�أجرت  225,159فح�صا ك�شفت عن � 2,721إ�صابة

�ص 03

«ال�صحة» تعلن �شفاء
1,666حالة جديدة من كورونا

�أحمد بن طحنون ي�شهد احتفال القوات
امل�سلحة بتخريج الدفعة الـ 14املجموعة الثانية

•• �أبوظبي -وام:

مواقــيت ال�صالة

قوات الأمن تطلق الر�صا�ص
على املتظاهرين يف بورما

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

األربعاء  3مارس  2021م  19 -رجب  1442العدد 13179

ت�صل مدتها �إىل � 10سنوات قابلة لتجديد وفق �شروط حمددة

دبي للثقافة :منح  1000فيزا ثقافية
طويلة الأمد خالل املرحلة املقبلة

•• دبي-وام:

�أعلنت هيئة الثقافة والفنون يف دبي دبي للثقافة
�أن��ه �سيتم منح الفيزا الثقافية لـ 1000مبدع
وف �ن��ان م��ن خم�ت�ل��ف اجل�ن���س�ي��ات خ�ل�ال املرحلة
املقبلة ،وذلك يف �إطار خطة التو�سع يف منح الفيزا
الثقافية طويلة الأمد الأوىل من نوعها يف العامل،
التي اعتمدها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،يف  ،2019وت�صل
مدتها �إىل � 10سنوات قابلة للتجديد ،جلعل دبي
مركزاً عامليا للثقافة والإبداع ،وملتقى للمواهب
من الأدب��اء واملفكرين والباحثني والفنانني من
خمتلف �أنحاء العامل.
وي ��أت ��ي ال �ت��و�� ُّ�س��ع يف م�ن��ح ه ��ذه ال �ف �ي��زا لتعظيم
اال� �س �ت �ف��ادة م��ن م���ش��ارك��ات امل �ب��دع�ين و�أ�صحاب
االخت�صا�ص يف احلقلني الفكري واملعريف يف رفد
امل�شهد الثقايف املزدهر يف �إمارة دبي ،والإ�سهام يف
االقت�صاد الثقايف وم�سرية التنمية فيها ،ومبا
ين�سجم �أي���ض�اً م��ع ا�سرتاتيجية دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة خللق جمتمع متناغم وم�ستدام
ي �ج��ذب وي �ح �ت �� �ض��ن �أب� � ��رز ال �ط ��اق ��ات وامل ��واه ��ب
الإبداعية العربية والعاملية.
(التفا�صيل �ص)2

الفجر الريا�ضي
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�ص 11

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  66,539جرعة خالل ال�ساعات
ال�ـ  24املا�ضية وب��ذل��ك يبلغ جمموع ع��دد اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى �أم�س
 6,094,956جرعة ومعدل توزيع اللقاح  61.62جرعة لكل � 100شخ�ص .
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح #كوفيد 19و�سعياً �إىل الو�صول
�إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أع��داد احلاالت
وال�سيطرة على فريو�س كوفيد .19 -
من جهة �أخ��رى ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س
كورونا امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت الوزارة عن �إجراء
 225,159فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية( .التفا�صيل �ص)5
الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�أخبار الإمارات
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“الآ�سيوي” ير�شح مبخوت للفوز بلقب
العب ال�شهر يف دوريات غرب �آ�سيا
 36صفحة -الثمن درهمان

ال�سعودية� :إ�صابة  5مدنيني جراء �سقوط مقذوف ع�سكري �أطلقته ميلي�شيا احلوثي

الإمارات تدين ا�ستهداف احلوثيني مدينة جازان
•• �أبوظبي-وام:

�أع� � ��رب� � ��ت دول � � � ��ة الإم� � � � � ��ارات
ع� ��ن �إدان � �ت � �ه� ��ا وا�ستنكارها
ال � �� � �ش� ��دي� ��دي� ��ن ،ل �ل�اع � �ت� ��داء
الإره� � � ��اب� � � ��ي ال � � � ��ذي نفذته
ميلي�شيات احلوثي الإرهابية
امل ��دع ��وم ��ة م ��ن �إي � � � ��ران ،من
خـــــالل مقذوف ع�ســــــــكري،
جتاه قرية حدودية مبنطقـــــــة
ج� � ��ازان يف امل �م �ل �ك��ة العربية
ال�سعودية ال�شـــــــقيقة ،وجنـــــــم
عنـــــــــه عدد من الإ�صابات بني
املدنيني.
وج � � � ��ددت دول� � � ��ة الإم � � � � ��ارات
يف ب� �ي ��ان � � �ص� ��ادر ع� ��ن وزارة
اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون الدويل
ت�ضامنها الكامل مع اململكة
�إزاء هذه الهجمات الإرهابية،
والوقوف معها يف �صف واحد
�ضد ك��ل تهديد ي�ط��ال �أمنها
وا��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق��راره��ا ،ودع �م �ه��ا يف
كل ما تتخــــذه من �إجراءات
حل � �ف� ��ظ �أم � �ن � �ه� ��ا و�� �س�ل�ام ��ة
م��واط �ن �ي �ه��ا وامل �ق �ي �م�ين على
�أرا�ضيها.

و�أكد البيان �أن �أمن الإمارات
العربية املتحدة و�أمن اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة ك ��ل ال
يتجز�أ و�أن �أي تهديد �أو خطر
يواجه اململكة تعتربه الدولة
ت � �ه� ��دي� ��داً مل �ن �ظ ��وم ��ة الأم� � ��ن
واال�ستقرار فيها.
و�أ�شار البيان �إىل �أن ا�ستمرار
هذه الهجمات يو�ضح طبيعة
اخلطر ال��ذي يواجه املنطقة
م � ��ن االن � � �ق �ل ��اب احل � ��وث � ��ي،
واعتربته دلي ً
ال جديداً على
� �س �ع��ي ه� ��ذه امل �ل �ي �� �ش �ي��ات �إىل
تقوي�ض الأمن واال�ستقرار يف
املنطقة.
وك � ��ان � ��ت امل� �م� �ل� �ك ��ة العربية
ال�سعودية ق��د �أعلنت �إ�صابة
 5م��دن �ي�ي�ن ج � ��راء �سقوط
م� �ق ��ذوف ع �� �س �ك��ري �أطلقته
ميلي�شيا احل��وث��ي الإرهابية
املدعومة من �إيران من داخل
الأرا�ضي اليمنية جتاه �إحدى
ال �ق��رى احل��دودي��ة مبنطقــة
جازان.
ونقلت وكالة الأنباء ال�سعودية
(وا�س) عن العقيد حممد بن

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

الإمارات �ضمن الع�شرة الكبار عامليا يف  24م�ؤ�شرا
تناف�سيا يف الأداء االقت�صادي خالل 2020

•• �أبوظبي -وام:

وثقت م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية خالل العام  2020حزمة االجنازات
التي حققتها دول��ة الإم ��ارات يف العديد من القطاعات ويف مقدمتها
ق�ط��اع االق�ت���ص��اد والأع �م��ال مم��ا ع��زز م��ن مكانة ال��دول��ة ال�ت��ي تدخل
اخلم�سني الثانية من مئويتها وهي ترنو ملراكمة املزيد يف �سجل الريادة
والتفوق الذي �سطرته خالل ال�سنوات املا�ضية .ويظهر الر�صد الذي
ينفذه املركز االحتادي للتناف�سية واالح�صاء لتقارير التناف�سية العاملية
�أن كربيات املرجعيات الدولية املتخ�ص�صة يف قيا�س الأداء االقت�صادي،
�صنفت دولة االمارات العربية املتحدة �ضمن نادي الع�شرة الكبار عامليا
يف  24م�ؤ�شرا من م�ؤ�شرات التناف�سية اخلا�صة بالقطاع االقت�صادي
وممار�سة الأعمال عن عام  .2020علما ب�أن هذه الإجنازات ال ت�شمل
ما مت الإعالن عنه منذ بداية العام ( . 2021التفا�صيل �ص)30

ت�أجيل التدريب العملي املهني «�إعداد» لطلبة املرحلة الثانوية يوليو املقبل

�سيارة ت�ضررت بفعل الهجوم االرهابي احلوثي على جازان (وا�س)
ي�ح�ي��ى ال �غ��ام��دي املتحدث مبنطقة ج��ازان ،ومببا�شرة نتيجة تطاير ال�شظايا ،ومت
الإعـــالمي ملديرية الدفاع جهات االخت�صا�ص للموقع ن�ق�ل�ه��م للم�ست�شفى لتلقي
املدين يف منطقة جازان قوله ات �� �ض��ح � �س �ـ �ـ �ق��وط امل� �ق ��ذوف ال��رع��اي��ة ال�ط�ب�ي��ة املنا�سبة،
�« :إن ال��دف��اع امل ��دين تلقى الع�سكري يف �أح��د ال�شوارع ك � ��ذل � ��ك ت � �� � �ض� ��رر م �ن ��زل�ي�ن
وحمل متوينات و 3مركبات
ب�لاغ�اً ع��ن �سقوط مقذوف العامة».
ع �� �س �ك��ري �أط �ل �ق �ت��ه عنا�صر و�أ�ضاف �أنه نتج عن �سقوط م��دن�ي��ة ب�ع��دة �أ� �ض��رار مادية
امليلي�شيا احلوثية الإرهابية املقذوف �إ�صابة  5مدنيني� ،إث � ��ر ال �� �ش �ظ��اي��ا املتطايرة،
امل ��دع ��وم ��ة م ��ن �إي � � ��ران من م� �ن� �ه ��م  3م� ��واط � �ن �ي�ن و 2ك �م��ا مت ��ت م �ب��ا� �ش��رة تنفيذ
داخل الأرا�ضي اليمنية جتاه م��ن املقيمني م��ن اجلن�سية الإج ��راءات املعتمدة يف مثل
�إح � ��دى ال� �ق ��رى احل ��دودي ��ة اليمنية ،ب�إ�صابات متو�سطة هذه احلاالت.

�سد النه�ضة ..القاهرة وال�سودان يطالبان �إثيوبيا ب�إظهار ح�سن النية

الإعالن عن مواعيد و�آليات و�ضوابط
امتحانات نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين

•• دبي -حم�سن را�شد

�أعلنت م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي «تعليم» ،عن ت�أجيل املرحلة الثانية
من برنامج التدريب العملي املهني “�إعداد”  ،2021الذي ي�ستهدف طلبة
املرحلة الثانوية التي ت�ضم ال�صفوف  ،12-9مبدار�س التعليم احلكومي،
وك��ان مزمع �إقامته ب�إجازة الربيع القادمة .و�أف��ادت امل�ؤ�س�سة يف تعميم لها
يخاطب مديري املدار�س احلكومية وريا�ض الأطفال ،ب�أنه �سيتم الإعالن عن
املوعد القادم للتدريب(.التفا�صيل �ص)3

ثقافة الإلغاء يف روما القدمية:

م�صر وال�سودان يربمان اتفاقية ع�سكرية ملواجهة التحديات امل�شرتكة هذا ما تقوله لعنة الذاكرة ،عن ما بعد ترامب!
�أك��د الرئي�س امل�صري عبدالفتاح
ال���س�ي���س��ي م���س��ان��دة ب �ل�اده لكافة
جهود تعزيز ال�سالم واال�ستقرار
يف ال �� �س��ودان خ�ل�ال ت�ل��ك املرحلة
امل �ف �� �ص �ل �ي��ة م ��ن ت ��اري� �خ ��ه ،وذل ��ك
انطالقاً من املبد�أ الثابت ب�أن �أمن
وا�ستقرار ال���س��ودان يُعد ج��زءاً ال
يتجز�أ من �أمن وا�ستقرار م�صر.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقباله ام�س
الدكتورة م��رمي ال�صادق املهدي،
وزيرة خارجية جمهورية ال�سودان
بالقاهرة.
و� �ص��رح امل�ت�ح��دث ال��ر��س�م��ي با�سم
رئ ��ا�� �س ��ة اجل� �م� �ه ��وري ��ة امل�صرية
ال�سفري ب���س��ام را� �ض��ي ب��ان اللقاء
��ش�ه��د ال �ت �ب��اح��ث وت� �ب ��ادل ال� ��ر�ؤى
ح��ول ق�ضية �سد النه�ضة ،حيث
�أكد الرئي�س امل�صري موقف م�صر
ال�ث��اب��ت م��ن حتمية التو�صل �إىل
ات�ف��اق ق��ان��وين م�ل��زم فيما يخ�ص
م��لء وت�شغيل ال���س��د ،مب��ا يراعي
ع ��دم الإ� � �ض� ��رار ب��دول �ت��ي امل�صب
ويحافظ على حقوقهما املائية،
وق � ��د مت ال� �ت ��واف ��ق ع �ل��ى تكثيف
ال �ت �ن �� �س �ي��ق امل� �ت� �ب ��ادل ب �ي�ن م�صر
وال�سودان خ�لال الفرتة القادمة
�إزاء تلك الق�ضية احليوية.
وقد وقعت كل من م�صر وال�سودان،
ال �ث�ل�اث��اء ،ات �ف��اق �ي��ة ع���س�ك��ري��ة يف

رئي�س الأركان امل�صري ونظريه ال�سوداين خالل توقيعهما االتفاقية الع�سكرية يف اخلرطوم (رويرتز)
اخلرطوم ،بح�ضور قائدي جي�شي م�سبوق.
ال�سابع للجنة الع�سكرية امل�صرية
البلدين ،اللذين �أكدا �أن البلدين و�أك � ��د ف��ري��د ا� �س �ت �ع��داد القاهرة ،ال�سودانية .
يواجهان تهديدات م�شرتكة.
ل�ت�ل�ب�ي��ة ك��اف��ة ط �ل �ب��ات اخلرطوم و�أ�ضاف �أن رئي�س الأركان �سيجري
وق ��ال رئ�ي����س الأرك� ��ان ال�سوداين ،يف امل �ج��االت الع�سكرية ،مو�ضحا خ�لال اجتماعات اللجنة العديد
الفريق حممد عثمان احل�سني� ،إن �أن ال �� �س��ودان وم �� �ص��ر ،يواجهان من اللقاءات الهامة على �صعيد
االتفاقية تهدف لتحقيق الأمن حتديات م�شرتكة.
ال �ت �ع��اون ال �ع �� �س �ك��ري وال�شراكة
القومي لكل من ال�سودان وم�صر .وك��ان املتحدث الع�سكري امل�صري الإ�سرتاتيجية بني البلدين .
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أك ��د رئ�ي����س الأرك� ��ان ق��ال يف ب�ي��ان ن�شره على �صفحته وي � �ت� ��زام� ��ن ت ��وق� �ي ��ع االت� �ف ��اق� �ي ��ة
امل�صري الفريق حممد فريد� ،أن ال ��ر� �س �م �ي ��ة مب ��وق ��ع في�سبوك ،الع�سكرية ،مع مباحثات �سيا�سية
م���س�ت��وى ال �ت �ع��اون ال�ع���س�ك��ري مع االثنني� ،إن الفريق فريد غادر �إىل يجريها وزير اخلارجية امل�صري،
ال�سودان ،و�صل �إىل م�ستوى غري اخلرطوم للم�شاركة يف االجتماع �� �س ��ام ��ح � � �ش � �ك ��ري ،م � ��ع نظريته

ال�سودانية ،مرمي ال�صادق املهدي
يف القاهرة ،على خلفية �أزمة �سد
النه�ضة الذي تبنيه �إثيوبيا على
�أهم روافد نهر النيل.
�إىل ذل��ك ،ط��ال��ب وزي ��را خارجية
م�صر وال�سودان ،الثالثاء� ،إثيوبيا
ب�إظهار ح�سن النية واالنخراط يف
عملية تفاو�ضية فعالة للتو�صل
التفاق ملزم ب�ش�أن �سد النه�ضة.
جاء ذلك خالل مباحثات �أجراها
وزير خارجية م�صر �سامح �شكري،
م ��ع ن �ظ�يرت��ه ال �� �س��ودان �ي��ة مرمي
ال �� �ص��ادق امل� �ه ��دي ،يف العا�صمة
امل�صرية القاهرة.
وت�أتي هذه الزيارة املهمة يف �إطار
حر�ص وزيري اخلارجية بالبلدين
على ت�ب��ادل ال��زي��ارات وامل�شاورات
ب�شكل م�ستمر ،ويف �إط��ار حر�ص
اجلانبني على تعزيز التعاون بني
البلدين ال�شقيقني وتن�شيط �آليات
التعاون الثنائي امل�شرتكة ،وت�أكيدا
لدعم م�صر ال�سودان خ�لال هذا
املنعطف التاريخي الهام.
فيما يت�صل بق�ضية �سد النه�ضة،
�أك��د البلدان على �أهمية التو�صل
الت �ف��اق ق��ان��وين م�ل��زم ح��ول ملء
وت�شغيل ��س��د النه�ضة الإثيوبي
ُي �ح �ق��ق م���ص��ال��ح ال � ��دول الثالث
وي �ح �ف��ظ احل �ق ��وق امل��ائ �ي��ة مل�صر
وال�سودان ويُح ُد من �أ��ض��رار هذا
امل�شروع على دولتي امل�صب.

رو�سيا�:أيعقوبات�أمريكية
�ست�ؤدي لتدهور العالقات

احتجاجات بطرابل�س على تردي الأو�ضاع يف لبنان

ال�برمل��ان الليبي ي�ستبعد
ت�أجيلجل�سةاعتماداحلكومة

•• القاهرة-وكاالت:

•• مو�سكو-رويرتز:

قال الكرملني �أم�س �إن �أي عقوبات
�أم��ري�ك�ي��ة ج��دي��دة ب�سبب �أ�سلوب
ال �ت �ع��ام��ل م��ع امل �ع��ار���ض الرو�سي
امل �� �س �ج��ون �أل�ي�ك���س��ي ن��اف��ال �ن��ي لن
حتقق هدفها ول��ن ت� ��ؤدي �إال �إىل
زي ��ادة اال��ض�ط��راب��ات يف العالقات
املتوترة بالفعل .وتوقع م�صدران
�أمريكيان مطلعان على الأم��ر �أن
تعلن وا�شنطن ال�ي��وم على �أقرب
تقدير �إج� ��راءات ملعاقبة مو�سكو
ع �ل��ى ت���س�م�ي��م ن��اف��ال �ن��ي .وينفي
ال �ك��رم�ل�ين �أي دور ل��ه يف مر�ض
نافالني العام املا�ضي ويقول �إنه مل
يطلع على �أي �أدلة ت�ؤكد ت�سميمه.
وق� ��ال وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة �سريجي
الف ��روف ام����س �إن مو�سكو �سرتد
باملثل على �أي ع�ق��وب��ات �أمريكية
جديدة ب�سبب نافالني.

•• بريوت-وكاالت:

احتج لبنانيون �أم�س الثالثاء ،على ارتفاع �سعر �صرف
ال��دوالر وت��ردي الأو� �ض��اع املعي�شية يف طرابل�س �شمال
البالد .
وق �ط��ع امل�ح�ت�ج��ون ال �ط��رق��ات امل ��ؤدي ��ة اىل ��س��اح��ة عبد
احلميد كرامي يف طرابل�س بالإطارات امل�شتعلة ،وطالبوا
بـ�إطالق �سراح النا�شطني املوقوفني يف �أحداث فرباير
( �شباط) املا�ضي.
وق �ط��ع ع ��دد م ��ن امل �ح �ت �ج�ين ال �ط��ري��ق ب�ي�ن طرابل�س
وب�يروت .و�سجّ لت اللرية اللبنانية الثالثاء انخفا�ضاً
قيا�سياً غري م�سبوق منذ دخ��ول لبنان دوام��ة االنهيار
االقت�صادي قبل ع��ام ون�صف� ،إذ الم�س �سعر ال�صرف
مقابل ال��دوالر عتبة الع�شرة �آالف يف ال�سوق ال�سوداء،
وفق ما �أفاد �صرافون وكالة فران�س بر�س.
وم� �ن ��ذ � �ص �ي��ف ال � �ع ��ام  ،2019ع �ل��ى وق � ��ع االنهيار
االق�ت���ص��ادي الأ� �س �و�أ يف لبنان منذ ع�ق��ود ،ب ��د�أت قيمة
اللرية ترتاجع تدريجياً �أم��ام ال��دوالر تزامناً مع �أزمة
��س�ي��ول��ة ح ��ادة وت��و ّق��ف امل �� �ص��ارف ع��ن ت��زوي��د املودعني
ب�أموالهم ب��ال��دوالر .وال ي��زال �سعر ال�صرف الر�سمي

ي�ساوي  1507للدوالر.
وق ��ال �أح ��د ال���ص��راف�ين ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س �إن �سعر
ال�صرف يف ال�سوق ال�سوداء تراوح الثالثاء بني 9900
وع�شرة �آالف.
و ّ
خل�ص �آخر الو�ضع بالقول ما يح�صل يف ال�سوق �سوداء
جنون.
وك��ان �سعر �صرف ال�ل�يرة انخف�ض �إىل  9800خالل
ال�صيف ،قبل �أن يعاود االرتفاع تدريجياً .وحافظ خالل
الأ�سابيع املا�ضية على معدل ي�تراوح بني ثمانية �آالف
و 8500للدوالر.
وي��أت��ي االنخفا�ض القيا�سي يف �سعر ال�صرف الثالثاء
غداة �إعالن م�صرف لبنان بدء مراجعة �أو�ضاع البنوك
بعد انتهاء مهلة حددها لها من �أج��ل زي��ادة ر�أ�سمالها،
�ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع امل�صريف.
وطلب امل�صرف امل��رك��زي يف تعميم �صيف  2020من
امل�صارف زيادة ر�أ�سمالها بن�سبة ع�شرين يف املئة بحلول
نهاية �شباط ف�براي��ر .كما طلب منها تكوين ح�ساب
خ��ارج��ي ح��ر م��ن �أي ال�ت��زام��ات ل��دى ب�ن��وك املرا�سلة يف
اخل��ارج ال يقل عن ثالثة يف املئة من جمموع الودائع
بالعمالت الأجنبية.

•• طرابل�س-وكاالت:

ق��ال ال�برمل��ان الليبي ،الثالثاء،
�إن � ��ه مل ي�ت���س�ل��م ط �ل �ب �اً لت�أجيل
ج �ل �� �س��ة م �ن ��ح ل �ث �ق��ة للحكومة
اجلديدة ،بعد مزاعم الر�شاوى،
�ضجة داخل امل�شهد
التي �أحدثت ّ
ال�سيا�سي وب��ات��ت ت�ه��دد بت�أخري
اعتماد احلكومة.
جاء ذلك على ل�سان نائبة مق ّرر
ال�ب�رمل ��ان � �ص �ب��اح ج �م �ع��ة احل ��اج،
يف ت���ص��ري�ح��ات ل��و� �س��ائ��ل �إع�ل�ام
حم�ل� ّي��ة ،ح�ي��ث �أك ��دت �أن ��ه ال نية
لت�أجيل جل�سة منح الثقة التي
��س�ت�ع�ق��د ي ��وم االث �ن�ي�ن امل �ق �ب��ل يف
مدينة �سرت ،م�شرية �إىل �أنه من
املفرت�ض �أن يتم ت�سليم ت�شكيلة
احل �ك��وم��ة �إىل رئ �ي ����س الربملان
ع�ق�ي�ل��ة ��ص�ل��ح ق �ب��ل ان �ع �ق��اد هذه
اجلل�سة.

•• الفجر  -روبني فيث وال�ش
ترجمة خرية ال�شيباين

يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،ر�سم عدد
ره� �ي ��ب ج � ��دا م� ��ن التحليالت
واملقاالت واال�ستهزاء على تويرت،
م �ق��ارن��ة ب�ي�ن ت ��راج ��ع ال ��والي ��ات
املتحدة و �سقوط روما.
وغ ��ال� � ًب ��ا م� ��ا ي �ت ��م ت� �ق ��دمي ه ��ذه
امل �ق��ارن��ة يف ��ش�ك��ل م ��زح ��ة ،وهي
م��ع ذل ��ك ل�ي���س��ت ب ��دون �أ�سا�س:
�إم �ب��راط � ��وري � ��ة � �ش��ا� �س �ع��ة ج � �دًا
ب �ح �ي��ث ي �� �ص �ب��ح م ��ن امل�ستحيل
حكمها بفعالية ،خا�ضعة لثقل
كربيائها و�أ�ساطريها اخلا�صة؛
جمهورية تنازلت عن ال�سيطرة
على م�ستقبلها ل�سلطة تنفيذية
م �ن �ف��ردة؛ ح �ك��وم��ة ب � ��د�أت بغ�ض

�إزالة متثال ال�شمع لدونالد ترامب من متحف جريفني يف باري�س
ال �ط��رف ع��ن الأوب �ئ��ة واملجاعات ع ��زل ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق دونالد
ومل تتمكن يف النهاية من و�ضع ترامب عناوين ال�صحف يف جميع
ح��د ل�ه��ا .م�ث��ال روم��ا ي�ح��وم مثل �أن �ح��اء ال �ع��امل م ��ؤخ � ًرا ،ي�ب��دو �أن
در�سا ميكن تعلمه من
حت��ذي��ر .وبغ�ض النظر ع��ن هذا هناك ح ًقا ً
االدع� ��اء ،ف�م��ع اح �ت�لال حماكمة تاريخ روما( .التفا�صيل �ص)13

الق�ضاء التون�سي ينظر بجرائم انتخابية يرجح تورط النه�ضة بها

•• تون�س-وكاالت:

بد�أت الدوائر الق�ضائية يف حمكمة املحا�سبات يف تون�س
النظر بق�ضايا �إخ�ل�ال وج��رائ��م انتخابية مرتكبة يف
االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية ل�سنة  2019بناء
على �إحالة من النيابة العامة من املحكمة.
وتنظر الدوائر الق�ضائية يف بع�ض اجلرائم االنتخابية
التي ت�ستوجب �إ�سقاط قائمة و�سحب ع�ضوية نواب
طبقا للقانون.
واجلرائم االنتخابية التي ت�ستوجب �إ�سقاط ع�ضوية
ب�ع����ض ال �ق��وائ��م االن�ت�خ��اب�ي��ة تتمثل يف ع��دم االلتزام
مببد�أ ال�شفافية وعدم �إيداع احل�ساب املايل يف الآجال
القانونية بالن�سبة للقوائم الفائزة.
كما تتعلق اجلرائم االنتخابية بتجاوز نفقات القائمة
الفائزة يف االنتخابات ن�سبة  75من �سقف الإنفاق على
م�ستوى ال��دائ��رة االنتخابية ،وكذلك ح�صول قائمة

على موارد وم�ساعدات من اخلارج.
وكانت حمكمة املحا�سبات قد ك�شفت يف تقريرها املتعلق
ب��االن�ت�خ��اب��ات الت�شريعية وال��رئ��ا��س�ي��ة ل�سنة 2019
عن جرائم انتخابية ارتكبتها كل من حركة النه�ضة
وحليفها ح��زب قلب تون�س م��ن خ�لال تعاقدهما مع
�أط� ��راف �أج�ن�ب�ي��ة و� �ش��رك��ات دع��اي��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة ،وه ��و ما
يتعار�ض مع القانون االنتخابي.
وقال املتحدث با�سم املحكمة االبتدائية بتون�س ،حم�سن
ال ��دايل� ،إن تعليق ع�ضوية بع�ض ال�ن��واب يف الربملان
�أم��ر وارد ،م�ؤكدا �أن النيابة العامة يف املحكمة فتحت
حتقيقات تتعلق مب�س�ألة اللوبيينغ (اللوبي) والتدخل
الأجنبي ،وقد مت �سماع �أحزاب النه�ضة وقلب تون�س.
وت�ن�ظ��ر ال��دوائ��ر ال�ق���ض��ائ�ي��ة مبحكمة امل�ح��ا��س�ب��ات يف
املخالفات التي ن�ص ال�ق��ان��ون االنتخابي على فر�ض
ع�ق��وب��ات ع�ل��ى مرتكبيها و�أه�ل�ي��ة حمكمة املحا�سبات
لت�سليط عقوبة.

تاريخ من االنقالبات وال�صراعات:

مايل :ع�سكرة ال�سلطة،
�أ�سباب عميقة وقدمية!

•• الفجر -المني �سافان *  -فو�سيني توريه **
مع انقالب اجلرنال مو�سى تراوري يف  19نوفمرب
� ،1968سيطر اجلي�ش على امل�ج��ال ال�سيا�سي يف
مايل ومل يرتكه �أبدًا� .شهدت مايل منذ ذلك احلني
ثالثة انقالبات ع�سكرية �أخرى (،2012 ،1991
� .)2020أما الثاين ،الذي قام به �أم��ادو توماين
توري ،فقد �سمح ب�إر�ساء الدميقراطية يف مايل عام
 .1992واالنقالب الثالث طرد �أمادو توماين توري

زعيم االنقالب النقيب �أمادو �سانوغو «و�سط ال�صورة»
هذا عام  .2012وانتهى الأخري ،الذي نفذه املجل�س
ال��وط�ن��ي لإن �ق��اذ ال�شعب ،يف منت�صف  -ف�ترة حكم
�إبراهيم بوبكر كيتا يف � 18أغ�سط�س .2020
(التفا�صيل �ص)15
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�شرطة ال�شارقة تطلق جائزة االبتكار املفتوح لإيجاد حلول تواجه جائحة كوفيد-19
•• ال�شارقة -وام:

02

�أكد العقيد طارق املدفع مدير �إدارة اال�سرتاتيجية وتطوير الأداء بالقيادة
العامة ل�شرطة ال�شارقة حر�ص القيادة على مواكبة كافة امل�ستجدات العاملية
م��ن خ�لال منظومة متميزة مب��ا يحقق ر�سالتها و�أه��داف�ه��ا متوائمة مع
اال�سرتاتيجية العامة لوزارة الداخلية ،الرامية �إىل تعزيز ثقافة االبتكار
يف العمل امل�ؤ�س�سي و��ص��وال لتحقيق التميز وال��ري��ادة يف العمل ال�شرطي
والعمل على حتقيق طموحات قيادتنا الر�شيدة وتطلعاتها نحو تعزيز
الأم��ن والأم ��ان يف املجتمع .ج��اء ذل��ك مبنا�سبة �إط�ل�اق �شرطة ال�شارقة
"جائزة االبتكار املفتوح" التي تهدف اىل توليد �أفكار جديدة و�إيجاد حلول
نواجه بها جائحة كوفيد  19والتي �ستخدم كافة اجلوانب وتقدم خمرجات
تدعم طموحات القيادة الأمنية واملجتمعية والتي من �ش�أنها االرتقاء ب�إمارة

يعمها الأمن وال�سالمة واال�ستقرار .وقال العقيد طارق املدفع �أن �أ�ستقبال
امل�شاركات يف "جائزة االبتكار املفتوح" ي�ستمر حتى  20م��ار���س اجلاري
ه��ي فر�صة لتفعيل و�إ� �ش��راك كافة فئات املجتمع مبختلف �أع�م��اره��م من
املبدعني واملبتكرين يف توليد �أفكار وابتكارات جديدة من �ش�أنها تطوير
العمل ملواجهة جائحة كوفيد� -19إمي��ان��ا من �شرطة ال�شارقة ب�أهمية
م���ش��ارك��ة �أف ��راد املجتمع يف ر��س��م اخل�ط��ط امل�ستقبلية م��ن خ�ل�ال تقدمي
الأفكار واملقرتحات وتطبيقها على �أر�ض الواقع وذلك من خالل الت�سجيل
ع�بر ال��راب��ط االل �ك�تروين امل�ت��واج��د يف م��وق��ع وح���س��اب��ات �شرطة ال�شارقة
https://spwww.shjpolice.gov.ae/eservice/ar/
. SHJ_innovation/index.aspx
و�أو�ضح �أن "جائزة االبتكار املفتوح" تتمثل يف فئتني رئي�سيتني الأوىل فئة
"امل�شاريع االبتكارية" وتهدف �إىل ا�ستقبال جميع الأفكار االبتكارية مع

و�ضع �آلية �أو ت�صور لتطبيقها ودرا�سة التكلفة التقديرية واملخاطر املرتبطة
بها وتكون مرتبطة بجائحة كوفيد -19على �أن تكون امل�شاركة وفقا لعدة
معايري تتمثل يف �أن تكون الفكرة حديثة من نوعها وريادية وقابلة للتطبيق
يف الدولة مع وجود ت�صور �أويل لنموذج التطبيق " "Prototypeيو�ضح
�صياغة الفكرة وتعلقها مبحاور اجلائزة على �أن ت�ؤدي �إىل تقليل الإ�صابات
�أو احلد من انت�شار الفريو�س �أو كيفية الوقاية منه مع الأخذ يف االعتبار
توفري الوقت واجلهد على اجلهات يف مواجهة اجلائحة  ..الفتا اىل �أنه مت
ر�صد جوائز قيمة للفائزين باملراكز الأوىل تبلغ � 20أل��ف دره��م للمركز
الأول و � 15أل��ف دره��م للمركز الثاين و  10الآف دره��م للمركز الثالث.
و�أ�شار �إىل �أن الفئة الثانية "الأفكار االبتكارية" تهدف ال�ستقبال جميع
الأف �ك��ار االبتكارية املرتبطة بجائحة كوفيد  19مثل ال��وق��اي��ة والتعايف
والتطعيم وامل�سح� ..إل��خ ،وتكون امل�شاركة وفقا للمعايري التي تتمثل يف �أن

تكون الفكرة حديثة من نوعها وريادية �إىل جانب و�ضوح �صياغة الفكرة
وارتباطها مبحاور اجلائزة و�أن ت�ؤدي الفكرة اىل تقليل اال�صابات �أو الوقاية
من اجلائحة ويح�صل الفائزون باملراكز الأوىل من هذه الفئة على جوائز
مالية تقدر بـــــ  8الآف درهم للمركز الأول و  5الآف درهم للمركز الثاين
و �أل�ف��ي دره��م للمركز ال�ث��ال��ث .و�أ� �ش��ار اىل �أن ال���ش��روط والأح �ك��ام العامة
للم�شاركة يف اجلائزة تتمثل يف االلتزام با�ستيفاء كافة املعايري يف ا�ستمارة
امل�شاركة ويحق امل�شاركة يف امل�سابقة باللغة العربية �أو الإجنليزية من داخل
الدولة �أو خارجها كما يحق للم�شارك التقدم بامل�شاركة ب�شكل فردي �أو من
خ�لال فريق عمل على �أال يزيد ع��دد �أع�ضاء الفريق عن �أرب�ع��ة �أ�شخا�ص
و�أن تكون الفكرة مرتبطة بجائحة كوفيد 19و�أال تكون الفكرة قد فازت
م�سبقا يف م�سابقات �أو ج��وائ��ز كما يجب التقدمي للم�سابقة ع��ن طريق
الرابط االلكرتوين املعلن.

ت�صل مدتها �إىل � 10سنوات قابلة للتجديد وفق �شروط حمددة

دبي للثقافة :منح  1000فيزا ثقافية طويلة الأمد خالل املرحلة املقبلة
• الهيئة تل ّقت  261طلب ًا للح�صول على الفيزا من مبدعني ينتمون �إىل  46جن�سية ا�ستوفى ال�شروط منها  120طلب ًا
• مت منح اجلانب الأكرب من الت�أ�شريات للطلبات املُعتمدة ويجري العمل على �إ�صدار املجموعة املتبقية
• هالة بدري :الفيزا الثقافية طويلة الأمد ت�ؤمن اال�ستقرار النف�سي للمبدع وت�سهم يف حتفيز االقت�صاد الإبداعي
• اللواء حممد املري :منح الإقامات الثقافية لفئات ذهبية كاملثقفني واملبدعني �أ�صحاب املواهب خطوة حكيمة �ستتجلى يف تكري�س �سمعة الإمارات كحا�ضرة �إن�سانية عاملية ت�ستقبل اجلميع بالرتحاب
•• دبي-وام:

�أعلنت هيئة الثقافة وال�ف�ن��ون يف
دبي "دبي للثقافة" �أنه �سيتم منح
الفيزا الثقافية لـ" "1000مبدع
وف� �ن ��ان م ��ن خم �ت �ل��ف اجلن�سيات
خ�ل�ال امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ،وذل ��ك يف
�إط��ار خطة التو�سع يف منح الفيزا
الثقافية طويلة الأمد الأوىل من
ن��وع�ه��ا يف ال �ع��امل ،ال�ت��ي اعتمدها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل"  ،يف  ،2019وت�صل
م��دت �ه��ا �إىل � � 10س �ن��وات قابلة
ل �ل �ت �ج��دي��د ،جل �ع��ل دب � ��ي م ��رك ��زاً
عامليا للثقافة والإب� ��داع ،وملتقى
للمواهب م��ن الأدب� ��اء واملفكرين
والباحثني والفنانني من خمتلف
�أنحاء العامل.
التو�سع يف منح هذه الفيزا
وي�أتي ُّ
لتعظيم اال�ستفادة من م�شاركات
املبدعني و�أ�صحاب االخت�صا�ص يف
احلقلني الفكري واملعريف يف رفد

امل�شهد ال�ث�ق��ايف امل��زده��ر يف �إم ��ارة
دبي ،والإ�سهام يف االقت�صاد الثقايف
وم �� �س�ي�رة ال �ت �ن �م �ي��ة ف �ي �ه��ا ،ومبا
ين�سجم �أي �� �ض �اً م��ع ا�سرتاتيجية
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
خللق جمتمع متناغم وم�ستدام
ي�ج��ذب ويحت�ضن �أب ��رز الطاقات
وامل � ��واه � ��ب الإب� ��داع � �ي� ��ة العربية
والعاملية.
و�أو� �ض �ح��ت "دبي للثقافة" �أنها
ا��س�ت�ق�ب�ل��ت  261ط �ل��ب تر�شيح
لنيل الفيزا الثقافية من مثقفني
ومبدعني ينتمون �إىل  46جن�سية
من حول العامل ،وقد ا�ستوفى عدد
 120ط�ل�ب�اً منها اال�شرتاطات
الأ� �س��ا� �س �ي��ة واالخ� �ت� �ي ��اري ��ة التي
مت و� �ض �ع �ه��ا ب� �ن ��اء ع �ل��ى معايري
وا�ضحة و�شفافة ،حيث مت بالفعل
�إ� �ص��دار اجل��ان��ب الأك�ب�ر م��ن تلك
ال �ت ��أ� �ش�يرات وج� ��اري ال�ع�م��ل على
�إ�صدار املجموعة املتبقية.
وق ��ال ��ت ه��ال��ة ب � ��دري ،م��دي��ر عام
"دبي للثقافة" بهذه املنا�سبة :
"دبي موطن الإب��داع واملبدعني،

وق � ��د ج � ��اء ق� � ��رار م �ن��ح املثقفني
وامل �ب ��دع�ي�ن و�أ�� �ص� �ح ��اب امل ��واه ��ب،
الفيزا الثقافية ،ت�أكيداً على مكانة
الإم� � ��ارة ع��امل �ي �اً ب��و��ص�ف�ه��ا مركزاً
للثقافة وحا�ضن ًة للإبداع وملتقى
للمواهب ،ووجهة �أوىل للطاقات
الثقافية املتميزة� ،إذ �أ�سهم القرار
ك��ذل��ك يف ت���ص��دُّ ر دول ��ة الإم� ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة امل�شهد الثقايف
ال �ع��امل��ي� .إن ا� �س �ت �ق �ط��اب الأدب � ��اء
وال �ف �ن��ان�ين وامل �ب��دع�ي�ن ،وتر�سيخ
مكانة دبي كحا�ضنة لأهم املواهب
والإب��داع��ات العربية والعاملية ،هو
جزء من م�سعى رئي�س للإمارة يف
حتريك االقت�صاد الثقايف وتنمية
ال�صناعات الإبداعية ،وا�ستقطاب
املواهب وت�شجيعها على اال�ستقرار
فيها بتمكينها ،و�إت��اح��ة الفر�صة
�أم ��ام �ه ��ا ل �ل�ازده� ��ار واالن� �خ ��راط
يف العملية التنموية يف الدولة،
ومبا ين�سجم مع �أه��داف وحماور
ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة دب � � ��ي للثقافة
."2025-2020
و�أ�ضافت" :الفيزا الثقافية طويلة

الأم ��د ت��ؤم��ن اال��س�ت�ق��رار النف�سي
ل� �ل� �م� �ب ��دع ،وت �� �س �ه ��م يف احل ��رك ��ة
االق �ت �� �ص��ادي��ة م ��ن خ �ل�ال حتفيز
االقت�صاد الإبداعي ،وبالتايل خلق
امل��زي��د م��ن ف��ر���ص ال�ع�م��ل يف هذا
ال �ق �ط��اع ،خ��ا� �ص � ًة �أن دب ��ي متتلك
بنية ثقافية قوية ولديها قطاعات
�إبداعية متنوعة وجاذبة للمثقفني
واملبدعني .ومن هنا ،كان التو�سع
يف دائ � ��رة امل���س�ت�ف�ي��دي��ن م ��ن هذه
ال�ف�ي��زا �ضمن قائمة خمططاتنا
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة مل �� �س �ت �ق �ب��ل هذه
املبادرة الرائدة ،وبالطبع يتم ذلك
�ضمن ال�شروط التي نحر�ص على
توافرها يف طلبات الرت�شيح".
وك��ان��ت "دبي للثقافة" ق��د و ّقعت
ات� �ف ��اق� �ي ��ة م� ��ع الإدارة العامة
ل�ل�إق��ام��ة و� �ش ��ؤون الأج��ان��ب بدبي
"�إقامة دبي" ب �ه��دف التعاون
وال �ت �ن �� �س �ي��ق امل �� �ش�ت�رك يف جمال
�إ� � �ص� ��دار ال �ف �ي��زا ال �ث �ق��اف �ي��ة وفق
�أع � �ل� ��ى امل� �ع ��اي�ي�ر للم�ستثمرين
ورواد الأع�م��ال و�أ�صحاب املواهب
التخ�ص�صية.

