ،عز�زي املسا�م
 تحية طيبة و�عد،

 
يتقــــــــــــــــــــــــدم مجلــــــــــــــــــــــــس إدارة شــــــــــــــــــــــــركة الرمــــــــــــــــــــــــز �ور�ور�شــــــــــــــــــــــــن لإلســــــــــــــــــــــــ�ثمار والتطــــــــــــــــــــــــو�ر ش.م.ع بــــــــــــــــــــــــدعوة الســــــــــــــــــــــــادة املســــــــــــــــــــــــا�م�ن ��ضــــــــــــــــــــــــور اجتمــــــــــــــــــــــــاع 

ـــن �عــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــع خاصــــــــــــــــــية التواصــــــــــــــــــل املر�ـــــــــــــــــي ال��ظــــــــــــــــــي والتصــــــــــــــــــو�ت االلك��و�ــــــــــــــــــي باســــــــــــــــــتخدام تقنيــــــــــــــــــة ا��ضــــــــــــــــــور ا��معيـــــــــــــــــة العموميــــــــــــــــــة  بــــــــــــــــــدون  عــــــــــــــ
ــ�  2021ابر�ـــــــــــــــــــل  11املوافـــــــــــــــــــق   األحـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــوم �ـــــــــــــــــــ� ، ا��ضـــــــــــــــــــور ال���ـــــــــــــــــــ�� (وســـــــــــــــــــوف يـــــــــــــــــــتم ارســـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــرابط ،مساءاً ثالثـــــــــــــــــــة ال تمـــــــــــــــــــام الســـــــــــــــــــاعة�ـــــــــــــــــ

 وذلك للنظر �� جدول األعمال التا��:  )رسائل نصية للمسا�م�ناو ��ضور االجتماع بال��يد االلك��و�ي 
 

 للنظـر �� األمـور التالية:
 أوًال: تفو�ض رئ�س اجتماع ا��معية العمومية �عي�ن مقرر االجتماع وجامع األصوات

 
 قرار  خاصثانيًا: 

مليـــــــــــــــون در�ـــــــــــــــم  500بقيمـــــــــــــــة اجماليـــــــــــــــة متوســـــــــــــــطة االجـــــــــــــــل  ألســـــــــــــــ�م غ�ـــــــــــــــ� قابلـــــــــــــــه للتحـــــــــــــــول  صـــــــــــــــ�وك اســـــــــــــــالميةوافقـــــــــــــــة ع�ـــــــــــــــ� إ�شـــــــــــــــاء برنـــــــــــــــامج امل )أ
 وفقا للشروط التالية:  امارا�ى

 
 .ة  اإلدار مجلس موافقة ع�� بناءاً  تأس�س�ا س�تم  ي�يمة خاص غرض  ذات شركة :  ة املُصِدر  الشركة

 بالشركة  ألس�م للتحو�ل قابلة غ��  إسالمية ص�وك  :املالية الورقة نوع
 ) الشركة إدارة  مجلس يحدد�ا أخرى  �ي�لة أي او املرابحة او/و املضار�ة ص�وك  املثال س�يل ع��( اإلسالمية الشر�عة أح�ام مع متوافقة :ك الصكو  نوع

 . إمارا�ي در�م مليون  )مائة خمس( 500 لغاية :اإلجمالية الصكوك قيمة
 . ن مليو )مائة خمس( 500 لغاية :اإلجمالية الصكوك عدد

 . أش�ر )ستة( 6 �ل تدفع سنو�ا%  6 لغاية :ح األر�ا دفعات
  و�مراعاة  التفو�ض ع�� املوافقة تار�خ من سنة يتجاوز  أال ع�� للص�وك اصدار تار�خ تحديد �� االدارة  مجلس تفو�ض س�تم :  ك الصكو  اصدار  تار�خ

 . املتحدة  العر�ية االمارات دولة �� السار�ة القوان�ن أح�ام
 . ك اصدارالص�و تار�خ من سنوات )خمسة(  5 لغاية :ال��ا�ي االستحقاق  تار�خ

 . الص�وك إصدار مقابل  ر�ونات أو ضمانات أي تقديم يتم لن :ضمانات
 ) درجة أع��( ممتازة  :السداد أولو�ة حيث  من الصكوك  ترت�ب

 . أدناه " أ" ا��دول  �� املب�نة األمور  لتمو�ل الص�وك طرح عوائد س�ستخدم  : الصكوك إصدار  من الغرض
 ع�� سنو�ا العمومية ل��معية باإلفصاح الشركة وتل��م  اإلدارة  مجلس موافقة ع�� بناءاً  به مع��ف ما�� سوق  �� الص�وك إدراج س�تم  : ك  الصكو  إدراج

 . "أ" ا��دول  �� املذ�ورة  األغراض لغ��  ل�ا استخدام وأي اإلصدار عوائد استخدام
 عام طرح  نوع الطرح:

افقة   املنتدب  والعضو اإلدارة   مجلس رئ�س ونائب رئ�س من �ل وت�ليف وتفو�ض الص�وك اصدار عملية تنفيذ ��  :االدارة مجلس تفو�ض ع�� املو
 �شرة  ع�� واالتفاق للص�وك الشركة بإصدار ا��اصة وا��طابات واالتفاقيات  والعقود املس�ندات وتقديم و�برام  وتوقيع الشركة بتمثيل منفردين
  املالية األوراق و�يئة العدل  �اتب حصر  دون   ذلك �� بما الرسمية ا���ات �افة مع والتعامل اإلجراءات �افة و���اء بالص�وك ا��اصة واألح�ام الشروط

 ال�يئة موافاة  و�جب الص�وك؛ إصدار فور  وال�يئة والسوق   للمسا�م�ن اإلفصاح اإلدارة  مجلس ع�� يجبق). السو "( املا�� د�ي   وسوق ) "ةال�يئ"( والسلع
  ألح�ام مراعا��م و اتخذو�ا ال�� اإلجراءات ��ة عن بمسؤولي��م اإلدارة  مجلس من إقرار به مرفقا تنفيذه  فور  باإلصدار املتعلقة البيانات ب�افة

 .اإلصدار إجراءات ��ة عن حسابات مدقق من تقر�ر تقديم  مع القانون؛
 
 

 
 

 ا��دول "أ" 
 

 تمو�ل نمو العمليات
حيث قامت بإطالق خدمات إدارة األصول و�دارة الصناديق باإلضافة إ��  خدما��ا نطاق ع يوتوس�شاط�ا ر �تطو قامت الشركة خالل األعوام املنصرمة ب
وتقت��� ا��طة اإلس��اتيجية للشركة إستمرار نمو العمليات وتوسيع نطاق ا��دمات االس�ثمار�ة البنكية ال�� صناعة السوق وتداول أداوات الدين.  

س�سا�م اصدار  تقدم�ا باإلضافة ا�� التوسع ا��غرا�� لقطاع الوساطة املالية وتنمية قدرات الشركة �� تطو�ر قطاع ا��دمات املالية للشر�حة التجار�ة.
 الشركة ال�شغيلية مما س�نعكس ايجابًا ع�� عوائد للمسا�م�ن.  � تنمية وتوسيع أعمالالص�وك ع�� امل��� �

 
 تنو�ع مصادر التمو�ل وخفض مخاطر السيولة

%).  100: 2019تركز �� مصادر التمو�ل حيث تمثل التمو�الت املصرفية مجمل التمو�ل ا��ار�� للشركة ( 2020للعام   رمزلل املدققة البيانات املالية  تب�ن
ف��ة  و�تم ا��صول ع�� التمو�ل من قبل مصارف محلية تخضع ��اطر إقتصادية و�شر�عية واحدة مما �عرض الرمز ��طر تذبذب مبالغ التمو�ل و�دون 

 اشعار �افية. س�سا�م إصدار الص�وك �� حماية الرمز من تركز مصادر التمو�ل ع�� تنو�ع املصادر. 
 

 خاطر السيولة تنو�ع استحقاق التمو�ل وخفض م 
مجمل   ش�ر) 12(أقل من استحقاق مصادر التمو�ل حيث تمثل التمو�الت قص��ة األجل  تركز �� 2020للعام للشركة املدققة البيانات املالية  تب�ن

تذبذب مبالغ  %). و�تم تجديد أو اس�بدال التمو�الت قص��ة األجل �ش�ل سنوي مما �عرض الشركة ��اطر100: 2019التمو�ل ا��ار�� للشركة (
 التمو�ل. س�سا�م اصدار الص�وك ب�نو�ع استحقاق التمو�ل وخفض مخاطر السيولة. 

 
 خفض فجوة إستحقاق األصول واملطلو�ات وخفض مخاطر السيولة

و�الت قص��ة ينا�ز متوسط إستحقاق أصول الشركة الرئ�سية املتمثلة بالتمو�ل بال�امش خمسة سنوات و�تم تمو�ل �ذه األصول �ش�ل كب�� ع�� تم
% عند  200األجل مما �عرض الشركة لفجوة إستحقاقية. يمثل التمو�ل بال�امش منتج يتم بموجبه تمو�ل شراء العمالء ألس�م مدرجة منتقاة بتغطية 

تا�� خفض ��م  %. تتم إدارة �ذه الفجوة بكبح نمو التمو�ل بال�امش و�ال125منح التمو�ل و�تم اغالق التعرض عند إنخفاض التغطية إ�� �سبة 
� رفع عوائد الفجوة مما يؤثر سلبيًا ع�� العوائد. س�سا�م اصدار السندات �� تمك�ن الشركة من تنمية التمو�ل بال�امش �ش�ل مستدام للتمو�ل و�التا�

 املسا�م�ن.   
 

 الكفاءة والعوائد ال�شغيليةرفع 
أثر كذلك ع��   در�م) والذي  مليون  316 :2019در�م ( مليون  189ص��ة األجل ا�� خفيض قيمة القروض ق تب�ن البيانات املالية بأن الشركة قد قامت بت

و�ذا ��دف تخفيض مخاطر السيولة وت��يم الفجوة  )مليون  472 :2019مليون در�م ( 252إ�� انخفض الذي املبلغ ا��صص للتداول بال�امش 
التداول بال�امش ، مما سي�ون له أثر ايجا�ي ع�� أداء الشركة ع�� رفع الكفاءة والعوائد  االستحقاقية. س�سا�م اصدار الص�وك ع�� تنمية اعمال 

 .ال�شغيلية
 

 2018 2019 2020 الف در�م 
 252,099 التداول بال�امش 

 
472,439 

 
542,028 

 189,771 تمو�ل مح�� قص�� األمد 
 

316,479 
 

405,539 

 
  

 
 
 

 
 
 :كما �و مو�� ادناه  2020) لسنة 26بما يتوافق مع املرسوم اإلتحادي رقم ( األسا���النظام �عديل املوافقة ع��  )ب
 

 ):13�عديل املادة (
تــــــــــــــدفع الشــــــــــــــركة حصــــــــــــــص األر�ــــــــــــــاح املســــــــــــــتحقة عــــــــــــــن الســــــــــــــ�م آلخــــــــــــــر مالــــــــــــــك لــــــــــــــه مقيــــــــــــــد اســــــــــــــمه �ــــــــــــــ� �ــــــــــــــ�ل أســــــــــــــ�م الشــــــــــــــركة  ع�ــــــــــــــ� :" ي تــــــــــــــنصـوالتــــــــــــــ

األر�ــــــــــــــاح وفقــــــــــــــا لألنظمــــــــــــــة و القــــــــــــــرارات ال�ــــــــــــــ� تضــــــــــــــع�ا ال�يئــــــــــــــة �ــــــــــــــ� �ــــــــــــــذا الشــــــــــــــأن. بالســــــــــــــوق �ــــــــــــــ� تــــــــــــــار�خ الــــــــــــــذي تقــــــــــــــرره ا��معيــــــــــــــة العموميــــــــــــــة لتوز�ــــــــــــــع 
و��ــــــــــــــون لــــــــــــــه وحــــــــــــــده ا��ــــــــــــــق �ــــــــــــــ� اســــــــــــــتالم املبــــــــــــــالغ املســــــــــــــتحقة عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك الســــــــــــــ�م ســــــــــــــواء �انــــــــــــــت حصصــــــــــــــا �ــــــــــــــ� األر�ــــــــــــــاح أو نصــــــــــــــ�با �ــــــــــــــ� موجــــــــــــــودات 

 "الشركة �� حال تصفي��ا.
 نص القرار املق��ح

الس�م آلخر مالك له مقيد اسمه �� ��ل أس�م الشركة بالسوق �� تار�خ الذي تقرره تدفع الشركة حصص األر�اح املستحقة عن . 1 "
املستحقة  ا��معية العمومية لتوز�ع األر�اح وفقا لألنظمة و القرارات ال�� تضع�ا ال�يئة �� �ذا الشأن. و��ون له وحده ا��ق �� استالم املبالغ 

 �� موجودات الشركة �� حال تصفي��ا  عن ذلك الس�م سواء �انت حصصا �� األر�اح أو نص�با
االحتياطي القانو�ي   تحدد ا��معية العمومية للشركة ال�سبة ال�� يجب توز�ع�ا ع�� املسا�م�ن من األر�اح الصافية �عد خصم . 2

 .واإلحتياطي اإلختياري 
�ة أو نصف سنو�ة ار�اح سنو من �ذه املادة يجوز ل��معية العمومية بناءا ع�� توصيات ا��لس ان تقرر توز�ع  1. مع مراعاة اح�ام البند 3

 أو ر�ع سنو�ة. 
ول من  خالل النصف األ  االحتياطي القانو�ي واإلحتياطي اإلختياري  �عد خصمأر�اح . تفوض ا��معية العمومية مجلس اإلدارة اقرار توز�ع 4

 �ل عام دون ا��اجة لعقد جمعية عمومية."
 

 ) فقرة (أ) 15�عديل املادة ( 
% من رأســــمال الشــــركة ، و�موافقة 5وال�� تنص ع��: " ال يجوز للشــــركة عقد صــــفقات  مع األطراف ذات العالقة إال بموافقة مجلس اإلدارة فيما ال يجاوز 

 "و�تم تقييم الصفقات بواسطة مقيم معتمد لدى ال�يئةا��معية العمومية للشركة فيما زاد ع�� ذلك 
                   

 نص القرار املق��ح:
% من رأســـــــــــــمال الشـــــــــــــركة ، و�موافقة 5ال يجوز للشـــــــــــــركة عقد صـــــــــــــفقات  مع األطراف ذات العالقة إال بموافقة مجلس اإلدارة فيما ال يجاوز  "

 عد تقييم �ذه الصفقة وفقا للضوابط والشروط ال�� يصدر ��ا قرار من ال�يئة"تلك ال�سبة �ا��معية العمومية للشركة فيما زاد ع�� 
 

 :)16�عديل املادة (
�� تـــــــــــــــــــــنص ع�ـــــــــــــــــــــ�: "يتـــــــــــــــــــــو�� إدارة الشـــــــــــــــــــــركة مجلـــــــــــــــــــــس إدارة م�ـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــبعة أعضـــــــــــــــــــــاء ت�تخـــــــــــــــــــــ��م ا��معيـــــــــــــــــــــة العموميـــــــــــــــــــــة للمســـــــــــــــــــــا�م�ن ـوالـــــــــــــــــــــ

ــه مــــــــــــــــن غ�ــــــــــــــــ�  ــ�، و�عــــــــــــــــ�ن ا��لــــــــــــــــس مقــــــــــــــــررا لــــــــــــــ أعضــــــــــــــــائه، و�شــــــــــــــــ��ط �ــــــــــــــــ� املقــــــــــــــــرر أن ي�ــــــــــــــــون مــــــــــــــــن مــــــــــــــــوظفي الشــــــــــــــــركة. بالتصــــــــــــــــو�ت الســــــــــــــــري ال��اك�ــــــــــــــ
 و�جب �� جميع األحوال أن ت�ون اغلبية أعضاء مجلس اإلدارة بما ف��م الرئ�س من مواط�� الدولة"

 نص القرار املق��ح: 
يتــــــــــــــــــــو�� إدارة الشــــــــــــــــــــركة مجلــــــــــــــــــــس إدارة م�ــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــبعة أعضــــــــــــــــــــاء ت�تخــــــــــــــــــــ��م ا��معيــــــــــــــــــــة العموميــــــــــــــــــــة للمســــــــــــــــــــا�م�ن بالتصــــــــــــــــــــو�ت  "

مـــــــــــــــــوظفي  مســـــــــــــــــتقًال عـــــــــــــــــنو�شـــــــــــــــــ��ط �ـــــــــــــــــ� املقـــــــــــــــــرر أن ي�ـــــــــــــــــون الســـــــــــــــــري ال��اك�ـــــــــــــــــ�، و�عـــــــــــــــــ�ن ا��لـــــــــــــــــس مقـــــــــــــــــررا لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن غ�ـــــــــــــــــ� أعضـــــــــــــــــائه، 
 "��م الرئ�س من مواط�� الدولة"الشركة. و�جب �� جميع األحوال أن ت�ون اغلبية أعضاء مجلس اإلدارة بما ف

 
 
 
 
 
 
 

 
 ) 1) فقرة (27�عديل املادة ( 

ــ�:  أعضـــــــــــــــــــاء مجلـــــــــــــــــــس اإلدارة مســـــــــــــــــــؤولون تجـــــــــــــــــــاه الشــــــــــــــــــــركة واملســـــــــــــــــــا�م�ن والغ�ـــــــــــــــــــ� عـــــــــــــــــــن جميـــــــــــــــــــع أعمـــــــــــــــــــال الغـــــــــــــــــــش و�ســــــــــــــــــــاءة "وال�ـــــــــــــــــــ� تـــــــــــــــــــنص ع�ـــــــــــــــــ
 "شرط يق��� �غ�� ذلكاستعمـال السلطة، وعن �ل مخالفـة للقانون ولنظام الشركة، وعن ا��طأ �� اإلدارة، و�بطل �ل 

     
 نص القرار املق��ح: 

مســــــــــــــــــؤولون تجــــــــــــــــــاه الشـــــــــــــــــــركة واملســــــــــــــــــا�م�ن والغ�ــــــــــــــــــ� عـــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــع أعمـــــــــــــــــــال واإلدارة التنفيذيـــــــــــــــــــة أعضــــــــــــــــــاء مجلــــــــــــــــــس اإلدارة "
ــ��  الغـــــــــــــــش و�ســـــــــــــــاءة استعمــــــــــــــــال الســـــــــــــــلطة، وعـــــــــــــــن �ـــــــــــــــل مخالفــــــــــــــــة للقـــــــــــــــانون ولنظـــــــــــــــام الشـــــــــــــــركة، و�بطـــــــــــــــل �ـــــــــــــــل شـــــــــــــــرط يق�ـــــــــــــ

التنفيذيـــــــــــــــة �ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن املـــــــــــــــدير العـــــــــــــــام او املـــــــــــــــدير التنفيـــــــــــــــذي أو الـــــــــــــــرئ�س التنفيـــــــــــــــذي للشـــــــــــــــركة  و�مثـــــــــــــــل اإلدارة  �غ�ـــــــــــــــ� ذلـــــــــــــــك.
ونـــــــــــــــــوا��م و�ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن �ـــــــــــــــــ� مســـــــــــــــــتوى الوظـــــــــــــــــائف التنفيذيـــــــــــــــــة العليـــــــــــــــــا ومســـــــــــــــــؤو�� اإلدارة التنفيذيـــــــــــــــــة والـــــــــــــــــذين تـــــــــــــــــم �عييـــــــــــــــــ��م 

 ��صيًا �� مناص��م من قبل مجلس اإلدارة.
 

 ) 2) فقرة (27�عديل املادة ( 
ــ ــأ 1تقـــــــــــــع املســـــــــــــؤولية املنصـــــــــــــوص عل��ـــــــــــــا �ـــــــــــــ� البنـــــــــــــد ("� تـــــــــــــنص ع�ـــــــــــــ�: وال�ـــــــــــ ــادة ع�ـــــــــــــ� جميـــــــــــــع أعضـــــــــــــاء مجلـــــــــــــس اإلدارة إذا �شـــــــــــــأ ا��طـــــــــــ ) مـــــــــــــن �ـــــــــــــذه املـــــــــــ

عــــــــــــن قــــــــــــرار صــــــــــــدر بإجمــــــــــــاع اآلراء، أمــــــــــــا إذا ـ�ـــــــــــان القــــــــــــرار محــــــــــــل املســــــــــــاءلة صــــــــــــادرًا باألغلبيــــــــــــة فــــــــــــال �ســــــــــــأل عنــــــــــــه املعارضــــــــــــون م�ــــــــــــ� ـ�ـــــــــــانوا قــــــــــــد أث�تــــــــــــوا 
ا��لســـــــــــــــة، فـــــــــــــــإذا �غيـــــــــــــــب أحـــــــــــــــد األعضـــــــــــــــاء عـــــــــــــــن ا��لســـــــــــــــة ال�ـــــــــــــــ� صـــــــــــــــدر ف��ـــــــــــــــا القـــــــــــــــرار فـــــــــــــــال ت�تفـــــــــــــــي مســـــــــــــــؤوليته إال إذا ث�ـــــــــــــــت اع��اضـــــــــــــــ�م بمحضـــــــــــــــر 

 ."عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم إستطاعته اإلع��اض عليه
 

 نص القرار املق��ح:
ــأ ) مــــــــــــــــن �ــــــــــــــــذه املــــــــــــــــادة ع�ــــــــــــــــ� جميــــــــــــــــع أعضــــــــــــــــاء مجلــــــــــــــــس 1تقــــــــــــــــع املســــــــــــــــؤولية املنصــــــــــــــــوص عل��ــــــــــــــــا �ــــــــــــــــ� البنــــــــــــــــد (" اإلدارة إذا �شــــــــــــــ

ا��طـــــــــــــــأ عـــــــــــــــن قـــــــــــــــرار صـــــــــــــــدر بإجمـــــــــــــــاع اآلراء، أمـــــــــــــــا إذا ـ�ــــــــــــــان القـــــــــــــــرار محـــــــــــــــل املســـــــــــــــاءلة صـــــــــــــــادرًا باألغلبيـــــــــــــــة فـــــــــــــــال �ســـــــــــــــأل عنـــــــــــــــه 
املعارضــــــــــــــون م�ــــــــــــــ� ـ�ـــــــــــــانوا قــــــــــــــد أث�تــــــــــــــوا اع��اضــــــــــــــ�م بمحضــــــــــــــر ا��لســــــــــــــة، فــــــــــــــإذا �غيــــــــــــــب أحــــــــــــــد األعضــــــــــــــاء عــــــــــــــن ا��لســــــــــــــة ال�ــــــــــــــ� 

ــه بـــــــــــــــه مـــــــــــــــع عـــــــــــــــدم إســـــــــــــــتطاعته  صـــــــــــــــدر ف��ـــــــــــــــا القـــــــــــــــرار فـــــــــــــــال ت�تفـــــــــــــــي مســـــــــــــــؤوليته إال إذا ث�ـــــــــــــــت عـــــــــــــــدم علمـــــــــــــــه بـــــــــــــــالقرار أو علمـــــــــــــ
دارة التنفيذيـــــــــــــــــة إذا ) مـــــــــــــــــن �ـــــــــــــــــذه املـــــــــــــــــادة ع�ـــــــــــــــــ� اإل 1وتقـــــــــــــــــع املســـــــــــــــــؤولية املنصـــــــــــــــــوص عل��ـــــــــــــــــا �ـــــــــــــــــ� البنـــــــــــــــــد ( اإلع�ـــــــــــــــــ�اض عليـــــــــــــــــه.

 �شا ا��طأ بقرار صادر ع��ا.
 

 ):30�عديل املادة ( 
العموميـــــــــــــــة بـــــــــــــــإعالن �ـــــــــــــــ� �ـــــــــــــــ�يفت�ن يـــــــــــــــوميت�ن محليتـــــــــــــــ�ن وال�ـــــــــــــــ� تـــــــــــــــنص ع�ـــــــــــــــ�: توجـــــــــــــــه الـــــــــــــــدعوة إ�ـــــــــــــــ� املســـــــــــــــا�م�ن ��ضـــــــــــــــور اجتماعـــــــــــــــات ا��معيـــــــــــــــة 

ــاباللغـــــــــــــة العر�يـــــــــــــة و�كتـــــــــــــب م�ـــــــــــــ�لة، وذلـــــــــــــك قبـــــــــــــل املوعـــــــــــــد ا��ـــــــــــــدد لالجتمـــــــــــــاع  احـــــــــــــدا�ا تصـــــــــــــدر ع�ـــــــــــــ� األقـــــــــــــل، وذلـــــــــــــك �عـــــــــــــد  بخمســـــــــــــة عشـــــــــــــر يومـــــــــــ
ــال ذلــــــــــــــــك االجتمـــــــــــــــــاع وترســــــــــــــــل صــــــــــــــــورة مـــــــــــــــــن أوراق الــــــــــــــــدعوة إ�ـــــــــــــــــ�  ا��صــــــــــــــــول ع�ــــــــــــــــ� موافقـــــــــــــــــة ال�يئــــــــــــــــة. و�جــــــــــــــــب أن تتضـــــــــــــــــمن الــــــــــــــــدعوة جـــــــــــــــــدول أعمــــــــــــــ

 السلطة ا��تصة.ال�يئة و 
 

 نص القرار املق��ح:
ـــه الـــــــــــــــــدعوة إ�ـــــــــــــــــ� "   ـــة  املســـــــــــــــــا�م�ن ��ضـــــــــــــــــور اجتماعـــــــــــــــــات ا��معيـــــــــــــــــة العموميـــــــــــــــــةجميـــــــــــــــــع توجــــــــــــــ ـــة ال�يئــــــــــــــ ـــا للضـــــــــــــــــوابط �عـــــــــــــــــد موافقــــــــــــــ وفقــــــــــــــ

 والشروط ال�� يصدر ��ا قرار من ال�يئة ��ذا الشان مع مراعاة ماي��:
 يوم . 21املوعد ا��دد لإلجتماع بمدة التقل عن أن يتم االعالن عن دعوة ا��معية العمومية قبل .1
 أن ي�ون إعالن الدعوة لإلجتماع وفقا لطر�قة اإلعالن ال�� يصدر ��ا قرار من ال�يئة .2
 أن يتم إخطار املسا�م�ن بكتب م��لة او من خالل وسائل التقنية ا��ديثة..3
 خ اعالن الدعوة عالن �� تار�ان تخطر الشركة ال�يئة والسلطة ا��تصة ب���ة من اال .4

  
 
 
 

 
 

 /د)4) والفقرة( 2() فقرة 31�عديل املادة ( 
ـــا�م أو أك�ـــــــــــــــــ� مجلـــــــــــــــــس اإلدارة، �لمـــــــــــــــــا رأى وج�ـــــــــــــــــًا لـــــــــــــــــذلك أو بنـــــــــــــــــاء ع�ـــــــــــــــــ� طلـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــدقق ا��ســـــــــــــــــابات، أو إذا طلـــــــــــــــــب  ". 2 وال�ـــــــــــــــــ� تـــــــــــــــــنص ع�ـــــــــــــــــ�:  مســــــــــــــ

%) مــــــــــــــــــــن رأس املــــــــــــــــــــال كحــــــــــــــــــــد أد�ــــــــــــــــــــى عقــــــــــــــــــــد ا��معيــــــــــــــــــــة العموميــــــــــــــــــــة، وجــــــــــــــــــــب ع�ــــــــــــــــــــ� مجلــــــــــــــــــــس اإلدارة دعــــــــــــــــــــوة ا��معيــــــــــــــــــــة العموميــــــــــــــــــــة 20يمل�ــــــــــــــــــــون (
ـــالل  و�ــــــــــــتم ا�عقــــــــــــاد ا��معيــــــــــــة خــــــــــــالل مــــــــــــدة ال تقــــــــــــل عــــــــــــن خمســــــــــــة عشــــــــــــر يومــــــــــــًا وال تجــــــــــــاوز ثالثـــــــــــــ�ن  مــــــــــــن تــــــــــــار�خ تقــــــــــــديم الطلــــــــــــب أيــــــــــــام 5العاديــــــــــــة خـــــــــ

 يوما من تار�خ الدعوة لالجتماع
 :، و�عد خمسة أيام من تار�خ طل��ا، مجلس اإلدارة الدعوى ل��معية العموميةلتالية، �� األحوال ا" لل�يئة4.

 الشركة؛ رأسمال من%)  20( يمثلون  مسا�م أو أك��  طلب رغم لال�عقاد دعو��ا عن اإلدارة  مجلس تقاعس إذا( د) 
 

 نص القرار املق��ح:
ع�ــــــــــــــــــ� مجلــــــــــــــــــس إدارة الشــــــــــــــــــركة دعــــــــــــــــــوة ا��معيــــــــــــــــــة العموميــــــــــــــــــة لال�عقــــــــــــــــــاد م�ــــــــــــــــــ� طلــــــــــــــــــب مســــــــــــــــــا�م او اك�ــــــــــــــــــ� يمل�ــــــــــــــــــون �ســــــــــــــــــبة . 2" 

ايـــــــــــــــام مـــــــــــــــن تـــــــــــــــار�خ  5% مـــــــــــــــن اســـــــــــــــ�م الشـــــــــــــــركة ع�ـــــــــــــــ� ان توجـــــــــــــــه الـــــــــــــــدعوة ال�عقـــــــــــــــاد ا��معيـــــــــــــــة العموميـــــــــــــــة خـــــــــــــــالل 10التقـــــــــــــــل عـــــــــــــــن 
إلجتمــــــــــــــاع و�جــــــــــــــب أن يبـــــــــــــــ�ن يومــــــــــــــا مـــــــــــــــن تــــــــــــــار�خ الــــــــــــــدعوة ل 30تقــــــــــــــديم الطلــــــــــــــب و�ــــــــــــــتم ا�عقــــــــــــــاد ا��معيـــــــــــــــة خــــــــــــــالل مــــــــــــــدة ال تتجــــــــــــــاوز 

 �� الطلب الغرض من االجتماع واملسائل ال�� يجب مناقش��ا وان يقدم طالب اإلجتماع  
و�ـــــــــــــــــ� حـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــم  عـــــــــــــــــدم اســـــــــــــــــتجابة مجلـــــــــــــــــس ادارة الشـــــــــــــــــركة لطلـــــــــــــــــب املســـــــــــــــــا�م او املســـــــــــــــــا�م�ن وفقـــــــــــــــــا الح�ـــــــــــــــــام القـــــــــــــــــانون  (د).4"

موميــــــــــــــة لال�عقــــــــــــــاد �ــــــــــــــ� ا��ــــــــــــــاالت ال�ــــــــــــــ� نــــــــــــــص يقــــــــــــــم رئــــــــــــــ�س مجلــــــــــــــس إدارة الشــــــــــــــركة او مــــــــــــــن يقــــــــــــــوم مقامــــــــــــــه بــــــــــــــدعوة ا��معيــــــــــــــة الع
 .  ايام من تار�خ طلب ال�يئة 5عل��ا القانون خالل 

 
 )2) و(1) فقرة (33�عديل املادة ( 

 الـــــــــــــــذي اإللك��و�ـــــــــــــــي ال�ـــــــــــــــ�ل �ـــــــــــــــ� أســـــــــــــــماء�م العموميـــــــــــــــة ا��معيـــــــــــــــة حضـــــــــــــــور  �ـــــــــــــــ� يرغبـــــــــــــــون  الـــــــــــــــذين املســـــــــــــــا�مون  ��ـــــــــــــــ�ل. 1 " وال�ـــــــــــــــ� تـــــــــــــــنص ع�ـــــــــــــــ�:
ـــز الشــــــــــــــركة �ــــــــــــــ� الغــــــــــــــرض ل�ــــــــــــــذا الشــــــــــــــركة إدارة  �عــــــــــــــده   يتضــــــــــــــمن أن و�جــــــــــــــب. ـ�ـــــــــــــاف بوقــــــــــــــت االجتمــــــــــــــاع ذلــــــــــــــك ال�عقــــــــــــــاد ا��ــــــــــــــدد الوقــــــــــــــت قبــــــــــــــل مركـــــــــــ

 ســـــــــــــند تقـــــــــــــديم مـــــــــــــع مالك��ـــــــــــــا وأســـــــــــــماء يمثل�ـــــــــــــا ال�ـــــــــــــ� األســـــــــــــ�م عـــــــــــــدد أو يملك�ـــــــــــــا ال�ـــــــــــــ� األســـــــــــــ�م وعـــــــــــــدد عنـــــــــــــه ينـــــــــــــوب مـــــــــــــن أو املســـــــــــــا�م اســـــــــــــم ال�ـــــــــــــ�ل
 �ســـــــــــــــتخرج و. و�الـــــــــــــــة أو أصـــــــــــــــالة يمثل�ـــــــــــــــا ال�ـــــــــــــــ� األصـــــــــــــــوات عـــــــــــــــدد ف��ـــــــــــــــا يـــــــــــــــذكر االجتمـــــــــــــــاع ��ضـــــــــــــــور  بطاقـــــــــــــــة النائـــــــــــــــب أو املســـــــــــــــا�م و�عطـــــــــــــــى. الو�الـــــــــــــــة

ـــ�م �عـــــــــــــــــدد مطبوعـــــــــــــــــة خالصـــــــــــــــــة ال�ـــــــــــــــــ�ل �ـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــن ـــ� مثلـــــــــــــــــت ال�ـــــــــــــــــ� األســــــــــــــ ـــاع �ــــــــــــــ  اجتمـــــــــــــــــاع بمحضـــــــــــــــــر إ��اق�ـــــــــــــــــا و�ـــــــــــــــــتم ا��ضـــــــــــــــــور  و�ســـــــــــــــــبة االجتمــــــــــــــ
 .الشركة حسابات ومدقق االجتماع ورئ�س ا��لسة مقرر  من �ل قبل من توقيع�ا �عد العمومية  ا��معية

  وال  اكتماله،  عدم  أو  االجتماع  لذلك  ا��دد  النصاب  اكتمال  االجتماع  رئ�س  �علن  عندما  العمومية  ا��معية  اجتماعات  ��ضور   ال���يل  باب  و�قفل.  2"
 ". االجتماع ذلك �� تطرح  ال�� املسائل  �� برأيه أو بصوته االعتداد يجوز  ال  كما االجتماع ذلك ��ضور  عنه نائب أو  مسا�م أي  ���يل قبول   ذلك  �عد يجوز 

 نص القرار املق��ح:
جـــــــــــــــــــراءات ��ـــــــــــــــــــ�ل املســـــــــــــــــــا�مون اســـــــــــــــــــما��م ��ضـــــــــــــــــــور اجتمـــــــــــــــــــاع ا��معيـــــــــــــــــــة العموميـــــــــــــــــــة للشـــــــــــــــــــركة وفقـــــــــــــــــــا للضـــــــــــــــــــوابط والشـــــــــــــــــــروط واإل  "

 "ال�� يصدر ��ا قرار من ال�يئة ��ذا الشان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ) 38�عديل املادة (
ــ�: التصــــــــــــــــــو�ت ع�ــــــــــــــــــ� قــــــــــــــــــرارات ا��معيــــــــــــــــــة العموميــــــــــــــــــة ا��اصــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــإبراء ال يجــــــــــــــــــوز ألعضــــــــــــــــــاء مجلــــــــــــــــــس اإلدارة االشــــــــــــــــــ��اك �ــــــــــــــــــ� " وال�ــــــــــــــــــ� تــــــــــــــــــنص ع�ــــــــــــــــ

ذمــــــــــــــ��م مـــــــــــــــن املســـــــــــــــؤولية عـــــــــــــــن إدار��ـــــــــــــــم أو ال�ـــــــــــــــ� تتعلـــــــــــــــق بمنفعـــــــــــــــة خاصــــــــــــــة ل�ـــــــــــــــم أو املتعلقـــــــــــــــة بتعـــــــــــــــارض املصـــــــــــــــا�� أو بخـــــــــــــــالف قـــــــــــــــائم بيـــــــــــــــ��م و�ـــــــــــــــ�ن 
ا ال يجـــــــــــــــوز الشـــــــــــــــركة، و�ـــــــــــــــ� حـــــــــــــــال �ـــــــــــــــون  عضـــــــــــــــو مجلـــــــــــــــس اإلدارة  يمثـــــــــــــــل ��صـــــــــــــــا اعتبار�ـــــــــــــــا �ســـــــــــــــ�بعد أســـــــــــــــ�م ذلـــــــــــــــك ال�ـــــــــــــــ�ص االعتبـــــــــــــــاري ، كمـــــــــــــــ

ملـــــــــــــــن لــــــــــــــــه حــــــــــــــــق حضــــــــــــــــور ا��معيــــــــــــــــة العموميــــــــــــــــة أن �شــــــــــــــــ��ك �ــــــــــــــــ� التصــــــــــــــــو�ت عــــــــــــــــن نفســــــــــــــــه أو عمــــــــــــــــن يمثلــــــــــــــــه �ــــــــــــــــ� املســــــــــــــــائل ال�ــــــــــــــــ� تتعلــــــــــــــــق بمنفعــــــــــــــــة 
 .خاصة أو بخالف قائم ب�نه و��ن الشركة

 
 نص القرار املق��ح:

ــإ " ــ��اك �ــــــــــــــــ� التصــــــــــــــــو�ت ع�ــــــــــــــــ� قــــــــــــــــرارات ا��معيــــــــــــــــة العموميــــــــــــــــة ا��اصــــــــــــــــة بــــــــــــــ ــاء مجلــــــــــــــــس اإلدارة االشــــــــــــــ براء ذمــــــــــــــــ��م مــــــــــــــــن ال يجــــــــــــــــوز ألعضــــــــــــــ
املســــــــــــــــؤولية عــــــــــــــــن إدار��ــــــــــــــــم أو ال�ــــــــــــــــ� تتعلــــــــــــــــق بمنفعــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــة ل�ــــــــــــــــم أو املتعلقــــــــــــــــة بتعــــــــــــــــارض املصــــــــــــــــا�� أو بخــــــــــــــــالف قــــــــــــــــائم بيــــــــــــــــ��م و�ــــــــــــــــ�ن 

 "الشركة
 

 ) 7) فقرة (39�عديل املادة ( 
ــ� تـــــــــــــــــنص ع�ــــــــــــــــ�: " ــا �ـــــــــــــــــذا لـــــــــــــــــ�س  وال�ــــــــــــــ ـــة ال�يئــــــــــــــــة والســـــــــــــــــلطة ا��تصـــــــــــــــــة  اال ان حق�ــــــــــــــ ـــد الشــــــــــــــــركة أو النظـــــــــــــــــام األسا�ـــــــــــــــــ�� �عــــــــــــــــد موافقــــــــــــــ ـــديل عقــــــــــــــ �عــــــــــــــ

 مطلقًا وانما �و مقيد بالقيود التالية:
 أال يؤدي التعديل إ�� ز�ادة أعباء املسا�م�ن؛ .أ

 أال يؤدي التعديل إ�� نقل مركز الشركة الرئ���� إ�� خارج الدولة. .ب
 املق��ح:نص القرار 

مــــــــــــــع مراعــــــــــــــاة أح�ــــــــــــــام القــــــــــــــانون يجــــــــــــــوز للشــــــــــــــركة �عــــــــــــــد موافقــــــــــــــة ال�يئــــــــــــــة إصــــــــــــــدار قــــــــــــــرار خــــــــــــــاص بتعــــــــــــــديل عقــــــــــــــد تأس�ســــــــــــــ�ا او نظام�ــــــــــــــا  "
 األسا��� و�جب ع�� الشركة تزو�د السلطة ا��تصة ب���ة من �ذا القرار"

 
 )2) فقرة (41�عديل املادة (

ي�ـــــــــــــــــون ل��معيـــــــــــــــــة العموميـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــق املداولـــــــــــــــــة �ـــــــــــــــــ� الوقـــــــــــــــــا�ع ا��ط�ـــــــــــــــــ�ة ال�ـــــــــــــــــ�  الســـــــــــــــــابقةالفقـــــــــــــــــرة اســـــــــــــــــت�ناء مـــــــــــــــــن أح�ـــــــــــــــــام ". وال�ـــــــــــــــــ� تـــــــــــــــــنص ع�ـــــــــــــــــ�:
%) مـــــــــــــــن رأس مـــــــــــــــال الشـــــــــــــــركة ع�ـــــــــــــــ� األقـــــــــــــــل وذلـــــــــــــــك قبـــــــــــــــل 10تك�شـــــــــــــــف أثنـــــــــــــــاء االجتمـــــــــــــــاع ، و�ذا طلبـــــــــــــــت ال�يئـــــــــــــــة أو عـــــــــــــــدد مـــــــــــــــن املســـــــــــــــا�م�ن يمثـــــــــــــــل (

ع�ـــــــــــــــ� مجلـــــــــــــــس اإلدارة إجابـــــــــــــــة  البـــــــــــــــدء �ـــــــــــــــ� مناقشـــــــــــــــة جـــــــــــــــدول أعمـــــــــــــــال ا��معيـــــــــــــــة العموميـــــــــــــــة، إدراج مســـــــــــــــائل معينـــــــــــــــة �ـــــــــــــــ� جـــــــــــــــدول األعمـــــــــــــــال وجـــــــــــــــب
الطلـــــــــــــــــب و�ال ـ�ــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــق ا��معيـــــــــــــــــة العموميـــــــــــــــــة أن تقـــــــــــــــــرر مناقشـــــــــــــــــة �ـــــــــــــــــذه املســـــــــــــــــائل، ولل�يئـــــــــــــــــة أن تصـــــــــــــــــدر قـــــــــــــــــرارًا تحـــــــــــــــــدد فيـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــروط 

 "الواجب مراعا��ا إلدراج بند جديد إ�� جدول أعمال ا��معية العمومية
 
 نص القرار املق��ح:

ي�ــــــــــــــون ل��معيــــــــــــــة العموميــــــــــــــة حــــــــــــــق املداولــــــــــــــة �ــــــــــــــ� الوقــــــــــــــا�ع ا��ط�ــــــــــــــ�ة ال�ــــــــــــــ� تك�شــــــــــــــف أثنــــــــــــــاء  الفقــــــــــــــرة الســــــــــــــابقةاســــــــــــــت�ناء مــــــــــــــن أح�ــــــــــــــام  "
%) مــــــــــــــــــــن رأس مــــــــــــــــــــال 5( يمل�ــــــــــــــــــــون �ســــــــــــــــــــبة التقــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــــــن املســــــــــــــــــــا�م�ن مســــــــــــــــــــا�م أو االجتمــــــــــــــــــــاع ، و�ذا طلبــــــــــــــــــــت ال�يئــــــــــــــــــــة أو 

ل أعمـــــــــــــــال بنـــــــــــــــد أو بنـــــــــــــــود اضـــــــــــــــافية بجـــــــــــــــدو الشـــــــــــــــركة وذلـــــــــــــــك قبـــــــــــــــل البـــــــــــــــدء �ـــــــــــــــ� مناقشـــــــــــــــة جـــــــــــــــدول أعمـــــــــــــــال ا��معيـــــــــــــــة العموميـــــــــــــــة، إدراج 
، ولل�يئـــــــــــــــة أن تصـــــــــــــــدر قـــــــــــــــرارًا تحـــــــــــــــدد فيـــــــــــــــه  ا��معيـــــــــــــــة وجـــــــــــــــب ع�ـــــــــــــــ� رئـــــــــــــــ�س اإلجتمـــــــــــــــاع إدراج البنـــــــــــــــد أو البنـــــــــــــــود ع�ـــــــــــــــ� جـــــــــــــــدول األعمـــــــــــــــال 

 "الشروط الواجب مراعا��ا إلدراج بند جديد إ�� جدول أعمال ا��معية العمومية
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 )42�عديل املادة (
ـــ�: ــ� تــــــــــــــــنص ع�ــــــــــــــ ــاءا ع�ـــــــــــــــــ� ترشــــــــــــــــيح مـــــــــــــــــن ".ي�ــــــــــــــــون للشـــــــــــــــــركة مــــــــــــــــدقق  وال�ــــــــــــــ ـــه بنــــــــــــــ ـــة، وتقــــــــــــــــدر أ�عابــــــــــــــ ـــه ا��معيــــــــــــــــة العموميــــــــــــــ حســـــــــــــــــابات أو أك�ــــــــــــــــ� �عينــــــــــــــ

ــاوز ثـــــــــــــــــــالث ســـــــــــــــــــنوات متتاليـــــــــــــــــــة و�توجـــــــــــــــــــب ع�ـــــــــــــــــــ� مـــــــــــــــــــدقق ا��ســـــــــــــــــــابات مراقبـــــــــــــــــــة  ــنة قابلـــــــــــــــــــة للتجديـــــــــــــــــــد ع�ـــــــــــــــــــ� أن ال تجـــــــــــــــــ مجلـــــــــــــــــــس اإلدارة ملـــــــــــــــــــدة ســـــــــــــــــ
 ولة امل�نة بالدولة.حسابات السنة املالية ال�� ع�ن ل�ا و�ش��ط به أن ي�ون م��ال لدى ال�يئة ومرخص له بمزا

 
 نص القرار املق��ح:
ي�ــــــــــــــون للشــــــــــــــركة مــــــــــــــدقق حســــــــــــــابات أو أك�ــــــــــــــ� �عينــــــــــــــه ا��معيــــــــــــــة العموميــــــــــــــة، وتقــــــــــــــدر أ�عابــــــــــــــه بنــــــــــــــاءا ع�ــــــــــــــ� ترشــــــــــــــيح مــــــــــــــن مجلــــــــــــــس  "

�غي�ـــــــــــــــ� الشـــــــــــــــر�ك ع�ـــــــــــــــ� أن ال تجـــــــــــــــاوز ســـــــــــــــتة ســـــــــــــــنوات متتاليـــــــــــــــة و�تعـــــــــــــــ�ن �ـــــــــــــــ� �ـــــــــــــــذه ا��الـــــــــــــــة  اإلدارة ملـــــــــــــــدة ســـــــــــــــنة قابلـــــــــــــــة للتجديـــــــــــــــد
 يق للشركة �عد ان��اء ثالثة سنوات مالية."املسؤول عن اعمال التدق

 
 )47�عديل املادة (

".ع�ــــــــــــــ� مجلـــــــــــــــس اإلدارة أن �عــــــــــــــد عـــــــــــــــن �ــــــــــــــل ســـــــــــــــنة ماليــــــــــــــة قبـــــــــــــــل االجتمــــــــــــــاع الســـــــــــــــنوي ل��معيــــــــــــــة العموميـــــــــــــــة الســــــــــــــنو�ة �شـــــــــــــــ�ر  وال�ــــــــــــــ� تــــــــــــــنص ع�ـــــــــــــــ�:
تقر�ــــــــــــــــرا عــــــــــــــــن �شــــــــــــــــاط الشــــــــــــــــركة ع�ــــــــــــــــ� األقــــــــــــــــل م��انيــــــــــــــــة مدققــــــــــــــــة للشــــــــــــــــركة وحســــــــــــــــاب األر�ــــــــــــــــاح وا��ســــــــــــــــائر. وع�ــــــــــــــــ� مجلــــــــــــــــس اإلدارة أيضــــــــــــــــا أن �عــــــــــــــــد 

خـــــــــــــالل الســـــــــــــنة املاليـــــــــــــة وعـــــــــــــن مركز�ـــــــــــــا املـــــــــــــا�� �ـــــــــــــ� ختـــــــــــــام الســـــــــــــنة ذا��ـــــــــــــا والطر�قـــــــــــــة ال�ـــــــــــــ� يق��ح�ـــــــــــــا لتوز�ـــــــــــــع األر�ـــــــــــــاح الصـــــــــــــافية. ترســـــــــــــل صـــــــــــــورة مـــــــــــــن 
ــام مــــــــــــــــن  ــا وتقر�ــــــــــــــــر مجلــــــــــــــــس اإلدارة إ�ــــــــــــــــ� ال�يئــــــــــــــــة خــــــــــــــــالل ســــــــــــــــبعة أيــــــــــــــ ــابات عل��مــــــــــــــ ــائر وتقر�ــــــــــــــــر مــــــــــــــــدقق ا��ســــــــــــــ امل��انيــــــــــــــــة وحســــــــــــــــاب األر�ــــــــــــــــاح وا��ســــــــــــــ

��معيــــــــــــــــة العموميــــــــــــــــة الســــــــــــــــنو�ة. و�جــــــــــــــــب �شــــــــــــــــر امل��انيــــــــــــــــة الســــــــــــــــنو�ة للشــــــــــــــــركة وحســــــــــــــــاب األر�ــــــــــــــــاح وا��ســــــــــــــــائر �ــــــــــــــــ� �ــــــــــــــــ�يفت�ن يــــــــــــــــوميت�ن ا�عقــــــــــــــــاد ا
يومــــــــــــــا مــــــــــــــن تــــــــــــــار�خ مصــــــــــــــادقة ا��معيــــــــــــــة العموميــــــــــــــة الســــــــــــــنو�ة عل��ــــــــــــــا وتــــــــــــــودع ��ــــــــــــــ�ة م��ــــــــــــــا  15تصــــــــــــــدر أحــــــــــــــد�ما باللغــــــــــــــة العر�يــــــــــــــة وذلــــــــــــــك خــــــــــــــالل 

 لدى ال�يئة والسلطة ا��تصة
 

 املق��ح:نص القرار 
ع�ـــــــــــــــــ� مجلـــــــــــــــــس اإلدارة أن �عـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن �ـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــنة ماليـــــــــــــــــة قبـــــــــــــــــل االجتمـــــــــــــــــاع الســـــــــــــــــنوي ل��معيـــــــــــــــــة العموميـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــنو�ة �شـــــــــــــــــ�ر  "

ــا أن �عــــــــــــــــد تقر�ــــــــــــــــرا عــــــــــــــــن  ــائر. وع�ــــــــــــــــ� مجلــــــــــــــــس اإلدارة أيضــــــــــــــ ــ� األقــــــــــــــــل م��انيــــــــــــــــة مدققــــــــــــــــة للشــــــــــــــــركة وحســــــــــــــــاب األر�ــــــــــــــــاح وا��ســــــــــــــ ع�ــــــــــــــ
ــا املـــــــــــــــا�� �ـــــــــــــــ� ختـــــــــــــــام الســــــــــــــــ ـــالل الســـــــــــــــنة املاليـــــــــــــــة وعــــــــــــــــن مركز�ـــــــــــــ ــا لتوز�ــــــــــــــــع �شـــــــــــــــاط الشـــــــــــــــركة خــــــــــــ ــا والطر�قـــــــــــــــة ال�ـــــــــــــــ� يق��ح�ـــــــــــــ نة ذا��ـــــــــــــ

األر�ـــــــــــــــاح الصـــــــــــــــافية. ترســـــــــــــــل صـــــــــــــــورة مـــــــــــــــن امل��انيـــــــــــــــة وحســـــــــــــــاب األر�ـــــــــــــــاح وا��ســـــــــــــــائر وتقر�ـــــــــــــــر مـــــــــــــــدقق ا��ســـــــــــــــابات عل��مـــــــــــــــا وتقر�ـــــــــــــــر 
مجلــــــــــــــــــس اإلدارة إ�ــــــــــــــــــ� ال�يئــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــالل ســــــــــــــــــبعة أيــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــن ا�عقــــــــــــــــــاد ا��معيــــــــــــــــــة العموميــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــنو�ة. و�جــــــــــــــــــب �شــــــــــــــــــر امل��انيــــــــــــــــــة 

وتــــــــــــــــــودع ��ــــــــــــــــــ�ة م��ــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــدى  وفقــــــــــــــــــا للضــــــــــــــــــوابط ال�ــــــــــــــــــ� تحــــــــــــــــــدد�ا ال�يئــــــــــــــــــةاح وا��ســــــــــــــــــائر الســــــــــــــــــنو�ة للشــــــــــــــــــركة وحســــــــــــــــــاب األر�ــــــــــــــــــ
 ال�يئة والسلطة ا��تصة."

 
 )52�عديل املادة (

ال ي��تــــــــــــــب ع�ــــــــــــــ� أي قــــــــــــــرار يصــــــــــــــدر عــــــــــــــن ا��معيــــــــــــــة العموميــــــــــــــة ســــــــــــــقوط دعــــــــــــــوى املســــــــــــــئولية املدنيــــــــــــــة ضــــــــــــــد أعضــــــــــــــاء مجلــــــــــــــس وال�ــــــــــــــ� تــــــــــــــنص ع�ــــــــــــــ�: "
للمســـــــــــــــــئولية قـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــرض ع�ـــــــــــــــــ� ا��معيـــــــــــــــــة العموميـــــــــــــــــة بتقر�ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن مجلـــــــــــــــــس اإلدارة أو مـــــــــــــــــدقق ا��ســـــــــــــــــابات و�ذا ـ�ــــــــــــــــان الفعـــــــــــــــــل املوجـــــــــــــــــب  اإلدارة.

ــ�  ــاد ا��معيـــــــــــــة. ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك، إذا ـ�ــــــــــــان الفعـــــــــــــل امل�ســـــــــــــوب إ�ـــــــــــ ــنة مـــــــــــــن تـــــــــــــار�خ ا�عقـــــــــــ وصـــــــــــــادقت عليـــــــــــــه، فـــــــــــــإن دعـــــــــــــوى املســـــــــــــئولية �ســـــــــــــقط بم�ـــــــــــــ�� ســـــــــــ
 الدعوى العمومية".أعضاء مجلس اإلدارة ي�ون جر�مة جنائية، فال �سقط دعوى املسئولية إال �سقوط 

 
 نص القرار املق��ح:

ــــــس  ".1 ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــركة ومجلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــد الشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة ضــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة ا��تصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــام ا��كمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــائية امــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــوى قضــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــيم دعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــا�م ان يقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــوز للمســ ـــ ـــ ـــ ـــ يجــ
ـــــذا  ـــ ـــ ـــــام �ــ ـــ ـــ ـــــالف الح�ــ ـــ ـــ ـــــ��م مخــ ـــ ـــ ـــــه اي مــ ـــ ـــ ـــــام بــ ـــ ـــ ـــــل قــ ـــ ـــ ـــــة عمــ ـــ ـــ ـــــرر ن�يجــ ـــ ـــ ـــــه ضــ ـــ ـــ ـــــق بــ ـــ ـــ ـــــة  إذا ا��ــ ـــ ـــ ـــــا التنفيذيــ ـــ ـــ ـــــا و�دار��ــ ـــ ـــ إدارا��ــ

 القانون.
ـــــة .2 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة ا��تصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــام ا��كمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــائية امــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوى قضــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوا دعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ�ن أن يقيمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــا�م�ن مجتمعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــا�م أو ملســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوز ملســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يجــ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــم�م ونيابــ ـــ ـــ ـــ ـــت بإســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ� ��قــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــرار ال�ــ ـــ ـــ ـــ ـــن االضــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــركة عــ ـــ ـــ ـــ ـــ� الشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــلة �ــ ـــ ـــ ـــ ـــرف ذي صــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــد اي طــ ـــ ـــ ـــ ـــركة ضــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن الشــ ـــ ـــ ـــ عــ
 

ـــــر  ـــ ـــ ـــ ـــــانون آخــ ـــ ـــ ـــ ـــــانون او اي قــ ـــ ـــ ـــ ـــــذا القــ ـــ ـــ ـــ ـــــا ل�ــ ـــ ـــ ـــ ـــــركة تبعــ ـــ ـــ ـــ ـــــاه الشــ ـــ ـــ ـــ ـــــات تجــ ـــ ـــ ـــ ـــــه الواجبــ ـــ ـــ ـــ ـــــن ان��اكــ ـــ ـــ ـــ ـــــة عــ ـــ ـــ ـــ ـــــركة ، والناتجــ ـــ ـــ ـــ بالشــ
 و�ش��ط ذلك ماي��:

  .أن ي�ون �ناك ضرر أو ان��اك لواجب قد ��ق بالشركة .أ
ـــــذي .ب ـــ ـــ ـــــت الــ ـــ ـــ ــ� الوقــ ـــ ـــ ـــ ـــــركة �ــ ـــ ـــ ـــــ� الشــ ـــ ـــ ــا�ما �ــ ـــ ـــ ـــ ـــــد�� مســ ـــ ـــ ـــــون املــ ـــ ـــ ـــــدعوى  أن ي�ــ ـــ ـــ ـــــل الــ ـــ ـــ ــال محــ ـــ ـــ ـــ ـــــه االعمــ ـــ ـــ ـــــت فيــ ـــ ـــ ارتكبــ

ـــ�ص  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــن �ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ�مه مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ�ص او اســ ـــ ـــ ـــ ـــك ال�ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ��ة ذلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل مصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة تحو�ــ ـــ ـــ ـــ ـــفة ن�يجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــذه الصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــب �ــ ـــ ـــ ـــ او اك�ســ
 �انت له �ذه الصفة �� ذلك الوقت .