وق��ال �سعادة ال�ل��واء حممد �أحمد
امل ��ري ،م��دي��ر ع��ام الإدارة العامة
للإقامة و�ش�ؤون الأجانب بدبي:
"�إن دولة الإمارات العربية املتحدة
ب���ش�ك��ل ع ��ام وم��دي �ن��ة دب ��ي بوجه
اخل �� �ص��و���ص ه ��ي ق �ب �ل��ة ل �ك��ل من
يبحث عن حتقيق احللم اجلماعي
يف وط ��ن ي�ح�ت���ض��ن اجل �م �ي��ع دون
تفرقة �أو متييز ،وي�أتي قرار منح
الإق��ام��ات الثقافية لفئات ذهبية
ك��امل �ث �ق �ف�ين وامل� �ب ��دع�ي�ن �أ�صحاب
امل��واه��ب م��ن ��ش�ت��ى ب �ق��اع الأر�� ��ض،
خ � �ط� ��وة ح �ك �ي �م ��ة � �س �ت �ت �ج �ل��ى يف
تكري�س �سمعة الإم��ارات كحا�ضرة
�إن�سانية عاملية ت�ستقبل اجلميع
بالرتحاب".
و�أ�� �ض ��اف � �س �ع��ادة ال �ل��واء امل ��ري �أن
مدينة دب��ي تتمتع ب�أ�سلوب حياة
ع �� �ص��ري وب �ي �ئ��ة ث �ق��اف �ي��ة مثالية
جعلتها حت��دي��داً م�ك��ان�اً مف�ض ً
ال
ل �ل �ع �ي ����ش وال � �ع � �م� ��ل ف� �ي� �ه ��ا .و�إن
ا��س�ت�ق�ط��اب ه ��ذه ال �ع �ق��ول النرية
املثقفة بالذات �سي�سهم بالنهو�ض
بالدولة على ال�صعيد االقت�صادي

وال �ث �ق��ايف وي �ع��زز م��ن م�ك��ان��ة دبي
ك��وج �ه��ة ع��امل �ي��ة ،م �� �ش�يراً �إىل �أن
�إق ��ام ��ة دب ��ي ت�ع�م��ل ب��ال �ت �ع��اون مع
دب ��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة لت�سهيل �إج� ��راءات
احل �� �ص��ول ع�ل��ى ال �ف �ي��زا الثقافية
وذلك وفق اال�شرتاطات والقرارات
املعول بها بهذا ال�ش�أن.
ويتم منح ت�أ�شرية الفيزا الثقافية
ط��وي �ل��ة الأم � ��د مل ��دة � 10سنوات
لأ��ص�ح��اب امل��واه��ب الإب��داع �ي��ة ،يف
جم��االت الأدب والثقافة والفنون
الت�شكيلية والأدائ �ي��ة والت�صميم،
ف���ض� ً
لا ع��ن ال��درا� �س��ات الرتاثية
والتاريخية واملعرفية والفكرية
وال�صناعات الإبداعية ،وذلك وفقاً
ل�شروط ومعايري �أ�سا�سية ،ومنها:
� �س �ن��وات الإق ��ام ��ة داخ� ��ل الدولة،
والنتاج املعريف والإبداعي� ،إ�ضافة
�إىل بع�ض ال �� �ش��روط االختيارية
وال �ت �ع �ه��دات اخل��ا� �ص��ة ب �ك��ل فئة،
م �ث��ل ال �ت �ع �ه��د ب ��الإ�� �س� �ه ��ام بوقف
� /36/ساعة خدمة عامة ملجتمع
الإم� ��ارات ،وغ�يره��ا م��ن ال�شروط
التي تكفل جتديدها تلقائياً من

دون احل ��اج ��ة �إىل وج � ��ود كفيل
�إماراتي.
ومتتلك دب��ي بنى حتتية ثقافية
ع���ص��ري��ة و�أ�� �ص ��ول ث�ق��اف�ي��ة قوية
ت� ��ؤه� �ل� �ه ��ا الح� �ت� ��� �ض ��ان املثقفني
واملبدعني من �شتى �أنحاء العامل،
وت�ت�ي��ح �آف��اق �اً م�ب�ت�ك��رة ال�ستدامة
ال�ع�م��ل الإب ��داع ��ي ف�ي�ه��ا ،تت�ضمن
امل �ك �ت �ب��ات ال �ع��ام��ة وامل �� �س��ارح ودور
الن�شر والأوب� ��را� ،إىل جانب �أكرث
م��ن  135ب�ي�ت�اً ت��راث �ي �اً ،وثالثة
�أح � �ي ��اء ت��اري �خ �ي��ة و� �س �ت��ة مواقع
�أثرية ،وخم�سة جممعات �إبداعية،

و� �� 21س ��وق� �اً ت �ق �ل �ي��دي �اً م� ��ا بني
رئي�سياً وفرعياً ،و 20متحفاً من
�ضمنها �ستة متاحف تابعة للهيئة
ت�ستقطب �أك�ث�ر م��ن  1.6مليون
زائر �سنوياً.
وت���ش�ه��د الإم� � ��ارة ح ��راك� �اً ثقافياً
م��زده��ر اً ع�ل��ى م ��دار ال �ع��ام يوفر
بيئة حمفزة على الإبداع و�إطالق
ال �ع �ن��ان لل��أف �ك��ار اخل�ل�اق ��ة ،عرب
مرافق �إبداعية متنوعة منت�شرة
يف م�ن��اط��ق ع ��دة يف الإم� � ��ارة ،كما
ت�ست�ضيف دب��ي �أك�ثر من 2300
فعالية ثقافية ر�سمية �سنوياً.

التنمية الأ�سرية تطلق دليل الكفاءات املواطنة يف العمل االجتماعي تعيني �سعيد عبداهلل �أمينا عاما للمجل�س االحتادي للرتكيبة ال�سكانية
•• �أبوظبي -وام:

�أطلقت م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
دليل الكفاءات املواطنة يف العمل
االجتماعي ،بهدف دع��م وتطوير
ال� �ك� �ف ��اءات احل �ك��وم �ي��ة املواطنة،
ومت��ا� �ش �ي��ا م ��ع ت��وج �ه��ات حكومة
�أب��وظ�ب��ي ،لتعزيز دوره ��ا الريادي
واالج� �ت� �م ��اع ��ي ،وت� �ط ��وي ��ر ج� ��ودة
خدماتها املقدمة للأ�سر والأفراد
يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ،يف م �ب��ادرة هي
الأوىل م��ن ن��وع�ه��ا ع�ل��ى م�ستوى
ال� ��دول� ��ة ،و� �س �ع �ي��ا م �ن �ه��ا لتمكني
وت �� �ش �ج �ي��ع م ��وظ� �ف ��ي وم �ق ��دم ��ي
اخلدمات االجتماعية على تطوير
كفاءاتهم ومعارفهم ومهاراتهم يف
ال�ع�م��ل االج�ت�م��اع��ي ل�ل��و��ص��ول �إىل
خ��دم��ات ذات ج� ��ودة ع��ال �ي��ة تلبي
احتياجات املتعاملني.
و يهدف دليل الكفاءات املواطنة يف
العمل االجتماعي �إىل العمل على
امل��راج�ع��ة واحل��ر���ص على ا�ستيفاء
املتطلبات والبنود الأ�سا�سية ،حيث
مت ال �ب��دء ب��ال�ت�ط�ب�ي��ق التجريبي
ع �ل��ى ال��وظ��ائ��ف ال�ت�خ���ص���ص�ي��ة يف
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ل �ق �ي��ا���س م� ��دى نتائج
ال��دل �ي��ل ع �ل��ى امل��وظ �ف�ي�ن ،خا�صة
�أن ه��ذه امل�ن�ظ��وم��ة ال�ت��ي �أطلقتها
م��ؤ��س���س��ة ال�ت�ن�م�ي��ة الأ� �س��ري��ة عام
 2019ج � ��اءت ب��ال �ت �ن �� �س �ي��ق مع
�أك ��ادمي� �ي ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي احلكومية
لدعم امل�ؤ�س�سة يف مراجعة وحتكيم
منظومة الكفاءات ،للم�ساهمة يف
دعم عمليات امل�ؤ�س�سة يف االختيار
وال �ت �ع �ي�ين وف ��ق م�ن�ه�ج�ي��ة علمية
حم� ��ددة ل �ل �ك �ف��اءات االجتماعية،
وحت ��دي ��د م �� �س��ار م �ه �ن��ي ملقدمي
اخلدمات االجتماعية ،مما ي�سهم
يف حتقيق ال�سعادة الوظيفية لدى
املوظفني.
و ق ��ال ��ت �� �س� �ع ��ادة م � ��رمي حممد
ال��رم �ي �ث��ي م ��دي ��ر ع � ��ام م�ؤ�س�سة
ال�ت�ن�م�ي��ة الأ� �س ��ري ��ة �إن امل�ؤ�س�سة
وب �ت��وج �ي �ه��ات م��ن ��س�م��و ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد
ال �ن �� �س��ائ��ي ال �ع ��ام رئ�ي���س��ة املجل�س
الأع � �ل � ��ى ل�ل��أم ��وم ��ة والطفولة
الرئي�سة الأع�ل��ى مل�ؤ�س�سة التنمية

الأ��س��ري��ة " �أم الإمارات"  ،ت�سعى
�إىل تطوير وابتكار �أدوات جديدة
ل �ل �ع �م��ل ت �� �س��اع��د يف و�� �ض ��ع �أط� ��ر
للعمل االجتماعي �ضمن الوجهات
احلكومية واال�سرتاتيجيات ذات
االرت� �ب ��اط ووف ��ق ر�ؤي� ��ة احلكومة
الر�شيدة ال�ت��ي ت�سعى �إىل �ضمان
حياة كرمية لأفراد املجتمع.
و�أ� � �ض� ��اف� ��ت �أن دل� �ي ��ل ال� �ك� �ف ��اءات
امل��واط �ن��ة يف ال �ع �م��ل االجتماعي
ي�أتي مببادرة من م�ؤ�س�سة التنمية
الأ��س��ري��ة وق��ام ب ��إع��داده وتطويره
فريق من املتخ�ص�صني من خرباء
م�ست�شارين وموظفني يف امل�ؤ�س�سة
داخليا.
و�أ�� �ش ��ارت �إىل �أن �إط�ل��اق الدليل
يعمل على تر�سيخ املبادئ واملهارات
وال�سمات املطلوبة ملقدمي اخلدمات
االجتماعية ،وو�ضع معايري تقييم
الأداء جلميع املوظفني العاملني يف
املجال االجتماعي وفقا للكفاءات
امل �ط �ل��وب��ة ،وا� �س �ت �خ��دام الكفاءات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة مب �� �س �ت��وي��ات �ه��ا يف
التعيني على املنا�صب ال�شاغرة يف
املجال االجتماعي وباال�ستناد على
من ��وذج �إدارة امل��واه��ب ،بالإ�ضافة
�إىل اال�ستخدام الفعال للكفاءات
الوظيفية االجتماعية يف تنمية
املوظفني عرب حتديد احتياجاتهم
من التدريب والتطوير.
و�أ�ضافت الرميثي �أن هذا الدليل
��س�ي���س��اه��م ب���ش�ك��ل ك�ب�ير يف تنمية
امل�ه��ارات وال�ق��درات املهنية ملقدمي
اخل� ��دم� ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ،وذل ��ك
م��ن خ�ل�ال حت��دي��د احتياجاتهم
م��ن ال�ت��دري��ب وال�ت�ط��وي��ر امل�ستمر
وف ��ق �أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات لتقدمي

اخل ��دم ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ،ل� ��ذا مت
�إع ��داده وف��ق �أف�ضل امل�م��ار��س��ات يف
ال�ع�م��ل االج�ت�م��اع��ي امل�ت��وائ�م��ة مع
اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة ،م��ن خالل
م�ن�ظ��وم��ة ال �ك �ف��اءات االجتماعية
التي تتكون من خم�سة ع�شر مبد�أ
من �أ�سا�سيات املبادئ االجتماعية،
وثالثة و�أربعني مهارة اجتماعية،
و�سبع �سمات اجتماعية �أ�سا�سية،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت�سع ع�شرة كفاءة
اجتماعية.
و�أو�� �ض� �ح ��ت م��دي��ر ع� ��ام م�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية �أن هناك �ضوابط
و�سيا�سات يجب جتنبها من جميع
م �ق��دم��ي اخل ��دم ��ة االجتماعية،
و� �ش��ددت �سعادتها على �أن املبادئ
االجتماعية تت�ضمن املو�ضوعية
وال �ت �ق �ب��ل وال �� �س��ري��ة وح ��ق تقرير
امل���ص�ير وامل���س��ؤول�ي��ة االجتماعية
وم � �ب� ��د�أ ال �ن �م ��و ،ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل
ال ��درا�� �س ��ات ال �ع �ل �م �ي��ة امل�ستمرة،
وامل �� �ش��ارك��ة واالت� ��� �ص ��ال والقيادة
والتغيري والتقييم ،و�أي�ضا التن�سيق
وااللتزام ب�أهداف امل�ؤ�س�سة.
و�أك � � ��دت �� �ض ��رورة � �س �ع��ي املمار�س
امل �ه �ن��ي االج �ت �م��اع��ي �إىل حتقيق
�أه ��داف العمل يف جم��ال اخلدمة
االج �ت �م��اع �ي��ة يف �إط � ��ار جمموعة
م��ن امل �ب��ادئ املتكاملة ال�ت��ي ت�شكل
يف جم�م�ل�ه��ا ال��رك��ائ��ز الأ�سا�سية
للعمل االجتماعي ،وعدم االكتفاء
مب �ع��رف��ة ت �ل��ك امل � �ب� ��ادئ فح�سب،
ب��ل ي�ج��ب �أن ي��دع��م ه ��ذه املعرفة
ب��ال �ت �ط �ب �ي��ق ال �ف �ع �ل��ي ،وذل � ��ك من
خ�لال ممار�سة عمله مع العمالء
امل���س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن خ��دم��ات��ه �سواء
�أكانوا �أفرادا �أم جماعات.
كما �أكدت �سعادة مرمي الرميثي �أن
املمار�س املهني يلعب دورا مهما يف
العمل االجتماعي ،لذا يجب عليه
التحلي بالأمانة والأ�صالة واملرونة
والإخ�لا���ص وامل�صداقية والوعي
وال �� �ص�بر وال�ت���س��ام��ح والتعاطف،
للو�صول �إىل خ��دم��ات ذات جودة
عالية تلبي احتياجات املتعاملني
من جميع �أف��راد الأ�سرة واملجتمع
وفق ال�ضوابط واملعايري املو�ضوعة
ب�شكل يفوق توقعاتهم .

•• دبي -وام:

اع�ت�م��د جم�ل����س ال � ��وزراء برئا�سة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" قرارا بتعيني الدكتور
�سعيد عبداهلل �أمينا عاما للمجل�س
االحتادي للرتكيبة ال�سكانية.
وي��أت��ي ال�ق��رار يف �إط��ار تعزيز دور
م ��ؤ� �س �� �س��ات احل �ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة
ورف��ع م�ستويات الكفاءة وتطوير
امل �ن �ظ��وم��ة الإداري � � � ��ة احلكومية
وتوفري �أف�ضل اخلدمات.
وي �ع ��د ال ��دك� �ت ��ور � �س �ع �ي��د عبداهلل
خ � �ب �ي�را يف جم � � ��االت الرتكيبة
ال�سكانية والإن�ت��اج�ي��ة والعمليات

اال� � �س�ت��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة
االق � �ت � �� � �ص� ��ادي� ��ة واق � �ت � �� � �ص ��ادي ��ات
الأع �م��ال وال�ع�م��ال��ة واخل�صائ�ص
ال ��دمي ��وغ ��راف� �ي ��ة وال�سيا�سات
االجتماعية والهجرة واال�ستقدام،
حيث تدرج يف املنا�صب خالل عمله
يف امل�ج�ل����س االحت � ��ادي للرتكيبة
ال�سكانية� ،إذ �شغل من�صب الأمني
العام بالإنابة منذ العام ،2018
و�شغل قبل ذل��ك من�صب الأمني
ال�ع��ام امل�ساعد لقطاع ال�سيا�سات
وال � �ب � �ح� ��وث خ �ل��ال ال � �ف�ت��رة من
 ،2018 – 2013ع�لاوة على
عمله كمدير للربنامج الوطني
ل�ت�ح���س�ين الإن �ت��اج �ي��ة م ��ن العام
 2011وحتى .2018
ون � ��ال ال ��دك� �ت ��ور � �س �ع �ي��د عبداهلل

درجة الدكتوراة يف �إدارة املعلومات
والعمليات م��ن كلية م��اي��ز لإدارة
الأع� � � �م � � ��ال ب� �ج ��ام� �ع ��ة تك�سا�س
" "A&Mب��ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة ،ودرج��ة املاج�ستري يف
العلوم الإدارية من جامعة ميامي
ب��ال��والي��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية،
ودرج��ة البكالوريو�س يف الهند�سة
ال���ص�ن��اع�ي��ة م��ن ج��ام �ع��ة توليدو
بالواليات املتحدة الأمريكية.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ��ه مت ت�أ�سي�س
امل �ج �ل ����س االحت � � � ��ادي للرتكيبة
ال�سكانية يف العام  2009ليكون
مبثابة منظومة عمل متخ�ص�صة
لدرا�سة امل�ح��ددات الدميوغرافية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة
للمواطنني ب�شكل علمي متكامل،

ويعد املجل�س حلقة مف�صلية تعمل
ب�ي�ن خم�ت�ل��ف اجل �ه��ات والهيئات
ل���ص�ي��اغ��ة م �ن �ه��ج � �ش��ام��ل ملعاجلة
امل��وا� �ض �ي��ع امل��رت �ب �ط��ة بالرتكيبة
ال�سكانية و�إي �ج��اد ح�ل��ول منا�سبة
حت�ق��ق االن �� �س �ج��ام ب�ي�ن متطلبات
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة وال�سيا�سة
ال�سكانية ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز دور
امل��واط��ن وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى الهوية
الوطنية.
وي�ن��درج حتت م�س�ؤوليات املجل�س
مهمة اقرتاح ومراجعة ال�سيا�سات
ال���س�ك��ان�ي��ة وال �ع �م��ل ع �ل��ى تطوير
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ات وامل � � �ب� � ��ادرات
الوطنية م��ن خ�لال التن�سيق مع
اجلهات املعنية ،مبا يحقق التوازن
ال�سكاين يف الدولة ،بالإ�ضافة �إىل

جمع املعلومات و�إج��راء الدرا�سات
وال �ب �ح��وث اخل��ا� �ص��ة بالرتكيبة
ال�سكانية ،و�إن�شاء قاعدة متكاملة
للمعلومات يف كافة القطاعات.

برنامج جامعة خليفة للتعليم امل�سرع يحظى ب�إقبال طلبة الثانوية والبكالوريو�س
•• �أبوظبي-وام:

ي�ح�ظ��ى ب��رن��ام��ج ال�ت�ع�ل�ي��م امل�سرع
 ال� ��ذي �أط �ل �ق �ت��ه ج��ام �ع��ة خليفةل�ل�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا  -ب�إقبال
وا��س��ع م��ن طلبة املرحلة الثانوية
والبكالوريو�س.
وقام  23من الطلبة املتميزين يف
املرحلة الثانوية بال�صفني احلادي
ع���ش��ر وال� �ث ��اين ع���ش��ر بالت�سجيل
يف ب ��رن ��ام ��ج "املرحلة الثانوية
واجلامعة" وال � ��ذي مي�ك�ن�ه��م من
خالله احت�ساب ال�ساعات املعتمدة
ال �ت��ي ت���س�ه��ل ق �ب��ول �ه��م يف برامج
البكالوريو�س كما �سجل �أي�ضا 7
من طلبة البكالوريو�س يف برنامج
"البكالوريو�س واملاج�ستري" 1+4
احلايل.
ويتيح برنامج التعليم امل�سرع الذي
انطلق يف �شهر �أغ�سط�س من العام
امل��ا��ض��ي لطلبة امل��رح�ل��ة الثانوية
امل �ت �ف ��وق�ي�ن اح �ت �� �س ��اب ال�ساعات
امل �ع �ت �م��دة ال �ت��ي ت ��ؤه �ل �ه��م لدرا�سة
م�ساقات البكالوريو�س.
ك � �م� ��ا ي � �ت � �ي ��ح ل� �ط� �ل� �ب ��ة ب ��رن ��ام ��ج
البكالوريو�س املتميزين احت�ساب
ع� ��دد � �س��اع��ات م �ع �ت �م��دة ت�ؤهلهم
لدرا�سة م�ساقات برنامج املاج�ستري
ح �ي��ث ي �ه��دف ال�ب�رن��ام��ج �إىل �سد

الفجوة ب�ين امل�ستويات التعليمية
مب � ��ا ي � ��وف � ��ره ل� �ه ��م م � ��ن فر�صة
للح�صول على الدرجات الأكادميية
يف مدة زمنية �أق�صر.
ومت اختيار طلبة املرحلة الثانوية
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم
بعد اجتياز اختبارات قبول دقيقة
ومقابالت �شخ�صية حيث عر�ضت
عليهم خم�س م��واد ليختاروا مادة
واح ��دة منها يف ك��ل ف�صل وت�شمل
مادة التفا�ضل والتكامل والفيزياء
وم�ق��دم��ة �إىل ال�برجم��ة "�سي ++

�أو م ��ات الب" وال �ت��ي ي �� �ش��ارك يف
ت��دري���س�ه��ا  8م��ن �أع �� �ض��اء الهيئة
الأكادميية يف اجلامعة.
وق� � ��ال ال ��دك� �ت ��ور ع� � ��ارف �سلطان
احلمادي نائب الرئي�س التنفيذي
يف ج��ام�ع��ة خ�ل�ي�ف��ة غ��ن الربنامج
واح��د من م�ب��ادرات جامعة خليفة
ال �ت ��ي ت �� �س �ع��ى �إىل دم� ��ج العملية
التعليمية ب�شكل �سل�س ال �سيما بني
مرحلتي التعليم ال�ع��ام والتعليم
العايل كما يعترب مثاال على جهود
اجلامعة الرامية لت�سجيل الطلبة

امل�ت�م�ي��زي��ن يف ت�خ���ص���ص��ات العلوم
وال �ه �ن��د� �س��ة ب �ه��دف امل �� �س��اه �م��ة يف
تعزيز ال�ق�ط��اع ال�صناعي يف دولة
الإم � ��ارات م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير ر�أ�س
املال الب�شري املحلي.
وت �ق��وم ب��رام��ج ال�ت�ع�ل�ي��م امل���س��رع يف
ماج�ستري العلوم على �إع��داد طلبة
ال�ب�ك��ال��وري��و���س امل�ت�ف��وق�ين يف كلية
الهند�سة لبدء درا��س��ات املاج�ستري
خ�ل�ال ف�ت�رة درا��س�ت�ه��م يف مرحلة
ال� �ب� �ك ��ال ��وري ��و� ��س ح� �ي ��ث ي�ساهم
ال�برن��ام��ج يف مت�ك�ين ال�ط�ل�ب��ة من

خالل دعم املر�شدين الأكادمييني
الج �ت �ي��از درج� �ت ��ي البكالوريو�س
وامل��اج �� �س �ت�ي�ر خ�ل��ال م� ��دة خم�س
�سنوات.
كما يهدف ب��رام��ج التعليم امل�سرع
يف ماج�ستري العلوم �إىل تعزيز دور
الطلبة املتميزين للح�صول على
درج��ة املاج�ستري من خالل توفري
جميع ال�ظ��روف ال�لازم��ة لتحقيق
�أه��داف �ه��م واحل �� �ص��ول ع�ل��ى درجة
الدكتوراه.
و�أك� ��د ال �ط��ال��ب ��س�ع�ي��د ال�صيعري
من تخ�ص�ص هند�سة الكمبيوتر -
وال��ذي �سجل يف الربنامج للف�صل
الأك ��ادمي ��ي ال �ث��اين � - 2021أن
برنامج التعليم امل�سرع يف املاج�ستري
يف ج��ام �ع��ة خ�ل�ي�ف��ة ي�ع�ت�بر فر�صة
كبرية له لتعزيز م�شواره التعليمي
واحل���ص��ول على درج��ة الدكتوراه
ال �ت��ي ي�ط�م��ح ل�ه��ا ل�لا��س�ت�ف��ادة من
امل �ع��رف��ة ال �ت��ي ي�ح���ص��ل ع�ل�ي�ه��ا من
ال �ب�رن� ��ام� ��ج ك� �ح ��اف ��ز يف جم� ��االت
البحوث املتعلقة بالأنظمة الذكية.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال���س��اع��ات املعتمدة
ال�ت��ي متنحها ج��ام�ع��ة خليفة،.. ،
ت�ساهم يف تق�صري امل ��دة الزمنية
ال�لازم��ة للح�صول على الدرجات
الأك ��ادمي� �ي ��ة ك �م��ا �أن� �ه ��ا ت �ع��زز من
فر�صهم يف �سوق العمل.
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ت�أجيل التدريب العملي املهني (�إعداد) لطلبة املرحلة الثانوية يوليو املقبل

الإعالن عن مواعيد و�آليات و�ضوابط امتحانات نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين
•• دبي -حم�سن را�شد

�أعلنت م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي "تعليم" ،عن ت�أجيل املرحلة الثانية
من برنامج التدريب العملي املهني "�إعداد"  ،2021الذي ي�ستهدف طلبة
املرحلة الثانوية التي ت�ضم ال�صفوف  ،12-9مبدار�س التعليم احلكومي،
وكان مزمع �إقامته ب�إجازة الربيع القادمة.
و�أف��ادت امل�ؤ�س�سة يف تعميم لها يخاطب مديري املدار�س احلكومية وريا�ض
الأطفال ،ب�أنه �سيتم الإعالن عن املوعد القادم للتدريب يف املرحلة الثالثة
منه ،التي �ستنطلق يف �شهر يوليو املقبل ،مع بدء �إجازة نهاية العام الدرا�سي
للطلبة .و�أو�ضحت �أن الربنامج يعمل على تدريب الطلبة مهنياً بالتعاون مع

خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة حيث يق�ضي الطلبة املتدربون فرتة
من اخل�برة العملية ،ويكت�سبون املهارات املتنوعة ،يف بيئة العمل الواقعية
واالفرتا�ضية ،وتزداد معارفهم ويرتفع وعيهم املهني.
على جانب �آخر� ،أعلن عدد من �إدارات املدار�س اخلا�صة التي تطبق املنهاج
الأجنبية ،يف خمتلف �إمارات الدولة ،عن مواعيد و�آليات و�ضوابط امتحانات
نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين� ،إذ �أقرت تقييم الطلبة من الرو�ضة الأوىل
للثاين ع�شر "عن بعد" ،على �أن جترى تقييم �أطفال الرو�ضات "فردية
وعن بعد" ،من خالل جلان خمت�صة لكل مرحلة درا�سية.
و�أو�ضحت �أن رواب��ط االمتحان �ستكون متاحة يف يوم االختبار فقط ،على
�أن تبد�أ �إجازة الف�صل الثاين للطلبة من  28مار�س اجلاري وحتى � 8إبريل

املقبل ،وي�ست�أنف الطلبة ف�صولهم الدرا�سية يوم � 11إبريل .
وحددت الفرتة من  21مار�س اجلاري وحتى  25منه المتحانات الرو�ضات
الأوىل والثانية ،فيما يبد�أ طلبة ال�صفوف  8-1امتحاناتهم يف الفرتة من
 25-16مار�س اجل��اري ،فيما يد�شن طلبة املرحلة الثانوية التي ت�ضم
ال�صفوف من  ،12-9امتحانات الف�صل الثاين يف الفرتة من  11مار�س
اجلاري وت�ستمر حتى  25منه ،علما ب�أن هناك امتحانات تعو�ضيه للطلبة
املتغيبني بعذر يف الفرتة  28مار�س حتى  11ابريل املقبل.
و�أفادت ال�ضوابط ،بعدم ال�سماح بفر�صة ثانية للطلبة املت�أخرين �أو املتغيبني
بدون عذر� ،إذ ال يحق لهم �إعادة االمتحان ،وللطلبة املتغيبني �أو املت�أخرين
بعذر طبي �أو لأ�سباب تقنية احلق يف �إعادة االمتحان وفق للمواعيد املعتمدة

للإعادة خالل الف�صل الدرا�سي الثالث.
وح��ددت تلك امل��دار���س ثمانية �إج ��راءات �أث�ن��اء االخ�ت�ب��ارات ع�بر االنرتنت،
�أبرزها ت�شغيل امليكروفون يف جميع الأوقات ،فتح الكامريا عند تقييم طلبة
الرو�ضتني فقط ،وال�سماح بتواجد �أولياء الأم��ور من الرو�ضة الأوىل �إىل
ال�صف الثالث اثناء االختبار مل�ساعدة �أطفالهم يف ال�ق��راءة �أو �أي م�شاكل
يواجهونها �أثناء االختبار ،ف�ضال عن الت�أكد من ا�ستخدام "جوجل ت�شروم"
كمت�صفح لفتح الرابط املن�شور لالختبار .
و�أك��دت على توفر فريق للدعم الفني للتعامل ومعاجلة �أي م�شكلة فنية،
مو�ضحة �أهمية حتقق الطلبة من الإجابات ومراجعتها قبل ت�سليمها ،مع
�ضرورة اال�ستعانة باملعلم يف حالة وجود �أية م�شكلة يف الإر�سال.

03

�أحمد بن طحنون ي�شهد احتفال القوات امل�سلحة بتخريج الدفعة الـ 14املجموعة الثانية
•• �أبوظبي -وام:

�شهد ال�ل��واء ال��رك��ن ط�ي��ار ال�شيخ �أح�م��د ب��ن طحنون ب��ن حممد �آل نهيان
رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية احتفال القوات امل�سلحة بتخريج
مدر�سة اخلدمة الوطنية حلر�س الرئا�سة " مبع�سكر �سيح حفري " �ضمن
الدفعة الـ 14املجموعة الثانية فيما �شهدت مع�سكرات كل من العني وليوا
تخريج الدفعة الرابعة ع�شرة "املجموعة الثالثة" من منت�سبي اخلدمة
الوطنية بعد �أن �أنهوا مرحلة التدريب الأ�سا�سي مبع�سكر ليوا والعني التي
ا�ستمرت � 10أ�سابيع ،بح�ضور عدد من كبار �ضباط القوات امل�سلحة.
وبد�أ االحتفال بال�سالم الوطني ،ثم تالوة �آيات عطرة من القر�آن الكرمي،

بعدها قدم اخلريجون عرو�ضاً ع�سكرية �أكدت جاهزيتهم للدفاع عن الوطن،
كما ق��دم��وا ا�ستعرا�ضات ع�سكرية ،مل��ا تلقوه يف ميادين ال�ت��دري��ب ،عك�ست
مهاراتهم وم�ستوى ت�أهيلهم يف امل�شاة الع�سكرية وا�ستخدام ال�سالح وبقية
التخ�ص�صات .والقى قائد املع�سكر كلمة �أ�شار فيها �إىل �أن املجندين �أنهوا
مرحلة التدريب الأ�سا�سي بجدارة واقتدار حيث تلقوا خالل � 10أ�سابيع
التدريب على ا�ستخدام ال�سالح والرماية ومهارة امليدان ومهارة املعركة
والقتال يف املناطق املبينة والأمن الداخلي وتدريبات امل�شاة واللياقة البدنية
ومت الرتكيز على البيانات التطبيقية والعملية وكيفية التعاي�ش يف امليدان
بهدف خلق اجلندي املقاتل من خالل تنفيذ عدة متارين خارجية طبقت
من خاللها جميع املهارات الع�سكرية الأ�سا�سية التي �ساهمت يف حتويلهم

بهدف تر�سيخ القيم الإيجابية وتعزيز امل�س�ؤولية املجتمعية

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم احلملة التوعوية «منتزهاتنا» ب�ش�أن املرافق الرتفيهية واحلدائق واملنتزهات
•• �أبوظبي -الفجر:

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خالل
مركز بلدية الوثبة احلملة التوعوية (منتزهاتنا) والتي ا�ستهدفت رفع
م�ستوى الوعي العام ،وتفعيل قيم امل�س�ؤولية املجتمعية جتاه املحافظة على
املرافق العامة ،وبالتحديد املرافق الرتفيهية مثل احلدائق واملنتزهات،
وال��زراع��ات التجميلية ،لت�أكيد �أهمية امل�شاركة املجتمعية يف الإب�ق��اء على
حدائق �أبوظبي و�ضواحيها ب�أف�ضل �صورة ك�أماكن ترفيه ذات موا�صفات
ومعايري عاملية  .كما حر�صت حملة (منتزهاتنا) على حث �أف��راد املجتمع
من مرتادي احلدائق واملناطق الرتفيهية للمحافظة على جودة احلدائق
واملرافق العامة واحلد من ال�سلوكيات الغري الإيجابية ،وذلك عرب توعية

زوار و رواد احلدائق واملرافق العامة.
وق��د متركز ن�شاط احلملة  -التي ا�ستمرت ثالثة �أي��ام متتالية  -يف كل
من حديقة بني يا�س ،منتزه الوثبة ،حديقة اخلتم ،لتحفيز �أفراد املجتمع
لال�ضطالع مب�س�ؤولياتهم جتاه هذه املرافق التي وجدت لإ�سعادهم ،وكذلك
تن�شيط التوا�صل املجتمعي ،و تنمية اجلانب الثقايف والرتفيهي والبيئي
لدى �شرائح املجتمع.
من جانبه �أكد ال�سيد ح�سن الظاهري مدير مركز بلدية الوثبة �أن احلملة
رك��زت جهودها ح��ول التوعية ب�ش�أن ال�ل��وائ��ح والنظم املتبعة يف احلدائق
واملخالفات ،مثل ال�شواء يف الأماكن الغري املخ�ص�صة والإ�ضرار بامل�ساحات
اخل���ض��راء ،و�إط�ل�اق احل�ي��وان��ات الأليفة يف الأم��اك��ن العامة ،وغ�يره��ا من
املخالفات التي تت�سبب يف الإ�ضرار بهذه املرافق الرتفيهية.

وزارة املوارد الب�شرية والتوطني  :بدء ا�ستقدام العمالة امل�ساعدة الفلبينية اعتبارا من �إبريل املقبل
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني عن بدء ا�ستقدام العمالة امل�ساعدة
م��ن الفلبني اىل ال��دول��ة ع�بر ال�ق�ن��وات الر�سمية املعتمدة ل��دى البلدين
اعتبارا من �شهر �إبريل املقبل.
جاء ذلك يف ختام اجتماعات عقدت م�ؤخرا يف العا�صمة الفلبينية مانيال
بني وفد من وزارة املوارد الب�شرية والتوطني برئا�سة �سعادة �سيف ال�سويدي
وكيل الوزارة ل�ش�ؤون املوارد الب�شرية ووزير العمل الفلبيني �سلف�سرت بيلو
وعدد من امل�س�ؤولني الفلبنيني املعنيني.
و�أك� ��د ال �� �س��وي��دي �أن االج �ت �م��اع��ات م��ع اجل��ان��ب الفلبيني ج ��اءت تنفيذا
ال�سرتاتيجية وزارة املوارد الب�شرية والتوطني الرامية اىل تطوير التعاون
مع الدول الأكرث ار�ساال للعمالة امل�ساعدة وذلك بهدف توفري هذه الفئة
من العمالة لأ�صحاب العمل والأ�سر املواطنة واملقيمة يف الدولة مبا يلبي
االحتياجات والطلب املتزايد عليها خ�صو�صا الفلبينية منها.

وقال �إن االتفاق مع اجلانب الفلبيني على البدء با�ستقدام العمالة امل�ساعدة
الفلبينية عرب القنوات الر�سمية اعتبارا من �شهر ابريل املقبل ي�شكل مرحلة
ج��دي��دة م��ن التعاون الثنائي ب�ين البلدين ال�صديقني يف جم��ال العمالة
امل�ساعدة ال �سيما يف �ضوء احلر�ص امل�شرتك على تعزيز هذا التعاون مبا
يخدم امل�صالح امل�شرتكة.
و�أك��د وكيل وزارة امل��وارد الب�شرية والتوطني ل�ش�ؤون امل��وارد الب�شرية� ..أن
االتفاق من �ش�أنه �ضبط وتنظيم عملية اال�ستقدام مبا يحفظ حقوق كافة
الأطراف ف�ضال عن امل�ساهمة يف تخفي�ض التكاليف االجمالية لت�شغيل هذه
الفئة من العمالة يف الدولة ال �سيما وان االجتماعات ا�ستعر�ضت ال�سعي
نحو تخفي�ض ر�سوم اال�ستقدام.
وا�ستعر�ضت االج�ت�م��اع��ات ح��زم��ة الإج � ��راءات االح�ت�رازي��ة ال�ت��ي تطبقها
الدولة لتوفري الوقاية للعاملني ومن �ضمنهم فئة العمالة امل�ساعدة من
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد وتوفري الرعاية الطبية للم�صابني بهذا
الفريو�س.

من احلياة املدنية �إىل احلياة الع�سكرية �إ�ضافة �إىل تلقيهم بع�ض العلوم
الأك��ادمي�ي��ة وامل�ح��ا��ض��رات اخلارجية التي تهدف �إىل تر�سيخ وتنمية حب
الوطن والقيادة لديهم ف�أثبتوا بكل فخر واعتزاز قدرتهم على حتمل م�شاق
التدريب مدركني ب�أن كل قطرة عرق يف امليدان ت�ساوي قطرة دم يف املعركة
ف�أ�صبحوا جاهزين لالنتقال ملرحلة التدريب التخ�ص�صي يف خمتلف وحدات
القوات امل�سلحة .وقال " �أدرك اخلريجون ومنذ اليوم الأول اللتحاقهم يف
املركز ب�أنهم �أمام حتدي كبري �أثبتوا من خالله مدى قدرتهم على حتمل
امل�شاق ،واالن�صياع للأوامر والتعليمات واثبتوا معدنهم الأ�صيل ب�أنهم فع ً
ال
من رج��ال خليفة فكانوا عند ح�سن الظن بهم ،فهنيئاً لهم ولهذا الوطن
بهذا اجليل املقدر للم�س�ؤولية والدفاع عن وطنه".

ووجه قائد املع�سكر كلمة للخريجني قائ ً
ال " �أنتم احل�صن احل�صني وال�سد
املنيع لهذا الوطن حا�ضره وم�ستقبله و�إن خري ما �أو�صيكم به هو التم�سك
بكتاب اهلل وب�سنة ر�سوله عليه ال�صالة وال�سالم وطاعة �أويل الأمر ،ولتكن
احل�ي��اة الع�سكرية فخركم واالح �ت�راف الع�سكري �شعاركم وال��دف��اع عن
هذا الوطن �أملكم و�أن تكون �أغلى �أمانيكم الت�ضحية بالنف�س ف��داءاً لهذا
الوطن".
ويف خ�ت��ام كلمته ت�ق��دم بال�شكر للقيادة ال�ع��ام��ة ل�ل�ق��وات امل�سلحة ول ��وزارة
الداخلية وللدوائر املدنية وك��ل من �ساهم يف تقدمي الدعم ال�لازم ملركز
التدريب للو�صول به اىل الأهداف املحددة.
وقام راعي احلفل يف اخلتام بتوزيع اجلوائز على املتفوقني.

�إ�سالمية دبي تلغي ت�صاريح اخليام الرم�ضانية للعام 2021
•• دبي  -وام:

�أل �غ��ت دائ ��رة ال �� �ش ��ؤون الإ�سالمية
وال� �ع� �م ��ل اخل �ي ��ري ب ��دب ��ي جميع
ت�صاريح اخليام الرم�ضانية و�سفر
الإف �ط��ار ل�ل�ع��ام  2021ال�ت��ي تتم
�إقامتها �سنويا خالل �شهر رم�ضان،
ا� �س �ت �ج��اب��ة ل �ل �م �ت �غ�يرات والتزاما
بالتعليمات والتوجيهات اخلا�صة
ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة ال�صادرة
من اجلهات املعنية.
و�أك��د �أحمد دروي�ش املهريي املدير
التنفيذي لقطاع العمل اخلريي
�أن ق ��رار �إي �ق ��اف ت���ص��اري��ح اخليم
ال��رم���ض��ان�ي��ة وامل �ج��ال ����س وموائد
الإفطار ي�أتي �ضمن �سعي الدائرة
امل �ت ��وا� �ص ��ل وخ �ط �ط �ه��ا املمنهجة
ملواجهة ال�ظ��روف احلالية بكفاءة
وف��اع�ل�ي��ة وا��س�ت�ج��اب��ة ل ل��إج ��راءات
والتدابري الوقائية للت�صدي لهذه

اجلائحة العاملية.
وق ��ال �إن ال ��دائ ��رة ت���ض��ع ال�صحة
وال�سالمة �ضمن �أولوياتها  ..الفتا
�إىل �أنه �سيتم اتخاذ كل ما يلزم من
�أجل �أن مي�ضي �شهر رم�ضان املبارك
ب�صحة و�سالمة على اجلميع .
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن� ��ه يف ح ��ال الرغبة
بامل�شاركة يف توزيع وجبات الإفطار
خالل �شهر رم�ضان املبارك �ضرورة

التوجه �إىل اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
اخل �ي�ري� ��ة امل �ع �ت �م ��دة واملرخ�صة
م��ن ال ��دائ ��رة م ��ؤك��دا �أن االلتزام
بالتوجيهات � �ض��رورة وم�س�ؤولية
جم �ت �م �ع �ي ��ة ل� ��� �ض� �م ��ان ال�صحة
وال�سالمة العامة.
م ��ن ج��ان �ب��ه �أك � ��د حم �م��د م�صبح
� �ض��اح��ي م��دي��ر �إدارة امل�ؤ�س�سات
اخل�يري��ة �أن عملية التن�سيق مع

اجلمعيات اخلريية املعتمدة كافة
تعمل ب�شكل م�ستمر لتعزيز ثقافة
العمل اخلريي الأمر الذي �سيعـزز
ال �ث �ق��ة ب�ي�ن اجل� �ه ��ات امل��ان �ح��ة من
م�ؤ�س�سات و�أف��راد وب�ين اجلمعيـات
اخل�يري��ة واجل�ه��ات امل�ستفيدة من
ال� �ت�ب�رع ��ات مب ��ا ي �� �ض �م��ن و�صول
ال� �ت�ب�رع ��ات مل���س�ت�ح�ق�ي�ه��ا يف �إط� ��ار
تكثيف اجلهود وامل�ساهمة يف حماية
املجتمع.
و�أو�ضح �أن الدائرة تزخر مببادرات
مبنية على و��س��ائ��ل تقنية حديثة
ك �م �ب��ادرة "وجبات الأمل" والتي
تعد مبادرة رقمية مبتكرة مقارنة
مب� �ب ��ادرات �إط� �ع ��ام ال �� �ص��ائ �م�ين �أو
امل�ت�ع�ف�ف�ين ب��ال��و� �س��ائ��ل التقليدية
خل� ��دم� ��ة ال� �ع� �م ��ل اخل � �ي ��ري على
م�ستوى �إم��ارة دب��ي والتي �ستدفع
من عجلة العمل الإن�ساين بالطرق
االحرتازية التي تبنتها الدولة.

التغري املناخي والبيئة تعتمد تعديالت تنظيم تداول العينات امل�ستثناة من اتفاقية �سايت�س
•• دبي-وام:

�أ�صدرت وزارة التغري املناخي والبيئة قراراً وزارياً ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام
ق��رار ال�سلطة الإداري��ة اخلا�ص بتنظيم ال�ت��داول يف العينات امل�ستثناة من
اتفاقية "�سايت�س" � ،ضمن جهودها حلماية التنوع البيولوجي و�ضمان
ا�ستدامته واملحافظة على الأنواع املهددة باالنقرا�ض .
وي�ستهدف القرار تنظيم االجتار الدويل ب�أنواع احليوانات والنباتات املهددة
باالنقرا�ض "ال�سايت�س" للعينات ال�شخ�صية واملقتنيات لت�سهيل �إجراءات
عبور الأفراد عرب املنافذ احلدودية ودعم اجلهود تنفيذ االتفاقيات اخلا�صة

باالجتار الدويل ب�أنواع احليوانات والنباتات املهددة باالنقرا�ض ،ويتناول
القرار يف مواده القانونية تنظيم التداول يف العينات امل�ستثناة والتي ت�شمل
عينات حية وغري حية.
ويحدد القرار جمموعة من البنود املهمة ومنها �أن تكون العينات غري احلية
امل�ستثناة مملوكة �أو مت اقتنا�ؤها �شخ�صياً لأغرا�ض غري جتارية ومت احل�صول
عليها بطريقة ال تخالف �أحكام القانون وتكون �إما ملبو�سة �أو حممولة �أو
مت�ضمنة يف املتاع ال�شخ�صي �أو ت�شكل جزءاً من الأمتعة العائلية املنقولة.
وي�سمح القرار للأفراد باالنتقال بالعينات املخ�ص�صة لال�ستعمال ال�شخ�صي
عرب املنافذ احلدودية وفقاً لكميات حددها امللحق رقم  1للقرار.

الإمارات للتوازن بني اجلن�سني ينظم لقاء حول الدليل اال�سرت�شادي لرت�شح ودخول املر�أة ملجال�س الإدارة
•• دبي -وام:

نظم جمل�س الإم ��ارات للتوازن بني اجلن�سني بالتعاون مع "معهد حوكمة"
ور�شة تدريبية عرب تقنية االت�صال املرئي حول حمتويات "الدليل اال�سرت�شادي
لرت�شح ودخول املر�أة ملجال�س الإدارة" وذلك �ضمن جهود الدولة نحو تعزيز دور
املر�أة يف املنا�صب القيادية ومراكز �صنع القرار مبا يف ذلك رفع ن�سبة متثيلها يف
جمال�س الإدارة مب�ؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ص.
�شاركت يف الندوة  26قيادية �إماراتية بدرجة وكيل وزارة ووكيل وزارة م�ساعد
ومديرة تنفيذية باحلكومة االحتادية وقدمها الدكتور �أ�شرف جمال الدين
الرئي�س التنفيذي ملعهد "حوكمة" حلوكمة ال�شركات التابع ل�سلطة مركز دبي
امل��ايل العاملي حيث مت التعريف باحلوكمة وعالقتها مبجل�س الإدارة و�أنواع
جمال�س الإدارة وم��دى فعالية كل منها وحمفزات دخ��ول امل��ر�أة فيها ومردود
ذلك على �أدائها وعلى امل�ؤ�س�سات واالقت�صاد ب�صفة عامة.
ورحبت �سعادة �شم�سة �صالح الأمني العام ملجل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني
يف بداية الندوة بامل�شاركات فيها ...م�شرية �إىل �أن الهدف من تطوير هذا الدليل
اال�سرت�شادي الذي مت �إطالقه خالل منتدى املر�أة العاملي – دبي � 2020ضمن
املبادرات التوعوية واملعرفية للمجل�س والهادفة �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أحد
�أ�شكال الدعم االقت�صادي للمر�أة الإماراتية املتعلق بتمثيلها املنا�سب يف جمال�س
�إدارة امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة وانعكا�ساته الإيجابية العديدة ..مو�ضحة
�أن اهتمام املجل�س بتعزيز هذا ال��دور ينطلق من ر�ؤي��ة قيادتنا الر�شيدة التي
تعترب امل��ر�أة ركيزة رئي�سية من ركائز جن��اح املجتمع وم�سرية التنمية بكافة
�أ�شكالها .و�أ�شادت �سعادتها بالدعم الالحمدود الذي توليه القيادة الر�شيدة
مللف التوازن بني اجلن�سني ...الفته �إىل �أن ت�أ�سي�س جمل�س الإم��ارات للتوازن
بني اجلن�سني يف عام  2015بتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"

هو �أحد �أ�شكال هذا الدعم حيث ت�أ�س�س بهدف تقلي�ص الفجوة بني اجلن�سني
بكافة قطاعات الدولة واالرتقاء مبكانة الإمارات عامليا ورفع ت�صنيفها بتقارير
التناف�سية العاملية املعنية باملر�أة والتوازن بني اجلن�سني ..مثمنه توجيه �سموه
حينها بالعمل على و�صول الإمارات لقائمة �أف�ضل  25دولة يف العامل مب�ؤ�شر
امل�ساواة بني اجلن�سني الذي ي�صدر �سنوياً عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
عام .2021
وقالت �إن اليوم �أ�صبحت الإمارات يف املرتبة الـ  18عامليا والأوىل عربيا بن�سخة
 2020من هذا التقرير العاملي الهام بعد �أن كانت يف املرتبة  49عاملياً عام
 2015وهو �إجناز عاملي جديد ي�ضاف للإجنازات املتنوعة للدولة وهو ثمرة
لدعم قيادتنا الر�شيدة مللف التوازن بني اجلن�سني والرعاية الالحمدودة التي
توليها للمر�أة وت�شجيعها و�إجناحها من خالل الت�شريعات واملبادرات وال�سيا�سات
امل�ستدامة وبف�ضل الرعاية التي حتظى بها املر�أة من �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة
الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية وحرم �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة �سمو ال�شيخة منال بنت
حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�سة جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني رئي�سة
م�ؤ�س�سة دب��ي للمر�أة ونتيجة لت�ضافر اجلهود والتعاون بني ال��وزارات وكافة
اجلهات احلكومية يف الدولة وما طبقته من �سيا�سات و�إج��راءات داعمة للنوع
االجتماعي حتى �أ�صبح التوازن بني اجلن�سني فيها عمل م�ؤ�س�سي م�ستدام.
و�أ�ضافت الأمني العام ملجل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني �أنه انطالقا من
�أهداف املجل�س الرامية �إىل رفع ن�سبة متثيل املر�أة يف املنا�صب القيادية ومراكز
�صنع القرار عمل املجل�س بتوجيهات ومتابعة مبا�شرة من �سمو ال�شيخة منال
بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم على العديد من امل�شاريع واملبادرات ومن بينها
"الدليل اال�سرت�شادي لرت�شح ودخ��ول امل��ر�أة ملجال�س الإدارة" ملا يف متثيلها
مبجال�س الإدارة من فوائد عديدة للم�ؤ�س�سات وال�شركات واجلهات احلكومية

واخلا�صة واالقت�صاد ب�صفة عامة.
و�أف��ادت �أن الإم ��ارات كانت �أول دول��ة يف املنطقة وث��اين دول��ة يف العامل ت�صدر
ت�شريعاً ملزماً يف عام  2012بتمثيل املر�أة يف جمال�س �إدارة امل�ؤ�س�سات واجلهات
احلكومية ب�ق��رار م��ن جمل�س ال ��وزراء حيث تبنى م�ب��ادرة "املر�أة يف جمال�س
الإدارة" التي �أطلقتها �سمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم يف
ع��ام  2011بهدف زي��ادة متثيل امل��ر�أة يف جمال�س الإدارة ما يتطلب ت�ضافر
اجلهود والعمل امل�شرتك لتحقيق هذه الأهداف الوطنية ف�ض ً
ال عن دور املر�أة
الإم��ارات �ي��ة يف اال��س�ت�ف��ادة م��ن ه��ذه الت�شريعات وال ��ر�ؤى احلكومية الداعمة
من خالل العمل على تعزيز معارفها وبناء قدراتها مبا ميكنها من الرت�شح
واالن�ضمام ملجال�س الإدارة مع �إدراكها ملا ميثله ذلك من قيمة م�ضافة لأداء
املجال�س ومردود ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
وتناولت الور�شة على مدى يومني العديد من املو�ضوعات التي تطرق �إليها
املحا�ضر الدكتور �أ�شرف جمال الدين واملرتبطة ب�أهمية توفر قيم احلوكمة
وامل�ساءلة وال�شفافية يف �أي م�ؤ�س�سة والعالقة بني احلوكمة وجمال�س الإدارة
...منوها ب��أن معهد حوكمة وه��و م�ؤ�س�سة غري ربحية يعمل من خ�لال ن�شر
القيم الأ�سا�سية املتمثلة يف ال�شفافية والعدالة والثقة وامل�س�ؤولية على الت�أثري
على ال�سيا�سات ونظم العمل التي من �ش�أنها �إ�صالح نظم احلوكمة يف املنطقة
وتطوير الأ��س��واق وحتفيز النمو واال�ستثمار الأجنبي املبا�شر وغ�ير املبا�شر
وتناول �أن��واع جمال�س الإدارة من حيث الفعالية ودور كل من �إدارة امل�ؤ�س�سة
وجمل�س �إدارت�ه��ا واخل�ط��وط الفا�صلة بينهما والتناغم وتن�سيق اجلهود من
حيث ال�صالحيات واتخاذ القرارات وو�ضع اخلط اال�سرتاتيجية وتنفيذها.
وحت��دث املحا�ضر عن ن�سب تواجد امل��ر�أة يف جمال�س الإدارة بعدد من الدول
واجل�ه��ود املبذولة يف الإم ��ارات لرفع ه��ذه الن�سبة م�شريا �إىل �أن جن��اح املر�أة
امل���س�ت�م��ر ومت �ي��زه��ا يف جم ��االت وم�ن��ا��ص��ب ح�ي��وي��ة خمتلفة ي�ع��د داف �ع��ا قويا
الن�ضمامها وم�شاركتها يف جمال�س الإدارة ...م��ؤك��دا �أن ع�ضويتها مبجل�س

الإدارة لي�س جم��رد ت�شريف �أو تكرمي لها بل هو م�س�ؤولية وتكليف الب��د �أن
تعد له املر�أة العدة للت�أكد من جناحها فيه �إ�ضافة �إىل �ضرورة توفر الرغبة يف
�إجناح امل�ؤ�س�سة و�إ�ضافة قيمة لها ولأداء املجل�س كما �أ�شار �إىل واجبات وحقوق
�أع�ضاء املجل�س و�شروط الرت�شح لع�ضوية جمال�س �إدارة ال�شركات املدرجة كما
حددتها هيئة الأوراق املالية وال�سلع .وقال الدكتور جمال الدين �إن الدرا�سات
والتقارير من خمتلف دول العامل ت�شري �إىل �أن وجود املر�أة يف جمل�س الإدارة
يحقق العديد من املزايا منها تعزيز الأداء املايل واتخاذ قرارات �أف�ضل وتعزيز
نظرة امل�ستهلك لل�شركة وحت�سني ممار�سات حوكمة ال�شركات واالهتمام بالبعد
االجتماعي واال�ستدامة يف الأج��ل الطويل لذلك ات�خ��ذت العديد م��ن بيوت
اال�ستثمار الكربى ق��رارات بعدم اال�ستثمار يف ال�شركات التي ال يوجد متثيل
للمر�أة يف جمال�س �إدارات�ه��ا م�شرياً �إىل �أن تقارير مكنزي ال�سنوية �أو�ضحت
ال�ف��ارق ال��ذي يحدثه وج��ود امل��ر�أة يف جمل�س الإدارة ففي ع��ام � 2013أو�ضح
التقرير �أن ال�شركات التي يوجد مبجال�س �إدارتها �سيدات حققت يف املتو�سط
عائدا على حقوق امللكية يفوق متو�سط ال�سوق بن�سبة  47باملائه وحققت �أرباحا
تزيد بن�سبة  55باملائه عن ال�شركات التي ال يوجد متثيل للمر�أة مبجال�س
�إدارتها.
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:سيز فالكون التجارية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة الرمي  ,الرمي �شم�س � , 0.6شركة الدار العقارية
�ش.م.ع
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1843932 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صيدلية نبع العافية -
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2521663:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة يو�سف احمد علي حممد ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ال�شيخ هزاع خليفه �سلطان �شخبوط ال نهيان
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم
طربو�ش البا�شا رخ�صة رقمCN 1192508:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/لكجري
كيك رخ�صة رقمCN 2535119:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/02/28:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105003367:
تاريخ التعديل2021/03/01:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ربوع
كنزا لل�صيانة العامه رخ�صة رقمCN 1850861:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خياط
كابايان للرجال رخ�صة رقمCN 1947822:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جولفني
بيكري رخ�صة رقمCN 3749740:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:مناحل ال�سمحة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � ,شرق  , 0.3مبنى ال�سيد �سلطان نا�صر
حممد
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2769510 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/ستاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/02/25:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 222EC5947EFDBF204BB:تاريخ التعديل2021/03/2:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد  13179بتاريخ 2021/3/3

العدد  13179بتاريخ 2021/3/3

العدد  13179بتاريخ 2021/3/3

العدد  13179بتاريخ 2021/3/3

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املدينه
املتميزه للمقاوالت العامه
رخ�صة رقم CN 2754729:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:بورجر بريو ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي  ,عقار  105760مكتب , 397813
حديقة ام االمارات (حديقة امل�شرف) وحدة  ,امل�شرف الدارة احلدائق
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1413761 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:اكويا لل�صيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:املنطقة ال�صناعية  ,بطحاء احلائر  23 ,الثالث
والع�شرون مبنى ال�سيد عمر �سعيد احمد العفريت واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2745526 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/02/3:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2155002312:
تاريخ التعديل2021/03/01:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/3/1:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2158002272:
تاريخ التعديل2021/03/2:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جولد
�سكان خلدمات ال�شبكات
رخ�صة رقم CN 1281277:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

العدد  13179بتاريخ 2021/3/3
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:كوندور للمقاوالت االلكرتوميكانيكية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي � -شارع ال�شيخ را�شد �سعيد ال مكتوم  -املالك/
مبارك �سيف حممد املهريي وحممد خليفه املهريي  -ايه � - 2سي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1026097 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ادفان�س خلدمات
اال�سعاف رخ�صة رقم CN 2827895:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ح�سن حممد نا�صر عبداهلل الربيكي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد علي حممد بن حجر ال�شحي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االبداع ملكافحة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الوافية
ال�صيانه العامة
رخ�صة رقم CN 2754729:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/القمة حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2021/2/17:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2121000297:
تاريخ التعديل2021/03/2:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة امل�شارق لتجارة
وا�سترياد اللحوم
رخ�صة رقم CN 1135272:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد عبداهلل حممد عبداهلل الرم�ضاين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بدريه حميد �سعيد عامر الندابى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سيمبا برجر للوجبات

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

اخلفيفه رخ�صة رقم CN 2529521:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /سيمبا برجر للوجبات اخلفيفه
SIMBA BURGER FOR SNACKS

�إىل  /فايف مليون كافيه
FIVE MILLION CAFE

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

�إعــــــــــالن

احل�شرات رخ�صة رقم CN 1047943:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة امريه �سليم املحمد %50
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة ح�سن حممد ح�سني احلو�سني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�سن حممد ح�سني احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13179بتاريخ 2021/3/3

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بن كود لتجارة االكرتونيات
رخ�صة رقم CN 2121929:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بن كود لتجارة االكرتونيات

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زيان للتجارة العامة � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 2565172:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد �شريف كالياتيل على كالياتيل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عمار �صالح احمد �ضيف اهلل امل�صعبى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عمار �صالح احمد �ضيف اهلل امل�صعبى من � % 100إىل %51

BIN CODE ELECTRONICS TRADING

تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�إىل  /بن كود لتجارة االكرتونيات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من /زيان للتجارة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

BIN CODE ELECTRONICS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ZAYAN GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

�إىل /زيان للتجارة العامة ذ.م.م

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

ZAYAN GENERAL TRADING L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�أخبـار الإمـارات
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�أجرت  225,159فح�صا ك�شفت عن� 2,721إ�صابة

•• �أبوظبي -وام:

Wednesday

بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ
عدد الوفيات يف الدولة  1,253حالة.
و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع
عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها
ل� ��ذوي امل �ت��وف�ي�ن ،ومت �ن �ي��ات �ه��ا بال�شفاء
العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد
املجتمع ال�ت�ع��اون م��ع اجل�ه��ات ال�صحية
والتقيد بالتعليمات واالل�ت��زام بالتباعد
االج �ت �م��اع��ي � �ض �م��ان �اً ل���ص�ح��ة و�سالمة
اجلميع.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  1,666حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد “كوفيد  ”19 -وتعافيهم التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيهم الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولهم امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  383,998حالة.

«ال�صحة» تعلن �شفاء 1,666حالة جديدة من كورونا
تقدمي  66,539جرعة من لقاح كوفيد  19خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

�أع �ل �ن��ت وزارة ال���ص�ح��ة ووقاية
املجتمع ع��ن ت�ق��دمي 66,539
ج��رع��ة خ�ل�ال ال���س��اع��ات ال �ـ 24
امل��ا� �ض �ي��ة وب��ذل��ك ي�ب�ل��غ جمموع
عدد اجلرعات التي مت تقدميها
حتى ام�س  6,094,956جرعة
وم�ع��دل ت��وزي��ع ال�ل�ق��اح 61.62
جرعة لكل � 100شخ�ص .
وزي ��ادة ن�ط��اق الفحو�صات يف ال��دول��ة ب�ه��دف االكت�شاف املبكر وح�صر
ً
إىل
�
ا
و�سعي
#كوفيد19
لقاح
لتوفري
الوزارة
خطة
ي�أتي ذلك متا�شيا مع
احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد “كوفيد  ”19 -واملخالطني
يف
�ست�ساعد
والتي
التطعيم
عن
الناجتة
املكت�سبة
الو�صول �إىل املناعة
لهم وعزلهم � ..أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  225,159فح�صا جديدا
.»19
كوفيد
“
فريو�س
على
وال�سيطرة
احلاالت
تقليل �أعداد
خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام
من جهة �أخرى ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي

والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف
الك�شف عن  2,721حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من
جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية
الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  396,771حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة  15حالة م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة

ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة-وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد
ب ��ن � �س �ل �ط��ان ال �ق��ا� �س �م��ي ويل عهد
ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي� � ،ص �ب��اح �أم �� ��س الثالثاء
وب�ح���ض��ور ��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �ب��داهلل بن
� �س��امل ب��ن ��س�ل�ط��ان ال�ق��ا��س�م��ي نائب
ح��اك��م ال�شارقة ن��ائ��ب رئي�س املجل�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي االج� �ت� �م ��اع الأ�سبوعي
للمجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة .
وبحث االجتماع ،الذي عقد يف مكتب
�سمو احل��اك��م ،ع��ددا م��ن املو�ضوعات
املدرجة على جدول �أعماله واملتعلقة
ب�ت�ط��وي��ر ال �ع �م��ل احل �ك��وم��ي وتوفري
�أف�ضل اخلدمات لكافة القاطنني على
�أر�ض �إمارة ال�شارقة.

واع�ت�م��د املجل�س الهيكل التنظيمي
لدائرة التنمية االقت�صادية واملت�ضمن
الوحدات التنظيمية لإدارات و�أق�سام
ال��دائ��رة وال�ت��ي �ست�سهم يف دع��م �سري
العمل يف ال��دائ��رة وحتقيق �أهدافها
وتنفيذ اخت�صا�صاتها.
واطلع املجل�س على التقرير ال�سنوي
ل �ه �ي �ئ��ة م � �ط ��ار ال� ��� �ش ��ارق ��ة ال� � ��دويل
ل �ع��ام  ،2020وال� ��ذي ت���ض�م��ن �أب ��رز
الإح�صائيات لأعمال وحركة الطريان
التي ا�شتملت على حركة امل�سافرين
و�أع � � ��داد ال ��رح�ل�ات وح �ج��م ال�شحن
اجل��وي وتفا�صيل ا�ستقطاب �شركات
اجل� � ��دي� � ��دة م � ��ن خ� �ل ��ال ال� ��رح�ل��ات
املنتظمة والغري منتظمة.
وت� � �ن � ��اول ال� �ت� �ق ��ري ��ر ج � �ه� ��ود امل� �ط ��ار
و�إج��راءات��ه الوقائية واالح�ترازي��ة يف

ظل جائحة " كورونا " بالتن�سيق مع
خمتلف اجل�ه��ات االحت��ادي��ة واملحلية
وال�ت��ي �ساهمت يف ان�سيابية احلركة
الآم �ن ��ة ل�ل�م���س��اف��ري��ن وال �ع��ام �ل�ين يف
املطار و�شركات الطريان.
كما ت�ضمن التقرير �أع �م��ال تطوير
امل �ط��ار وال �ت��ي ا�شتملت ع�ل��ى ا�ستالم
م�ب�ن��ى ال�ت��و��س�ع��ة ال���ش��رق�ي��ة للمطار
ب ��الإ� � �ض ��اف ��ة �إىل ت� �ط ��وي ��ر امل ��راف ��ق
واخلدمات مبا ينعك�س على ان�سيابية
احل��رك��ة وت �ق��دمي �أف �� �ض��ل اخلدمات
للم�سافرين وال�شركاء.
واخ�ت�ت��م ال�ت�ق��ري��ر ب�ع��ر���ض جمموعة
من الإجنازات واجلوائز واالعتمادات
التي حققها مطار ال�شارقة الدويل
وم�ن�ه��ا االع�ت�م��اد الف�ضي للمطارات
اخل �� �ض ��راء وم �� �س �ت��وى احل �ي ��ادي ��ة يف

االن �ب �ع��اث��ات ال �ك��رب��ون �ي��ة واالعتماد
ال �� �ص �ح��ي ل �ل �م �ط��ارات وغ�ي�ره ��ا من
اجل ��وائ ��ز واالع � �ت � �م ��ادات بالإ�ضافة
�إىل االت�ف��اق�ي��ات امل�برم��ة م��ع اجلهات
احلكومية وال�شركات التجارية.
و�أ� �ش��اد امل�ج�ل����س ب�ج�ه��ود ه�ي�ئ��ة مطار
ال �� �ش��ارق��ة ال � ��دويل ال �ت��ي ��س��اه�م��ت يف
ت�ق��دمي �أف���ض��ل اخل��دم��ات مم��ا �أهلها
ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى �أف���ض��ل الت�صنيفات
وق��درت �ه��ا ع�ل��ى ال�ت�ك�ي��ف م��ع حتديات
اجل� ��ائ � �ح� ��ة .واط � �ل� ��ع امل �ج �ل ����س على
ت�ق��ري��ر دائ� ��رة ال�ت�ن�م�ي��ة االقت�صادية
حول مواجهة غ�سل الأم��وال ،والذي
ت�ن��اول ج�ه��ود ال��دائ��رة بالتن�سيق مع
اجل �ه��ات احل �ك��وم �ي��ة يف ات �خ��اذ كافة
الإج��راءات والتدابري املت�ضمنة و�ضع
ال �� �ض��واب��ط واالج � � � ��راءات الرقابية

للعمل االقت�صادي يف مكافحة غ�سل
الأموال.
كما اطلع املجل�س على م�شروع نظام
ال�صرف ال�صحي ملنطقة مويلح املقدم
م��ن دائ ��رة الأ� �ش �غ��ال ال �ع��ام��ة ،والذي
يت�ضمن متديد �شبكة �صرف �صحي
ملنطقة مويلح بطول  58ك��م والتي
�ستخدم  2129مبنى قائما و1218
للمباين امل�ستقبلية ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
حمطة �ضخ ب�سعة  2300لرت /ثانية
وخط نقل للمياه غري املعاجلة بطول
 10كم ،و�إن�شاء حمطة معاجلة ب�سعة
� 30ألف مرت مكعب يف اليوم كمرحلة
�أوىل على �أن ت�صل ال�سعة الق�صوى
�إىل � 130أل��ف مرت مكعب يف اليوم،
و�إن�شاء حمطة �ضخ مع خط ت�صريف
للمياه املعاجلة حلاالت الطوارئ.

و��س�ت�ت�م�ي��ز ��ش�ب�ك��ة ال �� �ص��رف ال�صحي
ب��ا��س�ت�ه�لاك �أق� ��ل ل�ل�ط��اق��ة وخماطر
ت�شغيل �أق��ل وا�ستخدام �أح��دث �أنواع
التكنولوجيا وامل �ع��دات ال�ت��ي حتافظ
ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة وخ�ل��ق بيئة ا�ستثمارية

ج��اذب��ة .واخ�ت�ت��م ال�ت�ق��ري��ر ب �ع��دد من
املقرتحات والتو�صيات التي اعتمدها
املجل�س ووج��ه بالتن�سيق حولها مع
اجلهات املخت�صة.
واط �ل��ع امل�ج�ل����س ع�ل��ى ج ��دول �أعمال
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اجلل�سة الثانية ع�شرة لدور االنعقاد
الثاين من الف�صل الت�شريعي العا�شر
للمجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة
والتي �ستعقد يوم اخلمي�س املوافق 4
مار�س 2021م.

عمار النعيمي يرت�أ�س اجلل�سة الثانية للمجل�س التنفيذي للعام 2021
•• عجمان -وام:

ت��ر�أّ���س �سمو ال�شيخ عمار بن حميد
النعيمي ويل ع�ه��د ع�ج�م��ان رئي�س
املجل�س ال�ت�ن�ف�ي��ذي جل�سة املجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ال�ث��ان�ي��ة ل�ل�ع��ام 2021
وال� �ت ��ي ع� �ق ��دت يف م �ت �ح��ف مدينة
م���ص�ف��وت وا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت ع � ��دداً من
امل� �ل� �ف ��ات احل� �ي ��وي ��ة يف الإم� � � � ��ارة يف
خمتلف القطاعات .و�أك��د �سموه يف
بداية اجلل�سة على املكانة التاريخية
ال�ع��ري�ق��ة ال �ت��ي حت�ظ��ى ب�ه��ا مدينة
م���ص�ف��وت واه �ت �م��ام ال �ق �ي��ادات بهذه
املناطق الناب�ضة باحلياة الطبيعية
واملواقع الأثرية و�ضرورة اال�ستثمار
فيها مع احلفاظ على �أ�صالتها.
واطلع املجل�س على م�شروع املخطط

احل �� �ض��ري مل��دي �ن��ة م���ص�ف��وت الذي
يهدف �إىل تطوير املنظور احل�ضري
م��ن خ�ل�ال ال�ت�ع��رف ع�ل��ى الأو�ضاع
ال ��راه �ن ��ة يف امل� �ج ��االت العمرانية
والبيئية وال�سكانية واالقت�صادية.
و�أو� �ض��ح ��س�م��وه يف ه��ذا ال���س�ي��اق �أن
ح �ك ��وم ��ة ع �ج �م ��ان ح��ري �� �ص��ة على
ال �ن �ه ��و� ��ض ب �ك ��اف ��ة م � ��دن الإم� � � ��ارة
وم�ن��اط�ق�ه��ا وخ��ا� �ص��ة امل �ن��اط��ق التي
تتميز بطابع ت��راث��ي وبيئي متفرد
و��س�ي�ت��م ال�ع�م��ل ع�ل��ى ه��ذه امل�شاريع
وف��ق نظام احلوكمة مب�شارك كافة
اجل�ه��ات املعنية واملخت�صة ودرا�سة
التبعات االقت�صادية واالجتماعية
والبيئية  ..م ��ؤك��دا �سموه �ضرورة
�إ� �ش��راك امل�ج�ت�م��ع امل�ح�ل��ي يف مدينة
م �� �ص �ف��وت يف ت �ن �ف �ي��ذ املخططات

وامل �ب��ادرات التي �سيكون لها مردود
اق�ت���ص��ادي واج�ت�م��اع��ي مبا�شر على
�أهايل املنطقة.
اىل ذل��ك �أك��د املجل�س �أهمية و�ضع
��س�ي��ا��س��ة ال��س�ت�ق�ط��اب اال�ستثمارات
الأجنبية وحتديد املكا�سب املبا�شرة
ال �ت��ي ت�ط�م��ح الإم� � ��ارة يف احل�صول
عليها مثل ف��ر���ص التوظيف ونقل
امل� �ع ��رف ��ة وال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا وذل� ��ك
ب �ع��د م �ن��اق �� �ش��ة امل �ج �ل ����س الأن�شطة
االقت�صادية ذات الأثر اال�سرتاتيجي
يف الإمارة.
ويف م �ل��ف ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي اطلع
املجل�س على نتائج م�ؤ�شرات التحول
ال��رق �م��ي ال �ت��ي ا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت مدى
التقدم يف خطة التحول الرقمي.
وق � ��ال � �س �م��و ويل ع �ه��د ع �ج �م��ان يف

هذا ال�صدد �إن الظروف التي مرت
ب�ه��ا احل�ك��وم��ات �أك ��دت ب ��أن التحول
الرقمي �أ�صبح اليوم �ضرورة ملحة
ومطلبا رئي�سي يدعم العديد من
القطاعات اال�سرتاتيجية واحليوية
وع �ل �ي ��ه ي �ت ��وج ��ب �إي � �ج � ��اد احل �ل ��ول
ال�سريعة و�آليات العمل التي حتقق
متطلبات ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي وتوفر
بيانات �شاملة ودقيقة ب�شكل فوري
م��ن خ�لال�ه��ا .واط �ل��ع امل�ج�ل����س على
تقرير مكتب �ش�ؤون املواطنني الذي
ا�ستعر�ض ن�سب الإجن��از يف مبادرات
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و احل ��اك ��م املقدمة
ل�ل�م��واط�ن�ين وامل�ت�م�ث�ل��ة يف م�ساكن
احل �ل �ي��و وجم��ال ����س ع �ج �م��ان ودع ��م
طلبة الطب بالإ�ضافة �إىل املبادرات
ال �ت��ي مت��ت م��ع اجل �ه��ات احلكومية

وال �ت��ي �شملت م �ب��ادرة تطعيم كبار
امل ��واط� �ن�ي�ن و�أ� � �ص � �ح� ��اب ال �ه �م ��م يف
منازلهم بالتعاون مع وزارة تنمية
املجتمع ومنطقة عجمان الطبية
وت��وق �ي��ع ع ��دد م��ن االت �ف��اق �ي��ات مع
ج�ه��ات حكومية وخ��ا��ص��ة ت�ستهدف
ت�سهيل �إج��راءات ح�صول املواطنني
ع �ل ��ى اخل� ��دم� ��ات وت� ��وف �ي�ر احل �ي ��اة
الكرمية لهم .و�أ��ش��اد �سموه يف هذا
اجل��ان��ب مب� �ب ��ادرة � �ص��اح��ب ال�سمو
ح��اك��م ع�ج�م��ان ل��دع��م طلبة الطب
وت���ش�ج�ي�ع�ه��م ل�لال �ت �ح��اق بالكليات
الطبية يف خمتلف التخ�ص�صات  ..الأم ��ام �ي ��ة م ��ن الأط� �ب ��اء ه ��م ث ��روة يف مدينة عجمان ال�ستقبال احلاالت
م�ؤكدا �سموه �أن هذه املبادرات تعك�س وطنية ت�ستحق ال��دع��م وامل�ساندة .ال �ط��ارئ��ة ل�ل�م���ص��اب�ين ب�ك��وف�ي��د 19
اهتمام القيادة برفد الكادر الطبي واط �ل��ع امل�ج�ل����س ع�ل��ى ت�ق��ري��ر جلنة كخطوة لتعزيز املنظومة ال�صحية
بالعنا�صر امل��واط�ن��ة ال�سيما يف ظل الأزمات والطوارئ حول �سري العمل يف م��واج �ه��ة ال ��وب ��اء والح� �ت ��واء �أي
�أزمة كورونا التي �أثبتت �أن ال�صفوف يف �إن�شاء وجتهيز م�ست�شفى ميداين ت �ط��ورات يف امل��رح�ل��ة ال �ق��ادم��ة .ويف

نهاية اجلل�سة دعا �سمو ال�شيخ عمار
بن حميد النعيمي �أع�ضاء املجل�س
التنفيذي ملوا�صلة العمل ال��د�ؤوب
واجل�ه��ود املخل�صة مل��ا فيه م�صلحة
الإمارة وجمتمعها.

�شرطة الفجرية تطلق حملة (احذر خماطر اجلرائم االلكرتونية)
•• الفجرية -الفجر:

موارد ال�شارقة تعقد ور�شة نظام تقييم الأداء
بالتعاون مع القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة

�أطلقت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية متمثلة يف ق�سم الإعالم والعالقات
العامة وبالتعاون مع �إدارة التحريات واملباحث اجلنائية ،احلملة التوعوية
"احذر خماطر اجلرائم االلكرتونية" اعتباراً من مطلع مار�س اجلاري
ومل��دة �شهر بهدف رف��ع الوعي ل��دى �أف��راد املجتمع ح��ول خطورة االحتيال
االلكرتوين بكافة �أ�شكاله.
و�أكد العميد حممد �أحمد ال�شاعر مدير �إدارة التحريات واملباحث اجلنائية
�أن �إطالق احلملة ي�أتي �ضمن �إطار حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية لوزارة
ال��داخ�ل�ي��ة وال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة ال�ف�ج�يرة واملتمثلة يف تعزيز الأمن

والأمان ،ووفقاً ملتطلبات امل�ؤ�شر الإ�سرتاتيجي ن�سبة انت�شار وتغطية التوعية
الأمنية ملختلف الظواهر وال�سلوكيات ال�سلبية املنت�شرة يف املجتمع.
و�أو�ضح مدير التحريات �أهمية وعي �أفراد املجتمع حول �أ�ساليب االحتيال
الإلكرتوين ال�سيما �إذا تطلب الأمر الإدالء مبعلومات وبيانات هامة �إال بعد
الت�أكد من هوية ال�شخ�ص �أو اجلهة و�صفتها الر�سمية ،وعدم الوقوع يف فخ
املت�صيدين واملحتالني وع��دم �إعطاءهم بيانات �شخ�صية و�سرية خ�صو�صاً
البيانات االئتمانية ،داعياً �أولياء الأمور �إىل مراقبة �أبناءهم �أثناء قيامهم
بالت�سوق الإلكرتوين ،وحتذيرهم من خطورة م�شاركة بياناتهم ال�شخ�صية
يف املواقع الغري ر�سمية.
ون ّوه العميد ال�شاعر �إىل عدم الرتدد يف الإبالغ عن �أي حماولة لالحتيال

الإل�ك�تروين وذل��ك باالت�صال بغرفة العمليات على الرقم  999للحاالت
الطارئة.
وم��ن جانبه �أو��ض��ح النقيب حممد ح�سن الب�صري رئي�س ق�سم الإعالم
والعالقات العامة بالإنابة �أن �إط�لاق احلملة ي�أتي �ضمن برنامج اخلطة
ال�سنوية لعام 2021ملبادرة ن�شر ثقافة التوعية الأمنية لل�سلوكيات ال�سلبية
وتكثيف الوعي الأمني خالل الربع الأول لعام  2021على خماطر اجلرائم
االلكرتونية با�ستخدام من�صات التوا�صل االجتماعي وو�سائل الإعالم املتاحة
لإي�صال الر�سالة التوعوية للجمهور واال�ستخدام الآمن لو�سائل التوا�صل
االجتماعي متا�شياً مع االحرتازات والتدابري التي نظمتها الدولة للوقاية
من فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد.)-19

•• ال�شارقة -الفجر:

نظمت دائ ��رة امل ��وارد الب�شرية يف ال�شارقة بالتعاون م��ع ال�ق�ي��ادة العامة
ل�شرطة ال�شارقة ور�شة نظام تقييم الأداء عن بُعد ملوظفي القيادة العامة
ل�شرطة ال�شارقة  ،وي�أتي ذلك �ضمن حر�ص الدائرة على ن�شر ثقافة نظام
تقييم الأداء و معرفة املوظفني و امل�س�ؤولني بخطوات تطبيق جميع مراحل
النظام لتطوير م�ستوى �أداء املوظفني وت�شجعيهم على االبتكار و التميز
يف �إجناز العمل  ،وت�شجيع املوظف للعمل بروح الفريق الواحد  ،وت�شجيع
التطور و التعلم امل�ستمر.
ا�ستهدفت الور�شة  92موظف وموظفة من م�س�ؤويل �إدارة املوارد الب�شرية
و موظفي الكادر املدين و امل�س�ؤولني املبا�شرين يف القيادة العامة ل�شرطة
ال�شارقة و موظفي �أفرع اخلدمات امل�ساندة.
هدفت الور�شة �إىل تعريف املوظفني مبفهوم نظام الأداء ومراحل نظام
التقييم  ،وكيفية حتديد الأه ��داف ال�سنوية وال�ك�ف��اءات ال�سلوكية وفقاً
للم�ستويات ،وم��اه��و دور ال���س��ؤول املبا�شر يف عملية التقييم وفقا ل�سلم
التقييم يف نظام تقييم الأداء .وت�ضمنت �شرحاً مف�ص ً
ال ملرحلة تقييم
الأداء و نقاط التقييم و كيفية تقييم املوظفني عرب نظام تقييم الأداء
الإلكرتوين .