ـــل  .ت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ� األقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل ع�ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ�م تمثــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ�ن اســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدعي�ن مجتمعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــد�� او للمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــون للمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــمال  10أن ي�ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــن راســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ % مــ
 الشركة  

ــــــي  .ث ـــ ـــ ــــــب خطــ ـــ ـــ ــــــركة بطلــ ـــ ـــ ــــــس إدارة الشــ ـــ ـــ ــــــدم ��لــ ـــ ـــ ــــــد تقــ ـــ ـــ ــــــد�� قــ ـــ ـــ ــــــون املــ ـــ ـــ ــــــم ان ي�ــ ـــ ـــ ــــــبا��ا وتــ ـــ ـــ ــــــدعوى واســ ـــ ـــ ــــــع الــ ـــ ـــ برفــ
 (ثالثون ) يوم عمل. 30رفضه أو لم يجب عليه ا��لس خالل 

ـــــن  . ج ـــ ـــ ـــ ـــــابقة مــ ـــ ـــ ـــ ـــــرة الســ ـــ ـــ ـــ ـــــ� الفقــ ـــ ـــ ـــ ـــــه �ــ ـــ ـــ ـــ ـــــار اليــ ـــ ـــ ـــ ـــــب املشــ ـــ ـــ ـــ ـــــن الطلــ ـــ ـــ ـــ ـــــ�ة مــ ـــ ـــ ـــ ـــــدعوى ��ــ ـــ ـــ ـــ ـــــ�ندات الــ ـــ ـــ ـــ ـــــمن مســ ـــ ـــ ـــ أن تتضــ
 .�ذه املادة وتفاصيل جميع ا���ود األخرى ��ث الشركة ع�� التقدم �ش�وى بنفس�ا

ـــــق اح.3 ـــ ـــ ـــ ـــــدع�ن وفــ ـــ ـــ ـــ ـــــد�� أو للمــ ـــ ـــ ـــ ـــــوز للمــ ـــ ـــ ـــ ـــــد (ال يجــ ـــ ـــ ـــ ـــــام البنــ ـــ ـــ ـــ ــو�ة 1�ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــا��ة او �ســ ـــ ـــ ـــ ـــــراء مصــ ـــ ـــ ـــ ـــــادة إجــ ـــ ـــ ـــ ـــــذه املــ ـــ ـــ ـــ ـــــن �ــ ـــ ـــ ـــ ) مــ
ـــيل  ـــ ـــ ـــ ــــــن تفاصــ ـــ ـــ ــــــل عــ ـــ ـــ ــــــاح ال�امــ ـــ ـــ ـــد اإلفصــ ـــ ـــ ـــ ــــــة �عــ ـــ ـــ ــــــة ا��كمــ ـــ ـــ ــــــدون موافقــ ـــ ـــ ــــــدعوى بــ ـــ ـــ ـــذه الــ ـــ ـــ ـــ ــــــ� �ــ ـــ ـــ ــــــه �ــ ـــ ـــ ــــــد�� عليــ ـــ ـــ ــــــع املــ ـــ ـــ مــ

 املصا��ة او ال�سو�ة املق��حة.
ـــــة .4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة ا��تصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــام ا��كمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــائية أمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوى قضــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوا دعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ�ن أن يقيمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــا�م�ن مجتمعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــا�م او ملســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوز ملســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يجــ

ـــــذا  ـــ ـــ ـــــام �ــ ـــ ـــ ـــــام اح�ــ ـــ ـــ ـــــة ان��ــ ـــ ـــ ـــــه ن�يجــ ـــ ـــ ـــــت بــ ـــ ـــ ـــــ� ��قــ ـــ ـــ ـــــرار ال�ــ ـــ ـــ ـــــن األضــ ـــ ـــ ـــــركة عــ ـــ ـــ ـــــلة بالشــ ـــ ـــ ـــــرف ذي صــ ـــ ـــ ـــــد اي طــ ـــ ـــ ـــــم�م ضــ ـــ ـــ بإســ
 .آخرالقانون أو اي قانون 

 
 ):54�عديل املادة (

ـــة ". وال�ــــــــــــــ� تــــــــــــــنص ع�ــــــــــــــ�: ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة العموميــ ـــ ـــ ـــ ــــــوة ا��معيــ ـــ ـــ ـــ ــــــس اإلدارة دعــ ـــ ـــ ـــ ــــــ� مجلــ ـــ ـــ ـــ ــــــب ع�ــ ـــ ـــ ـــ ــــــال، وجــ ـــ ـــ ـــ ـــف رأس املــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــركة نصــ ـــ ـــ ـــ ــــــائر الشــ ـــ ـــ ـــ ــــــت خســ ـــ ـــ ـــ إذا بلغــ
ـــــ��  ـــ ـــ ـــــام األسا�ــ ـــ ـــ ـــــ� النظــ ـــ ـــ ـــــ�ن �ــ ـــ ـــ ـــــل املعــ ـــ ـــ ـــــل األجــ ـــ ـــ ـــــا قبــ ـــ ـــ ـــــركة أو حل�ــ ـــ ـــ ـــــتمرار الشــ ـــ ـــ ـــــ� اســ ـــ ـــ ـــــر �ــ ـــ ـــ ـــــ�للنظــ ـــ ـــ ـــــدر أن  ع�ــ ـــ ـــ ـــــرار يصــ ـــ ـــ ـــــة قــ ـــ ـــ ـــــة ا��معيــ ـــ ـــ ـــــ� العموميــ ـــ ـــ  �ــ

 خاص قرار بموجب الشأن  �ذا
 

 نص القرار املق��ح:
ـــــالل .  إذا بلغــــــــــــــــــــت ا��ســــــــــــــــــــائر امل��اكمــــــــــــــــــــة للشـــــــــــــــــــــركة املســــــــــــــــــــا�مة نصــــــــــــــــــــف راســـــــــــــــــــــمال�ا 1 " ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــس اإلدارة خــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ� مجلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــب ع�ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وجــ

ــــة  ـــ ـــ ـــ ــــة الدور�ــ ـــ ـــ ـــ ــــوائم املاليــ ـــ ـــ ـــ ــــن القــ ـــ ـــ ـــ ــــه عــ ـــ ـــ ـــ ــــب اختصاصــ ـــ ـــ ـــ ـــل حســ ـــ ـــ ـــ ــــة  �ــ ـــ ـــ ـــ ــــوزارة أو لل�يئــ ـــ ـــ ـــ ــــاح للــ ـــ ـــ ـــ ــــار�خ االفصــ ـــ ـــ ـــ ــــن تــ ـــ ـــ ـــ ــــا مــ ـــ ـــ ـــ ـــون يومــ ـــ ـــ ـــ ثالثــ
ــر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدعوة للنظــ ـــ ـــ ـــ ــار�خ الــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن تــ ـــ ـــ ـــ ــا مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــون يومــ ـــ ـــ ـــ ـــــالل ثالثــ ـــ ـــ ـــ ــــــةلإلجتماع خــ ـــ ـــ ـــ ــة العموميــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوة ا��معيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــنو�ة دعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــاذ  او الســ ـــ ـــ ـــ ف ياتخــ

ـــم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــم يقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا و�ذا لــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدد ل�ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــل ا��ــ ـــ ـــ ـــ ـــل األجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا قبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاط�ا أو حل�ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرة �شــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ� مباشــ ـــ ـــ ـــ ـــركة �ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــتمرار�ة الشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاص باســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــرار خــ ـــ ـــ ـــ قــ
ــ�  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرار �ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدار قــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة إصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــذه ا��معيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ� �ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــذر ع�ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة او �عــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة العموميــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاع ا��معيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدعوة الجتمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــس اإلدارة بالــ ـــ ـــ ـــ ـــ مجلــ

ــــــفي�� ـــ ـــ ــــــركة وتصــ ـــ ـــ ــــــل الشــ ـــ ـــ ــــــب حــ ـــ ـــ ــــــة بطلــ ـــ ـــ ــــــة ا��تصــ ـــ ـــ ــــــام ا��كمــ ـــ ـــ ــــــوى امــ ـــ ـــ ــــــع دعــ ـــ ـــ ــــــ��ة رفــ ـــ ـــ ــــــل ذي مصــ ـــ ـــ ــــــاز ل�ــ ـــ ـــ ــــــوع جــ ـــ ـــ ــــــا املوضــ ـــ ـــ ا وفقــ
 الح�ام القانون.

) مــــــــــــــن �ــــــــــــــذه املــــــــــــــادة مراعــــــــــــــاة 1يتعــــــــــــــ�ن ع�ــــــــــــــ� مجلــــــــــــــس ادارة الشــــــــــــــركة عنــــــــــــــد دعــــــــــــــوة ا��معيــــــــــــــة العموميــــــــــــــة وفقــــــــــــــا ��كــــــــــــــم البنــــــــــــــد (  2
 ما يا�ي:

ــ�ن ان يرفـــــــــــــــــــق بالـــــــــــــــــــدعوة إعـــــــــــــــــــادة ال�ي�لـــــــــــــــــــة املعتمـــــــــــــــــــدة  .أ منـــــــــــــــــــه اذا او�ـــــــــــــــــــ�� مجلـــــــــــــــــــس اإلدارة بإســـــــــــــــــــتمرار �شـــــــــــــــــــاط الشـــــــــــــــــــركة، �عـــــــــــــــــ
ت�ــــــــــــــــــون خطــــــــــــــــــة اعــــــــــــــــــادة ال�ي�لــــــــــــــــــة املعتمــــــــــــــــــدة منــــــــــــــــــه وتقر�ــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــدقق ا��ســــــــــــــــــابات ، وتقر�ــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــدقق ا��ســــــــــــــــــابات و�جــــــــــــــــــب ان 

و�جــــــــــــــــــب ان ت�ــــــــــــــــــون خطــــــــــــــــــة إعــــــــــــــــــادة ال�ي�لــــــــــــــــــة املرفقــــــــــــــــــة بالــــــــــــــــــدعوة متضــــــــــــــــــمنة دراســــــــــــــــــة ا��ــــــــــــــــــدوى وخطــــــــــــــــــة معا��ــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــديون 
 وا��دول الزم�� للتنفيذ.

 
ر مــــــــــــــدقق في��ا �عــــــــــــــ�ن ان يرفــــــــــــــق بالــــــــــــــدعوة تقر�ــــــــــــــصــــــــــــــاذا او�ــــــــــــــ�� مجلــــــــــــــس االدارة بحــــــــــــــل الشــــــــــــــركة قبــــــــــــــل ا��ــــــــــــــل ا��ــــــــــــــدد ل�ــــــــــــــا وت .ب

ا��ســـــــــــــــابات وخطـــــــــــــــة تصـــــــــــــــفية الشـــــــــــــــركة وجـــــــــــــــدول�ا الزم�ـــــــــــــــ� املعتمـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن مجلـــــــــــــــس ادارة الشـــــــــــــــركة ومس�شـــــــــــــــار�ا املـــــــــــــــا�� مــــــــــــــــع 
 مصف أو اك�� ممن توافق عليه ال�يئة.ترشيح 

ــائج إ. يتـــــــــــــو�� مجلـــــــــــــس االدارة االشـــــــــــــراف ع�ـــــــــــــ� تنفيـــــــــــــذ خطـــــــــــــة 3 عـــــــــــــادة ال�ي�لـــــــــــــة واخطـــــــــــــار ال�يئـــــــــــــة بتقر�ـــــــــــــر �ـــــــــــــل ثالثـــــــــــــة اشـــــــــــــ�ر عـــــــــــــن نتـــــــــــ
ـــذ �ــــــــــــــذه ا��طــــــــــــــ و�جــــــــــــــوز لــــــــــــــه �عــــــــــــــد ا��صــــــــــــــول ع�ــــــــــــــ� موافقــــــــــــــة ال�يئــــــــــــــة �عيــــــــــــــ�ن مس�شــــــــــــــار  ة ومــــــــــــــدى االتــــــــــــــزام بجــــــــــــــدول�ا الزم�ــــــــــــــ� ،تنفيـــــــــــ

مــــــــــــــا�� ملعاونتـــــــــــــــه �ـــــــــــــــ� اعـــــــــــــــداد وتنفيـــــــــــــــذ ا��طــــــــــــــة و�حـــــــــــــــق لل�يئـــــــــــــــة اقالـــــــــــــــة املس�شـــــــــــــــار املـــــــــــــــا�� و�عيــــــــــــــ�ن مس�شـــــــــــــــار مـــــــــــــــا�� آخـــــــــــــــر �ـــــــــــــــ� حـــــــــــــــال 
 قيامه بامل�ام املناطة به.

 
 )54لشمول�ا �� املادة ( 55الغاء املادة 

  و�ع�ن التصفية طر�قة اإلدارة، مجلس طلب ع�� بناءا العمومية، ا��معية �ع�ن ا��دد، األجل قبل حل�ا أو  الشركة مدة  ان��اء عند". وال�� تنص ع��:
  إخالء يتم أن إ�� التصفية مدة  طوال قائمة العمومية ا��معية سلطة  وتبقى املصف�ن بتعي�ن اإلدارة  مجلس و�الة وت�ت�� . سلط��م  وتحدد أك��  أو مصفيا

 . "املصف�ن ع�دة 
 

 والتصديق عليه.   31/12/2020سماع تقر�ر مجلس اإلدارة عن �شاط الشركة وعن مركز�ا املا�� عن السنة املالية املن��ية ��  :لثاً ثا

 هوالتصديق علي 31/12/2020سماع تقر�ر مدقق ا��سابات عن السنة املن��ية ��  :را�عاً 

 والتصديق عل��ا.  2020 /31/12مناقشة م��انية الشركة وحساب األر�اح وا��سائر عن السنة املالية املن��ية ��  :خامساً 

 .ر�احأتوز�ع  �عدمالنظر �� مق��ح مجلس اإلدارة  :سادساً 

   او من  املوافقة ع�� سياسة النفقات والرسوم و العالوات اإلضافية او الراتب الش�ري لألعضاء الذين �عملون �� ال��ان او من يبذل ج�ودًا خاصة :سا�عاً 

 يقومون باعمال إضافية ��دمة الشركة .               

 أو عزل�م ورفع دعوى املسؤولية عل��م حسب األحوال. 2020/ 31/12إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املن��ية �� :ثامناُ 

 أو عزل�م ورفع دعوى املسؤولية عل��م حسب األحوال.   31/12/2020إبراء ذمة مدققي ا��سابات عن السنة املالية املن��ية �� : تاسعاً 

 �عي�ن مدققي ا��سابات وتحديد أ�عا��م. : عاشراُ 

 �عي�ن ممثل�ن اثن�ن عن املسا�م�ن وتحديد ا�عا��م  عشر: إحدى

 كعضو مجلس إدارة مستقل غ�� تنفيذي املصادقة ع�� �عي�ن الدكتور سم�� كمال ابرا�يم األنصاري  عشر: إثنا

 إنتخاب عدد سبعة أعضاء لعضو�ة مجلس ادارة شركة الرمز �ور�ور�شن لإلس�ثمار والتطو�ر ش.م.ع، نظرًا إلن��اء مدة والية ا��لس ا��ا��.  عشر: ثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مالحظات:

يل  يجوز ملن له حق حضور ا��معية أن ين�ب عنه من يختاره من غ�� أعضاء مجلس اإلدارة بمقت��� توكيل خاص ثابت بالكتابة و�جب أال ي�ون الوك.1

) من  أك��  ع��  الصفة  ��ذه  حائزًا  املسا�م�ن  من  ع��م  5لعدد  النائبون  وفاقد��ا  األ�لية  ناق���  و�مثل  الشركة،  مال  رأس  من  باملئة  خمسة   (%

�شأن    2020/ر.م) لسنة  3) من قرار رئ�س مجلس إدارة ال�يئة رقم (40من املادة رقم (  2و    1ع�� أن يتم مراعاة اإلش��اطات الواردة بالبندين  انونا.(ق

 )اعتماد دليل حوكمة الشر�ات املسا�مة العامة.

عمومية ال�معية  ا� إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله ��    لل��ص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائم�ن ع�� إدارته بموجب قرار من مجلس.2

 .للشركة، و��ون لل��ص املفوض الصالحيات املقررة بموجب قرار التفو�ض

 �و صاحب ا��ق �� التصو�ت �� ا��معية العمومية.   2021ابر�ل  08املوافق  ا��م�س ي�ون مالك الس�م امل��ل �� يوم .3

 د�ي املا��يمكن للمسا�م�ن االطالع ع�� البيانات املالية للشركة من خالل املوقع االلك��و�ي لسوق  .4

%) من رأسمال الشركة، فإذا لم  50ال ي�ون ا�عقاد ا��معية العمومية ��يحًا إال إذا حضره مسا�مون يمل�ون أو يمثلون بالو�الة ما ال يقل عن (.5

�عقد �عد م��� مدة    يثا�الجتماع  �� نفس الزمان. (اال   2021ابر�ل    19فإنه س�تم عقد االجتماع الثا�ي بتار�خ  ول  يتوافر �ذا النصاب �� االجتماع األ 

 .)) خمسة عشر يوما من تار�خ االجتماع األول و�عت�� االجتماع املؤجل ��يحا أيا �ان عدد ا��اضر�ن15) خمسة أيام وال تجاوز (5ال تقل عن (

ر الصادر بأغلبية أصوات املسا�م�ن الذين يمل�ون ما ال يقل عن ثالثة أر�اع األس�م املمثلة �� اجتماع ا��معية العمومية  القرار ا��اص : �و القرا.6

 للشركة املسا�مة. ( يتم إضافة �ذا البند �� حال وجود أية موضوعات تحتاج إ�� قرار خاص) .

 حسب الرابط التا��:  واملتوفر بالصفحة الرئ�سية ع�� موقع ال�يئة الرس�� دليل حقوق املس�ثمر�ن �� األوراق املاليةيمكنكم اإلطالع ع�� .7

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx  

https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx 
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة دبي حتتفي بيوم الطفل الإماراتي 

•• دبي-وام: 

�لأمنية، و�شمن  �لتوعية  ب��اإد�رة  �ملجتمع ممثلة  �لعامة لإ�شعاد  �لإد�رة  �حتفت 
مبادرة "�لروح �لإيجابية"، بيوم �لطفل �لإمار�تي �لذي ي�شادف يوم �خلام�س 
ع�شر من �شهر مار�س من كل عام، يف مدر�شة نك�شت جنريي�شن بدبي، مع �للتز�م 
بالإجر�ء�ت �لحرت�زية �ملتبعة للوقاية من كوفيد19-. وياأتي �حتفال �شرطة 
بحقوق  �ملجتمع  فئات  كافة  توعية  على  �حلر�س  �إط��ار  يف  �ملنا�شبة  بهذه  دب��ي 
�آمنة،  �شحية  بيئة  يف  من��وه  ل�شمان  و�لتعليم،  �ل�شحة  مقدمتها  ويف  �لطفل 
ود�عمة ملا لديه من قدر�ت ومهار�ت، ومبا يعود بالنفع على �ملجتمع وممار�شة 
و�ل�شحية،  �لأ���ش��ري��ة  و�إي��ج��اب��ي��ة، و���ش��م��ان �حل��ق��وق  ب��ك��ف��اءة  �ملجتمعي  دوره���م 
و�لتعليمية، و�لرتفيهية، وتوفري فر�س �لتمتع بحياة كرمية وم�شتقبل �أف�شل، 

وتنمية �شخ�شياتهم وقدر�تهم �لعقلية و�لبدنية.

•• دبي-وام:

مبادرة  دبي  حماكم  يف  �لق�شايا  ب��اإد�رة  �لعمالية  �لق�شايا  ق�شم  �أطلق 
"ت�شامح" �شمن �ملبادر�ت �لأ�شا�شية للخطة �لت�شغيلية لإد�رة �لق�شايا 

للعام 2021م.
وتاأتي هذه �ملبادرة لتلبي تطلعات حماكم دبي وخططها �ل�شرت�تيجية 
يف �شرعة �لف�شل يف �لدعاوى وتقدمي خدمات مي�شره للمتعاملني ومبا 
قيمها  �ملجتمع وجت�شيد  و�لتعاي�س يف  �لت�شامح  قيم  تر�شيخ  ي�شهم يف 
�لإن�شانية و�إعلء �شاأنها من خلل �لرتكاز على حماورها �لرئي�شية يف 
تقدمي خدمات ق�شائية وتنفيذية متطورة ت�شهم يف �شعادة �ملتعاملني.
مبادرة  �أن  بالإنابة  �لق�شايا  �إد�رة  �لعمادي مدير  �ل�شيد حممد  وذكر 

�أهم �ملبادر�ت �لتي تبنتها �إد�رة �لق�شايا يف �لعام  �إحدى  "ت�شامح" هي 
مبادرة  باعتبارها  �لت�شغيلية  خطتها  �شمن  �عتمادها  ومت  2021م 
نوعية ور�ئده تدعم جمموعة كبرية من �ملوؤ�شر�ت �لرئي�شية للد�ئرة 
�ملجتمع  وح�شا�شة جد� يف  فئة مهمة  تر�عي م�شالح  ذ�ت��ه  �لوقت  ويف 
وهي فئة �لعمال و�لتي ت�شعى �لد�ئرة بكل جهودها بالتعاون مع جهات 
�أخرى لتقدمي كل �شبل �لعون وتذليل �لعقبات للأخذ بيد هذه �لفئة 
وقا�شية  �شعبة  تكون  ما  غالبا  �لتي  وظروفها  ملعاناتها  مر�عاة  وذلك 
�لدعم  لتقدمي  �ملختلفة  و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات  جهود  لت�شافر  وحتتاج 
�لتي  و�ل�شعوبات  مل�شاكلها  �ل�شريعة  �حل��ل��ول  و�ي��ج��اد  لها  �لن�����ش��اين 

تو�جهها.
و�أو�شح عبد�هلل �لبلو�شي رئي�س ق�شم �لق�شايا �لعمالية و�مل�شرف �لعام 

على �ملبادرة �أن مبادرة "ت�شامح" فكرتها �ل�شا�شية تتمحور حول �شرعة 
�إنهاء �خللفات بني �لعامل ورب �لعمل من خلل عمل ت�شويات ودية 
�لعمالية وذل��ك من خ��لل جتهيز  �لق�شايا  �ل��دع��اوى يف  �أط���ر�ف  مع 
�مللف و�لت�شوية من �أول جل�شة بالتعاون مع �لكادر �لق�شائي باملحكمة 
�لدعاوى  يف  �لف�شل  معدل  �شرعة  يف  ي�شاهم  �ل��ذي  �لأم���ر  �لعمالية 

وزيادة ن�شبة ر�شا �ملتعاملني عن �ملحاكم.
و�أ�شار �ىل �أن �ملبادرة منذ �طلقها يف �لول من مار�س و�ملدة �لتجريبية 
�لت�شويات  عمليات  يف  ومب�شرة  و�ع��دة  نتائج  حققت  قد  �شبقتها  �لتي 
�ل�شحيح  �جتاهها  يف  ت�شري  �مل��ب��ادرة  �أن  يوؤكد  �ل��ذي  �لأم��ر  �مل�شتهدفة 
قد  �لعام  نهاية  خ��لل  �لنهائية  �لنتائج  تكون  ب��اأن  �أمله  عن  ..معربا 

حققت �مل�شتهدفات �لتي و�شعت من �أجلها.

حماكم دبي تطلق مبادرة )ت�سامح( ل�سرعة الف�سل يف الدعاوى وتقدمي خدمات مي�سرة للمتعاملني

•• ال�شارقة- وام: 

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تفقد 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، �شباح �أم�س �لثنني، م�شروع �شوق �ل�شارقة 
للمو��شي مبنطقة �ل�شجعة �ل�شناعية، وتاأتي �لزيارة يف �إطار حر�س �شموه 
على �لوقوف على �مل�شاريع �خلدمية �لتي تلبي �حتياجات �شريحة كبرية 

من �أفر�د �ملجتمع.
و����ش��ت��م��ع ���ش��اح��ب �ل�شمو ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة م��ن �مل��ه��ن��د���س ع��ل��ي ب��ن �شاهني 

مر�حل  ع��ن  تف�شيلي  �شرح  �إىل  �لعامة  �لأ���ش��غ��ال  د�ئ���رة  رئي�س  �ل�شويدي 
ومرتادي  زو�ر  �شتخدم  �لتي  و�ملر�فق  و�خلدمات  �لإجن��از  ون�شبة  �مل�شروع 

�ل�شوق.
�أروق���ة �ل�شوق و�شملت �جل��ول��ة زي���ارة ع��دد م��ن �ملحلت  وجت��ول �شموه يف 
�لعمل يف  �آلية  �مل��ز�د�ت و�مل�شلخ، وتابع �شموه  �لتجارية و�حل�شائر و�شاحة 

�مل�شلخ.
و26 حمل  م��زودة بحظائرها  �لأغ��ن��ام  لبيع  141 حمل  �ل�شوق  وي�شم 
لبيع �ملو��شي و12 حمل لبيع �جلمال و74 حمًل لبيع �لدو�جن، وم�شلخ 

ما  �جلديد  �لآيل  �مل�شلخ  وي�شتوعب  للدو�جن،  خم�ش�س  و�آخ��ر  للمو��شي 
يقارب 240 ر�أ�شا للمو��شي يف �ل�شاعة، فيما يبلغ عدد �ملحال 44 حمال 
 32 �إىل  لبيع �لأعلف و34 حمل جتاريا متعدد �ل�شتخد�م، بالإ�شافة 
 386 ل�  يت�شع  �ملو��شي، وم�شجد�  لبيع  للمز�د�ت  للم�شاتل، و�شاحة  حمل 
م�شل، بالإ�شافة �إىل رفد �ل�شوق بالعديد من �ملر�فق �خلدمية و�مل�شطحات 

�خل�شر�ء.
كما ي�شم �ل�شوق �أي�شاً مبنى �إد�ريا لإد�رة �ل�شوق وخمترب� ي�شم جتهيز�ت 
وغرفا  �جلر�حة  ت�شم غرف  بيطرية  وعياد�ت  ومعد�ت خمربية حديثة، 

للأ�شعة وغرف �لفح�س وحو��شن رعاية.
وجرى ت�شميم وبناء �ملحلت وفق معايري عاملية معتمدة من حيث �مل�شاحة 
و�ل�شحة  �لنظافة  عن�شري  على  �لرتكيز  م��ع  ومر�فقها  �ل��ع��ام  و�ل�شكل 

�لعامة.
و�شيد �مل�شروع على م�شاحة 170 �ألف مرت مربع، وروعي يف �ن�شائه جمال 
�لت�شميم حيث �أخذ �لطر�ز �ملعماري �لرت�ثي ليحاكي يف ت�شميمه �لأ�شو�ق 
حموري  على  �ل�شرت�تيجي  باملوقع  �ل�شوق  ويتميز  �لتقليدية،  �ل�شعبية 

�شارع �ل�شارقة - �لذيد، و�شارع �لإمار�ت �لعابر.

حاكم ال�سارقة يتفقد م�سروع �سوق ال�سارقة للموا�سي

بح�سب درا�سة اأعدها »جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل« 

غالبية ال�سباب الإماراتي متفائل يف م�ستقبل الإمارات والعامل خالل اخلم�سني عاما القادمة
 91 % من ال�سباب الإماراتي يعتقد باأن ال�سنوات القادمة لدولة الإمارات �ستكون اأف�سل

الدرا�سة ا�ستملت على م�سح كمي لـ 2,974 من طالب اجلامعات الإماراتيني داخل
 الدولة وخارجها, واآخر ن�عي لـ 4 جمم�عات ل�ستك�ساف روؤيتهم ح�ل م�ستقبل الإمارات

•• اأبوظبي -وام:

��شتطلعية مت  در��شة  نتائج  ك�شفت 
�لإع��لن عنها �م�س �شمن )جمل�س 
�مل�شتقبل(  لأج��ي��ال  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
�ل�شمو  �شاحب  ب��رع��اي��ة  ي��ق��ام  �ل���ذي 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�لقائد  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
�شعار  حتت  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
)و�ق�����ع ج���دي���د، �آف�����اق ج���دي���دة( عن 
تفاوؤل �لغالبية �لعظمى من �ل�شباب 
�لإمار�ت،  دولة  مب�شتقبل  �لإمار�تي 
�لعامل  ي�شهد  �أن  معظمهم  وت��وق��ع 
�إي��ج��اب��ي��ا ك��ب��ري� يف �خلم�شني  حت��ول 
�لدر��شة  نتائج  �لقادمة. ووفق  عاماً 

�ل�شباب  �أدلة موثقة لآر�ء  �لتي تت�شمن  �لأوىل من نوعها  �ل�شتطلعية 
% من   91 �أع����رب  ف��ق��د  �مل�شتقبل،  �أج��ن��دة دول��ت��ه��م يف  �لإم���ار�ت���ي ح���ول 
�مل�شاركني فيها عن تفاوؤلهم حيال م�شتقبل بلدهم و�أن �ل�شنو�ت �لقادمة 
�شتكون �أف�شل، بينما توقع 78 % منهم �أن تكون حياتهم �أف�شل من حياة 
�آبائهم، فيما مل يتوقع 3 % ذلك . وتظهر �لدر��شة �أي�شا �أن �لنجاح على 
مب�شتوى  وثيقاً  �رتباطاً  يرتبط  �لإم��ار�ت��ي  لل�شباب  �ل�شخ�شي  �مل�شتوى 
�مل�شاهمة يف  % ب��اأن   28 �إذ يعترب ح��و�يل ثلثهم  تقدم و�زده���ار بلدهم، 
حتقيق �لرفاه و�لزدهار لدولة �لإمار�ت �أولوية ق�شوى تفوق يف �أهميتها 
تاأ�شي�س حياة �أ�شرية م�شتقرة و�شعيدة )%23(، �أو �ل�شعي لتحقيق م�شرية 
مهنية ناجحة )%15(، يف وقت �أ�شار )90 %( من �لطلب �لإمار�تيني 
�لذين يدر�شون خارج �لدولة �إىل �أنهم يخططون للعودة �إىل بلدهم لبدء 
م�شريتهم �ملهنية فيها. وتوّلت �شركة "بي �إ�س بي �إن�شايت�س"، وهي �شركة 
�إجر�ء �ل�شتطلع على  ��شت�شار�ت عاملية خمت�شة بالبحوث و�لتحليلت، 
مرحلتني؛ ت�شمنت �ملرحلة �لأوىل �إجر�ء م�شح كمي عرب �شبكة �لإنرتنت، 
وذلك خلل �لفرتة �ملمتدة بني 25 �أكتوبر و9 نوفمرب من �لعام 2020 
�شارك فيه 2،974 �شاباً �إمار�تياً، منهم 2،629 طالباً جامعياً يدر�شون 
د�خل �لدولة، و345 طالباً �إمار�تياً يتابعون حت�شيلهم �لعلمي خارجها، 
جمموعات  �أرب���ع  على  رك��ز  نوعيا  م�شحا  �لثانية  �ملرحلة  ت�شمنت  فيما 
�جلامعية  �ملرحلة  ذلك طلب  �لإمار�تيني، مبا يف  �جلامعات  من طلب 
وبح�شب  لل�شباب.  �لإم����ار�ت  جمل�س  و�أع�����ش��اء  �لعليا  �ل��در����ش��ات  وط��لب 
نتائج هذه �لدر��شة �ل�شتطلعية �لتي قدمت كورقة عمل بعنو�ن "نظرة 
�لعامل  ي�شهد  �أن  �لمار�تيني  �لطلب  %( من  للم�شتقبل" يتوقع )74 
حتولت كبرية يف �خلم�شني عاماً �لقادمة، و�أ�شار )56 %( منهم �إىل �أن 
هذه �لتغري�ت �شتجعل �لعامل �أف�شل مما هو عليه حالياً، و�أ�شار غالبيتهم 
�إىل �أن �لبتكار�ت، و�لتطور �لتكنولوجي، بالإ�شافة �إىل ��شتك�شاف �لف�شاء، 
و�لطاقة �ملتجددة و�لتقدم �لعلمي �شتكون حمركات رئي�شية لهذ� �لتغيري 
نتائج  على  تعليقه  �شياق  ويف  �لقادمة.  عاماً  �خلم�شني  خ��لل  �لإيجابي 
�لد�ر�شة، قال �شعادة حممد خليفة �لنعيمي، مدير مكتب �شوؤون �لتعليم يف 
ديو�ن ويل عهد �أبوظبي: تعك�س نتائج �لدر��شة �ل�شتطلعية ل �شيما ثقة 
�شبابنا مب�شتقبل دولتهم �لروؤية �لو��شحة �لتي تتبناها قيادتنا �لر�شيدة 
�ملتمثلة يف رعاية مو�هبنا �ل�شابة، وحر�شها على تزويد �ل�شباب مب�شتويات 
�مل�شتقبل،  وظ��ائ��ف  ل�شغل  و�إع��د�ده��م  لتاأهيلهم  �مل�شتوى  عاملية  تعليمية 

�حلفاظ على �لثقافة و�لقيم و�لعاد�ت �لإمار�تية �أولويًة ق�شوى تو�زي يف 
�أهميتها حتقيق �لأولويات �لوطنية خلل �ل�شنو�ت �لع�شر �ملقبلة ، بينما 
ر�أت ن�شبة )71 %( من �ل�شباب �أن �حلفاظ على �للغة �لعربية ينبغي �أن 

يكون �أولوية ق�شوى �أي�شاً.

التكن�ل�جيا ق�ة دافعة للتقدم 
للتغيري  كمحرك  كبري�ً  دور�ً  للتكنولوجيا  ب��اأن  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب  وي��رى 
�لإي��ج��اب��ي .. وي��ع��ت��رب م��ا ي��زي��د ع��ل��ى �أرب���ع���ة م��ن ب��ني ك��ل خم�شة طلب 
�إمار�تيني )81 %( باأن �لتكنولوجيا قوة د�فعة للتقدم، فيما يوؤكد )74 
بالن�شبة  ق�شوى  كاأولوية  �لتكنولوجيا  يف  �ل�شتثمار  �شرورة  منهم   )%
�ل��ق��ادم��ة. وي��ر�ه��ن �شباب دولة  �لع�شر  �لأع����و�م  �لإم�����ار�ت خ��لل  ل��دول��ة 
�لإمار�ت على بروز �لذكاء �ل�شطناعي ب�شفته �أهم �لتقنيات �جلديدة .. 
فلدى �شوؤ�لهم عن �أهم �لتقنيات �جلديدة �لتي يتعني على دولة �لإمار�ت 
�ل�شتثمار فيها خلل �ل�شنو�ت �لع�شر �ملقبلة، ر�شح )70 %( منهم �لذكاء 
�ل�شطناعي، تله �لروبوتات )29 %(، و�ت�شالت �جليل �خلام�س )27 
بدون  و�لطائر�ت   ،)%  24( �لبيانات  �ل�شخمة وحتليل  و�لبيانات   ،)%

طيار )23 %(.

تباين ح�ل دور و�سائل الت�ا�سل الجتماعي 
فيما �أ�شبحت و�شائل �لتو��شل �لجتماعي جزء�ً مهماً من �حلياة �ليومية 
لل�شباب �لإمار�تي، فقد تباينت �آر�ءهم حول دورها، حيث يرى )49 %( 
قوة  غالباً  ت�شكل  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  باأن  �لإمار�تي  �ل�شباب  من 
باأنها غالباً ت�شر   )% د�فعة للتقدم، بينما ير�ها ق�شم كبري منهم )39 
�أكر مما تنفع. وي�شتخدم �ل�شباب �لإمار�تي يف حياتهم �ليومية تطبيق 
للتو��شل  من�شات  �أربع  �أكر  كانت  وبعده   ،)%  84( "و�ت�شاب" بن�شبة 
�لجتماعي يتم ��شتخد�مها من قبل �ل�شباب �لإمار�تي: "�ن�شتجر�م" )73 
%(، و"تويرت" )40  %(، و"يوتيوب" )43  %(، و"�شناب �شات" )72 
بالن�شبة  �شعبيًة للأخبار  �لأكر  �مل�شدر  �أي�شاً  �لو�شائل  وباتت هذه   .)%
�أي ما   ،)% �إمار�تيني تقريباً )79  لأربعة من كل خم�شة �شبان و�شابات 
يعادل قر�بة �شعف م�شتخدمي م�شادر �لأخبار �ملتخ�ش�شة على �لإنرتنت 
)43 %(، بينما متيل ن�شبة �أقل بكثري �إىل م�شادر �لأخبار �لتقليدية مثل 
ويتوقع   .)% و�لإذ�ع��ة )6   ،)% و�ل�شحف )10   ،)% �لتلفزيون )22 
يف  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  دور  تز�يد  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب  من  كثري 

م�شرية  يف  للم�شي  طاقاتهم  �إمكانياتهم  كامل  ��شتثمار  من  ومتكينهم 
باأن  �لقادمة  عاماً  للخم�شني  �أهد�فنا  لتحقيق  و�شوًل  و�لزده��ار  �لتطور 
و�أ�شاف   .2071 �لعام  بحلول  �لعامل  م�شتوى  على  �ل��دول  �أف�شل  نكون 
حماور  ت�شميم  يف  رئي�شياً  عن�شر�ً  �لدر��شة  ه��ذه  �إج��ر�ء  �شّكل  �لنعيمي: 
�آمال  �إذ منحنا معلومات موثوقة وغنية حول  �لن�شخة �لثالثة للمجل�س، 
وطموحات �ل�شباب �لإمار�تي .. كما مّكننا حتليل بيانات �ل�شتطلع من 
�ملجل�س يف  يناق�شها  �لتي  �ملجالت  ت�شور�ت موثوقة حول  �حل�شول على 
و"فر�س  متغري"،  "عامل  �لتالية:  �لثلثة  �لرئي�شية  مو��شيعه  �إط���ار 
جديدة " و "�خلم�شون عاماً �لقادمة". كما تتطرق �لدر��شة �ل�شتطلعية 
�إىل �آر�ء �ل�شباب يف جمالت �إ�شافية �أخرى، مبا فيها �لثقة بقدرة �لتعليم 
على  �ملرتتبة  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لتحديات  مو�جهة  على  �لعايل 
كالثقافة  مو�شوعات  حول  �آر�ئهم  �أي�شاً  وتتناول  "كوفيد19-"،  جائحة 

�لإمار�تية، و�آفاق �لتقنيات ذ�ت �لتاأثري �جلذري، وغريها �لكثري.

ثقة بقدرة التعليم العايل على تاأهيلهم للنجاح املهني 
ع�شرة  كل  ت�شعة من  ح��و�يل  قال  �لعايل،  �لتعليم  وفيما يخ�س مو�شوع   
باأنهم  �لإم����ار�ت وخارجها  د�خ��ل  �إم��ار�ت��ي��ني  %( ط��لب جامعيني   87(
ت�شعة  على  يزيد  ما  �أ�شار  فيما  �جلامعي"،  تعليمهم  جودة  عن  "ر��شون 
تلبي  �ملناهج  �لتعليمية وج��ودة  �مل��و�رد  �أن  �إىل  �أ�شل كل ع�شرة طلب  من 
 )% �أرب��اع �ل�شباب )78  �أكر من ثلثة  �أو تتخطى كل �لتوقعات. وقال 
�إن فر�س �لتدريب وخدمات �لتوجيه �ملهني تلبي �أو تتخطى توقعاتهم .. 
فيما �أبدى �أغلبية �ل�شباب )91 %( �لثقة بقدرتهم على حتقيق �أهد�فهم 
�ملهنية، وقال )86 %( منهم �أن �لتعليم �لذي تلقوه زّودهم باأهم �ملهار�ت 
"كوفيد19-" على  �للزمة لتحقيق �لنجاح �ملهني. وفيما يتعلق بتاأثري 
�لتعليم �لعايل؛ �عترب قر�بة ن�شف �مل�شاركني )45 %( �أن �جلائحة كان 
لها تاأثري �شلبي على جتربتهم يف حت�شيل �لتعليم �لعايل، ومع ذلك يرغب 
�لتجربة  يجمع  تعليم  على  باحل�شول   )%  49( تقريباً  �ل�شباب  ن�شف 
�شتة  �لفريو�س، فيما يف�شل و�حد من كل  زو�ل  بعد  و�لإنرتنت  �ل�شفية 
جائحة  �حتو�ء  عقب  بعد  عن  تعليمهم  مو��شلة   )%  16( فقط  طلب 

كامل.  "كوفيد19-" ب�شكل 

املحافظة على الثقافة الإماراتية اأول�ية ق�س�ى
�أن   )%  74( تقريباً  �ل�شباب  �أرب���اع  ثلثة  ي��رى  �لد�ر�شة  لنتائج  ووف��ق��اً 

�مل�شتقبل، �إذ ير�ها )24 %( كاإحدى 
�أقوى ع�شر حمركات للتغيري �لعاملي 
�لقادمة،  ع���ام���اً  �خل��م�����ش��ني  خ����لل 
ب��ال��ت�����ش��اوي ت��ق��ري��ب��اً م��ع ت��غ��ري �ملناخ 

.)% 25(

الطاقة املتجددة
 اأبرز قطاعات امل�ستقبل 

�لطاقة  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب  ويعترب 
�لقطاعات  �أف�����ش��ل  ك��اأح��د  �مل��ت��ج��ددة 
مل�����ش��ريت��ه��م �مل��ه��ن��ي��ة، ع���د� ع��ن كونها 
�لإيجابي  ل��ل��ت��غ��ي��ري  م��ه��م��اً  حم���رك���اً 
2 من بني كل  .. و�أع��رب نحو  عاملياً 
�إمار�تيني )62  3 طلب جامعيني 
فر�شة  باإيجاد  �هتمامهم  عن   )%
بعد  �شعبيًة  �لقطاعات  �أك��ر  ث��اين  وه��و  �ملتجددة،  �لطاقة  قطاع  يف  عمل 
�لرعاية  قطاعات  �لتالية  �مل��ر�ت��ب  يف  ويليهما   ،)%  66( �لتكنولوجيا 
و�لنفط   ،)%  50( و�لتعليم  منها،  لكّل   )%  52( و�ل��ط��ري�ن  �ل�شحية 
�لذين يدر�شون   )% �أغلبية �لطلب )82  �أظهر  %(. كما  و�لغاز )47 
رغبتهم   )STEM( و�ل��ري��ا���ش��ي��ات  و�ل��ه��ن��د���ش��ة  و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم 
باحل�شول على فر�شة عمل يف قطاع �لطاقة �ملتجددة. ويعترب ثلث )33 
حمركات  �أك���رب  �أح���د  �مل��ت��ج��ددة  �لطاقة  ق��ط��اع  �لإم���ار�ت���ي  �ل�شباب   )%
لتاأتي  �لقادمة  عاماً  �خلم�شني  خلل  �لعامل  �شي�شهدها  �لتي  �لتغيري�ت 
 )%  35( �لعلمي  و�لتقدم   ،)%  38( �لتكنولوجي  �لتقدم  بعد  بذلك 

و��شتك�شاف �لف�شاء )34 %(.

امل�ساكل الدرا�سية وجائحة "ك�فيد 19-"  من م�سببات ال�سغ�طات النف�سية 
فر�شتها  �لتي  �ل�شغوط  عقب  �لنف�شية  بال�شحة  �لهتمام  زي���ادة  وبعد 
جائحة "كوفيد19-"، بحث �ل�شتطلع يف �لعو�مل �لتي ت�شبب �ل�شغوط 
�لنف�شية لل�شباب، وو�شف �لغالبية �لعظمى من �ل�شباب )75 %( م�شتوى 
كل  و�ح��د من  وق��ال  �أو جيدة،  باأنها ممتازة  و�شعادتهم  �لنف�شية  �شحتهم 
�شيئة"  �أو حتى  "غري جيدة  �لنف�شية حالياً  �أن �شحتهم   )% �أربعة )25 
�شلباً  �أث���رت  �جل��ائ��ح��ة  ب���اأن   )%  44( �ل�شباب  ن�شف  ق��ر�ب��ة  ق��ال  كما   ..
�لنف�شية  �شحتهم  منهم   )%  66( و�شف  بينما  �لنف�شية،  �شحتهم  على 
�مل�شبب  لي�شت  �جلائحة  �أن  �لدر��شة  وتظهر  �شيئة.  �أو  جيدة  لي�شت  باأنها 
�لوحيد لل�شطر�بات و�لتاأثري�ت �ل�شلبية على �ل�شحة �لنف�شية لل�شباب 
�لإمار�تيني .. فعند �شوؤ�لهم عن �لعو�مل �مل�شببة لل�شطر�ب يف حياتهم 
�ليومية، �أ�شار ثلثة �أرباع �ل�شباب )78 %( �إىل "�ل�شغوط �لدر��شية"، 
%(، وفريو�س  �مل�شتقبل" )50  �لعمل يف  "�لقلق حول فر�س  وتبع ذلك 
�لدر��شة  ه��ذه  نتائج  على  ب��الط��لع  وللمعنيني   .)%  53( كوفيد19- 
�ملوقع  �ل�شتطلعية كاملة، ميكن �حل�شول على ن�شخة منها من خلل 
�لر�بط  �مل�شتقبل" على  ز�ي��د لأجيال  بن  ل�" جمل�س حممد  �لل��ك��رتوين 
لأجيال  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  جمل�س  وي��ه��دف   .  www.mbzmfg.com
�مل�شتقبل، و�لذي ينظمه مكتب �شوؤون �لتعليم يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي، 
�إىل توفري منوذج مبتكر وم�شتد�م لإر�شاء تو��شل م�شتقر بني �شباب �لبلد 
لتدريب  �ملتاحة  و�مل���و�رد  �لو�شائل  جميع  توظيف  �شمان  و�إىل  وقيادتها، 

�ل�شباب �لإمار�تيني على خلق فر�س �أف�شل للم�شتقبل.

•• اأبوظبي-الفجر

�أك��د  معايل �ل��ل��و�ء رك��ن طيار فار�س 
خ��ل��ف �مل����زروع����ي  ق��ائ��د ع����ام �شرطة 
�أب��وظ��ب��ي   �أن دول���ة �لإم������ار�ت  تعتز 
جيل  وبتن�شئة  باأطفالها  بالحتفاء  
مل��ت��اب��ع��ة م�شرية  و�إع�������د�ده  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�حلياة   جم������الت  ك���اف���ة  يف  �ل����دول����ة 
م�������ش���ي���د�ً ب����رع����اي����ة ودع�������م �ل���ق���ي���ادة 
�لطفل   و�هتمامها  بحقوق  �لر�شيدة 
�لإمكانات  ك��ل  وت�شخري  �لإم���ار�ت���ي 
�لإمار�ت  �أطفال  ل�شعادته حتى يكون 
���ش��احل��ني وف��اع��ل��ني يف بناء  �أف�������ر�د�ً 
يف  معاليه  و�أ�شاف  �لوطن.  م�شتقبل 
كلمة مبنا�شبة يوم �لطفل �لإمار�تي  
و�ل�����ذي حت��ت��ف��ي  ب���ه �ل���دول���ة يف 15 

�إن����ن����ا نعتز     : ك����ل ع�����ام  م����ار�����س م����ن 
ب���اإجن���از�ت  �لإم����ار�ت �ل��ع��دي��دة  �لتي 
�لهتمام   يف  وع��امل��ي��اً   حمليا  حققتها 
�ملقومات   وتوفري  �لإمار�ت"  ب�"طفل 
�لإبد�ع  على  �ل��ي��وم  جيل  حتفز  �لتي 

�ملخاطر   م��ن  وح��م��اي��ت��ه��م  و�لب��ت��ك��ار 
ل�شعادته  �لم���ك���ان���ات  ك���ل  وت�����ش��خ��ري 
وتاأمني م�شتقبله.   و�أكد �أن ما �أ�ش�س 
له �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان، طيب �هلل ثر�ه، وما كر�شه من 
موؤ�ش�شات  من  بناه  وما  �إيجابية  قيم 
�لوطن  �أب���ن���اء  مي��ن��ح  للطفل  د�ع��م��ة 
�لكثري من �لتفاوؤل و�لثقة �لكبريين 
ب��اأن��ن��ا ن�����ش��ري ع��ل��ى �ل��ن��ه��ج �ل�����ش��ل��ي��م يف 
رعاية �لطفل وحتقيق تطلعاته نحو  
معاليه  وث��م��ن   م�����ش��رق.   م�شتقبل  
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ج��ه��ود   عالياً 
�لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
�لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى للأمومة 
ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة 
�شموها  تعد  حيث  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
لفتاً  �لطفولة   ودع��م  للعطاء  رم��ز�ً 

بالحتفال  ���ش��م��وه��ا  م���ب���ادرة  �أن  �إىل 
تاأتي  �شنوياً  �لإم��ار�ت��ي  �لطفل  بيوم 
بالأ�شرة  �شموها  له��ت��م��ام  جت�����ش��ي��د�ً 
توجيهات  م���ن  و�ن���ط���لق���اً  و�ل��ط��ف��ل 
قيادتنا �لر�شيدة و�لتي مل تاأُل جهد� 
يف �لوقوف مع �لأم و�أطفالها، لتقدم 
بهم  �لنهو�س  �شبيل  يف  �لكثري  لهم 
ب��ي��ده��م ورع��اي��ت��ه��م حا�شر�  و�لأخ�����ذ 
وم�شتقبًل.  و�أ�شار �إىل �لتز�م �لقيادة 
مبو��شلة  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
�لوعي   م�����ش��ت��وى  رف����ع  يف  ج���ه���وده���ا 
و�لأطفال  �لأ����ش���رة  بحماية  �لأم��ن��ي 
�ملقومات  كافة  وتوفري  �ملخاطر  من 
للأ�شرة  �لأمنية  �لرعاية  تعزز  �لتي 
و�لطفل عرب بر�مج و�أن�شطة توعوية 
ومبادر�ت هادفة  تتو��شل على مد�ر 

�لعام .

•• اأبوظبي-الفجر

�لطفل  بيوم  �أبوظبي  �شرطة  �حتفلت 
�لإم�������ار�ت�������ي م��ث��م��ن��ة �ه���ت���م���ام دول����ة 
باأطفالها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
فريد�  عامليا  من��وذج��ا  �أ�شبحت  حتى 
�ل��ق��ي��ادة �حلكيمة  رع��اي��ت��ه يف ظ��ل  يف 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح��اك��م دبي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل"  "رعاه 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�إخ��و�ن��ه��م  �مل�شلحة 
�أع�شاء �ملجل�س �لأعلى للحتاد، حكام 
�شمو  م���ب���ادرة  �أن  و�أك�����دت  �لإم�������ار�ت. 
رئي�شة  مبارك،  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 

�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س 
�لرئي�شة  و�لطفولة  �لأعلى للأمومة 
�لأ�شرية،"�أم  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
للطفل  ي��وم  بتخ�شي�س   �لإمار�ت" 
15 مار�س من كل عام  �لإم��ار�ت��ي يف 
�لطفل  رع��اي��ة  ع��ل��ى  حر�شها  جت�شد 
حقوقه  و�شون  �آمنة  �شحية  بيئة  يف 
�شبل  وت���وف���ري   ، ك���ر�م���ت���ه   ، وح���ف���ظ 
�لرفاهية له ، وتن�شئته  ب�شورة �شليمة، 
ليكونو�  �لإمار�ت"   "�أطفال  ت��وؤه��ل 
�أفر�د�ً �شاحلني وفاعلني يف �ملجتمع. 
و�أ����ش���ار �ل��ع��م��ي��د ���ش��ع��ي��د ح��م��د �شالح 
�لدعم  م���ر�ك���ز  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ك��ع��ب��ي 
�إىل  �ملجتمع   �أمن  �لجتماعي بقطاع 
توفري   على  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  ح��ر���س 
باإ�شر�ف  للأطفال  �ملنا�شبة   �لرعاية 
يهتمون   حم���رتف���ني   �خ��ت�����ش��ا���ش��ني 
و�شائل  �أف�����ش��ل   وت��وف��ري  بق�شاياهم  
�ل��رع��اي��ة ل��ه��م ووف����ق م��ع��اي��ري عاملية 

تخ�شي�س غرف   �إىل  لف��ت��اً   متقدمة 
للأطفال يف مر�كز �لدعم �لجتماعي 
م��ع��دة ب��ك��ام��ل �لأج���ه���زة �ل��ت��ي تنا�شب 
رغباتهم  و�إ�شباع  وميولهم   �لأطفال 
�إمكاناتهم  ت��ن��م��ي   ه���ادف���ة  ب���رب�م���ج 

جانب  �إىل  م��و�ه��ب��ه��م   ب�شقل  وتهتم 
�لأ�شري  �لتما�شك  بتعزيز  �له��ت��م��ام 
�لعديد  تنفيذ  �إىل  و�ل��رت�ح��م لف��ت��اً  
م��ن �مل���ب���ادر�ت و�لأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي تهتم  

بالطفل و�شلمته .

�سرطة اأبوظبي: الإمارات منوذج عاملي فريد يف الهتمام بالطفولةقائد عام �سرطة اأبوظبي: الإمارات تعتز بالحتفاء باأطفالها » اأجيال امل�ستقبل« 
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"ُمدن" ت�قع مذكرة تفاهم مع نادي اأب�ظبي للدراجات لتمكني فعاليات رك�ب الدراجات يف اأب�ظبي
مذكرة التفاهم �ستوحد جهود الطرفني الرامية لتعزيز اإقامة فعاليات الدراجات الهوائية يف العا�سمة

•• اأبوظبي-الفجر

�ملتخ�ش�شة يف تطوير  �لعقاري  �لتطوير  �لعقارية، �شركة  �أبرمت ُمدن   
للدر�جات  �أبوظبي  ن��ادي  مع  تفاهم  مذكرة  متكاملة،  �شياحية  وجهات 
تهدف لتعزيز �إقامة فعاليات ركوب �لدر�جات يف �لعا�شمة وذلك لن�شر 
منط حياة �شحي بني �ل�شكان. وتهدف مذكرة �لتفاهم خللق تعاون بني 
�أحدث  يف  و�مل�شابقات  �لفعاليات  تنظيم  و�إد�رة  ودع��م  لتعزيز  �لطرفني 
م�شاريع مدن �لعقارية وهي منطقة �حلديريات �لرتفيهية. كما تهدف 
�لدر�جات  رك���وب  ممار�شة  على  خمتلفة  جمموعات  لت�شجيع  �مل��ذك��رة 

و�مل�شاهمة يف ن�شر �لوعي و�ملعرفة حول ركوب �لدر�جات يف �لإمارة.

�لتفاهم يف جزيرة �حلديريات، بح�شور عدد  توقيع مذكرة  عقد حفل 
من م�شوؤويل �شركة مدن �لعقارية ونادي �أبوظبي للدر�جات.

"تلتزم  �ل��ع��ق��اري��ة:  م��دن  �شركة  �أف����ادت  �مل���ذك���رة،    توقيع  على  وتعليقاً 
�تباع منط  و�ل��زو�ر من  و�ملقيمني فيها  �أبوظبي  بتمكني مو�طني  مدن 
�ل�شر�كة  ه��ذه  خ��لل  وم��ن  و�ل��ن�����ش��اط.  باحليوية  ينب�س  �شحي  ح��ي��اة 
�ل�شرت�تيجية مع نادي �أبوظبي للدر�جات، ميكننا �ل�شتفادة من مر�فق 
�لدر�جات ذ�ت �مل�شتوى �لعاملي �ملتوفرة يف منطقة �حلديريات �لرتفيهية 

للرتقاء ب�شحة �أفر�د جمتمعنا.
تطوير  يف  متخ�ش�شة  �شركة  "ب�شفتنا  �لعقارية:  مدن  �شركة  و�أ�شافت 
هذه  ف���اإن  ب��احل��ي��اة،  وناب�شة  م�شتد�مة  ترفيهية  ووج��ه��ات  جمتمعات 

ركوب  بفعاليات  حافلة  �أج��ن��دة  لتقدمي  مثالية  فر�شة  ه��ي  �ل�����ش��ر�ك��ة 
ل�شحتهم  �لأول���وي���ة  �إع��ط��اء  ع��ل��ى  �ملجتمع  �أف����ر�د  لت�شجيع  �ل���در�ج���ات 

ورفاهيتهم."
للدر�جات  �أبوظبي  ن��ادي  �شيتمتع  �لتفاقية،  ه��ذه  �إط���ار  يف  �أن��ه  ُي��ذك��ر   
ب��ا���ش��ت��خ��د�م م��ر�ف��ق رك����وب �ل���در�ج���ات �ل��ف��ري��دة و�مل��ت��وف��رة يف منطقة 
�للزمة  �ل��ر�ح��ة  و�شائل  كافة  �إىل  بالإ�شافة   ، �لرتفيهية  �حلديريات 
و�ل�شباقات  للفعاليات   �لتخطيط  �شيتم  كما  لها.  �ملخطط  للأن�شطة 
م�شتوى  على  للدر�جات  �أبوظبي  ن��ادي  ينظمها  �لتي  و�لدولية  �ملحلية 

�لأندية �ملحلية �أو كافة فئات �ملجتمع. 
كمركز   ،2020 نوفمرب  �لرتفيهية يف  �حلديريات  �إط��لق منطقة  مت 

�ل�شياحية.  �أبوظبي  حمفظة  �إىل  ي�شاف  و�ملغامر�ت  للريا�شات  جديد 
وذلك بهدف تعزيز ممار�شة ريا�شات �مل�شي و�لرك�س وركوب �لدر�جات، 
للدر�جات.  م�����ش��ار�ت  لت�شمل  �ل��وج��ه��ة  ���ش��و�رع  جميع  ت�شميم  مت  ك��م��ا 
تتيح  و��شعة ومظللة  �ملنطقة مبمر�ت م�شاة  �إىل ذلك، تتميز  بالإ�شافة 
 10-5 طولها  يبلغ  �لتي  �ل��در�ج��ات  رك��وب  مب�شار�ت  �ل�شتمتاع  للزو�ر 

كيلومرت�ت ومتتد عرب �جلزيرة.
بها  وحتيط  لأب��وظ��ب��ي،  �لغربي  �ل�شاحل  على  �حل��دي��ري��ات  ج��زي��رة  تقع 
مناظر ح�شرية لأفق �لعا�شمة. ومت بناء �جلزيرة وفقاً لأعلى �ملعايري 
�لثقافية  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  و����ش��ع��ة  ملجموعة  بتقدميها  وتتميز  �ل��دول��ي��ة، 

و�لرتفيهية بالإ�شافة �إىل جو�نبها �لبيئية �لفريدة.

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق امل�سروع التجريبي للري بالنظام الهيدروليكي

ن�رة الكعبي تفتتح خمترب ريادة الأعمال بجامعة الإمارات

ن�سيبة : تد�سني املخترب انطالقا من روؤية حكومة الإمارات لعام ٢٠٧١

•• اأبوظبي-الفجر

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  �أط���ل���ق���ت 
و�لنقل  �لبلديات  ل��د�ئ��رة  �لتابعة 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ب��ق��ط��اع  م��ت��م��ث��ل��ة 
و�أ�شول �لبلدية �مل�شروع �لتجريبي 
لري �لأ�شجار و�ملزروعات با�شتخد�م 
ن���ظ���ام �ل������ري �ل���ه���ي���درول���ي���ك���ي، يف 
�أف�شل  �ت���ب���اع  ت�����ش��ت��ه��دف  م����ب����ادرة 
�ل�شبل لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة، 
��شتهلك  تر�شيد  ملعايري  وتطبيقاً 
�لتقنيات  �أف�شل  و��شتخد�م   ، �ملياه 

�لفو�ئد  وح�����ول  �مل����ج����ال.  ه����ذ�  يف 
�ملرتتبة على ��شتخد�م نظام �لري 
بلدية  �أو����ش���ح���ت  �ل��ه��ي��درول��ي��ك��ي 
�لنظام  ه���ذ�  �أن  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
مياه  ��شتهلك  ت��وف��ري  يف  ي�شاهم 
م����و�د �شديقة  و����ش��ت��خ��د�م  �ل����ري، 
�لذكاء  تقنيات  وت��وظ��ي��ف  للبيئة، 
وتزويد  �ل������ري،  يف  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
مبا�شر  ب�شكل  و�لنباتات  �لأ�شجار 
تكاليف  وت��خ��ف��ي�����س   ، ب��ال�����ش��م��اد 
�لرتبة  ملوحة  وت��ف��ادي  �ل�شيانة، 

و�ملياه.