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /ك� ��رمي� ��ان
ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز اح � �م� ��د على
ح �م��زاوى  ،م���ص��ر اجلن�سية
 ج� � � � � � ��واز � � � �س � � �ف� � ��ره رق� � ��م( )26194057Aمن
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0552019819

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

نعلن عن فقدان �شهادة �أ�سهم
رق ��م ( )172724ل�شركة
ا�سماك لل�سيد /هيثم حممد
�أحمد الباكري (اال�سم اجلديد
� /سيف حممد احمد الباكري)
�إم��ارات��ي اجلن�سية وع�ل��ى من
يجدها الإت���ص��ال على الرقم
0552225555

دعــــوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية
�إىل م�ساهمي بنك االمارات لال�ستثمار «�ش.م.ع»

بنك االمارات لال�ستثمار «�شركة م�ساهمة عامة»
الإعالن عن فتح باب الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة

يت�شرف جمل�س �إدارة بنك االمارات لال�ستثمار( �ش.م.ع ).بدعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�ضور �إجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية
وذلك فى متام ال�ساعة احلادية ع�شروالن�صف �صباحا يوم ااالربعاء املوافق  24مار�س  2021من خالل تقنية الفيديو عن بعد
عرب تطبيق  ZOOMوذلك للنظر فى جدول الأعمال التايل:
جدول الأعمال:
� -1سماع تقرير جمل�س االدارة عن ن�شاط البنك و مركزه املايل عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب  2020والت�صديق عليه.
� -2سماع تقرير مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب  2020و الت�صديق عــليه.
 -3مناق�شة ميزانية البنك و ح�ساب الأرباح و اخل�سائر عن ال�سنة املالية املنتهية فى  31ديـــ�سمرب  2020والت�صديق عليهما.
 -4النظر فى مقرتح جمل�س االدارة ب�ش�أن عدم توزيع �أرباح عن ال�سنة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب . 2020
 -5املوافقة على مقرتح جمل�س الإدارة ب�ش�أن حجب مكاف�أة �أع�ضائه.
� -6إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س االدارة عن ال�سنة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب . 2020
� -7إبراء ذمة مدققي احل�سابات من امل�س�ؤولية عن ال�سنة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب .2020
 -8تعيني مدققي ح�سابات البنك لل�سنة املالية  2021و حتديد �أتعابهم.
 -9املوافقة على تعيني (ال�سادة /على حبيب م�شاركوه) و (ال�سادة/الكيتوب للمحاماه) ممثلني عن امل�ساهمني وحتديد اتعابهم.
 -10انتخاب اع�ضاء جمل�س االدارة للفرتة .2024 – 2021
مالحظــــات:
• يجوز ملن له حق ح�ضور اجلمعية �أن ينيب عنه من يختاره من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبقت�ضى توكيل خا�ص
ثابت بالكتابة ويجب �أال يكون الوكيل لعدد من امل�ساهمني حائزاً بهذه ال�صفة على �أك�ثر من ( )% 5خم�سة باملئة من ر�أ�س
مال ال�شركة ،وميثل ناق�صي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا(.على �أن يتم مراعاة الإ�شرتاطات ال��واردة بالبندين 1
و  2من امل��ادة رقم ( )40من قرار رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة رقم (/3ر.م) ل�سنة  2020ب�ش�أن اعتماد دليل حوكمة ال�شركات
امل�ساهمة العامة.
• يكون مالك ال�سهم امل�سجل يف يوم االثالثاء املوافق  2021 /03/23هو �صاحب احلق يف الت�صويت يف اجلمعية العمومية.
• يف حال توزيع الأرباح يكون �صاحب احلق هو مالك ال�سهم امل�سجل يف يوم الأحد املوافق .2021/04/04
ميكن للم�ساهمني االطالع على البيانات املالية للبنك من خالل املواقع االلكرتونية التالية:
� www.dfm.aeأو . www.eibank.com
• فى ح��ال ع��دم �إكتمال الن�صاب القانونى يف االجتماع الأول ف�إنه �سيتم عقد االجتماع الثاين ي��وم االرب�ع��اء املوافق
 2021/03/31يف نف�س املكان والزمان.
• على امل�ساهمني حتديث بيانات االت�صال اخلا�صة بهم وعناوينهم لدى �سوق دبي املايل للت�أكد من ا�ستالم الأرباح على النحو
الأن�سب حيث �أنه يف حال توزيع الأرباح ف�إن ذلك �سيتم عن طريق �سوق دبي املايل.
• ميكنكم الإطالع على دليل حقوق امل�ستثمرين يف الأوراق املالية واملتوفر بال�صفحة الرئي�سية على موقع الهيئة الر�سمي
ح�سب الرابط التايلhttps://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx :
توكيــــل خــــا�ص ال�سادة  /بنك االمارات لال�ستثمار �ش.م.ع.
عدد الأ�سهم.............................. :
رقم امل�ساهم............................ :
�أنا/نحن................................................................................................... /
املالك/املالكني للأ�سهم املذكورة �أعاله من �أ�سهم بنك االم��ارات لال�ستثمار (���ش.م.ع� ).أفو�ض/نفو�ض مبوجب هذا التوكيل
ال�سيد/ال�سيدة  ............................................................................................حل�ضور �إجتماع اجلمعية
العمومية لبنك االمارات لال�ستثمار (�ش.م.ع ).املقرر انعقاده من خالل تقنية الفيديو عن بعد عرب تطبيق  ZOOMوذلك فى
متام ال�ساعة احلادية والن�صف �صباحا يوم االربعاء املوافق  2021/03/24وله حق الت�صويت على كافة الأمور املطروحة يف هذا
االجتماع �سواء مت عقده يف موعده �أم يف حالة ت�أجيله �إىل موعد الحق.
التوقيع................................................. :

يت�شرف جمل�س �إدارة ال�شركة ب�إعالم ال�سادة امل�ساهمني عن فتح باب الرت�شيح لع�ضوية
جمل�س �إدارة ال�شركة وذل��ك خ�لال الفرتة من ي��وم الثالثاء املوافق 2021/30/02
�إىل يوم اخلمي�س املوافق  ،2021/03/11ولكل �شخ�ص /م�ساهم توافرت فيه �شروط
الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة �أن ير�شح نف�سه لع�ضوية املجل�س مبوجب طلب يتقدم
به �إىل �إدارة ال�شركة يف مقرها الرئي�سي الكائن يف في�ستفال تاورالطابق � ،15إمارة دبى
 ،وعلى �أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه و�صفة الع�ضوية التي يرغب يف
تر�شيح نف�سه على �أ�سا�سها ( ع�ضو تنفيذي – ع�ضو غري تنفيذي – ع�ضو م�ستقل).
�شروط عامة:
 -1عدد الأع�ضاء املطلوب انتخابهم لع�ضوية جمل�س الإدارة )�( 5أع�ضاء.
� -2سيظل باب الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة مفتوحا ملدة ( )10يوما من تاريخ
الإع�ل�ان وذل��ك وفقًا ملتطلبات امل��ادة ( )9من ق��رار رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة رقم
(/3ر.م) ل�سنة  2020ب�ش�أن اعتماد دليل حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة وتعديالته
من وقت لآخر.
 -3ي�شرتط فيمن ير�شح نف�سه لع�ضوية جمل�س الإدارة �أن تنطبق عليه ال�شروط
الواردة يف القانون الإحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات التجارية وقرار
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة رق��م (/3ر.م) ل�سنة  2020ب�ش�أن اعتماد دليل حوكمة
ال�شركات امل�ساهمة العامة والنظام الأ�سا�سي لل�شركة وتعديالته من وقت لآخر.
� -4أن يرفق بطلب الرت�شح امل�ستندات امل�شار �إليها يف امل��ادة ( )10من ق��رار رئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة رقم (/3ر.م) ل�سنة  2020وتعديالته من وقت لآخر.
 -5ال يجوز للمر�شح بعد غلق باب الرت�شح التنازل عن تر�شحه ل�شخ�ص �آخر.
� -6ستقوم ال�شركة بن�شر �أ�سماء املر�شحني وبياناتهم اخلا�صة بالرت�شيح يف لوحة
الإع�لان��ات املوجودة باملقر الرئي�سي لل�شركة وعلى موقع ال�شركة ب�شبكة املعلومات
الدولية ( )www.eibank.com.بتاريخ .2021/03/12
� -7سيتم موافاة هيئة الأوراق املالية وال�سلع وال�سوق بقائمة �أ�سماء املر�شحني بعد
غلق باب الرت�شيح.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86724039165?pwd=NjFjd0FoOWp1TWNlNmc3clBWVHFLQT09
Meeting ID: 867 2403 9165 : Passcode: 759060

دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية ل�شركة بي
ات�ش مبا�شر للخدمات املالية �ش.م.خ

ال�سادة م�ساهمني �شركة بي ات�ش مبا�شر للخدمات املالية �ش.م.خ

ي�سرجمل�س �إدارة �شركة بي ات�ش مبا�شر للخدمات املالية �ش.م.خ دعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية
ال�سنوي والذي �سيعقد عن بعد  /الكرتونيا يوم الأربعاء املوافق لــ  24مار �س  2021يف متام ال�ساعة الواحدة ظهر اً  ،و فى
حالة عدم اكتمال الن�صاب القانو ين لهذا االجتماع ف�إنه �سيتم عقد االجتماع الثاين بتاريخ  31مار �س  2021يف نف�س املكان
والزمان للنظر يف جدول الأعمال كالآتي:
 -1تفوي�ض رئي�س اجتماع اجلمعية العمومية بتعيني مقرر االجتماع  -وجامع الأ�صوات.
� -2سماع تقرير مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2020 / 12 / 31 -والت�صديق عليه .
 -3مناق�شة البيانات املالية املوحدة لل�شركة لل�سنة املالية املنتهية  2020/12/31وامل�صادقة عليها
 -4املوافقة على مقرتح جمل�س الإدارة ب�ش�أن عدم توزيع �أرباح للم�ساهمني  -عن ال�سنة املالية املنتهية . 2020 / 12 / 31
� -5إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2020/12/31
 -6املوافقة على مقرتح ب�ش�أ ن مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وحتديدها مبا  -اليزيد عن  % 10من �صايف الأرباح.
� -7إبراء ذمة مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2020. / 12 / 31 -
 -8ا�ستمرار تعيني مدققي احل�سابات لل�شركة لعام  2021 -بنف�س �أتعاب �سنة . 2020
 -9قرار خا�ص:
تغيري ا�سم ال�شركة ( تعديل املادة  2من النظام الأ�سا�سي لل�شركة )
التعديل �إىل :بي ات�ش ام كابيتال للخدمات املالية �ش.م .خ
مالحظات:
 ميكن للم�ساهمني  -الت�سجيل والت�صويت على القرارت من خالل الرابط االلكرتوين  www.smartagm.aeلدى امل�سجلواملنظم خالل � 24ساعة قبل انعقاد االجتماع.
 تعقد اجتماعات اجلمعية ل�شركة بي ات�ش مبا�شر للخدمات املالية �ش.م.خ  -يف املقر الرئي�سي لل�شركة الكائن يف دبي –اخلليج التجاري – فيجن تاور –  ، 4901وذلك بح�ضور جمل�س الإدارة ومدقق احل�سابات وامل�سجل ومقرر االجتماع وجامع
الأ�صوات ،ويكون ح�ضور امل�ساهمني من خالل امل�شاركة االلكرتونية وبدون احل�ضور ال�شخ�صي.
 يجوز ملن له حق ح�ضور اجلمعية �أن ينيب عنه من يختاره من غري � -أع�ضاء جمل�س الإدارة مبقت�ضى توكيل خا�ص ثابتبالكتابة ويجب �أال يكون الوكيل لعدد من امل�ساهمني حائزاً بهذه ال�صفة على �أكرث من  % 5خم�سة باملئة من ر�أ���س مال
ال�شركة ،وميثل ناق�صي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا� .صورة من التوكيل مرفقة مع الدعوة.
 يكون مالك ال�سهم امل�سجل يوم الثالثاء  23 -مار�س  2021هو �صاحب احلق يف الت�صويت يف اجلمعية العمومية والت�سجيلعلى النظام االلكرتوين.
 ال يكون انعقاد اجلمعية العمومية �صحيحا �إال �إذا مت الت�سجيل الكرتونيا  -مل�ساهمون ميلكون �أو ميثلون بالوكالة ما اليقلعن  % 50من ر�أ�سمال ال�شركة ،ف�إذا مل يتوافر هذا الن�صاب يف الإجتماع الأول ف�إته �سوف يتم عقد االجتماع الثاين بتاريخ
 31مار�س  2021بنف�س الزمان واملكان ويعترب االجتماع امل�ؤجل �صحيحا �أيا كان عدد امل�ساهمني امل�سجلني عدد احلا�ضرين.
ميكن للم�ساهمني الإطالع على البيانات املالية لل�شركة من خالل  -املوقع االلكرتوين ل�سوق دبي املايل www.dfm.aeواملوقع االلكرتوين لل�شركة www.bhmuae.ae
 القرار اخلا�ص :هو القرار ال�صادر ب�أغلبية �أ�صوات امل�ساهمني الذين  -ميلكون ماال يقل عن ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يفاجتماع اجلمعية العمومية لل�شركة امل�ساهمة.
ملزيد من املعلومات ميكنكم التوا�صل عن طربق الربيد االلكرتوين � IR@bhmuae.ae -أو الهاتف 0097145247462رئي�س جمل�س الإدارة
بي ات�ش مبا�شر للخدمات املالية �ش.م.خ
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�أخبـار الإمـارات

بلدية دبي ت�صادر كميات من منتجات التبغ ومادة البان
•• دبي -وام:

كثفت بلدية دب��ي حمالتها على حم��ال وم�ستودعات بيع التبغ ومنتجاته
يف الإم��ارة للتحقق من التزامها ب�ضوابط وا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة
املعتمدة وبالتن�سيق م��ع الهيئة االحت��ادي��ة للجمارك والهيئة االحتادية
لل�ضرائب.
و� �ص ��ادرت ال�ب�ل��دي��ة �أك�ث�ر م��ن  416744ع�ل�ب��ة ��س�ج��ائ��ر غ�ير مطابقة
للموا�صفات االمارتية املعتمدة و ال حتمل الطابع ال�ضريبي الرقمي وذلك
يف �أحد امل�ستودعات الواقعة يف منطقة را�س اخلور ..كما متت م�صادرة �أكرث
من  26طنا من مادة "البان" املحظورة يف امل�ستودع ذاته.
ي�أتي ذلك من منطلق حر�صها على �صحة و�سالمة املجتمع وال�سعي نحو
حتقيق الأه� ��داف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة لل�صحة ال�ع��ام��ة يف ام ��ارة دب��ي و�ضمن

براجمها الرقابية ل�ضمان �سالمة املنتجات اال�ستهالكية املتداولة مبختلف
ت�صنيفاتها وقالت الدكتورة ن�سيم حممد رفيع مدير �إدارة ال�صحة وال�سالمة
يف بلدية دبي � :إنه متت م�صادرة منتجات التبغ من قبل الهيئة االحتادية
لل�ضرائب ومت �إتالف ما مت �ضبطه من مادة" البان" وفق الإجراءات املتبعة
يف بلدية دبي بالإ�ضافة �إىل خمالفة امل�ؤ�س�سات وفق الت�شريعات املعمول بها.
و�أك��دت رفيع على ا�ستمرارية بلدية دب��ي لأعمال الرقابة والتفتي�ش على
جميع امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة يف الإم��ارة لر�صد خمالفات ال�صحة البيئية
التي ت�شكل خطرا على �صحة و�سالمة املجتمع.
وتدعو بلدية دبي اجلمهور الكرمي �إىل الإبالغ عن خمالفات �أو مالحظات
بهذا ال�ش�أن من خالل التوا�صل املبا�شر مع بلدية دبي من خالل الهاتف
املجاين � 800900أو من خالل قنوات التوا�صل الأخرى من خالل نافذة
"منتجي" يف التطبيق املوحد لبلدية دبي.
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اليابان متنح �أحمد املعال و�ساما رفيعا
•• دبي -وام:

قلد �سيكيغوت�شي نوبورو ،القن�صل العام لليابان يف دبي والإمارات
ال�شمالية ��س�ع��ادة ال�شيخ �أح�م��د ب��ن علي ب��ن حمد امل�ع�لا ،ال�سفري
الأ�سبق للدولة يف اليابان ،و�سام ال�شم�س امل�شرقة ،وهو �أرف��ع و�سام
متنحه اليابان لغري مواطنيها ،واملقدم من �إمرباطور اليابان ،مع
النجمتني الذهبية والف�ضية ،وذل��ك تقديرا جل�ه��وده املتميزة يف
تعزيز العالقات الثنائية بني الإم��ارات واليابان ،خالل فرتة عمله
�سفريا لدولة الإمارات يف العا�صمة طوكيو.
و�أك��د ال�شيخ �أحمد بن علي املعال �أن الدعم الكبري واملتوا�صل من
قبل القيادة الر�شيدة بالدولة �ساهم يف جناح مهامه الدبلوما�سية
وف��اع�ل�ي�ت�ه��ا يف ال �ي��اب��ان وغ�يره��ا م��ن دول ال �ع��امل ،يف ظ��ل متابعة

وتوجيهات �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخلارجية
والتعاون الدويل  ،معربا عن �شكره العميق وتقديره البالغ للجانب
الياباين ،م�شددا على العالقات الوثيقة والرا�سخة بني البلدين،
�سيا�سيا واقت�صاديا وعلميا وجمتمعيا.
وامتدت فرتة خدمة ال�شيخ �أحمد املعال يف اليابان� ،سفريا للدولة
خلم�سة �أع ��وام ،وي�ق��دم ال��و��س��ام االم�ب�راط��وري لل�شخ�صيات ،التي
عملت على توثيق ودعم عالقات بالدها مع اليابان ،وتقدمي خدمات
متميزة وجليلة للدولة الآ�سيوية.
و�سبق لل�شيخ �أحمد بن علي املعال �أن عمل �سفريا للإمارات يف �أربع
دول ،هي اليابان وفيتنام ورومانيا و�سريالنكا ،و�سفريا غري مقيم يف
بلغاريا ،فيما تدرج يف العمل �ضمن ال�سلك الدبلوما�سي يف عدد من
�سفارات الدولة يف العامل.

املجل�س الوطني االحتادي يتبنى ثالثة مو�ضوعات عامة تتعلق
بالثقافة وال�شباب والبنية التحتية واخلدمة الوطنية
•• ابوظبي-الفجر:

ت �ب �ن��ى امل �ج �ل ����س ال��وط �ن��ي االحت � ��ادي
خل��ال جل�ستيه ال���س��اد��س��ة وال�سابعة
م ��ن دور االن� �ع� �ق ��اد ال � �ع ��ادي الثاين
ل�ل�ف���ص��ل ال�ت���ش��ري�ع��ي ال �� �س��اب��ع ع�شر،
ثالثة مو�ضوعات عامة هي� :سيا�سة
وزارة الثقافة وال�شباب ،و�سيا�سة وزارة
ال�ط��اق��ة وال�ب�ن�ي��ة التحتية ،و�سيا�سة
هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية،
وذل� � ��ك يف اط� � ��ار مم ��ار�� �س ��ة املجل�س
الخت�صا�صاته الرقابية واحلر�ص على
مناق�شة �أكرب قدر من املو�ضوعات ذات
الأول��وي��ة يف ت�ع��زي��ز م���س�يرة التنمية
ومواكبة ر�ؤية الدولة وتوجهاتها.
ف �ق��د واف� ��ق امل�ج�ل����س خ�ل�ال اجلل�سة
ال���س��اب�ع��ة ال �ت��ي ع �ق��ده��ا ب �ت��اري��خ 16
ف�ب��راي� ��ر  2021ع� �ل ��ى ر�سالتني
�� �ص ��ادرت�ي�ن ل �ل �ح �ك��وم��ة ب �� �ش ��أن طلب

امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى م �ن��اق �� �ش��ة مو�ضوع
�سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب ،املقدم
م��ن جل�ن��ة � �ش ��ؤون التعليم والثقافة
وال�شباب وال��ري��ا��ض��ة والإع �ل�ام ،وفق
املحاور التالية :ا�سرتاتيجية الوزارة
يف تعزيز الهوية واالن�ت�م��اء الوطني
وتطوير قطاعات ال�صناعات الثقافية
والإبداعية مبا يحقق �أهداف التنمية
امل���س�ت��دام��ة ،ودور ال � ��وزارة يف �إن�شاء
ودعم املراكز ال�شبابية وتطوير قدرات
ومواهب ال�شباب لتحقيق م�ستهدفات
ر�ؤي� ��ة 2071م ،وج �ه��ود ال � ��وزارة يف
تطوير املنظومة الإعالمية الوطنية
مب��ا يحقق ر�ؤي 2071م ،و�سيا�سة
الوزارة يف �إدارة املوارد الب�شرية.
ون�ص املو�ضوع على �أن وزارة الثقافة
وال�شباب تعمل على دعم قطاع الثقافة
وال �ف �ن ��ون وت �ن �م �ي��ة امل �ع��رف��ة وحفظ
ال �ت�راث ال�ث�ق��ايف امل ��ادي وغ�ي�ر املادي

يف ال ��دول ��ة ،وح �م��اي��ة ال�ل�غ��ة العربية
وت �ع��زي��ز ال �ه��وي��ة ال��وط �ن �ي��ة والعمل
على تطويرها ،وذل��ك بالتن�سيق مع
اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ،و�إع� ��داد ال�سيا�سات
واال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��اي��ت والت�شريعات
املتعلقة ب���ش��ؤون ال�شباب ومتكينهم،
وتعزيز �أدواره��م املختلفة يف خمتلف
القطاعات احليوية يف الدولة ،ف�ضال
ع��ن �أن ال ��وزارة تعلب دورا يف تنظيم
وترخي�ص و�سائل الإع�لام والأن�شطة
الإعالمية مبا فيها الإع�لام والن�شر
املطبوع والإلكرتوين وذلك من خالل
التن�سيق مع اجلهات املعنية.
وتتعلق الر�سالة الثانية بطلب املوافقة
على مناق�شة مو�ضوع " �سيا�سة هيئة
اخل��دم��ة ال��وط �ن �ي��ة واالحتياطية"،
امل � �ق� ��دم م� ��ن جل �ن ��ة � � �ش � ��ؤون ال ��دف ��اع
والداخلية واخل��ارج�ي��ة ،وف��ق املحاور
التالية :ا�سرتاتيجية الهيئة و�آلية

ت�ط��وي��ر منظومة اخل��دم��ة الوطنية
واالحتياطية ،والتحديات يف االنت�ساب
ل�ل�خ��دم��ة ال��وط �ن �ي��ة ع �ل��ى الوظائف
وموا�صلة تعليم الطلبة يف م�ؤ�س�سات
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل ،وال �ع �م��ل التكاملي
واال��س�ت�ف��ادة م��ن اخل��دم��ة البديلة يف
جم��ال التدريب للوظائف احليوية.
ون�ص املو�ضوع على �أن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة " حفظه اهلل"� ،أ�صدر القانون
االحت � ��ادي رق ��م " "6ل�سنة 2014
ب�ش�أن اخلدمة الوطنية االحتياطية
وال��ذي يهدف اىل غر�س قيم الوالء
وال �ت �� �ض �ح �ي��ة يف ن �ف��و���س املواطنني،
وح �م��اي��ة ال��وط��ن وح � ��دوده وم� ��وارده
واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى �أم� �ن ��ه وا�ستقراره،
وبذلك �أن�شئت هيئة اخلدمة الوطنية
االحتياطية التي تكون مبثابة الهيئة
العليا امل�شرفة على � �ش ��ؤون اخلدمة

Wednesday

الوطنية االحتياطية.
وخ�ل�ال اجل�ل���س��ة ال���س��اد��س��ة م��ن دور
االن� �ع� �ق ��اد ال � �ع� ��ادي ال� �ث ��اين للف�صل
الت�شريعي ال�سابع ع�شر ،التي عقدها
املجل�س بتاريخ  6ف�براي��ر 2021م،
واف� ��ق امل�ج�ل����س ع �ل��ى ر� �س��ال��ة �صادرة
للحكومة ب���ش��أن طلب امل��واف�ق��ة على
م�ن��اق���ش��ة م��و� �ض��وع "�سيا�سة وزارة
الطاقة والبنية التحتية" املقدم من
جلنة �ش�ؤون التقنية والطاقة والرثوة
املعدنية ،وفق املحاور التالية � :سيا�سة
الوزارة يف �إدارة املوارد الب�شرية ،ودور
ال ��وزارة ب�ش�أن تنفيذ و�إدارة وت�شغيل
و� �ص �ي��ان��ة م �� �ش��اري��ع ال�ب�ن�ي��ة التحتية
االحتادية واملرافق العامة مبا يحقق
�أ� �س �ت��دام �ت �ه��ا وال �ت��ي ت���ش�م��ل � :شبكة
الطرق االحتادية وتنظيم ا�ستخدامها
وا� �س �ت �غ�ل�ال �ه��ا ،وم �ن �� �ش ��آت ال�سدود
والقنوات املائية ،واملباين االحتادية.

ون�ص املو�ضوع على �أن ال��وزارة تتوىل
مبوجب القانون االحت��ادي رقم ""1
ل�سنة 1972م ب���ش��أن اخت�صا�صات
ال � � � � � ��وزارات و�� �ص�ل�اح� �ي ��ات ال � � � ��وزراء
وتعديالته ،اقرتاح و�إعداد ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات والت�شريعات املتعلقة
ب�ت�ط��وي��ر امل ��راق االحت��ادي��ة ومن�ش�آت
ال���س��دود وال�ق�ن��وات امل��ائ�ي��ة واحلماية
من الفي�ضانات ،وكافة م�شاريع البنية
التحتية االحت��ادي��ة ،وذل��ك بالتن�سيق

م��ع اجل �ه��ات املعنية والإ� �ش ��راف على
تنفيذها بالإ�ضافة �إىل �إدارة وت�شغيل
�شبكة الطرق االحت��ادي��ة وممتلكاتها
وت�ن�ظ�ي��م ا��س�ت�خ��دام�ه��ا وا�ستغاللها
مب��ا يحقق ا�ستدامة البنية التحتية
املتكاملة.
ووف ��ق امل��ادي��ة " "92م��ن الد�ستور
 :ل�ل�م�ج�ل����س ال��وط �ن��ي االحت � ��ادي �أن
يناق�ش �أي مو�ضوع م��ن املو�ضوعات
العامة املتعلقة ب�ش�ؤون االحتاد �إال �إذا
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�أبلغ جمل�س ال��وزراء املجل�س الوطني
االحت��ادي ب��أن مناق�شة ذلك املو�ضوع
خم��ال �ف��ة مل �� �ص��ال��ح االحت� � ��اد ال �ع �ل �ي��ا ،
وي�ح���ض��ر رئ�ي����س ال � ��وزراء �أو الوزير
املخت�ص النقا�ش  ،وللمجل�س الوطني
االحت � � ��ادي �أن ي �ع�بر ع ��ن تو�صياته
وي �ح��دد امل��و� �ض��وع��ات ال �ت��ي يناق�شها
و�إذا مل ي �ق��ر جم�ل����س ال � � ��وزراء تلك
ال�ت��و��ص�ي��ات �أخ �ط��ر املجل�س الوطني
االحتادي ب�أ�سباب ذلك .

املوافقة على املقرتح الإماراتي ال�سعودي ب�ش�أن الأمن الغذائي املائي

ال�شعبة الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي ت�شارك يف االجتماع الثالث للجنة الربملانية اخلليجية الأوروبية
•• ابوظبي-الفجر:

وافق امل�شاركون يف االجتماع الثالث
للجنة الربملانية اخلليجية الأوروبية
الذي عقد عن بعد مب�شاركة ممثلني
ع ��ن جم��ال ����س ال� ��� �ش ��ورى وال� �ن ��واب
وال ��وط� �ن ��ي والأم � � ��ة ب � ��دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،على
املقرتح املقدم من ال�شعبة الربملانية
للمجل�س الوطني االحت ��ادي ،ب�ش�أن
م�ن��اق���ش��ة م��و� �ض��وع الأم� ��ن الغذائي
ال � ��ذي ح �م��ل ع� �ن ��وان "التعاون يف
جم� � � ��االت ال � ��ذك � ��اء اال� �ص �ط �ن ��اع ��ي
وحتقيق اال�ستدامة يف جمال الأمن
الغذائي خالل الأزمات والطوارئ"،
وذل��ك بعد �أن مت دجم��ه م��ع مقرتح
مو�ضوع "الأمن املائي" امل�ق��دم من
ق �ب��ل جم �ل ����س ال �� �ش ��ورى يف اململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة.
مثل ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة الإماراتية
يف ه ��ذا االج �ت �م��اع ن�ظ�م�ت��ه ال�شعبة
الربملانية البحرينية ع�ضوا اللجنة
ال�برمل��ان �ي��ة اخل�ل�ي�ج�ي��ة الأوروب � �ي� ��ة،
�سعادة حمد �أحمد الرحومي النائب
الأول ل��رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س الوطني
االحت � � ��ادي ،و� �س �ع��ادة خ �ل �ف��ان را�شد
النايلي ال�شام�سي ع�ضوا جمموعة
ال�شعبة يف االجتماع الدوري ملجال�س
ال�شورى وال�ن��واب والوطني والأمة
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية .كما �شاركت �سعادة عفراء
را�شد الب�سطي الأمني العام امل�ساعد
ل�ل�ات �� �ص��ال ال�ب��رمل� ��اين يف املجل�س
الوطني االحت��ادي نيابة عن �سعادة

الأمني العام للمجل�س.
وقال �سعادة حمد الرحومي النائب
الأول ل��رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س الوطني
االحتادي �إنه مت يف االجتماع مناق�شة
اختيار ممثلني لربملانات دول اخلليج
يف ال���ش�ب�ك��ة الأوروب � �ي� ��ة اخلليجية
ل�ل�ط��اق��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة ،و��س�ي�ت��م اتخاذ
القرار ب�ش�أنه يف اجتماع اللجنة املقرر
عقده خ�لال �أ�سبوعني ،م�ضيفا �أنه
مت كذلك ا�ستعرا�ض املقرتحات التي
ت�ق��دم��ت ب�ه��ا دول جم�ل����س التعاون
اخل�ل�ي�ج��ي ل�ل�م�ن��اق���ش��ة م��ع اجلانب
الأوروب ��ي ،ومت��ت املوافقة بالإجماع
على تبني امل�ق�ترح الإم��ارات��ي ب�ش�أن
الأم��ن الغذائي ودجم��ه م��ع املقرتح
ال���س�ع��ودي اخل��ا���ص ب��الأم��ن املائي،
حيث مت االتفاق على مقرتح مو�ضوع
با�سم (الأم��ن املائي والغذائي لدول

اخلليج العربي) ،كما متت املوافقة
ع �ل��ى م �ق�ت�رح � �س �ع��ودي �آخ� ��ر ب�ش�أن
ال �ت �ع��اون ب�ين دول جمل�س التعاون
ودول االحت � ��اد الأوروب � � ��ي لت�سهيل
الإم��دادات الطبية للت�أهب للجوائح
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة .الف �ت��ا �إىل �أن اللجنة
وج �ه��ت ب ��إع��ادة ��ص�ي��اغ��ة املقرتحات
التي مت اختيارها وحتديد حماورها
ب �� �ش �ك��ل دق� �ي ��ق وت �ف �� �ص �ي �ل��ي ورفعها
ل�ل��أم ��ان ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� � ��دول جمل�س
ال� �ت� �ع ��اون وم� ��ن ث ��م ت��وزي �ع �ه��ا على
الربملانات اخلليجية للموافقة عليها
يف �شكلها النهائي.
و�أ� �ش��ار ��س�ع��ادت��ه �إىل �أه�م�ي��ة املقرتح
الإم��ارات��ي ال��ذي حمل عنوان الأمن
الغذائي( :التعاون يف جماالت الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي وحت�ق�ي��ق اال�ستدامة
يف جم� ��ال الأم� � ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي خالل

الأزمات والطوارئ)  ،حيث �إن الأمن
الغذائي يعترب من الق�ضايا احليوية
و�أول��وي��ة وط�ن�ي��ة ل��دى دول جمل�س
ال �ت �ع��اون ل � ��دول اخل �ل �ي��ج العربية،
و�أثبتت الدرا�سات والتقارير الدولية
ال���ص��ادرة م ��ؤخ��راً� ،أن ت��داب�ير الأمن
ال�غ��ذائ��ي ال�ت��ي اتبعتها دول جمل�س
ال� �ت� �ع ��اون ل � ��دول اخل �ل �ي��ج العربية
خالل جائحة كوفيد  19كانت �أكرث
ك �ف��اءة ،وج ��اءت �سريعة ق�ب��ل تف�شي
كاف ،ودفعت اجلائحة
الأزمة بوقت ٍ
احلكومات يف دول املجل�س لت�سريع
التدابري لت�أمني �سال�سل الإمدادات
ب�شكل يتفوق على العديد م��ن دول
العامل� ،إال �أن��ه ناحية �أخ��رى تواجه
دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية حت��دي��ات بيئية ت��ؤث��ر على
حتقيق الأم��ن الغذائي ،من �أبرزها

�صندوق �أبوظبي للتنمية يبحث مع حكومة بنني التعاون امل�شرتك
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سعادة حممد �سيف ال�سويدي
مدير ع��ام �صندوق �أبوظبي للتنمية
�أم � �� ��س يف م �ق��ر ال� ��� �ص� �ن ��دوق معايل
عبداهلل بيو ت�شاين وزير الدولة املكلف
بالتخطيط والتنمية يف جمهورية
بنني ،بح�ضور �سعادة خليفة القبي�سي
نائب مدير عام ال�صندوق.
وب � �ح� ��ث اجل� ��ان � �ب� ��ان خ �ل ��ال ال �ل �ق ��اء
العالقات الثنائية و�سبل تطويرها،
خ ��ا�� �ص ��ة ف �ي �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال� �ت� �ع ��اون
االقت�صادي ودور ال�صندوق يف دعم
�أول� ��وي� ��ات ب �ن�ين ال �ت �ن �م��وي��ة لتحقيق
التنمية امل�ستدامة.
وق��ال �سعادة حممد �سيف ال�سويدي
�إن زي ��ارة وزي��ر التخطيط والتنمية
يف ج� �م� �ه ��وري ��ة ب� �ن�ي�ن ت� �ع ��د فر�صة
م�ه�م��ة ل�ل�ت�ب��اح��ث يف ك��اف��ة املجاالت
املتاحة لتعزيز التعاون امل�شرتك بني
اجل��ان �ب�ين ،م���ش�يراً �إىل �أن �صندوق
�أبوظبي للتنمية وبنني ي�سعيان �إىل
تطوير ال�ع�لاق��ات امل�شرتكة يف كافة
النواحي.
و�أ�ضاف �سعادته �إن ال�صندوق يحر�ص

ن��درة امل��وارد املائية املتجددة وكيفية
احلفاظ على املتبقي منها ،والظروف
املناخية ونوعية الرتبة.
و�أك� ��د ��س�ع��ادة ح�م��د ال��رح��وم��ي على
�أهمية اللجنة الربملانية اخلليجية
الأوروب � � � �ي � � ��ة يف ت ��وث� �ي ��ق ال� �ت� �ع ��اون
الربملاين بني اجلانبني ،م�شددا على
�ضرورة تنفيذ �أهدافها التي تتمثل
يف ال�سعي لتعريف الربملان الأوروبي
مب� ��واق� ��ف دول جم �ل ����س ال� �ت� �ع ��اون
اخل�ل�ي�ج��ي ب���ش��أن خمتلف الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك على ال�صعد
كافة ،وكذلك الق�ضايا ذات الأهمية
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة لأم � ��ن وا�ستقرار
وتنمية دول جمل�س التعاون ،وتبادل
اخل �ب ��رات م ��ع ال �ب�رمل ��ان الأوروب � � ��ي
لتطوير املمار�سات الربملانية ،وح�شد
الت�أييد الالزم لق�ضايا ومواقف دول

جمل�س التعاون يف املحافل الإقليمية
والدولية ،وتقريب وجهات النظر يف
بع�ض الق�ضايا.
م��ن جهته ذك��ر �سعادة خلفان را�شد
ال �ن��اي �ل��ي ال �� �ش��ام �� �س��ي �أن اللجنة
ال�ب�رمل��ان �ي��ة اخل �ل �ي �ج �ي��ة الأوروب � �ي� ��ة
ت �خ �ت ����ص ب��ال �ت �ع �ب�ي�ر ع� ��ن امل�صالح
اال�سرتاتيجية لدول جمل�س التعاون
اخل �ل �ي �ج��ي ،م ��ن خ�ل�ال التو�صيات
والبيانات اخلتامية التي ت�صدر عن
االج�ت�م��اع��ات امل�شرتكة م��ع الربملان
الأوروب��ي ،وتوطيد عالقات التعاون
ال�ب��رمل� ��اين ع �ب�ر ت � �ب� ��ادل ال� ��زي� ��ارات
والت�شريعات واملعلومات الربملانية،
وال �ت �ن �� �س �ي��ق ال �ب�رمل� ��اين يف خمتلف
امل � ��ؤمت � ��رات وال � �ن � ��دوات الإقليمية
والدولية ،وتنظيم منتديات برملانية
ب �� �ش ��أن امل��و� �ض��وع��ات ذات االهتمام

امل�شرتك ،وامل�ساهمة يف حل م�شاكل
مواطني دول جمل�س التعاون على
�أرا� �ض��ي ال ��دول الأوروب� �ي ��ة ،وكذلك
الأوروبيني على �أرا�ضي دول جمل�س
ال� �ت� �ع ��اون ،وامل �� �س��اه �م��ة يف تطوير
عالقات التعاون االقت�صادي والثقايف
واالجتماعي وفقا التفاقيات التعاون
وم��ذك��رات التفاهم امل�برم��ة يف هذا
ال �� �ش ��أن .و�أو� � �ض ��ح ال �ن��اي �ل��ي �أن من
ب�ين امل�ق�ترح��ات ال�ت��ي اطلعت عليها
ال�ل�ج�ن��ة م��و� �ض��وع��ات ت�ت�ع�ل��ق بتبني
� �س �ي��ا� �س��ات ال� �ت� �ج ��ارة امل �ف �ت��وح��ة مع
اجلانب الأوروبي ،ومعايري ال�سالمة
ال ��دول � �ي ��ة ،وزي� � � ��ادة ال� �ت� �ع ��اون على
م�ستوى ال�صناعة ملواجهة التحديات
ال �ت ��ي ي �ف��ر� �ض �ه��ا ال �ن �ظ��ام الغذائي
العاملي الأكرث ا�ستدامة ،والتعاون يف
جمال التقنيات احلديثة وخا�صة يف

جمال الذكاء اال�صطناعي ،وتعزيز
اال� �س �ت �ث �م��ارات امل �ب��ا� �ش��رة يف قطاع
ال��زراع��ة ��س��واء ع��ن طريق ا�ستئجار
الأر� � � � ��ض �أو مت �ل �ك �ه��ا يف ال� �ب� �ل ��دان
الأوروب� � �ي � ��ة ال �ت ��ي ت �ت �م �ي��ز بظروف
مناخية زراع �ي��ة منا�سبة وعالقات
اق�ت���ص��ادي��ة ودب�ل��وم��ا��س�ي��ة ج�ي��دة مع
دول جمل�س التعاون اخلليجي.
جدير بالذكر �أن اللجنة الربملانية
اخلليجية الأوروب �ي��ة ن�ش�أت تنفيذا
ل �ق��رار االج �ت �م��اع ال � ��دوري الثامن
ل��ر�ؤ��س��اء جمال�س ال�شورى والنواب
وال ��وط� �ن ��ي والأم � � ��ة ب � ��دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،الذي
عقد مبدينة ال��دوح��ة القطرية يف
ع��ام  .2014وح��ر�ً��ص��ا على تنظيم
ع�م��ل اللجنة ال�برمل��ان�ي��ة اخلليجية
الأوروب � � � �ي � � � ��ة ،اق �ت��رح � ��ت ال�شعبة
الربملانية الإماراتية يف عام2016
و� �ض��ع ن �ظ��ام داخ �ل ��ي ل�ل�ج�ن��ة يحدد
�أهدافها واخت�صا�صاتها وغريها من
الأمور التنظيمية والتي مت اعتمادها
يف االج �ت �م��اع ال� ��دوري ال �ث��اين ع�شر
لأ��ص�ح��اب امل�ع��ايل وال���س�ع��ادة ر�ؤ�ساء
املجال�س الت�شريعية يف �شهر مار�س
 2019م .ووف ًقا لنظام اللجنة ف�إنها
تت�شكل م��ن ع�ضوين م��ن ك��ل �شعبه
برملانية خليجية ،والأم�ن��اء العامني
لكل جمل�س �أو م��ن ينيبه حل�ضور
االجتماعات ،مع مراعاة متثيل املر�أة
يف اللجنة .وي�تر�أ���س اللجنة ع�ضو
من جمل�س رئا�سة ال��دورة احلالية،
ونائبا للرئي�س ،من جمل�س رئا�سة
الدورة املقبلة.

يف �إطار التن�سيق والتعاون

مفو�ضية ك�شافة ر�أ�س اخليمة ت�ستقبل وفد
نادي ر�أ�س اخليمة لأ�صحاب الهمم
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

ع�ل��ى تو�سيع ن���ش��اط��ات��ه ال�ت�ن�م��وي��ة يف
ال � ��دول ال �ن��ام �ي��ة ،خ��ا� �ص��ة يف القارة
الأف��ري �ق �ي��ة ،ال ��س�ي�م��ا و�أن امل�شاريع
التي ميولها يف �أفريقيا حققت نتائج
�إيجابية و�ساهمت ب�شكل ملمو�س يف
حت�سني ال �ظ��روف املعي�شية لل�سكان
وحتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
من جانبه ،ثمن معايل عبداهلل بيو
ت�شاين دور الإمارات و�صندوق �أبوظبي
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة يف دع ��م ب�ل��اده وم�ساعدة
احل� �ك ��وم ��ة ع� �ل ��ى حت �ق �ي��ق التنمية

امل�ستدامة وتعزيز النمو االقت�صادي
مل��واج�ه��ة خمتلف ال�ت�ح��دي��ات م�شريا
�إىل �أن م ��ا ح �ق �ق��ه ال �� �ص �ن��دوق من
�إجن � ��ازات يف جم��ال مت��وي��ل امل�شاريع
الإمنائية واال�ستثمارية ي�ؤكد الدور
الفعّال ال��ذي تقوم به دول��ة الإمارات
يف م�ساندة املجتمع ال��دويل لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
ويرتكز اقت�صاد بنني ب�شكل رئي�سي
على الزراعة ،وت�شكل �أ�شجار النخيل
ال��زي �ت��ي ال�ق���س��م الأع� �ظ ��م م��ن ثروة

البالد ،حيث ت�سعى الدولة �إىل تنمية
ال �ق �ط��اع وت �ط��وي��ره ل�ت�ح�ق�ي��ق الأم ��ن
الغذائي امل�ستدام وت�صدير املنتجات
ل �ل �خ��ارج .ي��ذك��ر �أن ال �� �ص �ن��دوق مول
م���ش��روع ط��ري��ق �أوده � -أالدا ومفرق
باهو  -توري بقيمة تقارب  37مليون
دره��م وال��ذي يربط بنني م��ع الدول
امل�ج��اورة وه��ي توجو ونيجرييا ،مما
�ساهم يف حتقيق التنمية االجتماعية
واالقت�صادية ودع��م القطاع الزراعي
وت�شجيع اال�ستثمار.

ا��س�ت�ق�ب�ل��ت م�ف��و��ض�ي��ة ك���ش��اف��ة ر�أ� ��س
اخل�ي�م��ة  ،وف ��د ن ��ادي ر�أ�� ��س اخليمة
لأ�صحاب الهمم بح�ضور حممد ح�سن
ال�شم�سي نائب رئي�س جمل�س الإدارة
واملفو�ض العام ومب�شاركة عدد 15
من �أ�صحاب الهمم وعدد من �أولياء
االم��ور وذل��ك لتكوين فرقة ك�شافة
ب��ال �ن��ادي .وح���ض��ر امل�ن��ا��س�ب��ة املن�شط
الك�شفي وائل عبدالرحمن و�سكر تري
املفو�ضية �شريف مهنا وم��ن جانب
نادي ر�أ�س اخليمة حممد بني ح�سن
امل�شرف الإداري والفني ومدير النادي
وامل��درب حممود عبد املنعم واملدرب ��ش��ارك فيها جميع احل���ض��ور ونالت اجلزيل �إىل الأ�ستاذة �سمية عبداهلل خ��دم��ة �أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م  ،ك�م��ا ثمن
�سامية �أب��و امل�ج��د وان �ف��راز الأ�سعد .ا�ستح�سان الوفد ال��زائ��ر من جانبه ب ��ن ح� � ��ارب ال �� �س ��وي ��دي م ��دي ��ر عام ال ��دور وال �ت �ع��اون والتن�سيق القائم
وق ��د ت�خ�ل��ل امل�ن��ا��س�ب��ة �إق ��ام ��ة بع�ض �أو� �ض��ح حم�م��د ح���س��ن ال�شم�سي انه ن��ادي را���س اخليمة لأ�صحاب الهمم بي��ن امل�ف��و��ض�ي��ة وال �ن ��ادي مب��ا يخدم
الفعاليات والأن�شطة الرتفيهية التي ومبنا�سبة هذه الزيارة يتقدم بال�شكر على جهودهم املبذولة وال��رائ��دة يف املجتمع.
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�إلزام م�ؤ�س�سات حمددة ب�إجراء فح�ص كورونا �أ�سبوعيا يف عجمان حماكم ر�أ�س اخليمة تطلق  5مبادرات افرتا�ضية خالل �شهر القراءة 2021
•• عجمان  -وام:

يف �إطار اجلهود املبذولة ملكافحة انت�شار فريو�س "كورونا"
� ..أعلن فريق �إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ يف �إمارة
عجمان ع��ن �إل ��زام م�ؤ�س�سات حم��ددة ب ��إج��راء فح�ص "
 " PCRب�شكل دوري �أ�سبوعيا جلميع العاملني لديها
با�ستثناء احلا�صلني على جرعتي لقاح " كوفيد  ،" 19مع
االلتزام بتحميل تطبيق احل�صن ،وذلك ابتدا ًء من �أم�س
الثالثاء املوافق .2021-3-2
وت�ضمن القرار العاملني يف املطاعم واملقاهي وحمالت

ال �� �س��وب��ر م��ارك��ت وال �� �ص��االت ال��ري��ا� �ض �ي��ة وال�صالونات
الرجالية والن�سائية ومكاتب ا�ستقدام العمالة و�شركات
تو�صيل الأغذية والوجبات ومغا�سل ال�سيارات.
و�سوف تقوم ف��رق التفتي�ش والرقابة بجوالت التفتي�ش
على موظفي امل�ؤ�س�سات وال�شركات املحددة بعد � 3أيام من
�صدور قرار الإلزام بالفح�ص.
و�أه ��اب ف��ري��ق الأزم� ��ات وال �ط��وارئ ب��أ��ص�ح��اب امل�ؤ�س�سات
وال�شركات امل�ح��ددة ب�ضرورة �إل��زام املوظفني والعاملني
لديها ب�إجراء فح�ص " � " PCRأ�سبوعيا وحتميل تطبيق
احل�صن ،تفاديا للإجراءات املرتتبة يف حالة املخالفة.

•• ر�أ�س اخليمة  -وام:

ت�شارك دائرة حماكم ر�أ�س اخليمة بفعاليات �شهر القراءة الوطني 2021
الذي يقام حتت �شعار "�أ�سرتي تقر�أ" ..بحزمة من املبادرات والفعاليات
التي تنظيمها افرتا�ضيا وت�ستهدف جميع موظفني الدائرة خالل �شهر
مار�س اجلاري .و�أكد امل�ست�شار �أحمد حممد اخلاطري رئي�س دائرة حماكم
ر�أ�س اخليمة �أن �شهر القراءة منا�سبة �سنوية وطنية ثقافية بامتياز تفردت
بها دولة الإمارات انطالقا من حر�صها على القراءة ولإعداد �أجيال قارئة
ومتعلمة ومت�سلحة بالعلم واملعرفة ف�ضال عن تعزيز القراءة واملعرفة
ل��دى �أف��راد املجتمع باعتبار ال�ق��راءة �إح��دى القيم احل�ضارية لل�شعوب.
و�أو�ضح امل�ست�شار اخلاطري �أن الدائرة ا�ستعدت ل�شهر القراءة من خالل
تخ�صي�ص فريق عمل للإ�شراف على الفعاليات ومتابعة منا�شط ال�شهر

مبا يتواءم مع �أهدافه انطالقا من حر�ص املحاكم يف التفاعل مع كافة
املبادرات التي تطلقها حكومة الدولة والقيادة الر�شيدة .و�أ�ضاف رئي�س
دائرة املحاكم " �سيتم �إطالق  5مبادرات افرتا�ضيا احتفاء ب�شهر القراءة
الوطني ويف �إطار م�شاركتها فيه  ..م�سابقة بو�صلة كتاب وهي عبارة عن
م�سابقة داخلية بني املوظفني يتم فيها اختيار الكتاب الذي يرونه منا�سبا
وتلخي�صه ون�شر ه��ذه الفوائد للموظفني وفعالية ر�صيد لعمر جديد
ويتم فيها عقد حلقة نقا�شية بني املوظفني مل�شاركة معارفهم وخرباتهم
و�أهم النتائج املحققة من القراءة واملطالعات ومبادرة ا�ستمع لكتاب عرب
اختيار كتب متميزة وحتويلها �إىل كتب م�سموعة ب�أ�سلوب �شيق ومبادرة
رواب��ط �إثرائية وهي عبارة عن اختيار كتب �إلكرتونية متميزة ون�شرها
عرب رواب��ط �إلكرتونية للموظفني و�أخ�يرا ق��راءة عابرة يتم فيها عر�ض
مقتطفات من الكتب املتميزة ون�شرها للموظفني.
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 3حماور حلماية احلياة الربية يف الإمارات تواكب رهان العامل على اال�ستدامة
•• �أبوظبي -وام:

عملت دولة الإم��ارات على حماية الأحياء الربية يف موائلها الطبيعية عرب 3
حماور رئي�سية ت�ضمنت زيادة رقعة املحميات الطبيعية ،فيما اهتم امل�سار الثاين
بتحديث �أنظمة جت��رمي الإجت��ار غ�ير امل�شروع باحليوانات والنباتات النادرة
وامل�ه��ددة باالنقرا�ض ،و�صوال �إىل دع��م املهن وت�شجيع اال�ستثمارات املرتبطة
بالتجارة القانونية وامل�ستدامة للحياة الربية.
وواكبت تلك املحاور �أهداف التنمية امل�ستدامة العاملية التي ت�سعى لتوفري �أكرب
قدر من احلماية لنظم احلياة الربية بحلول عام  ،2020واحلد من فقدان
املوائل الطبيعية والتنوع البيولوجي التي ت�شكل ج��زءا من ال�تراث امل�شرتك
للب�شرية كلها.
ومتتلك دولة الإمارات �أنظمة �إيكولوجية وحياة فطرية بحرية وبرية متنوعة،
كال�شعب املرجانية ،وغابات القرم ،والكثبان الرملية التي حتت�ضن جمموعة
وا�سعة من �أ�شكال احلياة النباتية واحليوانية ،مبا فيها الأنواع اله�شة واملعر�ضة
لالنقرا�ض.
وت ��ؤدي �شبكات املناطق املحمية دوراً حمورياً يف �إنقاذ احلياة الربية بالدولة،
حيث و�صل عدد املحميات الطبيعية الربية املعلنة يف الإمارات عام � 2020إىل
 33حممية برية تتوزع على  13يف �أبوظبي و 12يف ال�شارقة و 6يف دبي وواحدة
يف كل من الفجرية وعجمان ،ت�صل ن�سبة م�ساحتها الإجمالية  18.4باملئة من
�إجمايل م�ساحة الدولة.
وتخ�ضع فاعلية �إدارة املناطق املحمية يف الدولة للتقييم ال�سنوي بهدف �ضمان
الإدارة امل�ستدامة ل�ل�أن��واع والنظم الإي�ك��ول��وج�ي��ة ،بالتعاون م��ع اجل�ه��ات ذات

العالقة ،ومت يف عام  2016ت�صنيف خم�س مناطق يف الدولة على �أنها مناطق
تتميز ب�أهميتها الإيكولوجية والبيولوجية يف �إطار التنوع البيولوجي.
و�أ�سهمت عملية التو�سع يف املحميات الربية يف حتقيق جناحات كبرية على �صعيد
املحافظة على الأنواع املهددة باالنقرا�ض مثل اليمامة ،وال�سلحفاة الأوروبية،
والبومة ال�صغرية ،والن�سر ذو الوجه املتديل ،و�صقر الغروب ،وطري الرفراف
امل�ط��وق وغ�يره��ا ،وب��رام��ج �إك�ث��ار و�إع ��ادة ت�أهيل حيوانات املها والنمر والطهر
العربي ،وطيور احلبارى ،و�إطالق ال�صقور.
وت�سعى الإم��ارات �إىل احلفاظ على الأن��واع النباتية املحلية وا�ستخدامها على
نحو م�ستدام ،ففي عام  ،2014ا�ستكملت وزارة التغري املناخي والبيئة املرحلة
الأوىل من م�شروع التمييز بني �أن��واع �أ�شجار النخيل من خالل �إج��راء حتليل
احلم�ض النووي ،وذلك بالتعاون مع جامعة الإمارات.
وي�ه��دف امل�شروع �إىل تقدمي كافة �أن��واع ال��دع��م للحفاظ على جميع الأ�صول
الوراثية لأ�شجار النخيل ،وحتديدها ،وت�صنيفها� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،مت �إطالق
العديد من املبادرات للحفاظ على الأن��واع النباتية املوجودة يف دولة الإمارات،
مبا يف ذلك �إن�شاء "بنك اجلينات" للموارد الوراثية للنباتات الذي يهدف �إىل
جتميع النباتات املحلية وتوثيقها ،بحيث �إذا �أنقر�ض �أي من هذه الأن��واع من
الربية ميكن زراعتها يف املحميات ،وبذلك تعود هذه الأنواع �إىل الطبيعة.
ويف �إطار مت�صل ،عملت الإمارات على ت�أطري قانوين متكامل لهذا امللف ،حيث
يهدف القانون االحتادي رقم  24ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية البيئة وتنميتها
�إىل حماية البيئة وجودتها ،وتنمية امل��وارد الطبيعية ،واحل�ف��اظ على التنوع
البيولوجي ،وتر�شيد ا�ستهالكها يف جميع �أنحاء الدولة.
ويف ال�سياق ذاته� ،أطلقت الإم��ارات يف عام � ،2013إ�سرتاتيجية وطنية مدتها

�أرب��ع �سنوات ،وخطة عمل للأمن البيولوجي ،من �أج��ل �ضمان حماية الدولة
من التهديدات البيولوجية ،كما �أ�صدرت وزارة البيئة والتغيري املناخي القرار
رقم  224ل�سنة  2015ب�ش�أن حماية النباتات الربية ال��ذي �صنف نحو 42
�صنفا من النباتات املحلية ك�أنواع مهددة �أو معر�ضة لالنقرا�ض �أو حتت التهديد
باالنقرا�ض ،وحظر القرار اقتالع �أو قطع �أو الإ�ضرار بتلك الأنواع.
و�ضمن القانون االحتادي رقم  22لعام  2016ب�ش�أن تنظيم حيازة احليوانات
اخلطرة ،عقوبات رادع��ة لكل من حاز� ،أو باع� ،أو عر�ض �أي حيوانات مفرت�سة،
كما يحظر القانون على �أفراد املجتمع ا�سترياد �أو املتاجرة باحليوانات املفرت�سة
ب�شكل تام ،وي�سمح با�ستريادها فقط من قبل اجلهات ،واملن�ش�آت املرخ�صة.
وحدد القانون معايري عامة لتنظيم جتارة احليوانات الربية ،منها  :الطلب
امل�سبق لإذن اال�سترياد ،وتوفري �شهادات ال�سايت�س الأ�صولية اخلا�صة باحليوان
�أو �أج��زائ��ه ،وا�ستيفاء املعايري املحلية والعاملية لل�شهادات ال�صحية البيطرية
الر�سمية الواجب ا�صطحابها مع تلك احليوانات.
وت�ضمن القانون� ،ضبط وحجز احليوانات غري املرخ�صة� ،أو ال�سائبة ،واملهملة،
والتي ت�سبب �أذى للنا�س ،والعمل على ح�صر حيازة هذه احليوانات داخل الدولة،
و�إعداد �سجالت لأ�صحابها ومقتنييها ،وتنظيم تداولها ورعايتها.
ويف �إطار دعم املنظومة الت�شغيلية العاملة يف هذا القطاع ،تتبنى وزارة التغري
املناخي والبيئة منذ �سنوات العديد من الربامج ،املخ�ص�صة لتقدمي الدعم /
املادي والعيني والتقني والفني /للمزارعني ،يف خمتلف �إمارات الدولة ،بهدف
م�ساعدتهم على تعزيز املنتجات الزراعية املحلية ،وت�شجيعهم على التو�سع يف
جماالت الزراعة ،ومن َث َّم زيادة الرقعة اخل�ضراء يف الدولة.
وتركز �أوجه الدعم املقدمة من الوزارة على توفري م�ستلزمات الإنتاج الزراعي

للمزارعني �سنوياً بن�صف القيمة ،وتوفري كادر متخ�ص�ص يف الإر�شاد الزراعي،
ينفذ زيارات �إر�شادية جمانية ،وتنفيذ برامج املكافحة املتكاملة للآفات الزراعية،
و�إج��راء الفحو�ص املخربية ال�ضرورية كافة ،للزراعة املائية والع�ضوية ،دون
مقابل مادي ،و�إدخال عدد من التقنيات احلديثة واخلا�صة بالزراعة املائية� ،إىل
جانب �إيجاد م�صادر متويل للم�شروعات الزراعية وفق �شروط مي�سرة.
ويف ال�سياق ذاته توفر هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية منظومة دعم
متكاملة للقطاع ال��زراع��ي ب�شقيه النباتي واحل�ي��واين كربامج الأم��ن احليوي
املنطوية على برنامج مكافحة �آفات النخيل وبرنامج مكافحة احل�شرات والآفات
الغازية والربامج الفنية كالإر�شاد الزراعي وتدريب عمال املزارع لرفع كفاءتهم
وتعزيز خرباتهم ،وب��رام��ج التح�صني والأم��ن احل�ي��وي واخل��دم��ات العالجية
البيطرية والتحاليل املخربية وخدمات تقييم ومعاجلة خ�صوبة الإبل وخدمات
ت�سجيل وتعريف الرثوة احليوانية والأ�سواق املو�سمية التي تنظمها الهيئة لدعم
املربني واملزارعني يف ت�سويق منتجاتهم �إ�ضافة للربامج الإر�شادية والتوعوية
التي ت�ستهدف املربني على مدار العام لتعريفهم ب�أ�سا�سيات �إدارة القطيع وتنظيم
املزرعة و�أف�ضل املمار�سات املت�صلة بعمليات الرتبية والإنتاج احليواين.
وبلغ �إجمايل قيمة الدعم املقدم للمواطنني واملزارعني ومربي الرثوة احليوانية
و�صغار املنتجني يف �إم��ارة �أبوظبي خ�لال الربع الأول من العام  2020نحو
 641مليون دره��م توزعت على  5برامج رئي�سة هي برناجمان لدعم الأرز
والطحني وبرنامج حت�سني دخل املزارعني وبرنامج دعم الأعالف وبرنامج دعم
الأع�لاف املركبة للمزارع التجارية و�صغار املنتجني املرخ�صني ،والتي ا�ستفاد
منها �أكرث من � 138ألف �أ�سرة و 30632مربيا ومزارعا و 259من �صغار
املنتجني ومزارع الإنتاج احليواين التجارية يف �أبوظبي.

خالل ور�شة تدريبية نظمتها �إدارة �سالمة الطفل �ضمن مبادرة (�إعالم م�س�ؤول ..طفل �آمن)

�أكادمييون ومتخ�ص�صون يدعون لتبني ممار�سات �إعالمية تراعي خ�صو�صية الطفل و�سالمته
•• ال�شارقة-الفجر:

�أك � � � � ��د ع � � � ��دد م � � ��ن الأك� � ��ادمي � � �ي �ي ��ن
املتخ�ص�صني �أن تناول ق�ضايا الطفل
مبهنية يف ال�صحافة والإع�ل�ام من
�ش�أنه �أن يرفع الوعي بحقوق الطفل،
وي� �ع ��زز م ��ن �أث � ��ر امل �ح �ت��وى املكتوب
وامل��رئ��ي على ب�ن��اء ثقافة جمتمعية
ت �ق �دّر خ���ص��و��ص� ّي��ة ال���ص�غ��ار وت ��درك
م��ا ميكن �أن يتعر�ضوا ل��ه م��ن �أذى
نف�سي وج�سدي جراء كلمة �أو �صورة
من�شورة.
ج� ��اء ذل� ��ك خ�ل��ال ور�� �ش ��ة تدريبية
خ��ا��ص��ة ل�ل�إع�لام�ي�ين نظمتها �إدارة
��س�لام��ة ال�ط�ف��ل ال�ت��اب�ع��ة للمجل�س
الأع �ل��ى ل���ش��ؤون الأ� �س��رة بال�شارقة،
بالتعاون مع مركز التعليم امل�ستمر
والتطوير املهني بجامعة ال�شارقة،
ت �ن��اول��ت حم ��وري ��ن الأول احلماية
االج�ت�م��اع�ي��ة وت ��أث�ي�ر الإع �ل��ام على
ال�صحة النف�س ّية للطفل ،والثاين حق
الطفل باخل�صو�صية يف الإعالم.
وت�أتي الور�شة �ضمن مبادرة "�إعالم
م�س�ؤول ..طفل �آمن" ،التي �أطلقتها
الإدارة عام  2018بتوجيهات قرينة
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ح ��اك ��م ال�شارقة،
��س�م��و ال�شيخة ج��واه��ر ب�ن��ت حممد
ال�ق��ا��س�م��ي ،رئ�ي���س��ة امل�ج�ل����س الأعلى
ل���ش��ؤون الأ� �س��رة وال��رام�ي��ة �إىل رفع
م�ع��اي�ير ح�م��اي��ة ح�ق��وق ال�ط�ف��ل عند
ت �ن��اول ق���ض��اي��اه يف امل ��واد ال�صحفية
والإخ�ب��اري��ة والو�سائط امل���ص��ورة� ،إذ
تعد ه��ذه الور�شة التدريبية الثانية
�ضمن ف�ع��ال� ّي��ات امل �ب��ادرة وذل ��ك بعد

النجاح الذي حققته الور�شة الأوىل امل�ؤ�س�سات احلكومية وال�ترب��وي��ة يف
الدولة.
التي عقدت يف �أكتوبر املا�ضي.
و�� �ش ��ارك يف ت �ق��دمي ال��ور� �ش��ة نخبة وق ��ال ��ت ه� �ن ��ادي � �ص��ال��ح اليافعي:
م��ن املخت�صني الأك��ادمي�ي�ين �أع�ضاء "ت�ستكمل الور�شة ما مت تقدميه يف
الهيئة التدري�سية بجامعة ال�شارقة ال��ور� �ش��ة الأوىل م��ن م �ب��ادئ مهن ّية
وه��م ،الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور �أح�م��د فالح مل�ع��اجل��ة ق���ض��اي��ا ال�ط�ف��ل يف الإع�ل�ام
ال �ع �م��و���ش� ،أ�� �س� �ت ��اذ ع �ل��م االجتماع وك �ي �ف �ي��ة ب� �ن ��اء � �س �ي��ا� �س��ة �إع�ل�ام �ي ��ة
التطبيقي يف كلية الآداب والعلوم م �� �س ��ؤول��ة جت ��اه الأط� �ف ��ال� ،إذ تبينّ
الإن���س��ان� ّي��ة واالج�ت�م��اع� ّي��ة ،والأ�ستاذ �أه�م�ي��ة االن�ت�ب��اه �إىل ت ��أث�ير الإع�ل�ام
الدكتور فاكر الغرايبة �أ�ستاذ العمل ع�ل��ى ال��واق��ع االج�ت�م��اع��ي وال�صحة
االجتماعي يف كلية الآداب والعلوم ال�ن�ف���س� ّي��ة للطفل وان�ع�ك��ا��س��ات ذلك
الإن�سانية واالج�ت�م��اع� ّي��ة ،والدكتور على الأ�سرة ،و�إن اكت�ساب الإعالميني
حممد نور الدين �س ّيد �أ�ستاذ م�شارك املعرفة يف مفاهيم و�أدوات م��ن علم
يف ك�ل�ي��ة ال �ق��ان��ون ،ب�ح���ض��ور �سعادة االج �ت �م ��اع وع �ل��م ال �ن �ف ����س و�أمن � ��اط
الأ� �س �ت��اذ ال��دك�ت��ور را� �ض��ي الزبيدي ،التن�شئة الأ�سرية املختلفة ي�ساعدهم
مدير مركز التعليم امل�ستمر بجامعة على تقدمي �أخبار وتقارير متكاملة
ال �� �ش��ارق��ة ،و� �س �ع��ادة ه �ن ��ادي �صالح ع �ن��د ت� �ن ��اول ق �� �ض��اي��ا ال �ط �ف��ل دون
اليافعي ،مدير �إدارة �سالمة الطفل ،امل�سا�س ب�سالمته النف�سية �أو كرامته
�إىل ج��ان��ب �أك�ث�ر م��ن  40م�شاركاً �أو خ�صو�صيته ،وي�سهم يف تر�سيخ
م��ن الإع�ل�ام �ي�ي�ن وامل �� �س ��ؤول�ي�ن من ثقافة �إعالمية ت�ضع �سالمة الطفل

الطوارئ والأزمات بال�شارقة يعتمد الإجراءات
االحرتازية ملركز �سيتي �سنرت الزاهية

�أولوية".
الإعالم واحلماية االجتماعية
و�أ ّكد الأ�ستاذ الدكتور �أحمد العمو�ش
على �أه�م�ي��ة امل���س��ؤول�ي��ة االجتماعية
ل�ل�إع�لام ع�م��وم�اً والإع �ل�ام الرقمي
ع�ل��ى وج��ه اخل���ص��و���ص جت��اه حماية
الأط � �ف� ��ال وامل �ج �ت �م��ع م ��ن الإ� � �س� ��اءة،
ون���ش��ر الأخ �ب ��ال امل�ت�ع�ل�ق��ة باحلوادث
التي يتعر�ض لها الأطفال مبا يراعي
ثقافة املجتمع وتقاليده.
وق ��ال ال��دك�ت��ور ال�ع�م��و���ش" :الإ�ساءة
ل�ل�ط�ف��ل ت �ع��د م���ش�ك�ل��ة ع��امل �ي��ة وفقاً
ملنظمة ال�صحة العاملية ،ولكل جمتمع
خ �� �ص��و� �ص �ي��ة ث �ق��اف �ي��ة ت �خ �ت �ل��ف عن
املجتمعات الأخرى يف تعريف الرتبية
و�أ�ساليبها وحدودها والتي قد ت�صبح
�إ� �س��اءة و�إي � ��ذاء للطفل ي�ه��دد حياته
وم�ستقبله ،حيث �أكدت املنظمة �أهمية
قيا�س �شعور الطفل جتاه املمار�سات

وال�سلوكيات التي ينتهجها الوالدان
ومقدمو الرعاية يف التعامل معه".
وذكر �أن �أنواع الإ�ساءة تت�ضمن املادية
والعاطفية واجلن�سية ،والإه�م��ال �أو
املعاملة املنطوية على �إهمال �أو جتارة
�أو غ�ي�ره��ا م��ن �أ� �ش �ك��ال اال�ستغالل
املنتجة �ضرراً فعلياً �أو حمتم ً
ال على
�صحة الطفل �أو بقائه حياً �أو منوه
�أو ك��رام �ت��ه .ودع ��ا الإع�لام �ي�ين �إىل
البحث عن احلقائق عرب النظر �إىل
الق�ضية بطريقة متكاملة ابتداء من
درا�سة البيئة االجتماعية والأ�سرية،
واالن �ت �ب��اه �إىل م ��ؤ� �ش��رات اخلطورة
املحيطة بالطفل التي قد ت�شري �إىل
�أ��س�ب��اب وق ��وع احل ��ادث �أو االنتهاك،
ل�ي���س�ه��م ال �ع �م��ل الإع �ل�ام ��ي املتعلق
ب�ق���ض��اي��ا ح �ق��وق ال �ط �ف��ل يف تقدمي
التوعية احلقيقية ،ال �أن يكون جمرد
ناقل اخلرب بتفا�صيله املثرية التي قد
ت�ؤدي �إىل �إيذاء الطفل والأ�سرة.

•• ال�شارقة -وام:

اعتمد فريق �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث املحلي
ب��ال���ش��ارق��ة الإج � � ��راءات ال��وق��ائ �ي��ة واالح�ت�رازي ��ة التي
اتخذها املركز التجاري "�سيتي �سنرت الزاهية ال�شارقة"
مبنطقة الزاهي ،ا�ستعداداً الفتتاح املرحلة الأوىل.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ال ��زي ��ارة ال�ت�ف�ق��دي��ة ل�ل�ف��ري��ق املحلي
ال�ت��ي ج��اءت ب�ن��اء على توجهات رئي�س الفريق املحلي
لإدارة الطوارئ والأزم��ات وال�ك��وارث ب��الإم��ارة وت�أكيداً
ع�ل��ى �أه�م�ي��ة االط �ل�اع ع�ل��ى ج��اه��زي��ة امل�ب�ن��ى التجاري

التوعية مبفهوم العنف
وب� � � ��دوره �� �ش ��دد الأ� � �س � �ت ��اذ الدكتور
ف��اك��ر الغرايبة على �أه�م�ي��ة امتالك
الإع�لام�ي�ين معرفة ودراي��ة مبفهوم
ال�ع�ن��ف و�أن ��واع ��ه وم���س�ب�ب��ات��ه و�آث� ��اره
واجلوانب املتعلقة بال�صحة النف�سية
ل�ل�ط�ف��ل ومل �خ �ت �ل��ف �أف � � ��راد املجتمع،
وال�ع�م��ل على توعية املجتمع بذلك حق الطفل باخل�صو�صية
ومعرفة ما يجب �أن يقدم للجمهور م ��ن ج��ان �ب��ه� ،أ ّك� � ��د ال ��دك �ت ��ور حممد
وخ�صو�صاً يف الإعالم املرئي وتدقيق ن��ور ال��دي��ن �س ّيد �أن اخل�صو�صية يف
املحتوى وم��دى منا�سبته للأطفال العامل التقني الذي نعي�شه والف�ضاء

بدء حتكيم الدورة الثانية جلائزة حمدان  -الإي�سي�سكو
للتطوع بتطوير املن�ش�آت الرتبوية يف العامل الإ�سالمي
•• دبي -وام:

وال�ت��زام��ه بتطبيق ال�بروت��وك��ول اخل��ا���ص والإج ��راءات
االحرتازية الالزمة للوقاية من فريو�س كوفيد-19
وذل��ك حر�صاً على �سالمة �أف ��راد املجتمع .وتت�ضمن
الإجراءات الوقائية التي اعتمدها الفريق توفري �أجهزة
تعقيم اليدين عند املداخل واملخارج مع �إلزامية لب�س
الكمامات عند دخول املركز وتركيب كامريات حرارية
وو�ضع الالفتات واملل�صقات الإر�شادية والوقائية �إىل
جانب التعاون مع اجلهات الأمنية ل�ضمان عدم حدوث
�أي �شكل من الأ�شكال االزدح��ام عند املداخل واملخارج
وذلك بهدف �ضمان �صحة و�سالمة اجلمهور.

و�أك��د ال��دك�ت��ور العمو�ش على �أهمية
االبتعاد عن ت�ضخيم احلدث �إعالمياً
مبا قد ي�ضر الطفل و�أ�سرته ،و�إدراك
�شعور الطفل وحماية خ�صو�صيته،
م��ع ال�ترك�ي��ز على مفاهيم التن�شئة
االج �ت �م��اع �ي��ة والأ�� �س ��ري ��ة للأطفال
و�إدراك ت ��أث�يره��ا يف رف ��ع م�ؤ�شرات
اخلطورة املحيطة بالطفل.

مبختلف فئاتهم العمرية لكي ال يكون
الإع�ل�ام ج��زءاً م��ن تعر�ض الأطفال
لـ"العنف امل�شاهد" .ون��وه الغرايبة
ب��أن �أك�ثر �أن��واع العنف انت�شاراً لي�س
ب��ال���ض��رورة ال�ع�ن��ف اجل���س��دي ولكنه
الأك�ث�ر توثيقاً باعتبار �أن احلاالت
تكون م��د ّون��ة �ضمن �سجالت امل�شايف
واملراكز ال�صحية ،م�ضيفاً �أن العنف
الأك �ث�ر ��ش�ي��وع�اً ه��و ال�ع�ن��ف النف�سي
وب� ��أن ت�ل��ك احل ��االت غ��ال�ب�اً م��ا تكون
غ�ي�ر م���س�ج�ل��ة ،وح� � � ّذر م ��ن خطورة
العنف الأ��س��ري ال�ن��اجت ع��ن م�شاهدة
الطفل للعنف ال�صادر من �أحد �أفراد
الأ�سرة �سواء كان من خالل �سماع �أو
م�شاهدة العنف �أو الإ�ساءة.

ال��ذي يت�سع ملختلف و�سائل الإعالم
اجل �م��اه�ي�ري واالج �ت �م��اع��ي ،تواجه
خطراً �شديداً ما ي�ستدعي االهتمام
ب��امل�ح�ت��وى الإع�ل�ام��ي واالم �ت �ن��اع عن
انتهاك حق الطفل يف اخل�صو�صية.
وع ّرف الدكتور �س ّيد احل�ضور بقانون
ح �م��اي��ة ال �ط �ف��ل يف دول� ��ة الإم� � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة (ق ��ان ��ون ودمي ��ة)
و�أو� �ض��ح �أن ��ه ي�شمل جميع املجاالت
امل�ت�ع� ّل�ق��ة ب�ح�ق��وق ال�ط�ف��ل ،والآليات
ال �ت��ي ت���ض�م��ن ت�ط�ب�ي�ق��ه والعقوبات
الرادعة ،م�شرياً �إىل �أنه يت�ضمن 75
مادة قانونية ،منها ما يتعلق بحماية
خ�صو�صية الطفل و�سمعته وحمايته
م��ن الإ� � �س� ��اءة� � ،س��واء ب�ن���ش��ر خ�ب�ر �أو
�صورة �أو تعليق يت�ضمن ا�سم الطفل،
�أو � �ص��ورت��ه� ،أو �أ�� �س ��رار م��ن جوانب
حياته �أو ح�ي��اة �أ��س��رت��ه .وا�ستعر�ض
امل��واد القانونية املتعلقة بحماية حق
ال�ط�ف��ل يف اخل���ص��و��ص�ي��ة ال � ��واردة يف
قوانني خمتلفة من قانون املطبوعات
والن�شر ،وق��ان��ون العقوبات ،وقانون
م�ك��اف�ح��ة ج��رائ��م ت�ق�ن�ي��ة املعلومات،
و�أخ� �ي� ��راً ق ��ان ��ون م �ك��اف �ح��ة االجت� ��ار
بالب�شر .و�شهدت الور�شة جملة من
املداخالت والنقا�شات التفاعلية التي
�أكدت على �أهمية توفري �أعلى درجات
اال��س�ت�ق��رار للطفل ��س��واء يف الأ�سرة
�أو امل��در��س��ة ودور الإع �ل�ام يف تعزيز
اال� �س �ت �ق��رار الأ�� �س ��ري واالجتماعي
والنف�سي للطفل ،ون�شر ثقافة احرتام
ح�ق��وق ال�ط�ف��ل ،و��ض�ب��ط ال�سلوكيات
ال�ت��ي ق��د تنتهك خ�صو�صية الطفل
و�أ�سرته.

�أعلنت م�ؤ�س�سة حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي
املتميز عن انطالق عمليات حتكيم الدورة الثانية من جائزة
حمدان – الإي�سي�سكو للتطوع يف تطوير املن�ش�آت الرتبوية
يف دول العامل الإ�سالمي  2021-2020والتي تنظمها
امل�ؤ�س�سة بالتعاون مع منظمة العامل الإ�سالمي للرتبية
والعلوم والثقافة "�إي�سي�سكو".
ويقوم معايل املدير العام ملنظمة االي�سي�سكو باختيار جلنة
التحكيم الدولية من قبل �أه��ل االخت�صا�ص لهم اخلربة
والكفاءة للقيام بعمليات التحكيم .وت�شمل مراحل التحكيم
اجتماع جلنة التحكيم عن بعد والتحكيم الفردي للطلبات
امل�شاركة و�إدخ ��ال ال��درج��ات اخلا�صة بكل حمكم واعتماد
ال��درج��ات النهائية وم��ن ث��م ذل��ك اجتماع جلنة التحكيم
العتماد الفائزين يف اجلائزة التي ا�ستقطبت تر�شيح 37
طلباً من  13دولة خمتلفة.
وقال الدكتور جمال املهريي ،نائب رئي�س جمل�س الأمناء
الأم�ي�ن ال�ع��ام مل�ؤ�س�سة ح�م��دان ب��ن را��ش��د �آل مكتوم للأداء

التعليمي املتميز " ي�سرنا البدء بعمليات التحكيم للدورة
الثانية م��ن ج��ائ��زة ح�م��دان – الإي�سي�سكو – للتطوع يف
تطوير املن�ش�آت الرتبوية يف دول العامل الإ�سالمي ،حيث
ت�ؤكد هذه اجلائزة حر�ص امل�ؤ�س�سة على توفري كل الفر�ص
املتاحة لتطوير التعليم ودعمه على م�ستوى الوطن العربي
والإ�سالمي من خالل دعم املن�ش�آت الرتبوية يف خمتلف دول
العامل الإ�سالمي .كما نهدف من خالل هذه اجلائزة اىل
دعم ممار�سات تطوير النظم الرتبوية وحت�سني خمرجاتها
ون�شر ثقافة التميز التعليمي بهدف تطوير التعليم والبحث
العلمي لتعزيز عمليات التنمية وبناء امل�ستقبل".
م��ن جانبه ق��ال ال��دك�ت��ور خليفة ال�سويدي ع�ضو جمل�س
الأمناء مل�ؤ�س�سة حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي
املتميز �أن ��ش��روط وم ��ؤه�لات التقدم ل�ل��دورة الثانية من
اجل��ائ��زة �أن ي�ك��ون ال�برن��ام��ج �أو امل���ش��روع امل�ق��دم ق��د �أ�سهم
م�ساهمة كبرية يف تطوير املن�ش�آت الرتبوية يف دول العامل
الإ�سالمي ب�صورة تتما�شى مع مبادئ الإي�سي�سكو و�أهدافها
يف هذا املجال ،من خالل �شرح ماهية املن�ش�آت الرتبوية ،مثل
بناء مدار�س �أو معاهد �أو تطويرها وتزويدها بالأجهزة،

وتقدمي خدمات خريية وا�ضحة وملمو�سة يف جمال دعم
وتطوير املن�ش�آت الرتبوية ودع��م �إن�شاء وتطوير امل�شاريع
يف جم��ال التعلم ع��ن ُب�ع��د وال�ت�ع�ل��م الإل �ك�ت�روين والتعلم
االفرتا�ضي يف ظل جائحة كورونا ،وكذلك تقدمي خدمات
خريية وا�ضحة ت�سهم يف ا�ستمرارية التعليم يف ظل جائحة
كوفيد .19
و�أ�ضاف �أن �شروط الرت�شح لنيل اجلائزة تت�ضمن الربنامج
�أو امل�شروع قد ا�ستمر ثالث �سنوات على الأقل للتمكن من
تقييم نتائجه والتحقق م��ن فعاليته ،حيث ي�ستثنى من
هذا ال�شرط الربامج �أو امل�شاريع الداعمة للتوجه العاملي
يف جم��ال التعلم ع��ن ُب�ع��د وال�ت�ع�ل��م الإل �ك�ت�روين والتعلم
االف�ترا��ض��ي وامل�شاريع الداعمة للتعليم يف ظ��ل الظروف
ال�ق��اه��رة� .أم��ا فيما يخ�ص معايري ال�ف��وز ب��اجل��ائ��زة ،فعلى
املتقدم للجائزة �إب��راز الهدف من امل�شروع و�شرحه �شرحاً
وافياً وتبيان االثر واالجناز� ،إ�ضافة اىل ت�سليط ال�ضوء على
امل�شاكل التي مت مواجهتها ،والدرو�س امل�ستفادة ،وا�ستدامة
ال�برن��ام��ج ،وقابليته للتكرار و�إع ��ادة التطبيق ،واخلطط
امل�ستقبلية امل�ستهدفة.
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النم�سا والدامنرك تخالفان االحتاد الأوروبي لإنتاج لقاحات مع �إ�سرائيل
•• فيينا-كوبنهاجن-رويرتز

خرجت النم�سا وال��دامن��رك عن ال�صف يف االحتاد
الأوروبي لتكوين حتالف مع �إ�سرائيل لإنتاج اجليل
الثاين من اللقاحات التي ت�ستهدف طفرات فريو�س
كورونا وذلك ال�ستيائهما من بطء توزيع اللقاحات
يف دول االحتاد.
وت�أتي هذه اخلطوة من جانب البلدين و�سط غ�ضب
متنام على ال�ت��أخ��ر يف طلب ال�ل�ق��اح��ات واعتمادها
وت��وزي�ع�ه��ا مم��ا جعل االحت ��اد امل�ك��ون م��ن  27دولة
يتخلف عن �إ�سرائيل يف حملة التطعيم.

وقال امل�ست�شار النم�ساوي �سيبا�ستيان كورت�س �إنه رغم
�صحة مبد�أ قيام االحتاد الأوروبي ب�شراء اللقاحات
للدول الأع�ضاء ف�إن وكالة الأدوية الأوروبية تباط�أت
ب�شدة يف اعتمادها وانتقد اختناقات التوريد لدى
�شركات الأدوية.
و�أ� �ض��اف يف ب�ي��ان ال�ث�لاث��اء “من ث��م ف ��إن علينا �أن
ن�ت��أه��ب ل�ط�ف��رات �أخ ��رى (ل�ل�ف�يرو���س) وينبغي �أال
نعتمد بعد الآن على االحتاد الأوروبي وحده يف �إنتاج
لقاحات اجليل الثاين».
ك �م��ا ان �ت �ق��دت رئ �ي �� �س��ة ال � � ��وزراء ال��دمن��رك �ي��ة ميت
فريدريك�سن برنامج اللقاحات يف االحتاد الأوروبي.

10
تقدمي �شكوى �إىل حمكمة باري�س �ضد النظام ال�سوري
•• باري�س�-أ ف ب

�أعلنت ثالث منظمات غري حكومية �أنها قدّمت �شكوى
�أم��ام حمكمة باري�س ب�ش�أن “جرائم �ضد الإن�سانية”
و”جرائم حرب” م��رت�ب�ط��ة ب�ه�ج�م��ات كيميائية يف
�سوريا عام  2013من�سوبة �إىل نظام ب�شار الأ�سد.
وق� �دّم “املركز ال���س��وري ل�ل�إع�لام وح��ري��ة التعبري”
و”�أوبن �سو�ساييتي جا�ستي�س �إني�شتف” و”الأر�شيف
ال�سوري” هذه ال�شكوى من �أجل التحقيق يف هجمات
غاز ال�سارين التي وقعت يف �آب�/أغ�سط�س  2013يف
مدينة دوما والغوطة ال�شرقية قرب دم�شق.
ووفقا للواليات املتحدة ،قتل �أكرث من � 1400شخ�ص
يف هذه الهجمات .ويجب �أن ت�سمح هذه ال�شكوى التي
ت�ستند �إىل العديد من ال�شهادات والأدل��ة املو ّثقة من
بينها ��ص��ور وم�ق��اط��ع ف�ي��دي��و ،بـ”حتديد م�س�ؤولية
الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن �أم� ��روا ب �ه��ذه ال�ه�ج�م��ات والذين
نفذوها” ك�م��ا �أو� �ض �ح��ت امل�ن�ظ�م��ات غ�ير احلكومية
م� ��ؤك ��دة �أن �ه��ا �أج � ��رت “حتليال للت�سل�سل القيادي
الع�سكري ال�سوري».

وق� ��ال ه� ��ادي اخل �ط �ي��ب م��دي��ر م�ن�ظ�م��ة “الأر�شيف
ال�سوري” يف البيان �إن احلكومة ال�سورية التي “مل
ت�ك��ن ��ش�ف��اف��ة ب���ش��أن �إن�ت��اج�ه��ا ل�ل�أ��س�ل�ح��ة الكيميائية
وا�ستخدامها وتخزينها ،يجب �أن تحُ ا�سب».
ومن جانبه ،قال مازن دروي�ش مدير “املركز ال�سوري
للإعالم وحرية التعبري” �إنه “بالإ�ضافة �إىل التحقيق
يف ه��ذه اجل��رائ��م يجب على ال��دول التعاون من �أجل
�إن�شاء حمكمة دولية خا�صة ملحاكمة اجلناة».
وك��ان��ت امل�ن�ظ�م��ات غ�ي�ر احل�ك��وم�ي��ة ال �ث�ل�اث تقدمت
ب�شكوى يف ت�شرين الأول�/أك�ت��وب��ر � 2020إىل مكتب
املدعي العام ال�ف��درايل الأمل��اين للتحقيق يف هجمات
العام  ،2013كانت تتعلق �أي�ضا بهجوم بغاز ال�سارين
يف ني�سان/ابريل  2017يف خان �شيخون ،بني دم�شق
وحلب .ونقل البيان عن �ستيف كو�ستا�س وهو حمام
يف منظمة “�أوبن �سو�ساييتي جا�ستي�س �إني�شتف”
قوله “نطلب من قا�ضي التحقيق الفرن�سي �إجراء
من�سقة مع املدعي العام الفدرايل الأملاين”.
حتقيقات ّ
وبعد هجمات ال�ع��ام  ،2013تعهد النظام ال�سوري
تفكيك خمزونه من الأ�سلحة الكيميائية.