�ملائي مبا�شرة من �لقالب، وي�شمل 
ن��ط��اق �ل��ت��ج��رب��ة 15 ���ش��ج��رة من 
�لأ���ش��ج��ار ،  م��ن  خمتلفة  �أن���و�ع   5
�لعملية  مبر�قبة  �لبلدية  وت��ق��وم 
خلل دورة �شنوية كاملة للأ�شجار 
�لنهائية  �ل��ن��ت��ائ��ج  ل���ش��ت��خ��ل���س 

للم�شروع �لتجريبي.
�لبلدية  �أك���دت  �لإط���ار  ه��ذ�  �شمن 
�لعديد  مع  �لتعاون  على  حر�شها 
م��ن �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�لقطاع 
�خلا�س لتطبيق م�شاريع جتريبية 
يف خمتلف جمالت �لبنية �لتحتية 

�ملزروعات  ري  جم��ال  يف  �حل��دي��ث��ة 
هذ�  �لبلدية  وتطبق   . و�لأ���ش��ج��ار 
�لنظام �لتجريبي لهذه �ملرحلة يف 
ويعد   ، م�شفح  ويف  �ل�شريعة  غابة 
ن���ظ���ام �ل�����ري �ل��ه��ي��درول��ي��ك��ي �أح���د 
على  تعتمد  �لتي  �لأنظمة  �أح���دث 
�لذكاء �ل�شطناعي، وهو عبارة عن 
نظام ري حتت �ل�شطحي با�شتخد�م 
قو�لب م�شنوعة من �ألياف �ل�شخر 
بالحتفاظ  ت�شاهم  �لتي  �لبازلتي 
بكميات كبرية من �ملياه وتخزينها، 
مما ي�شمح للجذور باأخذ �حتياجها 

وتطبيق  �لب���ت���ك���ار،  دع����م  ب���ه���دف 
�أف�شل  م���ع  ت��ت��م��ا���ش��ى  م��و����ش��ف��ات 
م�شاريعها،  ج��م��ي��ع  يف  �مل��م��ار���ش��ات 
و دع����م ت��وج��ه��ات��ه��ا و�أول���وي���ات���ه���ا ، 
مو��شفات  ت��ع��زي��ز  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة 
�لبنية �لتحتية وتطويرها ل�شمان 
�لبيئية  �ل���ظ���روف  م��ع  م��و�ءم��ت��ه��ا 
�أبوظبي من خلل تطبيق  لإم��ارة 
حمددة  ل��ف��رتة  جتريبية  م�شاريع 
لتتمكن  فعاليتها  م���دى  و�خ��ت��ب��ار 
�ملو��شفات  حت���دي���ث  م���ن  ب��ع��ده��ا 
�شمن �أدلة ومعايري �إمارة �أبوظبي 

•• العني-الفجر: 

– �مل�شت�شار  ن�شيبة  �أن��ور  زك��ي  ��شتقبل معايل 
�ل��ث��ق��ايف ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س �ل���دول���ة- 
�لرئي�س �لأعلى جلامعة �لإمار�ت �شباح �م�س، 
معايل نورة �لكعبي -وزيرة �لثقافة و�ل�شباب ، 
حيث �فتتحت معاليها خمترب ريادة �لأعمال 
�لأ�شتاذ  بح�شور  و�لق��ت�����ش��اد،  �لإد�رة  بكلية 
�ل���دك���ت���ور غ��ال��ب �حل�����ش��رم��ي م��دي��ر جامعة 
�لإم�������ار�ت ب���الإن���اب���ة و�ل���دك���ت���ور �أح���م���د مر�د 
�لعلمي  �لبحث  ل�شوؤون  �مل�شارك  �لنائب   –
و�لدكتور عتيق �ملن�شوري – م�شت�شار �لرئي�س 

�لأعلى وعدد من قياد�ت �جلامعة.
كما �أطلعت معاىل نورة �لكعبي على �ل�شتديو 
�لعني  نوعه يف مدينة  �لأول من  �لتلفزيوين 
و�لجتماعية  �لإن�شانية  �لعلوم  لكلية  و�لتابع 
باأعلى  و�ل���رب�م���ج  �لتقنيات  ب��اأح��دث  و�مل����زود 
�ملعتمدة خل��دم��ة طلبة  و�مل��ع��اي��ري  �مل��و����ش��ف��ات 

�لإعلم وتنمية مهار�تهم.
�لتقني  �لتطور  بهذ�  �عجابها  و�أبدت معاليها 

و�لعلمي �لذي ت�شهده جامعة �لمار�ت . 
�لن�شانية  �ل����ع����ل����وم  ك���ل���ي���ة  ج����ن����اح  وز�رت 
و�لجتماعية �لذي يت�شمن على لوحات فنية 
وخر�ئط تاريخية وكتب نادرة ومقتطفات من 

�أن�شطة �لنادي �لفرن�شي .
ك��م��ا ق��ام��ت ب���زي���ارة مل��ع��ر���س ر���ش��وم��ات و�شور 
�أعمال طالبات �لنادي �لكوري، بالإ�شافة �إىل 

�إطلعها على مكتبة �جلامعة .
وقدم فريق �أورك�شرت� جامعة �لإمار�ت عر�شاً 

مو�شيقياً خلل زيارة معايل �لوزيرة .
�شعادته  ع��ن  ن�شيبة  �أن���ور  زك��ي  و�أع���رب معايل 
ب��ه��ذه �ل���زي���ارة �ل��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا م��ع��ايل نورة 

باإفتتاح  لنا  وت�شريفها  �جلامعة  �ىل  �لكعبي 
خمترب ريادة �لأعمال بكلية �لإد�رة و�لقت�شاد 
ريادة  خمترب  تد�شني  مت  �ن��ه  معاليه  وق��ال   .
بجامعة  �لقت�شاد،  و  �لإد�رة  بكلية  �لأع��م��ال 
�ن��ط��لق��ا م��ن روؤي���ة حكومة دولة  �لم�����ار�ت. 
حيث   ٢٠٧١ ل��ع��ام  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
ت��ل��ت��زم ج��ام��ع��ة �لإم������ار�ت ب��امل�����ش��اه��م��ة يف بناء 
و�لبتكار  �لأعمال  ري��ادة  م�شرية  يو�كب  جيل 
خللق فر�س �أف�شل لل�شباب يف ريادة �لأعمال 
�لقادمة  �خلم�شني  يف  و�ل��ت��ج��اري��ة  �ملوؤ�ش�شية 
�لبتكار  جم����الت  ���ش��ت��ى  يف  ب�شمة  ت���رك  م��ع 

و�لتمكني. 
و�أ�شاف معاليه قائًل " لقد كان �إطلق م�شار 
ريادة �لأعمال من قبل كلية �لإد�رة و�لقت�شاد 
خطوة جوهرية يف دفع عجلة �لتقدم و�لقيادة 
للطلبة يف �لبتكار وريادة�لأعمال؛حيث تلتزم 
�لكلية بتاأهيل كو�در�شبابية مبتكرة يف م�شار�ت 
تتلءم مع ��شرت�تيجية �جلامعة وتتناغم مع 

متطلبات �لأجندة �لوطنية لدولة �لإمار�ت يف 
جمال �لبتكار وذلك من خلل �شر�كاتها مع 

موؤ�ش�شات د�خل وخارج �لدولة.
ويهدف �ملركز �ىل تنظيم فعاليات من �شاأنها 
ريادية  ثقافة  وخلق  �لطالب  م��ه��ار�ت  �شقل 
�لدر��شية  �ملناهج  من  حزمة  وطرحها  عالية، 
�أحدثها  ك��ان من  �لأع��م��ال و�لبتكار  ري��ادة  يف 
�إط�����لق م�����ش��ار ري�����ادة �لأع���م���ال �ل����ذي ياأخذ 
مر�حل  �شبعة  من  متكاملة  رحلة  يف  �لطالب 
ومن  �مل�شروع  فكرة  من  ب��دء�ً  �بتكارية  كفرق 
�أن يبد�أ �لفريق بخلق  �إىل  ثم در��شة جدو�ها 
�لنموذج �لأويل للمنتج �أو �خلدمة �أو �لخرت�ع 
�لتدري�س  �ل�شتعانة بخرب�ت هيئة  يتم  بينما 
منوذج  تطوير  يف  وعامليني  حمليني  وخ���رب�ء 
با�شتخد�م  ت�����ش��وي��ق��ه  وك��ي��ف��ي��ة  �مل�����ش��روع  ع��م��ل 
�ملحلي، ومن  �ل�شوق  ت�شتقطب  ��شرت�تيجيات 
عمل  خ��ط��ة  ���ش��ي��اغ��ة  يف  �ل��رح��ل��ة  ت�شتمر  ث���م 
لعر�س  م�شتعدة  �لفرق  ت�شبح  حتى  �مل�شروع 

م�شروعها مل�شتثمرين وخرب�ء لدخول �ل�شوق 
تدري�س  طبيعة  م��ن  م�شتمدين  وث��ب��ات  بثقة 
�ملر�حل و�لتي تتميز باخلربة �لعملية و�لتعلم 

باملمار�شة 
جدير بالذكر �أن �ملخترب يعترب ركيزة �أ�شا�شية 
يف توفري بيئة خ�شبة جمهزة للبتكار، تدعم 
يف  و�لتعلم  للتعليم  �لعملية  �لتجربة  عمق 
��شتنباط  مت  ح��ي��ث  �لأع����م����ال؛  ري�����ادة  م�����ش��ار 
ت�����ش��م��ي��م �مل���خ���ت���رب وم���ر�ف���ق���ه �مل���ت���ن���وع���ة من 
�ملر�حل �ل�شبعة كي تخو�س فرق �لطلبة رحلة 
متميزة ميلوؤهاجو من �لإثارة و�لت�شويق وما 
مهم  عامل  وه��و  �لبتكاري،  بال�شغط  ي�شمى 
ل�شتخر�ج �أف�شل نتاج �بتكاري ممكن للطاقات 
�لو�عدة. خمترب ريادة �لأعمال يعترب مبثابة 
�لكليات  خمتلف  م��ن  ل��ل��ط��لب  ج���ذب  م��رك��ز 
�خلرب�ت  لتمتزج  �جلامعة  يف  و�لتخ�ش�شات 
و�ملو�هب ويتم توجيهها بدعم من طاقم هيئة 
�لتدري�س يف كلية �لإد�رة و�لذي يتميز بخرب�ت 
حملية وعاملية قادمة مما يزيد عن ٣٤ قطر 
حول �لعامل، �إ�شافة �إىل ذلك فاإن تنوع خرب�ت 
�ملتكاملة  �لأعمال  �لتدري�س يف جمالت  هيئة 
من  م�شاريعهم  �أف��ك��ار  �شقل  للفرق  ت�شمن 
فح�شب  ذلك  لي�س  �ملختلفة،  �مل�شروع  جو�نب 
ف��ك��ل ف���ري���ق ���ش��ي��ج��د �ل���دع���م م���ن خ�����رب�ت يف 
�ل�شناعة �أو �ملجال �ملتعلق بامل�شروع كالأغذية 
�لهند�شة  �لبيئة،  �ل�شياحة،  �لطب،  و�لزر�عة، 
وغريها من �ملجالت �ملهمة يف �لتطوير. كان 
�فتتاح �ملخترب �ليوم خطوة �أخرى مهمة نحو 
�خلم�شني �لقادمة يقودها�لطلبة ويلفها دعم 
تدري�س  وه��ي��ئ��ة  �إد�رة  م��ن  �جل��ام��ع��ة  جمتمع 
وخرب�ت متنوعة و�شر�كات ��شرت�تيجية د�خل 

وخارد �لدولة.   

اأعرب عن اعتزاز اجلامعة بهم.. متمنيا لهم امل�ستقبل الزاهر

ويل عهد دبي يفاجئ خريجي جامعة حمدان بن حممد الذكية بر�سالة تهنئة خالل حفل تخرجهم الفرتا�سي

�لرتقاء  �لأث�����ر يف  ب��ال��غ  ل��ه��ا  ك���ان 
�شاأنها  ورف���ع���ة  �جل��ام��ع��ة  مب��ك��ان��ة 
ب��ني ن��ظ��ري�ت��ه��ا م��ن �جل��ام��ع��ات يف 
�لثاقبة  �ل����روؤي����ة  م��ث��م��ن��ا  �ل���ع���امل، 
�جلامعة  ج��ع��ل��ت  و�ل���ت���ي  ل�����ش��م��وه 
م���ن���ارة ل��لأج��ي��ال �جل���دي���دة تنهل 
دولة  خلدمة  و�ملعرفة  �لعلم  منها 

�لإمار�ت و�لعامل �لعربي.
وت����وج����ه م��ع��ال��ي��ه ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة �إىل 
�لعا�شرة  �ل���دف���ع���ت���ني  خ���ري���ج���ي 
ين�شمون  �لذين  ع�شرة  و�حل��ادي��ة 
�إىل ركب خريجي "جامعة حمد�ن 
�نطلقت  �لذكية" �لتي  حممد  بن 
�لتعليم  �شمن  �لتميز  م�شرية  يف 
�ل���ذك���ي م��ن��ذ ح����و�يل ع��ق��دي��ن من 
�إجن���از�ت  خللها  حققت  �ل��زم��ن، 
مبجملها  مت��ث��ل  م�����ش��ب��وق��ة،  غ���ري 
تطوير  م�شار  يف  ف��ارق��ة  حم��ط��ات 
و�إقليميا  حمليا  �ل��ع��ايل  �لتعليم 

وعامليا.
بتخريج  "نحتفل  معاليه:  وق���ال 
�ملتميزين،  من  جديدتني  دفعتني 
ث��م��رة متجددة  ن��ع��ت��ربه��م  �ل��ذي��ن 

�لدفعة �لأوىل من طلبة �لدكتور�ه 
للمرة �لأوىل.

ب��ث��ه عرب  �ل���ذي مت  ح�شر �حل��ف��ل 
عن   / �لرقمية  �ملن�شات  خمتلف 
من�شور  �ل���دك���ت���ور  ���ش��ع��ادة   / ب��ع��د 
و�أع�شاء  �جل��ام��ع��ة،  رئي�س  �ل��ع��ور، 
�إىل  و�لإد�ري����ة  �لأك��ادمي��ي��ة  �لهيئة 
و�لد�ر�شني  �لأم���ور  �أول��ي��اء  جانب 
و��شعة  �إ���ش��ادة  و�شط  و�خلريجني، 
�ل��ت��ي تقودها  �ل�����ش��ب��اق��ة  ب��اجل��ه��ود 
حممد  ب�����ن  ح�����م�����د�ن  "جامعة 
�لتكنولوجيا  لتوظيف  �لذكية" 
�لعملية  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  ���ش��م��ان  يف 
جديد  جيل  وت��خ��ري��ج  �لتعليمية، 
من �ملبتكرين ورو�د �لأعمال وقادة 

�مل�شتقبل.
ت�������ش���م���ن �حل�����ف�����ل �لف����رت������ش����ي 
�لأوىل  �لدفعة  بتخريج  �لحتفاء 
"جامعة  يف  �ل��دك��ت��ور�ة  طلبة  م��ن 
حمد�ن بن حممد �لذكية"، و�لتي 
من  منهم   3 خريجني،   8 �شمت 
و�جلودة"  �لأع��م��ال  �إد�رة  "كلية 
"كلية �لدر��شات �ل�شحية  و3 من 

�لدكتور�ة يف خمتلف �لتخ�ش�شات 
�ل�شهادة  ل���ه���ذه  مل����ا  �لأك����ادمي����ي����ة 
وعلمية  �أك����ادمي����ي����ة  ق���ي���م���ة  م����ن 
تو�فر  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���د�  م���رم���وق���ة.. 
�لفر�س �لأكادميية �أمام �لر�غبني 
مبتابعة در��شاتهم �لعليا.. وتعزيز 
�ل��ع��ل��م��ي، وتر�شيخ  �ل��ب��ح��ث  ث��ق��اف��ة 
ري���������ادة �جل����ام����ع����ة يف �لأو������ش�����اط 

�لأكادميية".
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  ه��ن��اأ  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
م����ن���������ش����ور �ل�������ع�������ور �خل����ري����ج����ني 
و�خل���ري���ج���ات، م��ع��رب��ا ع���ن فخره 
"نثبت  وق������ال:  ب��ه��م  و�ع���ت���ز�زه���م 
جمدد� �أن �شهادة "جامعة حمد�ن 
بن حممد �لذكية" دليل د�مغ على 
�متلك �ملهار�ت و�ملعارف و�لروؤى 
�لعاملية  �ملناف�شة  خلو�س  �ملطلوبة 
بكفاءة و�قتد�ر، وهو ما ن�شعى �إليه 
باتت  �لتي  جامعتنا  تاأ�شي�س  منذ 
بناء مهار�ت  بيت �جل��ودة وقاطرة 
عمل  �لأع���م���ال،  م�شتقبل  ت��و�ك��ب 
بتوجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
�آل م��ك��ت��وم، ويل  ب��ن ر����ش��د  حممد 

�لطاقات  حت��ف��ي��ز  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��ي��دة 
�ملبدعة،  و�ل���ع���ق���ول  �لإي���ج���اب���ي���ة 
ب���ال���غ �ع���ت���ز�زه���م بهذه  م���وؤك���دي���ن 
و�لتي  �شموه  من  �لغالية  �لر�شالة 
جاء ن�شها: "ي�شعدين �أن �أ�شاركك 
ف��رح��ة ي��وم �ل��ت��خ��رج، وي�����ش��رين �أن 
�أوؤك������د ل���ك ج��ام��ع��ت��ك ف���خ���ورة بك 
�أطيب  �مل�����ش��ت��ح��ق، م��ع  وب��ن��ج��اح��ك 

متنياتي مب�شتقبل ز�هر".
�فرت��شيا  �ل��ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  وع��ق��د 
ويل  �شمو  من  كرمية  رعاية  حتت 
عهد دبي �لرئي�س �لأعلى جلامعة 
�لذكية  جامعة حمد�ن بن حممد 
�ل��ف��ري��ق �شاحي  وح�����ش��ور م��ع��ايل 
خلفان متيم، نائب رئي�س �ل�شرطة 
و�لأمن �لعام يف دبي رئي�س جمل�س 
جمل�س  و�أع�����ش��اء  �جلامعة،  �أم��ن��اء 

�لأمناء.
و ج���رت م��ر����ش��م �حل��ف��ل ع��ن بعد 
نوعه  �لأول من  يعد  ح��دث  �شمن 
يف �مل��ن��ط��ق��ة وب��ا���ش��ت��خ��د�م �أح����دث 
�لتقنيات �لت�شال �ملرئي و�لعر�س 
تخريج  م��ت�����ش��م��ن��ا  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي، 

�جلامعة،  ت��ت��ب��ن��اه  �ل����ذي  ل��ل��م��ب��د�أ 
"رو�د �أعمال ل طلب  و�ملتمثل يف 
وظائف"، و�لذي ت�شعى من خلله 
ليكونو�  �خل��ري��ج��ني  ت��اأه��ي��ل  �إىل 
�لتطوير  مل�������ش���رية  حم���رك���ة  ق�����وة 
بالتوجيهات  ع���م���ل  و�ل���ت���ن���م���ي���ة، 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شديدة 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي "رعاه �هلل" يف 
تعزيز �ل�شتثمار يف طاقات �ل�شباب 
�لطاقة  م�����ش��در  ك��ون��ه��م مي��ث��ل��ون 
�حلقيقي لدولة �لإمار�ت وثروتها 
و�أوؤكد  �لناب�س..  وقلبها  �ملتجددة 
ك��اف��ة �لإج����ر�ء�ت  �ل��ت��ز�م��ن��ا بتبني 
�لد�عمة  و�لأ���ش��ال��ي��ب  و�ل��ت��د�ب��ري 
�ملهار�ت  ملبد�أنا، ويف مقدمتها بناء 
�ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة، �ل��ت��ي مت��ث��ل حجر 
موؤهلني  �شباب  �إع���د�د  يف  �ل��ز�وي��ة 
لتوجيه دفة �لتقدم و�لنماء بكفاءة 

و�قتد�ر".
�لعام  ه����ذ�  "نحتفل   : و�أ�����ش����اف 
بتخريج �أول دفعة من حملة درجة 

�لتعليم  "كلية  من  و2  و�لبيئية" 
�لحتفاء  مت  ك��م��ا  �لإلكرتوين"، 
بر�مج  يف  د�ر����ش���ا   360 ب��ت��خ��ري��ج 
�ملاج�شتري و146 د�ر�شا يف بر�مج 
�لبكالوريو�س ود�ر�شني من بر�مج 
جميعا  ت�شلمو�  و�ل��ذي��ن  �ل��دب��ل��وم، 
�شهاد�تهم با�شتخد�م تقنية "بلوك 
"جامعة  لنجاح  ��شتكمال  ت�شني" 
�لذكية"  حم����م����د  ب�����ن  ح�����م�����د�ن 
تبني  يف  عربيا  �لأوىل  باعتبارها 
هذه �لتقنية �ملتطورة، و�لتي تتيح 
�ل�شهاد�ت  م�����ش��ارك��ة  ل��ل��خ��ري��ج��ني 
�لعلمية  و�ل����درج����ات  �لأك���ادمي���ي���ة 
عرب من�شات �لتو��شل �لجتماعي 
وجامعات  �لتعليمية  �ملعاهد  وم��ع 
�لتعليم �لعايل يف �أي زمان ومكان.

�أع������رب معايل  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
عن  متيم  خلفان  �شاحي  �لفريق 
تقديره  وع��ظ��ي��م  ���ش��ك��ره  خ��ال�����س 
حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  ل�شمو 
عهد  ويل  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
للجامعة،  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����س  دب���ي 
�لتي  �مل�شتمرة  وتوجيهاته  لدعمه 

•• دبي - وام:

هناأ �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
�آل مكتوم ويل عهد دبي  بن ر��شد 
�لرئي�س �لأعلى ل� "جامعة حمد�ن 
خريجي  �لذكية"،  حم���م���د  ب����ن 
�لعا�شرة  �لدفعتني  م��ن  �جلامعة 
و�حلادية ع�شرة لرب�مج �ملاج�شتري 
"كلية  يف  و�لدبلوم  و�لبكالوريو�س 
و"كلية  و�جلودة"  �لأع��م��ال  �إد�رة 
و"كلية  �لإلكرتوين"  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
و�لبيئية"،  �ل�شحية  �ل���در�����ش���ات 
طلبة  م������ن  �لأوىل  و�ل�����دف�����ع�����ة 
خلل  م��ن  بتخرجهم  �ل��دك��ت��ور�ة 
ر�شالة فاجاأ بها �شموه �خلريجني 
516 خريجا عرب  �لبالغ عددهم 
�ل��ربي��د �لإل���ك���رتوين خ���لل حفل 
�لتخريج �لذي عقد �أم�س �لثنني 
�عتز�ز  ���ش��م��وه  و�أك������د  �ف��رت����ش��ي��ا 
لهم  ومت��ن��ى  بخريجيها  �جل��ام��ع��ة 

�لتوفيق و�لتميز يف م�شتقبلهم.
وقد �أعرب �خلريجون عن �شعادتهم 
�للفتة �لكرمية من  �لغامرة بهذه 
�لرئي�س  دب��ي  عهد  ويل  �شمو  قبل 
ومتابعة  ورعاية  للجامعة  �لأعلى 
�لد�ئم  وت�شجيعه  �مل�شتمرة  �شموه 
�شمن  �جل��ام��ع��ة  وط��ال��ب��ات  لطلبة 
خمتلف �لتخ�ش�شات، �إذ تاأتي هذه 
�للفتة لتعك�س مدى حر�س �لقيادة 

عهد دبي �لرئي�س �لأعلى للجامعة 
ونوعيته  �لتعليم  بجودة  للرتقاء 

لتعزيز م�شريتنا نحو �مل�شتقبل".
�حلفل  ه���ذ�  "يكت�شب   : و�أ����ش���اف 
�أهمية خا�شة كونه ي�شهد �لحتفاء 
بالدفعة �لأوىل من حملة �شهاد�ت 
�لدكتور�ة من خمتلف تخ�ش�شات 
�جلامعة �لتي ��شتثمرت على مدى 
نحو عقدين من �لزمن يف �لتعليم 
دع���ائ���م متينة  و�أر�����ش����ت  �ل����ذك����ي.. 
�حلياة،  مدى  �لتعلم  ثقافة  لن�شر 
نخبة  �ل��ع��م��ل  ����ش���وق  �إىل  ل��ت��ق��دم 
�ملتميزة"..  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل���ك���ف���اء�ت 
�خل���ري���ج���ني  جن������اح  �أن  م������وؤك������د� 
مرهون بتوظيف �ملهار�ت و�ملعارف 
رحلتهم  خ���لل  �ك��ت�����ش��ب��وه��ا  �ل��ت��ي 
ونوه  �ل��وط��ن  خدمة  يف  �لدر��شية 
بالتز�م "جامعة حمد�ن بن حممد 
�لذكية" بتقدمي �لدعم لكل باحث 
و�لعلمي  �لأك���ادمي���ي  �ل��ت��م��ي��ز  ع��ن 

و�لإبد�عي.
�إج���م���ايل عدد  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�لأع���م���ال  �إد�رة  "كلية  خ��ري��ج��ي 
خريجا   379 ب���ل���غ  و�جلودة" 
وخ��ري��ج��ة يف ج��م��ي��ع �ل���رب�م���ج، يف 
"كلية  حني و�شلت �أعد�د خريجي 
و�لبيئية"  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل���در�����ش���ات 
وك��ل��ي��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م �لإل���ك���رتوين �إىل 
107 و 30 خريجا على �لتو�يل.

اجلامعة منارة لتوظيف العلم واملعرفة يف خدمة التنمية يجعل  وظائف  طالب  ل  اأعمال  رواد  مبداأنا  خلفان:  • �ساحي 
من�سور العور: جامعتنا توؤهل ال�سباب خلو�س املناف�سة العاملية بكفاءة واقتدار  • د. 

جلنة باملجل�س الوطني الحتادي توا�سل مناق�سة مو�سوع التالحم الأ�سري 
•• دبي- الفجر:

و�ل�شكان  و�لعمل  �لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  جلنة  و��شلت 
�لوطني �لحتادي، مناق�شة  للمجل�س  �لب�شرية  و�ملو�رد 
�أه���د�ف  ودوره يف حتقيق  �لأ����ش���ري  �ل��ت��لح��م  م��و���ش��وع 
�لتنمية �لجتماعية �مل�شتد�مة، وذلك خلل �جتماعها 
دبي،  �لعامة للمجل�س يف  �لأمانة  �لذي عقدته يف مقر 
رئي�س  �لفل�شي  بالهول  حميد  ���ش��ر�ر  �شعادة  برئا�شة 

�للجنة. 
م��ن: هند  ك��ل  �شعادة  �للجنة  �أع�����ش��اء  �لج��ت��م��اع  ح�شر 
�ملهريي،  �أحمد  �للجنة، وجميلة  �لعليلي مقررة  حميد 
وحميد علي �ل�شام�شي، وخلفان ر��شد �ل�شام�شي، وحممد 

عي�شى �لك�شف، وناعمة عبد�لرحمن �ملن�شوري.
�للجنة  ب���اأن  �لفل�شي  بالهول  ���ش��ر�ر  �شعادة  و�أو���ش��ح   
�لنقا�شية  نتائج �حللقات  �جتماعها على  �طلعت خلل 
ر�أي  �أعدته ل�شتطلع  �لذي  �لتي عقدتها، و�ل�شتبيان 
خمتلف  م��لح��ظ��ات  وبحثت  �مل��و���ش��وع،  ب�����ش��اأن  �ملجتمع 
�جلهات ذ�ت �لخت�شا�س يف �لق�شايا �لأ�شرية، وخرجت 
ت��ع��زي��ز دور  �ل��ت��ي ت�شاهم يف  �ل��ت��و���ش��ي��ات  ب��ال��ع��دي��د م��ن 
�لأ�شرة يف �ملجتمع باعتبارها �للبنة �لأ�شا�شية �لأوىل يف 

�لن�شيج �لجتماعي.
�شمن  �مل��و���ش��وع  تناق�س  �للجنة  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���اف 
تنمية  وز�رة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ه��م��ا:  رئ��ي�����ش��ني  حم��وري��ن 
�ملجتمع يف حتقيق �أهد�ف �ل�شيا�شة �لوطنية للأ�شرة يف 
�شاأن تعزيز �لتلحم �لأ�شري، وجهود �لوز�رة يف �لتن�شيق 
يف  و�ل�شيا�شات  �لت�شريعات  لإع��د�د  �ملعنية  �جلهات  مع 

�شاأن تعزيز �لتلحم �لأ�شري.

دور  �أهمية  ناق�شت  �للجنة  �إن  �لفل�شي  بالهول  وق��ال   
مهما  دور�  يوؤديان  �للذ�ن  �لجتماعي  و�مل�شلح  �ملر�شد 
يف توعية وتوجيه �لأ�شر حول طبيعة �لعلقة �لأ�شرية 
وحل �خللفات، م�شدد� على �شرورة توفري �لأ�شخا�س 

�ملوؤهلني للقيام بهذ� �لعمل �لجتماعي �لهام.
�ل����دور�ت  �أه��م��ي��ة  ك��ذل��ك  ناق�شت  �للجنة  �أن  �إىل  ون���وه 
لتوجيه  �ل���زو�ج،  على  للمقبلني  تعقد  �لتي  �لتثقيفية 
�ل���زوج���ني ل��ب��ن��اء ح��ي��اة زوج��ي��ة ن��اج��ح��ة وت��ق��ل��ي��ل ن�شب 
�جتماعي  مر�شد  �إن�شاء  �أهمية  ناق�شت  كما  �ل��ط��لق، 
�جلو�نب  وتظهر  �لأ���ش��رة  تخدم  �لتي  �ملعطيات  لر�شد 
�لإيجابية �لتي لها �أثر يف ��شتقر�رها، وت�شليط �ل�شوء 

على �ملتغري�ت �لجتماعية لدر��شتها وحتليلها.
و�أك����د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل��ن��ظ��ر يف دم���ج �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م يف 
و�إعطاءها  �مل��ج��ت��م��ع  يف  �مل�����ر�أة  دور  وت��ع��زي��ز  �مل��ج��ت��م��ع، 
�ل��ف��ر���س �ل��ك��اف��ي��ة �ل��ت��ي حت��ف��زه��ا ع��ل��ى �ل��ع��ط��اء، مل��ا لها 
م��ن �أه��م��ي��ة يف �مل��ج��ت��م��ع، وك��ذل��ك �أه��م��ي��ة �ل��ت��وف��ي��ق بني 
ومتطلبات  �لأ���ش��ري��ة  و�دو�ره����م  �ل��و�ل��دي��ن  م�شوؤوليات 

�عمالهم �ملهنية.
وقال �إن �للجنة ناق�شت �أي�شا �أهمية �لرب�مج �لتوعوية 
بني  �لتعاون  �شرورة  على  و�شدد  للأ�شرة،  و�لتثقيفية 
�ملحلية  �ملعنية  �جل��ه��ات  وجميع  �ملجتمع  تنمية  وز�رة 
�للجنة  ركزت  �إذ  �لأ�شرية،  �مل�شاكل  ملعاجلة  و�لحتادية، 
يف  ودوره  �لأ�شري  "�لتلحم  ملو�شوع  مناق�شتها  خلل 
على  �مل�شتد�مة"،  �لجتماعية  �لتنمية  �أه��د�ف  حتقيق 
ب��ي��ان��ات م��رك��زي��ة جلمع �لبيانات  �أه��م��ي��ة وج���ود ق��اع��دة 
من  �ل�شادرة  �لأ�شرية  بالنز�عات  �ملتعلقة  و�ملعلومات 
�حلكومية  للموؤ�ش�شات  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل���ش��ت�����ش��اري��ة  �مل��ك��ات��ب 
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•• دبي– الفجر:

للخدمات  �أب���وظ���ب���ي  م��رك��ز  ك�����ش��ف 
�ل��ف��ن��ي��ة )�أح�������د م����ر�ك����ز �لأع����م����ال 
�ل��ت��اب��ع��ة مل��و����ش��لت �لإم������ار�ت( عن 
10 عقود جديدة  �إب��ر�م  جناحه يف 
مل������دد ت���ع���اق���دي���ة م���ت���ف���اوت���ة خ���لل 
وتقدمي   ،2020 �مل���ا����ش���ي  �ل���ع���ام 
فنية،  �شيانة  خدمة   155،468
مركبة   27،774 منها  ����ش��ت��ف��ادت 
�أبوظبي و�لعني  متنوعة يف كٍل من 

و�لظفرة.
�للطيف  ع���ب���د  �أف�������اد  وت���ف�������ش���ي���ًل؛ 
�لفنية  �لأن�����ش��اري مدير �خل��دم��ات 
�مل�شتفيدة  �مل��رك��ب��ات  ب���اأن  ب��اأب��وظ��ب��ي 
ل�62 متعامًل متنوعاً، منهم  تعود 
17 متعامًل من �لقطاع �حلكومي 

و45 متعامًل من �لقطاع �خلا�س، 
�إب�����ر�م  �مل���رك���ز يف  �إىل جن����اح  لف���ت���اً 
 10 وجت��دي��د  ج��دي��دة  ع��ق��ود   10
�لعقود  ع��دد  لريتفع  منتهية  عقود 
ع���ق���د�ً يف   45 �إىل  ل��دي��ه  �ل�����ش��اري��ة 

نهاية �لعام �ملا�شي.
جائحة  ت�����اأث�����ري  ع����ل����ى  وت���ع���ق���ي���ب���اً 
�ملركز؛  �أع���م���ال  ع��ل��ى  كوفيد19- 
�لأعمال  نتائج  �أن  �لأن�شاري  �أو�شح 
�لعام  �ملركز لتحديات  تظهر جتاوز 
�ملا�شي بنجاح ن�شبياً، حيث �نخف�س 
بن�شبة  �مل���ق���دم���ة  �خل����دم����ات  ع�����دد 
بنتائج  م��ق��ارن��ًة  ف��ق��ط   12.8%
بلغت  و�لتي   ،2019 �لعام  �أع��م��ال 
�شيانة  خدمة   178،293 حينها 
خمتلفة، �لأمر �لذي عز�ه �إىل ثقة 
�ملتعاملني بخدمات �ملركز ومنو عدد 

متعامليه على �لرغم من �لظروف 
�لتي  �ل��ك��ب��رية  و�لأ����ش���ر�ر  �ل�شعبة 
و�ملو��شلت  �لنقل  باأن�شطة  حلقت 
�ملقدمة  �ل�شيانة  خدمات  وبالتايل 

للمركبات حول �لعامل.

بعودة  ث��ق��ت��ه  �لأن���������ش����اري  و�أب�������دى 
معدلتها  �إىل  و�لأع��م��ال  �لأن�شطة 
�شيما  ل  ق��ري��ب��اً،  �أك���ر  �أو  �ل�شابقة 
�ل�شعبة  �لأوق����������ات  �ن���ق�������ش���اء  م����ع 
و�لتي  �ل����وب����اء  ب���ه���ا  ت�����ش��ب��ب  �ل���ت���ي 
بلغت ذروت��ه��ا يف �ل��رب��ع �ل��ث��اين من 
باخلطو�ت  م�����ش��ي��د�ً  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام 
�تخذتها  �ل��ت��ي  و�لفعالة  �مل��درو���ش��ة 
و�حلكومات  �لحت���ادي���ة  �حل��ك��وم��ة 
�لأثر  كبري  لها  كان  و�لتي  �ملحلية، 
�جلائحة،  م��ع  �ل��ن��اج��ح  �لتعامل  يف 
�لتد�عيات  م���ن  �ل��ت��ع��ايف  وت�����ش��ري��ع 
نتجت  �لتي  و�لقت�شادية  �ل�شحية 

عنها.
�لفنية  م��دي��ر �خل��دم��ات  �أث��ن��ى  كما 
�ملتكاملة  �ل�شتجابة  على  باأبوظبي 
مو��شلت  �أبدتها  �لتي  و�ل�شريعة 

ومركز  ع���ام���ة  ب�����ش��ف��ة  �لإم����������ار�ت 
�خلدمات �لفنية ب�شفة خا�شة جتاه 
�جل��ائ��ح��ة، و�ل��ت��ي ت��ن��ب��ع م��ن �لقيم 
�لأمن  �شيما  ل  لل�شركة  �ملوؤ�ش�شية 
و�ل�شلمة و�لعناية، منّوهاً بدورها 
�ملركز  تناف�شية  ت��ع��زي��ز  يف  �ل��ك��ب��ري 
�ملتعاملني  ث��ق��ة  �مل��زي��د م��ن  وك�����ش��ب 
ودعم فر�شه يف ��شتقطاب متعاملني 
فيها �خلدمات �جلديدة  ج��دد، مبا 
�لتي جرى تقدميها يف عام 2020، 
قبل  �ملركبات  تعقيم  �شملت  و�ل��ت��ي 
�ملركبات  وتعقيم  للور�شة،  �لدخول 
بعد �إجر�ء عملية �ل�شيانة، وتركيب 
وتركيب  �لبل�شتيكية،  �حل���و�ج���ز 
على  ع��لوًة  �لتحذيرية،  �ملل�شقات 
�لإج��������ر�ء�ت �لح����رت�زي����ة �ل��ت��ي مت 
تطبيقها يف مو�قع �لعمل كا�شتخد�م 

�أج��ه��زة قيا�س درج���ة �حل����ر�رة عند 
�لدخول ملو�قع �لعمل لقيا�س درجة 
على  و�ملتعاملني  �مل��وظ��ف��ني  ح���ر�رة 
�لكمامات  و����ش��ت��خ��د�م  ����ش���و�ء،  ح���ّد 
وظيفية،  فئة  كل  ح�شب  و�لقفاز�ت 
�ل��ي��دي��ن يف مو�قع  وت��وف��ري م��ع��ق��م 
�ل��ع��م��ل، و�إي��ق��اف ����ش��ت��خ��د�م بر�د�ت 
�ملياه �جلماعية للموظفني، وتوزيع 
�ل��ت��وع��وي��ة ع��ل��ى جميع  �ل��ن�����ش��ر�ت 
�إ�شافًة  �لعمل،  مو�قع  يف  �لعاملني 
ب����الإج����ر�ء�ت  �ل��دق��ي��ق  �ل��ت��ق��ي��د  �إىل 
ق��ب��ل كل  �ل��ت��ي ج���رى تعميمها م��ن 
و�إد�رة  �لب�شرية  �مل����و�رد  �إد�رة  م��ن 
�ملهنية  و�ل�شحة  و�ل�شلمة  �لبيئة 
يف مو��شلت �لإمار�ت فيما يخ�س 
�حل��������الت �لإي����ج����اب����ي����ة و�حل�������الت 
�ملخالطة وكذلك مر�عاة �لإر�شاد�ت 

و�ملركبات  �مل��ب��اين  بتعقيم  �خلا�شة 
وخمتلف مر�فق �لعمل.

للخدمات  �أبوظبي  مركز  �أن  يذكر 
�لفنية يقدم باقة و��شعة من خدمات 
�ل�شيانة �لفنية للمركبات باأنو�عها 
ل��ل��ق��ط��اع��ني �حل��ك��وم��ي و�خل���ا����س، 
وذلك يف 43 ور�شة تابعة له وموزعة 
يف كل من �أبوظبي و�لعني و�لظفرة، 
�ل�شتيعابية  ط��اق��ت��ه��ا  ت��ب��ل��غ  و�ل��ت��ي 

جمتمعة 800 مركبة يومياً، حيث 
تلك  يف  �ل�شيانة  ح���ار�ت  ع��دد  يبلغ 
يبلغ  فيما  ح�����ار�ت،   505 �ل���ور����س 
عدد �لعاملني �لفنيني 1069فنياً 
هوؤلء  وي�شتفيد  م���وؤه���ًل،  وت��ق��ن��ي��اً 
�لتدريبية  �ل����دور�ت  م��ن  �لعاملون 
�لدورية يف جمالت عملهم لتعزيز 
�ملعارف  ب��اأح��دث  ورف��ده��ا  خرب�تهم 

�ملتوفرة.

•• حتقيق : رم�شان عطا

حذر م�شوؤولون وعلماء دين وقانونيون 
�ل�شائعات  ت���د�ول  م��ن  ومتخ�ش�شون 
عرب من�شات �لتو��شل �لجتماعي، ملا 
لها من �أ�شر�ر على �ملجتمع، موؤكدين 
�أن ترويج �ل�شائعات يف �أوقات �لأزمات، 
م��ر���س ف��ّت��اك ق��ات��ل، وخ��ي��ان��ة يف حق 
�ملجتمع و�لوطن، ومن ي�شهم يف ذلك 
نف�شه.  �ل��و���ش��ف  عليه  ينطبق  �أي�����ش��اً 
�أن����ه ع��ل��ى �ل���رغ���م من  م�����ش��ريي��ن �إىل 
وجود ن�شج جمتمعي ناجت عن جهود 
وقيام  و�لتوعية،  �لتثقيف  يف  �لدولة 
�ملعلومات  ب��اإع��لن  �لر�شمية  �جل��ه��ات 
�لبع�س  ف��اإن  و�شفافية،  بو�شوح  كافة 
ين�شاق ور�ء جاذبية "�شو�شيال ميديا" 
ور�شائل  ومعلومات  �شور  ن�شر  ويعيد 
���ش��ح��ت��ه��ا. ودع����و�  م���ن  �ل���ت���اأك���د  دون 
�ل�شائعات  ور�ء  �لجن����ر�ف  ع���دم  �إىل 
وملحقة  ن�شرها،  و�إع����ادة  وت��د�ول��ه��ا 
مروجيها ق�شائياً، وتغليظ �لعقوبات 
ت��ك��ث��ي��ف حملت  ج��ان��ب  �إىل  ع��ل��ي��ه��م، 
بخطورة  �مل��ج��ت��م��ع  لأف������ر�د  �ل��ت��وع��ي��ة 
�ل��ب��د�ي��ة حذرت  �ل��ظ��اه��رة. ويف  ه���ذه 
�ل��دك��ت��ورة ف��ري��دة �حل��و���ش��ن��ي مديرة 
مركز  يف  �ل�����ش��اري��ة  �لأم����ر������س  �إد�رة 
و�ملتحدثة  �لعامة،  لل�شحة  �أبوظبي 
يف  �ل�شحي  �ل��ق��ط��اع  با�شم  �لر�شمية 
�لدولة،  من تد�ول �ل�شائعات جمهولة 
�مل�����ش��در غ���ري �مل��ع��ل��ن��ة �ل��ت��ي ت�����ش��ه��م يف 
ومدى  ك��ورون��ا  لقاحات  يف  �لت�شكيك 
بع�س  �أن  و�أمانها، خ�شو�شاً  فاعليتها 
مو�قع  على  يعتمدون  �ملجتمع  �أف���ر�د 
�ملعلومات  ونقل  �لجتماعي  �لتو��شل 
م���ن ت��ل��ك �مل�������ش���ادر، م���ا ي��خ��ل��ق كثري�ً 
���ش��ه��دن��اه موؤخر�ً،  �ل���ذي  م��ن �جل���دل 
�ملجتمع من  توج�س  زي��ادة  يف  وي�شهم 
يبد�أ  د�ئ��م��اً  و�أ���ش��اف��ت:  �لتطعيمات. 
�لرتدد يف �لتطعيم، بكلمة »�شمعت« �أو 
»قالو�«، ويكون م�شدر هذ� �لرتدد يف 
�لغالب �أحد �لأمرين، �لأول �حتمالية 
�أ�شخا�س ر�شالة ن�شية معينة  ��شتلم 
بن�شرها  ذ�ت حمتوى معني، يقومون 
�أق����ارب����ه����م و�أ����ش���دق���ائ���ه���م، دون  ب����ني 
و�لأمر  �ملعلومات،  �لتحقق من �شحة 
يكون  قد  �لرئي�شي  �مل�شدر  �أن  �لثاين 
للتطعيمات،  �مل�������ش���ادة  �مل���ج���م���وع���ات 
�ملعار�شة لها وهي موجودة منذ زمن، 
وتتبع هذه �ملجموعات مبد�أ رف�س �أي 
فيه،  و�لت�شكيك  �لتطعيمات  من  ن��وع 
لبد  وهنا  �ملغلوطة،  �ملعلومات  ون�شر 
�مل�شادر  �إىل  و�ل�شتماع  �لتحقق  م��ن 

�لعلمية و�ل�شحية �ملعتمدة.
�لدكتورة م��رمي حممد مطر  و�أك��دت 
م��وؤ���ش�����س ورئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة �لإم������ار�ت 
متلقي  �أن  على  �جلينية،  ل��لأم��ر����س 
بالإجر�ء�ت  �لل��ت��ز�م  عليهم  �ل��ل��ق��اح، 
�لنظر  بغ�س  و�لح��رت�زي��ة،  �لوقائية 
ع���ن ف��ئ��ات��ه��م �ل��ع��م��ري��ة، م�����ش��رية �إىل 
�حتمالية �لإ�شابة بالفريو�س، قبل �أن 
يكون ج�شم متلقي �للقاح كّون مناعة 

تكوينها  يحتاج  و�لتي  �لفريو�س،  من 
فرتة ت�شل �إىل 3 �أ�شابيع. 

عام،  ب�شكل  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�����ر�د  و�أو����ش���ت 
ومتلقي �للقاح ب�شكل خا�س، �أخذ وقت 
كاٍف من �لنوم و�لر�حة، نظر�ً لأهمية 
�ملناعي،  �جل���ه���از  ت��ق��وي��ة  يف  �ل���ر�ح���ة 
�لإن�شان  ج�شم  ��شتجابة  ج��ودة  ورف��ع 
�لف�شل  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت  للتطعيمات، 
يف �لتو�شل للقاحات م�شادة لفريو�س 
�لعتماد  �إىل  يعود  ب�شرعة،  »ك��ورون��ا« 
على �لتقنيات �حلديثة �لتي �خت�شرت 
عليه،  و�لتدقيق  �للقاح،  �إنتاج  مر�حل 

و�لتاأكد من �شلمته وفعاليته.
بالهول �لفل�شي ع�شو  و�شرح �شر�ر 
�ملدير  �لحت������ادي  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س 
 : �لإم���ار�ت  وطني  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
�ل�شائعات خ��لل جائحة  ح��دة  �زدي���اد 
�لتو��شل  من�شات  وف��رة  م��ع  ك��ورون��ا، 
�لج���ت���م���اع���ي �مل��خ��ت��ل��ف��ة، ح��ي��ث ر�ف���ق 
�شو�ء  �ل�شائعات،  �لكثري من  �جلائحة 
�للقاحات  �أو  ب���ال���وب���اء  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
�ملطلوبة له. وذكر �أن �ل�شائعات تنت�شر 
مع �لأ�شف ب�شرعة نظر�ً لتقدم و�شائل 
بتوخي  �لفل�شي  و�أه����اب  �لت�����ش��ال.  
�حل��ي��ط��ة م��ن �مل��خ��اط��ر �ل��ت��ي ترتكها 
وجود  و���ش��رورة  �ملغر�شة،  �ل�شائعات 
ملو�جهتها  �ل���ك���ايف  �ل���وط���ن���ي  �ل���وع���ي 
متما�شك،  جم��ت��م��ع  ظ���ل  يف  وخ��ا���ش��ة 
كدولة  م�������ش���وؤول���ة  ح�����ش��اري��ة  ودول������ة 

بال�شبق  �أن ما يعرف  �لإم���ار�ت. وبني 
�ل��ع��اج��ل »�حل�����ش��ري« دفع  �أو �خل���رب 
�لكثريين �إىل ن�شر �لعديد من �لأخبار 
ما  دقتها  من  �لتحري  �أو  �لتاأكد  دون 
و�شلمته،  باملجتمع  �أ����ش���ر�ر�ً  ي�شبب 
�لل��ت��ز�م وعدم  م��ا ي�شتوجب ���ش��رورة 
�ل��ت�����ش��رع ق��د يقلق  �ل��ت�����ش��رع لأن ه���ذ� 
جمتمعاً باأكمله. و�أفاد �أ�شامة �ل�شعفار 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت�����ادي 
تتيحها  �ل���ت���ي  وف�����رة �خل����ي����ار�ت  ب�����اأن 
�لتكنولوجيا �حلديثة، و�زدياد مو�قع 
�لهو�تف  على  �لجتماعي  �لتو��شل 
�ملجتمع،  �أف���ر�د  خمتلف  ل��دى  �لذكية 
�شكل بيئة خ�شبة لنت�شار �ل�شائعات، 
و�نتقال  ن�شر  و�شرعة  ل�شهولة  نظر�ً 
�مل��ع��ل��وم��ة �ل��ت��ي غ��ال��ب��اً م��ا ت��ك��ون غري 
ي�شغل  ل  �ملتلقي  �أن  �شيما  ول  دقيقة، 
نف�شه بالتاأكد من �شحة ما يرده من 
ر�شائل �أو معلومات، فيبادر �إىل ن�شرها 
�أو  �شائعة  ن�شر  دون ق�شد يف  م�شاهماً 
�أخذ  ي�شتدعي  م��ا  مغلوطة،  معلومة 
�لأم����ر ع��ل��ى حم��م��ل �جل���د، و�لتعامل 
مع ه��ذ� �لأم��ر بوعي �أك��رب، ول �شيما 
�أن �شخ�شاً و�حد�ً قادر يف مدة ل تزيد 
على دقائق معدودة، على ن�شر معلومة 
ملئات ورمبا لآلف �لأف��ر�د. وق��ال: �إن 
ينطلق  �ل�شائعات  ق�شايا  مع  �لتعامل 
من جانبني، �لأول يرتكز على تعزيز 
�لتحقق  باأهمية  �ملجتمع  �أف���ر�د  وع��ي 

م����ن �مل���ع���ل���وم���ات �ل���ت���ي ت����رده����م عرب 
�لر�شائل �لن�شية، �أو من خلل و�شائل 
�أم����ا �جلانب  �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي، 
�ل��ث��اين فهو �جل��ان��ب �ل��ق��ان��وين، حيث 
�ل�شائعات  بث  يجرم  �لقانون  �أن  نعلم 
نقلها، نظر�ً خلطورتها  و�مل�شاهمة يف 
ع��ل��ى �أم����ن �مل��ج��ت��م��ع و�لأف�������ر�د. و�أك���د 
ف�����ش��ي��ل��ة �ل���دك���ت���ور �أح���م���د �حل������د�د ، 
�ل�شوؤون  د�ئ��رة  يف  �لإفتاء  �إد�رة  مدير 
�أن   ، �لإ����ش���لم���ي���ة و�ل���ع���م���ل �خل�����ريي 
بطماأنينة  �مل��خ��ل��ة  �ل�����ش��ائ��ع��ات  ت��روي��ج 
�أمر  للقلق،  �ملثرية  و�شكينته،  �ملجتمع 
�خلوف  �إث����ارة  و�أن  �لإ���ش��لم،  يحرمه 
�لأمر��س،  و�نت�شار  �لأزم���ات  زم��ن  يف 
وت�شعف  �لنا�س،  يف �شحة  �شلباً  توؤثر 

�ملناعة.
�لأخبار  وت�����د�ول  ب��ث  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�لكاذبة، يعترب�ن من �لإرجاف، �لذي 

نهى عنه �لقر�آن �لكرمي. 
َيْنَتِه  مَلْ  َل����ِئ����ْن   " ت���ع���اىل:  ق����ال  ك��م��ا 
َمَر�ٌس  ُقُلوِبِهْم  يِف  ��ِذي��َن  َو�لَّ �مْلَُناِفُقوَن 
ِبِهْم  َلُنْغِرَينََّك  �مْلَِديَنِة  يِف  َو�مْلُ��ْرِج��ُف��وَن 
َقِليًل*  �إِلَّ  ِف��ي��َه��ا  ُي���َج���اِوُروَن���َك  َل  ُث���مَّ 
َوُقتُِّلو�  �أُِخ���ُذو�  ُثِقُفو�  �أَْيَنَما  َمْلُعوِننَي 

َتْقِتيل".
�ملنافقني  م��ع  �مل��رج��ف��ني  �أن  و�أو����ش���ح 
يف �ل��و���ش��ف و�جل����ز�ء �لأل��ي��م، لأن���ه ل 
قلبه مر�س،  م��ن يف  �إل  ب��ذل��ك  ي��ق��وم 
�أل  �مل�شلم  �أن��ه يجب على  على  م�شدد�ً 

يتكلم  ول  ي��ع��ن��ي��ه،  ل  م���ا  يف  ي��خ��و���س 
يف غ���ري ت��خ�����ش�����ش��ه، ف��ق��د ق����ال �شلى 
»كفى  و�شلم:  و�شحبه  و�آل��ه  عليه  �هلل 
�شمع«،  بكل ما  �أن يحدث  باملرء كذباً، 
ويف رو�ية »كفى باملرء �إثماً، �أن يحدث 
بكل ما �شمع«. وقال: »�ملعنى �ملق�شود 
مما �شلف، هو �أن �لذي يحدث بكل ما 
�مل�شد�قية،  ع��ن  حت��ٍر  غ��ري  م��ن  �شمع 
ف��اإن��ه قد  ب��احل��دي��ث،  �أو لي�س خم���وًل 
حتمل �إثماً كبري�ً، وعليه �أن يتوب من 
�لأحو�ل،  �شيما يف مثل ه��ذه  ذل��ك، ل 
خيفة،  متوج�شة  �لنفو�س  تكون  �لتي 
ف��اإن��ه��ا ب��ح��اج��ة �إىل ت��ه��دئ��ة �ل����روع، ل 
�هلل  فليتِق  وت��اب��ع:  ����ش��ت��ث��ارت��ه��ا«.  �إىل 
�ملروجون لل�شائعات، و�لو�جب عليهم 
�أن يكونو� من خطوط �لدفاع �لأوىل 

يف حماية �ملجتمع.
م�شت�شارة  �ل�شام�شي  ناعمة  �أو�شحت 
خطر  �ل�شائعات  �أن  ونف�شية  �أ���ش��ري��ة 
تدمريه،  على  ويعمل  �ملجتمع،  يهدد 
�ل����ت����ط����ور�ت  م�����ع  �أن�������ه  �إىل  م�������ش���رية 
�لتكنولوجية �ل�شريعة، �لتي �أ�شبحت 
يف وقتنا �حلا�شر يف متناول �جلميع، 
وم���ع ���ش��ه��ول��ة ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا م���ن قبل 
�لأف������ر�د ك��ب��ريه��م و���ش��غ��ريه��م، وبني 
�شلبي،  و�آخ�������ر  �إي���ج���اب���ي  م�����ش��ت��خ��دم 
من  و�لتحذير  �لتوعية  �أهمية  تظهر 
�ملتد�ولة،  و�لأخ���ب���ار  �ل�����ش��ائ��ع��ات  ن�شر 
تثبت  دون  �ل������������و�ردة  و�مل����ع����ل����وم����ات 

ملعايري  و�إخ�����ش��اع��ه��ا  ل��ه��ا،  ومتحي�س 
�أو تنفيها.  �لفح�س، �لتي قد توؤكدها 
و�����ش����ددت �ل�����ش��ام�����ش��ي ع���ل���ى ����ش���رورة 
�لدينية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ج��ه��ود  ت�����ش��اف��ر 
و�لتعليمية  و�لإع��لم��ي��ة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�لقيم  وغ����ر�����س  �ل���ن���ف���و����س  ل��ت��ه��ذي��ب 
مبخاطر  و�لتوعية  �لدينية  و�مل��ب��ادئ 

�ل�شائعات و�لجنر�ف ور�ءها.
�شريع  م��ر���س  �ل�شائعات  �إن  وق��ال��ت: 
�ملجتمع  خ���لي���ا  ي��ن��ه�����س  �لن���ت�������ش���ار، 
كبري�ً  دور�ً  تلعب  �أنها  كما  �مل��رت�ب��ط، 
�لأ�شر،  وت�����ش��ت��ي��ت  �ل��ب��ي��وت  خ����ر�ب  يف 
خ�����ش��و���ش��اً يف م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���الأخ���ب���ار 
�ل�����ش��ح��ي��ة، وم�����ا ي���ت���م ت����د�ول����ه حول 

�للقاحات وم�شارها وفو�ئدها.
و�أو�شحت �أن �لآباء يلعبون دور�ً مهماً 
يف توعية �أبنائهم يف عدم �مل�شاهمة يف 
يكن  م��ا مل  �أخ��ب��ار  �أو  ر�شائل  �أي  ن�شر 
م�شرية  وم��ع��ل��وم��اً،  ر�شمياً  م�شدرها 
�إىل �أن حكومتنا �لر�شيدة عودتنا على 
�لأبناء  نعلم  �أن  يجب  ل��ذ�  �ل�شفافية، 
�لقنو�ت  من  �لأخبار  ��شتقاء  �شرورة 
تد�ول  وجت��ن��ب  و�مل��ع��ت��م��دة،  �لر�شمية 
يف  و�لذعر  �لبلبة  تثري  �لتي  �لأخبار، 
نفو�س �لنا�س ل �شيما يف هذه �لفرتة 

�ل�شتثنائية، �لتي مير بها �لعامل.
�ملتعلقة  �ل�شائعات  �أن  مو�طنون  �أك��د 
تد�عيات  ل��ه��ا  »ك�����ورون�����ا«،  ب���ف���ريو����س 
�جلهد  وت�شتت  �ملجتمع،  على  �شلبية 

للوباء،  ل��ل��ت�����ش��دي  �مل���ب���ذول  �ل��وط��ن��ي 
لل�شائعات  حم��ارب��ت��ن��ا  ف�����اإن  ول���ذل���ك 
ت�شهم يف دعم �لعاملني يف خط �لدفاع 
�لأول يف مكافحة �لفريو�س، مطالبني 
من  كل  على  �شارمة  عقوبات  بفر�س 
يقدم معلومات مغلوطة، تثري �لرعب 
يف �ملجتمع. وقال حممد �لأ�شخري، �إن 
فريو�س »كورونا« �مل�شتجد، كغريه من 
�لنتباه  علينا  يجب  �لتي  �لأم��ر����س 
هذ�  وي��ك��ون  �إل��ي��ن��ا،  و�شولها  ملنع  لها، 
�جلهات  م��ن  �حلقائق  بتق�شي  �لأم���ر 
�لر�شمية �ملعتمدة، ولي�س عرب و�شائل 
�لتو��شل وتعليقات �مل�شتخدمني، وهذ� 
لي�س ر�أياً �شخ�شياً، بل هو ر�أي خرب�ء 
علينا  ل��ذ�،  �لعاملية،  �ل�شحة  منظمة 
مكافحة �ل�شائعات قبل �لفريو�س، لأن 
و�شلبياتها  باملجتمع،  تفتك  خطورتها 
رمب���ا ت��ط��ال �جل��ه��ود �ل��ت��ي ي��ق��وم بها 
�لأول،  �ل����دف����اع  خ����ط  يف  �ل���ع���ام���ل���ون 
�ل���ذي���ن ي��ق��وم��ون ب��ج��ه��ود ج���ب���ارة، يف 
�شبيل تخطي �جلائحة، م�شري�ً �إىل �أن 
�لدولة تتعامل ب�شفافية، يف ما يتعلق 
مب��ل��ف »ك���ورون���ا«، وق���د ت�����ش��درت دول 
�لفحو�شات، وحتى يف  �لعامل يف عدد 
�لتطعيم، لذلك، فاإن تد�ول �ل�شائعات 

يعرقل �جلهود وين�شفها.
�إن�������ه من  �ل���ك���ت���ب���ي  �هلل  ع���ب���د  وق�������ال 
فكرياً  �ل��ن��ا���س  ين�شغل  �أن  �لطبيعي 
مب���و����ش���وع ف���ريو����س »ك����ورون����ا«،لأن����ه 
ياأخذو�  ولكي  �لأهمية،  غاية  يف  �أم��ر 
نتلفى  �ل��لزم��ة، حتى  �لح��ت��ي��اط��ات 
�لبع�س  لدى  �لأم��ر  ولكن  �لإ�شابات، 
جتاوز حده، فتجد �أل�شنتهم ل تنطق 
»ك���ورون���ا«، ول يفقهون  �أخ��ب��ار  ���ش��وى 
تتعلق  معلومة  �أي  عن  �لبحث  �شوى 
و�إيهام  ن�شرها،  لإع����ادة  �ل��وب��اء،  ب��ه��ذ� 
كانت  و�إن  ح��ت��ى  ب��امل��ع��رف��ة،  �لآخ���ري���ن 

�ل�شياق  ويف  م���غ���ل���وط���ة.  �مل���ع���ل���وم���ات 
ذ�ت���ه، ق��ال ح�شن حم��م��د، �إن���ه يف ظل 
�ل��ت��ز�ح��م �لإع���لم���ي ل��ك��ل م���ا يتعلق 
وجد  �ل���وب���اء،  �أخ���ب���ار  ون�����ش��ر  بتغطية 
تطلق  �لتي  �ل�شائعات  من  �لكثري  �أن 
تتعلق  و�ل��ت��ي  ق�����ش��د،  دون  �أو  بق�شد 
جتد  باآخر،  �أو  ب�شكل  �لفريو�س،  بهذ� 
�أر�شاً خ�شبة لها على �شبكات �لتو��شل 
غري  تبادًل  ت�شهد  و�لتي  �لجتماعي، 
م�شبوق للكثري من �ل�شائعات �ملتعلقة 
ب��ه��ذ� �ل���ف���ريو����س �خل���ط���ري، م���ا يثري 
�مل���زي���د م���ن �ل��ت��وت��ر و�خل�����وف، ون�شر 
�لبلبلة و�لرعب يف �شفوف �ملو�طنني 
�ل�شفافية  من  �لرغم  على  و�ملقيمني، 
�ملعنية  ب��ه��ا �جل���ه���ات  ت��ت��ع��اط��ى  �ل���ت���ي 
بفر�س  م��ط��ال��ب��اً  »ك�����ورون�����ا«،  مب��ل��ف 
عقوبات على �لأ�شخا�س �لذي ينفثون 
و�إن كانت  �ملجتمع، حتى  �ل�شائعات يف 
على  حر�شت  �لدولة  لأن  ق�شد،  دون 
ت��وف��ري م��ت��ح��دث ر���ش��م��ي، ي��ق��دم كافة 
�لإعلمية،  �لإح��اط��ة  يف  �مل�شتجد�ت 
وف�����ق �آخ������ر �لإح���������ش����اء�ت �مل���ت���وف���رة، 

و�لتطور�ت �لعاملية �ملحيطة.
يف  �لغريب  �إن  �لقي�شي،  �شعيد  وق���ال 
ن�شر  يعيدون  �لعديد ممن  �أن  �لأم��ر، 
�أنف�شهم  يكلفون  ل  �ل�����ش��ائ��ع��ات،  ه��ذه 
من  �لتحقق  �أو  منها،  �ل��ت��اأك��د  جم��رد 
لديهم  �ل���ه���دف  �أن  وجت����د  ���ش��ح��ت��ه��ا، 
�لكاذبة  و�لأخ��ب��ار  �ل�شائعات  ن�شر  من 
عرب  �مل�شتجد(،  )كورونا  فريو�س  عن 
م���و�ق���ع �ل��ت��و����ش��ل �لج���ت���م���اع���ي، هو 
�ل�شبق، وجذب �أكرب عدد من �ملتابعني، 
من  عليه  يرتتب  م��ا  �إىل  �لنظر  دون 
يف  وي�شهم  و�جتماعية،  فردية  �أ�شر�ر 
�إ�شاعة �لقلق د�خل �ملجتمع، لذ�، على 
مثل  عن  بالمتناع  يبادر  �أن  �لإن�شان 
هذه �لأمور، لأن تبعاتها تكون كبرية.