ويف �صحيفة ال���ش��رق اللبنانية،
ق ��ال ي �ح��ي ج��اب��ر�“ :أطلق �سيد
ال�صرح البطريركي الكاردينال
ب���ش��ارة ب�ط��ر���س ال��راع��ي �صرخته
امل��دوي��ة ،ي��وم ال�سبت املا�ضي ،عن
�سابق ت�صور وت�صميم ،بوجه من
��س��د ك��ل �أب � ��واب ون ��واف ��ذ احللول
وامل� �خ ��ارج ،وم ��ا ي��راف��ق ذل ��ك من
ان �ح��دارات رهيبة يف ح��ال البلد،
وع � �ل� ��ى امل� ��� �س� �ت ��وي ��ات ال��وط �ن �ي��ة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واملالية
واالج �ت �م��اع �ي��ة وامل�ع�ي���ش�ي��ة ،رغم
م��ا ب�ق��ي م��ن حت��رك��ات ب�ع�ي��دة عن
الأ�ضواء �ساعية �إىل ك�سر ان�سداد
�أف��ق ت�شكيل احل�ك��وم��ة اللبنانية
العتيدة» .و�أ�ضاف “لي�س من �شك
يف �أن ماق�صده �صاحب الغبطة
ي�ستهدف ن��زع �أي قد�سية �إلهية
عن �أي �سلطة حتكم با�سم احلق
الإل �ه��ي ،م ��ؤك��داً �أن ال�سلطة هي
�ش�أن �إن�ساين ،وتكت�سب �شرعيتها
م ��ن ال �ن��ا���س ،ع ��دال ��ة وا�ستقامة
وط �ه��ارة وخ��دم��ات واب �ت �ع��اداً عن
ال �ف �� �س��اد وامل �ف �� �س��دي��ن» .و�أ�ضاف
“انطلق ال �ب �ط ��ري ��رك ال ��راع ��ي
�إىل ال�ت��ذك�ير والتم�سك بـاتفاق
الطائف ،و�ضرورة تطبيقه كامال
غ �ي�ر م �ن �ق ��و� ��ص ،وه � ��و االت� �ف ��اق
ال��ذي ن�ص على �أن لبنان ع�ضو
يف ح��رك��ة ع ��دم االن �ح �ي��از ،داعياً
�إىل � �ص �ي��اغ��ة ق ��ان ��ون انتخابات
نيابية من خارج القيد الطائفي،
وت��وزي��ع امل �ق��اع��د ب��ال�ت���س��اوي بني
امل���س�ل�م�ين وامل���س�ي�ح�ي�ين ،ون�سبياً
بني طوائف كل من الفئتني ،كما

�أعلنت �شركة “نوفافاك�س” الدوائية الأمريكية �أنّها ت�أمل ب�أن تقدّم خالل
الربع الثاين من العام احلايل طلباً للرتخي�ص للقاحها امل�ضا ّد لكوفيد-
 19يف بريطانيا ،على �أن تقدّم بعد ذلك بوقت ق�صري طلباً مماث ً
ال يف
الواليات املتّحدة.
لكنّ “نوفافاك�س” �أق� � ّرت ب��أ ّن�ه��ا ال متتلك �أيّ �ضمانات ب ��أنّ ال�سلطات
الأم�يرك�ي��ة �ستوافق على درا� �س��ة طلبها ه��ذا ك��ون��ه ال ي�ستند يف الوقت
احل��ايل �إال على نتائج املرحلة الثالثة للتجارب ال�سريرية التي �أجريت
يف اململكة املتحدة ،يف حني ال ت��زال هناك جت��ارب �أخ��رى مماثلة جتري
يف الواليات املتحدة ومل تكتمل نتائجها بعد .ويف بيان �أ�صدرته مبنا�سبة
�صدور نتائجها الف�صلية ،قالت نوفافاك�س �إنّها ت�أمل �أن تقدّم �إىل الهيئة
ال�صحي “بحلول الربع الثاين من عام
الربيطانية الناظمة للقطاع
ّ
 ”2021طلباً للح�صول على ترخي�ص طارئ ال�ستخدام لقاحها امل�ضا ّد
لكورونا.
و�أو�ضح البيان �أنّ ال�شركة جتري �أي�ضاً “حواراً” مع �إدارة الغذاء والدواء
الأم�يرك�ي��ة (�إف دي �إي��ه) وت��أم��ل �أن ت�ق�دّم يف ال��والي��ات امل� ّت�ح��دة “طلباً
للح�صول على ترخي�ص لال�ستخدام ال�ط��ارئ يف الربع الثاين من عام
.»2021
وقال املدير التنفيذي لل�شركة �ستانلي �إرك يف ت�صريح ل�شبكة “�سي �إن بي
•• وا�شنطن-وكاالت

ر�أت �صحيفة “نيويورك تاميز”،
�أن من الطبيعي �أن تركز احلكومة
وال���ش�ع��ب الأم�ي�رك ��ي ع�ل��ى ت�أمني
ال �ل �ق��اح��ات ��ض��د ف�ي�رو���س كورونا
لأك �ب�ر ع ��دد مم�ك��ن م��ن ال�سكان،
خا�صة املعر�ضني منهم للإ�صابة
ب��ه يف اخل �ط��وط الأم��ام �ي��ة .لكن
ت �� �س��ارع خ �ط��ى ال�ت�ل�ق�ي��ح داخلياً،
يكر�س حقيقتني.
�أو ًال� ،أن ال��وب��اء ل��ن يختفي يف �أي
مكان �إال �إذا اختفى يف كل مكان.
وت�شق �أنواع متحورة من الفريو�س
ط��ري�ق�ه��ا يف �أن� �ح ��اء خم�ت�ل�ف��ة من
العامل ،ويُدرك علماء الأوبئة �أنها
�ست�ستمر يف التطور ط��امل��ا وا�صل
الفريو�س التف�شي.
و�أوق� �ف ��ت ج �ن��وب �أف��ري �ق �ي��ا مث ً
ال،
العمل بلقاح �أوك�سفورد �أ�سرتازينكا
بعد نتائج “خميبة” يف مواجهة
ن��وع متحور م��ن ال �ف�يرو���س ،حط
رحاله يف الواليات املتحدة.
واحلقيقة الثانية ،ه��ي �أن��ه بينما
ح �� �ص��ل �أك� �ث ��ر م� ��ن  45مليون
�أم ��ري� �ك ��ي� ،أي ن �ح��و  14%من
ال���س�ك��ان ع�ل��ى ج��رع��ة واح ��دة على
الأق ��ل م��ن ال�ل�ق��اح ،و�أط�ل�ق��ت دول
�أخ� ��رى م��رت�ف��ع ال��دخ��ل براجمها
للتلقيح ،ف� ��إن ت �ق��دي��رات برنامج
�صحي عاملي تابع ملجل�س العالقات
اخل ��ارج �ي ��ة ،ت���ش�ير �إىل �أن 7%

ف �ق��ط م� ��ن ال � � ��دول ذات الدخل
امل �ن �خ �ف ����ض ،مل ت�ط�ل��ق ح �ت��ى 18
فرباير (�شباط) املا�ضي� ،أي تلقيح
على الإطالق.
تفاوت
وهذه فجوة وا�سعة و�صفها املدير
ال� �ع ��ام مل�ن�ظ�م��ة ال �� �ص �ح��ة العاملية
ال� ��دك � �ت� ��ور ت � �ي� ��درو�� ��س �أده � ��ان � ��وم
جيربيو�سو�س ،عن حق ،بـ “حجر
�آخ��ر يف ج��دار التفاوت بني �أغنياء
العامل وفقرائه».
الأخ� � �ب � ��ار اجل � �ي� ��دة ه� ��ي �أن هذه

�سي” التلفزيونية الأمريكية �إنّ “�أملنا وتو ّقعنا ب�أن توافق �إدارة الغذاء
والدواء الأمريكية على درا�سة البيانات الربيطانية” ،معرتفاً يف الوقت
ذاته ب�أنّه لي�س لديه �أيّ “�ضمان” ب�أنّها �ستفعل ذلك.
وبالن�سبة �إىل لقاح �أ�سرتازينيكا على �سبيل املثال ،ف�إنّ ال�سلطات ال�صحية
الأوروب �ي��ة رخّ �صت منذ م �دّة لهذا ال� ّل�ق��اح� ،إال �أنّ ال��والي��ات امل� ّت�ح��دة مل
ترخّ �ص له بعد لأنّها ما زالت تنتظر نتائج التجارب التي �أجريت على هذا
ال ّلقاح يف الواليات املتحدة .ومع ذلك ،قال �إرك “لدينا بيانات خمتلفة عن
بيانات �أ�سرتازينيكا».
و�إذا رف�ضت “�إف دي �إيه” درا�سة البيانات الربيطانية لنوفافاك�س ،ف�إنّ
طلب الرتخي�ص الطارئ لهذا اللقاح يف الواليات املتّحدة �سي� ّؤجل بانتظار
��ص��دور نتائج التجارب التي �أج��ري��ت عليه يف ك� ّ�ل م��ن ال��والي��ات املتحدة
واملك�سيك حيث تلقّح � 30ألف متط ّوع به.
وق��ال��ت “نوفافاك�س” �إ ّن�ه��ا ت��أم��ل �أن ت�صدر ه��ذه النتائج خ�لال الربع
الثاين .وكانت نوفافاك�س �أعلنت يف نهاية كانون الثاين/يناير �أنّ التجارب
ال�سريرية التي �أجريت يف اململكة املتحدة على لقاحها و�شملت 15000
�شخ�ص �أظهرت �أنّه ف ّعال بن�سبة  89.3%يف مكافحة الفريو�س.
ووفقاً لتلك البيانات ف�إنّ اللقاح ف ّعال بن�سبة � 95,6%ض ّد كوفيد19-
وبن�سبة � 84,6%ض ّد الن�سخة الربيطانية املتح ّورة من الفريو�س.
و�أبرمت احلكومة الربيطانية اتفاقاً ل�شراء  60مليون جرعة من هذا
اللقاح حال ح�صوله على الرتخي�ص الالزم.

•• مو�سكو-وام:

�سجلت رو�سيا خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية �أدن��ى ح�صيلة �إ�صابات جديدة بفريو�س “
ك��ورون��ا “ امل�ستجد منذ �أك�ت��وب��ر امل��ا��ض��ي ب�ـ � 10565إ��ص��اب��ة م�ق��ارن��ة ب�ي��وم �أم����س الأول
 11571ليبلغ �إجمايل الإ�صابات �أربعة ماليني و� 268ألفا و� 215إ�صابة .وقال مركز
العمليات الرو�سي اخلا�ص مبكافحة الفريو�س  -يف تقريره اليومي � -إن ح�صيلة �ضحايا
الفريو�س يف رو�سيا �شهدت ارتفاعا ملحوظا بـت�سجيلها  441حالة خالل �آخر � 24ساعة،
مقابل  333وف��اة يف اليوم ال�سابق لي�صل جمموعها �إىل  86896حالة وف��اة ،ومتاثل
 14996مري�ضا لل�شفاء خالل اليوم الأخري ،ليبلغ جمموع املتعافني  3ماليني و838
�ألفا و� 40شخ�صا .

الراعي يت�صدى حلزب اهلل يف لبنان

•• عوا�صم-وكاالت

نوفافاك�س تطلب ترخي�ص لقاحها يف الربع الثاين
•• وا�شنطن�-أ ف ب

وق��ال��ت لل�صحفيني ي ��وم االث �ن�ين “ال �أع �ت �ق��د �أنه
ميكن �أن ي�صمد وحده .لأننا نحتاج لزيادة الطاقة
اال�ستيعابية .ولذا فمن حظنا الآن البدء يف �شراكة
مع �إ�سرائيل».
وم��ن امل�ق��رر �أن ي�سافر كورت�س وفريدريك�سن �إىل
�إ�سرائيل هذا الأ�سبوع لالطالع عن كثب عن برنامج
التطعيم الإ�سرائيلي.
وقد جل�أ عدد متنام من دول االحت��اد الأوروب��ي �إىل
طلب ج��رع��ات م��ن رو��س�ي��ا وال���ص�ين رغ��م �أن وكالة
الأدوي ��ة الأوروب �ي��ة مل تبت يف �سالمتها وفعاليتها
حتى الآن.

رو�سيا ت�سجل �أدنى ح�صيلة �إ�صابات
يومية بـ «كورونا» منذ �أكتوبر

ون�سبيا بني املناطق ،مع انتخاب
جم �ل ����س ال� � �ن � ��واب ع� �ل ��ى �أ�� �س ��ا� ��س
وط �ن ��ي ال طائفي… ع �ل��ى �أن
ي�ستحدث جمل�س لل�شيوخ تتمثل
ف�ي��ه جميع ال �ع��ائ�لات الروحية،
وتنح�صر �صالحياته يف الق�ضايا
امل�صريية… وه��ذا مل يح�صل،
وبقي الطائف ناق�صاً».
احتكار املقاومة
ويف ذات ال�سياق ،ويف مقابلة مع
ق �ن��اة احل � ��رة� � ،ش��دد البطريرك
امل ��اروين ،ب�شارة ال��راع��ي على �أنه

م�صر على “حياد لبنان ،والعودة
�إىل الطائف ،والد�ستور واحلفاظ
على العي�ش امل�شرتك الذي يمُ ثل
ر��س��ال��ة لبنان” ،م���س��ائ� ً
لا“ :ملاذا
فريق يف لبنان ،حزب اهلل يتحكم
ب��احل��رب وال���س�ل��م ،يف وق��ت يقول
الد�ستور �إن قرار احلرب وال�سلم
ُتقرره احلكومة اللبنانية؟».
وحمل الراعي الطبقة ال�سيا�سية
م�س�ؤولية م��ا و��ص��ل �إل�ي��ه لبنان،
وع � �ب ��ر ع� � ��ن ت� � ��أي� � �ي � ��ده مل �ط ��ال ��ب
“الثورة ال� �ت ��ي ن ��ري ��ده ��ا ث� ��ورة
ح �� �ض��اري��ة ت �ع��رف ك �ي��ف تطالب

بغداد تتلقى �أوىل جرعات لقاح م�ضاد لكورونا من ال�صني
•• بغداد�-أ ف ب

تلقى ال�ع��راق � 05أل��ف جرعة من لقاح “�سينوفارم” ال�صيني امل�ضاد
لفريو�س كورونا وهو �أول لقاح ي�صل �إىل البالد البالغ عدد �سكانها 04
مليون ن�سمة والتي تواجه موجة وبائية ثانية مثرية للقلق.
ويف حني مل تعلن وزارة ال�صحة م�سبقاً عن حملة حمددة لبدء التلقيح،
ف�إن الناطق با�سم وزارة ال�صحة �سيف البدر قال لل�صحافيني �إن و�صول
اللقاحات يف وقت مبكر الثالثاء يتيح بدء عملية التلقيح.
وقال البدر �إن “اجلرعات �سيجري نقلها �إىل دوائر ال�صحة الثالث يف
بغداد ،ورمبا بع�ض املحافظات” ،م�ؤكداً �أن ال�شحنة تربع من ال�صني.
و�أ�ضاف “�سوف نبد�أ عملية التلقيح �أم�س الثالثاء».
بالتوازي� ،أعلنت وزارة ال�صحة �أن بغداد طلبت مليوين جرعة �إ�ضافية
من اللقاح ال�صيني.
وبالإ�ضافة �إىل لقاح “�سينوفارم” ،يفرت�ض �أن يتلقى العراق مليوين
ج��رع��ة م��ن ل�ق��اح “�أ�سرتازينيكا” ال�بري�ط��اين ع�بر �آل�ي��ة “كوفاك�س”
الهادفة �إىل دعم ال��دول الأك�ثر فقراً .كذلك ،ت�ؤكد بغداد التي تعي�ش
�أزمة اقت�صادية غري م�سبوقة� ،أنها �سبق �أن طلبت  5,1مليون جرعة من
لقاح فايزر� ،ست�شرتيه عرب قر�ض من البنك الدويل.
ويف حني مل يتلق �أي مواطن عراقي اللقاح بعد� ،أكد م�س�ؤوالن رفيعان

نيويورك تاميز :هذا ع�صر ديبلوما�سية اللقاحات

الفجوة قيد املعاجلة .ويف الأ�سبوع
امل��ا��ض��ي ،هبطت ط��ائ��رة �شحن يف
غانا حاملة � 600ألف جرعة من
لقاح ط��ور يف بريطانيا و�صنع يف
الهند ،يف م�ستهل برنامج لتوزيع
 1.3مليار جرعة م��ن اللقاحات
على  92دول��ة ذات دخ��ل متو�سط
ومنخف�ض ه��ذا ال �ع��ام ،ع�بر �آلية
كوفاك�س ،وهي جهد عاملي تدعمه
منظمة ال�صحة العاملية.

بداية م�ضطربة
وواج � � � � � ��ه ه� � � ��ذا اجل� � �ه � ��د ب� ��داي� ��ة
م�ضطربة ،فتحت �إدارة الرئي�س
الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب،
ان���س�ح�ب��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة من
منظمة ال�صحة العاملية ،وعملت
�إىل جانب دول غنية �أخ��رى على
اال� �س �ت �ئ �ث��ار مب ��ا ا� �س �ت �ط��اع��ت من
اللقاحات لنف�سها.
ول �ك��ن �إدارة ال��رئ�ي����س الأمريكي

ومب��اذا تطالب وال تكون فو�ضى
يدخل عليها مند�سون للتخريب
وت �� �ش��وي��ه �� �ص ��ورت� �ه ��ا» .و�أ�� �ض ��اف
الراعي “مطلوب �أن تكون الدولة
اللبنانية قوية بجي�شها من �أجل
� �ض �ب��ط � �س �ي��ادت �ه��ا ال��داخ �ل �ي��ة �أي
مب�ع�ن��ى ال ي �ك��ون ل��دي �ن��ا دوي�ل�ات
وجمهوريات يف الداخل ،و�أن تكون
لها �سيادة وهذا ما نفتقده اليوم
لنا �سيادة على الورق فقط» .وعن
احتكار املقاومة ،اتهم الراعي حزب
اهلل باملغالطة ق��ائ� ً
لا“ :املقاومة
ب ��د�أت ق�ب��ل ح��زب اهلل .ب ��د�أت عام

 .1975امل �ق��اوم��ة ال�شعبية �أي
لي�س هناك �شيء ا�سمه املقاومة،
لفئة دون �سواها .يعني يجب �أن
ي�ك��ون ه�ن��اك جي�ش ي �ق��اوم وحني
ي �ح �ت��اج ،ال ��دول ��ة ت �ق��ول لل�شعب
تف�ضلوا معنا» .ورداً على �س�ؤال
هل ينوي امل�ضي قدماً يف الدعوة
�إىل تدويل الأزم��ة اللبنانية ،قال
ال��راع��ي�“ :سن�ستمر �إىل النهاية
من �أجل كل لبنان حتى لو رف�ض
ج��زء من اللبنانيني ه��ذه املبادرة
لأن� �ن ��ا ن �ع �م��ل م ��ن �أج � ��ل خ�ي�ر كل
اللبنانيني وكل لبنان».

اجل� ��دي� ��د ج� ��و ب � ��اي � ��دن� ،سارعت
ب ��ال� �ع ��ودة �إىل م �ن �ظ �م��ة ال�صحة
العاملية وتعهدت بدفع  4مليارات
دوالر للمجهود العاملي للتلقيح.
واقرتح الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
م��اك��رون ،عو�ض تقدمي الأموال،
ت�برع ال��دول الغنية بجرعات من
اللقاح �إىل احلكومات الأفريقية،
م��ا يجنب ك��وف��اك����س احل��اج��ة �إىل
املناف�سة على الإمدادات احلالية.

ولكن ال�صحيفة لفتت �إىل �أن كل
هذا لي�س �سوى بداية ،فاجلرعات
الـ� 600أل� ��ف ال �ت��ي و� �ص �ل��ت �إىل
غ��ان��ا ب��ال �ك��اد ت�ك�ف��ي لتلقيح 1%
م��ن ��س�ك��ان�ه��ا ،و��س�ت�ك��ون كوفاك�س
يف ح��اج��ة �إىل امل��زي��د م��ن الأم��وال
وامل�ساعدة.
مو�سكو وبكني
� �س �ت �ت��ذك��ر ال � � ��دول ال� �ف� �ق�ي�رة من

حاليان لوكالة فران�س بر�س وم�س�ؤول �سابق �آخر ،يف كانون الثاين/يناير
تلقيهم جرعة على الأقل من “لقاح �صيني».
وقال امل�س�ؤولون �إن �أحد ال�سيا�سيني املعروفني يف البالد تلقى �ألف جرعة
عرب �صالت له يف ال�صني ،من لقاح �صيني ،قام الحقاً بتوزيعها على عدد
من النواب وامل�س�ؤولني احلكوميني.
ويف وقت �سابق االثنني �أعلنت وزارة ال�صحة �أنها �أطلقت موقعاً �إلكرتونياً
لي�سجل ال�سكان عربه موعداً لتلقي اللقاح ،بدون �أن حتدد موعد بدء
احلملة.
ويف بلد يعاين منذ عقود م��ن نق�ص يف الأدوي ��ة والأط �ب��اء وت��راج��ع يف
امل�ست�شفيات ،ال يثق �إال قليل من العراقيني بالنظام ال�صحي فيما تلقى
العديد من مر�ضى الوباء عالجهم يف بيوتهم ،فيما تواجه ال�سلطات
منذ �أ�شهر انتقادات لطريقة �إدارتها لأزمة الوباء.
وب�ّي�نّ ا�ستطالع �أخ�ي�ر للبنك ال��دويل �أن  %93فقط م��ن � 01آالف
عراقي �شاركوا فيه ،ي��ؤي��دون تلقي لقاح ،يف حني مل ي�ؤيد ذل��ك �سوى
 %24من العاملني يف املجال ال�صحي يف البالد.
ي�أتي ذلك فيما تواجه البالد موجة وبائية ثانية ،مع �أكرث من � 3آالف
�إ�صابة يومية خ�لال الأ�شهر القليلة املا�ضية ،وق��د فر�ضت ال�سلطات
منذ � 91شباط/فرباير تدابري �إغالق الحتوائها ،ت�شمل حظر جتول
و�إغالقاً �شام ً
ال �أيام اجلمعة وال�سبت والأحد.

ه� ��ب مل �� �س��اع��دت �ه��ا �أو ًال وم� �ت ��ى.
ووج � ��دت م��و��س�ك��و وب �ك�ين فر�صة
منذ البداية ،وعملتا على �إر�سال
كمامات ،ومعدات حماية �إىل دول
تف�شى فيها الفريو�س بقوة الربيع
املا�ضي.
والآن م��ع وج� ��ود دول ذات دخل
متو�سط ومنخف�ض يف حاجة �إىل
اللقاحات ،ف ��إن دو ًال م��ن �صربيا،
واجل��زائ��ر� ،إىل ال�برازي��ل ،وم�صر،
حت�صل على لقاحات م��ن ال�صني
ورو�سيا.
وتتقدم �صربيا ،يف الواقع ،معظم

دول االحت� � ��اد الأوروب � � � ��ي بن�سبة
تلقيح ال�سكان ،لأن�ه��ا واح ��دة من
البلدان القليلة التي ح�صلت على
اللقاحني الرو�سي وال�صيني.
جعلت ال�صني م�شاركة اللقاحات
املنتجة حملياً ،ركيزة �أ�سا�سية يف
ا�سرتاتيجية “احلزام والطريق”
العاملية التي ت�شمل ا�ستثمارات يف
�أكرث من  70بلداً.
وت �� �ش��وب دي�ب�ل��وم��ا��س�ي��ة اللقاحات
ال �� �ص �ي �ن �ي��ة ث � �غ� ��رات ع � ��دة ب�سبب
ت� ��� �س ��ا�ؤالت ع ��ن ف��اع �ل �ي �ت �ه��ا ،لكن
بالن�سبة �إىل ال��دول الفقرية ،ف�إن
اللقاحات ال�صينية �أف�ضل من ال
�شيء .و�أخ�يراً �أعلنت ال�صني �أنها
�ستتربع بـ � 300ألف جرعة مل�صر.
وت��زع��م رو��س�ي��ا �أن�ه��ا تلقت طلبات
من نحو  20دولة للح�صول على
لقاح �سبوتنيك  ،Vبينها املك�سيك،
اجلارة اجلنوبية للواليات املتحدة،
ال�ت��ي ت�ع��اق��دت على  7.4ماليني
جرعة رو�سية بني فرباير (�شباط)
و�أبريل (ني�سان).
و�أك � � ��د ب ��اي ��دن لل��أم��ري �ك �ي�ي�ن �أن
معظمهم �سيح�صل ع�ل��ى اللقاح
ب �ح �ل ��ول ن� �ه ��اي ��ة ال� ��� �ص� �ي ��ف .لكن
عليه �أن ي�ؤكد لهم �أي�ضاً� ،أن من
م�صلحتهم ،من منطلق �أخالقي،
وال �� �ش �ع��ور امل �� �ش�ت�رك بامل�صلحة
ال ��وط �ن �ي ��ة� ،أن ت� �ك ��ون ال ��والي ��ات
امل �ت �ح ��دة يف اخل� ��ط الأم� ��ام� ��ي يف
احلرب العاملية �ضد الوباء.
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�إ�سرائيل تقر «قانون العودة» ..منح اجلن�سية لأي يهودي
•• القد�س-وكاالت

�أ��ص��درت املحكمة العليا يف �إ�سرائيل ،حكمها يف
واح��دة من �أك�ثر الق�ضايا املثرية للجدل فيما
يتعلق بالهوية اليهودية يف �إ�سرائيل ،حيث قررت
ال�سماح مل��زي��د م��ن معتنقي اليهودية م��ن غري
الأرث��وذك����س بالهجرة �إىل �إ�سرائيل واحل�صول
على اجلن�سية.
ومي�ن��ح “قانون العودة” يف ال �ب�لاد اجلن�سية
الإ�سرائيلية لأي يهودي من �أي مكان يف العامل،
رغم وجود خالفات عندما يتعلق الأمر بالذين

يعتنقون اليهودية .وتطالب اجلماعات الأكرث
حتفظا يف �إ�سرائيل باعتناق �أرثوذك�سي �صارم
يف حني تقول احل��رك��ات الإ�صالحية املحافظة
الأقل ت�شددا �إنها توفر بديال �صاحلا.
وح�ت��ى الآن ،مت االع �ت�راف ب��االع�ت�ن��اق املنتمي
للحركات املحافظة والإ�صالحية ،التي جرت يف
اخلارج للح�صول على اجلن�سية الإ�سرائيلية ومل
يتم االعرتاف بتلك التي تتم حمليا.
وق �� �ض��ت امل �ح �ك �م��ة ال �ع �ل �ي��ا ب � ��أن االع �ت �ن��اق غري
الأرثوذك�سي يف �إ�سرائيل �سيكون كافيا للح�صول
على اجلن�سية �أي�ضا قائلة �إنها ت�ضع حدا ملعركة

ق��ان��ون�ي��ة ا��س�ت�م��رت  15ع��ام��ا ب�ع��د �أن اختارت
احلكومة ع��دم التعامل مع ه��ذه الق�ضية .ومل
تذكر عدد الأ�شخا�ص الذين يعتنقون اليهودية
كل عام .وقالت املحكمة �إن احلكم يف�سر القانون
القائم فقط بينما ميكن للربملان “يف �أي وقت
و�ضع ترتيب خمتلف يف القانون».
وو�صف وزير الداخلية �أرييه درعي وهو حاخام
ي �ه��ودي م�ت���ش��دد ق ��رار امل�ح�ك�م��ة ب ��أن��ه “م�ؤ�سف
للغاية” وقال �إنه �سيعمل على تعديل القانون
بحيث ي�سمح فقط بحاالت االعتناق التي تتم
وفقا لل�شريعة اليهودية ال�صارمة.

ال�سلطات الع�سكرية تتجاهل الإدانات الدولية

•• رانغون�-أ ف ب

الفليبني تقيل �سفريتها يف الربازيل

•• مانيال�-أ ف ب

�أقالت ال�سلطات الفليبنية �سفريتها لدى الربازيل بعدما �ضربت ل�شهور �إحدى العامالت املنزليات يف
دارتها الر�سمية يف برازيليا ،يف اعتداءات وثقتها كامريات مراقبة ون�شرتها ال�صحافة.
وقد ا�ستدعت مانيال نهاية العام الفائت �سفريتها ماريت�شو ماورو بعدما عر�ضت قناة “غلوبونيوز”
الربازيلية ��ص��ورا م��ن ك��ام�يرات مراقبة ال ُتقطت على م��دى ثمانية �أ�شهر تظهر التعذيب الذي
تعر�ضت له العاملة املنزلية وهي �أي�ضا فلبينية .و�أعلن الرئي�س الفلبيني رودريغو دوتريتي االثنني
يف ت�صريحات تلفزيونية �إقالة ال�سفرية من وزارة اخلارجية .وقال “ثمة قواعد يتعني اتباعها .يف
حال ع�صيتموها� ،ستواجهون خماطرة� .إذا مل ت�سر الأمور على ما يرام� ،س�أكون لكم باملر�صاد».
ومل ترد ماورو على طلبات وكالة فران�س بر�س لإجراء مقابلة معها .وهي �ستفقد حقها يف املخ�ص�صات
التقاعدية و�س ُتمنع من ممار�سة �أي وظيفة عامة .وا�س ُتخدمت �صور كامريات املراقبة امللتقطة بني
�آذار/مار�س وت�شرين الأول�/أكتوبر  2020مل�ساندة �شكوى جرى التقدم بها �أمام احلكومة الفلبينية
�ضد الدبلوما�سية التي عُينت �سفرية يف الربازيل �سنة .2018

له على مواقع التوا�صل االجتماعي
ق ��ال ف�ي�ه��ا “كم ع ��دد اجل �ث��ث التي
حتتاجها الأمم املتحدة لتتحرك؟».
و�أث � � ��ارت �أع� �م ��ال ال �ع �ن��ف الدامية
موجة �إدان��ات دولية .و�أقال املجل�س
الع�سكري �سفري بورما لدى الأمم
املتحدة كياو م��و ت��ون بعدما �أعلن
ان �� �ش �ق��اق��ه ع ��ن ال �� �س �ل �ط��ة منا�شدا
امل �ج �ت �م��ع ال� � ��دويل ال� �ت� �ح� � ّرك �ضد
املجموعة الع�سكر ّية احلاكمة.
واعتربت بكني ومو�سكو ،احلليفتان
التقليديتان للجي�ش البورمي ،هذه
الأزمة “�ش�أنًا داخل ًيا».
ومن املقرر �إج��راء حمادثات دولية
جديدة .وذكرت م�صادر دبلوما�سية
�أن �أع���ض��اء جمل�س الأم� ��ن ،ومنها
ال���ص�ين ،يخططون لعقد اجتماع
ب�ش�أن بورما هذا الأ�سبوع.
و�سيناق�ش وزراء خ��ارج�ي��ة جنوب
�شرق �آ�سيا الأزمة يف حمادثات عرب
الإنرتنت .
و�سقط نحو  30قتيال يف �صفوف
املتظاهرين منذ انقالب االول من
�شباط/فرباير ،وفقا ملنظمة غري
حكومية تقدم امل�ساعدة للمعتقلني
ال �� �س �ي��ا� �س �ي�ين ،ك �م��ا �أف� � ��اد اجلي�ش
ب ��أن �شرطيا لقي حتفه �أث�ن��اء حماولته تفريق �أحد
التجمعات.
ومل ي��رد اجلي�ش على ا�ستف�سار وكالة فران�س بر�س
حول هذه املعلومات.
وت���ش�ه��دت ال �ب�لاد م��وج��ة م��ن االح�ت�ج��اج��ات وحملة
ع�صيان م��دين منذ االن�ق�لاب ال��ذي �أط��اح �سو ت�شي
احلائزة جائزة نوبل لل�سالم العام .1991
وك��ان اجلي�ش قام بقمع االحتجاجات ال�شعبية التي
خرجت يف العامني  1988و.2007
وخ�ضعت البالد ل�سلطة اجلي�ش قرابة ن�صف قرن
منذ ا�ستقاللها يف ال�ع��ام  ،1948وو��ض��ع االنقالب
حدا لالنتقال الدميوقراطي لل�سلطة ال��ذي ا�ستمر
� 10سنوات.
ووع��د اجل�نراالت الذين ي�شككون بنتيجة انتخابات
ت�شرين الثاين/نوفمرب التي فاز بها حزب �أونغ �سان
�سو ت�شي ب�أغلبية �ساحقة ،ب�إجراء انتخابات جديدة.

قوات الأمن تطلق الر�صا�ص على املتظاهرين يف بورما

ارتفع م�ستوى التوتر �أم�س الثالثاء
يف ب��ورم��ا م��ع �إ� �ص��اب��ة متظاهرين
بجروح ،حاالت ثالثة منهم حرجة،
وا�ستهداف املزيد من ال�صحافيني
م��ن ق�ب��ل ال���س�ل�ط��ات ال�ت��ي تتجاهل
الإدانات الدولية.
وقال �أحد امل�سعفني لوكالة فران�س
ب ��ر� ��س �إن “حواىل � 20شخ�صا
ا�صيبوا” على اي��دي ق��وات الأمن
ال �ت��ي ج � ��اءت ل �ت �ف��ري��ق اح �ت �ج��اج يف
بلدة ك��ايل (�شمال غ��رب) .و�أو�ضح
طبيب يف امل�ست�شفى الذي نقلوا �إليه
�أن ��ه “يتعني ع�ل��ى ث�لاث��ة �أ�شخا�ص
�أ�صيبوا بالذخرية احلية اخل�ضوع
لعمليات ج��راح�ي��ة ع��اج�ل��ة وه��م يف
حال حرجة».
وقبل ذل��ك ب�ساعات� ،أل�ق��ي القب�ض
على ال�صحايف البورمي كاونغ ميات
هالينغ يف منزله ب��ال�ق��وة م��ن قبل
ق��وات الأم ��ن ،وف��ق م��ا �أف ��ادت �إذاعة
“دميوكراتيك فوي�س �أوف بورما”
ال �ت��ي ي �ع �م��ل ف �ي �ه��ا .و� �س �م��ع �صوت
�إطالق نار �أثناء عملية توقيفه التي
و ّثقها بنف�سه على ال�ه��واء مبا�شرة
وب� �ث ��ت � � �ص ��ورا م �ن �ه��ا ع �ل��ى مواقع
التوا�صل االجتماعي.
وي��أت��ي التوتر اجل��دي��د بعد يومني م��ن �أك�ثر الأيام
�شخ�صا ،وفقًا
دموية الذي ُقتل فيه ما ال يقل عن 18
ً
للأمم املتحدة.
وخ�شية االنتقام ،كان املتظاهرون �أقل عددًا الثالثاء
خ��ا��ص��ة يف ران �غ��ون ،العا�صمة االق�ت���ص��ادي��ة للبالد.
و�أق� ��ام البع�ض ح��واج��ز م��ؤق�ت��ة ب��ا��س�ت�خ��دام �إط ��ارات
و�أل ��واح خ�شبية وق�ضبان معدنية حلماية �أنف�سهم.
واحت�شدت �أع��داد كبرية من القوات الأمنية لتفريق
متظاهرين.
ويف حي �سان�شونغ �شمال املدينة ،قال �أحد ال�سكان “لقد
�أطلقوا الغاز امل�سيل للدموع والأع�ي�رة املطاطية”.
وذكر �آخر “ي�أتون �إىل هنا لتطهري احلي».
وت�ستمر حمالت االعتقال .و�أعلنت قناة “�إم �آر تي
يف” ال��ر��س�م�ي��ة اع �ت �ق��ال �أك�ث�ر م��ن � 1300شخ�ص
•• طهران�-أ ف ب

ك� � ��ررت �إي � � � ��ران �أم� �� ��س الثالثاء
التحذير من �صدور ق��رار �ضدها
يف جمل�س حكام الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،م�ؤكدة يف الوقت
ذاته التزامها بالدبلوما�سية حلل
التباين ب�ش�أن امللف النووي.
وعر�ضت الدول الأوروبية الثالث
املن�ضوية �ضمن االت�ف��اق النووي
املربم مع طهران عام  ،2015هذا
الأ�سبوع على جمل�س حكام الوكالة،
م� ��� �ش ��روع ق� � ��رار ت� �ع ��رب ف �ي ��ه عن
“قلقها البالغ” من تعليق �إيران
بع�ض عمليات التفتي�ش ،وتدعوها
اىل “اال�ستئناف الفوري” لكل
برامج التفتي�ش املن�صو�ص عليها
يف االتفاق النووي.
•• غو�ساو�-أ ف ب

الأحد وحده .ويواجه ال�صحافيون �صعوبة متزايدة
يف العمل .كذلك �أوقف عدد من ال�صحافيني يف الأيام
الأخ�ي�رة م��ن بينهم م�صور م��ن وك��ال��ة “�أ�سو�شيتد
بر�س” يف رانغون .كما �أ�صيب �صحافيان من وكالة
�أنباء ال�صني اجلديدة بالر�صا�ص املطاطي االثنني.
و�ص ّعدت املجموعة الع�سكرية احلاكمة ا�ستخدامها
للقوة �ضد االحتجاجات ال�ضخمة التي خرجت عقب
االن�ق�لاب يف الأول منذ �شباط/فرباير ال��ذي �أطاح
باحلاكمة املدنية �أونغ �سان �سو ت�شي ،وجل�أت �إىل قطع
خ��دم��ة االن�ترن��ت و��ش��ن ح�م�لات اع�ت�ق��ال وا�ستخدام
الأعرية النارية.
ومل ت�شاهد �سو ت�شي ،البالغة من العمر  75عا ًما،
علناً منذ اعتقالها يف العا�صمة ن��اي�ب�ي��داو م��ع بدء
االن� �ق�ل�اب .ووج �ه��ت ل �ه��ا �أرب � ��ع ت �ه��م ،ه��ي ا�سترياد
�أجهزة ات�صال ال�سلكية بطريقة غري قانونية وخرق

تدابري احتواء فريو�س كورونا وانتهاك قانون متعلق
باالت�صاالت والتحري�ض على ا�ضطرابات عامة.
وظ �ه��رت امل�ت�ه�م��ة “ب�صحة جيدة” خ�ل�ال جل�سة
اال� �س �ت �م��اع ع�ب�ر ت�ق�ن�ي��ة ال �ف �ي��دي��و االث� �ن�ي�ن ،بح�سب
حماميها الذي مل ُي�سمح له مبقابلتها.
وبعد قرابة �شهر من التعبئة امل�ؤيدة للدميوقراطية
من خ�لال تظاهرات يومية وحملة ع�صيان مدين،
كان رد فعل ال�سلطات دمويا خ�صو�صا الأحد.
والثالثاء ،جتمع مئات الأ�شخا�ص يف مقربة �صغرية
يف رانغون لت�شييع �أحد ال�ضحايا ،ين نيي �أونغ هتيت
نينغ ،الذي �أ�صيب بر�صا�صة يف البطن.
وهتف املجتمعون �أمام نع�ش الطالب الذي كان يبلغ
من العمر  23عاما “لن يكون هناك عفو عنكم حتى
نهاية العامل».
قبل �ساعات قليلة من وفاته ،ن�شر الطالب �أخر ر�سالة

�إيران حتذر من قرار �ضدها يف وكالة الطاقة الذرية

وق ّل�صت �إي��ران عمليات التفتي�ش
اع�ت�ب��ارا م��ن الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي ،يف
ظ��ل ع ��دم رف ��ع ال ��والي ��ات املتحدة
ل �ل �ع �ق��وب��ات ال �ت��ي ف��ر� �ض �ت �ه��ا على
اجلمهورية الإ�سالمية اعتبارا من
ع��ام  2018ب�ع��د ق ��رار وا�شنطن
االن���س�ح��اب الأح� ��ادي م��ن االتفاق
ال��ذي ي�ضم �إ�ضافة �إليها و�إيران،
بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا ورو�سيا
وال�صني.
لكن ط�ه��ران �أب��رم��ت قبيل دخول
هذا التقلي�ص ح ّيز التنفيذ ،اتفاقا
ت�ق�ن�ي��ا م��ع امل��دي��ر ال �ع��ام للوكالة
ال��دول �ي��ة راف��اي��ل غ��رو� �س��ي ،يتيح
موا�صلة بع�ض الن�شاطات لفرتة

ت �� �ص��ل اىل ث�ل�اث��ة �أ� �ش �ه ��ر .وق ��ال
املتحدث با�سم احلكومة الإيرانية
ع �ل��ي رب �ي �ع��ي يف م ��ؤمت ��ر �صحايف
�أم�س �إن “هذا االتفاق حمل ر�سالة
وا�ضحة جلهة ح�سن نيتنا ومنح
الدبلوما�سية فر�صة� .أم�س نتوقع
م��ن الأع���ض��اء امل�شاركني يف خطة
العمل ال�شاملة امل�شرتكة (اال�سم
الر�سمي لالتفاق ال�ن��ووي) اتخاذ
خ �ط��وة م �ت �ب��ادل��ة الظ� �ه ��ار ح�سن
نواياهم” .ل �ك �ن��ه ح� � � ّذر م ��ن �أن
“اخلطوات التي تعاك�س توقعاتنا
��س�ت�ك��ون ل �ه��ا ن �ت��ائ��ج ع�ك���س�ي��ة على
امل�سارات الدبلوما�سية وق��د تغلق
�سريعا ن��واف��ذ الفر�ص” ،م�شددا