ال�سائعات واآثارها ال�سلبية على املجتمع

اللقاحات فعالة وتعزز املناعة واجلميع ي�سيد بدور احلكومة الر�سيدة

• فريدة احل��سني : بع�س اأفراد املجتمع يعتمدون على م�اقع الت�ا�سل الجتماعي ونقل املعل�مات من تلك امل�سادر 
ال�قائية والحرتازية بالإجراءات  اللتزام  عليهم  اللقاح,  متلق�  مطر:  • مرمي 

ترتكها ال�سائعات املغر�سة التي  املخاطر  من  احليطة  ت�خي  يجب  الفال�سي:  • �سرار 
بيئة خ�سبة لنت�سار ال�سائعات �سكل   , الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  ازدياد   : ال�سعفار  • اأ�سامة 
• اأحمد احلداد : فليتِق اهلل املروج�ن لل�سائعات, وال�اجب عليهم اأن يك�ن�ا من خط�ط الدفاع الأوىل يف حماية املجتمع

املرتابط املجتمع  خاليا  ينه�س  النت�سار,  �سريع  مر�س  ال�سائعات   : ال�سام�سي  • ناعمة 
تفتك باملجتمع خط�رتها  الفريو�س,لأن  قبل  ال�سائعات  مكافحة  علينا  الأ�سخري:  • حممد 

ال�سائعات يف املجتمع ينفث�ن  الذي  الأ�سخا�س  على  عق�بات  فر�س  حممد:  • ح�سن 
• �سعيد القي�سي: على الإن�سان اأن يبادر بالمتناع عن مثل هذه الأم�ر, لأن تبعاتها تك�ن كبرية

ا�ستفاد منها 62 متعاماًل يف القطاعني احلك�مي واخلا�س

اأكرث من 155 األف عملية �سيانة قدمها مركز اأبوظبي للخدمات الفنية خالل 2020
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• فران�شوا كليمن�شو

ف��ق��ط بحفنة من  �لأم����ر  يتعلق  �مل����رة، ل  ه���ذه     
�مل�شوؤولني �ملنتخبني �لذين يريدون روؤيته يرحل. 
55 نائبا دميقر�طيا  يوم �خلمي�س �ملا�شي �شوت 
م��ن �أ���ش��ل 105 م��ن �حل����زب ن��ف�����ش��ه  يف جمل�س 
�إج����ر�ء�ت ع��زل �حلاكم  ب��دء  ولي��ة نيويورك على 

�أندرو كومو.
   وجت��در �لإ���ش��ارة �إىل �إن��ه مت فتح حتقيق ملعرفة 
و”�ل�شلوك  �جل��ن�����ش��ي  �لع���ت���د�ء  م��ز�ع��م  حقيقة 
د�ئرته  م���ن  ����ش���اب���ات  ���ش��ت  جت����اه  �للئق”  غ���ري 
باحلقائق جزئًيا  �عرتف  ولئن  و�ملهنية.  �خلا�شة 
�لتحر�س  يعار�س فكرة  فاإنه ماز�ل  و�عتذر عنها، 
و�لعتد�ء. كما يجري حتقيق �آخر لتحديد ما �إذ� 
�أم��ًر� بتقلي�س عدد �لقتلى  �أ�شدر  كان �حلاكم قد 
ذروة  يف  كوفيد-19  �شحايا  من  �ل�شن  كبار  من 

موجة �لوباء �لأوىل �لعام �ملا�شي، وهو ما ينفيه.
   يعتقد ع��م��دة ن��ي��وي��ورك �ل��دمي��ق��ر�ط��ي بيل دي 
ب��ل���ش��ي��و، �إىل ج��ان��ب �ث��ن��ني م��ن �أع�����ش��اء جمل�س 
�لولية  ميثلون  �ل��ذي��ن  �لدميقر�طيني  �ل�شيوخ 
يف و��شنطن، ت�شاك �شومر وكري�شنت جيليرب�ند، 
�أنه �شيكون من �حلكمة لكومو �لتنحي عن من�شب 
عام  لأول مرة  �نتخابه  ي�شغله منذ  �ل��ذي  �حلاكم 
�ل�شابق  �لعدل  �أك��د وزي��ر  2010. وي��وم �جلمعة، 
مهاجر  حفيد  وه��و  ع��اًم��ا،   63 نيويورك،  لولية 
ي�����ش��ت��ق��ي��ل، معتقًد�  ل��ك��ي  �أن����ه ل جم���ال  �إي���ط���ايل، 
من  و�من���ا  �ل�شيا�شيني،  م��ن  “لي�س  منتخب  �أن���ه 
جزء  هو  لإ�شقاطه  عليه  �ل�شغط  و�أن  �ل�شعب”، 

من “ثقافة �لإلغاء«.

هل �سيقدم ك�م� ا�ستقالته؟
   ل جمال هنا للتهوين من �شاأن �تهامات �شحايا 
�شورة  رو�يتهن  وتعطي  �ملزعومني.  كومو  �أن��درو 
ومت�شلط.  ر���ش��ي��ق،  غ��ري  مت�شلط،  ذك����وري،  رج���ل 
�ل����ذ�ت����ي����ة، مايكل  ����ش���ريت���ه  ك���ات���ب  وي�����ش��ت��ح�����ش��ر 
�لرجل  فري  فانيتي  يف  �لأ�شبوع  ه��ذ�  �شناير�شون، 
“يقلل  و�ل���ذي  ثمن”،  ب���اأي  �ل��ف��وز  ي��ري��د  “�لذي 
حياته  كانت  لطاملا  و�ل��ذي  مروؤو�شيه”،  �شاأن  من 

�خلا�شة “فو�شوية«. 
  �لأمر مرتوك للمحققني �ملعينني من قبل وزيرة 
�لعدل يف ولية نيويورك، ليتيتيا جيم�س، �حلليفة 
�إذ�  حمتملة  مناف�شة  و�أ�شبحت  لكومو،  �ل�شابقة 
2022، لإجناز  �أخ����رى ع���ام  �ل��رت���ش��ح م���رة  ق���رر 
�أن  �ملحتمل  م��ن  ل��ك��ن  �حل��ق��ي��ق��ة.  و�إق�����ر�ر  عملهم 
يختار كومو �ل�شتقالة �أو تفوي�س �شلطاته لنائبه 

كاثلني هو�شول بحلول ذلك �لوقت.
�أ�شهب  �أن  �أود  �لق�شية،  نتيجة هذه  �نتظار     ويف 
يف �حل���دي���ث ع���ن ه����ذه �حل���ج���ة �ل��دف��اع��ي��ة �لتي 
طرحها كومو عندما حتدث عن “ثقافة �لإلغاء”. 
ي�شري  �أن  كلمة حقيبة، ميكن  �لتعبري  �أ�شبح هذ� 
�أ���ش��ك��ال �ل��رق��اب��ة �ل��ذ�ت��ي��ة يف �حلرم  �إىل �شكل م��ن 
�لتعبري  �لنا�س  يخ�شى  حيث  للطلب  �جلامعي 
ميكن  كما  �لأغلبية.  تنبذهم  ل  حتى  �آر�ئهم  عن 
ا �ىل �عتبار �أي نقد �شادر عن �أقلية  �أن ي�شري �أي�شً
ملعيار  وفًقا  قبوله  يتم  لن  �أن��ه  بحجة  وباطل  لغ 

�ل�شو�بية �ل�شيا�شية.
   هذ� ما لحظه علماء �لجتماع منذ �شنو�ت على 
من  �جلميع  يف�شل  حيث  �لجتماعية،  �ل�شبكات 
�أ�شكال  �أي �شكل من  �لر�ي ومينعون  ي�شاطرونهم 

�لتعبري �ملعار�س )�شحيح غالًبا ما يكون عنيفا(.
���ا يف �ل���ولي���ات     ن��وق�����ش��ت ث��ق��اف��ة �لإل����غ����اء �أي�������شً
�آثار  تعلق �لمر مب�شاألة حمو كل  �ملتحدة عندما 
�ل�شكان  جتاه  �شو�ء  �لقمعي،  �ل�شتعماري  �ملا�شي 
�ل�شود  �أو  �لأ���ش��ل��ي��ني(  )�لأم��ري��ك��ي��ني  �لأ���ش��ل��ي��ني 
�مل�شتعبدين ثم �لف�شل و�لتمييز �شدهم. �أو، منذ 
بد�ية حركة ميتو، لنتز�ع من �أي �شخ�س م�شتبه 
عليه  ثبت  �أو  جن�شًيا  متحيز  �شلوك  �رتكاب  يف  به 
يف  فعلها  رمب��ا  �لتي  �لإيجابية  �لأ�شياء  كل  ذل��ك، 

مكان وجمال �آخر.
   و�إذ� كان دونالد تر�مب خمطًئا يف �عتبار ثقافة 
�لإلغاء �شكل من “�ل�شمولية”، لأنه من �لطبيعي 
ودفعها،  �حل���ق���وق  م��ن��اق�����ش��ة  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة  يف 
ف��ق��د حت���دث ���ش��ل��ف��ه ب�����ار�ك �أوب���ام���ا ع���ن �ملو�شوع 
�شباب  �أم����ام   2019 �أك��ت��وب��ر  �ل��ط��ري��ق��ة يف  ب��ه��ذه 
�ل�شباب،  �أنه بني  �أحياًنا  �نطباع  “لدي  موؤ�ش�شته: 
�أن  �لجتماعية،  �ل�شبكات  ت�شّرعها  ظاهرة  وه��ذه 
تكون  �أن  هي  �لأ�شياء  لتغيري  �لوحيدة  �لطريقة 
�ل��ذي متتلكه على  �لإمكان يف �حلكم  قطعًيا قدر 
�لآخرين، و�أن تقف هناك. )...(. ولكن هذه لي�شت 
م�شو�س  �ل��ع��امل  لأن  �لأ���ش��ي��اء.  لتغيري  �لطريقة 
ومعقد وغام�س وملتب�س، وميكن �أن يكون هناك 
�أ�شخا�س يقومون باأ�شياء عظيمة وهم بعيدون عن 

�لكمال«.  
  يف ذلك �لوقت، تعر�س �لرئي�س �ل�شابق لنتقاد�ت 
ا  �أي�شً ي�شمى  م��ا  �شحة  يف  �شكوكه  ب�شبب  و��شعة 
بثقافة �ل��ي��ق��ظ��ة، وه���و �ل��وع��ي �ل���ذي ي��ت��ح��ول �إىل 

معركة، لكنه يك�شف عن �مكانات طائفية.
   قبل ه��ذ� �خل���روج لأوب��ام��ا ب��ف��رتة وج��ي��زة، كان 
حاكم ولية نيويورك �شاخًطا لأن �لدميقر�طيني 
�أوباما  بار�ك  �شجل  ي�شوهو�  �أن  �لتقدميني ميكن 
ب���اي���دن يف �ل�����ش��ل��ط��ة، ل ���ش��ي��م��ا ف��ي��م��ا يتعلق  وج���و 
بالهجرة، كما لو كان �لحتاد �أكر �أهمية يف نظره 
د لقطع �لطريق على دونالد تر�مب. وهذ� �ل�شكل 
م��ن �لإج��م��اع �ل��دمي��ق��ر�ط��ي ه��و �ل���ذي ك��ان قادًر� 
�أن��درو كومو، عندما كان وحيًد� يف  على م�شاعدة 
مو�جهة تر�مب، يف خ�شم �ملوجة �لوبائية �لأوىل، 
من  �لفريو�س  حت��دي  ب�شجاعة  �حلاكم  رف��ع  فقد 
خ���لل �ت���خ���اذ ت���د�ب���ري ح��ج��ر ���ش��ح��ي ك���ان �لبيت 
�لب��ي�����س، يف ح��ال��ة �إن��ك��ار ك��ام��ل خل��ط��ورة �ملر�س، 

يرى �أنها غري �شرورية.
�أ�شبح من  باأنه  �لنهاية،  �ع��رتف كومو يف  لقد     
�ل�شعب قر�ءة �أرقام �لوفيات لكبار �ل�شن يف �لعام 
على  �ملر�شى  باإر�شال  ق��ر�ًر�  �تخذ  �أن  بعد  �ملا�شي 
و�شك �ملوت �إىل دور رعاية �مل�شنني لتخفيف �لعبء 
لتقليل  �لج���ر�ء  ه��ذ�  ك��ان  ه��ل  �مل�شت�شفيات.  على 
حتى  �مل�شت�شفيات  يف  للوفيات  �لر�شمية  �لأرق����ام 
�شيجيب  بالهلع؟  )و�لناخبني(  �ل�شكان  ي�شاب  ل 

�لتحقيق.

فج�ة جيلية و�سيا�سية واأخالقية
بعلقاته  تتعلق  �لتي  �ل�شبهات  بخ�شو�س  �أم��ا     
�ملفرت�شات  �ل�����ش��ت  �ل�شحايا  وخ��ا���ش��ة  ب��ال��ن�����ش��اء، 
لعتد�ء�ته �أو �شلوكه غري �للئق، هل ميكننا طرح 
�ل�شوؤ�ل عما �إذ� كان يجب على �لعد�لة �أن تذهب، 
نعم �أم ل، �إىل نهاية حتقيقاتها؟ �أمو �أن �ملحافظ، 
�لذي �أ�شاد به �لدميقر�طيون �لعام �ملا�شي كبطل، 
�لناخبني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   55 غالبية  م��ن  و�مل��دع��وم 
�لذين يريدون بقاءه يف من�شبه )60 باملائة بني 
ميكنه  �لقادم(،  �ل��ر�أي  ��شتطلع  بانتظار  �لن�شاء، 
�ل�شتمر�ر يف �أد�ء وظيفته، وعلى وجه �خل�شو�س، 

للدفاع عن �أول ميز�نية بعد �لوباء؟
   يبنّي هذ� �ل�شوؤ�ل، �لذي ي�شق �حلزب �لدميقر�طي 
�نق�شاًما  �ملجتمع(،  كل  �ل��و�ق��ع  يف  )ولكن  باأكمله 
جيلًيا و�شيا�شًيا و�أخلقًيا يف نف�س �لوقت. �إنه لأمر 
�شحي، ومن ح�شن �حلظ، �أنه بني �ل�شباب هناك 
ن��وع م��ن �ل��رغ��ب��ة يف �ل��ن��ق��اء و�مل��ث��ال��ي��ة يتم حملها 
�لبد�ية  �ل���ش��ت�����ش��لم م��ن  ل��ع��دم  ع��ال��ي��اً مب��ا يكفي 
ومن  �ل�شيا�شية،  �لتجارية  و�لنزعة  لل�شتخفاف 
�لأفعال  يف  �لتحقيق  للدميقر�طية  �ل�����ش��روري 
حال  ويف  و�ل��ن��خ��ب،  للم�شوؤولني  �لقانونية  غ��ري 
�جلرم و�لد�ن��ة، فر�س عقوبات منوذجية لتجنب 
ومن  �لقمة،  يف  �لعقاب  م��ن  ب��الإف��لت  �شعور  �أي 
�لأخلقي �أن يظل �ل�شخط من �ل�شلوك �جلن�شي 

غري �للئق.
   لكن هل �لأخطاء �ملزعومة لفرد تلخ�س، وحدها، 
جممل �شخ�شه وعمله. �ن ما �أنت عليه وما تفعله 
عن  �أب���ًد�  يتوقفان  ل  و�شجل  �شخ�شية  ي�شكلن 
�ل��ت�����ش��اب��ك. وي��ج��ب حم��اك��م��ة �أن����درو ك��وم��و فقط، 
�أن���ه �رت��ك��ب خمالفات،  �إذ� ك���ان ه��ن��اك دل��ي��ل ع��ل��ى 
�ملحققون  ينتهي  �أن  قبل  ب�شدة  �د�ن��ت��ه  ميكن  ول 
�لذين  حزبه  مندوبو  يخلعه  �ن  ول  عملهم،  من 
�لإع��لم ويخ�شون  يت�شرفون حتت �شغط و�شائل 

عدم �إعادة �نتخابهم.
�آل ك��وم��و، م��اري��و و�أن����درو، �لأب     مل تكن �شمعة 
�لإطلق.  على  ممتازة  حاكًما،  وكلهما  و�لب���ن، 
ب��امل��اف��ي��ا، يف حني  ي��ق��ارن��ه��م��ا  ي�شجبهما  م��ن  وك���ل 
�أنهما عمل ب�شكل جيد من  يعتقد من يقد�شهما 
ن��ي��وي��ورك، خ�شو�شا  ل��ولي��ة  �ل��ع��ام  �ل�شالح  �أج���ل 
�لأقليات  حقوق  ع��ززت  �لتي  �لقو�نني  خ��لل  من 

و�ملحرومني.
   ورغم �إر�دته �ملعلنة للقتال، فاإن ��شتقالة كومو، 
�لدميقر�طي  �حل��زب  باإ�شعاف  تهدد  حدثت،  �إذ� 
�ل��ل��ذي��ن ل حت��ت��اج بر�جمهما  �لأب��ي�����س،  و�ل��ب��ي��ت 
لإعادة �لبناء و�لتحرير �إىل هذ� �لنوع من �لرتف 
ت�شع حد�ً  �أل  �لق�شية يجب  لكن هذه  و�لإل��ه��اء. 
للجدل د�خل �حلزب �لدميقر�طي بني �لو�شطيني 
من �ملدر�شة �لقدمية و�لتقدميني من جناح �أكر 
“�لتغيري”.  �أوب���ام���ا  �أ���ش��م��اه  ر�دي��ك��ال��ي��ة ح���ول م��ا 
بالعمل و�لإ�شلح؟ �أم بال�شجب �ملنهجي؟ �أو كليهما 
يف نف�س �لوقت؟ �لعمل �ل�شيا�شي �شعب، خا�شة يف 
�لوليات �ملتحدة حيث �حلملة �لنتخابية د�ئمة: 
�ل��ع��د�ل��ة و�ل�����ش��رب ل ي��ت��و�ف��ق��ان، و�ل��ك��ف��اءة ونفاد 

ا. �ل�شرب �أي�شً
ترجمة خرية �ل�شيباين

ق�سية كومو تر�سم حربا ثقافية بني الدميقراطيني...!

* رئي�س حترير يف �شحيفة لوجورنال دو دميان�س. من موؤلفاته، »هيلري كلينتون من �لألف �إىل �لياء«، 
و»�لعي�س مع �لأمريكيني«، ومرتجم وكاتب مقدمة كتاب »عن �لعرق يف �أمريكا بار�ك �أوباما«.

خ�شو�شا بتعزيز قدر�ت �لبحرية �ل�شينية، وفًقا للتقرير �ل�شنوي ملعهد 
�آي �آي �إ�س �إ�س �لربيطاين. ويف حني ظلت �ل�شادر�ت عند �أعلى م�شتوى 
لها منذ نهاية �حلرب �لباردة، �إل �أنها �ملرة �لأوىل منذ فرتة 2001-

�ل�شنو�ت  م��دى  على  �رتفاعا.  �ل�شادر�ت  فيها  ت�شهد  مل  �لتي   2005
�لعامل  يف  ُم�شّدرة  دول  خم�س  �أك��رب  من  ث��لٌث  ز�دت  �ملا�شية،  �خلم�س 
هي �لوليات �ملتحدة وفرن�شا و�أملانيا، ِمن �شادر�تها، لكّن هذه �لزياد�ت 

قابلها �نخفا�شا لدى ُم�َشّدرين رئي�شّيني، هما رو�شيا و�ل�شني.
 37% على  وت�شتحوذ  �ل�شوق  على  تهيمن  �ملتحدة  �لوليات  ت��ز�ل  ول 
منه )+5 نقاط مقارنة بفرتة 2011-2015(، متقّدمًة على رو�شيا 
�نخفا�س  �إىل  �أ�شا�ًشا  ذل��ك  ويعود   ،20% �إىل   26 من  تر�جعت  �لتي 
�ل�شادر�ت �إىل �لهند. يف �ل�شنو�ت �خلم�س �ملا�شية، مّثلت �شوق �لأ�شلحة 
يف فرن�شا �لتي �حتّلت �ملرتبة �لثالثة يف ترتيب �لدول �ملُ�شّدرة، 8،2% 

ا هذ� �لنخفا�س يف �لتجارة يف  �لكثري من �لبلد�ن �مل�شتوردة، ُيف�ّشر �أي�شً
هذ� �لقطاع. ويقول ويزمان �إّن “�لطلب على و�رد�ت �لأ�شلحة يرت�جع 

لأّنهم )�لدول( قادرون على �إنتاج �ملزيد باأنف�شهم«.
ويف حني تاأّثر �لكثري من �لقطاعات �ل�شناعية يف �لعام 2020 بجائحة 

كوفيد-19، �إل �أن �شناعة �لأ�شلحة و�شعها جّيد حتى �لآن.
�حلقيقّي  �لأث���ر  ج��د�ً حتديد  �ملبكر  م��ن  ي��ز�ل  ل  �أّن���ه  �لباحث  ويو�شح 
�لآثار،  ب���اأّن  �عتقاد  ي�شود  “قد  ق��ائ��ًل  �ل��ق��ط��اع،  على  ك��ورون��ا  لفريو�س 
وخ�شو�شاً �لآثار �لقت�شادّية �لتي �شتتبعه، �شتكون كبرية جد�، لكّننا مل 
نَرها«. على �ملدى �لطويل، يتوقع �شامين ويزمان �أن ُتعيد �لبلد�ن تقييم 
ميز�نياتها، و�أن تكون هناك مناف�شة بني �لإنفاق �لع�شكري و�حتياجات 
�أخرى. ويقول “لكن من جهة �أخرى عليهم �أن يجدو� تو�زنا مع روؤيتهم 

للتهديد�ت و�لتوتر�ت«.

•• ا�شتوكهومل-اأ ف ب

�ملا�شية  �ل�شنو�ت �خلم�س  ��شتقر�ر� يف  �لدولية  �لأ�شلحة  �شهدت جتارة 
�لكثري  �أن  �إىل  خ�شو�شا  ذلك  ويعود  �لقرن،  مطلع  منذ  �لأوىل  للمرة 
ملعهد  تقرير  وف��ق  �لأ�شلحة  �إن��ت��اج  يف  �شرعت  قد  �مل�شتوردة  �ل��دول  من 

�شاكوهلوم �لدويل لأبحاث �ل�شلم )�شيربي( ن�شر �أم�س �لثنني.
يف كل �أنحاء �لعامل، ظل حجم �شادر�ت �لأ�شلحة م�شتقر� بني 2016 
و2020 مقارنة بفرتة 2011-2015، وفقا ملعهد “�شبريي” �لذي 
يتخذ يف �شتوكهومل مقر� ون�شر بيانات على خم�س �شنو�ت لتكون �ل�شورة 
�أو�شح. وياأتي هذ� �لجتاه يف �شياق �رتفاع �لإنفاق �لع�شكري. ففي �لعام 
يف  ب��زي��ادٍة  �أي  دولر  مليار   1،830 �لع�شكري  �لإن��ف��اق  بلغ   ،2020
مدعوًما   ،2019 بالعام  مقارنة   3،9% ن�شبتها  �حلقيقية  �لأرق���ام 

من �إجمايّل �ل�شادر�ت يف �لعامل. وقفزت �شادر�ت فرن�شا من �لأ�شلحة 
بن�شبة %44 يف �لفرتة ما بني 2016 و2020.

على �شعيد �ل�شتري�د، ُي�شّجل �ل�شرق �لأو�شط زيادة ملحوظة: + 25% 
�أك��رب م�شتورد للأ�شلحة يف  �لتي كانت  �لهند  ذ�ت��ه��ا.  يف  �لفرتة  خ��لل 
�لعامل، �نخف�شت �لو�رد�ت بن�شبة %33 “ويعود ذلك �أ�شا�شا �إىل تعقيد 
�لأ�شلحة  على  �عتمادها  لتقليل  حماولة  عن  ف�شل  �ل�شر�ء،  عمليات 

ح�شب معّدي �لتقرير. �لرو�شية”، 
�لأ�شلحة  و�رد�ت  تر�جع  �إّن  �شبريي  �لباحث يف  �شامين ويزمان  ويقول 
يف بلد ما ل يعني د�ئما �نخفا�س �لهتمام بالقطاع. وي�شيف �أّن �لأمر 
يكون يف بع�س �لأحيان جمّرد م�شاألة خف�س يف �مليز�نية �أو تاأثرٍي دورّي 

مرتبط بتجديد تر�شانة ع�شكرية وطنية قبل فرتة ق�شرية.
لكّن �لإنتاج �ملحّلي للأ�شلحة، وهو �جّتاه لوِحظ يف �ل�شنو�ت �لأخرية يف 

�سادرات الأ�سلحة العاملية ت�ستقر للمرة الأوىل منذ مطلع القرن 

•• عوا�شم-وكاالت

�ل���ب���اح���ث���ان ح��م��ي��د ر�شا  ت�������ش���اءل 
�إذ�  ح����م����اج����ي  وغ��������ومل  ع�����زي�����زي 
من  تقرتبان  وتركيا  �إي���ر�ن  كانت 
�ملو�جهة يف �لعر�ق، يف ظل �ل�شر�ع 

على �لنفوذ بينهما فيه.
ويف ر�أيهما فاإن �شبب �خللف بني 
طهر�ن و�أنقرة يف �لعر�ق �عتبار�ت 
�لبلدين  و�شعي  �لقوى”،  “تو�زن 
�ملنطقة،  يف  �أكرب”  “نفوذ  �إىل 
�قت�شادي  “�شباق  م��ع  ب��ال��ت��و�زي 

حمتدم«.
وت�شعر طهر�ن بالقلق خا�شًة، من 
حملتها  �أن��ق��رة  ��شتخد�م  �حتمال 
ح�شور  لفر�س  للأكر�د  �ملناه�شة 
�شنجار،  يف  �لأم���د  طويل  ع�شكري 
�شابقا  فعلت  ك��م��ا  �ل���ع���ر�ق،  ���ش��م��ال 
يف �شمال �شوريا، وحمافظة دهوك 

�لعر�قية.
هما  و������ش�����وري�����ا  �ل�������ع�������ر�ق  ولأن 
“لعمقها  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ان  �مل���ك���ون���ان 
�إي�������ر�ن  ف�������اإن  �ل�شرت�تيجي”، 
�لدول”،  لهذه  �شفرية  “مقاربة 
ما يعني �أن طهر�ن ترف�س م�شاركة 
�ل�شرت�تيجي  ن���ف���وذه���ا  جم�����ال 
�مل����ف����رت�����س م�����ع �خل�����������ش�����وم. ويف 
�ملقابل، تعترب تركيا �أي�شاً �ملناف�س 
يف  لإي����ر�ن  �لرئي�شي  �لق��ت�����ش��ادي 

�ل�شوق �لعر�قية.
ما  ت��رك��ي��ا  ���ش��درت   ،2019 ف��ف��ي 
من  دولر  مليار�ت   10.2 قيمته 
متجاوزة  �ل���ع���ر�ق،  �إىل  �ل��ب�����ش��ائ��ع 
�إي��ر�ن �لتي  ب�شكل طفيف �شادر�ت 
خلل  دولر  م��ل��ي��ار�ت   9.6 بلغت 

نف�س �لفرتة. 
�لرتكية  �ل�����ش��رك��ات  و����ش��ت��ث��م��رت 
 900 25 مليار دولر يف  ح��و�يل 
وب��ن��ي��ة حتتية،  �إن�����ش��ائ��ي  م�����ش��روع 
مب����ا يف ذل�����ك �ل����ط����اق����ة، و�مل����ي����اه، 
و�ل�����ش��ن��اع��ات �ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة، يف 

مدن عر�قية خمتلفة.
وهناك �أي�شاً مناف�شة متز�يدة بني 

•• وا�شنطن-وكاالت

روب��ن خلليفة  مايكل  �لباحث  تعر�س 
�لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان، 
�ل�شلطة،  يف  ع��ام��اً   18 �أم�شى  �ل���ذي 
م��ع��ت��رب�ً �أن ه���ذه �مل�����ش��األ��ة ه��ي �لأه���م 

ر�هناً لتحديد م�شتقبل تركيا.
�لنتحابات  يف  �أردوغ������ان  ف���از  ع��ن��دم��ا 
كان  �ل���وزر�ء،  برئا�شة  ثم  �لت�شريعية 
رئي�س بلدية يف منت�شف �لعمر، جتاوز 
يكون  ب���اأن  ووع���د  �لإ���ش��لم��ي  ما�شيه 
�إ���ش��لح��ي��اً وب����اين ج�����ش��ور، ول��ك��ن��ه مل 
يفعل ل هذ� ول ذ�ك. وعو�س �إ�شلح 
وحت�����ش��ني ع��ي��وب �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة يف 
تركيا، �أخرج �أح�شاءها، وعو�س تو�شيع 
�شجون  و���ش��ع  �ل��ك��ب��رية،  ت��رك��ي��ا  خيمة 
�لتطهري  موجات  مع  لتتكيف  �لبلد 

�مل�شتمرة.

كيف �ستك�ن تركيا بعده؟
رمب�������ا ي���ج���م���ع م�������وؤي�������دو �أردوغ�������������ان 
وم��ن��ت��ق��دوه على �أم���ر وح��ي��د، وه��و �أن 
�لعمر  �مل��ت��ق��دم يف  �ل���ش��ت��ب��د�دي  ه���ذ� 
ك���ان �ل��زع��ي��م �ل��رتك��ي �لأك����ر �أهمية 
منذ م�شطفى كمال �تاتورك موؤ�ش�س 
�جلمهورية �حلديثة، منذ نحو قرٍن. 
�أن ينتهي  �أح��د ي��دري كيف ميكن  ول 
�أين �شيدفن، لكن  �أردوغ��ان، ول  حكم 
�ل�����ش��وؤ�ل عمن  �مل��ط��اف، ف���اإن  يف نهاية 
�شياأتي بعده، هو �لأكر �أهمية، ملعرفة 

كيف �شتكون تركيا بعد �أردوغان؟

فكرة �ساذجة
�أم��ًل على  �أن هناك  �إىل  ويلفت روب��ن 
�لأقل لدى �لعاملني يف �ل�شاأن �لرتكي 
يف وز�رة �خلارجية �لأمريكية، يف عودة 
�أنقرة �إىل و�شعها �ل�شابق بعد �أردوغان، 
�أن هذه �لفكرة، �شاذجة. فقد  معترب�ً 
ز�د عدد �شكان �لبلد 20 مليوناً منذ 
�إىل �ل�شلطة. و�لعدد  �أردوغان  و�شول 
نف�شه من �لأت��ر�ك تلقى تعليمه وفق 
13 مليوناً ح�شلو�  مناهجه. وهناك 
على تعليم ما بعد �ملرحلة �لإبتد�ئية 
�لدينامية  وت�����ش��ري  ح��ك��م��ه.  ظ���ل  يف 
�لرتكية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  على  ذ�ت��ه��ا 
�لتي كانت علمانية، �إذ لدى �ل�شباط 

مهاجمون يقتلون 12 قرويا 
على الأقل ب�سرق الكوجنو 

•• بيني-رويرتز

للحقوق  وج��م��اع��ت��ان  ���ش��اه��د  ق���ال 
قتلو�  مهاجمني  �إن  �أم�����س  �ملدنية 
غارة  يف  �لأق�����ل  ع��ل��ى  ق���روي���ا   12
جمهورية  ب�شرق  قرية  على  ليلية 

�لكوجنو �لدميقر�طية.
و�ألقت �مل�شادر باللوم على جماعة 
�ملتحالفة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �ل��ق��و�ت 
يف  تن�شط  �أوغندية  ميلي�شيا  وهي 
�لت�شعينيات  منذ  �ل��ك��وجن��و  ���ش��رق 
�لهجمات  ع���������ش����ر�ت  و�رت����ك����ب����ت 
�لنتقامية �لوح�شية بحق �ملدنيني 
منذ �أن بد�أ �جلي�س عملياته �شدها 

يف �أو�خر عام 2019.
�إن رجال م�شلحني  وقالت �مل�شادر 
بال�شكاكني و�أ�شلحة �أخرى هاجمو� 
قرية بولوجنو �لتي تقع على بعد 
بيني  �شرقي  كيلومرت�   30 نحو 

ليل �لأحد.
وقال مامبو كيتامبال وهو رئي�س 
�ملدين يف  �ملجتمع  �إحدى جماعات 
ملقاة  جثة   12 “هناك  بولوجنو 

على �لأر�س«.
وقال “نخ�شى �أن يرتفع هذ� �لعدد 
خا�شة و�أن عمليات �لعدو ��شتمرت 
�ل�شحايا  �إع��د�م  مت  �شاعات.  لعدة 

باملعاول و�ملناجل«.
و���ش��ن��ف��ت �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة يوم 
�لدميقر�طية  �ل���ق���و�ت  �لأرب����ع����اء 
�أجنبية  �إرهابية  منظمة  �ملتحالفة 
بتنظيم  تربطها  �شلت  �إن  قائلة 
د�ع���������س �لإره������اب������ي ل���ك���ن خ����رب�ء 
�إىل  ي��ت��و���ش��ل��و�  مل  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�أي علقة مبا�شرة بني  دليل على 

�جلماعتني.
وت�شري �أرقام �لأمم �ملتحدة �إىل �أن 
�ملتحالفة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �ل��ق��و�ت 
�لعام  �شخ�شا   850 ن��ح��و  ق��ت��ل��ت 

�ملا�شي.
�لكوجنو  ح������دود  ع���ل���ى  وت��ن�����ش��ط 
�ل�����ش��رق��ي��ة م���ع �أوغ����ن����د� ورو�ن������د� 
ميلي�شيا   120 ن��ح��و  وب���ورون���دي 
ب��ي��ن��ه��ا ج��م��اع��ات كثرية  خم��ت��ل��ف��ة 
ف��ل��ول �حل����روب �لأهلية  ت��ع��د م��ن 
���ش��ه��دت��ه��ا �لبلد  �ل��ت��ي  �ل��وح�����ش��ي��ة 

و�نتهت ر�شميا عام 2003.

�لكهرباء  �إن��ت��اج  و�أن��ق��رة يف  طهر�ن 
يف �لعر�ق، �لتي كانت تهيمن عليها 

�ل�شركات �لإير�نية يف �ل�شابق.
موقعها  ت��رك��ي��ا  ت��ع��ت��رب  ذل����ك،  �إىل 
�جل������غ������ر�يف ع���ن���د م����ف����رتق ط���رق 
�آ�شيا  وغ�����رب  �ل�����ش��رق��ي��ة،  �أوروب�������ا 
فريدة،  �قت�شادية  جغر�فية  ميزة 
�حتكار  �إىل  متز�يد  ب�شكل  وت�شعى 

طرق �لعبور يف �ملناطق �ملجاورة.
�إىل  ت�����ش��ع��ى  ل  ت���رك���ي���ا  �أن  ورغ������م 
�إل  �ل����ع����ر�ق،  �إي�������ر�ن يف  م���و�ج���ه���ة 
نفوذها  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��ت��ط��ل��ع  �أن���ه���ا 
جري�نها  ع���ل���ى  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي 

�جلنوبيني على �ملدى �لطويل.
ينطوي  �لتناف�س  ه��ذ�  م�شار  لكن 
�ملقاربات  على خماطر �شد�م، لأن 
�ل�شارمة  و�ل���رتك���ي���ة  �لإي���ر�ن���ي���ة 
�أو  �لفعلية  نفوذهما  مناطق  جتاه 
ب�شهولة  ت��وؤدي  �أن  �ملزعومة ميكن 
�إىل ت�شعيد، �إذ� قرر �أحد �لطرفني 

حتدي م�شالح �لطرف �لآخر.
 ،2020 )����ش���ب���اط(  ف���رب�ي���ر  ويف 
ك��ان��ت �إي�����ر�ن وت��رك��ي��ا ع��ل��ى و�شك 

م��و�ج��ه��ة م��ب��ا���ش��رة يف �إدل�����ب، بعد 
�ن��ت�����ش��ار �مل��ل��ي�����ش��ي��ات �مل��دع��وم��ة من 
���ش��م��ال غرب  م���رة يف  �إي�����ر�ن لأول 
�شد  �لقتال  يف  للم�شاركة  �شوريا، 

�ملتمردين �ملدعومني من تركيا.
�أدت حملة  �إذ�  �أنه  �لباحثان  ويرى 
�إىل  ���ش��ن��ج��ار  ت��رك��ي��ة حم��ت��م��ل��ة يف 
وجماعات  ت��رك��ي��ا  ب���ني  م���و�ج���ه���ة 
�لعر�قية  �ل�شعبي”  “�حل�شد 
�ملدعومة من �إير�ن، فمن �ل�شعب 
�فرت��س �أن جتل�س �إير�ن مكتوفة 
�لأي�����دي، وت���دع �لأت�����ر�ك مي�شون 

قدما كما يريدون.
�أنقرة  ت�����ش��ارك  ط���ه���ر�ن  �أن  وم����ع 
خم��اوف��ه��ا م��ن �ل��ت��م��رد �ل��ك��ردي يف 
�شمال �لعر�ق، �إل �أن خماوفها من 
�ل��ت��د�ع��ي��ات ط��وي��ل��ة �مل���دى حلملة 
و�شعت  مم��ت��دة،  ت��رك��ي��ة  ع�شكرية 
�لو�شع  على  خ��لف  يف  �جل��ان��ب��ني 

يف �شنجار.

»احل�سد ال�سعبي«
بغزو  �أردوغ����ان  �أع��ق��اب تهديد  ويف 

�ل�شعبي”  “�حل�شد  ن�شر  �شنجار، 
�لنظام  م���ن  �ل��ق��ري��ب��ة  �ل���ع���ر�ق���ي 
�جل��ن��ود يف ثلثة  �آلف  �لإي����ر�ين 
�ألوية يف �شنجار، ملو�جهة نية �أنقرة 

لحتلل �أجز�ء من بلدهم.
�إع�����لم تركية  و���ش��ائ��ل  و�ع���ت���ربت 
�خلطوة تدخًل من قو�ت “�حل�شد 
�لعمال  “حزب  لإن��ق��اذ  �ل�شعبي” 
دعم  على  وموؤ�شر�ً  �لكرد�شتاين”، 

�إير�ن للم�شلحني �لأكر�د.
)������ش�����ب�����اط(،  ف������رب�ي������ر   10 ويف 
ع�شكرية  عملي�����ة  �أن���ق���رة  ن��ف��ذت 
�لعر�قية  ب��ده��وك  غ���ار�  ج��ب��ال  يف 
لإط�������لق �����ش����ر�ح ره����ائ����ن �أت������ر�ك 
�لعمال  “حزب  ل��دى  �ملحتجزين 

�لكرد�شتاين«.
 13 ومقتل  �لعملية،  ف�شل  وب��ع��د 
�لرتكي  �ل��رئ��ي�����س  ه����دد  ره���ي���ن���ة، 
بتو�شيع  �أردوغ���������ان،  ط��ي��ب  رج����ب 
“�لعمال  ���ش��د  حل��م��ل��ت��ه��ا  ت��رك��ي��ا 
�شنجار،  �إىل  �لكرد�شتاين” 
�لعر�ق  حدود  على  �ل�شرت�تيجية 

مع �شوريا.

طهر�ن  �أن  رغ����م  �ل��ت��وت��ر  وي���اأت���ي 
و�أن���ق���رة ���ش��ن��ت��ا، يف ي��ون��ي��و 2020 
)ح���������زي���������ر�ن(، �����ش����رب����ات ج���وي���ة 
�ملتمردين  ومدفعية متز�منة �شد 
�أثار  �ل��ع��ر�ق، ما  �لأك���ر�د يف �شمال 
من�شقة بني  باأنها عمليات  تكهنات 

�لطرفني.
ب����ات لدى  �لأخ�������رية،  �لآون������ة  ويف 
�ل���ق���ادة �لإي���ر�ن���ي���ني �ن��ط��ب��اع باأن 
نفوذهم يف �لعر�ق يف �نح�شار، و�أن 
ي�شيطر على  لإي��ر�ن  �ملعادي  �جلو 

�لدولة.
�ل�شعبية  �لح���ت���ج���اج���ات  وك���ان���ت 
و��شعة �لنطاق يف �لعر�ق يف �أو�خر 
�أول  �ل��دور �لإي���ر�ين  2019 �شد 
علمة رئي�شية على هذ� �لتدهور، 
ب��ي��ن��م��ا وج����ه �غ���ت���ي���ال ق���ائ���د فيلق 
�لقد�س قا�شم �شليماين �أ�شد �شربة 

لنفوذ طهر�ن يف �لعر�ق.

الكاظمي
��شُتبدل   ،2020 مايو)�أيار(  ويف 
�إير�ن،  �ملدعوم من  �ل��وزر�ء  رئي�س 
مب�شطفى  �مل����ه����دي،  ع���ب���د  ع������ادل 
��شتقللية  �أك���ر  وه��و  �لكاظمي، 
ع���ل���ى علقة  وي����ح����اول �حل����ف����اظ 
متو�زنة مع �إير�ن وجري�ن �لعر�ق 
�ل�شعودية،  ذل��ك  �لآخ��ري��ن، مبا يف 
�لعربية،  �جل����زي����رة  ���ش��ب��ه  ودول 

وتركيا.
�نتقد  )���ش��ب��اط(  ف��رب�ي��ر   27 ويف 
�لعر�ق  ل����دى  �لإي�������ر�ين  �ل�����ش��ف��ري 
�إير�ج م�شجدي، �لتدخل �لع�شكري 
�لرتكي يف �لعر�ق، د�عيا �أنقرة �إىل 

�شحب قو�تها من هناك.
�لعر�ق  �إىل  �ل��رتك��ي  �مل��ب��ع��وث  ورد 
�إن  قائل  تويرت،  على  يلدز،  ف��احت 
�آخر  “�شيكون  �لإي������ر�ين  ن��ظ��ريه 
ُي��ل��ق��ي حم��ا���ش��رة ع��ل��ى تركيا  م���ن 
وعلى  عن �حرت�م حدود �لعر�ق”. 
�لأث������ر، ت��ب��ادل��ت ط���ه���ر�ن و�أن���ق���رة 
��شتدعاء �شفريي �لبلدين للتعبري 

ر�شمياً عن غ�شبهما.

�مل�شرتكة  �لقو��شم  �ليوم من  �لأتر�ك 
�أقل ما لهم  مع �ل�شباط �لأوروبيني، 

مع نظر�ئهم �لباك�شتانيني.
وي��ب��دو �أن رغ��ب��ة �أردوغ������ان ت��ك��م��ن يف 

�حلفاظ على �لقيادة يف عائلته.
و�لتنمية  �ل���ع���د�ل���ة  ح�����زب  �أن  وم�����ع 
�أردوغ�������ان  �أو����ش���ل���ت  �ل���ت���ي  �لأد�ة  ه���و 
�حلزب  �أز�ح  �أن����ه  �إل  �ل�����ش��ل��ط��ة،  �إىل 
مل�شلحة  ط���وي���ل،  وق����ت  م��ن��ذ  ج���ان���ب���اً 
�أبناءه  �ل��ربوت��وك��ول،   وي��ويل  �لعائلة. 
�لوزر�ء.  من  �أك��ر  �أهمية  وزوجاتهم 
و���ش��اد على م��دى ���ش��ن��و�ت �ع��ت��ق��اد باأن 
ب��ري�ت �أل��ب��ريق، زوج �بنته �إ���ش��ر�ء، هو 
�خل��ي��ار غ��ري �مل��ع��ل��ن خل��لف��ت��ه. ورقى 
وزير�ً  �ل��ك��ف��وء  غ��ري  �شهره  �أردوغ�����ان 
�أرب��اح من  للطاقة، ف�شعى �إىل حتقيق 
للمال،  وزي���ر�ً  ث��م عينه  د�ع�����س،  نفط 
�أهليته  عن  �مل�شتثمرون  ت�شاءل  حيث 
)ت�شرين  نوفمرب   20 ويف  للمن�شب. 
ف��ج��اأة على  �أل��ب��ريق  ��شتقال  �ل��ث��اين(، 

خلفية تدهور قيمة �للرية �لرتكية.

�سائعات
�ل�شوء  �لأت����ر�ك  بع�س  �شلط  وبينما 
ع��ل��ى خ���لف���ات د�خ�����ل �ل��ع��ائ��ل��ة، مثل 
���ش��ائ��ع��ات ع��ن ع��لق��ة ع�����ش��ق، و�أخ����ري�ً 
ح��دي��ث ع��ن ع����ر�ك ع��ائ��ل��ي ك�����ش��ر فيه 

�أردوغ����ان �أن���ف �أل��ب��ريق، ذه��ب �آخرون 
�إىل �لتكهن باأن �أردوغان �لذي يتوقع 
�إبعاد  �إىل  ع��م��د  �ق��ت�����ش��ادي��ة،  ك���ارث���ة 

�شهره حلمايته من �لنتقاد�ت.
�أردوغ���������ان  �أن  �مل���ح���ت���م���ل  غ����ري  وم�����ن 
�إذ� ك��ان ق���ادر�ً على  �أل��ب��ريق، �إل  �أب��ع��د 
�شاأن فقد�ن  �بنه مكانه. ومن  �إح��لل 
ذلك،  كل  بعد  �لعائلة،  على  �ل�شيطرة 
متكن  خم����اط����رة  مب���ث���اب���ة  ي���ك���ون  �أن 
مليار�ت  ��شتعادة  �أردوغ��ان من  خلفاء 
�ل�������دولر�ت م���ن ث����روة �ل��ع��ائ��ل��ة �لتي 
ر�كمها �لرئي�س �لرتكي خلل وجوده 

يف �ل�شلطة.
وبينما ي�شكل �أردوغان قوة ما د�م على 
�إىل  �ل��ت��اري��خ ي�شري  ف���اإن  قيد �حل��ي��اة، 
�ل�شعب  وح��زب  �أتاتورك  با�شتثناء  �أن��ه 
�جلمهوري �لذي �أ�ش�شه، فاإن �لأحز�ب 
�أتر�ك  قادة  ��شتخدمها  �لتي  �لرتكية 
ل��ت��ع��زي��ز ���ش��ل��ط��ات��ه��م، مل ت��ن��ج��ه��م من 

�ملوت.
فاحلزب �لدميوقر�طي بزعامة رئي�س 
�ل��وزر�ء عدنان مندري�س �لذي هيمن 
 1950 ب��ني  �ل�شيا�شية  �حل��ي��اة  على 
و�إع������د�م  ب��ح��ظ��ره  �ن��ت��ه��ى  و1960، 
�ل��وط��ن- ح��زب  �أم���ا  نف�شه.  مندري�س 

�ل��وزر�ء ثم رئي�س  �لأم بزعامة رئي�س 
�جلمهورية تورغوت �أوز�ل، فلم يعمر 

طويًل بعد وفاته يف 1993.

احلزب �سينهار
�لعد�لة  ح�����زب  �أن  ي���ف���رت����س  وه������ذ� 
قادته  �ن�شقاق  بعد  �شيتفتت  و�لتنمية 
�أحز�بهم.  ل��ت�����ش��ك��ي��ل  ع��ن��ه  �ل���ب���ارزي���ن 
وهو ما فعله وزير �خلارجية ورئي�س 
�أوغلو،  د�ود  �أح��م��د  �ل�����ش��اب��ق  �ل�����وزر�ء 
ووزير �خلارجية ونائب رئي�س �لوزر�ء 
�أحياناً  �ل�شابق علي باباجان. كما يرد 
�ل�شابق  �ل��رتك��ي  �ل��رئ��ي�����س  ����ش��م  ذك���ر 

عبد�هلل غول.
و�لتنمية  �ل��ع��د�ل��ة  ح��زب  �ن��ه��ي��ار  لكن 
ق��د ي��ف��ت��ح �ل��ب��اب �أم����ام ح���زب �ل�شعب 
من�شور  �شعبية  �أن  �إذ  �جل���م���ه���وري. 
يافا�س �لذي فاز برئا�شة بلدية �أنقرة 
بف�شل  �شاروخياً  ترتفع   ،2019 يف 
جانب  �أج��ر�ه��ا.�إىل  �لتي  �لإ�شلحات 
رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ����ش��ط��ن��ب��ول �أك����رم �إمام 
�إىل حزب  �أي�����ش��اً  �ل���ذي ينتمي  �أوغ��ل��و 
�أك�شينار  وم��ري�ل  �جلمهوري،  �ل�شعب 

�لتي �ن�شقت عن �حلزب �لوطني.
�أنه  ه��و  تركيا،  يف  �لوحيد  �لثابت  �إن 
�شيح�شل  �أردوغ�����ان،  عهد  نهاية  بعد 
�لبع�س. فل  ب��اأ���ش��رع مم��ا يظن  ذل��ك 
�ليوم  �أن  ليفكر  ي�شتيقظ  دي��ك��ت��ات��ور�ً 

�شيكون �آخر �أيامه.

تركيا واإيران يف م�سار ت�سادمي يف العراق...فهل تتواجهان؟

ما من ديكتات�ر ي�ستيقظ ليفكر اأن الي�م �سيك�ن اآخر اأيامه

نا�سيونال اإنرت�ست: حزب العدالة ينهار.. من �سيخلف اأردوغان؟
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بورما  “قلقة جد�ً” حيال �شلمة مو�طنيها يف  �أنها  �ل�شني  �أعلنت 
حيث “تتابع عن كثب �لو�شع” ودعت مو�طنيها �إىل �لتحلي باحلذر، 

م�شريًة �إىل �إحلاق �ل�شرر مب�شانع تعود ملكّيتها �إىل �شينيني.
�لعا�شمة  ر�ن��غ��ون،  يف  �أن  ب��ورم��ا  ل��دى  �ل�شينية  �ل�����ش��ف��ارة  و�أع��ل��ن��ت 
�لقت�شادية لبورما، جرى “تدمري ونهب و�إحر�ق” م�شانع ميلكها 
�شينيون، م�شريًة �إىل �أن بع�س �ملو�طنني �ل�شينيني �أُ�شيبو� بجروح.
للتخريب  ت��ع��ّر���ش��ت  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ان��ع  �أن معظم  �ل�����ش��ف��ارة  و�أو���ش��ح��ت 

مرتبطة بقطاع �لن�شيج.
�أمام  ليجيان  جت��او  �ل�شينية  �خلارجية  وز�رة  با�شم  متحدث  وق��ال 
بورما تد�بري عملية ل�شمان  تاأخذ  �أن  تاأمل  “�ل�شني  �إن  �ل�شحافة 
�لو�قع يف  �لبلد  �ل�شينيني يف  �ملو�طنني  د�عياً  �ل�شينيني”،  �شلمة 

جنوب �شرق �آ�شيا �إىل “�أن يكونو� حذرين«.
ولدى �شوؤ�له عما �إذ� كانت �ل�شني تنوي �إجلء مو�طنيها قريباً من 
كثب”  عن  �لو�شع  “تتابع  بكني  �إن  بالقول  �ملتحدث  �كتفى  بورما، 

و�إنها “قلقة جد�ً” حيال �شلمتهم.
وح�ّس جتاو �أي�شاً �ل�شلطات �لبورمية على “�إحالة مرتكبي )�أعمال 

�لتخريب( �إىل �لق�شاء«.

�أكد مطورو لقاح �شبوتنيك-يف �مل�شاد لفريو�س كورونا �أنهم تو�شلو� 
�لأدوية  وكالة  تنظر  �أوروبية، يف وقت  دول  لإنتاجه يف  �تفاقات  �إىل 
ترخي�شا  �لرو�شي  �للقاح  م�شاألة منح  �لأوروب��ي يف  �لتابعة للحتاد 
كرييل  �ل��رو���ش��ي  �ملبا�شر  �ل�شتثمار  �شندوق  رئي�س  وق���ال  ر�شميا. 
�تفاقات  �إىل  ب��ال��ف��ع��ل  “تو�شلت  منّظمته  �أن  ب��ي��ان  يف  دم��ي��رتي��ف 
�إنتاج  لإط���لق  و�أمل��ان��ي��ا  وفرن�شا  و�إ�شبانيا  �إيطاليا  م��ن  �شركات  م��ع 

�شبوتنيك-يف”.
�ملجال لإمد�د  تف�شح  �أن  �لتفاقات  �شاأن  �أنه من  و�أو�شح دميرتيف   
�لأ�شو�ق �لأوروبية بلقاح �شبوتنيك-يف “فور �شدور �لرتخي�س من 
قبل وكالة �لأدوية �لأوروبية«. ويف حال ترخي�شه، �شيكون �شبوتنيك-
يف �أول لقاح م�شاد لكورونا غري غربي يح�شل على �إذن ل�شتخد�مه 

يف دول �لحتاد. 
وبد�أت وكالة �لأدوية �لأوروبية �لنظر يف م�شاألة ترخي�س �شبوتنيك-

�لأوروب���ي  �ل�شهر، لكن ع��دة دول يف �لحت���اد  �شابق ه��ذ�  يف يف وق��ت 
�شباط/ يف  �شبوتنيك  لقاح  �ملجر  ورّخ�شت  بالفعل.  توزيعه  ب���د�أت 
و�شلوفاكيا  ت�شيكيا  بينما طلبت جمهورية  ��شتخد�مه  وبد�أت  فر�ير 
�لأوروبية  �لوكالة  مو�فقة  تنتظر�  لن  �أنهما  و�أك��دت��ا  منه  جرعات 
�أكر  يف  �شبوتنيك-يف  ت�شجيل  مت  �للقاح،  مطوري  وبح�شب  عليه. 
قبيل  �آب/�غ�شط�س  يف  �شبوتنيك-يف  رو�شيا  و�شّجلت  بلد�.   50 من 
يف  �خل��رب�ء  بع�س  قلق  �أث��ار  ما  �لنطاق،  و��شعة  �شريرية  �ختبار�ت 

�لد�خل و�خلارج حيال �لعملية �لتي متت �شريعا.
 

  
�إىل  �أم�س �لثنني  �إميانويل ماكرون جمدد�ً  �لفرن�شي  �لرئي�س  دعا 
“�إيجاد حّل �شيا�شي” للنز�ع يف �شوريا �لذي ل يز�ل دون خمرج بعد 
“�إىل  م��اك��رون يف تغريدة  �ن��دلع��ه. وكتب  �شنو�ت على  م��رور ع�شر 

�ل�شعب �ل�شوري �أريد �أن �أقول: لن نتخلى يوماً عن هذه �ملعركة«.
�لإن�شانية  حاجاته  �إىل  لل�شتجابة  جانبه  �إىل  “�شنبقى  و�أ���ش��اف 
و�لدفاع عن �لقانون �لدويل ومكافحة �لإفلت من �لعقاب و�إيجاد 

حّل �شيا�شي، �لوحيد �ملمكن«.
ويف غياب �لتقدم على �مل�شتوى �ل�شيا�شي، ت�شعى فرن�شا جاهدًة �إىل 

�حلفاظ على �لعمل �لإن�شاين مل�شاعدة �ل�شعب �ل�شوري.
يف 15 �آذ�ر-مار�س 2011، بد�أت �حتجاجات غري م�شبوقة يف �لبلد 
�شد نظام �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد �لذي و�شل �إىل �شدة �لرئا�شة 
يف �لعام 2000 بعد وفاة و�لده حافظ �لأ�شد �لذي حكم �لبلد منذ 

بد�ية �ل�شبعينات بيد من حديد.
�متدت �لتظاهر�ت لت�شمل مناطق و��شعة ومدنا بارزة، و�شرعان ما 

حتولت حركة �لحتجاج �إىل نز�ع م�شلح.
و�أ���ش��ف��ر �ل���ن���ز�ع �ل����ذي �ن��دل��ع �إث����ر ق��م��ع د�م ل��ل��ت��ظ��اه��ر�ت م��ن �أجل 
�لدميوقر�طية، عن وقوع �أكر من 388 �ألف قتيل، بح�شب �ملر�شد 

�ل�شوري حلقوق �لإن�شان.

عوا�شم

بكني

مو�سكو

باري�ص

احلب�س الحتياطي لرئي�سة بوليفيا ال�سابقة اأنييز 
•• الباز-اأ ف ب

�عُتِقلت  �لتي  �أنييز  جانني  لبوليفيا  �ل�شابقة  �لنتقالّية  �لرئي�شة  �أعلنت 
بو�شعها  �أم��ر  �لق�شاء  �أّن  مور�لي�س،  �إيفو  �شلفها  على  بالنقلب  و�ُتهمت 
�إىل قر�ر  ��شتماعها  وب��ع��د  �أ���ش��ه��ر.  �أرب��ع��ة  مل���ّدة  ره���ن �حل��ب�����س �لح��ت��ي��اط��ي 
على  �أنييز  كتبت  �فرت��شّية،  جل�شة  خ��لل  ك��روز  �شانتا  ريجينا  �لقا�شية 
بتهمة  حماكمة  ذم��ة  على  �أ�شهر  �أرب��ع��ة  �لعتقال  قيد  “ي�شعونني  تويرت 
وقت  قد طلبت يف  �لبوليفية  �لنيابة  وكانت  ق��ط«.  مل يحدث  “�نقلب” 
�شابق �لأحد �ل�شجن �شتة �أ�شهر للرئي�شة �لنتقالية �ل�شابقة ووزيرين من 
حكومتها بعدما �أوِقفو� �ل�شبت يف �إطار �لتحقيق يف �نقلب مفرت�س على 
مور�لي�س عام 2019، بح�شب ما جاء يف قر�ر �تهامي �طلعت عليه وكالة 
تطبيق  �لتهامي طالبني  �لقر�ر  هذ�  مّدعني  ووقع ثلثة  بر�س.  فر�ن�س 
يف �شجون  �أ�شهر”  “تد�بري �حرت�زية ت�شمل �حلب�س �لحتياطي ملدة �شتة 
لباز، بح�شب ما جاء يف هذ� �مل�شتند. و�أنييز موقوفة منذ �ل�شبت يف مركز 
لل�شرطة. وبّث �لتلفزيون �لبوليفي م�شاهد ُتظهر �لرئي�شة �ل�شابقة لدى 
�لد�خلية وع��دد من  �إلتو يف لب��از، بح�شور وزي��ر  �إي��ل  �إىل مطار  و�شولها 

�ل�شرطيني. وو�شفت �عتقالها باأنه “غري قانوين” �أمام �ل�شحافة.
على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، نّددت �لرئي�شة �لنتقالية �ل�شابقة للبلد 
 2019 �لثاين/نوفمرب  ت�شرين  بوليفيا من  رئا�شة  تولت  وهي حمافظة 

حتى �ل�شهر نف�شه من �لعام 2020، ب�”عمل تع�شفي و��شطهاد �شيا�شي«.
رودريغو  �ل�شابق  �لطاقة  وزي��ر  هما  حكومتها  يف  وزي���ر�ن  �أي�����ش��اً  و�عتقل 
غوزمان ووزير �لعدل �ل�شابق �ألفارو كوميرب�. وياأتي حتقيق �لنيابة �لعامة 
بعد �شكوى قّدمتها يف كانون �لأول/دي�شمرب ليديا باتي، نائبة �شابقة من 

حزب �حلركة نحو �ل�شرت�كية، وهو حزب مور�لي�س.

�سحف عربية: مواجهة يف اأفق لبنان بني البطريرك وعون و�سهره

تظاهرات غا�سبة تالحق نتانياهو اإىل �سناديق القرتاع 

�سكوى غري م�سبوقة �سد مرتزقة رو�س يف مقتل �سوري 
�جلنائية �لرئي�شية، �لتي ينبغي �أن تدر�شها وتتخذ قر�ر�ً ب�شاأن �إطلق 

دعوى جنائية من عدمه.
وك�شفت �شحيفة “نوفايا غازيتا” �مل�شتقلة يف �لعام 2018 عن مقطع 
�لفيديو �لذي ُيظهر �لقتل. ويظهر يف �ل�شريط �مل�شّور رجال يتحدثون 
�أو�شاله  يقطعون  ث��م  مبطرقة  �شحّيتهم  وي�شربون  �لرو�شية  �للغة 
لينتهي �مل�شهد بر�شه بالوقود قبل �إ�شر�م �لنار يف ج�شده فيما كان ر�أ�شه 

معّلقاً على عمود.
�أ. ظهرت جمموعة  �لرجل حممد  ه��ذ�  عائلة  با�شم  �ل�شكوى  وُق��ّدم��ت 
�أوكر�نيا ولي�س لديها وجود قانوين يف رو�شيا،  فاغر للمرة �لأوىل يف 
حيث حُتّظر �ل�شركات �لع�شكرية �خلا�شة. �إل �أنه مّت توثيق وجود عنا�شر 
�مل�شري خليفة حفرت  ق��و�ت  �إىل جانب  وليبيا  �شوريا  �ملجموعة يف  هذه 

وحتى ك�”مدّربني” يف جمهورية �إفريقيا �لو�شطى و�أماكن �أخرى.

و�لفدر�لية �لدولية حلقوق �لإن�شان ومركز ميموريال �لرو�شي حلقوق 
�ملتهمني  �أحد  هوية  بو�شوح  تثبت  “�أدلة  قّدمت  �إنها  بيان  �لإن�شان، يف 
ع��ن �جلي�س  ف��ار مفرت�س  تعذيب  يف  م��ع جمموعة فاغر”  وت��ورط��ه 

�ل�شوري وقطع ر�أ�شه يف �لعام 2017.
و�أ�شحت �ملنظمات �لتي تريد لفت �لنتباه على �لتجاوز�ت �لتي ترتكبها 
نوعها  �لأوىل من  “�ملحاولة  ُتعترب  �لدعوى  �أن هذه  جمموعة فاغر، 
من قبل عائلة �شحية �شورية ملحا�شبة �مل�شتبه بهم �لرو�س على �جلر�ئم 

�جل�شيمة �ملرتكبة يف �شوريا«.
ت�شريكا�شوف  �ألك�شندر  �لإن�شان  حلقوق  ميموريال  مركز  رئي�س  و�أك��د 
نتعامل مع  لأن��ن��ا ل  �ل��دع��وى مهمة  “هذه  �أن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 

جرمية و�حدة �إمنا مع �شل�شلة كاملة من �لإفلت من �لعقاب«.
و�أُر�شلت �ل�شكوى �إىل جلنة �لتحقيق وهي هيئة رو�شية مكلفة �لتحقيقات 

ول ميلك �مللف �لذي ��شتغرق حت�شريه �شتة �أ�شهر، فر�شا كبرية لي�شل 
�إىل �ملحاكمة نظر�ً �إىل حتّفظ �لق�شاء �لرو�شي عن �لتحقيق يف جر�ئم 

�لع�شكريني �لرو�س.
“للأ�شف، لدينا جتربة �شلبية كبرية يف ما يخ�ّس  وقال ت�شريكا�شوف 
�لتي  ميموريال  منظمة  ون���ّددت  رو�شيا”.  يف  �لق�شايا  من  �لنوع  ه��ذ� 
�رتكبتها  بجر�ئم  خ�شو�شاً  �لرو�شية،  �ل�شلطات  وت�شتهدفها  ير�أ�شها 

�لقو�ت �لرو�شية يف �ل�شي�شان.
ونقل بيان �ملنظمات �لثلث عن �إيليا نوفيكوف، �أحد حمامي �لدفاع عن 
�ملدعي، قوله �إن “�لقانون �لرو�شي ين�ّس على �لتز�م �لدولة �لتحقيق يف 
�جلر�ئم �لتي يرتكبها مو�طنون رو�س يف �خلارج” م�شري�ً �إىل �أن “حتى 
على  �لآن مل ت�شرع جلنة �لتحقيق يف �أي حتقيق يف �جلرمية �ملعنية”، 

�لرغم من �أنه كان يقّدم معلومات بهذ� �ل�شاأن منذ �أكر من عام«.

•• مو�شكو-اأ ف ب

�أعلنت ثلث منظمات غري حكومية  �أم�س �لثنني �أنها قدمت �شكوى يف 
رو�شيا �شد مرتزقة جمموعة فاغر �لرو�شية للأمن �خلا�س يف ق�شية 
�لنتباه  ت�شليط  �آملًة يف  بوح�شية كبرية،   2017 �لعام  �شوري يف  قتل 

على هذه �ملجموعة �لتي تقيم علقات م�شبوهة مع �لكرملني.
وهذه �ل�شكوى �شد “جرمية حرب حمتملة” و�لتي لديها فر�س قليلة 
�لعا�شرة لندلع  �ل��ذك��رى  ت��اأت��ي يف  رو�شيا،  �إىل حماكمة يف  ت���وؤدي  ك��ي 
�لنز�ع �ل�شوري �لذي تدّخلت رو�شيا فيه يف �لعام 2015 دعماً للرئي�س 
�لق�شاء يف  �أم��ام  �شكاوى عدة  ُرفعت  يف وقت  �أي�شاً  وتاأتي  �لأ�شد.  ب�شار 

�أوروبا �شد م�شوؤولني �شوريني كبار متهمني مبمار�شة �لتعذيب.
وقالت �ملنظمات �لثلث وهي �ملركز �ل�شوري للإعلم وحرية �لتعبري 

•• طرابل�س-وكاالت

جتري �لأجهزة �لع�شكرية �لليبية 
حول  مو�شعة  حتقيقات  �ملخت�شة 
“خلية  م��ع  �مل�شبوطة  �لأ�شلحة 
�إىل  و�شولها  وكيفية  �أوباري”، 
بعدما  ليبيا،  جنوب  �لإره��اب��ي��ني 
�ت�شح �أن من بينها عتاد م�شتخدم 

بكرة يف �جلي�س �لرتكي.
مطلعة  م���������ش����ادر  و�أو������ش�����ح�����ت 
�أن  عربية”  ن����ي����وز  ل�”�شكاي 
�خللية  م��ع  ع��ر  �لليبي  �جلي�س 
�أوب���اري،  مدينة  يف  د�همها  �ل��ت��ي 
�أ�شلحة  على  ليبيا،  غربي  جنوب 
ومتو�شطة،  خ��ف��ي��ف��ة  م��ت��ن��وع��ة، 
�شاروخية  ق���اذف���ات  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�للفت  ل��ك��ن  ل����ل����دروع،  م�����ش��ادة 

وفق �شلوف، �لذي �أفاد باأنه �شبق 
على  ع��ر  �أن  �ملا�شي  نوفمرب  يف 
مثلها بحوزة �أحد عنا�شر تنظيم 

�لقاعدة يف �جلز�ئر.
�شلم  �لإرهابي  �أن هذ�  �إىل  ولفت 
�جلي�س  �إىل  و����ش���لح���ه  ن��ف�����ش��ه 
�جل����ز�ئ����ري، وف�����ش��ر ب��اخل��ط��اأ يف 
�إنتاج دولة  حينها �أن �ل�شلح من 
غ��رب��ي��ة، وه���و �أم���ر غ��ري �شحيح، 
ول���ك���ن ي���ع���ود ه�����ذ� �خل���ل���ط �إىل 

�لت�شابه �لكبري بني �ل�شلحني.
لي�شت  �لأول  �أم���������س  وع���م���ل���ي���ة 
�لأوىل �لتي جتري يف �أوب��اري، �إذ 
خلية  �جلي�س  ��شتهدف  �أن  �شبق 

بينها هو �إحدى �لبنادق �حلديثة 
غري �ملتد�ولة حمليا.

وتابعت �أنه ورغم فو�شى �ل�شلح 
�لتي تعاين منها �لبلد منذ 10 
�أعو�م، �إل �أن بع�س �أنو�ع �ل�شلح 
تظل “دخيلة” و”و��شحة” �أمام 
�ملتمر�شني،  �ل��ع�����ش��ك��ري��ني  ع��ي��ون 
ويدركون �أنها لي�شت متاحة حتى 
�ملنطقة  يف  �لن�شطة  للملي�شيات 

�لغربية.
رئي�س  �أو����ش���ح  �ل�����ش��ي��اق  ه���ذ�  ويف 
للدر��شات  ���ش��ل��ف��ي��وم  م��وؤ���ش�����ش��ة 
و�لأبحاث، جمال �شلوف، �أن تلك 
من  �لعديد  يف  ظهرت  �لأ�شلحة 

ب��امل��دي��ن��ة نف�شها  ل��ل��ق��اع��دة  ت��اب��ع��ة 
�مل��ا���ش��ي، ومت��ك��ن من  يف نوفمرب 
�شبط 7 عنا�شر تابعني لتنظيم 
�ل���ق���اع���دة يف ب����لد �مل����غ����رب، من 
ق���ي���ادي���ون، ح��ي��ث ك�شفت  ب��ي��ن��ه��م 
�لتنظيم  �أن  حينها،  يف  م�����ش��ادر 
�أوكل �إىل تلك �خللية تقدمي دعم 
ينفذها  �لتي  لعملياته  لوج�شتي 
�ل���دول ومنها مايل  يف ع��دد م��ن 

و�لنيجر.
�لليبي  �ل�شيا�شي  �ملحلل  و�أ���ش��ار 
�أ�شابع  �أن  �إىل  �ل��زب��ي��دي  حممد 
حيث  تركيا،  نحو  تتجه  �لت��ه��ام 
ي��ظ��ل �ل���ت�������ش���اوؤل م���ط���روح���ا عن 

مقاطع �لفيديو �لرتويجية، �لتي 
ت�شدر عن وز�رة �لدفاع �لرتكية، 
�خلا�شة  �ل��ق��و�ت  من  لعنا�شرها 
�إدل��ب �شمال �شوريا.  يف حمافظة 
عدد  �لفيديو  مقاطع  يف  وي��ب��دو 
�ل��ت��اب��ع��ني للجي�س  �مل���درب���ني  م��ن 
�ل����رتك����ي، وه�����م ي�������ش���رف���ون على 
مو�لني  �شوريني  مقاتلني  تاأهيل 
لأنقرة، با�شتخد�م هذ� �لنوع من 

�لبنادق، ح�شب �شلوف.
�لتي  �لأوىل  �مل���رة  لي�شت  وه���ذه 
ت����وؤول ف��ي��ه م�شري ه���ذه �لأن����و�ع 
من �لأ�شلحة �خلفيفة �إىل �أيادي 
�لإرهابيني بدول �ملغرب �لعربي، 

�أن�شطة  دع��م  يف  تورطها  “مدى 
موؤكد�  �لإرهابية”،  �لتنظيمات 
�أن �لكثري ممن جلبتهم كمرتزقة 
�شابقون  عنا�شر  ه��م  ليبيا،  �إىل 
يقاتلون  كانو�  د�ع�س،  تنظيم  يف 
يف ���ش��وري��ا و�ل���ع���ر�ق، وق��د ت�شرب 

�لكثري منهم للجنوب.
ت�شريح  يف  �ل���زب���ي���دي،  وي��و���ش��ح 
�إره����اب����ي����ني  ه����ن����اك  �أن  خ�����ا������س، 
طر�بل�س،  �لعا�شمة  يف  ين�شطون 
ولهم علقات مع �مللي�شيات، وهم 
�مل�����ش��وؤول��ون ع��ن ت��زوي��د �خلليا 
م�شادر  من  بال�شلح  �جلنوب  يف 
�شتى، كما �أكد وجود �رتباط بني 
ه�����وؤلء و�آخ�������رون م����وج����ودون يف 
تهديد�  ي�شكل  م��ا  �لنيجر،  دول��ة 

لأمن �ملنطقة باأ�شرها.

•• عوا�شم-وكاالت

�ملبا�شرة  ت���رك���ي���ا  دع�������و�ت  ت������ز�ل  ل 
و�ل�����ش��م��ن��ي��ة ل��ل��م�����ش��احل��ة م���ع م�شر 
�ملحللني  �هتمام  تثري  �خلليج،  ودول 
مناورة  فيها  ر�أو�  �ل��ذي  و�مل��ر�ق��ب��ني، 
جديدة ملحاولة ك�شر �لعزلة �خلانقة 
�لتي تردت فيها تركيا، يف حني ر�أى 
�آخ�����رون ب��د�ي��ة ���ش��د�م حم��ت��م��ل بني 
عون  و�ل��ث��ن��ائ��ي  �للبنانية،  �لكني�شة 
�شيدفع  ما  لبنان،  يف  با�شيل  و�شهر 
م��زي��د من  �إىل  ب����ريوت  ب���الأزم���ة يف 

�لت�شعيد.
�لثنني،  �أم�س  عربية  �شحف  ووف��ق 
ت�����ش��ع��ى ت���رك���ي���ا ب����ق����ي����ادة �أردوغ����������ان 
للتطبيع مع عدد من �لدول �لعربية 

على ر�أ�شها م�شر و�ل�شعودية. 

التطبيع مع تركيا
قال  �لأو����ش���ط،  �ل�����ش��رق  �شحيفة  يف 
من  جملة  “بعد  �ل��ذ�ي��دي:  م�شاري 
�لإ������ش�����ار�ت �ل���رتك���ي���ة ل��ل��ت��ق��ارب مع 
لتح�شني  �خل��ط��و�ت  ت��و�ت��رت  م�شر، 

�لعلقة بني �لقاهرة و�أنقرة«.
ج���رى  “ماذ�  �ل����ك����ات����ب  وت���������ش����اءل 
�لعدو�نية  لغته  من  �أردوغ���ان  ليغري 
�ل�شارة �شد م�شر، طيلة  و�شيا�شاته 
معترب�ً  �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية؟”، 
�لأ�شبق  �مل�شري  �خلارجية  وزي��ر  �أن 
حممد �لعر�بي، خل�س يف حديث مع 
�لرتكي  �مل��وق��ف  حقيقة  �ل�شحيفة، 
ب���و�در  م���ع  “تركيا  �إن  ق���ال  ع��ن��دم��ا 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �لأم��ري��ك��ي��ة و�لأوروب���ي���ة 
�جل���دي���دة، ت��ري��د ق��ف��ل �جل��ب��ه��ات مع 
قمة  عقد  �حتمال  بالعتبار  �لأخ���ذ 
�أوروبية �أمريكية، �شتكون تركيا هدفاً 
ل��ه��ا، م��ع �مل��وق��ف �لأم��ري��ك��ي �ل�شارم 
�ل�شو�ريخ  منظوم�������ة  �شفق�����ة  من 
�أبرمتها  �لتي  �لدفاعية  �لرو�ش�������ية 
يف  �خلطري  �لتوتر  وطبع������اً  تركيا، 
�ليونان،  م��ع  خا�شة  �ملتو�شط  �شرق 
بنادي  �ل���ل���ح���اق  �أن����ق����رة  وحم�������اولت 

•• القد�س-اأ ف ب

من  �إ�شر�ئيلي  وه��و  يالون  �إي��ري��ز  كّر�س 
وجل  حياته  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي 

وقته منذ عام للتظاهر خارج منزل رئي�س �لوزر�ء بنيامني 
نتانياهو للمطالبة مبغادرته من�شبه.

معار�شة  على  جميعا  و�حت����دو�  ي��ال��ون  �إىل  �لآلف  �ن�شم 
نتانياهو �لذي يتهمونه بالف�شاد فخرجو� للتظاهر �أ�شبوعيا 

يف �أيام �ل�شبت.
�نطلقت �لتظاهر�ت �لغا�شبة يف حزير�ن/يونيو �لعام �ملا�شي 
و�كت�شبت زخما على مدى 38 �أ�شبوعا ومن �ملفرت�س تنظيم 
تظاهرة حا�شدة قبل �لنتخابات �ملقررة يف 23 �آذ�ر/مار�س.

12 �شنة  ياأمل نتانياهو �لذي يتوىل رئا�شة �حلكومة منذ 
متتالية، �لبقاء يف من�شبه و�لفوز يف �لنتخابات �ملقبلة �لتي 

جترى للمرة �لر�بعة خلل �أقل من عامني.
لأن  �شنفوز  �أننا  “�أظن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  يالون  يقول 

�لنا�س �شئمو� من هذ� �لرجل �لفا�شد )نتانياهو(«.
ويعرب �ملتظاهر عن “خيبة �أمله” من �أن�شار رئي�س �لوزر�ء 

�لذين ي�شمونه بيبي “�مللك” )لقب رئي�س �لوزر�ء(.
ملك،  بيبي  م��ل��ك،  بيبي  يهتفون  �أن��ا���س  “لديك  وي�شيف 

ي�شلون من �أجل بقائه، يعظمونه ويوؤمنون بكل ما يقول«.
عندما بد�أت �لتظاهر�ت، كان يالون �لذي يعاين من مر�س 
للب�شر(،  �لتام  �لفقد�ن  ت�شبب  طبية  )حالة  �لعني  تنك�س 
�إ�شر�ئيل  جنوب  غان  بري  بلدة  يف  تقريبا  مبفرده  يعت�شم 

قرب قطاع غزة حيث ي�شكن مع عائلته.
ومل يلبث �لأب لثلثة �أطفال و�لذي يعي�س على خم�ش�شات 
بعدما  �خلا�شة  �لحتياجات  ل��ذوي  متنحها  �لتي  �ل��دول��ة 
فقد وظيفته، �لن�شمام �إىل �حلركة �لحتجاجية �ملناه�شة 
لنتانياهو يف �لقد�س. ويف �لوقت �لذي يحزم فيه �ملتظاهرون 
�ل�شبت بعد هتافهم  �إىل منازلهم يف ليلة  �أمتعتهم عائدين 

يبقى يالون يف مكانه. بالعربية “�إرحل يا بيبي”، 
خلل  يقيم  �إذ  �لقد�س،  يف  �لأ�شبوع  معظم  يالون  ويق�شي 
�لنهار خارج مقر �لإقامة �لر�شمي لنتانياهو حامل لفتات 

وتقول �إنه “مهم جد� بالن�شبة له”. وي�شجب بع�س منتقدي 
عمليات  �إن  ويقولون  كورونا  فريو�س  مللف  �إد�رت��ه  نتانياهو 
�لإغلق �ملطولة �لتي فر�شتها �حلكومة �أ�شرت بالقت�شاد 

و�شاهمت يف فقد�ن كثريين لوظائفهم.
�أول  وه��و  �مل�����ش��روع،  غ��ري  بالك�شب  نتانياهو  �آخ���رون  ويتهم 

رئي�س وزر�ء توجه له �لتهامات وهو يف من�شبه.
ثلث  لنتانياهو  �ملا�شي  �لعام  �إ�شر�ئيلية  حمكمة  ووجهت 
تهم بالف�شاد تتعلق بقبوله هد�يا وتقدمي ت�شهيلت خا�شة 
لعمالقة و�شائل �لإعلم يف مقابل تغطية �إعلمية �إيجابية 

لرئي�س �لوزر�ء.
�أمام  نتانياهو  يكون  �أن  “يجب  �لإ�شر�ئيلي  �لنا�شط  يقول 

خط عليها عبار�ت مناه�شة لرئي�س �لوزر�ء، ويحر�س خيمة 
ن�شبها �ملحتجون �أمام �ملقر ليل.

�شقة  �ل����وزر�ء  لرئي�س  �ملناه�شون  �مل��ت��ظ��اه��رون  وي�شتاأجر 
يكون  عندما  يالون  �إليها  يلجاأ  لهم،  كمقر  ي�شتخدمونها 

متعبا ويحتاج للنوم.
مع  �لوقت  بع�س  ليم�شي  منزله  �إىل  يالون  يعود  �أحيانا، 
زوجته ليمور يف �لبلدة �لتي تنت�شر فيها �حلقول �ملزروعة 

بالأ�شجار �لو�رفة �لأور�ق وب�شاتني �حلم�شيات.
مل�شافة  وتقله  �لحتجاجي  ن�شاطه  يف  زوجها  ليمور  وتدعم 
نحو  ط��ري��ق��ه  لي�شتكمل  ت��رتك��ه  �أن  ق��ب��ل  ك��ي��ل��وم��رت�   40

�لقد�س.

و�ل��ربي��ة و�جل��وي��ة على �حل���دود مع 
مو�جهة  يف  جديتها  وك�شف  ليبيا، 
�حلمر�ء  خطوطها  على  يتجر�أ  من 
�شتكبد  و�أن��ه��ا  �لليبية،  �لأر����ش��ي  يف 
ف���ادح���ة، وم�شر  خ�����ش��ائ��ر  �لأت�������ر�ك 
منتدى  ب��اإن�����ش��اء   2019 يف  ق��ام��ت 
و�لتجمع �شم  �مل��ت��و���ش��ط،  ���ش��رق  غ��از 
�ملتو�شط  �شرق  دول  كل  ع�شويته  يف 
�ل�شر�ج، ومن  با�شتثناء تركيا وليبيا 
�إل��ي��ه يف ظل  �ن�����ش��م��ام ليبيا  �مل��ت��وق��ع 

حكومتها �جلديدة«.
مل  ت��رك��ي��ا  �أن  �إىل  �ل���ك���ات���ب  و�أ�����ش����ار 
تتحرك نحو م�شر ودول �خلليج، �إل 
بعد تدهور �لو�شع �لقت�شادي فيها 
يف  �شادر�تها  و�نهيار  خطري،  ب�شكل 
�إىل  �ملا�شي،  �لأول(  �أكتوبر )ت�شرين 
تدهور  م��ع  بالتز�من  �ملنطقة،  دول 
 80 “فقدت  �ل��ت��ي  �ل��رتك��ي��ة  �ل��ل��رية 
�جلائحة”،  خ���لل  قيمتها  م��ن   %
تركيا  ق��وة  م��ن   %  30“ و�ن�شمام 
�لبطالة،  ����ش���ف���وف  �إىل  �ل���ع���ام���ل���ة 
�شعبية  �ل��ك��ب��ري يف  �ل���رت�ج���ع  وم��ع��ه��ا 

�أردوغان«.
�ملحاولة  هذه  �أن  على  �لكاتب  و�شدد 
طرد  ع��ل��ى  م�����ش��ر  ب��اإ���ش��ر�ر  �شتقابل 
عن  “و�لتوقف  تركيا  م��ن  �لإخ����و�ن 
�لإعلمية،  �مل��ن��اب��ر  م���ن  مت��ك��ي��ن��ه��م 
وت�شليم ما يقرب من 400 مطلوب 
للعد�لة يف �لأر��شي �لرتكية، وتوقف 

با�شيل  كلمة  �أن  م��ر�ق��ب��ون  و�ع��ت��رب 
�إليه  �لذي يدعو  تفرغ مبد�أ �حلياد، 
�إىل  �لر�عي، من م�شمونه، بالدعوة 
حتييد �شلح حزب �هلل عن �لدعو�ت 
�لد�خلية و�خلارجية لللتز�م مببد�أ 
“با�شيل  �إن  ق��ائ��ل��ني:  ل��ب��ن��ان،  ح��ي��اد 
بالنف�س  �ل��ن��اأي  م��ف��ه��وم  ط���رح  يعيد 
�ل��ر�ع��ي باحلياد،  يف م��و�ج��ه��ة ط��رح 
ف�شل  ب��ال��ن��ف�����س  �ل���ن���اأي  �أن  م��ت��ن��ا���ش��ي��اً 
ب��ع��د �ن��خ��ر�ط ح���زب �هلل �ل��و����ش��ع يف 
�حلرب �ل�شورية وبقدر �أقل يف حرب 

�ليمن«.

الراعي �سد ع�ن 
�لعرب  �شحيفة  ق��ال��ت  جهتها  وم��ن 
�مل���اروين  �إن �ل��ب��ط��ري��رك  �ل��ل��ن��دن��ي��ة، 
ب�شارة �لر�عي �شعد �ملو�جهة �شر�حة 
م���ع �ل��رئ��ي�����س م��ي�����ش��ال ع�����ون، �ل���ذي 
�ملتظاهرين  على  لل�شيطرة  �جلي�س 

وفتح �لطرقات �لتي ي�شدونها.
و�أو���ش��ح �ل��ر�ع��ي �ل��ذي ك��ان دع��ا �إىل 
دويل  م����وؤمت����ر  و�إىل  ل���ب���ن���ان  ح���ي���اد 
ملعاجلة  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ب���اإ����ش���ر�ف 
�ل�شحيفة  ح�شب  �للبنانية،  �لأزم���ة 
“ل�شنا نفهم كيف �أن �ل�شلطة حتول 
و�جلي�ُس  ل�����ش��ع��ب��ه��ا،  ع�����دوة  �ل���دول���ة 
ه��و �ل���ق���ّوُة �ل�����ش��رع��ّي��ُة �ل�����ُم��ن��وُط بها 
م�����ش��وؤول��ّي��ُة �ل���دف���اِع ع��ن ل��ب��ن��ان، فل 
ت��غ��ط��ي��ُة وج����وِد  �أو  ت�����ش��ري��ُع  ي���ج���وُز 

و�أ�شاف  �مل��ت��و���ش��ط«.  ���ش��رق  �ل��غ��از يف 
�لعمليات  مركز  هي  “تركيا  �لكاتب 
و�لتن�شيق  �لإعلمية،  �لتحري�شية 
�حلركي، جلماعة �لإخو�ن �مل�شلمني، 
ف��ه��ي مب��ث��اب��ة �مل���رك���ز �ل���ع���ام لإخ����و�ن 
و�شوريا،  ول��ي��ب��ي��ا،  و�خل��ل��ي��ج،  م�����ش��ر، 
ي��ب��ّث��ون بر�جمهم  و�ل���ع���ر�ق، وم��ن��ه��ا 
ومنها  م�شر،  �شد  خا�شة  �خلبيثة، 
�إخو�نية  ف�����ش��ائ��ي��ات  ع����دة  ت��ن��ط��ل��ق 

م�شرية معادية«.
“هل يعقل  �ل��ك��ات��ب حم����ذر�ً  وي��ن��ه��ي 
وحزبه  �أردوغ�����ان  يتخلى  �أن  ت�����ش��ور 
وحت��ال��ف��ات��ه �ل��ع��امل��ي��ة، ف��ج��اأة، ع��ن كل 
�ل�شتثمار�ت  وه������ذه  �لإرث  ه�����ذ� 
و�لع�شكرية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية 
ب�شبب  و�لإع��لم��ي��ة،  و�ل�شتخبارية 
�أّنهم �كت�شفو� فجاأة يف تركيا، �أهمية 
و�ل�شعودية،  و�لإم�����������ار�ت،  م�����ش��ر، 

وغريها؟!«.

ت�سفري امل�ساكل
ويف �شحيفة عكاظ، قال بدر بن �شعود، 
�لرتكية  و�ل��ر���ش��ائ��ل  �مل���ح���اولت  �إن 
مع  تتز�من  و�ل�شمنية،  �ل�شريحة 
مناور�ت  �إج��ر�ء  على  �ململكة  “�تفاق 
�إد�رة  وموقف  �ليونان،  مع  ع�شكرية 
ب��اي��دن م��ن ن��ظ��ام �أردوغ�������ان، علوة 
مناور�ت  خلم�س  م�شر  �إج���ر�ء  على 
�لبحرية  بقو�تها  م�شرتكة  ع�شكرية 

تركيا عن مهاجمة دول �ملنطقة«.

با�سيل والبطريرك
�لتيار  رئي�س  �أن  يو��شل  لبنان  ويف 
�لوطني �حلر جرب�ن با�شيل، �لتم�شك 
وف���ق �شحيفة  �ل�����ش��ل��ب��ي��ة،  مب��و�ق��ف��ه 
ب��ع��د موقفه  �ل��ك��وي��ت��ي��ة،  �جل����ري����دة 
مبنا�شبة  ك�����ش��ف��ه  �ل����ذي  �ل��ه��ج��وم��ي 
�إح��ي��اء ذك���رى 14 م����ار�����س)�آذ�ر(  يف 
لبنان، وذلك بعد �أن �شدد �لبطريرك 
�ل����ر�ع����ي، يف عظة  ب�����ش��ارة  �مل������اروين 
�أم�س  �لأول �لأح��د، على �أن �جلي�س 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، ول يحق  ه��و جي�س 
�لتد�بري  ج��ي�����س  ي��ح��ول��ه  �أن  لأح����د 
رد�ً على مطالبة �لرئي�س  �لقمعية”، 
بقمح  �مل�شلحة  للقو�ت  ع��ون  مي�شال 

�ملحتجني.
�أن  �ل�شحيفة  ح�شب  مر�قبون  ور�أى 
�لنائب  �حل��ر  �لوطني  �لتيار  رئي�س 
��شتغلل  ح������اول  ب���ا����ش���ي���ل  ج������رب�ن 
لعقد  )�آذ�ر(  م����ار�����س   14 ذك������رى 
�مل���وؤمت���ر �ل�����ش��ي��ا���ش��ي ل��ل��ت��ي��ار، يف حتٍد 
ع��ل��ى حتميله  �مل��ع��ار���ش��ني  لإج����م����اع 
�لو�شعني  ت�����ده�����ور  م�������ش���وؤول���ي���ت���ه 
فيهم  مبن  و�لقت�شادين،  �ل�شيا�شي 
�أوىل  �مل��اروين، يف خطوة  �لبطريرك 
�ملارونية،  �لكني�شة  مع  �ملو�جهة  قبل 
�للبنانيني، خا�شًة  و��شع من  وطيف 

�مل�شيحيني منهم.

جانب  �إىل  ���ش��رع��ي  غ���ري  ����ش���لٍح  �أي 
�لوطِن  جي�ُس  هو  و�جلي�ُس  �شلِحه، 
َيجعلَه  �أن  ي��ح��ّق  ول  ك��ّل��ه،  �ل��ل��ب��ن��ايّن 
�لبع�ُس جي�َس �ل�شلطة، و�جلي�ُس هو 
�لدميقر�طيِة ول يحق لأحد  جي�ُس 
�أن يحوَله جي�َس �لتد�برِي �لقمعّية«.

يف  لبنانية  �شيا�شية  �أو����ش���اط  ور�أت 
و��شحاً  دع���م���اً  �ل��ب��ط��ري��رك  م��وق��ف 
عون،  جوزيف  �لعماد  �جلي�س  لقائد 
�أك���د رف�����س �جلي�س مو�جهة  �ل���ذي  
�مل���و�ط���ن���ني �ل���ذي���ن ي��ح��ت��ّج��ون على 
و�رتفاع  �ملعي�شية،  �ل��ظ��روف  ت��ده��ور 
 12 �ل��دولر �إىل ما يزيد على  �شعر 
يو�زي  لبنانية بعدما كان  �ألف لرية 
ر�أ�����س  ك����لم  وي���اأت���ي  ل�����رية.   1500
�لكني�شة �ملارونية �ملوجه �إىل �لرئي�س 
�لتوتر  م��ن�����ش��وب  ل��ريف��ع  �ل��ل��ب��ن��اين، 
�ل��ذي يدعي  �مل�شيحي،  �مل��ك��ون  د�خ��ل 
با�شيل  �لثنائي عون و�شهره جرب�ن 
عنه، ما يعني �أن �لبطريرط م�شتعد 
ل�شحب �لب�شاط من حتت قدميهما، 
�لتمثيل  ���ش��رع��ي��ة  م��ن  وح��رم��ان��ه��م��ا 
وعلى  ل��ب��ن��ان.  مل�شيحيي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
ه��ذ� �لأ���ش��ا���س، �أ���ش��رع ج��رب�ن با�شيل 
�ل���ف���در�ل���ي���ة من  ورق�����ة  �إخ�������ر�ج  �إىل 
م�شاعر  �إث���ارة  يف  ل�شتغلله  جيبه، 
�لطائفي،  �لتوزيع  و�إح��ي��اء  �خل��وف، 
قائًل �إن “�لتيار يتخوف من �عتماد 
�أن  ميكن  ل  لأنها  لي�س  �لفيدر�لية، 
بلبنان،  �ل�شبيهة  للبلد�ن  حّل  تكون 
�شعبنا  ن�شيج  لأّن  ب��ل  ك��ذل��ك،  وه���ي 
وتد�خله �جلغر�يف قد يحّولنها �إىل 
فرز طائفي طوعي لل�شكان، وهذ� ما 
قد يجعلها نوعا من �لتق�شيم �ملقنع 
وه����و م��رف��و���س م��ن��ا ح���ت���م���اً«. ودفع 
برملانياً  �ل���ف���در�ل���ي���ة،  ع���ن  �حل���دي���ث 
رف�س ك�شف هويته ح�شب �ل�شحيفة 
مو��شيع  “�إثارة  ب�  با�شيل  �تهام  �إىل 
بالأزمة  ول  ب��ال��و�ق��ع  لها  ع��لق��ة  ل 
وذلك  لبنان،  يعي�شها  �لتي  �لعميقة 
لإث���ب���ات �أن����ه ل ي����ز�ل م���وج���ود�ً على 

�خلارطة �ل�شيا�شية �للبنانية«.

�ملحكمة ولي�س يف مكتب رئي�س �لوزر�ء” 
“فا�شد”  �ل��وزر�ء  �أن رئي�س  م�شدد� على 
يالون وغريه  �أن  �لأول. ويبدو  �ملقام  يف 
من �ملتظاهرين ياأملون يف روؤية نتانياهو 

يحاكم بالتهم �ملوجهة �إليه.
لكنه  خ�شومه،  �شحية  �إن��ه  ويقول  �لتهم  نتانياهو  وينفي 
جميع  ��شتنفاد  بعد  �أدي��ن  حال  يف  �ل�شتقالة  �إىل  �شي�شطر 
�ملتظاهرون  ين�شب  �إقامته،  مقر  خارج  �ل�شتئناف.  طلبات 
�إليه  �ملوجهة  �لتهم  �إح��دى  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  لغو��شات  من��اذج 
بالعربية  عليها  وكتبو�  �أملانية،  غو��شات  ب�شر�ء  و�ملتعلقة 
“�ذهب و�شّوت«. ت�شري ��شتطلعات �لر�أي �لأخرية �إىل �أن 
نتانياهو )71 عاما( قد يكافح من �أجل �لفوز بغالبية 61 

مقعد� يف �لكني�شت للبقاء يف من�شبه.
بني  منق�شمون  �لإ�شر�ئيليني  �لناخبني  �أن  حمللون  وي��رى 
�لي�شارية  وتلك  �لو�شط  و�أح��ز�ب  نتانياهو  بزعامة  �ليمني 
�ملعار�شة، خ�شو�شا و�أن �ملظاهر�ت قد لعبت دور� يف �مل�شهد 

�ل�شيا�شي يف �لدولة �لعربية.
تقول �ملحللة �ل�شيا�شية د�ليا �شيندلني “�شاعدت �لتظاهر�ت 
يف �حلفاظ على �لزخم لأنها جعلت �لنا�س يدركون �أن هناك 
حر�كا هناك �شريحة ملتزمة وذ�ت �شوت م�شموع يف �ملجتمع 
بهذه  �ل��ن��اخ��ب��ني  ل��ت��ذك��ري  “كان  وت�شيف  �ل��ت��غ��ي��ري«.  ت��ري��د 

�لنقطة بع�س �لتاأثري لكن من �ل�شعب حتديد حجمه«.
�لو�شط  �ملا�شية لزعيم  �لثلث  يالون يف �لنتخابات  �شّوت 
�أعلن عن حتالفه  بيني غانت�س، لكنه �شعر باخليانة بعدما 

مع نتانياهو.
“ثمة �لكثري من �لأ�شياء �لتي يجب �إ�شلحها”.  وي�شيف 
ميخائيلي  م��ري�ف  �لعمل  حل��زب  �جل��دي��دة  �لزعيمة  وع��ن 
يقول “�أعرف ملن �شاأ�شوت. كان من �ل�شعب �أن �أح�شم �أمري 
حول �لت�شويت، لكن �شاأ�شوت ملري�ف ميخائيلي موؤكد� �أنها 

“�مر�أة نزيهة«.
39 منذ  رق��م  للتظاهرة  ي��ال��ون  ي�شتعد  ذل��ك �حل��ني،  حتى 
من  يومني  قبل  تاأتي  �لتي  نتانياهو،  �شد  �ملا�شي  �ل�شيف 

توجه �لإ�شر�ئيليني �إىل �شناديق �لقرت�ع.

ما م�سدر اأ�سلحة خلية اأوباري وكيف و�سلت جنوب ليبيا؟
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�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
�لورقاء  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للنقليات �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1129000 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل حمد عو�شان �لحبابي ١٠٠%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد عبد�هلل حمد عو�شان �لحبابي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ز�د �خلري خلدمات 

�لتموين ذ.م.م 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2837838 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة لطيفه حممد عبد�هلل علي �لعرياين %5١

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �شعيد عبد�هلل نهيل �لعرياين

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
للعمال  �ل�ش�����ادة/بوند  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملعدنية ذ.م.م 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1141981 

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شاجهان ويليات ميتهال لطيف من ١6% �ىل ٤9%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيجا�س بوثوكودى مويدين كويا بوثوكودى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نو�شاد ميثاىل فيتيل
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ح�شانة ونزر �يريل 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب يرز   رخ�شة رقم:1417145 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عتاب عبد�هلل ر��شد ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مها علي ح�شني مي�شرى مزهل
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
جولدين  �ل�ش�����ادة/جويا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتجارة �مللب�س �لن�شائية ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2316951 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شمريه مو�شى �شامل با�شولن %5١

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مطر �شليمان �شيف �ل�شام�شي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لعاملية  �لتجاري:و�يد  بال�شم   CN رقم:2682701 
�لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب   ، ذ.م.م  �لعامة  للتجارة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
�ل�شيار�ت  غيار  لقطع  �لرب�شاء  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �مل�شتعملة -ذ-م-م   رخ�شة رقم:1103004 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شركة �لرب�شاء لقطع غيار �ل�شيار�ت �مل�شتعملة -ذ-م-م

 AL BARSHA USED AUTO PARTS COMPANY - L L C  

 �إىل/ كر�ج �لرب�شاء لت�شليح �ل�شيار�ت ذ.م.م

AL BARSHA AUTO REPAIR GARAGE L.L.C

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �إ�شلح ميكانيك �ملركبات  ٤5٢٠٠٠٣

 تعديل ن�شاط / حذف جتارة قطع �لغيار �مل�شتعملة لل�شيار�ت  ٤5٣٠٠٠٣

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

خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالح عبد�هلل �لكثريي للد�رة �لعقار�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و �ملقاولت �لعامة   رخ�شة رقم:2686630 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شالح عبد�هلل �لكثريي للد�رة �لعقار�ت و �ملقاولت �لعامة

 SALEH ABDULLA ALKATHIRI REAL ESTATE MANAGEMENT AND GENERAL CONTRACTING

 �إىل/ �شالح عبد�هلل �لكثريي لل�شيانة �لعامة

 -  SALEH ABDULLA ALKATHEERI GENERAL MAINTENANCE

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �شيانة �ملباين  ٤٣٢99٠١

 تعديل ن�شاط / حذف خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها  68٢٠٠٠١

 تعديل ن�شاط / حذف مقاولت م�شاريع �ملبانى بانو�عها  ٤١٠٠٠٠٢

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

خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�شم �لتجاري:مطعم �لفر�ن - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
�ل�شيخ  �ملالك  وحدة  ط   -  9 رقم  قطعة   5 غرب  �ل�شركة:�شارع  عنو�ن 

جمرن حممد �لكندي - C9  جزيرة �بوظبي ، غرب 5 - ق
CN 2093648 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

- تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،   2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/3/1 وذلك بناء على قر�ر 
حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 

تاريخ �لتعديل:2021/3/14  - بالرقم:2105003482 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

ديفاين للنقليات
رخ�شة رقم:CN 2971563 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ناين  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شتارز لل�شيانة و�ملقاولت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 2838451 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم 

�شالت وبيبري
رخ�شة رقم:CN 1149630 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/كنزي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتن�شيق �حلد�ئق وتركيب و�شيانة �حو��س �ل�شباحة
رخ�شة رقم:CN 3830427 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/كري  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�يتف للت�شويق �للكتوين
رخ�شة رقم:CN 2727363 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملطاوع 

لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1041608 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لبارح  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتكيف
رخ�شة رقم:CN 2727227 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شخر �لبناء للمقاولت و�ل�شيانة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامة ذ.م.م   رخ�شة رقم:2892969 

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد �مني حممد �شامل �ل�شلح من ٤9 % �إىل ٢5%

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عي�شى ح�شن �حمد ح�شن �ل على  %5١

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عبد�لكرمي م�شحى �لعزو  ٢٤%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف طاهر حممد �شالح عبد�حلبيب �لعامري

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

فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لرب للمقاولت �لعامةذ�ت 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN م�شوؤولية حمدودة رخ�شة رقم:1108719 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حمود �شعيد حممد �لنيادى %5١

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جانا مري كل ح�شرت كل  ٤9%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف جانا مري كل ح�شرت كل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شليمان نا�شر على �ل�شام�شى

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

فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
م  م  ذ   - �ل�شبع  �لمار�ت  �ل�ش�����ادة/�شوبرماركت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1044464 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �بر�هيم �حمد حممد عبد�لغنى �خلمريى  ١%

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �شلطان حممد عبد�لغنى حممد �خلمريى  %89

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �ر�شاد مني�شينتفيد� �بوبكر مانيود�ن �شرييا  ١٠%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �بر�هيم �حمد حممد عبد�لغنى �خلمريى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلطان حممد عبد�لغنى حممد �خلمريى

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

خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
�لعامه  للتجارة  �نرتنا�شونال  �ل�ش�����ادة/جر�ند  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:1466763 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عبد�لرحمن �حمد �حلاجه  ٤9%

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عبد�هلل �شياح �شعيد حممد �ملن�شورى %5١

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لرحمن �حمد �حلاجه

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مرمي جمعه حممد رودين زهى �حلمادى

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

خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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عربي ودويل
م�ؤمتر ن�اب ال�سعب ال�سيني

ال�سني املتعافية تطرح حتديات العام املقبل...!
•• الفجر -ريت�شارد اأرزت –ترجمة خرية ال�شيباين

للمجل�س  العادي  الأخــرية الجتماع  الأيــام  انتهى يف     
ال�طني لن�اب ال�سعب ال�سيني يف بكني.  وقد مت عقده 
يف بداية �سهر مار�س, كما ه� احلال دائًما منذ عهد ماو 
املا�سي, حيث اجتمعت هذه  العام  ت�سي ت�نغ, با�ستثناء 

الهيئة التداولية العليا ب�سكل ا�ستثنائي يف �سهر ماي� اإذ 
كان ل بد من تخطي فرتة املكافحة املكثفة �سد جائحة 
القادة  اأراد  ذلك,  من  العك�س  على  العام,  وهذا  ك�رونا. 
ا�ستعادت  قد  النظام  م�ؤ�س�سات  اأن  اإظــهــار  ال�سيني�ن 

اأ�سل�ب عملها التقليدي.
   ومع ذلك, هناك بع�س التعديالت: اأوًل, كان على اأع�ساء 

هذا املجل�س, البالغ عددهم 2896, املنتخبني من داخل 
ال�سلطات املحلية والإقليمية للحزب ال�سي�عي, ال��س�ل 
اإىل بكني والبقاء يف حجر �سارم يف غرفة الفندق قبل 
�سري  اأثناء  ثم,  البدء.  تاريخ  مار�س,   5 من  اأ�سب�عني 

العمل, و�سع جميع امل�ساركني الكمامة.
  اجتمع الن�اب وزعماء احلزب و200 ع�س� من اللجنة 

الكاملة  اجلل�سات  يف  املن�سة  على  اجلال�سة  املركزية 
لق�سر ال�سعب الف�سيح, اىل جانب امل�ساركة يف اجتماعات 
اقت�سادية  م�ا�سيع  بع�سها  تناول  املختلفة.    اللجان 
وتعلق  التجارة اخلارجية,  اآفاق  اأو  الفقر  مكافحة  مثل 
البع�س الآخر باإحدى مقاطعات ال�سني الأربع والثالثني 

حيث ي�سمح لن�ابها مبقابلة روؤ�ساء ال�زارات.

فهذه �لدور�ت �ل�شنوية للمجل�س 
�ل���وط���ن���ي ل����ن����و�ب �ل�������ش���ع���ب، هي 
فر�شة للم�شوؤولني �ملحليني ليتم 
�إعلمهم ب�شكل خا�س بالن�شو�س 
و�حل����زب،  �لإد�رة  �أع��دت��ه��ا  �ل��ت��ي 
تنفيذها  عليهم  �شيتعني  و�ل��ت��ي 

مبجرد عودتهم �إىل مقاطعتهم.

الر�سا عن النف�س
ب�����د�أت �جلل�شة     م��ث��ل ك���ل ع����ام، 
�حلكومة.  ن�����ش��اط  ع���ن  ب��ت��ق��ري��ر 
خ���ط���اب ب���ث���م���ان���ني دق���ي���ق���ة يف 5 
رئي�س  خ���لل���ه���ا  ح�����دد  م�����ار������س، 
�ل��وزر�ء يل كه ت�شيانغ هدفا لعام 
�لنمو  م���ع���دل  “زيادة   2021
ب��اأك��ر م��ن 6 ب��امل��ائ��ة م��ن �لناجت 
بالن�شبة  �لإجمايل”.  �مل��ح��ل��ي 
�إعطاء  ي��ت��م  مل   ،2020 ل���ع���ام 
�ل�شطر�بات  ب�����ش��ب��ب  رق����م  �أي 
كورونا،  ف���ريو����س  ع���ن  �ل��ن��اج��م��ة 
فا�شل   2 �ل���ن���م���و  ي���ت���ج���اوز  ومل 
توقع   ،2021 ع����ام  ب���امل���ائ���ة.   3
�لعديد من �ملر�قبني �لأجانب �أن 
يف  �لق��ت�����ش��ادي  �لنتعا�س  يحقق 
�ل�شني ن�شبة 8 باملائة، ومع ذلك 
�حلذر  �ل�شينيون  �ل��ق��ادة  ف�شل 
باملائة، وهذ�   6 و�لتن�شي�س على 
لن مينع �لبلد من حتقيق �ملزيد.

   من جهة �أخرى، ت�شمن �لتقرير 
�لذي قدمه يل كه ت�شيانغ ق�شما 
�ملنجز”  �ل���ع���م���ل  “تقييم  ع����ن 
�حل����ف����اظ  “مت   :2020 ع�������ام 
ع��ل��ى �لن�����ش��ج��ام و�ل���ش��ت��ق��ر�ر يف 
مو�شحا  بارتياح،  قال  �ملجتمع”، 
“لقد  كوفيد-19:  بخ�شو�س 
قمنا بتح�شني قدرتنا على �إجر�ء 
ومت  �ل�شامل،  �لفح�س  �ختبار�ت 
ملر�شى  �لطبية  �لتكاليف  تاأمني 
قبل  م���ن  ب��ال��ك��ام��ل  كوفيد-19 

�لدولة«.
   ث��م حت��دث رئي�س �ل����وزر�ء عن 
�ل�شني  �ل���دول���ة لق��ت�����ش��اد  دع����م 
�أنه مت منح  �ملا�شي، وك�شف  �لعام 
�إعفاء�ت �شريبية باأكر من 2.6 
مليار   336( ي������و�ن  ت���ري���ل���ي���ون 
يتعلق  ت��ق��ري��ب��ا  ن�����ش��ف��ه��ا  ي������ورو(، 
�أ�شحاب  باإعفاء�ت من م�شاهمات 

�لعمل.
ت�شيانغ على كل  ك��ه  و���ش��دد يل     
ما كان ناجًحا خلل فرتة �لوباء، 
وق���د �أ����ش���ار يف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق، �ىل 
�لإنرتنت،  ع��رب  �لتعليم  تعميم 
ويف �خل��ري��ف، ع��ن��دم��ا �أع��ي��د فتح 

�مل���د�ر����س، ���ش��ارك �أك����ر م��ن 10 
�شهادة  يف  ث��ان��وي  طالب  مليني 
�ل���ب���ك���ال���وري���ا. ن��ق��ط��ة �أخ�������رى يف 
�ل�شد�د  �شمان  مت  �لتقرير:  ه��ذ� 
طو�ل  �لتقاعد  ملعا�شات  �ل��ك��ام��ل 

عام 2020.
   كل هذ� قاد يل كه ت�شيانغ �إىل 
تهنئة �لنظام �ل�شيا�شي �ل�شيني: 
حققناها  �ل����ت����ي  “�لنجاحات 
لها  مدينون  نحن  �ملا�شي،  �لعام 
�ملركزية  للجنة  �حلازمة  للقيادة 
�لرفيق  ح�����ول  �مل��ل��ت��ف��ة  ل���ل���ح���زب 
ب���ي���ن���غ، و�ن��������و�ر فكره  ����ش���ي ج����ني 
�لطريقة  على  �ل�شرت�كية  ح��ول 
و�جل����ه����ود   ،”...“ �ل�������ش���ي���ن���ي���ة 
�مل�������ش���رتك���ة ل���ل���ح���زب و�جل���ي�������س 

و�ل�شعب �ل�شيني. »

هدف 2021
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  ت��ن��اول      
ذ�ت  “�ملهام  �أي�������ش���ا  �ل�������ش���ي���ن���ي 
ومتثلت  �لأولوية لعام 2021”، 
وفق مبد�أ “�مل�شي قدًما بخطو�ت 
�لقت�شاد  “تعزيز  يف  و�ثقة”، 
�ل���ع���ام وت��ن��م��ي��ت��ه ب���ل ه������و�دة، مع 
تنمية  وت��وج��ي��ه  ودع����م  ت�����ش��ج��ي��ع 

�لقت�شاد غري �لعام بكل ثبات«.
للغاية  مف�شلة  �شل�شلة  وع����ّدد    
�لدولة  تنوي  �لتي  �مل��ج��الت  م��ن 
�لقر�ر�ت  بع�س  فيها.  �لت�شرف 
و�لبع�س  �حل����ايل،  �ل��ع��ام  تخ�س 
�إط�����ار �خلطة  ي��ت��ن��ّزل يف  �لآخ�����ر 

�خلم�شية �لتي �نطلقت موؤخر�.
   وهكذ�، فاإن �مليز�نية �ملخ�ش�شة 
�شتزيد  و�ل����ت����ط����وي����ر  ل���ل���ب���ح���ث 
على  �شنوًيا  باملائة   7 م��ن  ب��اأك��ر 
�ملقبلة:  �خلم�س  �ل�شنو�ت  م��دى 
“يجب �أن نخو�س معركة �شر�شة 
�لتقنيات  يف  �خ��رت�ق��ات  لتحقيق 
�لرئي�شية”،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
يريد  �لذي  ت�شيانغ،  كه  يوؤكد يل 
�ل�شيني  �لتخلف  ت��د�رك  بو�شوح 

   و��شعا �لقوة �ل�شينية على قدم 
�مل�شاو�ة مع �لقوة �لأمريكية، جاء 
“لي�س  �أن����ه  يف حت��ل��ي��ل و�ن����غ ي���ي، 
�أن تكون هناك مناف�شة  م�شتغربا 
�ملتحدة،  و�ل���ولي���ات  �ل�شني  ب��ني 
ولكن  مت�شابكة،  م�شاحلهما  لأن 
ي���ج���ب ع���ل���ى �ل����ط����رف����ني �إج�������ر�ء 
على  و���ش��ري��ف��ة  �شليمة  م��ن��اف�����ش��ة 
و�لإن�شاف”.  �حل����ي����اد  �أ����ش���ا����س 
وم����ع ذل�����ك، �أع��ل�����������ن و�ن��������������������غ ي�ي 
للعمل  م�����ش��ت��ع��دة  “�ل�شني  �أن 
لإع�����ادة  �ملتح����دة  �ل��ولي��ات  م��ع 
م�ش�����ارها  �إىل  �لثنائية  �لعلقات 

�ل�شحيح«.
�أن  �ل���وزي���ر،  �مل��ق��اب��ل، يعتقد     يف 
يف  “ت�شرتكان  و�أوروب������ا  �ل�����ش��ني 
م�����ش��ال��ح م�����ش��رتك��ة و����ش��ع��ة، و�أن 
�ل���ت���ع���اون �مل���رب���ح ل��ل��ج��ان��ب��ني هو 
لعلقتهما”.  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل��ح��ور 
وقد �أ�شبحت �ل�شني �أكرب �شريك 
جت��اري للحتاد �لأوروب���ي للمرة 

�لأوىل �لعام �ملا�شي.
معاهدة  �ه��م��ي��ة  �ل���وزي���ر  و�أك������د   
و�لحتاد  �ل�شني  ب��ني  �ل�شتثمار 

�لأوروبي �ملوقعة يف دي�شمرب.
  ولكن ب�شكل ع��ام، �شدد و�ن��غ يي 
ب��ح��زم ع��ل��ى ت��ف��وق �ل�����ش��ي��وع��ي��ة يف 
�ل�شني، موؤكد� �أن “زعامة �حلزب 
�ل�شيوعي �ل�شيني هي �أعظم ميزة 
�ل�شينية.  للدبلوما�شية  �شيا�شية 
لتحقيق  �ل�������ش���ع���ي  “...”و�ن 
“....”وتعزيز  �ل�شلمية  �لتنمية 
�مل�شرتك  �مل�����ش��ري  جم��ت��م��ع  ب���ن���اء 
د�شتور  يف  �أح��ك��ام  ه��ي  للب�شرية، 
�ل�شعبية،  �ل�������ش���ني  ج���م���ه���وري���ة 
�لدبلوما�شية  ه��دف  ��ا  �أي�����شً وه��ي 

�ل�شينية«.