ع �ل��ى �أن �إي � ��ران “تتوقع م��ن كل
الأط� � � ��راف ال �ت �� �ص��رف بعقالنية
وح� � ��ذر ن �ح��ن ال زل� �ن ��ا ملتزمني
بالدبلوما�سية».
وح� � ��ذرت �إي � � ��ران يف م ��ذك ��رة غري
ر�� �س� �م� �ي ��ة م ��وج� �ه ��ة �إىل ال� � ��دول
الأع � �� � �ض� ��اء يف ال ��وك ��ال ��ة اطلعت
عليها وكالة فران�س بر�س ،من �أن
القرار قد يدفع اىل “و�ضع حد”
لالتفاق املوقت الذي مت ابرامه مع
غرو�سي .ووفق م�صادر دبلوما�سية
يف ال�ع��ا��ص�م��ة ال�ن�م���س��وي��ة� ،سيتم
ط ��رح م �� �ش��روع ال� �ق ��رار الأوروب � ��ي
امل ��دع ��وم م��ن ال ��والي ��ات املتحدة،
على الت�صويت اجلمعة ،غ�ير �أنه

ال يحظى بالإجماع بني الأطراف
الآخ ��ري ��ن ل�لات �ف��اق ال �ن ��ووي ،ويف
طليعتها رو�سيا وال�صني.
وح ��ذرت م��و��س�ك��و م��ن “�إجراءات
متخبطة وغ�ي�ر م���س��ؤول��ة ميكن
�أن تقو�ض احتماالت العودة ب�شكل
كامل” ل�لات �ف��اق “يف امل�ستقبل
القريب” ،وف��ق م��ا كتب ال�سفري
ال��رو��س��ي ميخائيل �أول �ي��ان��وف يف
ت �غ��ري��دة .وك��ان��ت �إي� � ��ران رف�ضت
الأح � ��د اق�ت�راح ��ا �أوروب � �ي� ��ا لعقد
اجتماع مب�شاركة الواليات املتحدة
ل�ل�ب�ح��ث يف ��س�ب��ل �إح� �ي ��اء االتفاق
النووي ،معتربة �أن الوقت “غري
منا�سب” ل��ه يف ظ��ل ع��دم اتخاذ

�إطالق �سراح  279تلميذة خطفن يف نيجرييا

�أُطلق �سراح جميع التلميذات الـ279
ال� �ل ��وات ��ي خ �ط �ف��ن م ��ن مدر�ستهن
ال��داخ�ل�ي��ة اجلمعة امل��ا��ض��ي يف والي��ة زم�ف��را يف �شمال
نيجرييا وو�صلن �إىل مقر احلكومة ،وفق ما �أفاد حاكم
الوالية وكالة فران�س بر�س .
و�أعرب الرئي�س النيجريي حممد بخاري عن “�سعادته
الغامرة” ب�إطالق �سراح الفتيات بعدما احتجزن لأيام،
متعهّدا ا ّتخاذ خطوات �أكرث ت�شددا حيال اخلاطفني.
و��ش�ه��دت نيجرييا �أرب ��ع عمليات خطف طلبة وا�سعة
ال�ن�ط��اق يف غ���ض��ون �أق ��ل م��ن ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر ،م��ا �أ�شعل
الغ�ضب ح�ي��ال احل�ك��وم��ة و�أع� ��اد �إىل الأذه� ��ان عملية
خطف مئات التلميذات عام  2014يف �شيبوك (�شرق)
والتي �أثارت �صدمة يف العامل.
وق��ال ح��اك��م والي��ة زم�ف��را بيلو م��ات��اوايل ل�صحايف يف
فران�س بر�س “ي�سعدين �أن �أعلن �أن الفتيات يتمتعن
باحلرية الآن .و�صلن للتو �إىل مقر احلكومة و�صحتهن
ج ّيدة” .و��ش��اه��د م��را��س��ل وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س مئات
الفتيات املحجبات داخل مقر احلكومة.
و�أعلنت ال�سلطات يف البداية �أن  317تلميذة خطفن
خ�ل�ال ه �ج��وم ن � ّف��ذه م �ئ��ات امل���س�ل�ح�ين ع�ل��ى “مدر�سة
البنات الثانوية احلكومية” يف قرية جنغيبي النائية
اجلمعة.
ل�ك��ن م ��ات ��اوايل �أو� �ض��ح ال �ث�لاث��اء �أن “العدد الكامل
للفتيات اللواتي ُخطفن يف املدر�سة” هو  ،279م�ضيفا
“جميعهن معنا هنا الآن ،ن�شكر اهلل».
و�أظ�ه��رت ت�سجيالت م� ّصورة التقطتها فران�س بر�س
ح��اف�لات ��ص�غ�يرة ل��دى و��ص��ول�ه��ا خ�ل�ال ال�ل�ي��ل وفيها
تلميذات توافدن �إىل املقر.
وك ��ان م �� �س ��ؤول��ون ح�ك��وم�ي��ون ي �ج��رون حم��ادث��ات مع

اخلاطفني الذين ي�شار �إليهم حمليا بـ”قطاع الطرق».
و�أفاد م�صدر ب�أنه مت التوا�صل مع “قطاع طرق تائبني”
ليقنعوا رفاقهم بالإفراج عن التلميذات.
ك� ّث�ف��ت ع���ص��اب��ات �إج��رام �ي��ة م���س� ّل�ح��ة يف ��ش�م��ال غرب
نيجرييا وو�سطها هجماتها يف ال�سنوات الأخ�ي�رة� ،إذ
ن ّفذت عمليات خطف مقابل فديات وعمليات اغت�صاب
ونهب.
ومت ن�شر اجلي�ش النيجريي يف املنطقة ع��ام 2016
فيما مت توقيع اتفاق �سالم مع “قطاع الطرق” عام

 ،2019لكن الهجمات توا�صلت .ويف كانون الأول/
دي�سمرب ،خطف �أك�ث�ر م��ن  300تلميذ م��ن مدر�سة
يف كنكرا الواقعة يف والي��ة كات�سينا التي يتحدر منها
الرئي�س حممد بخاري بينما كان يف زيارة للمنطقة.
ومت الحقا �إط�لاق �سراح الطلبة لكن احل��ادث��ة �أعادت
�إىل الأذه ��ان عملية خطف  276تلميذة على �أيدي
ج �ه��ادي�ين يف ��ش�ي�ب��وك .وال ت ��زال ال �ع��دي��د م��ن ه ��ؤالء
الفتيات يف عداد املفقودين.
ّ
يذكر �أن هذه الع�صابات تنفذ عملياتها ع��ادة بدوافع

Wednesday

�إدارة الرئي�س الأم�يرك��ي اجلديد
جو بايدن �أي �إجراء لرفع العقوبات
عن اجلمهورية الإيرانية.
وق��رر الرئي�س الأم�يرك��ي ال�سابق
دون � ��ال � ��د ت� ��رام� ��ب � �س �ح��ب ب �ل�اده
�أح��ادي��ا م��ن االت�ف��اق ع��ام ،2018
و�أع ��اد ف��ر���ض ع�ق��وب��ات اقت�صادية
قا�سية على طهران التي ردت بعد
نحو ع��ام بالرتاجع تدريجيا عن
العديد من التزاماتها الأ�سا�سية
مبوجب االتفاق.
و�أبدت �إدارة بايدن نيتها العودة اىل
االت�ف��اق ،لكنها ا�شرتطت �أن تعود
�إيران �أوال اىل احرتام التزاماتها.
يف امل �ق��اب��ل� � ،ش��ددت ط �ه��ران على
�أولوية رفع العقوبات الأمريكية،
م ��ؤك��دة �أن�ه��ا �ستعود وق �ت��ذاك �إىل
احرتام كامل التزاماتها.

م��ال �ي��ة وال ت �ع��رف ع�ن�ه��ا �أي ميول
�إيديولوجية.
لكن ت�سري خماوف من �أنها قد تكون
خمرتقة من قبل جماعات م�سلحة.
و�أدى نزاع �أ�شعله اجلهاديون قبل عقد �إىل مقتل �أكرث
من � 30أل��ف �شخ�ص وات�سعت رقعته لي�شمل النيجر
وت�شاد والكامريون.
وبينما نفت ال�سلطات دف��ع �أي ف��دي��ات مقابل �إطالق
�سراح املخطوفني �أخريا ،ف�إن حمللني ي�ستبعدون ذلك
بينما يخ�شى خ�ب�راء �أم�ن�ي��ون م��ن �أن ي ��ؤدي ذل��ك �إىل
ازدياد عمليات اخلطف يف هذه املناطق التي تعاين من
الفقر ال�شديد.
و�أ��ص��ر الرئي�س بخاري ال��ذي يواجه انتقادات لف�شله
يف التعامل مع اال�ضطرابات ،على �أن��ه “لن ي�ست�سلم
البتزازات قطاع الطرق».
ويف بيان ال�ث�لاث��اء� ،أع��رب ب�خ��اري ع��ن حما�سته كونه
مت �إط �ل��اق � �س��راح ال �ت �ل �م �ي��ذات م��ن دون �أي ح ��وادث
�أمنية ،م�ضيفا “جتربة االحتجاز م�ؤملة لي�س بالن�سبة
لل�ضحايا فح�سب ،بل كذلك بالن�سبة لعائالتهم ولنا
جميعا».
ّ
وح�ض الرئي�س النيجريي “ال�شرطة واجلي�ش على
تعقّب اخلاطفني وجلبهم �إىل العدالة».
وان ُتخب بخاري رئي�سا لأول مرة يف  ،2015بعد عام
على عملية اخلطف الوا�سعة يف �شيبوك التي خطفت
فيها  276تلميذة على �أي��دي جماعة بوكو ح��رام يف
�شمال نيجرييا ،ما ا�ستدعى �إدانات دولية.
وال تزال املئات منهن يف عداد املفقودين وال يزال من
غري الوا�ضح بعد عدد التلميذات اللواتي ال يزلن على
قيد احلياة.
وتعهّد بخاري �إنهاء النزاع يف �شمال �شرق البالد ،لكن
الو�ضع تدهور ب�شدة مذاك.
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عوا�صم
بوغوتا
�أ�صبحت كولومبيا �أول دول��ة يف �أم�يرك��ا الالتينية تتلقّى لقاحات
ال�صحة
م�ضادّة لكوفيد 19-عرب �آلية كوفاك�س التي �أن�ش�أتها منظمة ّ
العاملية لتمكني الدول املنخف�ضة الدخل من جماراة الدول الغنية يف
ال�سباق غري املتكافئ بني الطرفني للح�صول على لقاحات ملكافحة
اجلائحة .وال�شحنة التي تلقّتها بوغوتا االثنني ت�شمل � 117ألف
جرعة من لقاح فايزر-بايونتيك .وقال الرئي�س الكولومبي �إيفان
دوك��ي “اليوم مي ّثل خطوة مه ّمة .كوفاك�س ت�س ّلم �شحنتها الأوىل
من ال ّلقاحات ( )...يف الأمريكيتني ،و�أول دول��ة حت�صل عليها هي
كولومبيا” .وكولومبيا هي رابع دولة يف العامل حت�صل على لقاحات
عرب �آلية كوفاك�س وقد �سبقتها �إىل ذلك كل من غانا و�ساحل العاج يف
�أفريقيا وكوريا اجلنوبية يف �آ�سيا  .وت�سعى �آلية كوفاك�س التي �أن�شئت
ل�ضمان عدم ا�ستبعاد الدول الفقرية من اللقاحات �ضد كوفيد19-
و�سط ا�ستئثار ال��دول الغنية بها� ،إىل توزيع ملياري جرعة بنهاية
ال�ع��ام .ووف�ق�اً ملنظمة ال�صحة العاملية ف ��إنّ ال�شحنات التالية من
ال ّلقاحات �سرت�سل �إىل ك ّل من البريو وال�سلفادور وبوليفيا .و�أطلقت
كولومبيا يف � 17شباط/فرباير حملة تلقيح على ال�صعيد الوطني
ت�صبو لتطعيم ح��وايل  35مليوناً من �سكانها البالغ عددهم 50
مليوناً بحلول نهاية ال�ع��ام .وح� ّت��ى الآن تلقّى ح��وايل � 130ألف
�شخ�ص ،معظمهم من العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية ،اجلرعة
الأوىل من اللقاح.
مو�سكو
�شدد الكرملني على �أن العقوبات الغربية على رو�سيا غري جمدية،
بعدما �أ��ش��ارت تقارير �إىل �أن االحت��اد الأوروب ��ي وال��والي��ات املتحدة
ي �ع �دّان ل�ع�ق��وب��ات ج��دي��دة ��ض��د مو�سكو تتع ّلق ب��امل�ع��ار���ض �أليك�سي
نافالني .وقال الناطق با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف �إن “�أولئك
ال��ذي يوا�صلون االعتماد على هذه الإج��راءات عليهم على الأرجح
التفكري قليال بالأمر :هل يحققون �أي هدف عرب موا�صلتهم �سيا�سة
كهذه؟” .و�أ�ضاف “اجلواب وا�ضح :ال حتقق �سيا�سة كهذه �أهدافها».
وكانت ال��دول الأع�ضاء يف االحت��اد الأوروب ��ي وافقت يف وق��ت �سابق
هذا الأ�سبوع على فر�ض عقوبات على �أربعة م�س�ؤولني رو�س كبار يف
�سلطات العدل وتطبيق القانون� ،ضالعني يف توقيف نافالني.
و�أوق��ف �أليك�سي نافالني لدى عودته �إىل مو�سكو يف كانون الثاين/
يناير من �أملانيا حيث كان يتعافى من حماولة ت�سميم اتهم نظام
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني بامل�س�ؤولية عنها .لكن مو�سكو
نفت هذه االتهامات مرارا .وذكرت �شبكة �سي �إن �إن االثنني �أن �إدارة
الرئي�س الأمريكي جو بايدن تعد لفر�ض عقوبات على رو�سيا على
خلفية ت�سميم و�سجن نافالني .ونقلت ال�شبكة عن م�س�ؤولني اثنني
يف الإدارة �أن الواليات املتحدة �ستن�سق مع االحتاد الأوروبي لتحديد
تفا�صيل العقوبات وتوقيتها.

وا�شنطن
قال زعيم الأغلبية الدميوقراطية يف جمل�س ال�شيوخ ت�شاك �شومر
�إن الكونغر�س �سيبد�أ مناق�شته “هذا الأ�سبوع” حول خطة التحفيز
االق �ت �� �ص��ادي ل�ل��رئ�ي����س ج��و ب��اي��دن .وواف� ��ق جم�ل����س ال �ن��واب الذي
ي�سيطر عليه الدميوقراطيون �أي�ضا ،يوم ال�سبت على حزمة تبلغ
 1,9تريليون دوالر مل�ساعدة الواليات املتحدة يف اخلروج من �أ�سو�أ
�أزمة عرفتها منذ ثالثينات القرن املا�ضي يف حني ال يزال ماليني
الأمريكيني عاطلني عن العمل ب�سبب جائحة كوفيد .19-وت�شمل
احلزمة �أي�ضا رفع احلد الأدنى للأجور.
ول��ن تت�ضمن ن�سخة م���ش��روع ال �ق��ان��ون ال �ت��ي �سيناق�شها جمل�س
ال�شيوخ الق�سم الأخري ب�ش�أن رفع احلد الأدنى للأجور ب�سبب قواعد
الكونغر�س التي حتكم عملية امليزانية.
ورغ��م خيبة �أم��ل الكثريين يف حزبه ،دع��ا الرئي�س الكونغر�س �إىل
�إقرار بقية احلزمة ب�سرعة.
وق��ال بايدن ال�سبت “لي�س لدينا وق��ت ن�ضيعه .اذا ت�صرفنا بحزم
وب�سرعة وب�ج��ر�أة �سنتمكن من االنت�صار على الفريو�س و�سننجح
�أخ�ي�را يف حتريك االق�ت���ص��اد» .و�أو� �ض��ح �شومر االث�ن�ين “�سيناق�ش
جمل�س ال�شيوخ خطة االنعا�ش الأمريكية هذا الأ�سبوع� .أتوقع �أن
يكون النقا�ش حاميا ( )...لكن ال�شعب الأمريكي �أو�صلنا �إىل هنا
مع عمل يجب القيام به».

اعتقال  4عاملني بالإعالم يف تيغراي الإثيوبية

•• نريوبي�-أ ف ب

مت اعتقال �أرب�ع��ة عاملني يف الإع�ل�ام بينهم م�ترج��م متعاون م��ع وكالة
ف��ران����س ب��ر���س منذ ي��وم ال�سبت يف منطقة ت�ي�غ��راي (��ش�م��ال) حيث ينفذ
اجلي�ش الإث�ي��وب��ي عملية ع�سكرية منذ �أوائ ��ل ت�شرين الثاين/نوفمرب،
وفق ما ذكر �أقاربهم و�أرباب عملهم� .أوقف املرتجمان الإثيوبيان ،فيت�سوم
بريهاين و�ألوال �أكالو ،ال�سبت بعد �أن عملوا ملدة ثالثة �أيام مع �صحافيني
من وكالة فران�س بر�س وفاينان�شال تاميز ،اللتني ح�صلتا على ترخي�ص
بتغطية الو�ضع يف تيغراي من هيئة الإعالم ووزارة ال�سالم الأثيوبيتني.
او�ضحت عائلة بريهاين لوكالة فران�س بر�س �أن اجلنود اعتقلوه من منزله
ليل اجلمعة وال�سبت .و ُقب�ض على زميله يف اليوم التايل بينما كان يتناول
الغداء مع �أقاربه .واعتقل ال�صحايف تيمرات ميان يف ميكيلي ال�سبت.
ويف وقت مت�أخر من م�ساء االثنني� ،أعلنت هيئة الإذاعة الربيطانية اعتقال
�أحد �صحافييها ،جريماي جيربو ،من قبل اجلي�ش يف ميكيلي.
و�أو�ضحت على موقعها االلكرتوين “بح�سب �شهود ،مت القب�ض عليه مع
�أربعة �أ�شخا�ص �آخرين يف مقهى” باملدينة و “مت نقله �إىل مع�سكر للجي�ش
يف ميكيلي” م�شرية �إىل �أنها “حتاول معرفة �سبب اعتقاله لكنها �أعربت
عن قلقها لل�سلطات الإثيوبية»� .أك��د رئي�س حترير فران�س بر�س فيليب
�شيتويند “ال نعلم �أي تهم حم��ددة موجهة �إىل فيت�سوم ب�يره��اين ،و�أن
جمرد تعاونه مع و�سائل الإعالم ال ميكن �أن يكون �سب ًبا العتقاله .لذلك
نطالب بالإفراج عنه يف �أقرب وقت» .بدورها �أ�شارت فاينان�شال تاميز �إىل
�أنها “اتخذت كافة الإج��راءات املمكنة للإفراج” عن املرتجمني م�ضيفة
�أنها ت�سعى �إىل “معرفة �أ�سباب اعتقالهما».
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خملفات احلرب حت�صد �أرواح الباحثني عن «فاكهة الرزق» ب�سوريا
•• عوا�صم-وكاالت

قتل وجرح � 20شخ�صاً ،بينهم ع�سكريون ،يف انفجار �ألغام من خملفات
احلرب بالريف ال�شرقي ملدينة حماة و�سط �سوريا ،خالل رحلة البحث عن
فاكهة الرزق “الكم�أة» .م�صادر حملية �سورية �أكدت ملوقع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أن  5عمال لقوا حتفهم بينهم امر�أتان ،فيما جرح � 15آخرين،
كلهم م��ن الن�ساء� ،إث��ر انفجار عربتهم بلغم �أر�ضي �ضد ال��دروع ،خالل
بحثهم عن “الكم�أة” يف حميط بلدة ال�سلمية بريف حماة ال�شرقي يف
البادية ال�سورية .وقالت امل�صادر �إن جنديني من اجلي�ش ال�سوري ،قتال
بانفجار دراجتهم النارية بلغم من خملفات املعارك ال�سابقة ،م�ضيفة
�أنهما ق�ضيا خ�لال جمعهما “الكم�أة” ،مبنطقة ال��ره�ج��ان يف الريف
احل�م��وي .ي��أت��ي ذل��ك ،بعد ي��وم م��ن مقتل  5مدنيني يف انفجار مماثل

اثنني ،مبحيط قرية “�أبو لفة” ،ويف حميط قرية “ال�شاكو�سية” �شرق
مدينة ال�سلمية �شرقي حماة .وقال املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان� ،إن
مدنيا قتل الأح��د املا�ضي ،يف انفجار لغم �أر�ضي يف ريف حماة ال�شرقي.
و�أح�صى املر�صد يف تقرير ،مقتل � 450شخ�صاُ منذ يناير عام ،2019
من خملفات املعارك مبناطق متفرقة من مدن حم�ص وحماة ودير الزور
وال��رق��ة وغ�يره��ا ،خ�لال رح�ل�ات جمعهم “الكم�أة” ال�ت��ي ت�ب��اع ب�أ�سعار
باهظة .وحولت خملفات احلرب ال�سورية ،املنا�سبات الزراعية املو�سمية
�إىل م��وع��د م��ع امل��وت ،بح�سب النا�شط احلقوقي ال���س��وري ل ��ؤي جميل،
املنحدر من مدينة حماة .و�أ�ضاف جميل يف حديث �إىل موقع “�سكاي نيوز
عربية” �أن الو�ضع االقت�صادي امل�تردي وانهيار اللرية ال�سورية مقابل
العمالت الأجنبية ،دفع العديد من ال�سكان العمل يف بيئة خطرة ،ال �سيما
يف الأرا�ضي الزراعية التي زرع فيها تنظيم داع�ش والتنظيمات الإرهابية

الأخرى �ألغامها التي حت�صد �أرواح املدنيني ب�شكل �شبه يومي .ويتحدث
النا�شط احلقوقي ال�سوري عن مو�سم البحث عن “الكم�أة” ،التي تبد�أ من
ال�شهور الثالثة الأوىل من بداية كل عام ،يف رحلة بحث قد تنتهي مبقتل
�أو �إ�صابة الباحثني عن قوت عائلتهم يف املناطق ال�صحراوية التي حتولت
حلقول �ألغام خطرة .من جانبه� ،أ�شار الطبيب ال�سوري �سامل ق�صري ،الذي
عمل يف ق�سم الإ�سعاف يف امل�شفى الوطني مبدينة حماة� ،إىل �أن ال�ضحايا
كلهم من الن�ساء والأطفال ،وغالبا يكونون من عائلة واحدة.
و�أ��ش��ار يف حديثه لـ”�سكاي نيوز عربية” �إىل �أن ه��ذه احل��وادث ترتفع
معدالتها يف املوا�سم الزراعية ،حيث انفجار مقذوفات ه��اون و�صواريخ
و�أل �غ ��ام �أر� �ض �ي��ة ،ت��زه��ق وحت���ص��د الأرواح وت���س�ف��ر ع��ن ف �ق��دان بع�ضهم
لأطرافهم ،يف ظل جتاهل املنظمات الإن�سانية واجلهات املعنية يف عالج
الظاهرة املتفاقمة يف مناطق متفرقة من �سوريا ،ال �سيما يف البوادي.

وحتول ترامب اىل ا�سطورة

•• الفجر -روبني فيث وال�ش –ترجمة خرية ال�شيباين
يف ال�سنوات الأخ�يرة ،ر�سم عدد رهيب جدا من
التحليالت واملقاالت واال�ستهزاء على تويرت ،مقارنة
بني تراجع الواليات املتحدة و “�سقوط روما».
وغال ًبا ما يتم تقدمي هذه املقارنة يف �شكل مزحة،
وه��ي مع ذل��ك لي�ست ب��دون �أ�سا�س� :إمرباطورية
�شا�سعة ج��دً ا بحيث ي�صبح من امل�ستحيل حكمها
بفعالية ،خا�ضعة لثقل كربيائها و�أ�ساطريها
اخلا�صة؛ جمهورية تنازلت ع��ن ال�سيطرة على
م�ستقبلها ل�سلطة تنفيذية منفردة؛ حكومة بد�أت
بغ�ض الطرف عن الأوبئة واملجاعات ومل تتمكن يف
النهاية من و�ضع حد لها.
م�ث��ال روم ��ا ي�ح��وم م�ث��ل حتذير.
وب �غ ����ض ال �ن �ظ��ر ع��ن ه ��ذا االدع � ��اء،
فمع احتالل حماكمة عزل الرئي�س
ال �� �س��اب��ق دون ��ال ��د ت ��رام ��ب عناوين
ال���ص�ح��ف يف ج�م�ي��ع �أن �ح��اء العامل
در�سا
م ��ؤخ � ًرا ،يبدو �أن هناك ح ًقا ً
ميكن تعلمه من تاريخ روما .كانت
الإمرباطورية الرومانية مهوو�سة
يف بع�ض الأحيان بفكرة حمو احلكام
غ�ير امل�ح�ب��وب�ين �أو ال�ف��ا��س��دي��ن من
التاريخ ال�ع��ام مبجرد �أن ي�صبحوا
خ� ��ارج ال���س�ل�ط��ة .اال ان حم ��اوالت
ال ��روم ��ان ال �ق �ي��ام ب��ذل��ك ُت�ظ�ه��ر �أن
الرغبة ح� ًق��ا يف التخل�ص م��ن �إرث
ال� �ق ��ادة ال �� �س �ي �ئ�ين ،ف �م��ن الأف�ضل
حما�سبتهم بد ًال من جمرد حماولة
حموهم من الذاكرة ال�شعبية.
ومن �ش�أن �إج��راء قانوين منهجي
و�شفاف� ،أن يحقق ك��ل م��ا ال ميكن
�أن ينجزه جم��رد ح��ذف ،ويجب �أن
نكون قادرين على عر�ض وتو�ضيح
ما فعلوه �إذا كنا نريد ن�سيانهم.
الرومان خرباء
يف �إلغاء ال�شخ�صيات
يف روم � ��ا ال� �ق ��دمي ��ة ،ب �ع��د وف ��اة
احل��اك��م �أو غ�يره م��ن ال�شخ�صيات
ال� �ع ��ام ��ة ،امل� ��روع� ��ة ب �� �ش �ك��ل خا�ص،
مي�ك��ن لل�سلطات تنفيذ جمموعة
م��ن التدابري ت�سمى -حرف ًيا لعنة
أ�سا�سا من
ال��ذاك��رة -وال�ت��ي تتكون � ً
حمو ال�شخ�ص املعني من الأر�شيف
التاريخي.
امل�صطلح يف حد ذاته لي�س قدميًا،
ل �ك��ن الأك ��ادمي� �ي�ي�ن ي�ستخدمونه
للإ�شارة �إىل هذه املمار�سة املنهجية
لـ… لنقل ،الإلغاء.
م��ن ت��دم�ي�ر ال�ت�م��اث�ي��ل �أو قطع
ر�ؤو� �س �ه��ا �أو “�إعادة نحتها”� ،إىل
�إزال��ة �إزميل الأ�سماء على النقو�ش
�أو ال�ع�م�لات امل�ع��دن�ي��ة ،وم��ن خالل
ت �ن �ظ �ي��م ن� �ي��ران ع ��ام ��ة احتفالية
ل �ت��دم�ي�ر ال ��وث ��ائ ��ق وال� ��� �ص ��ور ،بدا
ال���ش�ع��ب ال ��روم ��اين وك ��أن��ه يع�شق،
وف ًقا للعديد من الروايات ،ممار�سة
ال�ع�ق��وب��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل �ل �ق��ادة الذين
ف�شلوا :الإزالة.
يف احلالة املحددة لـ “الإمرباطور
ال�سيئ” -وي �ب��دو �أن ه �ن��اك ع ��ددًا
ريا منهم -ميكن �أن تتخذ تدابري
كب ً
اللعنة �أ� �ش �ك �الاً ع��دي��دة .ب�ع��د وفاة،

� �س��واء ك��ان��ت طبيعية �أم ال ،يحرم
جمل�س ال�شيوخ ال��روم��اين احلكام
الذين انتهكوا ب�شكل خطري املعايري
القانونية واالجتماعية من املرا�سم
الدينية ال�ع��ام��ة -ال��و��ض��ع الإلهي.
ويعني اتخاذ مثل ه��ذا ال�ق��رار� ،أنه
ال مي �ك��ن ب �ن��اء �أي ن���ص��ب تذكاري
على �شرفهم (�آ�سف ،ال توجد مكتبة
�إم�براط��وري��ة ل��ك ،ك��وم��ود) ،عالوة
على ذلك� ،سيتم تفكيك �أي مبنى مت
ت�شييده لهذا الغر�ض خ�لال فرتة
ح�ك�م�ه��م �أو ا��س�ت�خ��دام��ه لأغرا�ض
�أخرى.
وب ��امل �ث ��ل ،ي �ت��م ح �ج��ب العالمات
الإم�ب�راط��وري��ة حلكمهم �أو دفنها
�أو ت��دم�يره��ا �أو ت�غ�ي�يره��ا .انتبهوا
ب�شكل خا�ص �إىل التماثيل الن�صفية
ال��روم��ان �ي��ة يف امل ��رة ال �ق��ادم��ة التي
ت� � ��زورون ف �ي �ه��ا م �ت �ح � ًف��ا� :إذا بدت
لكم ن�سب الوجه “غريبة” بع�ض
ال���ش��يء ،فقد تتعاملون م��ع متثيل
مكرر لكاليغوال با�سم �أوغ�ست.
بالإ�ضافة �إىل �إزالة الآثار اجل�سدية
لل�شخ�ص “امللعون” ،غال ًبا ما يجد
�أف��راد الأ��س��رة والأ��ص��دق��اء والعبيد
امل�خ�ل���ص��ون �أن�ف���س�ه��م ُم �ع��دم�ين �أو
منفيني �أو مدفوعني لالنتحار �أو،
يف احلاالت الأقل فظاعة ،جمربين

و�أك��د �أن معظم �ضحايا ه��ذه االن�ف�ج��ارات م��ن العمال ال��ذي��ن يجمعون
“الكم�أة” التي يتقوتون منها كم�صدر لرزقهم خالل موا�سمها يف مثل
هذه الأي��ام من كل عام .وفقدت رنا الأ�سمر ال�شابة الع�شرينية املنحدرة
من مدينة حماة والدها و�شقيقها العام املا�ضي يف ريف حماة .وقالت رنا
لـموقع “�سكاي نيوز عربية”“ :ق�ضي وال��دي و�شقيقي مع  65مدنيا
�آخرين يف �شهر فرباير من العام املا�ضي ،يف انفجار لغم ب�سيارتني كانت
تقلهم يف طريقهم للبحث عن الكم�أة يف ري��ف حماة فيما فقد �شقيقي
وعمي �أطرافهما ال�سفلية» .و”الكم�أة” هو نبات من الفطريات الربية،
وينمو يف ال�صحراء بعد �سقوط الأمطار بعمق �سنتيمرتات قليلة حتت
الأر�ض .وتتزايد فر�ص العثور عليه مع اقرتاب ف�صل الربيع من كل عام،
وي�ستخدم يف الطعام ،وحتول �إىل م�صدر رزق للكثري من ال�سوريني ،حيث
يباع عاد ًة يف الأ�سواق ويعترب من �أثمن �أنواع الفطريات ال�صحراوية.
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�إزالة متثال ال�شمع لدونالد ترامب من متحف جريفني يف باري�س

ثقافة الإلغاء يف روما القدمية:

هذا ما تقوله «لعنة الذاكرة» ،عما بعد ترامب!...

مثال روما بالن�سبة للواليات املتحدة يحوم مثل حتذير ،وحمو ترامب وجعله �أ�سطورة

على تغيري لقبهم العائلي.
حتى ه�ؤالء الأ�شخا�ص من الدرجة
الثانية ،مل يكونوا حم�صنني �ضد
ن� ��وع م ��ن ال �ل �ع �ن��ة ب �ح �ك��م ال ��واق ��ع.
وم��ن الأمثلة التي ال ُتن�سى ب�شكل
خ��ا���ص مت�ث��ال جوليا ماميا ،والدة
الإم�ب�راط��ور �سيفريو�س �ألك�سندر
( ،)235-222التي ُغ��رز وجهها
ب �ع��د ن �ه��اي��ة ع �ه��د اب �ن �ه��ا ،لإظ �ه ��ار
ت�غ�ي�ير يف ال���س�ي��ا��س��ة ع�ل��ى الأرج ��ح.
ك��ان ال�غ��ر���ض م��ن ل�ع��ن الأ�صدقاء
وال�ع��ائ�ل��ة ،ه��و الق�ضاء على جميع

كان ال�شعب الروماين يع�شق العقوبة الق�صوى للحكام الفا�شلني :الإزالة

العالقات االجتماعية للمتوفى.
حمو ترامب وجعله �أ�سطورة
رمب ��ا ��س�ب��ق ان ق�م�ت��م ب�أنف�سكم
بعملية ال��رب��ط ب�ين لعنة الرومان
واه �ت �م��ام��ات �ن��ا احل ��ال �ي ��ة .يف روم ��ا
القدمية ،غال ًبا ما �أدت لعنة الذاكرة
�إىل �إل�غ��اء املرا�سيم الإمرباطورية

غ�ير ال�شعبية ،وه��و م��ا انعك�س يف
ال�ع��دد �شبه القيا�سي م��ن املرا�سيم
ال �ت��ي وق �ع �ه��ا ال��رئ �ي ����س الأمريكي
املنتخب ح��دي� ًث��ا ج��و ب��اي��دن ،والتي
ك� ��ان م�ع�ظ�م�ه��ا ي �ه��دف �إىل عك�س
�سيا�سات دونالد ترامب.
ل �ن �ت �ح��دث �أي� �� ً��ض ��ا ع ��ن التعليق
الدائم حل�سابات ترامب على تويرت

كاليغوال �أرادوا طم�سه فخلدوه

يف حما�سهم للق�ضاء على بع�ض ال�شخ�صيات العامة ،حافظ
الرومان عن غري ق�صد على �أ�ساطري العديد ممن قاموا بلعنهم

نريون ا�ستع�صى على املحو

وال���ش�ب�ك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة الأخ� ��رى،
وه��و حمو ي�ستمر يف البيئة املبنية
ملدننا ،حيث �سعى العديد من القادة
املحليني �إىل �إزال��ة ا�سم ترامب من
بع�ض املباين يف نيويورك ويف مدن
�أخ��رى .يف الواقع ،قبل وقت طويل
من �إلغاء نيويورك لعقودها ،بد�أت
منظمة ترامب فعال يف �إزال��ة ا�سم

ترامب بهدوء من بع�ض املمتلكات،
وحتى من زي املوظفني ،كما لو �أن
الإداريني فهموا �أن االرتباط با�سمه
مل يعد جيدًا للأعمال .يبدو رحيل
ترامب �إىل مارا الغو وك�أنه نوع من
املنفى -كانت جزيرة كابري مكا ًنا
مم �ي��زا ل�ل�إب �ع��اد وال �ن �ف��ي للرومان
وبحكم الواقع ،مع جريانه الذيني�أملون �أن يجد مال ًذا يف مكان �آخر،
ي�ب��دو م�صطلح “املنفى” مالئما
متامًا.
وم��ع ذل ��ك ،يف حما�سهم للق�ضاء
ع�ل��ى ب�ع����ض ال���ش�خ���ص�ي��ات العامة،
حافظ الرومان عن غري ق�صد على
�أ� �س��اط�ير ال �ع��دي��د م��ن الأ�شخا�ص
ال ��ذي ��ن ق ��ام ��وا ب�ل�ع�ن�ه��م .يف بع�ض
الأح�ي��ان� ،شجع الغاء ذك��رى زعماء
غ�ي�ر �أك � �ف� ��اء �أو حم �ت �ق��ري��ن حتى
امل�ت�م�ل�ق�ين وامل �ق �ل��دي��ن .و�أ�صبحت
ال�شخ�صيات امللغاة رموزا ل�شهداء.
�شهود على الواقع
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،من وجهة نظر
عملية ،ك��ان��ت لل�صور واملنحوتات
املحجوبة عن الأنظار العامة عادة
غريبة تتمثل يف النجاة من م�صري
الع�صور القدمية .ي�ؤكد �إريك فارنر
يف كتابه “الت�شويه والتحول -لعنة
الذاكرة والبورتريه الإمرباطوري
الروماين”� ،أن ع ��ددًا م��ن متاثيل
ك��ال �ي �غ��وال ال �ت��ي مت ت�خ��زي�ن�ه��ا “يف
�أم��اك��ن �آمنة”“ ،حمفوظة جيدًا
ب�شكل مده�ش».