تركيز على �سالمة القت�ساد
�ل��ت��ق��ال��ي��د، �نتهى     وك��م��ا مت��ل��ي 
باملوؤمتر  �ل�شينية  �جلمعية  عمل 
�ل�������ش���ح���ف���ي ل���رئ���ي�������س �ل����������وزر�ء. 

يف هذ� �ملجال.    ومت �لإعلن عن 
�أخ��رى م�شتهدفة، مثل  �إج���ر�ء�ت 
لل�شكان  �لتح�شر  م��ع��دل  “رفع 
 53 �إط��لق  �أو  65 باملائة”،  �إىل 
�أحياء  يف  ت��رم��ي��م  م�����ش��روع  �أل����ف 
“�شيتم  بينما  متد�عية،  ح�شرية 
ت��ع��زي��ز �ل���ق���درة ع��ل��ى ج��م��ع �ملياه 
�لتجمعات  �ملنزلية من  �مل�شتعملة 
�حل�شرية، و�إد�رة �ملياه �مل�شتعملة 

من �ملجمعات �ل�شناعية«.
ت�����ش��ي��ان��غ ب�شكل  ك���ه     وي�����ش��ر يل 
�ملحيط  حت�������ش���ني  ع���ل���ى  خ����ا�����س 
“يجب  �مل��ف��رد�ت:  بهذه  و�لبيئة، 
علينا تنفيذ ��شرت�تيجية �لتنمية 
�لنتائج  وتثمني  بعمق،  �مل�شتد�مة 
حملة  يف  �ليها  �لتو�شل  مت  �لتي 
“�ل�شماء �لزرقاء و�ملياه �ل�شافية 
وتعزيز  �لنظيفة”،  و�لأر���������س 

�ل�����ش��ح��ف��ي �ل������ذي ع���ق���ده وزي����ر 
�خل��ارج��ي��ة و�ن����غ ي���ي. ف����رد� على 
�شوؤ�ل حول رغبة تايو�ن �ملحتملة 
�أن  �ل��وزي��ر  �عترب  �ل�شتقلل،  يف 
للغاية”،  ح�شا�شة  م�شاألة  “هذه 
“مبد�أ �شني و�حدة هو خط  و�أن 

�أحمر يجب عدم جتاوزه«.
   ثم تخلى عن �للغة �لدبلوما�شية 
عندما �عترب �أن �لوليات �ملتحدة 
�لإن�������ش���ان  ح����ق����وق  م����ن  “تتخذ 
و�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة ذري���ع���ة لإث�����ارة 
�أو  �لعامل”،  يف  �ل����ش���ط���ر�ب���ات 
م����رة �أخ������رى ع��ن��دم��ا �أع���ل���ن �أن���ه 
��شتمر�ر  مع  ج��ًد�،  �ملوؤ�شف  “من 
فريو�س كورونا، ينت�شر “فريو�س 
�ل���ولي���ات  يف  ���ا  �أي�������شً �شيا�شي” 
�ملتحدة ويغتنم كل فر�شة ملهاجمة 

�ل�شني و�لفرت�ء عليها ».

�حلياة  �أمن��������اط  �إىل  �لن����ت����ق����ال 
و�لإنتاج �لبيئية«.

ت�سلب امل�اقف ال�سينية
ت�����ش��ي��ان��غ كلمة  ي��ق��ل يل ك���ه     مل 
�ملقاطعة  �شينجيانغ،  ع��ن  و�ح���دة 
�ل�شينية، حيث يدين �لر�أي �لعام 
منه  يعاين  �ل��ذي  �لقمع  �ل���دويل 
�ل�شكان �لأويغور �مل�شلمون، و�شل 
“�إبادة  �ل��ب��ع�����س ع��ن  ح���ّد حت���ّدث 
ذل���ك،  ع��ل��ى  ع�����لوة  جماعية”. 
�كتفى  كونغ،  بهونغ  يتعلق  وفيما 
خطاب رئي�س �لوزر�ء بب�شع جمل 
ب�شدة  ون��وق��ف  “�شنمنع  ل��ي��ق��ول: 
تدخل �لقوى �خلارجية يف �شوؤون 
ثم “�شن�شمن بقاء  هونغ كونغ”، 
م��زده��رة، وم�شتقرة  ك��ون��غ  ه��ون��غ 

على �ملدى �لطويل«.

   ل���ك���ن خ�����لل ج��ل�����ش��ة �مل���وؤمت���ر 
�ل����وط����ن����ي ل�����ن�����و�ب �ل�������ش���ع���ب، مت 
ب��الإج��م��اع، و�م��ت��ن��اع ن��ائ��ب و�حد، 
�حلكومة  مي���ن���ح  ن�������س  �ع���ت���م���اد 
حق  ��شتخد�م  �إمكانية  �ل�شينية 
موؤيد  م��ر���ش��ح  �أي  ���ش��د  �ل��ن��ق�����س 
�مل�شاركة  للدميقر�طية يرغب يف 
�لت�شريعي  �ملجل�س  �نتخابات  يف 
ولن  كونغ.  هونغ  برملان  )ليغو(، 
�شخ�س  �أي  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ي��ت��م��ك��ن 
جلنة  مو�فقة  دون  �لرت�شح  م��ن 
بكني.  عليها  ت�شيطر  �ن��ت��خ��اب��ي��ة 
ومت ت��ق��دمي ه���ذ� �لإ����ش���لح على 
�لنظام  “حت�شني  �إىل  يهدف  �أن��ه 

�لنتخابي يف هونغ كونغ«.
   و�شيظهر ت�شدد �ملو�قف �ل�شينية 
ب�شكل  �ملو�شوعات  من  �لعديد  يف 
�ملوؤمتر  م��ار���س، يف   7 ي��وم  خا�س 

ول��ت��ج��ن��ب �أي خ��ط��ر ل��لإ���ش��اب��ة ب� 
�لعام يف  �نتظم هذ�  كوفيد-19، 
ت�شيانغ  ك��ه  يل  فيها  ظ��ه��ر  ق��اع��ة 

على �شا�شة كبرية. 
من  �شحفياً  ع�شر  �أح���د  مت��ك��ن    
�����ش���ت���ج���و�ب���ه، وك����ان����ت �ل����د�ئ����رة 
�ت�شلت  ق��د  للجمعية  �ل�شحفية 
بهم قبل �أيام قليلة لتقرتح عليهم 
�أي منهم.  ���ش��وؤ�ل وحت��دي��د  ط��رح 
�إىل  �ل��وزر�ء  رئي�س  توّجه  وهكذ�، 
“�لنتعا�س  بف�شل  �أن���ه  تو�شيح 
�لق��ت�����ش��ادي �مل��ط��رد �ل����ذي يعزز 
�ل�شني  تهدف  �ل�شحي”،  �لنمو 
وظيفة  م���ل���ي���ون   11 خ���ل���ق  �إىل 

ح�شرية جديدة عام 2021.
�أن ب���لده ق��دم��ت �لدعم     و�أك���د 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  لبعثة 
للبحث  ووه����ان  �إىل  ج���اءت  �ل��ت��ي 
مبّينا  �ل����ف����ريو�����س،  �أ�����ش����ل  ع����ن 
ت�شرف  �ل�����ش��ي��ن��ي  “�جلانب  �أن 
�حلقائق،  �إىل  ت�شتند  ب��ط��ري��ق��ة 
وبنهج منفتح و�شفاف وتعاوين”، 
جميًبا بذلك على �لذين يعتقدون 

�أنه مت �إخفاء عنا�شر عن �لبعثة.
ت�شيانغ،  ك����ه  يل  ت����ن����اول  ث����م     
ب��ع��ب��ار�ت ع��م��وم��ي��ة ج����د�، ق�شية 
�لأمريكية،  �ل�شينية  �ل��ع��لق��ات 
تكون  �أن  “حتمّي  �أن�����ه  م��ع��ت��رب� 
�ختلفات  وحتى  خلفات  هناك 
دعا  لكنه  �لبلدين”،  ب��ني  كبرية 
للجانبني”،  م��رب��ح  “تعاون  �إىل 
�ل�شوؤون  يف  �ل���ت���دخ���ل  “عدم  و 
�لد�خلية” لكل منهما، و “�لعمل 

على تطوير علقات �شحية«.
   يف هذ� �لعام 2021، و�ل�شني 
�ل����دول����ة �ل��ع��ظ��م��ى �ل���وح���ي���دة يف 
�لنمو  �إىل  ع�����ادت  �ل���ت���ي  �ل���ع���امل 
�لق�����ت�����������ش�����ادي، ل�����ق�����ادة �ل����ب����لد 
م�شروع مهم للإجناز: �لحتفال 
بالذكرى �ملئوية للحزب �ل�شيوعي 

يف �أغ�شط�س �ملقبل.
جلعل  ك���ل���ل  ب����ل  “�لعمل  �إن    
�ل�����ش��ني دول���ة ����ش��رت�ك��ي��ة حديثة 
قوية،  مزدهرة،  جميلة،  عظيمة، 
للغاية،  “....”ومتح�شرة 
بالتجديد  ح��ل��م��ن��ا  ول��ت��ح��ق��ي��ق 
كان  �ل�شينية!«،  ل��لأم��ة  �لعظيم 
ت�شيانغ  ك��ه  يل  خطاب  ختام  ه��ذ� 
يف 5 مار�س �أمام �ملجل�س �ل�شعبي 
�ل��وط��ن��ي. وت��ت��و�ف��ق ه��ذه �جلملة 
تعتقد  �ل��ت��ي  �ل���روح  م��ع  �لطويلة 
�ل�شلطات �ل�شينية �أنها قادرة على 

ن�شرها بني �ل�شكان �ل�شينيني.

منع ووقف تدخل الق�ى اخلارجية يف �س�ؤون ه�نغ ك�نغ

ل تنازل يف هونغ كونغ�شر�مة وحزم يف �ملو�قف �خلارجية

ركز يل كه ت�سيانغ ب�سكل خا�س 
على ثنائية القت�ساد والبيئة 

تايوان: مبداأ �سني واحدة هو 
خط اأحمر يجب عدم جتاوزه

 خ��س معركة �سر�سة لتحقيق 
اخرتاقات تكن�ل�جية رئي�سية

و�نغ يي يف موؤمتر �شحفي عرب بث مبا�شر بالفيديويل كه ت�شيانغ يلقي خطابه

ف�شاء �حت�شان �ملوؤمتر �لوطني لنو�ب �ل�شعب

 تتخذ الوليات املتحدة من حقوق الإن�سان والدميقراطية ذريعة لإثارة ال�سطرابات يف العامل
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يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�س. يلو فلور �لتجارية )ذ. م. م(

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: ٣٤689٤           بتاريخ :٢٠٢١/٣/١٤    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / ٢٠٠م

با�ش��م: �س. يلو فلور �لتجارية )ذ. م. م(.
وعنو�نة: �س.ب 5١585، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�مللب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س.

�لو�ق�عة بالفئة: ٢5
 DESIGNER بالأحرف �للتينية بخط مميز وكلمات Valmont و�شف �لعلمة : عبارة عن �لكلمة

بالأحرف �للتينية بخط مميز د�خل د�ئرة كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.  WEAR
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خلل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعلن. 
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16  مار�ص 2021 �لعدد 13190

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�س. يلو فلور �لتجارية )ذ. م. م(

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: ٣٤6895           بتاريخ :٢٠٢١/٣/١٤   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / ٢٠٠م

با�ش��م: �س. يلو فلور �لتجارية )ذ. م. م(
وعنو�نة: �س.ب 5١585، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�مللب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س.

�لو�ق�عة بالفئة: ٢5
مو�شح  هو  كما  مميز  بخط  �للتينية  ب��الأح��رف   Naina كلمة  عن  عبارة  �لعلمة:   و�شف 

بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  
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من�ذج اإعالن الن�سرعن التعديل بعد الت�سجيل 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
بن�شر �لتعديلت �ملو�شحه �أدناه عن �لعلمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم : ١5965٣بتاريخ : ٢٠١١/٠٧/٠٧ 
�مل�شجلة بالرقم : ١5965٣بتاريخ : ٢٠١٧/٠٧/٠٣

باإ�شم �ملالك: بي �ت�س بروبرتيز ليمتد
وعنو�نه :  ويكهامز كاي ،  رود تاون ، تورتول ،  جزر �لعذر�ء �لربيطانية.

بتاريخ :  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد :  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : ١6      
بيانات �لتعديل:

تعديل �شكل �لعلمة كما هو مو�شح �أعله
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �شلمى

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1103421 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شعيد �شيف خمي�س �لبادي ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شني �حمد عبد�هلل �بر�هيم �لبلو�شي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

"��س.��س.�شي."  ك��وب��ل��د  �ن���د  �شيلد  ه���اي  ���ش��رك��ة  �إد�رة  جمل�س  ي��دع��و 
�س.م.ح. ح�شر�ت �ل�شركاء حل�شور �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية 
�لذي �شيعقد يف مركز �ل�شركة يف متام �ل�شاعة �حلادية ع�شرة من قبل 
ظهر يوم �لأحد �ملو�فق �لثامن ع�شر من �شهر �أبريل ٢٠٢١ وذلك من 

�أجل �لتد�ول يف جدول �لأعمال �لتايل : 
عن  ح�شاباتها  ومدققي  �ل�شركة  �إد�رة  جمل�س  من  كل  تقرير  �شماع   -

�أعمالها ل�شنة /٢٠٢٠/
- �مل�شادقة على �أمور �د�رية ومالية متفرقة 

عن  �ملدققة  وح�شاباتها  �ل�شنوية  �ل�شركة  ميز�نية  على  �مل�شادقة   -
�أعمالها ل�شنة/٢٠٢٠/ 

- �لتد�ول يف �شاأن توزيع �لأرباح 
- تعيني مدققي �حل�شابات لل�شنة �ملالية / ٢٠٢١/  

- �أمور طارئة وخمتلفة. 
جمل�ص �لإد�رة    

 دعـــــــــــــــوة
حل�سور جمعية عمومية عادية
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عربي ودويل

يــــريــــد  ل 
ـــ�ل  ـــــــاع ل دف
براءة  اإثبات 
م�كلهم فقط, 
واإمنا ا�ستبعاد 
الــــقــــا�ــــســــي 
�ـــســـريجـــيـــ� 
ــا مــــ�رو اأيــ�ــسً

�سجن اأبو غريب مثال كارثي لالحتالل الأمريكي للعراق
�ل�شيعة.  خا�شة  �شيطرته  حتت  كانو�  �لذين  �ملن�شقني  �ل�شكان  عن  و�ل���دو�ء 
هذه  خ��لل  ماتو�  عر�قي  طفل  �أل��ف   500 ح��و�يل  �أن  ُيقدر  لذلك،  ونتيجة 
�لعر�قيني بعد حرب  �أرهبت جميع  �لتي  �لديكتاتورية  �لفرتة. وبعد �شقوط 
�شتتح�شن. لكن  �لعر�قيني  �أن حياة  بد�، للحظة وجيزة،   ،2003 �خلليج يف 
�شرعان ما حتولت �حلملة �لع�شكرية �لناجحة للتحالف �إىل �حتلل كارثي. 
و�ختار  �أب��و غريب.  �شجن  �لأمريكي، ف�شيحة  �لحتلل  �أخطاء  �أب��رز  وكانت 
�شجني، معظمهم من  �آلف   4 ح��و�يل  لإي��و�ء  �أب��و غريب  �شجن  �لأمريكيون 
�لعرب �ل�شنة �مل�شتبهني بامل�شاركة يف مترد ما بعد 2003 �شد نظام �حتلل 
�لتحالف. كان �شجن �أبو غريب �شيء �ل�شمعة يف عهد �شد�م، على غر�ر �شجن 
�إيفني �لإي��ر�ين يف طهر�ن. قبل 2003 بوقت طويل، كان “�لذهاب �إىل �أبو 

غريب” و�حد�ً من �أ�شو�أ �مل�شائر �لتي ميكن �أن يو�جها �أي عر�قي.
وبدل تهدئة �لعر�قيني وطماأنتهم على �أن عر�ق ما بعد �شد�م �شيكون خمتلفاً، 

•• الريا�س-وكاالت

�لدويل”  “�لتحالف  ح��رب  �ل�شعودية  نيوز”  �آر�ب  “ذي  �شحيفة  ت��ن��اول��ت 
كارثي للحتلل  مثال  �أب��و غريب،  �شجن  �نتهاكات  �أن  �لعر�ق، معتربة  على 

�لأمريكي للبلد �لذي ميلك �أحد �أكرب �حتياطات �لنفط يف �لعامل.
�لأو�شط يف جامعة  �ل�شرق  �شيا�شة  �أ�شتاذ  ديفيد رومانو،  �لربوفي�شور  »وكتب 
ولية مي�شوري، �أن �لقر�ر �مل�شوؤوم �لذي �تخذه �لرئي�س �لر�حل �شد�م ح�شني 
�شد  �لأوىل  “�لتحالف”  و�أطلق حرب  �لأب��د،  �إىل  �لعر�ق  �لكويت غري  بغزو 

�لعر�ق يف 16 يناير )كانون �لثاين( 1991.
�لعقوبات  ب�شكل كبري من   2003 و   1991 بني  عانى  �ل��ع��ر�ق  �أن  و�أ���ش��اف 
كان يهدف  �لدولية. ورغم �أن برنامج �لأمم �ملتحدة “�لنفط مقابل �لغذ�ء”، 
�إىل منع جوع �لعر�قيني حتت وطاأة �لعقوبات، �إل �أن نظام �شد�م منع �لطعام 

�أ�شاليب  نف�س  و�نتهجو�  غريب”،  “�أبو  على  بب�شاطة  �لأمريكيون  ��شتوىل 
ق�شور  يف  �لتحالف  ق���و�ت  و�شكنت  ���ش��د�م.  ي�شتخدمها  ك��ان  �ل��ت��ي  �لتعذيب 
�إد�ري  �إىل مقر  بغد�د، وحولتها  يف  “�ملنطقة �خل�شر�ء”  ذلك  �شد�م مبا يف 
و��شحة،  �لر�شالة  بدت  �لعر�قيني،  من  للعديد  وبالن�شبة  للحتلل.  جديد 
�لأمريكيون هم �شد�م �جلديد، با�شتثناء و�حد وهو �أن �ل�شنة �شيحلون حمل 
�أبو  ف�شيحة  و�ندلعت  �ل��ع��ر�ق.  يف  م�شطهدة  جمموعات  و�لأك���ر�د،  �ل�شيعة، 

غريب يف �أبريل )ني�شان( 2004.
بد�أ �لأمر بوفاة معتقل عر�قي �أثناء ��شتجو�به يف �ل�شجن. وبعد فرتة وجيزة، 
�كت�شف جندي �أمريكي قر�شاً مدجماً يف �ل�شجن ي�شم �شور�ً لإ�شاءة معاملة 

�ل�شجناء. �أبلغ روؤ�شاءه، �لذين بد�أو� �لتحقيق.
�أ�شكال  خمتلف  �إىل  �إ�شافة  �ل��ظ��روف،  ه��ذه  مثل  يف  ع��ر�ة  �ل�شجناء  �إب��ق��اء  �إن 
وخر�طيم  �لبارد،  و�مل��اء  �لنوم،  من  و�حلرمان  �ملرهقة،  و�لو�شعيات  �لإذلل، 

�أمور ترقى بالتاأكيد  �ل�شغط �لعايل، و�لعتد�ء �جل�شدي، و�لإيذ�ء �لنف�شي، 
دبليو  ج��ورج  ت��رب�أ   ،2004 �أو�ئ��ل مايو)�أيار(  �لتعذيب. بحلول  �إىل م�شتوى 
مبدياً  �ل�شجناء،  معاملة  �إ���ش��اءة  من  يومها،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  رئي�س  بو�س، 
لكن �ل�شرر حدث بالفعل، حيث  �أ�شفه “للإذلل �لذي تعر�س له �ل�شجناء”. 
�أعد�د  �إىل ت�شخم  �لعر�قيون،  لها  تعر�س  �لتي  و�لإذلل،  �لتعذيب  �أدل��ة  �أدت 
�جلماعات �مل�شلحة، وغذت �لتمرد يف �لبلد. و�إذ� كان تعذيب �ل�شجناء يف �أبو 
غريب يهدف �إىل �إنقاذ �أرو�ح عنا�شر قو�ت “�لتحالف” باإجبار �ل�شجناء على 
�إف�شاء معلومات عن �ملتمردين �لعر�قيني، �إل �أنه كان لذلك تاأثري عك�شي، �إذ 
مل توؤد �إىل �أي تغيري يف �لقياد�ت �لع�شكرية �لأمريكية. وعلى غر�ر �لرئي�س 
بو�س �أو نائبه ديك ت�شيني، مل ُيدن دونالد ر�م�شفيلد، �لذي كان وزير�ً للدفاع 
�لذين  �أب��و غريب،  يف  �حل��ر����س  على  باللوم  و�أُل��ق��ي  �مللف.  ه��ذ�  ب�شبب  يومها 

ُخّف�شت معا�شاتهم ورتبهم �لع�شكرية، و�ُشجن بع�شهم لب�شعة �أ�شهر.

•• الفجر -كري�شتوف فينتورا* -ترجمة خرية ال�شيباين
   �سيظل ي�م الثنني 8 مار�س اجلاري بال �سك تاريًخا رئي�سًيا يف احلياة ال�سيا�سية يف الربازيل. فبالإعالن اأن 
حمكمة ك�ريتيبا )ولية بارانا( لي�ست “م�ؤهلة ول خمت�سة” ملحاكمة الرئي�س الربازيلي ال�سابق )2003-
2011(, ل�ي�س اإينا�سي� ل�ل دا �سيلفا, يف اأربع ق�سايا ف�ساد مزع�مة, وباإلغاء, لهذا ال�سبب الإجرائي, اإدانات 
الرئي�س ال�سابق واإعادة جميع حق�قه ال�سيا�سية, و�سع قا�سي املحكمة العليا )املحكمة الحتادية العليا,( 
اإد�س�ن فا�سني البالد يف و�سع �سيا�سي جديد, وهذا, قبل عام واحد من النتخابات الرئا�سية التي �ستجري 
اأزمة �سحية ناجمة عن جائحة ك�فيد -19, والذي ي�ستعد مل�اجهة ع�اقبها القت�سادية  يف بلد متّزقه 

والجتماعية.

قرار ق�سائي يعيد �سياغة امل�سهد ال�سيا�سي:

الربازيل: اأي م�ستقبل �سيا�سي للول دا �سيلفا ...؟
امل�اجهة بني ل�ل وب�ل�س�نارو عام 2022, لي�ست م�ؤكدة متاًما

   لتربير قر�ره -�لذي مت �تخاذه 
عقب ��شتئناف قانوين بد�أه حمامو 
-طور   2020 ن��وف��م��رب  يف  ل���ول 
ف��ا���ش��ني ح��ج��ت��ني ب�شكل  �ل��ق��ا���ش��ي 
�ملحكمة  �أن  ه��ي  �لأوىل،  خ��ا���س: 
�شورة  يف  خم��ت�����ش��ة  غ����ري  ت���ك���ون 
يف  بالتحقيق  يق�شي  تكليفها  �ن 
ق�����ش��اي��ا �ل���ف�������ش���اد �مل���رت���ب���ط���ة مبا 
ي�شمى بق�شية “لفا جاتو” “1” 
و�أن��ه مل   ،)2014 ع��ام  )�نفجرت 
ي��ت��م �ث���ب���ات �ي ���ش��ل��ة م���ادي���ة بني 
ل��ول وه��ذه �لأخ���رية. و�ل��ث��اين هو 
“�لقا�شي  م��ب��د�أ  �أن  على  �لتاأكيد 
�لطبيعي” مل ُيحرتم يف حماكمة 

لول.
�لقانون،  ه����ذ�  م���ب���د�أ  وي��ن�����س      
�ملتهم  �أن  على  تخطيطي،  ب�شكل 
�لذي  �ل��ق��ا���ش��ي  �خ��ت��ي��ار  ميكنه  ل 
�شيحاكمه، و�أن �لقا�شي ل ميكنه، 
�لذي  �ملتهم  �ختيار  �لعك�س،  على 
نز�هة  مبد�أ  هو  وه��ذ�  �شيحاكمه. 
و�ملوؤ�ش�شة  �ل���ق���ا����ش���ي  وح���ي���ادي���ة 
�ل���ر�أي،  ه��ذ�  وب���اإب���د�ء  �لق�شائية. 
�إد���ش��ون ف��ا���ش��ني، دون �أن  ي��لح��ظ 
ُيحرتم  مل  �مل��ب��د�أ  ه��ذ�  �أن  ي�شميه، 
�لقا�شي  م�������ورو،  ���ش��ريج��ي��و  م����ع 
�لفيدر�يل يف كوريتيبا �مل�شوؤول عن 
وحماكمة  جاتو”  “لفا  حتقيق 

لول “2«.
�ملحكمة  قا�شي  ل��ق��ر�ر  �شيكون      
�لحت�����ادي�����ة �ل��ع��ل��ي��ا ت����اأث����ري كبري 
�ل�شخ�شي  ل����ول  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى 
�ملحتمل  م���ن  ول��ك��ن  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي، 
ا على م�شتقبل �شريجيو مورو.  �أي�شً
��شتنكار  �ل���ذي مت  �لأخ����ري،  ف��ه��ذ� 
وحتّيزه  و�أفعاله  �أ�شاليبه  وتوثيق 
�شد ل��ول م���ر�ًر� وت��ك��ر�ًر�، �شيكون 
�إجر�ء  ذل��ك، مو�شوع  على  ع��لوة 
ا مببادرة من  �آخر، مت �إطلقه �أي�شً
ي�شمى  فيما  �ل��ب��دء  ل��ول.  حمامي 
�عُترب  وق��د  “�ل�شتباه”  ب��اإج��ر�ء 
2021 من  م��ار���س   9 يف  مقبوًل 
قبل جلنة در��شة باملحكمة �لعليا. 
وي�شمح هذ� �لجر�ء بفتح حتقيق 
لتحديد �نحياز �لقا�شي يف ق�شية 
ما، و�إلغاء جميع �أحكامه و�إد�ناته، 
وو�فق  “�ل�شتباه”.  هذ�  ثبت  �إذ� 
�ل��ق�����ش��اة )ب��اأغ��ل��ب��ي��ة 4 �أ����ش���و�ت 
�ل�شروع  مقابل �شوت و�ح��د( على 
�لتعليق يف  دون  �لإج����ر�ء،  ه��ذ�  يف 
هذه �ملرحلة على �جلدول �لزمني 

لتنفيذه.
   وه��ك��ذ�، ف��اإن دف��اع ل��ول ل يريد 
فقط �إثبات بر�ءة موكله، بل يريد 
�شريجيو  �لقا�شي  ��شتبعاد  ا  �أي�شً
مورو من خلل �لتاأكيد على عدم 
حلكمه.  �لتع�شفي  و�لبعد  �شرعية 
ه��دف��ه منذ  �أن  �إث���ب���ات  وي���ري���دون 
“�ل�شطهاد  �لبد�ية كان مو��شلة 

�ل�شيا�شي” �شد �لرئي�س �ل�شابق.
�ل��ذي عار�س      �لقا�شي �لوحيد 
�شد  “��شتباه”  حت���ق���ي���ق  ف���ت���ح 
ل��ي�����س �شوى…  م����ورو  ���ش��ريج��ي��و 
�مل���ع���روف بقربه  �إد����ش���ون ف��ا���ش��ني، 
�ملوقف  هذ�  كوريتيبا.  قا�شي  من 
ا  متناق�شً ي���ب���دو  �ل�����ذي  �ل���ف���ري���د 
تف�شري  �إىل  �ل�����و�ق�����ع  يف  ي��������وؤدي 
ي���ت���م ت�����د�ول�����ه ب����ني �ل���ع���دي���د من 
�ل�شيا�شيني  �لرب�زيليني  �لفاعلني 
عنا�شر  ت���وج���د  و�لإع����لم����ي����ني. 
�نحياز  لإث���ب���ات  ل���لدع���اء  ع��دي��دة 
�شريجيو مورو. ومن �شاأن تنحيته 
�ملحتملة بعد حتقيق “��شتباه”، �أن 
يوؤثر على �لق�شاء باأكمله، وميكن 
�لإد�نات  �لعديد من  ي�شكك يف  �أن 

جاتو”  “لفا  ق�شية  يف  �ل�����ش��ادرة 
�لتي كان م�شوؤوًل عنها.

ل���ول، ق��د تعني هذه     ويف ح��ال��ة 
برب�ءته.  نهائًيا  �عرت�ًفا  �لنتيجة 
�ل�شيناريو،  ه����ذ�  م��ث��ل  ول��ت��ج��ن��ب 
�إد���ش��ون فا�شني -�ل��ذي �شوت  ك��ان 
د�ئًما �شد لول يف �ملا�شي كلما قدم 
�ملحكمة  �إىل  طعوًنا  �لأخ���ري  دف��اع 
�لحت���ادي���ة �ل��ع��ل��ي��ا ق��ب��ل ���ش��ج��ن��ه - 

ياأخذ زمام �ملبادرة. 
ل���ول �لإلغاء  ن��اح��ي��ة، م��ن��ح     م��ن 
م�شاألة  ب�شبب  لإد�ن���ات���ه  �ل���ف���وري 
حماكماته  و����ش��ت��ئ��ن��اف  �إج��ر�ئ��ي��ة، 
)ولية  �أخ���رى  ق�شائية  ولي���ة  يف 
بر�زيليا( يف موعد بعيد مبا يكفي 
يف  ق���ادًر�،  �ل�شابق  �لرئي�س  ليكون 
�لثناء، على �لرت�شح للنتخابات 
رغب  �إذ�   2022 لعام  �لرئا�شية 
�إذ�  وت���اأم���ني �حل�����ش��ان��ة  ذل�����ك،  يف 
ف�����از. م���ن ن��اح��ي��ة �أخ������رى، جتنب 
�لتحقيق مع �شريجيو مورو لأنه، 
مت  “�إذ�  ف��ا���ش��ني،  �إد����ش���ون  بح�شب 
�ملحكمة  �خ��ت�����ش��ا���س  ع���دم  �إع����لن 
للتحقيق  د�ع��ي  ف��ل  كوريتيبا،  يف 
هذه  ل��ك��ن  �لقا�شي”.  ع��م��ل  يف 
�أقر�نه،  يتبعها  مل  �ل�شرت�تيجية 
علنية  بع�شهم  ��شتنكر  �ل��ذي��ن 

حتيز �لقا�شي مورو.
   ويف كل �لأح��و�ل، �شي�شهد هذ�ن 
�تخاذهما  مت  �ل���ل���ذ�ن  �ل����ق����ر�ر�ن 
خلفاتها  لوحظت  موؤ�ش�شة  د�خل 
متوقعة.  غري  تطور�ت  �لد�خلية، 
ومع ذلك، هناك عدة �شيناريوهات 

ممكنة.
��شتئناف  مي��ك��ن  �حل��ال��ت��ني،  يف     
�ملدعي  قبل  م��ن  �لق�شاة  ق����ر�ر�ت 
�أوغو�شتو  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة،  �ل����ع����ام 
�لرئي�س  ق��ب��ل  م���ن  �مل��ع��ني  �أر��������س، 
ق�شية  ويف  ب��ول�����ش��ون��ارو.  ج��اي��ري 
ل����ول، مت ذل���ك ب��ال��ف��ع��ل م��ن��ذ 12 
مار�س 2021، حيث قدمت نائبة 
�مل��دع��ي �ل���ع���ام، ل��ي��ن��دور� �أر�وج�����و، 
هذ� �ل�شتئناف نيابة عن �لدعاء، 
قائلة �إنه “من �أجل �حلفاظ على 
و�ليقني  �لإج����ر�ئ����ي  �ل����ش���ت���ق���ر�ر 

�ل�شيا�شية  �للعبة  قلب  �إىل  تعيده 
�ل����رب�زي����ل����ي����ة، ف�����ان جم�����رد ق����ر�ر 
�لقا�شي فا�شني، بغ�س �لنظر عن 
�ملقدم  �ل�شتئناف  بعد  ��شتتباعاته 
للجمهورية،  �ل���ع���ام  �مل���دع���ي  م���ن 
�ل�شيا�شي  �لإط�����ار  ف��ع��ل  غ���رّي  ق��د 

للبلد.
�لي�شارية  �لقوى  وبينما ترحب     
لول،  بعودة  و�ملت�شرذمة  �ل�شعيفة 
�إ���ش��ار�ت دعم  ا  �أي�شً �لأخ��ري  يتلقى 
�جلناح  م��ن  معينة  ق��ط��اع��ات  م��ن 
�ل��ي��م��ي��ن��ي �ل��ت��ق��ل��ي��دي، ح��ت��ى من 
قريب.  �أم�������س  �ىل  �مل���ع���ادي���ة  ت��ل��ك 
�شبيل  ع���ل���ى  �حل��������ال،  ه����و  وه�������ذ� 
�ملثال، مع �لرئي�س �ل�شابق ملجل�س 
�ل����ن����و�ب، رودري����غ����و م���اي���ا )ح���زب 
فقد  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني، مي������ني(. 
�أ���ش��اد ه��ذ� �لأخ���ري ب��ق��ر�ر �لقا�شي 
لول  وو�شف  تغريد�ت،  �شل�شلة  يف 
باأنه زعيم “يحرتم �لدميقر�طية 
ويد�فع عنها” ب� “روؤية للوطن”. 
ف����رب�ي����ر   1 يف  ������ش����ت����ب����د�ل����ه  مت 
قبل  �ملدعوم من  باملر�شح   2021
ج���اي���ري ب���ول�������ش���ون���ارو، �آرث������ر لري� 
رودريغو  يعّد  �لتقدمي(،  )�حلزب 
للرئي�س  ���ش��ر���ش��ا  م��ع��ار���ش��ا  م���اي���ا 

�لرب�زيلي.
   م�شدر �آخر لرتياح لول يتمثل 
�لقا�شي  لقر�ر  �لدويل  �لتاأثري  يف 
�لرئي�س  رح������ب  ف���ق���د  ف����ا�����ش����ني. 
�لأرجنتيني �ألربتو فرنانديز على 
جايري  خ�شم  وهناأ  بالقر�ر  �لفور 
�شد�قة  تربطه  �لذي  بول�شونارو، 

قوية معه. 
�إقليمية  ����ش���خ�������ش���ي���ات  ورح�����ب�����ت 
�أخرى، مثل رئي�س ت�شيلي �ل�شابق 
ري��ك��اردو لج��و���س، �مل��ع��روف بقربه 
م��ن ف��رن��ان��دو ك��اردو���ش��و، �لرئي�س 
�لرب�زيلي �ل�شابق و�ملناف�س للول، 
�شد�رة  �إىل  �لخ����ري  ه����ذ�  ب���ع���ودة 

�مل�شهد.
   ميكن �أن توؤكد هذه �لإ�شار�ت �أن 
2022 مرحب به من  خيار لول 
قبل ق�شم من ي�شار �لو�شط وميني 
�للتينية  �أم���ري���ك���ا  يف  �ل���و����ش���ط 

�ل���ق���ان���وين، ي��ج��ب دع����م �لإد�ن������ات 
ومو��شلة �لإجر�ء�ت«. 

حمكمة  �إن  ل���لدع���اء،  بالن�شبة     
�حرت�م  ويجب  خمت�شة  كوريتيبا 
ق���ر�ر�ت���ه���ا. ول���ذل���ك، ف�����اإن جميع 
�ملحكمة  يف  ع�شر  �لأح����د  �ل��ق�����ش��اة 
يف  �شيجتمعون  �لعليا  �لحت��ادي��ة 
عليهم  و���ش��ي��ت��ع��ني  ع���ام���ة  ج��ل�����ش��ة 
ه���ذه �مل����رة ت��اأك��ي��د ق����ر�ر نظريهم 
ذلك،  �أك��دو�  و�إذ�  منه.  �لتن�شل  �أو 
�إلغاء جميع  بالتايل  ف�شريى لول 
�لإد�نات �شده، و�شيكون قادًر� على 
)يف  �ل�شيا�شي  �لن�شاط  ��شتئناف 
�نتظار �إعادة فتح حماكماته لحًقا 
يف بر�زيليا(. و�إذ� �أنكرو� ذلك، فاإن 
جمدد�،  �شي�شود  �ل�شابق  �ل��و���ش��ع 

رهنا بتطور�ت �أخرى.

هل �سيتمكن ل�ل من
 الرت�سح عام 2022؟

�إجابة  �إع���ط���اء  �مل�����ش��ت��ح��ي��ل  م���ن     
�ليوم.  �ل�����ش��وؤ�ل  ه��ذ�  على  نهائية 
م�����ن ج����ه����ة، م�����ن �مل���م���ك���ن د�ئ����ًم����ا 
لو  حتى  قانونية،  تقلبات  ح��دوث 

�فق تعبئة جماعية تهدف �إىل �إنقاذ 
و��شتعادة �لدميقر�طية �لرب�زيلية 

�شد جايري بول�شونارو.
ت��ع��ري��ف ه����ذ� �ملحيط     وي�����ش��م��ح 
للرئي�س  ل��ل��ت��ح��ال��ف��ات  �ل���و�����ش���ع 
�ل�شابق بو�شع نف�شه كقائد يرغب 
يف �حل�����و�ر م���ع �أك����رب ع���دد ممكن 
�ملقبلة  �ل��ف��رتة  �ل��ف��اع��ل��ني يف  م��ن 
�لو�شط  ي�����ش��ار  ي�������ش���ار،  )�أح��������ز�ب 
�لو�شط،  �أحز�ب ميني  ا  �أي�شً ولكن 
ومثقفون،  �ج��ت��م��اع��ي��ة،  وح���رك���ات 
وم�شتثمرين  خ����ا�����س،  وق����ط����اع 
وللقيام  �ل��خ(.  ودول��ي��ني،  وطنيني 
�ملقبلة،  �لأ�شهر  يف  �شيقوم  بذلك، 
م���رة �أخ�����رى، ب��ج��ول��ة ع��رب �لبلد 
�ل�شيا�شيني  بالفاعلني  و�لل��ت��ق��اء 

و�لجتماعيني.
   وب��ان��ف��ت��اح �لآف����اق ب��ق��ر�ر قا�شي 
�مل��ح��ك��م��ة �ل��ع��ل��ي��ا، و�لإع�������لن عن 
ع��م��ل��ي��ة �ل���ت�������ش���اور و�حل�������و�ر هذه 
�ل��ت��ي ي��ري��ده��ا ل����ول، وح��ق��ي��ق��ة �أن 
هذ� �لأخري هو �ل�شيا�شي �لأف�شل 
يف  �ليوم  بول�شونارو  جايري  لهزم 
منظور مو�جهة �نتخابية مبا�شرة 

�لحتادية  �مل��ح��ك��م��ة  ت�شكيك  ب���د� 
�ل�شياق  �ملتخذ يف  �لقر�ر  �لعليا يف 
�جلديد �لذي مت �إن�شاوؤه، حمفوًفا 
�ل�شتئناف  رغ��م  وه��ذ�  باملخاطر. 
�لعامة  �ل��ن��ي��اب��ة  ق��ب��ل  �مل���ق���دم م���ن 
جايري  �ل���رئ���ي�������س  م�����ن  �مل����ق����رب����ة 
بول�شونارو �لذي ما ز�لت �ملحكمة 
يف  م�شتمًر�  ت��ده��وًر�  ت�شهد  �لعليا 
ع��لق��ات��ه��ا م��ع��ه )�مل���و�ج���ه���ة حول 
�إد�رة �لأزمة �ل�شحية على  م�شاألة 

وجه �خل�شو�س(.
�ملجال  يف  �خ�������رى،  ج���ه���ة  م����ن     
�ل�شيا�شي �ملبا�شر، يف خطابه �لذي 
�ألقاه يف 10 مار�س 2021 يف مقر 
نقابة عمال �ل�شلب يف �شاو برناردو 
دو كامبو يف �شاو باولو -حيث �ألقى 
�ل�شت�شلم  ق��ب��ل  �لأخ����ري  خ��ط��اب��ه 
لل�شرطة و�شجنه يف �أبريل 2018 
م���ن �شريجيو  �أو�م�������ر  ع��ل��ى  ب���ن���اًء 
مورو -مل يتطرق �لرئي�س �ل�شابق 
�إىل م�شاألة تر�ّشحه، مف�شًل  لول 
�لعاجلة:  �أول��وي��ات��ه  �إىل  �لإ����ش���ارة 
�مل�شاهمة يف تطوير م�شروع وطني 
جايري  م�شروع  من  �لنقي�س  على 

بول�شونارو متاًما يف م�شائل �لإد�رة 
�ل�شيا�شة،  و�لقت�شادية  �ل�شحية 
و�لتحول  و�ل��ع��م��ال��ة،  و�ل����زر�ع����ة، 
و�ل�شيا�شة  و�مل����ن����اخ����ي،  �ل��ب��ي��ئ��ي 

�خلارجية، �إلخ.
�لأخ���ري،  �مل��ج��ال  ه���ذ�  ليو�شح يف   
للحتاد �لأوروبي، يف �إ�شارة �شمنّية 
بني  �حل���رة  �ل��ت��ج��ارة  �تفاقية  �إىل 
و�ملريكو�شور،  �لأوروب�����ي  �لحت����اد 
تكتفي  �أن  ل��ل��رب�زي��ل  �ن��ه ل ميكن 
فقط  لها  ت�شمح  جتارية  باتفاقية 
بت�شدير �ملزيد من �ملو�رد �لزر�عية 
�إىل �لحتاد �لأوروب��ي، بينما يرى 
�شادر�تهم  م�����ش��اح��ة  �لأوروب����ي����ون 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة �إىل 
�أكد من  تتو�ّشع. وهكذ�،  �لرب�زيل 
جديد �أن “�لرب�زيل تريد �أن تكون 
تريد  �ل��رب�زي��ل  �شناعية...  دول��ة 
جديدة،  �شناعات  لديها  يكون  �أن 

كما قال. وتقنيات جديدة”، 
يكون  �أن  يجب  ل��ل��ول،  بالن�شبة     
مع  للت�شاور  نتاًجا  �لربنامج  ه��ذ� 
جميع �لقوى �ل�شيا�شية و�لنقابية 
نف�شها يف  �لتي جتد  و�لجتماعية 

�ملعادين ملو��شلة جايري بول�شونارو 
حكم �لقوة �لإقليمية �لأوىل.

   من جانبهم، مل يرد �لع�شكريون 
�لت�شريحات.  على  �ل��رب�زي��ل��ي��ون 
هاملتون مور�و، من جهته، �شرح 
�لرب�زيلي  �ل�شعب  �أر�د  “�إذ�  �ن���ه 
بالن�شبة  ف�شرب�ً”.  ل��ول،  �نتخاب 
ول������و�ء �جلي�س  �ل��رئ��ي�����س  ل��ن��ائ��ب 
�إىل  �ملتقاعد، يهدف هذ� �لإع��لن 
�لناخبني  �ختيار  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة 
�أ�شاف  لكنه  �لنهاية.  يف  �شُيحرتم 
�أنه ل يوؤمن باحتمال �نت�شار لول 
“�ل�شيا�شي �لقدمي” ذي “�لأفكار 

�لقدمية«.
�مل��ح��ت��م��ل ح����دوث مو�جهة     م���ن 
بول�شونارو  وج����اي����ري  ل�����ول  ب����ني 
لي�شت  �أن���ه���ا  رغ����م   ،2022 ع����ام 
موؤكدة متاًما. ل يز�ل �لعديد من 
م�شتقبل  ور�ء  �ل�شيا�شي  �ملجهول 
�لعليا.  �مل��ح��ك��م��ة  ق������ر�ر�ت  ن��ت��ائ��ج 
�ملجهولة،  �لأ�شياء  ه��ذه  بني  وم��ن 
�ل���ع���دي���د يف هذه  مي��ك��ن ���ش��ي��اغ��ة 
�مل��رح��ل��ة: ه��ل ميكن ل�����ش��د�م لول 
�ملجال  ي��ف�����ش��ح  �أن  ب��ول�����ش��ون��ارو   /
�لو�شط  ميني  من  م�شتقل  ملر�شح 
و�ليمني �لتقليدي “3” قادر على 
�شتوؤدي  �لنتخابات؟ هل  �لفوز يف 
وجايري  لول  بني  �ملبا�شرة  �ملبارزة 
ديناميكية  �إح��ي��اء  �إىل  بول�شونارو 
ل�شالح  ك����ان  �أق�����ش��ى  ����ش��ت��ق��ط��اب 
ع��ل��ى خلفية   2018 ع���ام  �ل��ث��اين 
و�لطبقات  �ليمني  ناخبي  تطرف 

�لو�شطى و�لعليا؟
    ومن من �أح��ز�ب ميني �لو�شط 
و�ليمني �لتقليدي �أو حزب جايري 
�لقوى  ���ش��ت��ع��ت��ربه  ب���ول�������ش���ون���ارو، 
�لقت�شادية  و�ل��ن��خ��ب  �مل��ح��اف��ظ��ة 
ح�شن  �أف�شل  �لرب�زيلية،  و�ملالية 
����ش���د ع��������ودة حم���ت���م���ل���ة لأول����ئ����ك 
مت  ل��������ول،  ج����ان����ب  �إىل  �ل������ذي������ن، 
�ل�شنو�ت  يف  �ل�شلطة  من  طردهم 
�أزمة  �أ�شو�أ  �لثمن  وك��ان  �لأخ��رية؟ 
منذ  �ل�����رب�زي�����ل  يف  دمي���ق���ر�ط���ي���ة 

نهاية �لديكتاتورية؟
�مل�شائل  ه����ذه  ح���ل  �ن���ت���ظ���ار  يف     
�ملت�شابكة  و�ل�شيا�شية  �لق�شائية 
�لرئي�س  ظهر  �ملقبلة،  �لأ�شهر  يف 
و��شعا  بول�شونارو جمهًز�،  جايري 
 10 يف  وقائية  كمامة  م��رة،  لأول 
2021 خ���لل ح��ف��ل عام  م��ار���س 
ب��لن��ال��ت��و )ق�شر  ق�����ش��ر  �أق���ي���م يف 

�لرئا�شة( ...
»1« »لفا جات� “. ك�سفت عملية 
مكافحة الف�ساد هذه عن وج�د 
نظام وا�سع للر�ساوى واختال�س 

الأم�ال العامة والإثراء ال�سخ�سي 
�ساهمت فيه �سركة النفط 

برتوبرا�س وفاعلني يف �سناعة 
البناء )اأودبري�ست( ومعظم 

الأحزاب ال�سيا�سية الربازيلية.
»2« �سي�سبح هذا الأخري وزير 

العدل والأمن العام يف عهد جايري 
ب�ل�س�نارو حتى ا�ستقالته يف اأبريل 

.2020
»3« خا�سة من احلزب الدميقراطي 

الجتماعي الربازيلي واحلركة 
الدميقراطية الربازيلية 

والدميقراطيني.
*مدير الأبحاث يف معهد العالقات 

الدولية وال�سرتاتيجية. 
متخ�س�س يف اأمريكا الالتينية 

ا يف املعهد الكاث�ليكي  ويدّر�س اأي�سً
بباري�س, ودرجة املاج�ستري يف 

اجلغرافيا ال�سيا�سية يف جامعة 
العل�م الجتماعية.

دفاع لول يريد ر��س �لقا�شي �شريجيو موروبول�شونارو يف مو�جهة مناف�س �شر�س

ل يزال العديد من املجهول ال�سيا�سي
 وراء م�ستقبل نتائج قرارات املحكمة العليا

رحبت القوى الي�سارية بعودة لول, 
واإ�سارات دعم من اجلناح اليميني التقليدي

�لقا�شي �لذي �شنع �حلدث

لول  م�شري مل يتحدد بعد �حكام ذهبت مع �لريح

خيار لول 2022 مرحب به من قبل ق�سم من ي�سار الو�سط وميني الو�سط يف اأمريكا الالتينية
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و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : ٢٠٢١/٠٢/٠٢ وحتى تاريخ : ٢٠٣١/٠٢/٠٢

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16  مار�ص 2021 �لعدد 13190

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : ١55888

با�ش��م: �أوركا تك�شتيل �شاناي يف تريزمي تيكاريت �نونيم �شريكتي 

كاجيثان،   5 رقم  �شوكاك،  ياليم  ماهالي�شي،  جور�شيل   ، �وكميد�ين  وعنو�نه: 

��شطنبول، تركيا

و�مل�شجلة حتت رقم : )١55888(  بتاريخ:  ٢٠١٢/٠٤/٣٠

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : ٢٠٢١/٠٤/١٧ وحتى تاريخ : ٢٠٣١/٠٤/١٧

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16  مار�ص 2021 �لعدد 13190

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : ١6١٢٢٤

با�ش��م: فانكول كوربوري�شن

وعنو�نه: 89-١، ياما�شيتا - ت�شو، ناكا - كو، �وكوهاما، كاناجاو� - كني، �ليابان

و�مل�شجلة حتت رقم : )١6١٢٢٤(  بتاريخ:  ٠6/٢٠١٢/٠5

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : ٢٠٢١/٠8/١5 وحتى تاريخ : ١5/٢٠٣١/٠8

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16  مار�ص 2021 �لعدد 13190

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : ١6١٢٢8

با�ش��م: فانكول كوربوري�شن

وعنو�نه: 89-١، ياما�شيتا - ت�شو، ناكا - كو، �وكوهاما، كاناجاو� - كني، �ليابان

و�مل�شجلة حتت رقم : )١6٤٠١5(  بتاريخ:  ٢٠١٢/٠٢/٠٧

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : ٢٠٢١/٠8/١5 وحتى تاريخ : ١5/٢٠٣١/٠8

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16  مار�ص 2021 �لعدد 13190

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : ١55886

با�ش��م: �أوركا تك�شتيل �شاناي يف تريزمي تيكاريت �نونيم �شريكتي 

كاجيثان،   5 رقم  �شوكاك،  ياليم  ماهالي�شي،  جور�شيل   ، �وكميد�ين  وعنو�نه: 

��شطنبول، تركيا

و�مل�شجلة حتت رقم : )١55886(  بتاريخ:  ٢٠١٢/٠٤/٣٠

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : ٢٠٢١/٠٤/١٧ وحتى تاريخ : ٢٠٣١/٠٤/١٧

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16  مار�ص 2021 �لعدد 13190

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : ١6١٢٢٢

با�ش��م: فانكول كوربوري�شن

وعنو�نه: 89-١، ياما�شيتا - ت�شو، ناكا - كو، �وكوهاما، كاناجاو� - كني، �ليابان

و�مل�شجلة حتت رقم : )١6١٢٢٢(  بتاريخ:  ٠6/٢٠١٢/٠5

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : ٢٠٢١/٠8/١5 وحتى تاريخ : ١5/٢٠٣١/٠8

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16  مار�ص 2021 �لعدد 13190

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : ١6١٢٢6

با�ش��م: فانكول كوربوري�شن

وعنو�نه: 89-١، ياما�شيتا - ت�شو، ناكا - كو، �وكوهاما، كاناجاو� - كني، �ليابان

و�مل�شجلة حتت رقم : )١6٤٠١٤(  بتاريخ:  ٢٠١٢/٠٢/٠٧

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : ٢٠٢١/٠8/١5 وحتى تاريخ : ١5/٢٠٣١/٠8

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16  مار�ص 2021 �لعدد 13190

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : ١5٢5٧٣

با�ش��م: تيلكناجار �ند�شرتي�س �ل تي دي.

 - فلور، �شريت�س جيت، مومباي  بلدجن، ثريد  ��شورن�س  �ند�شرتيال  وعنو�نه: 

٤٠٠ ٠٢٠، ماهر��شرت�، �لهند 

و�مل�شجلة حتت رقم : )١5٢5٧٣(  بتاريخ:  ٢٠١٢/١٠/٠9

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : ٢٠٢١/٠٢/٠٢ وحتى تاريخ : ٢٠٣١/٠٢/٠٢

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16  مار�ص 2021 �لعدد 13190

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : ١55889

با�ش��م: �أوركا تك�شتيل �شاناي يف تريزمي تيكاريت �نونيم �شريكتي 

كاجيثان،   5 رقم  �شوكاك،  ياليم  ماهالي�شي،  جور�شيل   ، �وكميد�ين  وعنو�نه: 

��شطنبول، تركيا

و�مل�شجلة حتت رقم : )١55889(  بتاريخ:  ٢٠١٢/٠٧/٢6

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : ٢٠٢١/٠٤/١٧ وحتى تاريخ : ٢٠٣١/٠٤/١٧

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16  مار�ص 2021 �لعدد 13190

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : ١6١٢٢5

با�ش��م: فانكول كوربوري�شن

وعنو�نه: 89-١، ياما�شيتا - ت�شو، ناكا - كو، �وكوهاما، كاناجاو� - كني، �ليابان

و�مل�شجلة حتت رقم : )١6١٢٢5(  بتاريخ:  ٢٠١٢/١٢/١8

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : ٢٠٢١/٠8/١5 وحتى تاريخ : ١5/٢٠٣١/٠8

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16  مار�ص 2021 �لعدد 13190

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : ١5588٧

با�ش��م: �أوركا تك�شتيل �شاناي يف تريزمي تيكاريت �نونيم �شريكتي 

كاجيثان،   5 رقم  �شوكاك،  ياليم  ماهالي�شي،  جور�شيل   ، �وكميد�ين  وعنو�نه: 

��شطنبول، تركيا

و�مل�شجلة حتت رقم : )١5588٧(  بتاريخ:  ٢٠١٢/٠٧/٢6

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : ٢٠٢١/٠٤/١٧ وحتى تاريخ : ٢٠٣١/٠٤/١٧

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16  مار�ص 2021 �لعدد 13190

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : ١6١٢٢٣

با�ش��م: فانكول كوربوري�شن

وعنو�نه: 89-١، ياما�شيتا - ت�شو، ناكا - كو، �وكوهاما، كاناجاو� - كني، �ليابان

و�مل�شجلة حتت رقم : )١6١٢٢٣(  بتاريخ:  ٢٠١٢/١٢/١8

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : ٢٠٢١/٠8/١5 وحتى تاريخ : ١5/٢٠٣١/٠8

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16  مار�ص 2021 �لعدد 13190

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : ١6١٢٢٧

با�ش��م: فانكول كوربوري�شن

وعنو�نه: 89-١، ياما�شيتا - ت�شو، ناكا - كو، �وكوهاما، كاناجاو� - كني، �ليابان

و�مل�شجلة حتت رقم : )١6١٢٢٧(  بتاريخ:  ٢8/٢٠١٧/٠6

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : ٢٠٢١/٠8/١5 وحتى تاريخ : ١5/٢٠٣١/٠8

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16  مار�ص 2021 �لعدد 13190

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  �ي�شت  �م ئي ميدل  بي  �ل�ش�����ادة/��س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1193316 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة بي ��س ��س خلدمات رجال �لعمال �س ذ م م 

B S S BUSINESS MEN SERVICES L.L.C

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف نيكزي�س خلدمات رجال �لعمال - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 

NEXUS BUSINESS SERVICES - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
�لنارة    و�دو�ت  �لريات  لتجارة  �ل�ش�����ادة/�لفجر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1060162 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ميان بنت عز�لدين �شحنون حرم دمق ٣٣%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �بر�هيم عبد�لرحمن حممد كرم�شتجى من مالك �إىل �شريك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �بر�هيم عبد�لرحمن حممد كرم�شتجى من ١٠٠ % �إىل %6٧

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ �لفجر لتجارة �لريات و�دو�ت �لنارة

AURORA CRYSTAL & LIGHTINGS TRADING

�إىل/ �لفجر لتجارة �لريات و�دو�ت �لنارة ذ.م.م
AURORA CRYSTAL & LIGHTINGS TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م    و�ل�شت�شار�ت  للبحوث  �ل�ش�����ادة/تريندز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1748867 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة مرمي �بر�هيم حممود حممد �ملحمود  ٢5%

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عارف �شلطان �شليمان حممد �حلمادى  ٢5%

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد عبد�هلل حممد �شامل �لعلى  %5٠

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �بر�هيم �حمد حممد �حلمادى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ها�شم �حمد على �لقي�شيه

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد ثانى جمعه �لهاملى

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

خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�دفان�شد �شي �يه �ي )�م �ي( لجهزة �لتحكم ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �بوظبي غرب 35 ، 0 مبنى �شمو �ل�شيخة فاطمة 

بنت مبارك
CN 2070871 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

- تعيني �ل�شادة/عبد�هلل �ملرزوقي ملر�جعة �حل�شابات- فرع �بوظبي   2
بتاريخ:2021/2/11 وذلك بناء على  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ،  1

قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/3/15  - بالرقم:000 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.

 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا �م 40

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3003141 
تعديل وكيل خدمات

��شافة حممد جا�شم حممد عي�شى �حلو�شني
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حليمه �شهباز ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد مبارك فا�شل �شعيد �ملزروعي
تعديل نوع �لرخ�شة/من حرفية �ىل جتارية

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شنو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2734997:دروب للديكور رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/توليب 

CN 2709474:جاردن للزهور رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

•• روما-وام: 

فريق  در�ج  بوجات�شار  ت���ادي  ق���ّدم 
�أد�ء  �لهو�ئية  للدر�حات  �لإم���ار�ت 
من  �خلام�شة  �ملرحلة  يف  متميز�ً 
و�لتي  ت��ريي��ن��و-�أدري��ات��ك��ي��و،  �شباق 
205كم  �أقيمت على م�شار بطول 
و�شوًل  كا�شتيللتو  من  �نطلقاً 
باملركز  وف��از  كا�شتيلفيد�ردو،  �إىل 
عن  ث�������و�ن   10 ب�����ف�����ارق  �ل�����ث�����اين 
مناف�شه ماثيو فان دير بول /فريق 
�أل��ب��ي��ت�����ش��ني-ف��ي��ن��ك�����س/ �ل����ذي حل 

متكن  �ل��ف��وز،  ه��ذ�  ..وبف�شل  �أوًل 
�ل�شلوفيني من تو�شيع �لفارق بينه 
�لعام  �لت�شنيف  يف  مناف�شيه  وبني 

لل�شباق.
خم�س  �ل�شاقة  �ملرحلة  وت�شمنت 
كا�شتيلفيد�ردو  يف  ت�شلق  م�شافات 
�ن�����ح�����د�ر  مب�����ع�����دل  /1500م 
طق�شاً  ����ش���ه���دت  ك���م���ا   ،/10%
�ل�شباق  �شعوبة  م��ن  ز�د  ع��ا���ش��ف��اً 

على �لدر�جني.
قيادة  م���ن  ب����ول  دي  ف����ان  ومت���ك���ن 
�ملجموعة �ملقدمة بعد �أد�ء هجومي 

قبل 66كم من خط �لنهاية، ليبلغ 
�ل�شباق  م���ن  20كم  �آخ����ر  ب��ذل��ك 
3 دق���ائ���ق و40  ب���ف���ارق  م��ت��ق��دم��اً 
�لرئي�شية  �مل��ج��م��وع��ة  ع���ن  ث��ان��ي��ة 
خط  م������ن  17.4كم  ..وق�������ب�������ل 
�لنهاية، �نطلق �ل�شلوفيني باأق�شى 
طاقته ليتقدم على مناف�شه فاوت 
بفارق  /جامبو-فيزما/  �آرت  ف��ان 
21 ثانية عن  وبفارق  ثانية،   39
/�إي  هيغويتا  �شريجيو  مناف�شه 
�إف-نيبو/ �للذين كانا يف �ملركزين 
�ل��ث��اين و�ل��ث��ال��ث ع��ل��ى �ل���ت���و�يل يف 

�ليوم.  �شباق  قبل  �لعام  �لت�شنيف 
كما قدّم ديفيد فورمولو من فريق 
حيث  طيباً،  �أد�ء  ب���دوره  �لإم����ار�ت 
�ل�شاد�س  �مل��رك��ز  �ل�����ش��ب��اق يف  �أن��ه��ى 
ب��ف��ارق دق��ي��ق��ت��ني و17 ث��ان��ي��ة عن 

�لدر�ج �لفائز.
و�نعك�س �أد�ء بوجات�شار �ملتميز على 
ترتيب �لت�شنيف �لعام، حيث عزز 
�لعام  �لتن�شيف  لرتتيب  �شد�رته 
ثانية  و15  دقيقة  بفارق  متقدماً 
 3 وب��ف��ارق  �آرت،  ف��ان  ع��ن مناف�شه 
ع��ن مناف�شه لن���د�، ف�شًل  دق��ائ��ق 

�جلبال  ل��ت�����ش��ن��ي��ف  ت�������ش���دره  ع����ن 
وت�شنيف �لدر�جني �ل�شباب.

�جليد  �لأد�ء  ه���ذ�  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
باأق�شى  "�نطلقت  بوجات�شار:  قال 
�شد�رتي  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ���ش��رع��ت��ي 
ل��ل��ت�����ش��ن��ي��ف �ل���ع���ام ق����در �لإم���ك���ان، 
و�أدركت �أنني جنحت يف ذلك عندما 
ر�أيت �أثر �أد�ئي على مناف�شي فاوت 
�أن  �ل�شباق  �أتوقع يف  �آرت ..مل  فان 
فان  مناف�شي  �ج��ت��ي��از  م��ن  �أمت��ك��ن 
على  �أو���ش��ك��ت  �أن���ن���ي  �إل  ب����ول،  دي 
ملناف�شي ماثيو على  ..�أب���ارك  ذل��ك 

�ليوم، فلي�س  �ملتميز  و�أد�ئ��ه  ف��وزه، 
�ملقدمة  يف  ت��ك��ون  �أن  �ل�����ش��ه��ل  م��ن 
لعدة كيلومرت�ت وتو�جه �لطق�س 
�لنهاية  ..يف  وح�����دك  �ل��ع��ا���ش��ف 
بيني  �ل��ف��ارق  تو�شيع  م��ن  متكنت 
�لأم���ر  �آرت،  ف���ان  م��ن��اف�����ش��ي  وب���ني 

�لذي �شي�شهل علّي خو�س �ل�شباق 
�شد �لزمن".

على  غ��د�  �ل�شاد�شة  �ملرحلة  وتقام 
�نطلقاً  169كم  ب��ط��ول  م�����ش��ار 
م����ن ك��ا���ش��ت��ي��ل��ر�مي��ون��دو و����ش���وًل 
يقام  بينما  ف��ريم��و،  دي  ليدو  �إىل 

�ل�شباق بطول  �لأخ��ري من  �جل��زء 
على  يتعني  حلبة  �شمن  45كم 
�ل����در�ج����ني �ج���ت���ي���ازه���ا 4 م����ر�ت، 
ف�شًل عن م�شافة �لت�شلق �لأخرية 
يبلغ  �نحد�ر  2كم ومبعدل  بطول 

.4.1%

•• ال�شارقة- وام:

�لريا�شي  �ل�����ش��ارق��ة  جم��ل�����س  ب�����د�أ 
"�شباق  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
�لذي  �جلبلية"  ل��ل��در�ج��ات  مليحة 
���ش��ي��ق��ام ي����وم �جل��م��ع��ة �مل���و�ف���ق 19 
�أم���ام مركز مليحة  م��ار���س �جل���اري 
�شباقاته  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ���ش��م��ن  ل����لآث����ار 
ب�شر�كة  �ل���ع���ام  ل���ه���ذ�  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�ل�شارقة  موؤ�ش�شة  مع  �إ�شرت�تيجية 
�ملر�أة وبالتعاون مع �شركة  لريا�شة 

�لقدرة للخدمات �لريا�شية.
وتتاح فر�شة �مل�شاركة يف جمموعتني 
و�لثانية  �جلبلية  �لدر�جات  �لأوىل 
من  ك��ل��م   26 مل�شافة  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة 
خ�����لل ف���ئ���ات خم��ت��ل��ف��ة وه�����ي فئة 
�مل��و�ط��ن��ني وف��ئ��ة �مل��و�ط��ن��ات و�لفئة 
�ملفتوحة ملختلف �لأعمار م�شتهدفا 
ماليقل عن 300 م�شارك من كل 
�مل�شاركات  �إىل  بالإ�شافة  �جلن�شني 
�لدولة   د�خ�����ل  م���ن  �لف���رت�����ش���ي���ة 
عرب  �لت�شجيل  �شريطة  وخ��ارج��ه��ا 
http://www. �ل������ر�ب������ط 
eevents.ae/maleiha قبل 

يوم �لأربعاء 17 مار�س �جلاري .
وقال �شعادة عي�شى هلل �حلز�مي 
�لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  رئي�س 

�ل�شباقات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ت��ت��و����ش��ل  �إن�����ه 
لدوره  تعزيز�  للمجل�س  �ملجتمعية 
�لإم�������ارة  �ل���ري���ا����ش���ة يف  �إث���������ر�ء  يف 
�ملجتمع  ف���ئ���ات  مل��خ��ت��ل��ف  �ل��ب��ا���ش��م��ة 
�لكبري  �ل����دع����م  م����ع  ي���ت���و�ك���ب  مب����ا 
م���ن �شاحب  �ل���ك���رمي���ة  و�ل���رع���اي���ة 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
وقرينته  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى 
حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي 
ل�شوؤون �لأ�شرة ومتابعة �شمو �ل�شيخ 
�شلطان  ب����ن  حم���م���د  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د ون��ائ��ب حاكم 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�شارقة 

ودعم �لريا�شة و�لريا�شيني.
" مت �ختيار مليحة لتكون  و�أ�شاف 
حم����ط����ة �لإن�������ط�������لق و�ل����و�����ش����ول 
ومكانتها  �ملنطقة  جل��م��ال  و�إب�����ر�ز� 
�لرت�ثية �إ�شافة �إىل كونه نوعا من 
�لإم���ارة عرب  �ل��رتوي��ج لل�شياحة يف 
�لريا�شة، حيث يعترب مركزمليحة 
�لتاريخية  �ملو�قع  �أه��م  �أح��د  للآثار 
فر�شة  ويوفر  �لدولة  يف  �لطبيعية 
�ملناظر  وم�������ش���اه���دة  �ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
و�جلبال  �جل��م��ي��ل��ة  �ل�������ش���ح���ر�وي���ة 
و�ملو�قع �لطبيعية و�لكثبان �لرملية 

دف�����ع جل���ن���ة حت��ك��ي��م معر�س  مم����ا 
2016 يف  �ل��ع��امل��ي  ���ش��ك��ي��ب  ���ش��ي��ت��ي 
 13 �مل��رك��ز ج��ائ��زة �شمن  دب��ي ملنح 
جائزة متنح �شنويا لأف�شل �مل�شاريع 
�لعامل،  حول  و�ل�شياحية  �ملعمارية 
كما مت �لعمل على جميع �لرتتيبات 
�خلا�شة بالفعالية وتهيئة كل مايلزم 

لنجاحها مع �حلر�س على �إتباع كل 
و�لإحرت�زية  �لوقائية  �لإج����ر�ء�ت 
�لتوجيهات  مع  متا�شيا  للم�شاركني 
م��ن �أج���ل �ل�����ش��لم��ة �ل��ع��ام��ة، حيث 
م�شارك  لكل  ميد�لية  توزيع  �شيتم 
تكرمي  �إىل  �إ�شافة  �لنهاية  خط  يف 
�لأوىل  �لثلث  �ملر�كز  يف  �لفائزين 

ب��امل��ي��د�ل��ي��ات �لذهبية  ع��ن ك��ل ف��ئ��ة 
و�لف�شية و�لربونزية".

�مل��ج��ل�����س �جلهود  " ن��ق��در يف  وق����ال 
�مل��ب��ذول��ة ����ش���و�ء م���ن ف��ري��ق �لعمل 
�لد�عمة  �جل����ه����ات  �أو  ب��امل��ج��ل�����س 
�لفعاليات  خم��ت��ل��ف  يف  و�مل�����ش��ارك��ة 
�ملثال:  �شبيل  على  منها  و�لأن�شطة 

�ل�شارقة  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
وهيئة  للدر�جات  �لإم���ار�ت  و�حت��اد 
و�لتطوير  ل��لإ���ش��ت��ث��م��ار  �ل�����ش��ارق��ة 
للآثار  مليحة  وم��رك��ز  "�شروق" 
�لريا�شي  �ل��ث��ق��ايف  مليحة  ون����ادي 
�ل�شارقة  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ب��ي��ئ��ة  و���ش��رك��ة 
للإعلم وموؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة 
�لتطوعي  �أ�شعد �شعب  �ملر�أة وفريق 
للرت�يثلون،  �ل�������ش���ارق���ة  وف����ري����ق 
�لفعاليات  يف  �لتنوع  على  ونحر�س 
لتحقيق  للتنظيم  جديدة  وم��و�ق��ع 
ت�شجيع  م��ن��ه��ا  �مل���رج���وة  �لأه�������د�ف 
ملمار�شة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �مل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات 
لل�شياحة  و�ل�����رتوي�����ج  �ل���ري���ا����ش���ة 
�لريا�شية يف �لإم��ارة، حيث �شهدت 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل�����ش��اب��ق��ة جن��اح��ا طيبا 
مايدفعنا  وه����و  مم���ي���ز�  وت���ف���اع���ل 
�شل�شلة  لتحقيق  �ل���ش��ت��م��ر�ر  ع��ل��ى 
�لنجاحات بذ�ت �لإهتمام و�لتن�شيق 
مب����ا ي�������ش���ب يف ����ش���ال���ح �لأه��������د�ف 
يا�شر  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م���ن  �ملرجوة". 
عمر �لدوخي مدير �إد�رة �لفعاليات 
تتميز  و�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
مميز  بت�شميم  �ل�����ش��ب��اق  م��ي��د�ل��ي��ة 
على �شكل �شم�س م�شرقة ترمز �إىل 
جميع �ل�شباقات �ملجتمعية للمجل�س 
يف �مل��و���ش��م �ل��ري��ا���ش��ي �حل����ايل مع 

كتابة �ل�شنة و��شم �لإمارة ، وحتمل 
�مليد�لية ذ�تها ��شم �ل�شباق باللغتني 
ويتو�شطها  و�لإجن��ل��ي��زي��ة،  �لعربية 
در�ج��ة جبلية يف و�شعية  در�ج على 
�شعود مرتفع يف دللة على طبيعة 
�مليد�لية  تتميز  كما  �ل�شباق،  م�شار 
�شكل مثلثات  باأ�شكال هند�شية على 
�مل�شاهد  لتكوين �شورة ذهنية لدى 
يف  �ل�����ش��ارق��ة  ���ش��ب��اق��ات  �شل�شلة  ع��ن 
ه���ذ� �مل��و���ش��م. ودع����ا خم��ت��ل��ف فئات 
ب�شكل  �لريا�شات  وحمبي  �ملجتمع 
عام وريا�شة �لدر�جات ب�شكل خا�س 
حيث  �ل�شباقات،  هذه  يف  للم�شاركة 
�أن ريا�شة �لدر�جات من �لريا�شات 
�ل����ت����ي جت�����د رو�ج����������ا ك����ب����ري� على 
�شباقاتها  وتت�شم  �ل��دول��ة  م�شتوى 
�مل�شاركني  ب��ني  متميزة  مبناف�شات 
هذه  وه���و�ة  ملحبي  ك��ب��رية  ومتابعة 
على  للعمل  يدفعنا  مب��ا  �ل��ري��ا���ش��ة 
�إخر�ج �حلدث ب�شكل مثايل ون�شعى 
ل��ت��ن��ظ��ي��م مم��ي��ز م���ن خ����لل فريق 
�لعمل باملجل�س بالتعاون و�لتن�شيق 
م��ع خمتلف �جل��ه��ات وذل���ك �شمن 
ي�شاهم  �ملجل�س لدعم كل ما  جهود 
عام  ب�شكل  �لريا�شة  مكانة  رف��ع  يف 
ب�شكل  �ل�شارقة  �إم���ارة  ويف  بالدولة 

خا�س.

•• دبي -وام:

�خ��ت��ت��م �ل�����در�ج �لإم����ار�ت����ي حممد 
عام  �ل����ع����امل يف  ب���ط���ل  �ل���ب���ل���و����ش���ي 
و�لبحرين  حائل  وبطل   ،2018
للم�شاركة يف  ��شتعد�د�ته   ،2020
�ل��دويل، �جلولة  �لأردن  باها  ر�يل 
للر�ليات  �لعامل  كاأ�س  من  �لثانية 
للدّر�جات  �لق�شرية  �ل�شحر�وية 
وتوجه  باها".   – "فيم  �ل��ن��اري��ة 
�لعا�شمة  �إىل  �أم�������س  �ل��ب��ل��و���ش��ي 
�أجو�ء  �ل��دخ��ول يف  �أج��ل  عمان من 
حتقيق  ب��اأم��ل  و�لتم�شك  �ل�����ش��ب��اق، 
م��رك��ز م��ت��ق��دم ل��ت��ع��زي��ز م��وق��ع��ه يف 
خا�شة  للبطولة،  �ل��ع��ام  �ل��رتت��ي��ب 
�لثالث يف �جلولة  �ملركز  �أن��ه حقق 
�ل�شحر�وي  دب����ي  ب�����ر�يل  �لوىل 

�شهر فرب�ير �ملا�شي.
ت�شريحاته  يف  �ل��ب��ل��و���ش��ي  و�أك������د 
"و�م" �أنه  �لإم����ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة 
����ش��ت��ع��د ب�����ش��ك��ل ج���ي���د ع���ل���ى م����د�ر 
�لأ���ش��ب��وع��ني �مل��ا���ش��ي��ني، ح��ي��ث كان 
�شباق  و�أن  ي��وم��ي،  ب�شكل  ي��ت��درب 
�ملقبل  يبد�أ �خلمي�س  �شوف  �لأردن 

وينتهي �ل�شبت، و�أنه ي�شعر بتفاوؤل 
ل  م��ت��ق��دم،  م��رك��ز  لتحقيق  ك��ب��ري 
�شيما �أنها �أول م�شاركة خارجية له 

من بعد جائحة كورونا.
وقال �لبلو�شي: "هديف يف 2021 
هو �ملناف�شة على �ل�شد�رة �لعاملية، 
للم�شاركة،  �شجل  مب��ن  �أه��ت��م  ول 
�هتمامي  ب��ق��در  �شيغيب،  م��ن  ول 
بنف�شي وبرتكيزي، لأن كل م�شارك 

بغ�س  مناف�شا،  يعترب  �ل�شباق  يف 
�ل��ن��ظ��ر ع���ن �لأ����ش���م���اء �ل��ك��ب��رية �أو 
�ملوؤ�شر�ت  فكل  ذلك  ومع  �ملغمورة، 
�مل�شنفني  م����ن  ن��خ��ب��ة  �أن  ت����وؤك����د 
�شيح�شرون  �ل���ع���امل  يف  �لأو�ئ�������ل 

للم�شاركة".
كاأ�س  "بطولة  �ل��ب��ل��و���ش��ي:  وت��اب��ع 
ج����ولت،   10 م���ن   2021 �ل���ع���ام 
لكننا ل نعلم هل �شتقام كلها �أم �أن 

ب�شبب  �إل��غ��اوؤه  �شيتم  منها  �لبع�س 
�حلايل،  �لعاملي  �ل�شحي  �لعار�س 
فاإنه  �لدولية  �لروزنامة  وبح�شب 
على  ���ش��ن��ك��ون  �لأردن،  ج��ول��ة  ب��ع��د 
�مل���وع���د م���ع ج���ول���ة ق��ط��ر يف �شهر 
�إبريل، ثم جولة �لربتغال يف �شهر 
م��اي��و، ث��م ت��ت��و�ىل ب��ع��ده��ا جولت 
وت�شيلي  و�ملجر  و��شبانيا  �لرب�زيل 
�ىل  �لعودة  ثم  متتاليتني  جولتني 

�لربتغال، وبالن�شبة يل فاإنني عازم 
�مل�شاركة يف كل هذه �جلولت  على 
�إجمايل  على  حت�شب  �لنتيجة  لأن 

�مل�شاركات".
�ل��زم��ن��ي لبطولة  �ل��ربن��ام��ج  وع���ن 
"يوم  �لبلو�شي:  ق��ال  ب��اه��ا  �لأردن 
ت�شجيل  ع��ن  ع��ب��ارة  �شيكون   18
مركز  لتحديد  و��شتعر��س  ر�شمي 
�شتقام   19 ي���وم  ويف  �لن��ط��لق��ة، 

فيما  �ل�شباق،  من  �لأوىل  �ملرحلة 
يختتم يف يوم 20 باملرحلة �لثانية 

و�خلتامية".
باها  ل���ر�يل  �لر�شمي  �مل��وق��ع  و�أك���د 
�أن  �ل���ن���اري���ة  ل����ل����در�ج����ات  �لأردن 
�لبلو�شي  د  �لإمار�تي حمَمّ �ل��دّر�ج 
ي��ت��ق��دم ق��ائ��م��ة �ملُ�����ش��ارك��ني يف هذه 
�لر�يل  بلقب  فاز  باأنه  علًما  �لفئة، 
�ل�����دّر�ج  و�أن   ،2018 ن�����ش��خ��ة  يف 

�لفئة  بلقب  �ل��ف��ائ��ز  ���ش��م��ي��ث،  ���ش��ام 
يف �جل��ول��ة �لف��ت��ت��اح��ي��ة ب��اه��ا دبي 
�لعام  �لرتتيب  ر  وُم��ت�����ش��ِدّ �ل���دويل 
�لنارية  �ل����دّر�ج����ات  ل��ف��ئ��ة  �ملُ���وؤق���ت 
و�أن  باها  �لأردن  ر�يل  عن  �شيغيب 
�أوليفيري�  باولو  �لرُبُتغايل  �لدّر�ج 
����ش���ي�������ش���ارك ع����ل����ى م�����نت دّر�ج���������ة 

"ها�شكفارنا".
و�أورد �ملوقع �لر�شمي للر�يل �إي�شا 

�مل�شاركني  �ل���دّر�ج���ني  غ��ال��ب��ي��ة  �أن 
����ش���ت���ك���ون م�����ن �خل���ل���ي���ج �ل���ع���رب���ي 
عبد�هلل  ر�أ���ش��ه��م  وع��ل��ى  و�لأردن، 
�أب��وع��ي�����ش��ة، وزي����د ج���اب���ر، وطلعت 
ُم�شاركتان  توجد  كما  �ل�شي�شاين، 
�ثنتان يف فئة �لن�شاء، ُهما �لُكويتية 

�شارة خريِبط و�لهندية �إي�شو�ريا.
�ل�����دويل  �لأردن  ب���اه���ا  و����ش���ُي���ق���ام 
�شارمة  �شحية  �إج������ر�ء�ت  ���ش��م��ن 
حلماية �ملُ�شاركني و�لقائمني عليه 
..و�شتنطلق   "19 "كوفيد  م���ن 
�جُلمعة  ي��وم  �لر�شمية  �ملناف�شات 
عرب �ملرحلة �خلا�شة �لإوىل /و�دي 
210.72 كيلومرت  رم/، وطولها 
�لثانية  �خلا�شة  و�ملرحلة  �شباًحا 
 112.90 وط��ول��ه��ا  /�ل��دي�����ش��ي/ 
ك��ي��ل��وم��رت ب��ع��د �ل��ظ��ه��ر ..�أم�����ا يوم 
�ل�شبت، 20 مار�س، ف�شوف يخو�س 
�شعبة  خا�شة  م��رح��ل��ًة  �ملُ�����ش��ارك��ون 
ي��ب��ل��غ طولها  �ل��ت��ي  /�ل�����ش��احل��ي��ة/ 
�شمال  وُتقام  كيلومرت،   236.06
�إىل  مدينة �لعقبة، ليعودو� بعدها 
مدينة �لعقبة من �أجل حفل تتويج 

�لفائزين و�ختتام �لر�يل ع�شًر�.

الدراج حممد البلو�سي: رايل باها الأردن فر�سة لقتحام ال�سدارة يف الرتتيب العام لكاأ�س العامل

بوجات�سار يعزز تقدمه يف الت�سنيف 
العام ل�سباق تريينو-اأدرياتيكو

»ال�سارقة الريا�سي« يبداأ الت�سجيل للم�ساركة يف
 �سباق مليحة للدراجات اجلبلية

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شعادة حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�س �حتاد �مل�شارعة و�جلودو �أن برنامج �إعد�د 
منتخب �جلودو �لأول ي�شري ب�شورة مثالية وفقا للخطة �ملعتمدة من جمل�س �إد�رة 
جاهزية  باأف�شل  �لو�شول  ت�شتهدف  �لتي  �لفنية،  �للجنة  روؤي��ة  �شوء  على  �لحت��اد 
لدورة طوكيو �لأوملبية يف يوليو �ملقبل، م�شري� �إىل �أن �ملنتخب جاهز متاما يف �لوقت 

�لإعد�د  مع�شكر  بعد   ، بجورجيا  بري  جر�ند  تبلي�شي  بطولة  يف  للم�شاركة  �لر�هن 
�جليد يف مدينة �شوفيا �لبلغارية حتت �إ�شر�ف �ملدرب �ملولدويف فيا�شي�شلف.

بقدرة لعبينا على  ثقة  ونحن على  يومي،  �شبه  ب�شكل  �ملع�شكر  �شري  وقال:" نتايع 
مار�س  �لأخ��ري من  �لأ�شبوع  برى يف  تبلي�شي جر�ند  بطولة  ب�شكل جيد يف  �لظهور 

�جلاري".
و�شين�شم منتخب �لإم��ار�ت للجودو �ملكون من �للعبني فيكتور �شكرتوف �مل�شارك 

ك��ج��م/ يوم   100 و�ي��ف��ان رمي��ا رينكو يف وزن /حت��ت  ك��ج��م/،   73 يف وزن / حت��ت 
تبلي�شي جر�ند  �مل�شاركة يف بطولة  للمنتخبات  �جل��اري  24 مار�س  �ملو�فق  �لأربعاء 
برى 2021 �لتي ي�شت�شيفها �لحتاد �جلورجي �عتبار�ً من 26 وحتى 28 مار�س 
�حلايل ، و�لتي ت�شهد حتى �ألن م�شاركة 85 دولة من بينها 9 دول عربية تتمثل يف 
منتخبات �لإم��ار�ت ، و�لبحرين ، و�ل�شعودية، وم�شر ،و �لأردن ، ولبنان ، و�ملغرب ، 

و�جلز�ئر وقطر.

حممد بن ثعلوب : منتخبنا للجودو جاهز 
لبطولة جورجيا

 �سول�سكاير يتوقع عودة 
اأ�سبوع  يف  لعبني   5

م�سريي ليونايتد 
غ����ون����ار  �أويل  �ل�������روج�������ي  ك���������ش����ف 
�شول�شكاير مدرب مان�ش�شرت يونايتد 
خم�شة  ع��ودة  يتوقع  بانه  �لنكليزي 
لعبني م�شابني �إىل ت�شكيلة �لفريق، 
�لفرن�شي  �ل��و���ش��ط  لع����ب  �أب����رزه����م 
�أ�شبوع م�شريي ي�شهد  بول بوغبا يف 
�إياب �لدور  خو�س �ل�شياطني �حلمر 
�لدوري  م�شابقة  م��ن  �لنهائي  ثمن 
�لأوروب���ي )ي��وروب��ا ليغ( �شد ميلن 
�ليطايل خارج ملعبه، و�شد لي�شرت 
�لحتاد  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي  رب���ع  يف  �شيتي 
�ي�شا.  قو�عده  عن  بعيد�  �لنكليزي 
وغ����اب ب��وغ��ب��ا ع���ن م��ب��اري��ات فريقه 
ع�شلية  ��شابة  بعد  �لخ���رية  �لع�شر 
تعر�س لها خلل مبار�ة فريقه �شد 
�ي��ف��رت��ون يف �ل�����ش��اد���س م��ن ���ش��ب��اط/

فرب�ير. وبال�شافة �ىل بوغبا، ينتظر 
�شول�شكاير عودة �ملهاجمني �لفرن�شي 
�ن��ط��وين م��ار���ش��ي��ال و�لوروغ���وي���اين 
�دي���ن�������ش���ون ك���اف���اين ب���ال����ش���اف���ة �ىل 
فان  دوين  �لهولندي  �لو�شط  لع��ب 
"�آمل  ���ش��ول�����ش��ك��اي��ر  وق����ال  ب��ي��ك.  دي 
 5 4 �و  يف �حل�����ش��ول ع��ل��ى خ���دم���ات 
لع��ب��ني ل��ل��م��ب��ار�ة ���ش��د م��ي��لن على 
�لرج����ح �دي��ن�����ش��ون و�ن���ط���وين ورمبا 
يكون  "قد  و�أ���ش��اف  بيك".  دي  ف��ان 
�مل�شافرة  �لت�شكيلة  ع��د�د  �شمن  ب��ول 
ك��م��ا �ن )�ل���ش��ب��اين( د�ف��ي��د دي خيا 
)حار�س �ملرمى( تنتهي فرتة حجره" 
و�شع  �ث��ر  ��شبانيا  �ىل  �شافر  �ن  بعد 

زوجته مولودة هي �لوىل لهما.
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•• مو�شكو-وام: 

�لأول  �أم�����������س  م�������ش���اء  �خ���ت���ت���م���ت 
م��ن��اف�����ش��ات �جل���ول���ة �ل��ث��ال��ث��ة من 
�لن�شخة �ل�شاد�شة لبطولة �أبوظبي 
�لتي  للجوجيت�شو  ���ش��لم  ج��ر�ن��د 
�أق��ي��م��ت يف ���ش��ال��ة ك��روك�����س �شيتي 
ب��ال��ع��ا���ش��م��ة �ل��رو���ش��ي��ة م��و���ش��ك��و ، 
ولعبة  لع���ب���ا   222 مب�����ش��ارك��ة 
�لأحزمة  ف��ئ��ات  يف  دول   15 م���ن 
�ل��ب��ن��ف�����ش��ج��ي، و�ل���ب���ن���ي، و�لأ�����ش����ود 
ل���ل���ب���ال���غ���ني و�لأ�������ش������ات������ذة، رج�����ال 
وذل����ك يف ظ���ل تطبيق  و����ش���ي���د�ت، 
و�ل�شلمة  �لأم����ن  م��ع��اي��ري  �أع��ل��ى 
�للعبني  ���ش��ح��ة  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���ا 

ووقايتهم من جائحة كورونا.
ل���ري���ا����ش���ة  ج�����دي�����د  �إجن�����������از  ويف 
�لإمار�تي  �لبطل  جن��ح  �لإم����ار�ت 
�مليد�لية  �إح���ر�ز  يف  �لف�شلي  عمر 
وزن  يف  �ل��ب��ط��ول��ة  بتلك  �ل��ذه��ب��ي��ة 
للحز�م �لبنف�شجي، بعد  62 كجم 
ف���وزه يف 3 ن����ز�لت م��ت��ت��ال��ي��ة، عن 

جد�رة و��شتحقاق.
�للعب  ه��و  �لف�شلي  ع��م��ر  وك���ان 
�لذي  �لوحيد  و�لإم��ار�ت��ي  �لعربي 
�شارك يف �لبطولة، مببادرة �شجاعة 
منه، حر�س خللها على �ل�شفر يف 
ظل �لظروف �ل�شتثنائية �حلالية، 
وخ�شع لكل �لجر�ء�ت �لحرت�زية 
�ل�شحي  �ل��ربوت��وك��ول  يف  �مل��ت��ب��ع��ة 
كان  ذل��ك  وقبل  �لبطولة،  ملنظمي 

�أهله  ج��ي��د  ب�شكل  ل��ه��ا  ��شتعد  ق��د 
و�حل�شول  ن��ز�لت��ه،  ك��ل  يف  للفوز 
�لدولية  �ل��ذه��ب��ي��ة  �مل��ي��د�ل��ي��ة  ع��ل��ى 

�لأوىل له بعد جائحة كورونا.
�لها�شمي  عبد�ملنعم  �شعادة  و�أ�شاد 
رئ���ي�������س �لحت������ادي������ن �لإم������ار�ت������ي 
لرئي�س  �لأول  �لنائب  و�لآ���ش��ي��وي 
�لبطولة،  بنجاح  �ل���دويل  �لحت���اد 
�أبوظبي  ر�بطة  روزن��ام��ة  و�نتظام 
مل�����ح�����رتيف �جل����وج����ي����ت���������ش����و ح����ول 
�ل�شحية  �ل��ظ��روف  برغم  �ل��ع��امل، 
�لعامل،  بها  مير  �لتي  �ل�شتثنائية 
وبف�شل  �لإم����ار�ت  �أن  �إىل  م�شري� 

قيادتها �لر�شيدة وبر�جمها �ملميزة 
يف م��و�ج��ه��ة �جل��ائ��ح��ة، جن��ح��ت يف 
حتويل �لتحدي �إىل ق�ش�س جناح 
حتققها كل يوم، و�أنها تقود �لعامل 
�ل�شل�شلة  ه���ذه  خ���لل  م��ن  ح��ال��ي��ا 
من �لبطولت للتعايف من جائحة 
�للعب  �لها�شمي  وه��ن��اأ  ك��ورون��ا. 
عمر �لف�شلي على �إجنازه، موؤكد� 
�أن����ه ح��ري�����س د�ئ���م���ا ع��ل��ى تطوير 
�لتحديات،  ك��ان��ت  مهما  م�����ش��ت��و�ه 
و�أنه ل يز�ل يف منت�شف �لطريق، 
ز�ل كثري� يف  �ملطلوب منه ما  لأن 
م�شريته  ي��و����ش��ل  ح��ت��ى  �مل�شتقبل 

�لناجحة.
�لبحري  ط��ارق  ناحيته عرب  وم��ن 
مدير جولت �أبوظبي جر�ند �شلم 
ل�شري  �رت��ي��اح��ه  ع��ن  للجوجيت�شو 
�ملر�شومة،  �خل��ط��ة  وف���ق  �لأم������ور 
�ل�����ذي حتققه  �ل��ك��ب��ري  ول��ل��ن��ج��اح 
�لر�بطة يوما بعد يوم يف �لنت�شار 
على حتدي كورونا، م�شري� �إىل �أنه 
بعد جناح جولة ميامي بالوليات 
�ملتحدة �لأمريكية، وجولة ريو دي 
ج���ان���ريو، ج���اء �ل����دور ع��ل��ى جولة 
م��و���ش��ك��و �ل��ت��ي �أع���ددن���ا ل��ه��ا ب�شكل 
�ملحليني هناك،  �ل�شركاء  جيد مع 

و���ش��وف ت��ك��ون �ملحطة �ل��ق��ادم��ة يف 
ج�����ولت ج���ر�ن���د ����ش���لم ي���وم���ي 2 
�لعا�شمة  يف  �مل��ق��ب��ل  �ب���ري���ل   3 و 
�لف�شلي:  وقال  �أبوظبي.  �حلبيبة 
هذ� �لإجن��از �إىل �شاحب  " �أهدي 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
لريا�شة  �لأول  و�ل��د�ع��م  �ل��ر�ع��ي 
�لإم��ار�ت، و�أتوجه  �جلوجيت�شو يف 
�شعادة  �إىل  و�ل���ت���ق���دي���ر  ب��ال�����ش��ك��ر 
�هتمامه  على  �لها�شمي  عبد�ملنعم 
يف  �للعبني  ول��ك��ل  يل،  ومتابعته 

ت�شجيعه  وعلى  �لوطني،  �ملنتخب 
�لد�ئم لنا .

على  ���ش��ه��د  �لأول  �أم���������س  وك������ان 
�ل�����ش��ال��ة ن��ف�����ش��ه��ا  �إق����ام����ة �إح����دى 
�ل���دويل لر�بطة  �ل����دوري  ج���ولت 
�جلوجيت�شو  مل���ح���رتيف  �أب���وظ���ب���ي 
�لبدلة  " �لبدلة" و" دون  لفئتي 
مو�شكو،  �لرو�شية  �لعا�شمة  يف   "
�لدولية  �لت�شنيف  ج��ولت  �شمن 
بالتعاون  �ل��ر�ب��ط��ة  تنظمها  �ل��ت��ي 
حمطاتها  يف  �ملحلية  �ل��ل��ج��ان  م��ع 
 "559" ف��ي��ه��ا  �مل��ع��ت��م��دة و����ش���ارك 
لع���ب���ا ولع����ب����ة م����ن �أب�������رز جنوم 

�ل�شماح  ومت  دول،   9 م��ن  �للعبة 
�لفئات  ل��ك��اف��ة  ف��ي��ه��ا  ب��امل�����ش��ارك��ة 
�ل���ن���ا����ش���ئ���ني و�ل�������ش���ب���اب و�ل���ك���ب���ار 
و�لأ�شاتذة وجميع �لأحزمة، وبعد 
 128 ت��وزي��ع  مت  ق��وي��ة  مناف�شات 
�ملركز  لأ���ش��ح��اب  ذهبية  ميد�لية 
ف�شية  م��ي��د�ل��ي��ة   123 و  �لأول، 
لأ����ش���ح���اب �مل���رك���ز �ل����ث����اين، و96 
�ملركز  برونزية لأ�شحاب  ميد�لية 
�ليانز  �أكادمييتي  وف��ازت  �لثالث. 
ولوت�س وفوز بجائزة �لأف�شل على 
�جلدير  �لأك���ادمي���ي���ات.  م�����ش��ت��وى 
�جلوجيت�شو  ري��ا���ش��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر 

�أ���ش��ب��ح��ت م��ن �أه���م �ل��ري��ا���ش��ات يف 
�لو��شع  �لنت�شار  حيث  من  رو�شيا 
ل��ل��ع��ب��ة، و�ل��ت��ط��ور �مل��ل��ح��وظ �لذي 
�لإد�رية  �مل��ج��الت  كل  يف  �شاحبها 
�لتعاون  من  م�شتفيدين  و�لفنية، 
 ، مع �حتاد �لإم��ار�ت للجوجيت�شو 
�لعامل  يف  �مل�شبوقة  غري  وجتربته 

يف ن�شر �للعبة و�شناعة �لأبطال.
�شل�شلة  ���ش��م��ن  �ل��ب��ط��ول��ة  وت���اأت���ي 
ملحرتيف  �أبوظبي  ر�ب��ط��ة  ب��ط��ولت 
حول  تنظمها  �ل��ت��ي  �جلوجيت�شو 
خمتلف دول �لعامل. و�لتي تتجاوز 
�ل� 80 بطولة �شنويا بكل �لقار�ت.

•• دبي - وام: 

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية 
�ل��ت��ج��اري �لعاملي ومعر�س دب��ي �لدويل  وب��ال��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ة م��ع م��رك��ز دب��ي 
"عن  �ملقبل  �خلمي�س  ي��وم  تنطلق   .. �لريا�شي  دب��ي  وبدعم من جمل�س  للخيل 
ي�شارك  للفرو�شية".  �ل��دويل  دبي  "موؤمتر  �لر�بعة من  �لن�شخة  ُبعد" فعاليات 
يف �ملوؤمتر - �لذي ينظمه �مللكي للفرو�شية حتت �شعار " فرو�شية �آمنة يف زمن 
�جلائحة " - نخبة من �أبرز رموز وخرب�ء �لفرو�شية من د�خل �لدولة وخارجها 
�ملو��شيع  خمتلف  يف  �لفرو�شية  �شناعة  تخ�س  �لتي  �لق�شايا  من  عدد  ملناق�شة 
�لدولية  دب��ي  وبطولة  للخيل  �ل��دويل  دب��ي  معر�س  فعاليات  مع  تز�منا  وذل��ك 

للجو�د �لعربي.
�لفتتاحية  كلمة  ثم  �لإم��ار�ت  لدولة  �لوطني  بال�شلم  �ملوؤمتر  فعاليات  وتبد�أ 
�ملوؤمتر  �أع��م��ال  وت��ب��د�أ  �مل��وؤمت��ر  رئي�س  عم�شان  �أحمد  بن  علي  م�شطفى  يلقيها 
كوفيد  تطور�ت  ظل  يف  �لعاملية  �لفرو�شية  �شباقات   " بعنو�ن  �لأوىل  باجلل�شة 
�آل حامد �أحد �أكرب  19"، ويتحدث يف �جلل�شة �ل�شيخ حامد بن خادم بن بطي 
ملك �خليول �لعربية و�شعادة خلف بن رباح �ل�شمري مالك خيول عربية �أ�شيلة 

ويحاورهما �لإعلمي و�ملحلل حممد �أحمد من موؤ�ش�شة دبي للإعلم.
وتتناول �جلل�شة �لثانية مو�شوع " تنظيم �شباقات �لفرو�شية �لدولية .. حتديات 
و�إجناز�ت " ويتحدث فيها �شعادة �شالح علي �حلمادي ع�شو جمل�س �إد�رة نادي 
�لفرو�شية باململكة �لعربية �ل�شعودية و�شعادة متعب �ل�شمري مدير عام ميد�ن 
�لأمري �شلطان بن عبد�لعزيز للخيول �لعربية و�شعادة �ملهند�س �شريف �حللو�ين 
مدير م�شمار جبل علي ويحاورهم �لإعلمي و�ملحلل حممد �أحمد من موؤ�ش�شة 
دبي للإعلم. �أما �جلل�شة �لأخرية يف �ليوم �لأول للموؤمتر فتتناول مو�شوع " 
جتارة �لفرو�شية ... �لتحديات و�حللول يف ظل جائحة كوفيد 19 " ويتحدث 
�خليول  مربي  كبار  و�أح��د  �لعوير  ��شطبلت  مالك  �لنابودة  خالد  �شعادة  فيها 

ويحاوره �لإعلمي و�ملحلل عبد�لرز�ق حممدي من موؤ�ش�شة دبي للإعلم .
 " بعنو�ن  ��شتثنائية  خا�شة  جلل�شة  فيخ�ش�س  �مل��وؤمت��ر  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  �أم��ا 
معايل  فيها  ويتحدث   " �لإ�شلمية  �ل�شريعة  يف  و�أحكامها  �لفرو�شية  �شباقات 
�ل�شيخ �لدكتور �شعد بن نا�شر �ل�شري �مل�شت�شار بالديو�ن �مللكي باململكة �لعربية 

�ل�شعودية وع�شو هيئة كبار �لعلماء و�للجنة �لد�ئمة للإفتاء يف �ل�شعودية .
" م�شاركة  بعنو�ن  نقا�شية  جل�شة  �لأوىل  جل�شات  �أرب��ع  �لثالث  �ليوم  ويت�شمن 
�أول  " وتتحدث فيها �شاحلة �لغرير وهي  �مل��ر�أة �خلليجية يف �شباقات �ل�شرعة 

�لقحطاين وهي  و�شارة بنت حممد  �لإم��ار�ت  دول��ة  �ل�شرعة يف  �شباقات  مدربة 
�أول مدربة �شباقات �ل�شرعة باململكة �لعربية �ل�شعودية وماريا بنت �شالح �ملبارك 
وهي مالكة ��شطبلت ماريا �ملبارك بال�شعودية وم�شاوي بنت حمد �لقحطاين 
�لطالعي من �شلطنة  �شليمة  �إىل  بالإ�شافة  بال�شعودية  �ل�شرعة  �شباقات  فار�شة 
�أول فار�شة عربية يف تاريخ �شباقات �خليول �لعربية �لأ�شيلة و�أول  عمان وهي 
وهي  �لإم���ار�ت  من  �لفقاعي  وعائ�شة  �لأ�شرت�لية  �ل�شباقات  يف  عربية  فار�شة 
فار�شة وموؤ�ش�س �لنادي �لثقايف للفرو�شية و�ل�شعر وخريجة �لدفعة �لأوىل من 
و�ملياه و�لزر�عة  �لبيئة  �لعجلين من وز�رة  م�شار جودلفني ويحاورهن حمزة 
باململكة �لعربية �ل�شعودية . �أما �جلل�شة �لثانية بعنو�ن " �إر�شاد�ت عامة ملنت�شبي 
مدير  �ل��دوي��رج  علي  �لدكتور  19" يقدمها  كوفيد  جائحة  ظل  يف  �لفرو�شية 
باململكة  و�لزر�عة  و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  �لبيطرية يف  و�لرقابة  �ل�شحة  �إد�رة  عام 

�لعربية �ل�شعودية.
�أما �جلل�شة �لثالثة �شتكون مع مو�شوع " تاأثري فريو�س كورونا على �خليول ... 
" ويقدمها �لدكتور علي  و�أ�شئلة عامة من �لفر�شان و�ملدربني وملك �خليول 
�لطوي�شي رئي�س ق�شم �لبيطرة لدى �حتاد �لإمار�ت للفرو�شية وحما�شر دويل.

وتختتم �أعمال �ملوؤمتر باجلل�شة �لأخرية ويقدمها �ل�شاب حممد �أحمد حممد 

 " �لإم��ار�ت ويتناول مو�شوع  �أبحاث �خليول من دولة  �شوؤون  �لقا�شم باحث يف 
يو�جهها  �لتي  و�لتحديات  �للقاح  ف��رتة  يف  للأفر��س  �لفيزيولوجية  �لطبيعة 

ملك �خليول يف مو�شم �لإنتاج".
عن  �شحفي  ت�شريح  يف  �ملوؤمتر  رئي�س  عم�شان  �أحمد  بن  علي  م�شطفى  وع��رب 
�شكره وتقديره �إىل �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ يف دولة �لإمار�ت على ما بذلوه من 
جهود ودعم كبري يف مكافحة �جلائحة ما �أثر �إيجابا على �ملجتمع بن�شر �لوعي 
�لوباء ما  �لإح��رت�زي��ة حيال هذ�  و�لإج���ر�ء�ت  �للزمة  �لتد�بري  بينهم لتخاذ 
جعل �حلياة �آمنًة مطمئنًة ت�شري ب�شكلها �لطبيعي و�لذي بطبيعة �حلال �شمح 
باإمتام موؤمترنا �حلايل عن بعد. و�أ�شاف �أن �أعمال �ملوؤمتر �شتنقل مبا�شرة عرب 
www. �لإن��رتن��ت  �لإل��ك��رتوين يف  �ملوؤمتر  ن�شره مبوقع  �شيتم  �ل��ذي  �لر�بط 
�ملتحدثني  و�لإ�شتفادة من  �ملوؤمتر  يف  للم�شاركة  �جلميع  ودعا   diec.info
و�شكر جميع �ملتحدثني من د�خل �لدولة وخارجها �مل�شاركني يف �ملوؤمتر و�لذين 
قبلو� دعوة �مل�شاركة حتى ي�شتفيد �لنا�س رغم وقتهم �لثمني . وذكر باأن �ملوؤمتر 
ي�شتمر يف عطائه ليكون د�عما لريا�شة �لفرو�شية وترجمة لروؤية �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 

دبي "رعاه �هلل" �لثاقبة للرتقاء بهذه �لريا�شة.

•• اأبوظبي- وام:

�لت�شال  تقنية  عرب  �لعامليني  �لريا�شة  ق��ادة  قمة  �لثلثاء  �ل��ي��وم   تنطلق 
�أجندة  �شمن  يومني،  ملدة  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  ينظمها  �لتي  �ملرئي، 
�لتجارب  من  لل�شتفادة  �لطاحمة  �لعاملية  �لريا�شية  ومبادر�ته  فعالياته 
و�خلرب�ت �ملتقدمة، و�إثر�ء �حلركة �لريا�شية �لإمار�تية، مبزيد من فر�س 

�لنجاحات وحمطات �لتميز.
30 متحدثا عامليا ميثلون نخبة �شناع �لقر�ر �لريا�شي  وي�شارك يف �لقمة 
جل�شات  ملتابعة  �ملهتمني  من   800 من  �أك��ر  �مل�شجلني  عدد  ويبلغ  �لعاملي، 
�حتاد  رئي�س  �لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  م�شاركة  �شت�شهد  �لتي  �لقمة 

�لإم����ار�ت لكرة �ل��ق��دم، و���ش��ع��ادة ع��ارف حمد �ل��ع��و�ين �لأم���ني �ل��ع��ام ملجل�س 
�أبوظبي �لريا�شي، �إىل جانب ديني�س باريت باك�شينديل �لرئي�س �لتنفيذي 
نادي  يف  للعمليات  �لتنفيذي  �لرئي�س  كالفو  وفر�ن�شي�شكو  �إيفرتون،  لنادي 
روما �لإيطايل، و�إبر�هيم �شلمان �حلمادي ع�شو جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت 
�ل�شعودي  للحتاد  �ملنتدب  �لع�شو  �حل�شيني  �شالح  و�شيماء  �ل��ق��دم،  لكرة 

للريا�شة للجميع.
ميكنك  وك��ي��ف  "�لقيادة"  بينها،  م��ن  �مل��ح��اور  م��ن  �ل��ع��دي��د  �لقمة  وتناق�س 
�لبقاء يف �ملقدمة رغم �لتحديات؟ و�لتحول �لرقمي �أثناء �لإغلق، وكيفية 

�ل�شتفادة من �لتحول �لرقمي يف �لأحد�ث �حلية.
كما تناق�س �لقمة حمور "�جلماهري" وكيف تغري من �شلوكيات �جلماهري؟ 

وكيف حتقق �لدخل من �جلماهري يف غياب �لأحد�ث �حلية �لكاملة؟ ، وكيف 
تطور من ��شرت�تيجيات �لتفاعل مع �جلماهري؟ ، و "�ل�شت�شافة"، يف حمارر 
�ل���درو����س �مل�����ش��ت��ف��ادة ق��ب��ل ع���ودة �جل��م��اه��ري �ىل �مل��لع��ب، ورغ��ب��ة �جلمهور 
تلعبه  �لذي  و�لدور  و�ملبا�شرة،  �لريا�شية �حلية  �لفعاليات  مل�شاهدة  بالعودة 
�ل�شيافة حاليا، و"�لتطوير" يف حماور �ملو�رد، و�لكفاءة �لتنظيمية وتغيري 

�لعقلية، ور�شم �أهد�ف طويلة �ملدى، و�شول �إىل �لتميز.
�أعمال قمة قادة �لريا�شة �لعامليني  �أهمية  و�أكد �شعادة عارف حمد �لعو�ين 
يف  �لكبري  ودوره���ا  �لفيديو،  تقنية  ع��رب  تقام  �لتي  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ل�شتثنائية 
حتقيق �لإ�شافة �لكبرية مل�شرية خطط جمل�س �أبوظبي �لريا�شي �لطموحة 
لتحقيق �لتنمية و�لتقدم �لريا�شي، و�شط تنوع �خلرب�ت و�لتجارب �لرية، 

بعد �ملخرجات �لتي �أفرزتها �لن�شخ �ملا�شية من �لقمة.
وتابع : "تقام �أعمال �لقمة يف ظل تد�عيات �ملرحلة �لر�هنة �لتي ت�شهد �تباع 
"كوفيد  فريو�س  تف�شي  ملنع  �لح��رت�زي��ة  و�لتد�بري  �لقو�عد  من  جمموعة 
�ملتحدثني  �أف��ك��ار وخ��رب�ت وجت��ارب  ي�شتفيد �جلميع من  �أن  ون��اأم��ل   ،"19
خلل �لقمة وخ�شو�شا خلل �جلائحة، �لتي غريت �لعديد من �ملفاهيم يف 
�لريا�شية". و�أ�شاف: "جمل�س �أبوظبي �لريا�شي برئا�شة �شمو �ل�شيخ نهيان 
�آل نهيان  �شلطان  ز�ي��د بن  �أمناء موؤ�ش�شة  �آل نهيان رئي�س جمل�س  ز�ي��د  بن 
تطوير  �شبل  عن  �لبحث  يف  جهد�  يدخر  ل  و�لإن�شانية  �خلريية  للأعمال 
�لريا�شة ودفعها للأمام، مبا يدعم تطلعات وطموحات �لريا�شيني ويري 

�حلركة �لريا�شية باخلرب�ت �ملميزة".

»موؤمتر دبي للفرو�سية« يناق�س الق�سايا التي تخ�س �سناعة الفرو�سية

اليوم.. انطالق قمة قادة الريا�سة العامليني مب�ساركة 30 متحدثا عامليا

البطل الإماراتي عمر الف�سلي يحرز ذهبية مو�سكو جراند �سالم للجوجيت�سو

•• دبي-وام:

�ختتمت فعاليات �لدورة �لتعريفية 
للري�شة �لطائرة لطلب �جلامعات، 
�لأوملبية  �لأكادميية  نظمتها  �لتي 
�ل��وط��ن��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع �لحت����اد 
�لريا�شي ملوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل 
با�شتخد�م و�شائل �لت�شال �ملرئي، 

بح�شور 110 م�شاركني.
وت�������ش���م���ن���ت �ل�����������دورة ����ش���روح���ات 
�لري�شة  ق���و�ن���ني  ح����ول  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
�ملختلفة،  �للعب  وط��رق  �لطائرة، 
�ملتعلقة بها، كما  و�لنو�حي �لفنية 
�للعبة  �أهم حمطات تطور  �شهدت 
و�لتعريفات  ت��اري��خ��ي��اً  ون�����ش��اأت��ه��ا 

و�مل�شطلحات �مل�شتخدمة فيها.
ثرية  م��د�خ��لت  �ل����دورة  وتخللت 
وم���ت���ع���ددة م����ن �مل�������ش���ارك���ني حيث 
مت ت��و���ش��ي��ح ك��اف��ة �لإج���اب���ات على 
�ل���ش��ت��ف�����ش��ار�ت �مل��ق��دم��ة ���ش��و�ًء من 
ط����لب وط���ال���ب���ات �جل���ام���ع���ات، �أو 
وهو  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  �جل��ه��ات  ممثلي 

�لأمر �لذي �شاهم يف جناح �لدورة، 
و�لنتائج  �ملنتظر  �مل����ردود  وت��ع��زي��ز 

�ملرجوة من تنظيمها.
ت�شميم  �شرورة  �ملحا�شرون  و�أك��د 
�لتدريبية  �ل�����رب�م�����ج  و�إع������������د�د 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �مل��ق��ن��ن��ة ب��الع��ت��م��اد على 

�لتنبوؤ  و�إمكانية  قدر�ت �للعبني، 
للإعد�د  �مل�شتقبلية  ب��امل�����ش��ت��وي��ات 
م�شتويات  وحت���������ش����ني  �ل����ف����ن����ي، 
�رتفاع  ع��ل��ى  و�ن��ع��ك��ا���ش��ه  �ل��ت��ن��اف�����س 
�ل��ف��ن��ي و�ل��ن��ت��ائ��ج ب�شفة  �مل�����ش��ت��وى 

عامة.

•• اأبوظبي-وام:

للريا�شات  �أب���وظ���ب���ي  ن������ادي  �أع����ل����ن 
�إقامة �شباق  �ل�شر�عية و�ليخوت عن 
�ل�شر�عية  للمحامل  �لأبي�س"  "�أبو 
�لثالثة/  /�جل��ول��ة  ق��دم��اً،   60 ف��ئ��ة 
�أو �ل�شبت �ملقبلني  �أما يومي �جلمعة 

بح�شب �لأحو�ل �جلوية.
و�أكد �لنادي يف بيانه �ل�شادر �أم�س �إن 
�ت�شال  على  بالنادي  �لفنية  �للجنة 
للتعرف  �لأر���ش��اد �جل��وي��ة  م��ع هيئة 
�ليومني  خ�����لل  �جل�����و  ح���ال���ة  ع���ل���ى 
�ل�شباق  لإق���ام���ة  �أن�����ش��ب��ه��م��ا  لخ��ت��ي��ار 
�لذي مت تاأجيله من �لأ�شبوع �ملا�شي 
ب�شبب عدم ملءمة �لأحو�ل �جلوية 

و�شرعة �لرياح.
ويقام �ل�شباق حتت رعاية كرمية من 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
�لظفرة،  منطقة  يف  �حل��اك��م  مم��ث��ل 
وخ�ش�س �لنادي �أربعة مليني درهم 
ل��ل��ف��ائ��زي��ن، وكذلك  م��ال��ي��ة  ج���و�ئ���ز 
ث�����لث ����ش���ي���ار�ت لأ����ش���ح���اب �مل���ر�ك���ز 

�لثلثة �لأوىل.
وي����ق����ام �ل�������ش���ب���اق وف�����ق �لإج����������ر�ء�ت 

�نت�شار  للحد من  �ملتبعة  �لحرت�زية 
فريو�س كورونا.

بيانها  يف  �ل����ن����ادي  �إد�رة  و�����ش����ددت 
�ل�����ش��ادر �ل��ي��وم ع��ل��ى ����ش���رورة �لتز�م 

و�أهمها  �لإج��������ر�ء�ت  ب��ه��ذه  �جل��م��ي��ع 
قبل  �شلبية  ف��ح�����س  ن��ت��ي��ج��ة  ت�شليم 
�نطلقة �ل�شباق ب� 48 �شاعة ف�شل 
�لأم��ن��ة خلل  �مل�شافات  م��ر�ع��اة  ع��ن 

�حلدث نف�شه.
وتعد فئة 60 قدماً هي �لأكرب و�لأهم 
�ل�شر�عية  �ملحامل  �شباقات  بني  من 
�لرت�ثية، ل�شيما و�أنها حتتاج ملجهود 
وكذلك  �ل�شباقات،  خ��لل  م�شاعف 

حتتاج لأعد�د كبرية من �لبحارة.
وت��ت��ن��وع �أع���م���ار �ل��ب��ح��ارة ع��ل��ى ظهر 
و�ل�شباب،  �لكبار  بني  �لو�حد  �ملحمل 
ب��ق��ي��ادة �ل��ن��وخ��ذة �ل���ذي ي��ح��دد دوماً 

��شرت�تيجية خو�س �ل�شباقات.
م�شافة  ت�����ش��ل  �لأح�������و�ل  �أغ���ل���ب  ويف 
�ل�شباقات �لتي ينظمها نادي �أبوظبي 
�إىل  و�ليخوت  �ل�شر�عية  للريا�شات 
�شباق  ع��د�  فيما  ب��ح��ري��اً  م��ي��ًل   20
م��ه��رج��ان دمل���ا �ل��ت��اري��خ��ي �ل����ذي يعد 
منذ  �لإط���لق  على  �لأط���ول  �ل�شباق 
ن�����ش��اأة ه���ذه �ل��ن��وع��ي��ة �ل��رت�ث��ي��ة من 

�ل�شباقات.

اختتام دورة الأكادميية الأوملبية التعريفية للري�سة الطائرةانطالق �سباق »اأبو الأبي�س« للمحامل ال�سراعية فئة 60 قدما نهاية الأ�سبوع اجلاري بجوائز 4 ماليني درهم
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الفجر الريا�ضي

ي�شعى �لود�د �ملغربي وماميلودي �شند�ونز �جلنوب �أفريقي �إىل �شمان تاأهلهما 
�إىل �لدور ربع �لنهائي لدوري �أبطال �أفريقيا لكرة �لقدم، عندما يتو�جهان مع 
حوريا كوناكري �لغيني ومازميبي �لكونغويل �لدميقر�طي يف �جلولة �لر�بعة 
�للقب  ح��ام��ل  �مل�شري  �لأه��ل��ي  ي��اأم��ل  فيما  �ل��ن��ه��ائ��ي(،  )ث��م��ن  �ملجموعات  ل���دور 
�شاأن غرمه  �شاأنه  �لقارية،  �مل�شابقة  �لبقاء يف  �آماله يف  وتعزيز  �لتو�زن  ��شتعادة 
�لتون�شي  �لرتجي  مع �شيفه  متجدد�ً  �لذي ي�شرب موعد�ً  �لزمالك  �لتقليدي 
ثقيًل على حوريا يف  باللقب مرتني، �شيفاً  �ملتّوج  �ل��ود�د،  ويحّل  لقاء قمة.  يف 
�ملجموعة �لثالثة. يتطلع �ملت�شدر بالعلمة �لكاملة )9 نقاط( �ىل تكر�ر فوزه 

و�شمان �نتز�ع �وىل بطاقات �لدور ربع �لنهائي.
وكان �لفريق �ملغربي قد فاز مبلعبه -2�شفر قبل �ن يتعر حملياً بتعادل خميب 

مع �ملغرب �لتطو�ين 2-2 �أفقده فر�شة �لبتعاد يف �ل�شد�رة وحيد�ً.
�لنيجريي  �أبرزهم  �للعبني  من  كبرية  جمموعة  �لحمر  �لفريق  عن  ويغيب 
�لبنزرتي على خط هجومه  فوزي  �لتون�شي  ويعّول مدربه  باباتوندي.  مي�شال 
م�شوفا  �شيمون  و�ل��ت��ن��ز�ين  �أه����د�ف(   4( �لكعبي  �أي���وب  �ملهاجم  ب��وج��ود  �ل��ق��وي 

و�لليبي موؤيد �لليف وقائدي �لو�شط وليد �لكرتي ويحيى جرب�ن.
�ل�شنغايل لم��ني ند�ي  ن��ق��اط(، فيتطلع بقيادة م��درب��ه  �ل��ث��اين )4  �أم��ا ح��وري��ا 
لإيقاف �شل�شلة �نت�شار�ت �لود�د و�إنعا�س �آماله يف بلوغ دور �لثمانية، حيث يعول 
�أوكان�شي و�لنيجريي  على �حلار�س مو�شى كامار� و�ملهاجم �لبوركيني مانديل 

�شيمون بولجي.
ويف �ملجموعة عينها، �شيكزن كايزر ت�شيف�س �جلنوب �أفريقي �لثالث )4 نقاط( 
�أمام �ختبار جدي لتعزيز حظوظه يف بلوغ دور �لثمانية، عندما يحل على برتو 

�أتلتيكو �لأنغويل متذيل �لرتتيب بل �أي نقطة بعد ثلث خ�شار�ت متتالية.
و�شيف  �ل��زم��ال��ك،  �شيظهر  حيث  �ل���دويل،  �لقاهرة  ملعب  �ىل  �لأن��ظ��ار  وتتجه 

2002، بوجه جديد  �آخرها  و�ملتوج يف خم�س منا�شبات  �ملا�شية  �لن�شخة  بطل 
بعد عودة �ملدرب �لفرن�شي باتري�س كارتريون �ىل من�شب �ملدير �لفني، �أمًل يف 
�لثاأر من �شيفه �لرتجي �لتون�شي �لفائز ذهابا 3-1، عندما يتو�جهان يف قمة 

�ملجموعة �لر�بعة.
�ل�شوبر  �أب��رزه��ا  �ألقاب  �لبي�شاء" �ىل ع��دة  "�لقلعة  ق��اد  �ل��ذي  ك��ارت��ريون  ويعود 
�لفريقي على ح�شاب �لرتجي بالذ�ت يف �ملو�شم �ملا�شي، وذلك بدًل من �لربتغايل 
جاميي بات�شيكو �لذي �أقيل بعد �شل�شلة نتائج متو��شعة، �آخر �ل�شقوط يف ملعب 

ر�د�س يف �جلولة �ل�شابقة.
وتعد �ملبار�ة ح�شا�شة للزمالك �لثالث بفارق 5 نقاط عن �لرتجي، وياأمل فيها 

كارتريون حّل مع�شلة �لعقم �لهجومي.
�أ�شهر لل�شر�ف على  �شتة  قبل  تركه  �ل��ذي  للنادي  غ��د�ة عودته  �لفرن�شي  �أك��د 
�لتعاون �ل�شعودي، �أن "�نطلقة �لزمالك �شتكون من لقاء �لرتجي �أحد �أقوى 

�لفرق يف �إفريقيا من �لناحية �لفنية و�لبدنية".
هو  يهمني  م��ا  لكن  فقط،  فنية  لي�شت  "مهمتي  �لر�شمي  �ل��ن��ادي  ملوقع  �أو���ش��ح 
��شتعادة �لروح �ملفقودة يف �لفريق وهذ� ما قلته للعبني خلل �جتماعي معهم، 

وو�ثق باأنهم �شي�شاعدونني على تنفيذ ذلك".
�لذهاب،  ل��ق��اء  يف  ل��ط��رده  ف��ت��وح  �أح��م��د  �لظهري  خ��دم��ات  ك��ارت��ريون  و�شيفتقد 

بالإ�شافة �إىل حممود عبد �لر�زق �شيكابال للإ�شابة.
بن�شرقي  ��شرف  و�ملغربي  �شا�شي  فرجاين  �لتون�شي  �نطلقات  على  و�شيعّول 
�لأد�ء  �ن ينخف�س  باإ�شر�ف كارتريون، قبل  �أف�شل م�شتوياته  �شابقاً  �لذي قدم 

مع بات�شيكو.
�أرب��ع منا�شبات، �ن  "باب �شويقة" �ملت�شدر )7 نقاط(، و�ملتوج يف  وي��درك فريق 
مو�جهة �لزمالك قد ت�شكل ج�شر �لعبور �إىل �لدور �ملقبل قبل جولتني من نهاية 

دور �ملجموعات، وذلك من خلل حتقيق �لفوز.
�أور�ق ر�بحة ل �شيما  �ل�شعباين منقو�شاً من عدة  و�شيكون فريق �ملدرب معني 
لعب �لو�شط غيلم �ل�شعليل ب�شبب �لإ�شابة، كما �شيغيب فادي بن �شوق بعد 

تاأكد �إ�شابته بفريو�س كورونا، و�جلز�ئري عبد�لرحمن مزيان ب�شبب �ملر�س.
لكن �ل�شعباين ي�شم ت�شكيلة قوية قادرة على تكر�ر �لنت�شار خ�شو�شاً بوجود 
�لظهري حمدي �لنقاز و�لقائد خليل �شمام. وكان �لرتجي قد خ�شر "كل�شيكو 
�ملو�شم  هذ�  �لثاين  �ل�شقوط  وهو  �شفر2-  �ل�شاحلي  �لنجم  يد  تون�س" على 
ي�شت�شيف  عندما  �لثاين  �ل��دور  �جلز�ئر  مولودية  ي�شارف  وقد  �للقب.  حلامل 
فاإن  وبالتايل  �لثاين،  �ملركز  يف  نقاط  تونغيث �ل�شنغايل. وميتلك �ملولودية 5 
و�إطاحة  �لتاأهل  من  مقربة  على  ي�شعه  �لرتجي  �أم��ام  �لزمالك  وخ�شارة  ف��وزه 
�ل��ذي ميتلك  �ل��ت��و�زن للفريق  �ل��ق��ادر �لعمر�ين  �ل��زم��ال��ك. و�ع���اد م��درب��ه عبد 

ت�شكيلة متجان�شة يقودها لعب �لو�شط تويف عد�دي و�جلناح بلل بن �شاحة.
�شعبة  مهمة  يف  �للقب  حامل  �لأه��ل��ي  �شيكون  �ل��زم��ال��ك،  مو�طنه  غ��ر�ر  وعلى 
للغاية ب�شيافه فيتا كلوب �لكونغويل �لدميقر�طي يف كين�شا�شا �شمن �ملجموعة 
كلوب  فيتا  نقاط خلف  باأربع  �ملجموعة  �لثالث يف  �ملركز  �لأهلي  �لأوىل. يحتل 
�لر�شيد و�لذي يتفوق بالأهد�ف، فيما يت�شدر �ملجموعة �شيمبا  �لثاين بنف�س 

�لتنز�ين بر�شيد 7 نقاط.
وي�شعى "نادي �لقرن" �إىل ك�شر �لنح�س �لذي يلزم �لفرق �مل�شرية عندما تلعب 
يف �لكونغو �لدميقر�طية، ومل ي�شبق لأي فريق م�شري �أن حقق �أي �نت�شار يف 

�آخر 22 مبار�ة قارية، �إذ خ�شرت خللها 16 مرة وتعادلت يف 6 منا�شبات.
مدربه  بقيادة  �لعا�شر،  �ل��ق��اري  �للقب  نحو  م�شو�ره  مو��شلة  �لأه��ل��ي  وين�شد 
�لنتائج  بعد  �لن��ت��ق��اد�ت  تلحقه  �ل���ذي  مو�شيماين  بيت�شو  �أف��ري��ق��ي  �جل��ن��وب 
�لأخرية �لتي ير�ها ع�شاق �لنادي متو��شعة جد�ً، ول �شيما بعد �لتعادل مع فيتا 

كلوب 2-2 ذهابا يف �لقاهرة.
لعبيه،  معنويات  رف��ع  على  �خلطيب  حممود  �مل�شري  �ل��ن��ادي  رئي�س  وحر�س 
قائًل "لبد �أن نتوجه �إىل �لكونغو ب�شخ�شية �لأهلي، ونخو�س مبار�ة فيتا كلوب 
مبنتهى �لقوة و�جلدية، ما كان يجب �أن نكون يف هذ� �ملوقف، ولكن ثقتنا فيكم 
كبرية". ويبدو مو�شمياين يف و�شع حرج، بعد �لإ�شابات �لتي طالت �برز عنا�شر 
�لفريق ول �شيما �لتون�شي علي معلول، ف�شًل عن تر�جع �أد�ء �للعبني ليظهر 
�لفريق مب�شتوى باهت يف مبارياته �لأخرية برغم �لفوز على �ل�شماعيلي حملياً. 
ويحل �ملريخ �ل�شود�ين )نقطة و�حدة( �شيفاً على �شيمبا �لتنز�ين �ملت�شدر )7 

نقاط( يف د�ر �ل�شلم.
ويف �ملجموعة �لثانية، ي�شعى ماميلودي �شند�ونز )9 نقاط( بطل 2016 �ىل 
�شمان تاأهله لربع �لنهائي عندما ي�شت�شيف مازميبي �لكونغويل �لدميقر�طي 
)نقطتني( �ل�شاعي �ىل لقب �شاد�س يف تاريخه قارياً، يف بريتوريا. وكان �لفريق 
 2008 �لعام  منذ  ملعبه  �أول خ�شارة مبازميبي يف  �أحل��ق  قد  �أفريقي  �جلنوب 
�لتاأهل ملاميلودي  �إن حتقق  �لر�بع تو�ليا  �لفوز  �ل�شابقة. و�شي�شمن  يف �جلولة 
وت�شم  مانكوبا،  منغيتي  �مل���درب  يقودها  ج��د�ً  قوية  ت�شكيلة  على  يعول  �ل��ذي 
لعبني بارزين مثل �لأوروغو�ياين غا�شتون �شريينو و�ملد�فع �لرب�زيلي ريكاردو 
للحتاد  رئي�شاً  �نتخب  قد  موت�شيبي  باتري�س  �لنادي  رئي�س  وك��ان  نا�شيمنتو. 

�لفريقي "كاف" �جلمعة �ملا�شي، ليتنازل عن من�شبه لنجله.
و�شتكون �لقمة �لعربية بني �شباب بلوزد�د �جلز�ئري )نقطتان( وم�شيفه �لهلل 
�لفريقني  فيها لأي من  �ل�شود�ين )نقطتان( يف �خلرطوم حا�شمة، ول جمال 
 1-1 ذهابا  تهادلهما  بعد  �لثلث  لنقاط  ويتطلع كل منهما �ىل  لهذ�  �لتعر، 
و�شتكون �ملبار�ة �لأوىل لبطل �ل�شود�ن بقيادة مدربه �جلديد �لربتغايل ريكاردو 

فورمو�شينيو.

مدريد  ري��ال  فريقه  �شفوف  �إىل  ر�م��و���س  �شريخيو  �ل��دف��اع  قطب  ع��اد 
بعد �إ�شابة �أبعدته حو�يل �ل�شهرين خلل مبار�ة فريقه �شد �لت�شي يف 
�ليطايل  فريقه لتالنتا  مو�جهة  ع�شية  لكن  �ل�شبت،  �ملحلي  �ل��دوري 
يف �إياب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا �ليوم �لثلثاء، ل تز�ل �ل�شكوك 

حتوم حول م�شتقبله يف �شفوف �لفريق �مللكي.
ركبته  ��شابته يف  �لوىل منذ  للمرة  �لت�شي  �شاعة �شد  ر�مو�س  وخا�س 
قبل �شهرين و�شيكون بت�شرف مدربه �لفرن�شي زين �لدين زيد�ن �شد 

�تالنتا.
ول �شك بان وجوده يف �خلط �خللفي لريال مدريد مينح �لفريق جرعة 
�لفريق  �ف�شلية على ح�شاب  فريقه ميلك  بان  �شيما  ل  هائلة،  معنوية 

�ليطايل بعد �ن تقدم عليه يف عقر د�ره بهدف دون مقابل.
ع��ام��ا( يف   34( ر�م��و���س  م�شتقبل  ح��ول  �ل�شكوك  ذل��ك ل يحجب  لكن 
�شفوف �لنادي �مللكي و�شط �نباء عن �ن رئي�س �لنادي فلورنتينو بريي�س 
عر�س عليه جتديد �لعقد ل�شنتني على �ن يح�شم منه 10 يف �ملئة من 
�ل��ذي يتقا�شاه  �لعقد لعام و�ح��د مع �لج��ر  �و جتديد  �ل�شنوي،  �ج��ره 

حاليا، يف حني يطالب ر�مو�س بعقد ملدة �شنتني مع �جره �حلايل.
وحت��ّدث �لفائز مع ري��ال مدريد ب��دوري �أبطال �أوروب��ا 4 م��ر�ت عن 

"ثمة �لكثري من �ل�شكوك. �ود �أن �لقي �ل�شوء على  م�شتقبله بقوله 
به  �فكر  ما  �حل��ايل. كل  �لوقت  �شيء جديد� يف  لكن ل  �مل�شاألة  ه��ذه 
هو �لعودة من ��شابتي و�نهاء �ملو�شم باف�شل طريقة ممكنة. ل �شيء 
بان  �ثنان  يختلف  ول  �لعقد".  جتديد  مب�شاألة  يتعلق  ما  يف  جديد� 
�حلديث  �لع�شر  يف  �ملد�فعني  �ف�شل  �ح��د  �لرج���ح  على  ه��و  ر�م��و���س 

وبل �شك �لكر جناحا، وعلى �لرغم من بع�س �لرت�جع فان 
غ��اي��ة �لهمية،  يبقى يف  م��دري��د  ري���ال  ت��و�ج��ده يف �شفوف 

وعندما توج فريقه بلقب �لدوري �ملحلي �ملو�شم �ملا�شي 
كان ر�مو�س �للعب �لهم يف �شفوف فريقه.

زيد�ن  �لدين  زين  �لفرن�شي  �لفريق  م��درب  و�ك��د 
م�شري  يح�شم  �ن  "�آمل  ب��ق��ول��ه  ر�م���و����س  �ه��م��ي��ة 

ر�مو�س يف ��شرع وقت ممكن".
يف  و�ل��ث��لث��ني  �خلام�شة  �شيبلغ  �مل��د�ف��ع  �ن  بيد 
قد  رحيله  ب��ان  �شك  ول  �حل���ايل  �ل�شهر  نهاية 
�لناحية  من  �لتعايف  يحاول  �ل��ذي  ناديه  يريح 
ري��ال مدريد  �رب��اع  ن�شبة  �ملادية. فقد تر�جعت 
وهي  ي���ورو،  مليون   50 بنحو  �ملا�شي  �ملو�شم 
�ملو�شم  ن�شبة مر�شحة لكي تكون �كرب خلل 

�ملدرجات  �شيغيب �جلمهور عن  �حل��ايل حيث 
ملو�شم باكمله.

يطرحها  �لتي  �ملعادلة  �ن  كما 
�ل����ن����ادي  �د�رة  جم���ل�������س 
بايجاد  �ل��ت��وف��ي��ق  يف  ه���ي 
تطوير  ب�����ني  �ل�������ت�������و�زن 

م�شتوى �لفريق من خلل 
ب���اب���رز جنومه  �لح���ت���ف���اظ 

و�ت��اح��ة �مل��ج��ال �م��ام �لتعاقد 
مع دماء جديدة.

ويجد ر�مو�س نف�شه يف �شلب هذه 
د�خل  �يقونة  يعترب  فهو  �مل��ع��ادل��ة، 

�لنادي ول يرتدد يف �لف�شاح عن �ر�ئه يف �لمور �حل�شا�شة وعندما تثار 
�مامه م�شاألة جتديد دماء �لفريق يقول "قال �شانتياغو برنابيو )رئي�س 
ريال مدريد �لتاريخي(، بان ل وجود للعبني كبار �ل�شن و�خرين �شغار 
�ل�شن، ثمة لعبون جيدون و�خرون �شيئون. ��شتطيع �للعب لثلث، �ربع 

�و حتى خم�س �شنو�ت قادمة".
و��شاف بان �لمر يتعلق �ي�شا بالحرت�م بقوله "�ود �لرحيل و�شمريي 

مرتاح. �ريد �خلروج من �لباب �لمامي".
�ر�دو�  �نه يف حال  �ملع�شلة �حلقيقة �مام بريي�س وجمل�س �لد�رة،  لكن 
�لتعاقد مع �ملهاجم �لفرن�شي كيليان مبابي من باري�س �شان جرمان �و 
�لروجي �إرلينغ هالند من بورو�شيا دورمتوند �لملاين، فيتعني عليهم 

�لقيام بت�شحيات يف مكان ما.
لكن ثمة حتذير�ت من تخلي عن لعبني ركائز يف �لفريق وخري مثال 
لوي�س  �لوروغ��وي��اين  مهاجمه  عن  بالتخلي  بر�شلونة  قيام  ذل��ك  على 
�شو�ري�س ل�شالح مناف�شه �تلتيكو مدريد �لذي 
بف�شل  �ملحلي  �للقب  لح��ر�ز  مر�شحا  يبدو 

�هد�ف �شو�ري�س بالذ�ت.
�ل��ت��خ��ل��ي ع��ن زميله  وي�����ش��ري ر�م���و����س �ىل 
رونالدو  كري�شتيانو  �لربتغايل  �ل�شابق 
ثلثة  قبل  �ليطايل  يوفنتو�س  ل�شالح 
مدريد  وريال  "كري�شتيانو  بقوله  مو��شم 
بالرحيل  ل��ه  ل�شمح  �ك��ن  مل  خ�شر.  كلهما 
�لعامل وكان  لنه �حد �ف�شل �للعبني يف 

بامكانه م�شاعدتنا للفوز".
وختم قائل "ثمة علقات 
يجب �أن تبقى مدى 

�حلياة".

ي�شتقبل ريال مدريد �لإ�شباين، حامل �للقب 13 مرة، �أتالنتا �لإيطايل �ليوم 
�لثلثاء يف �إياب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا يف كرة �لقدم، متكئاً على فوزه 
بعد  �شهولة  �أك��ر  �لإنكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  مهمة  تبدو  فيما  بهدف،  ذهاباً 

تفّوقه على بورو�شيا مون�شنغلدباخ �لأملاين بثنائية.
وكان �لفريق �مللكي قد تفّوق على �أتالنتا يف عقر د�ره بهدف متاأخر من ظهريه 
مبار�ته  معظم  �ليطايل  �لفريق  خو�س  بعد  وذل��ك  مندي،  ف��ريلن  �لفرن�شي 

منقو�شاً عددياً �إثر طرد �ل�شوي�شري رميو فرويلر بعد ربع �شاعة.
وي�شعى �أتالنتا، بقيادة مدّربه �لفذ جان بيريو غا�شبرييني، �إىل تعوي�س خيبة 

�لذهاب و�لثاأر لإكماله معظم �ملبار�ة بع�شرة لعبني.
قال غا�شبرييني بعد خ�شارة �لذهاب "يكفي �أن نفوز يف مدريد، يجب �أن نفوز... 

نحن يف �أف�شل و�شعية ممكنة، لأننا �أمام �حتمال وحيد، �لفوز".
وكان �أتالنتا قد حقق نتيجة تاريخية �ملو�شم �ملا�شي، ببلوغه ربع نهائي دوري 

�لبطال، وكان قريباً جد�ً من �ملربع �لأخري.
ويحقق ر�ب��ع �ل���دوري �لي��ط��ايل ر�ه��ن��اً نتائج مميزة خ��ارج �أر���ش��ه، ب��ف��وزه على 

ليفربول  )-4�شفر(،  �ل���دمن���ارك���ي  م��ي��دت��ي��لن��د 
�لإنكليزي )-2�شفر( و�أياك�س �أم�شرتد�م 

تهتز  �أن  دون  )-2�شفر(،  �لهولندي 
�شباكه.

�شعبة  مهمة  ديا"  "ل  �أم���ام  لكن 
ب������اإي������ق������اف م�����ه�����اج�����م ري�������ال 

بنزمية  ك���رمي  �لفرن�شي 
�ملتميز ر�هناً بنجاعة 

لفتة، وذلك بعد غيابه عن مبار�ة �لذهاب ب�شبب �لإ�شابة.
�إيقاف �شل�شلة �شود�ء خ�شر  يف �ملبار�ة �لثانية، ياأمل بورو�شيا مون�شنغلدباخ يف 
بود�ب�شت  �لنكليزي يف  �شيتي  يو�جه مان�ش�شرت  تو�لياً، عندما  �شت مر�ت  فيها 

بعد خ�شارته ذهاباً �شفر2-.
وجاءت هذه �ل�شل�شلة بعد �إعلن مدرب "�ملهور" ماركو روزه �نه �شينتقل لتدريب 

بورو�شيا دورمتوند �ملو�شم �ملقبل.
للمرة  �لنكليزي  �ل��دوري  لقب  �أ�شبح  �إذ  غيمته،  على  �شيتي  يحّلق  �ملقابل،  يف 
�لثالثة يف �أربعة �أع��و�م يف متناوله، لكن �شبح �إح��ر�ز لقب دوري �لأبطال يخّيم 
على �ملدرب �لإ�شباين بيب غو�رديول �لذي تعاقدت معه �إد�رة �شيتي �لإمار�تية 

لهذ� �لغر�س.
لكن مو��شمه  �لأب��ط��ال،  دوري  �شت مباريات يف  �آخ��ر  �شيتي يف  �شباك  تهتز  ومل 

�ملا�شية �شهدت خروجاً در�ماتيكياً للطرف �لأزرق من مدينة مان�ش�شرت.
* برنامج �ياب ثمن �لنهائي )20،00 ت غ(:

ريال مدريد �ل�شباين - �أتالنتا برغامو �لإيطايل )-1�شفر ذهابا(
م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي �لإن���ك���ل���ي���زي - ب��ورو���ش��ي��ا م��ون�����ش��ن��غ��لدب��اخ �لمل����اين 

)-2�شفر(
�لأربعاء:

 - �لأمل����اين  ب��اي��رن ميونيخ 
لت�شيو �لإيطايل )1-4(

ت�����ش��ل�����ش��ي �لإن����ك����ل����ي����زي - 
�أت�����ل�����ت�����ي�����ك�����و م�����دري�����د 
�لإ������������ش�����������ب�����������اين 

)-1�شفر(

 الدور ربع النهائي لدوري اأبطال اإفريقيا

الوداد وماميلودي حل�سم التاأهل ووجه جديد للزمالك 

•• دبي - وام:

تبد�أ �ليوم �لثلثاء مرحلة �حل�شم على بطاقتي �لتاأهل للمبار�ة �خلتامية 
�ملقبل  �جلمعة  ي��وم  تقام  �لتي   2021 للبولو  دب��ي  حت��دي  كاأ�س  ببطولة 
تقام  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  حيث  و�لفرو�شية  للبولو  �حلبتور  ومنتجع  ن��ادي  يف 
يلتقي  �ملا�شيني حيث  و�لثاين  �لأول  �ليومني  �لفائزة يف  للفرق  مبار�تني 
�جلديد  �لبولو  �شيف  بيلندي  فريق  �لظهر  بعد  من  و�لربع  �لثالثة  يف 
وميثله �حل�شناء نارجنتون وحممد �حلبتور وجالريمو وبانر�يف وفريق 
بلز�  ومانويل  وتوما�س  �ريارتي  و�شانتو�س  رو���س  كيم  وميثله  بات�شتوين 
�شمو  بقيادة  �لإم����ار�ت  ف��ري��ق  ع�شر�  و�لن�شف  �ل��ر�ب��ع��ة  عند  يلتقي  فيما 

�ل�شيخة ميثاء بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم ورجا �أبو �جليبني ولوكا�س 
مونتيفريد وكروتو وفريق بن دري وميثله خالد بن دري ور��شد بن دري 

وبات�شتوين وجريجوري.
وتقام مبار�تان يوم �لأربعاء �لأوىل جتمع بني فريق �لذئاب وفريق �ل�شيخة 
عليا فيما جتمع �ملبار�ة �لثانية بني فريقي تر�توك هي�شكث و�يفز� مهرة 
�لفرعي �شباح �جلمعة مبار�تني يتم من خللهما حتديد  �مللعب  وي�شهد 
�ملركزين �لثالث و�لر�بع و�ملركزين �ل�شابع و�لثامن. وكان �ليوم �لثاين من 
�لبطولة �شهد فوز فريق �لإمار�ت على فريق ترتوك هي�شكث بت�شعة �أهد�ف 
فريق  على  بات�شتوين  فريق  فاز  كما  �لهدف  ون�شف  �أه��د�ف  �شبعة  مقابل 
�ل�شيخة عليا بخم�شة �أهد�ف مقابل �أربعة �أهد�ف ففي �ملبار�ة �لوىل جنح 

فريق �لإمار�ت بقيادة �شمو �ل�شيخة ميثاء بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف 
حتقيق فوز م�شتحق على فريق تر�توك هي�شكث �لذي �أنهى �ل�شوط �لأول 
بتقدمه بهدفني ون�شف مقابل هدفني فقط للإمار�ت. ويف �ل�شوط �لثاين 
�أهد�ف  �أه��د�ف ون�شف مقابل ثلثة  باربعة  و��شل فريق هي�شكث تقدمة 
ويتبدل �حلال يف �ل�شوط �لثالث ويتقدم فريق �لإمار�ت بف�شل �لتحركات 
�لو�عية وهديف رجا �أبو �جلبني وهدف كروتو لينتهي هذ� �ل�شوط بنتيجة 

�شبعة �أهد�ف مقابل �شتة �أهد�ف ون�شف لهي�شكث.
�إحر�ز  بعد  ل�شاحلة  �لنتيجة  �لإم���ار�ت  فريق  يح�شم  �ل��ر�ب��ع  �ل�شوط  ويف 
ه��دف��ي��ه �ل��ث��ام��ن و�ل��ت��ا���ش��ع م��ن �شربتي ج���ز�ء م��ن 60 ي����اردة ع��ن طريق 
لوكا�س مونتيفريد لتنتهي �ملبار�ة ل�شالح �لإمار�ت 9 مقابل �شبعة �أهد�ف 

ون�شف.
�للعب  كان  فقد  وبات�شتوين  عليا  �ل�شيخة  فريقي  بني  �لثانية  �ملبار�ة  �أم��ا 
بات�شتوين مل  �أن  �إل  �ل�شيخة عليا مل يكن مب�شتو�ه  �أن فريق  �شجال رغم 
بهدف  �لول  �ل�شوط  �نتهى  حيث  بالكامل  �للعب  جمريات  على  ي�شيطر 
لكل منهما ويف �ل�شوط �لثاين �أحرز بات�شتوين هدفني و�ل�شيخة عليا هدفا 
و�حد�. ويف �ل�شوط �لثالث يحرز بات�شتوين هدفه �لر�بع ويرد عليه فريق 
�ل�شيخة عليا بهدف مماثل لي�شتمر �حلال على ما هو عليه �لفارق هدف 
لتنتهي  و�ح��د�  و�أح��رز كل فريق هدفا  �لخ��ري فكان متكافئا  �ل�شوط  �أم��ا 
�ملبار�ة ل�شالح بات�شتوين بنتيجة خم�شة �أهد�ف مقابل �أربعة �أهد�ف لفريق 

�ل�شيخة عليا.

فريق الإمارات يواجه بن دري وبيالندي يقابل بات�ستوين يف ثالث اأيام كاأ�س دبي لتحدي البولو

رامو�س يواجه اتالنتا و�سط 
�سكوك حول م�ستقبله 

الريال و�سيتي مر�سحان لربع نهائي دوري الأبطال 



 
ُيهدي معلمه 27 األف دولر بعدما وجده يعي�س داخل �سيارته

طالب  �أق��دم  باجلميل،  و�لعرفان  �لوفاء  تعك�س  �إن�شانية  لفتة  يف 
�أمريكي على منح معلمه �ل�شابق 27 �ألف دولر، بعدما فوجئ باأنه 

يعي�س مبفرده د�خل �شيارته.
طلبه،  ب��ني  حمبوباً  م��در���ش��اً  فيلرويل"  "جوزيه  �ل�شيد  وك���ان 
ول��ك��ن ب�����ش��ب��ب ج��ائ��ح��ة ف���ريو����س ك���ورون���ا، و�ن��ت��ق��ال �مل���د�ر����س �إىل 
منظومة �لتعليم عن بعد، قرر �ملعلم �لبالغ من �لعمر )77 عاماً( 
�ل�شتقالة، و�حل�شول على معا�شه �لتقاعدي، ح�شب ت�شريحاته يف 
حمطة "Fox 11 Los Angeles" تابعة لفوك�س نيوز يف لو�س 

�أجنلي�س �لأمريكية.
وقال �ملعلم �إنه قدم ��شتقالته يف مايو -�أيار �ملا�شي، وعقب ح�شوله 
بع�س  ���ش��د�د  يف  ل�شتخد�مه  ط��وي��ًل،  ي��دم  مل  �مل��ع��ا���س  مبلغ  على 
�لعي�س  �ملعلم يف  و��شطر  �ملبلغ،  فانتهى  كانت عليه،  �لتي  �لديون 
د�خل �شيارته، �لتي ي�شتخدمها كغرفة طعام وغرفة نوم، وكو�شيلة 
ر�أ�شاً  �ملعلم  �نقلبت حياة  �أحد طلبه،  �أي�شاً. وعقب لقاء مع  نقل 
على عقب، وقرر �لطالب "�شتيفن نافا" "21 عاماً" �إعطاء معلمه 
يف  للم�شاعدة   "GoFundMe" �شفحة  �أن�شاأ  ثم  دولر�ً،   300

جمع �ملزيد من �لأمو�ل، ون�شر ق�شته عرب من�شة "تيك توك".
�إىل  �ل�شيك  27000 دولر، وقدم  نافا يف جمع مبلغ قدره  وجنح 
د�ر خا�س برعاية  بعيد ميلد يف  �حتفال  �ملعلم فيلرويل خلل 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  "قوة  ن��اف��ا:  وق���ال  �مل��ا���ش��ي.  �لأ���ش��ب��وع  �مل�شنني 
نحتاج  �لأحيان  بع�س  ويف  �لآن،  ج��د�ً  كبرية  �أ�شبحت  �لجتماعي 

�إىل ��شتخد�مها للخري ولي�س لل�شر".

�سركة لتو�سيل حليب الأمهات دليفري
�لثدي"  ل�"حليب  �شريع  تو�شيل  �شركة  بريطانية  �شيدة  �أن�شاأت 
�لر�شاعة  �للتي يعانني من م�شاكل يف  �ملتربعات، للأمهات  من 

�لطبيعية.
وذكرت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية �أن �ل�شيدة جوليا �شارنو 
�لأمهات �جلدد يف منازلهن  �إىل  �لثدي  �إر�شال حليب  متكنت من 
للم�شاعدة يف �إر�شاع �أطفالهن، وقالت: "هناك خدمات لكل �أنو�ع 
�لطعام و�ل�شر�ب عرب �لإنرتنت، فلماذ� ل ميكن تقدمي �خلدمة 
"�شبوتنيك"  ل��وك��ال��ة  وف��ق��اً  للر�شع"،  و�مل��ري��ح��ة  �ل�شهلة  نف�شها 

�لرو�شية.
عمليات  ميلك"،  "ب�شت  �شركتها  عرب  ع��ام��اً(   36( �شارنو  وب���د�أت 
�لت�شليم يف �شبتمرب/�أيلول �ملا�شي، م�شرية �إىل �أنها تلقت عرو�شاً 

عديدة من ن�شاء ذو�ت حليب فائ�س يرغنب يف �لتربع به.
غري  �ملتربعات  تكون  �أن  يجب  �إن��ه  قالت  �ل��ت��ربع،  �شروط  وب�شاأن 
يتناولن  ول  �مل�شتجد،  كورونا  بفريو�س  م�شابات  وغري  مدخنات 

�أدوية مثل �مل�شاد�ت �حليوية �أو م�شاد�ت �لكتئاب.
كما يتم فح�س �حلليب بحثاً عن �أي �أمر��س وفريو�شات ميكن �أن 
تنتقل �إىل �لأطفال، قبل تعقيمه وتعبئته يف خمترب يف �شارنربوك، 

بيدفورد.
بو��شطة  مل   200 �شعة  زجاجية  عبو�ت  يف  �حلليب  �إر���ش��ال  ويتم 
يتم  �أن  �شرورة  مع  م��ربدة،  �شيار�ت  با�شتخد�م  �لتو�شيل  �شائقي 
ت�شليم �لطلب �شخ�شياً، وعدم تركه على عتبات �ملنازل. كما تو�شي 
�أنها  كما  �أي���ام،   5 غ�شون  يف  �ل��ط��ازج  �حلليب  با�شتهلك  �ل�شركة 

توفر �حلليب �ملجمد.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سور ب�سعة لأطباء يلهون باأع�ساء املر�سى
"�إن�شتغر�م"،  ن�شر �شور على  بعد  �لأمريكية حتقيقا عاجل، وذلك  �ل�شحية يف ولية مي�شيغان  �ل�شلطات  فتحت 

تظهر �أطباء وممر�شني يف غرفة �لعمليات، وهم يتباهون باأع�شاء �أزيلت من ج�شد مري�س، عقب عملية جر�حية.
�أمامه وهم يحملون  �أكر من طبيب وممر�شون  و�أظهرت �ل�شور مري�شا ممدد� يف غرفة �لعمليات، بينما وقف 

�أجز�ء بدت وكاأنها �أع�شاء و�أن�شجة �أزيلت من ج�شمه.
ومت �إرفاق �إحدى �ل�شور �لتي تظهر طبيبا يحمل ع�شو� ب�شريا غري و��شح ب�شبب �لدماء �لتي غطته بتعليق يقول: 

"هذه �للعبة �جلديدة يف غرفة �لعمليات... هل ميكنك تخمني وزن هذ� �لع�شو". 
�أنهم  "ديلي ميل" �لربيطانية، فقد عّرفت �ملجموعة �لتي تقف ور�ء هذه �ملن�شور�ت على  وح�شبما نقلت �شحيفة 

عاملون مبجال �لتوليد و�أمر��س �لن�شاء يف م�شفى تابع ملوؤ�ش�شة "�شبيكرتوم هيلث" يف غر�ند ر�بيدز مبي�شيغان.
ومن جانبها قالت "�شبيكرتوم هيلث" يف بيان، �إنها فتحت حتقيقا يف �حلادثة، م�شرية �إىل "�شعورنا بال�شدمة لن�شر 

مثل هذه �ل�شور على �إن�شتغر�م. نعمل على حّل هذه �مل�شكلة، و�شمان عدم تكر�رها يف �مل�شتقبل".
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كوكبة من النجمات يف عمل واحد.. تفا�سيل اأعز الولد
جمهور �ل�شينما �مل�شرية على موعد مع عر�س فيلم �أعز �لولد خلل �أيام 
�أمني،  مريفت  �أب��رزه��ن  �لفن،  جنمات  من  كوكبة  ي�شم  عمل  وه��و  قليلة، 
ودلل عبد �لعزيز، و�شريين، و�إنعام �شالو�شة، وغريهن من جنمات �ل�شينما 

�مل�شرية �للتي �شاركن ك�شيفات �شرف �أي�شا.
وتك�شف خمرجة �لفيلم، �شارة نوح، يف ت�شريحات خا�شة ملوقع "�شكاي نيوز 
عربية"، عن كو�لي�س وتفا�شيل �لعمل، وب�شكل خا�س كو�لي�س تعاملها مع 
�لفنانة �لر�حلة رجاء �جلد�وي، �لتي ظهرت ك�شيفة �شرف �شمن �أحد�ث 
حفظي  وحممد  �أ�شامة  ه��اين  �إن��ت��اج  من  -وه��و  �لفيلم  �إن  وتقول  �لفيلم. 
�ملا�شيني، من  �لعامني  م��د�ر  تاأخر عر�شه على  �ل��ذي  �لباجوري-  وه��ادي 
�مل�شاهدة  �إح��دى من�شات  19 مار�س �جل��اري على  �أن يتم عر�شه يف  �ملقرر 
�لإلكرتونية. وت�شري نوح �إىل �أنها كانت تاأمل �أن يتم عر�س �لفيلم يف دور 
�لفر�شة  يجد  مل  �نتهائه  منذ  كاملني  عامني  م��د�ر  على  لكنه  �ل�شينما، 
جتربة  و�شعيدة" ع��ن  "ر��شية  �أن��ه��ا  �إىل  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  لفتة  �ملنا�شبة، 

�لعر�س على �ملن�شة �لإلكرتونية.
وتو�شح �ملخرجة �أن "ق�شة فيلم �أعز �لولد تدور يف �إطار �جتماعي كوميدي 
�لأحفاد باجلد�ت، من خلل ق�شة تت�شمن تعر�س  و�أ�شري، حول علقة 
�أح��ف��اده��ن من  �إن��ق��اذ  �لأط��ف��ال للخطف، بينما �جل���د�ت �لأرب����ع ي��ح��اول��ن 

�لع�شابة، فيو�جهن �لعديد من �ل�شغوطات".

يف بيته باخلرطوم.. العود يتاألق عزفا و�سناعة
�أعو�د  �أول  نتاج  �ل�شود�ن،  �لعود" يف  "بيت  �أ�شرة  ليلة مو�شيقية، قدمت  يف 
�لأو�شاط  ودع��م  باإعجاب  لتحظى  �لبلد،  يف  عاملية  مبو��شفات  م�شنوعة 
ن�شري  �لعر�قي  �ملو�شيقار  يديره  �ل��ذي  �لعود"،  "بيت  ويهتم  �ملو�شيقية. 
وبغد�د  و�أب��وظ��ب��ي  و�لإ���ش��ك��ن��دري��ة  �ل��ق��اه��رة  ب��ني  �ملختلفة  ف��روع��ه  �شمة يف 
توؤهل  حم��رتف��ة،  ب��ط��رق  �ملو�شيقية  �لآلت  ب��در����ش��ة  �خل��رط��وم،  وم��وؤخ��ر� 

�لد�ر�شني لأعلى مر�تب �ملو�شيقى �لعربية.
حديثة  ور�شة  ب��د�أت  ومعه  ع��ام،  نحو  قبل  �لعود" �خلرطوم  "بيت  و�فتتح 
�لذي  فا�شل،  حممد  يعرب  �لأع���و�د  �شانع  �إ���ش��ر�ف  حت��ت  �ل��ع��ود  ل�شناعة 
يعمل يف هذه �ل�شناعة منذ عقود طويلة، حتى �أ�ش�س ور�شته �خلا�شة عام 
2008 يف بلجيكا. و�شهدت �ملرحلة �ملا�شية �هتماما كبري� ب�شناعة �لعود يف 
�ل�شود�ن. ويقول فا�شل �إن �أغلب �ملو�شيقيني �ملحرتفني يف �ل�شود�ن يجلبون 
�لآلت من �خلارج، "فكان لز�ما على بيت �لعود ت�شنيع بل وتعليم �شناعته 
�ل�شيد.   ق�شم  وحممد  �لطيار  م�شطفى  بينهم  من  �شود�نيني"،  لطلب 
�إن تعلقه بالعود بد�أ منذ وقت  "�شكاي نيوز عربية"،  ويقول �لطيار ملوقع 
مبكر، م�شيفا: "��شتمعت يف مرة ملقطوعة لن�شري �شمة، وبعدها قررت �أن 
��شنع عودي بنف�شي، حتى وجدت فر�س تعليم �ل�شناعة يف بيت �لعود، من 

خلل ور�شة متكاملة ومدربني عامليني حمرتفني، مما �أفادين كثري�".

لهذا ال�سبب ل يحمل 
جا�سنت بيرب هاتفًا حمموًل

�ل���ع���امل���ي  جا�شنت  �ل���ف���ن���ان  ك�����ش��ف 
�أن��ه ل يحمل هاتفا حممول  بيرب  
للت�شال   iPad جهاز  وي�شتخدم 
يريد  م��ن  م��ع  و�لتو��شل  بفريقه 
وذل����ك ���ش��م��ن م��ق��اب��ل��ة م���ع جملة 

"بيلبورد".
وحت������دث ب���ي���رب ع����ن �ل����ه����دف من 
ي���ح���اول �لرتكيز  �إن����ه  ذل���ك وق����ال 
على �شحته �لعقلية وكيفية و�شع 
تعلمت  "لقد   : ل��ن��ف�����ش��ه  ح�������دود�ً 
ول  لنف�شي،  ح���دود  و���ش��ع  كيفية 
�أ�شعر �أنني مدين لأي �شخ�س باأي 
���ش��يء، وق���د ���ش��اع��دين ذل���ك يف �أن 
�أك��ون ق��ادر� على قول ل و�أن �أكون 

حازًما يف ذلك"
وت��اب��ع م�����ش��ري� �أن����ه و���ش��ع قو�نني 
�أن����ه ع��ن��دم��ا ت�شبح  ل��ن��ف�����ش��ه وه���ي 
�ل�شاعة �ل�شاد�شة م�شاًء يتوقف عن 
لزوجته،  وق��ت��ه  ويخ�ش�س  �لعمل 
ث���م ي��ذه��ب ل��ل��ن��وم ب���اك���ر� ق��ب��ل �أن 

ي�شتيقظ يف �ل�شاعة 8 �شباحا.

رايا والتنني الأخري يحتفظ 
ب�سدارة اإيرادات ال�سينما 

�ملتحركة  �ل��ر���ش��وم  فيلم  �ح��ت��ف��ظ 
ل�شت  ذ�  �آن��������د  "ر�يا  �جل�����دي�����د 
�لأخري"  و�لتنني  "ر�يا  در�غون" 
ب�شد�رة  دي���زين  �شركة  �إن��ت��اج  م��ن 
�أم����ريك����ا  �ل�����ش��ي��ن��م��ا يف  �إي������������ر�د�ت 
بلغت  �إي�����ر�د�ت  حمققا  �ل�شمالية 
عطلة  خ���لل  دولر  م��ل��ي��ون   5.5

نهاية �لأ�شبوع.
�لإير�د�ت  �إجمايل  يرتفع  وبذلك 
مليون   15.8 �إىل  للفيلم  �ملحلية 
�إي�������ر�د�ت  �ل��ف��ي��ل��م  وح���ق���ق  دولر. 
بلغت 36 مليون دولر �أخرى على 
�إير�د�ته  لرتتفع  �ل��ع��امل  م�شتوى 
 52.6 �إىل  �لإج���م���ال���ي���ة  �ل��ع��امل��ي��ة 

مليون دولر.
�ملتحركة  �ل��ر���ش��وم  فيلم  وت��ر�ج��ع 
�إنتاج �شركة  �آند جريي( من  )توم 
�لثاين  �مل��رك��ز  �إىل  ب��رو���س  و�رن����ر 
�أربعة  هذ� �لأ�شبوع باإير�د�ت بلغت 
�لثالث  �لأ�شبوع  يف  دولر  مليني 

لطرحه.
ويف �ملركز �لثالث جاء فيلم �لإثارة 
ووكينغ(  )كيو�س  �لعلمي  و�خليال 
�إنتاج  م���ن  �لفو�شى"  "�شريان 
بلغت  ب��اإي��ر�د�ت  �شركة ليونزغيت 

2.25 مليون دولر.
وحل �لفيلم �لدر�مي )بوغي( من 
ف��وك��ا���س فيت�شرز يف  ���ش��رك��ة  �إن��ت��اج 
�ألف   730 م�شجل  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز 

دولر.
وجاء فيلم �لر�شوم �ملتحركة "عائلة 
كرودز  جديد" )ذ�  ع��ه��د  ك����رودز: 
�إن��ت��اج �شركة  �إي����دج( م��ن  :�إي���ه نيو 
�خلام�س  �مل���رك���ز  يف  ي��ون��ي��ف��ر���ش��ال 

م�شجل 520 �ألف دولر.

�سطو م�سلح على منزل دي ماريا
ملغادرة  ��شطر  ماريا  دي  �أنخيل  ب��اأن  �إعلمية،  تقارير  �أف��ادت 
م��ب��ار�ة ب��اري�����س ���ش��ان ج��رم��ان ون��ان��ت، وذل���ك لتعر�س منزله 

لعملية �شطو �أثناء �للقاء.
ومت ��شتبد�ل �لنجم �لأرجنتيني يف �ل�شوط �لثاين من �ملبار�ة 
 1-2 بنتيجة  جرمان  �شان  باري�س  ناديه  بهزمية  �نتهت  �لتي 
ل�شالح نانت، بعدما مت �إبلغ �ملدير �لفني للفريق ماوري�شيو 

بوكيتينو باحلادثة.
�أن  قبل  ب��اري��دي�����س،  بلياندرو  م��اري��ا  دي  بوكيتينو  و��شتبدل 
ير�فق مهاجم ريال مدريد �ل�شابق �إىل غرفة تبديل �مللب�س.

�أكد  ق��د  بوكيتينو  ف���اإن  �لفرن�شية،  ليكيب  ل�شحيفة  ووف��ق��ا 
�قتحام  ب�شبب  �مللعب  غ��ادر  ماريا  دي  �أن  لحقا،  لل�شحفيني 

منزله.
�أثناء  �مل��ن��زل  وحت��دث��ت تقارير ع��ن وج��ود عائلة دي م��اري��ا يف 

عملية �ل�شطو، وفق ما ذكرت �شحيفة "ماركا" �لإ�شبانية.
عنيفة،  كانت  �ل�شطو  عملية  �أن  �إىل  �لتقارير  بع�س  و�أ���ش��ارت 
وقد �ختطفت �لع�شابة �لتي �قتحمت �ملنزل زوجة دي ماريا 

و�أطفاله.
وك����ان دي م���اري���ا ق���د م���دد ع��ق��ده م���ع ب��اري�����س ���ش��ان جرمان 
�أعلن  ما  بح�شب   ،2022 يونيو  حتى  �إ�شايف  ملو�شم  �لفرن�شي 

�لنادي يف بيان �جلمعة.

   اأجنبت تواأمًا بعمر 73 عامًا 
�لهند عناوين �ل�شحف يف  �لعامل من  �أم يف  �أكرب  ت�شدرت 

عام 2019 بعدما �أجنبت طفلتني تو�أم بعمر 73 عاما.
وكانت يري�ميتي ماجناياما وزوجها رجا، �لذي كان يبلغ 
�ل�شعادة، بعدما متكنا  �آن��ذ�ك يف قمة  82 عاًما  �لعمر  من 
�أ�شرة. وبعد عام، تويف زوجها  �أخري�ً من �لإجناب وتكوين 
بالطفلتني  لتعتني  �لعجوز  زوج��ت��ه  وت���رك  قلبية،  بنوبة 
�لتو�أم لوحدها. وت�شف بري�ميتي نظرة �ملجتمع لها بعدما 
�أجنبت يف عمر متاأخر " بينما كنت �أ�شري يف �ل�شارع حاملة 
طفلتّي �لتو�أم، �شعرت باأنني �أ�شعد �مر�أة على هذ� �لكوكب. 
�لثالثة  ويف  ب��ي،  �لتحديق  ع��ن  يتوقفو�  مل  ج��ري�ين  لكن 
وعلى  به،  يفكرون  كانو�  ما  عرفت  عمري،  من  و�ل�شبعني 
�لرغم من �أن نظر�تهم كانت موؤملة، �إل �أنها مل تكن لتف�شد 
فرحتي". وتتذكر بري�ميتي زو�جها من رجا " تزوجت رجا 
ر�و وهو مز�رع يف عام 1962، عندما كان عمري 16 عاًما 
�أردنا  �حل��ب.  وقعنا يف  ما  و�شرعان  عاًما،   25 وك��ان عمره 
مل  لكنني  ب�شهولة،  �شيحدث  ذل��ك  �أن  و�فرت�شنا  �أط��ف��اًل 
�أجنح �أبًد� يف �حلمل ب�شكل طبيعي". وتتابع رو�ية ق�شتها 
وجربنا  �لأطباء،  من  �لكثري  ��شت�شرنا  �ل�شنني،  مر  "على 

�لعديد من �لأدوية، لكن كل ذلك كان دون جدوى. 

يتزجلون على امللح بدًل من اجلليد
تقذف �لطالبة �مل�شرية �شمر حمدي بلور�ت ملح لأعلى 
ثم ُتخف�س ر�أ�شها فتت�شاقط �لبلور�ت فوقها وكاأنها قطع 
تنزه يف  بيوم  ��شتمتاعها  �ل�شتاء خلل  بها يف  تعبث  ثلج 
�لهو�ء �لطلق مع قريناتها. ف�شمر وكثري من �مل�شريني 
بور�شعيد  حمافظة  يف  ب��ورف��وؤ�د  مدينة  يقطنون  �لذين 
�لنادر  �ل��ث��ل��وج  ي�شتبدلون  �ل�����ش��وي�����س  ق��ن��اة  ���ش��اط��ئ  ع��ل��ى 
ترفيهي  ن�شاط  يف  ه��ذه  �مل��ل��ح  ب��ت��لل  م�شر  يف  �شقوطها 

لقى �شعبية و��شعة خلل مو�شم �ل�شتاء �حلايل.
وق��ال��ت ���ش��م��ر ح��م��دي �إن����ه "�شبه �جل��ل��ي��د، ل��ي��ت��وق��ع من 
�إىل جبل �جلليد يف  �شافرو�  باأنهم  يعرفهم يف بور�شعيد 

مو�شكو، م�شرية �إىل �أن �ملكان ممتع للغاية.
هذ�  ت�شدير  تتوىل  حكومية  �شركة  �لتلل  ه��ذه  وتدير 
�إذ�بة �جلليد وبالتايل  ُي�شتخدم يف  �إىل �خلارج لكي  �مللح 
به  �للعب  نتيجة  �لتلوث  م��ن  �مل��ل��ح  ه��ذ�  على  ُيخ�شى  ل 

و�لتزلج �أو �لرك�س عليه.
وبد�أ �للعب مع تلل �مللح و�لإقبال للت�شوير عليها منذ 
مو�قع  على  له  �شورة  م�شري  ن�شر  حني  �شهرين،  نحو 
�لتو��شل �لجتماعي على �لنرتنت وهو يتزلج على تلل 
بد�أ  وبالتايل  �مل�شاهد�ت،  من  هائًل  ع��دد�ً  فحققت  �مللح 

�إقبال �لنا�س على �ملكان لل�شتمتاع بالتجربة �جلديدة.

نهر يعود اإىل احلياة بعد ثالث �سنوات
�أدى �لتغري �ملناخي �إىل تغيري�ت كثرية على �لأر�س، ومن 
بينها جفاف عدد من �لأنهار �ل�شغرية و�ل�شيول، وهو ما 

حدث مع نهر "غرينو" يف �أ�شرت�ليا.
ف��ه��ذ� �ل��ن��ه��ر، �أي غ��ري��ن��و، ع���ادة م��ا ي��ح��ت��وي ع��ل��ى جيوب 
�أمطار  تهطل  ما مل  �لعام،  م��د�ر  �ملياه على  �شغرية من 

غزيرة يف �ل�شمال خلل ف�شل �ل�شيف.
وكانت �آخر مرة هطلت فيها �لأمطار بغز�رة يف �ل�شمال 
يف �لعام 2018، وحينها، تدفق �لنهر جمدد�، لكنها كانت 

�ملرة �لأخرية له �لتي ي�شهد فيها تدفق �ملياه يف جمر�ه.

يف حالة نادرة.. مولودة ال�سعر الأبي�س
�لأق�شر  مب��ح��اف��ظ��ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  د�خ������ل 
�إىل غرفة  ���ش��ي��دة  دل��ف��ت  ج��ن��وب��ي م�����ش��ر، 
مل  �لثالثة،  طفلتها  ل�شتقبال  �لعمليات 
ي�����ش��ت��غ��رق �لأط���ب���اء وق��ت��ا ط��وي��ل ق��ب��ل �أن 
�أن  يعلو �شر�خ �ملولودة ليكت�شف �حل�شور 
لت�شبح  بي�شاء،  بخ�شلت  ممتلئ  �شعرها 
ح��دي��ث �جل��م��ي��ع ل��ك��ون��ه��ا ح��ال��ة ن�����ادرة ل 

تتكرر كثري�.
 ومل ي�شعر �لدكتور حامد �شيد، ��شت�شاري 
عن  و�مل�شوؤول  و�لتوليد،  �لن�شاء  �أم��ر����س 
يقول  باملفاجاأة، كما  �لطفلة  عملية ولدة 
ملوقع "�شكاي نيوز عربية" لأنه تابع حالة 
و�لتي  ���ش��ن��و�ت   5 منذ  �ل��ك��ربى  �شقيقتها 
بتغيري  نف�شها،  �حل��ال��ة  يف  معها  تت�شابه 
لون �لعني �ليمنى عن �لي�شرى ف�شل عن 

�ل�شعر �لأبي�س.
وع��ق��ب ولدت���ه���ا خ�����ش��ع��ت �ل��ر���ش��ي��ع��ة �إىل 
ف��ح��و���ش��ات ط��ب��ي��ة ع��دي��دة ل��ل��وق��وف على 

ح��ال��ت��ه��ا �ل�����ش��ح��ي��ة وق�������ش���ت ����ش���اع���ات يف 
غادرت  ث��م  عليها  للطمئنان  �مل�شت�شفى 
رفقة �أ�شرتها �ملكان متجهة �إىل بيتها قرية 

من�شاأة �لعماري مبحافظة �لأق�شر.
"�شكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث��ه  يف  �شيد  وي�����ش��ي��ف 
ت�شمى  ن���ادرة  ح��ال��ة  "تلك  عربية":  ن��ي��وز 
متلزمة ورد �مرج، وحتدث لطفل و�حد 
م�شتوى  ع��ل��ى  ط��ف��ل  �أل�����ف   40 ب���ني  م���ن 
�ل���ع���امل، وت��ظ��ه��ر م���ن خ����لل ل����ون عيون 
�لأطفال وخ�شلت �ل�شعر، وقد تت�شب يف 

م�شاكل بال�شمع.
وعن حالة �لطفلة "روئ" �لتي ذ�ع �شيتها 
يف �ل�����ش��اع��ات �لأخ�����رية  ي��ت��ح��دث �لطبيب 
���ش��ن��و�ت طويلة  "منذ  ق��ائ��ل:  �لأرب��ع��ي��ن��ي 
ب���الإ����ش���ر�ف ع��ل��ى �حل��ال��ة �ل�شحية  �أق����وم 
ولدة  لعمليتني  خ�شعت  �أن  و�شبق  ل��لأم، 
ب�شلم  م��رت  �لثالثة  و�لعملية  قي�شرية، 

و�لر�شيعة تتمتع ب�شحة جيدة".

املغنية وكاتبة الأغاين الأمريكية تايل�ر �س�يفت, احلائزة على جائزة األب�م العام , يف غرفة الإعالم خالل حفل 
ب ف  ا  اأجنل��س.  ل��س  مركز  يف  وال�ستني  الثالث  ال�سن�ي   GRAMMY ت�زيع ج�ائز

ن�سمة حمجوب تطرح يا غاوي هروب
غاوي  "يا  بعنو�ن  ج��دي��دة  �أغنية  حمجوب  ن�شمة  �مل�شرية  �لفنانة  طرحت 
هروب"، عرب يوتيوب، وهي من كلمات عادل �لع�س جيتار عمر �أحمد، و�إخر�ج 
"يا غ��اوي ه��روب يا غ��اوي ه��روب من  ح�شام عي�شى. ويقول مطلع �لأغنية: 
�لتفكري و  ُبكره و م  �لعاي�شني و م �حل�شابات و من  �لدو�شة و م  �لزحمة و م 
م �لقو�نني و م �لِوحده ، طرق و�حدة ول بتو�شل ول بتهدى يا غاوي هروب 
يجوز م�س حابب �لق�شوة �للي يف �لنهايات فتهرب وقت ما تعّدي من �لبد�يات 

و ميكن ملا �أملك خاب".
 5 �أل��ب��وم ج��دي��د، ي�شم  ت��ع��اق��دت على ط��رح ميني  �أن ن�شمة ك��ان��ت ق��د  ي��ذك��ر 
�شبيل،  ع��اب��ر  "كفاية"،  �شيتم طرحها  �ل��ت��ي  �لأل��ب��وم  �أغ��ن��ي��ات  وم��ن  �أغ��ن��ي��ات، 
ولها ظل"و�لتي مت طرحها  �شم�س  "كل  �أغنية  ر�جل"، ف�شًل عن  خ�شو�شاً 

موؤخر�ً، و�أغنية "غاوي هروب".