در�س تعلمته �أملانيا ب�شكل م�ؤمل بعد احلرب العاملية الثانية،
ومل تتعلمه الواليات املتحدة �أب ًدا يف �أعقاب احلرب الأهلية

ي�������ب�������دو
رح�������ي�������ل
دون������ال������د
ت��رام��ب �إىل
م������ارا الغ���و
وك����أن���ه ن��وع
م���ن امل��ن��ف��ى

�إزالة ر�أ�س متثال �شمعي لدونالد ترامب من متحف جريفني يف باري�س

وب��امل �ث��ل ،ع�ن��دم��ا مت جم ��رد دفن
ال�ت�م��اث�ي��ل ب� ��د ًال م��ن ت��دم�يره��ا �أو
حرقها ،غال ًبا ما مت اكت�شافها (�أعيد
اكت�شافها) يف احلفريات بعد قرون،
واعتربت قطعا نادرة و�أكرث قيمة.
ه��ذا بال�ضبط ه��و عك�س الت�أثري
امل �ط �ل��وب ع�ن��دم��ا ي�ت��م ال �ل �ج��وء �إىل
اللعنة :املنبوذ الذي ي�صبح �أيقونة.
يعد الأباطرة مثل نريون وكاليغوال،
وق ��د ت�ع��ر���ض ك��ل م�ن�ه�م��ا اىل لعنة
الذاكرة ،من بني بع�ض ال�شخ�صيات
الأكرث �شهرة من الع�صور القدمية.
وي� � ��رج� � ��ع ذل � � ��ك ج� ��زئ � � ًي� ��ا �إىل
امل��ؤرخ�ين� ،سواء كانوا يف املا�ضي �أو
احل��ا� �ض��ر ،ال��ذي��ن مل ي�ت�م�ك�ن��وا من
مقاومة �إغ��راء املبالغة يف اجلرائم
وال �ف �ج��ور وال� �ت� �ج ��اوزات املزعومة
للمحكوم عليهما ،اىل ح � ّد ن�سيان
�أي م���ص��داق�ي��ة �أو ��س�ي��اق تاريخي.
ال �ق �� �ص ����ص ال� �ت ��ي وف � � ًق ��ا ل �ه��ا عينّ
كاليغوال ح�صانه �سيناتورا �أو �أن
نريون ا�ضطهد امل�سيحيني الأوائل
(وك��ل منها غ�ير �صحيحة) ،متثل
�إع ��ادة كتابة ل�ل�ت��اري��خ ،عملت فقط
على دعم وتعزيز �أ�سطورتهما.
يع ّلمنا ف�شل الرومان يف هذا املجال
�أن��ه يف �أوق��ات ال�صراع ال�سيا�سي ،ال
يكفي حمو اللعنة لتحقيق التنفي�س
اجلماعي .يف حني �أنه �إذا كان لزاما
�إع � � ��ادة ال �ت �ف��او���ض ح� ��ول الأم ��اك ��ن
العامة وال��ذاك��رة االجتماعية ،ف�إن
جم��رد �إزال��ة ال��رم��زي��ات التذكريية
ال يكفي ملحو ال�ضرر ال��ذي احلقه
القادة ال�سيئون وان�صارهم.
والأف���ض��ل �أن نعك�س م ��ر�آة لهذه
ال�شخ�صيات ولأنف�سنا ،م��ن خالل
ع �م �ل �ي��ة ق��ان��ون �ي��ة � �ش �ف��اف��ة تك�شف
احل � �ق� ��ائ� ��ق وت � �ت � �ح� ��دى ال� �ت� �ط ��رف
ون� �ظ ��ري ��ات امل � ��ؤام � ��رة ل� �ـ “الدولة
العميقة” ،ولكنها ت�ضمن � ً
أي�ضا
ع ��دم �إف�ل��ات الأف �ع ��ال ال���س�ي�ئ��ة من
العقاب.
ه��ذا در� ��س تعلمته �أمل��ان �ي��ا ب�شكل
م ��ؤمل بعد احل��رب العاملية الثانية،
وق��د ي�ج��ادل البع�ض ب ��أن الواليات
امل�ت�ح��دة مل تتعلمه �أب� �دًا يف �أعقاب
احل��رب الأه�ل�ي��ة .ب��د ًال م��ن حموها
متامًا ،نحتاج �إىل �أن يكتب امل�ؤرخون
ب�صدق عن تلك احلقبة ،و�أن يكونوا
مب�ث��اب��ة ��ش�ه��ود ،و�أن ي�صفوا ب�شكل
ملمو�س ما حدث وملاذا.
وبد ًال من دفنهم ،نحتاج �إىل وجهة
نظر عن قادتنا� ،سواء كانوا جيدين
�أو ��س�ي�ئ�ين .وج �ه��ة ن�ظ��ر مي�ك��ن �أن
تكون يف مكان ما بني اللعنة و�سري
القدي�سني يف هذا الف�ضاء ال�شا�سع
الذي ن�سميه الواقع.
�أ�ستاذة م�ساعدة للعهد اجلديد
وامل�سيحية املبكرة وعلم الآثار
الرومانية يف جامعة ميامي ،فلوريدا.
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تاريخ من االنقالبات وال�صراعات:

مايل :ع�سكرة ال�سلطة� ،أ�سباب عميقة وقدمية!...
•• الفجر -المني �سافان * -فو�سيني توريه **
مع انقالب اجلرنال مو�سى تراوري يف  19نوفمرب
� ،1968سيطر اجلي�ش على املجال ال�سيا�سي يف
مايل ومل يرتكه �أبدً ا.
�شهدت م��ايل منذ ذل��ك احل�ين ث�لاث��ة انقالبات

ع�سكرية �أخ��رى (� .)2020 ،2012 ،1991أما
الثاين ،ال��ذي ق��ام به �أم��ادو توماين ت��وري ،فقد
�سمح ب�إر�ساء الدميقراطية يف مايل عام .1992
واالنقالب الثالث طرد �أم��ادو توماين توري هذا
عام .2012
وانتهى الأخري ،الذي نفذه املجل�س الوطني لإنقاذ

ال�شعب ،يف منت�صف -فرتة حكم �إبراهيم بوبكر
كيتا يف � 18أغ�سط�س  .2020بني االنقالبات
وال�صراعات بني الأ�شقاء والزبونية ،يبدو �أن
ال�سلطة الع�سكرية وال�سلطة ال�سيا�سية تندجمان
يف ال��واق��ع ،وخا�صة �أث��ن��اء االنتقال الع�سكري
احل��ايل .بعد ت�شكيل احلكومة املالية اجلديدة،

التي يغلب عليها الطابع الربيتوري ،مت تعيني �أول
نائب لرئي�س املجل�س الوطني لإنقاذ ال�شعب ( ّ
مت
حله) ،العقيد مالك دياو ،على ر�أ�س املجل�س الوطني
االنتقايل ،الهيئة الت�شريعية لهذا االنتقال ،انتهت
ب�إقناع مراقبي امل�شهد ال�سيا�سي امل��ايل برغبة
اجلي�ش يف احتكار كل مقومات ال�سلطة.
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حتليل
ك� �ي ��ف مي� �ك ��ن ت �ف �� �س�ي�ر ه ��ذا
ال� ��وج� ��ود امل �ن �ت �ظ��م ل �ل �ج �ي ����ش يف
امل���ش�ه��د ال���س�ي��ا��س��ي امل� ��ايل طيلة
ن�صف ق ��رن ،وال �سيما يف �ضوء
ال� � ��درا� � � �س� � ��ات ال� �ن� �ظ ��ري ��ة ح ��ول
ال�ع�لاق��ات يف الدميقراطية بني
امل��دن �ي�ين وال�ع���س�ك��ر؟ ه��ل ميكن
�إج� ��راء ان�ت�خ��اب��ات ح��رة و�شفافة
خالل �أربعة ع�شر �شه ًرا كما هو
خمطط لها؟
اجلي�ش يف قلب ال�سلطة
ال�سيا�سية منذ االنقالب
الأول عام 1968
مي� �ث ��ل االن� � �ق �ل��اب الأول يف
م ��ايل ب ��داي ��ة ت ��اري ��خ ط��وي��ل من
ال��دي�ك�ت��ات��وري��ة الع�سكرية 23-
ع��ا ًم��ا -وال���س�ي��ا��س�ي��ة ال�ت��ي يحتل
فيها اجل�ي����ش م�ك��ان��ة ب ��ارزة .من
اجل�نرال عبد اهلل �سوماري� ،أول
رئي�س �أرك��ان حتت حكم موديبو
ك�ي�ت��ا� ،إىل دي�ب��ي �سيال�س دي ��ارا،
م��روراً بكي�سيما دوك��ارا وتيكورو
ب��اج��اي��وك��و حت ��ت ق �ي ��ادة مو�سى
ت � ��راوري ،ك��ان اجل�ي����ش دائ � ًم��ا يف
قلب ال�سلطة ال�سيا�سية.
االن� �ق�ل�اب ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة التي
حدثت بعد ذلك ،حتى �آخر مرة،
�أك ��دت ه��ذا االجت� ��اه .ك��ان ميكن
الظن �أن الفرتة الدميوقراطية
( 2012-1992و-2013
 )2020كان من �ش�أنها �أن تخفف
ه��ذه الهيمنة الع�سكرية ،اال ان
ال��وج��ود ال�ه��ائ��ل للجي�ش خالل
ه��ذه الفرتة -يف حقائب الدفاع
�أو الأمن املدين �-أكد على العك�س
رجحانه .وخو ًفا من االنقالبات
امل�ح�ت�م�ل��ة �أو م��ن ب ��اب الواقعية
ال�سيا�سية -املنطق الدميقراطي
يفرت�ض م�سبقًا خ�ضوع ال�سلطة
الع�سكرية لل�سلطة ال�سيا�سية
مت تعيني العديد من ال�ضباط�أو كبار ال�ضباط يف اجلي�ش املايل
ك�سفراء حول العامل.
ومنذ بداية العملية االنتقالية
احل ��ال� �ي ��ة ،ال ي� �ب ��دو �أن تعيني
ع�سكريني يف الإدارة يف منا�صب
رئ�ي���س�ي��ة ق��د مت ت�ع�ل�ي�ق��ه .بينما
اع�ت��اد مراقبو امل�شهد ال�سيا�سي
امل � ��ايل ع �ل��ى ر�ؤي� � ��ة الع�سكريني
على ر�أ���س املناطق ،ف��إن تعيينهم
يف املنا�صب املخ�ص�صة حتى الآن
للمدنيني يثري ت�سا�ؤالت.
ه ��ذا �إ� �ض��اف��ة اىل �أن “ع�سكرة
النظام” ت� �ث�ي�ر ق� �ل ��ق بع�ض
الفاعلني ال�سيا�سيني ،وال �سيما
ح��رك��ة  5ي��ون�ي��و -جت�م��ع القوى
الوطنية -التي �أدت تعبئتها اىل
االنقالب �ضد �إبراهيم بوبكر كيتا
– ورئي�س جلنته اال�سرتاتيجية
� �ش��وغ �ي��ل ك ��وك ��اال م ��اي� �غ ��ا .ومع
الأزم� � ��ة يف م� ��ايل ،وال� �ت ��ي كانت
ع��واق�ب�ه��ا ع�ل��ى جميع م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة (ن ��زع ال�ط��اب��ع امل�ؤ�س�سي
عن اجلي�ش ،وه�شا�شة ال�سلطات

رئي�س االنتقال املايل باه نداو

انقالب ينهي حكم �إبراهيم بوبكر كيتا

�إن ع�سكرة العملية االنتقالية ،يهدد بتفاقم االنق�سام ال�سيا�سي يف مايل
ميار�س اجلي�ش ً
نفوذا يف ال�سيا�سة املالية منذ انقالب عام  1968تتاىل الأنظمة يف مايل لكن املمار�سات ال�سيا�سية تبقى مت�شابهة
ال�سيا�سية ،وانعدام الأم��ن الذي
ي��ؤث��ر على �أك�ثر م��ن  65باملائة
م��ن الأرا�� �ض ��ي)� ،أ��ص�ب�ح��ت القوة
الع�سكرية م�صدرا �سيا�سيا.
يف ظل ه��ذه ال�ظ��روف ،يحتفظ
اجل�ي����ش ب ��دور راج� ��ح ،وبالتايل
ب�سلطة تتجاوز نطاق اخت�صا�صه
الأويل .لأن� � ��ه ،جت� ��در الإ�� �ش ��ارة
هنا مرة �أخ��رى ،اىل ان الرئي�س
احل� ��ايل ل�ل�م��رح�ل��ة االنتقالية،
ب��اه ن��داو ،هو عقيد متقاعد من
اجل �ي ����ش امل � ��ايل .ن��ائ��ب الرئي�س
(املن�صب ال��ذي مت �إن���ش��ا�ؤه لأول
م��رة يف ال�ه�ن��د��س��ة ال�سيا�سية يف
م��ايل) عا�صمي غويتا ،الرئي�س
ال�سابق لـ املجل�س الوطني لإنقاذ
ال�شعب -ال��ذي مت حله بنا ًء على
طلب اجلماعة االقت�صادية لدول
غرب �إفريقيا  -هو � ً
أي�ضا عقيد.
عالوة على ذلك ،ي�شغل احلقائب
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة �أع � �� � �ض ��اء من
املجل�س الوطني لإن�ق��اذ ال�شعب
(العقيد �ساديو ك��ام��ارا يف وزارة
ال ��دف ��اع وامل �ح��ارب�ي�ن القدامى؛
امل �ق��دم ع�ب��د اهلل م��اي�غ��ا يف وزارة
الإدارة الإقليمية والالمركزية؛
العقيد م��ودي�ب��و ك��وين يف وزارة
الأمن واحلماية املدنية؛ والعقيد
الرائد �إ�سماعيل واجوي يف وزارة
امل�صاحلة الوطنية).
وت �ث�ير ه ��ذه ال�ع���س�ك��رة م�س�ألة

الإرادة احل �ق �ي �ق �ي��ة للجي�ش،
وب � ��ال � � �ت � ��ايل اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ل �ه��ذا االن �ت �ق��ال .هل
يريدون تنظيم انتخابات �شفافة
بهدف �إع��ادة ال�سلطة ال�سيا�سية
�إىل امل��دن�ي�ين على النحو املتفق
عليه مع املجموعة االقت�صادية
ل��دول غ��رب �أفريقيا؟ �إن تعيني
 13حاك ًما من �أ�صل  20حاك ًما
ج��دي �دًا مت تعيينهم ع�ل��ى ر�أ� ��س
الأق��ال �ي��م -وج�م�ي�ع�ه��م مقربون
من نائب الرئي�س عا�صمي غويتا
يو�ضح ع�سكرة االنتقال ،عندمان�ع��رف ال ��دور ال��ذي يلعبه حكام
املناطق يف تنظيم انتخابات.
تغيري يف املمار�سات
ال�سيا�سية يف مايل منذ
بداية االنتقال؟
ت �ت��اىل الأن� �ظ� �م ��ة يف م� ��ايل لكن
امل� �م ��ار�� �س ��ات ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة تبقى
مت�شابهة .يف م��ايل ،ورمب��ا �أكرث
بقليل خالل هذا االنتقال ،ميكن
ان ن�ل�اح ��ظ وج� � ��ود خ �ل ��ط بني
املجالني ال�سيا�سي والع�سكري.
مت �إن � �� � �ش� ��اء حت� ��ال� ��ف ع�سكري
م��دين -دي�ن��ي ،مع م��زج الأنواعب�ين امل �ج��االت ال �ث�لاث��ة .بداهة،
ن�شهد يف نف�س ال��وق��ت ت�سيي�س
اجلي�ش -والذي من الوا�ضح �أنه
مل يبد�أ مع هذا االنتقال -ومن

ناحية �أخ��رى ،ع�سكرة ال�سيا�سي،
�أي �أن ال �ق��وة �أ��ص�ب�ح��ت م�صدرا
للقادة ال�سيا�سيني ،مما �أدى �إىل
حم�سوبية متبادلة بني املدنيني
والع�سكريني واملتدينني.
وت �� �ش �ك �ي��ل �أع � �� � �ض ��اء اللجنة
الوطنية االنتقالية ،ي�ؤكد ذلك.
ان امل�م��ار��س��ات ال�ت��ي �ساهمت �إىل
حد كبري يف ت�شويه �سمعة النظام
القدمي ،مل تختفي ،بل تتك ّرر.
ورغ��م وج��ود �شخ�صيات تتمتع
بال�شرعية الدميقراطية داخل
هذه الهيئة الت�شريعية االنتقالية
(م��ام��ادو غا�ساما ،انتخب نائبا
�أرب��ع م��رات؛ ب��ادج��ان �أغ هاماتو،
ان�ت�خ��ب ��س�ب��ع م� ��رات� ،إل� ��خ) ،فان
ال� �ق ��رب م ��ن امل �ج �ل ����س الوطني
لإنقاذ ال�شعب يظل من العوامل
املهمة يف اختيار �أع�ضاء املجل�س
ال��وط�ن��ي االن �ت �ق��ايل ،خ��ا��ص��ة �أنه
يجب �إر��س��ال ال�سري الذاتية �إىل
نائب رئي�س املرحلة االنتقالية،
العقيد عا�صمي غوتا.
وح �ي��ث ف���ش��ل �إب��راه �ي��م بوبكر
كيتا يف حماولته تفجري حركة
 5يونيو -جتمع القوى الوطنية،
��س�ج��ل امل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي لإنقاذ
ال���ش�ع��ب ع �ل��ى م��ا ي �ب��دو جناحا.
�إن و� �ص��ول ال�ع��دي��د م��ن �أع�ضاء
هذه احلركة غري املتجان�سة �إىل
املجل�س الوطني االنتقايل ي�شبه

“غنيمة حرب” –وهي ممار�سة
�أظ�ه��رت ح��دوده��ا يف ظ��ل النظام
املنتهية واليته.
انتقال م�شابه ملا
حدث عام 2012؟
ال مي �ك��ن �أن ي �ك��ون الت�شابه
م� ��ع ال � �ف �ت�رة االن �ت �ق��ال �ي��ة لعام
� 2012أك �ث��ر � �ص �ع��وب��ة ،حيث
يبدو �أن االنقالبني الع�سكريني
متباعدين ج �دًا� .إذا ك��ان التمرد
يف م�ع���س�ك��ر ك��ات��ي ع ��ام 2012
هو ال��ذي �سيتحول �إىل انقالب،
ف� � � ��إن االن� � �ق �ل��اب ع � ��ام 2020
ه ��و ت �ت��وي��ج ل �ث�لاث��ة �أ� �ش �ه��ر من
االحتجاج ال�شعبي م��ع حركة 5
يونيو -جتمع ال�ق��وى الوطنية،
ك ��ر�أ� ��س ح� ��رب� ��ة .وع �ل��ى عك�س
ع� � � ��ام  ،2012ح � �ي� ��ث ك ��ان ��ت
ه �ن��اك ج�م�ع�ي��ة وط�ن�ي��ة (الهيئة
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ال��راب �ع��ة) -وت ��وىل
رئ �ي �� �س �ه��ا دي��ون �� �س��ون��دا ت � ��راوري
من�صب الرئي�س امل�ؤقت لالنتقال
ال يتمتع �أع�ضاء املجل�س احلايلب�أي �شرعية مبا انه مت تعيينهم.
وبالتايل ،ال ميكن لهذا املجل�س
ال�شروع يف �إ�صالحات مهمة مثل
ت�ط�ب�ي��ق ات �ف��اق اجل ��زائ ��ر ،الذي
يتطلب تنفيذه الكامل مراجعة
د�ستورية.
ومع ذلك ،فقد واجهت ال�سلطة

املنتهية والي�ت�ه��ا ح��رك��ة �شعبية
وا��س�ع��ة�“ ،أنتي �أ بانا” (�صيغة
ت �ع �ن��ي يف ل �غ��ة ب ��ام� �ب ��ارا “نحن
نرف�ض”) .وقفت �أنتي �أ بانا �ضد
ال�ت�ع��دي��ل ال��د��س�ت��وري ال ��ذي كان
�سي�سمح بتطبيق هذه االتفاقية.
مثلما ا��ش�ت�ب��ه ك�ث�ير م��ن النا�س
يف �أن ال��رئ�ي����س �إب��راه �ي��م بوبكر
كيتا ق��ام بتكوين جمعية وطنية
خ�صي�صا لتمكنه من
م�صممة
ً
�إج��راء هذا التعديل الد�ستوري.
يف الوقت الراهن ،يبدو �أن جميع
حم ��اوالت امل��راج�ع��ة الد�ستورية
قد ف�شلت.
ان حماولة الع�سكريني املرور
بقوة لإج��راء مراجعة د�ستورية،
ق ��د ت � � ��ؤدي �إىل خ �ل��ق � �ش �ك��ل من
“حتالف الأح� ��زاب ال�سيا�سية”
ال �ت��ي ��س�ت�ت�ح��د � �ض��د ال�سلطات
االنتقالية .و�سرتى الأح��زاب يف
ذل��ك فر�صة للعودة �إىل امليدان،
ه��م “غري املحبوبني” يف هذا
االنتقال .ان خطر التعرث كبري،
خا�صة �أن النتائج على امل�ستوى
الأمني غائبة متا ًما.
ماذا عن املجموعة
االقت�صادية لدول غرب
�أفريقيا وفرن�سا؟
قد جتد املجموعة االقت�صادية
ل��دول غرب �أفريقيا ،وهي العب

مركزي يف املفاو�ضات مع املجل�س
الوطني لإنقاذ ال�شعب ،نف�سها يف
ف��خ �إذا ان��زل�ق��ت االو� �ض��اع .وهذا
ه ��و � �س �ب��ب ت �ع �ب�يره��ا ع ��ن قلقها
لل�سلطات االنتقالية ب�ش�أن اعتقال
�شخ�صيات خارج �أي �إطار قانوين،
وعدم حل املجل�س الوطني لإنقاذ
ال�شعب.
و ُتعد فرن�سا � ً
أي�ضا الع ًبا رئي�س ًيا
يف �أزمة مايل ،نظ ًرا لوجود �أكرب
وح��دة ع�سكرية لها خ��ارج ترابها
ال��وط �ن��ي .ومي �ك��ن تف�سري دعوة
الرئي�س االنتقايل ب��اه ن��داو �إىل
ق�صر الإل �ي��زي��ه ،وه��و االجتماع
ال��ذي مل يت�سرب منه �إال القليل
من املعلومات ،على �أنها حماولة
ا�سرتداد من جانب باري�س.
وم��ع ذل��ك ،ال ي�ب��دو �أن الر�أي
ال�ع��ام يف م��ايل يتفهم ا�ستعجال
ف��رن���س��ا -وم�ي�ن��و��س�م��ا  -تطبيق
ات� �ف ��اق اجل� ��زائ� ��ر ،رغ� ��م تدهور
الأو�ضاع الأمنية.
ومن بني احلركات التي تطالب
برحيل القوات الفرن�سية -الذي
ق ��د ي �ت �ح��ول �إىل ك ��ارث ��ة ب�سبب
اح�ت�م��ال و��ص��ول اجل�ه��ادي�ين �إىل
باماكو -هناك جمموعات �صغرية
م��ن �أق �� �ص��ى ال �ي �� �س��ار الأفريقي
وم�صدرها ال�سيا�سي الرئي�سي هو
“مناه�ضة اال�ستعمار” .من جهة
اخ ��رى ،يجد ال ��ر�أي ال�ع��ام املايل

الأزمة يف منطقة ال�ساحل هي قبل كل �شيء �أزمة اجتماعية�-سيا�سية قبل �أن تكون �أزمة ع�سكرية

تثري هذه الع�سكرة م�س�ألة الإرادة احلقيقية للجي�ش ،وبالتايل اال�سرتاتيجية ال�سيا�سية لهذا االنتقال

زعيم االنقالب النقيب �أمادو �سانوغو (و�سط ال�صورة)

للجي�ش دور ا�سا�سي

�صعوبة يف ف�ه��م �سبب التطبيع
مع الذين حتالفوا مع احلركات
اجل�ه��ادي��ة ع��ام  ،2012والذين
ه��م �أ��س��ا���س ه��ذه الأزم ��ة برمتها
(احلركة الوطنية لتحرير �أزواد،
الآن تن�سيقية �أزواد).
وي ��زداد ع��دم الفهم عمقًا منذ
�أن ُمنع اجلي�ش املايل من دخول
كيدال من قبل اجلي�ش الفرن�سي
ع � ��ام  .2013ه � ��ذا الغمو�ض
يف ال �� �س �ي��ا� �س��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة ،دون
التخفيف من م�س�ؤوليات القوة
اال��س�ت�ع�م��اري��ة ال���س��اب�ق��ة ،ي�ساهم
يف ت�أجيج كل نظريات (امل�ؤامرة
�أم ال) التي ترى �أن فرن�سا تقف
وراء احل��رك��ات االنف�صالية و -
�أو اجل �ه��ادي�ي�ن ،ل�ل�ح���ص��ول على
ال�ثروة ال�ضخمة يف باطن �أر�ض
�شمال مايل.
�إن ع�سكرة هذا االنتقال ،بعيدًا
ع��ن ح��ل ه��ذه الأزم ��ة يف منطقة
ال�ساحل -التي هي قبل كل �شيء
�سيا�سية -تهدد بتفاقم االنق�سام
ال���س�ي��ا��س��ي يف م� ��ايل .وي �ب��دو �أن
الأول��وي��ات ال�ت��ي يجب �أن تكون
للمرحلة االنتقالية (العدالة،
و�إن � �ه� ��اء الإف �ل ��ات م ��ن العقاب،
وم��راج �ع��ة ال���س�ج��ل االنتخابي،
وال �ت �ح �� �ض�ي�ر الن� �ت� �خ ��اب ��ات ذات
م�صداقية ،واكت�ساح املناطق التي
يحتلها اجلهاديون ،وما �إىل ذلك)
قد مت اعتبارها م�سائل ثانوية.
وعلى العك�س من ذل��ك ،ن�شهد
وج � ��ودًا م �ت��زاي �دًا ل�ل�ج�ي����ش على
ال�ساحة ال�سيا�سية يف مايل ،رغم
ان ع��امل ال�سيا�سة الكامريوين
جان �إميانويل بوندي ،قد حذّرنا
قبل ب�ضع �سنوات م��ن �أن الأمل
القائم على اجلي�ش ه��و �سراب.
وق � ��د ت � ��أك� ��د ه � ��ذا ب��ال �ن �ظ��ر اىل
التاريخ ال�سيا�سي لأفريقيا منذ
اال�ستقالل .ومن املحتمل للغاية
اليوم� ،أن الأ�شهر الثمانية ع�شر
املخطط لها يف البداية لالنتقال
�سيتم جتاوزها.
ومن الوا�ضح � ً
أي�ضا� ،أن اجلي�ش
�سي�سعى للت�أثري على املحطات
االن �ت �خ��اب �ي��ة امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة .ومن
خ�لال رغبته يف تكليف العملية
االن�ت�ق��ال�ي��ة ب��إ��ص�لاح��ات تتطلب
م ��راج� �ع ��ة د�� �س� �ت ��وري ��ة ،يخاطر
امل �ج �ت �م��ع ال� � ��دويل ب �ت �ع��زي��ز هذا
امل� ��وق� ��ف ال �ع �� �س �ك ��ري .يف ح�ي�ن،
ُي� �ج� �م ��ع ج �م �ي��ع اخل� �ب� ��راء على
ح�ق�ي�ق��ة �أن الأزم� � ��ة يف منطقة
ال�ساحل هي قبل كل �شيء �أزمة
اجتماعية �-سيا�سية قبل �أن تكون
�أزم � ��ة ع �� �س �ك��ري��ة ...ه��ل ان هذا
االنتقال ميلك ال�شرعية لإجراء
�إ�صالحات؟

ترجمة خرية ال�شيباين
* �أ�ستاذ  -باحث يف علم
االجتماع ال�سيا�سي
بجامعة �سيغو
** طالب دكتوراة يف
الأنرثوبولوجيا يف معهد
الرتبية اجلامعية يف
باماكو.
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ويل عهد الفجرية ي�ستقبل رئي�س االحتاد الدويل للمالكمة
•• الفجرية -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حممد ب��ن حمد ب��ن حممد ال�شرقي
ويل عهد الفجرية ،يف ق�صر الرميلة ،عمر كرميليف رئي�س
االحت ��اد ال ��دويل مل�لاك�م��ة ال �ه��واة ،ال ��ذي ق��دم لل�سالم على
�سموه.
ورح ��ب �سمو ويل ع�ه��د ال�ف�ج�يرة برئي�س االحت ��اد الدويل
للمالكمة ،م�شيداً باجلهود الكبرية التي يبذلها االحتاد
ال� ��دويل واالحت ��ادي ��ن الآ� �س �ي��وي والإم ��ارات ��ي ل�ل�م�لاك�م��ة يف
دع��م ريا�ضة املالكمة بالدولة وتوفري االحتكاك لالعبني
الإم ��ارات �ي�ي�ن ،و�إك���س��اب�ه��م اخل �ب��رات ،م��ن �أج ��ل �أن تت�صدر

م�لاك�م��ة الإم � ��ارات امل�ك��ان��ة ال�ت��ي ت�ستحقها ع�ل��ى امل�ستويني
الإق �ل �ي �م��ي وال �ع��امل��ي .و�أك� ��د ��س�م��وه �أن ال��ري��ا� �ض��ة يف �إم ��ارة
الفجرية ،و�صلت �إىل م�ستوى رفيع بف�ضل توجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم الفجرية وحر�ص �سموه على ا�ست�ضافة الإم��ارة �أبرز
املنا�سبات الريا�ضية القارية والدولية ملا تتمتع به من بنية
حتتية متطورة جلميع الألعاب اجلماعية والفردية ،ف�ضال
عن �إعدادها الالعبني لدعم املنتخبات الوطنية.
وا�ستمع �سمو ويل عهد الفجرية من عمر كرميليف رئي�س
االحتاد الدويل للمالكمة ل�شرح مف�صل عن �أبرز امل�ستجدات
يف عامل لعبة املالكمة ،على ال�ساحة الدولية ،كما اطلع على

حت�ضريات االحتاد الدويل للمالكمة ،وا�ستعداداته لتنظيم
بطولة العامل للمالكمة التي �ست�ست�ضيفها �إم��ارة الفجرية
خالل العام اجلاري ،حتت رعاية �سموه .و�شكر رئي�س االحتاد
العاملي للمالكمة� ،سمو ويل عهد الفجرية على دعمه للعبة
املالكمة ،م�شيداً باملرافق الريا�ضية املتطورة يف الفجرية
وا��س�ت�ع��دادات�ه��ا ال�ستقبال ال�ع��دي��د م��ن ال�ب�ط��والت الدولية
للألعاب الريا�ضية.
ح�ضر اللقاء � ..سعادة حممد �سعيد ال�ضنحاين مدير الديوان
الأمريي بالفجرية و�سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو
ويل عهد الفجرية والعميد �أحمد حمدان ال��زي��ودي املدير
التنفيذي لنادي الفجرية للفنون القتالية.
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دوري �أبطال �أوروبا ..خماوف من ا�ستمرار مترد الأر�ض على �أ�صحابها يف �إياب الدور الـ 16
•• �أبوظبي-وام:

م��ع اق�ت�راب م��وع��د م�ب��اري��ات العودة
ل� � ��دور ال� � �ـ  16م ��ن دوري �أب� �ط ��ال
�أوروب ��ا التي �ستجمع بني يوفنتو�س
وب� � ��ورت� � ��و ،وب ��رو� � �س � �ي ��ا دورمت � ��ون � ��د
و�أ��ش�ب�ي�ل�ي��ة ،وب��اري ����س ��س��ان جريمان
وب��ر� �ش �ل��ون��ة ،ول �ي �ف��رب��ول وليبزج،
وريال مدريد و�أتالنتا ،ومان�شي�سرت
�سيتي وبورو�سيا مون�شن ج�لاد باخ،
وبايرن ميونيخ والت�سيو ،وت�شيل�سي
و�أتليتيكو مدريد ..والتي �ستقام على
م��دار �أ�سبوعني يف �أي��ام  10و  11و
 17و  18من ال�شهر اجلاري ،حل�سم
الت�أهل �إىل ربع النهائي يف البطولة
الأق� ��وى وااله ��م ل�ل�أن��دي��ة الأبطال
يف �أوروب ��ا ..تختلط م�شاعر اخلوف
ب��ال �ق �ل��ق وال �� �ش ��ك واالرت� � �ب � ��اك ،من
ا�ستمرار مترد املالعب على �أ�صحابها،
حيث �أن مباريات دور الذهاب �شهدت
ظاهرة غريبة ،ورقما قيا�سيا تاريخيا
يتمثل يف خ�سارة  7فرق من  8على
مالعبها ،ورمب��ا يكون ق��د �ساهم يف
ذل��ك غ�ي��اب اجل�م�ه��ور ع��ن احل�ضور

على خلفية جائحة كورونا� ،أو انتقال
مباريات بع�ض الأن��دي��ة �إىل مالعب
خارجية.
ورغ��م �أن ه��ذه االن�ت���ص��ارات ال�سبعة
ل�ف��رق خ ��ارج ملعبها ت��ر��س��م مالمح
ال��دور رب��ع النهائي للبطولة ب�شكل
كبري للفرق الأكرث تر�شيحا للت�أهل،
�إال �أن�ه��ا ال زال��ت ت�شعر ب��اخل��وف من
ا��س�ت�م��رار م�شهد مت��رد الأر� ��ض على
�أ��ص�ح��اب�ه��ا ،مب��ا يجعل ك��ل املفاج�آت
واردة.
وم ��ن خ�ل�ال ن�ت��ائ��ج ج��ول��ة الذهاب،
�أ�صبح بايرن ميونخ الأملاين وباري�س
�� �س ��ان ج �ي�رم� ��ان ال �ف��رن �� �س��ي طرفا
امل�ب��اراة النهائية للبطولة يف املو�سم
املا�ضي ،ومان�ش�سرت �سيتي وليفربول
الإجنليزي �أق��وى املر�شحني للعبور
�إىل دور الثمانية� ،إذا خلت مبارياتهم
يف ج��ول��ة الإي� ��اب م��ن امل �ف��اج ��آت ذات
العيار الثقيل.
وحقق كل من بايرن و�سان جريمان الأول على على الت�سيو الإيطايل  / 4بورو�سيا مون�شن ج�لادب��اخ واليبزج
ومان�ش�سرت �سيتي ول�ي�ف��رب��ول فوزا  ، 1وفاز �سان جريمان على بر�شلونة الأمل ��ان �ي�ي�ن ع �ل��ى ال�ت�رت �ي��ب بنتيجة
�صريحا وحا�سما ب�شكل كبري خارج الإ� �س �ب��اين بالنتيجة نف�سها  ،فيما واحدة هي � / 2صفر.
ملعبهم يف جولة ال��ذه��اب حيث فاز فاز مان�ش�سرت �سيتي وليفربول على ومن املتوقع �أال يجد بايرن ميونيخ

ح ��ام ��ل ال �ل �ق��ب � �ص �ع��وب��ة ك� �ب�ي�رة يف
جت��دي��د ال�ف��وز على الت�سيو �إي��اب��ا يف
 17مار�س اجلاري ،فيما لن تكون
مهمة بر�شلونة �سهلة على الإطالق

على ملعب �سان جريمان خا�صة مع
امل�ستوى املرتاجع للفريق الكتالوين
يف املو�سم احلايل والذي �أبعده ب�شكل
كبري ع��ن املناف�سة على الأل �ق��اب ،يف
امل��و� �س��م احل ��ايل حت��ت ق �ي��ادة مدربه
ال �ه��ول �ن��دي رون ��ال ��د ك ��وم ��ان ال ��ذي
اع�ترف بعد الهزمية القا�سية �أمام
� �س��ان ج�ي�رم ��ان ذه ��اب ��ا ب� � ��أن فريقه
ا� �س �ت �ح��ق اخل �� �س ��ارة و�أن ال� �ع ��ودة يف
النتيجة �إيابا �ستكون �أمرا �صعبا.
وم��ن خ�لال م�ستوى بر�شلونة هذا
ال �ع��ام� ،سيكون م��ن ال�صعب للغاية
على الفريق تكرار الرميونتادا التي
حققها �أم��ام �سان جريمان قبل �أربع
��س�ن��وات ع�ن��دم��ا �سقط �أم��ام��ه �صفر
 ، 4 /ذه��اب��ا يف باري�س ب��دور ال�ـ 16
للبطولة نف�سها ،ثم رد بقوة 1 / 6
�إيابا على ا�ستاد "كامب نو" برب�شلونة
�إيابا ليت�أهل �إىل دور الثمانية بالفوز
 5 / 6يف جمموع املباراتني.
ويف ال��وق��ت نف�سه ،برهن مان�ش�سرت
� �س �ي �ت��ي ع �م �ل �ي��ا ع �ل��ى �أن � ��ه م ��ن �أك�ث�ر
املر�شحني للفوز باللقب الأوروب ��ي
يف امل��و��س��م احل ��ايل ب�ع��د ف ��وزه ذهابا

على بورو�سيا مو�شنن جالدباخ / 2
�صفر دون جم�ه��ود ك�ب�ير ،علما ب�أن
امل �ب��اراة �أق�ي�م��ت ع�ل��ى م�ل�ع��ب حمايد
ه��و "بو�شكا�ش �آرينا" يف العا�صمة
املجرية بوداب�ست ب�سبب قيود ال�سفر
التي تفر�ضها �أملانيا.
ووا��ص��ل مان�ش�سرت �سيتي انطالقته
ال ��رائ� �ع ��ة يف امل��و� �س��م احل � ��ايل حيث
حقق ال�ف��وز ال�ـ  20ل��ه على التوايل
يف خمتلف البطوالت ،وب��ات م�ؤهال
ل �ت �م��دي��د ه � ��ذه امل �� �س�ي�رة الناجحة
يف ظ��ل ت ��أل��ق ال �ع��دي��د م��ن العبيه،
واك �ت �م��ال � �ص �ف��وف��ه ب���ش�ك��ل ك �ب�ير يف
ال�ف�ترة احل��ال�ي��ة حت��ت ق�ي��ادة املدرب
الإ�سباين جو�سيب جوارديوال ،الذي
ي�أمل يف منح الـ"�سيتزنز" �أول لقب
له يف دوري �أبطال �أوروب��ا و�أن يكون
ه��و اللقب ال�ث��ال��ث ل��ه على امل�ستوى
ال �� �ش �خ �� �ص��ي ح �ي��ث �أح� � � ��رزه مرتني
�سابقتني مع فريقه القدمي بر�شلونة.
يف الوقت نف�سه ،وعلى ح�ساب فريق
�أملاين �آخر هو اليبزج ،حقق ليفربول
فوزا ثمينا بهدفني نظيفني واقرتب
ب�شدة من دور الثمانية �أوروبيا رغم

كبوته احلالية يف رحلة ال��دف��اع عن
لقبه بالدوري الإجنليزي و�سقوطه
يف فخ الهزمية يف �آخر �أربع مباريات
خا�ضها بامل�سابقة املحلية.
ورغ��م ف��وز ثالثة ف��رق �أخ��رى خارج
ملعبها ،تبدو الفر�صة �سانحة �أمام
امل �ن��اف ����س ل�ق�ل��ب ال�ن�ت�ي�ج��ة ل�صاحله
�إي ��اب ��ا ال��س�ي�م��ا و�أن ال �ف��وز يف جولة
الذهاب كان بفارق هدف واحد حيث
ف��از برو�سيا دورمت��ون��د الأمل��اين على
�إ�شبيلية الإ�سباين  ، 2 / 3وت�شيل�سي
الإجن �ل �ي ��زي ع �ل��ى �أت �ل �ت �ي �ك��و مدريد
الإ�سباين � / 1صفر ،وري��ال مدريد
الإ�سباين على �أتاالنتا الإيطايل / 1
�صفر �أي�ضا.
ويف امل �ق��اب��ل ،ان�ت�ه��ت م �ب ��اراة واح ��دة
فقط يف جولة الذهاب بفوز �أ�صحاب
الأر�ض وكان الفوز من ن�صيب بورتو
الربتغايل الذي تغلب على يوفنتو�س
الإي� � �ط � ��ايل  ،1 / 2ل �ك��ن الأخ �ي��ر
ي�ستطيع قلب النتيجة ل�صاحله على
ملعبه �إيابا يف ظل ف��ارق الإمكانيات
بني الفريقني اللذين توج كل منهما
بلقب البطولة مرتني �سابقتني.

ال�شارقة لريا�ضة املر�أة يت�ألق يف ريا�ضة النبالء
بـ  25العبة مع منتخب الإمارات للمبارزة
•• ال�شارقة -الفجر:

يعي�ش نادي ال�شارقة لريا�ضة املر�أة
ط�ف��رة ك�ب�يرة يف ري��ا��ض��ة املبارزة،
و�أك�ب�ر دل�ي��ل ع�ل��ى ذل��ك ه��و وجود
 25الع�ب��ة م��ن �أ��ص��ل  47العبا
والعبة ملنتخب الإمارات الذي دخل
مع�سكراً داخليا يف الوقت الراهن
ا� �س �ت �ع��داداً ل�ل�ب�ط��والت الإقليمية
وال �ع��امل �ي��ة امل �ق �ب �ل��ة ،وي �� �ص��ل عدد
الالعبات الالئي ميار�سن املبارزة
يف ال� �ن ��ادي امل�خ���ص����ص للريا�ضة
الن�سائية �إىل  45العبة يف خمتلف
امل��راح��ل ال�سنية ،والعنا�صر التي
متت اختيارهن ل�صفوف املنتخب
االماراتي يف العمومي والنا�شئات
هن :العنود ال�سعدي ،دانة �شطاف،
رمي ال�شماع ،وفجر املرزوقي ،زينب
احلو�سني ومريه احلمادي ،مو�ضى

دروي����ش� ،إمي��ان ال�سويدي ،عفراء
ع �ب��داهلل� ،شيخة ي��و��س��ف� ،صاحلة
البلو�شي ،امل�ه��ا البلو�شي ،وح�صة
�أح �م��د ،وذل ��ك يف � �س�لاح االيبيه.
�أم ��ا يف ��س�لاح ال�ف�ل��وري��ه فيتواجد
ال�ل�اع� �ب ��ات :ل �ط �ي �ف��ة احلو�سني،
مرمي النقبي ،جنالء املدفع ،نادية
ج��ا� �س��م ،م �ه��رة ال �� �س �ع��دي ،الهيام
ال �ب �ل��و� �ش��ي� ،آم� �ن ��ة احل � �م� ��ادي ،ويف
�سالح ال�سابر يتواجد الالعبات:
�أم� � ��اين الأم � �ي ��ري ،ن� ��وف حممد،
مهرا علي.
يف ال �ب��داي��ة �أ�� �ش ��ادت ن ��دى النقبي
م ��دي ��ر ع � ��ام م ��ؤ� �س �� �س��ة ال�شارقة
ل��ري��ا� �ض��ة امل� � ��ر�أة ب �ه��ذه الريا�ضة
التي يطلق عليها ريا�ضة النبالء
قائلة� ":إنها بالفعل من الريا�ضات
التي ميكن ممار�ستها دون خوف �أو
قلق م��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا احلايل،

حماكم دبي

ووف� � ��ق ات � �خ� ��اذ امل ��ؤ� �س �� �س��ة لكافة
الإج� � ��راءات االح�ت�رازي ��ة ل�ضمان
�سالمة العباتها والأط�ق��م الفنية
والإداري� ��ة ،حيث �أن الأدوات التي
يتم التدريب وخو�ض املباريات بها
�آمنة وحتافظ على الالعبات ب�شكل
كامل ي�صل �إىل  ،"100%وعملية
التعقيم م�ستمرة كل �ساعة خالل
التدريب واملناف�سات ،و�أن االهتمام

وال ��دع ��م ال �ك �ب�يري��ن ال� ��ذي جنده
م��ن ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة ج��واه��ر بنت
حم �م��د ال �ق��ا� �س �م��ي ق��ري �ن��ة حاكم
ال���ش��ارق��ة يجعلنا ن�ف�ك��ر يف مزيد
من التطور �إ�ضافة �إىل الدعم من
جمل�س ال�شارقة الريا�ضي ،لرعاية
امل ��وه ��وب�ي�ن ل�ل��أل� �ع ��اب ال� �ف ��ردي ��ة،
وبالأخ�ص الأوملبية".
و�أ� �ض��اف��ت ن ��دى النقبي ":لدينا

حماكم دبي

ق��اع��دة عري�ضة وتت�سع ي��وم�اً بعد
الآخ��ر يف ن��ادي ال�شارقة لريا�ضة
املر�أة من خالل وجود ما ي�صل �إىل
 45العبة يف كافة املراحل ،ووجود
ج �ه��از ف �ن��ي ع �ل��ى ق� ��در ك �ب�ير من
اخلربة والكفاءة وامل�ستوى املتميز
يف ال�ب�ط��والت ال �ق��اري��ة ،مم��ا جعل
امل �ب ��ارزة ب��ال �ن��ادي ت�ت���ص��در امل�شهد
الريا�ضي ،ووج��ود ع��دد كبري من
امل �ي��دال �ي��ات امل�ت�ن��وع��ة ب�ي�ن ج ��دران
ال�ن��ادي على م��دار �سنوات ما�ضية
ول ��دي� �ن ��ا خم �ط �ط��ات م�ستقبلية
وا�سرتاتيجية لكي يكون التطور
ك� �ب�ي�را م� ��ن خ �ل��ال ال � �ت ��واج ��د يف
العديد من املحافل الدولية ،هذا
�إىل جانب االهتمام الكبري الذي
يوليه احت��اد امل �ب��ارزة لهذه اللعبة
برئا�سة ال�شيخ املهند�س �سامل بن
�سلطان القا�سمي".

وق��ال��ت م �ي �ث��اء ب��ن � �ض��اوي مدير
ال� �ن ��ادي بالوكالة ":ه ��ذا العدد
الكبري من العبات النادي ب�صفوف
امل�ن�ت�خ��ب نقطة �إي�ج��اب�ي��ة للغاية،
ونحن النادي الوحيد ال��ذي لديه
ه ��ذا ال� �ع ��دد ،وامل �� �س �ت��وي��ات الفنية
م ��رت� �ف� �ع ��ة ،وك � ��ل ال �ل�اع � �ب ��ات من
امل��واط �ن��ات وه ��ي ن�ق�ط��ة �إيجابية
للغاية ،وميتلك النادي العديد من

حماكم دبي

امل�ي��دال�ي��ات اال��س�ي��وي��ة واخلليجية
والعربية والدولية وم�ؤ�شر ي�ؤكد
�أننا يف تطور كبري يف هذه الريا�ضة
التي يطلق عليها ريا�ضة النبالء".
و�أ��ض��اف��ت ميثاء ب��ن �ضاوي ":كل
عام نقوم بعمل مع�سكر موهوبات
ومل� ��دة ��ش�ه��ر وي �ت��م خ�ل�ال��ه انتقاء
الأف���ض��ل لت�أهيلهن ليتم �ضمهن
ل�صفوف املنتخب الوطني".

وي �ت��وىل ت��دري��ب امل �ب��ارزة بالنادي
ك��ل م��ن امل�صريتني ري �ه��ام ح�سني
وجن � ��وى ع �ب��دامل �ع �ط��ي ،ولديهما
خ �ب��رة وب � �ط� ��والت خم �ت �ل �ف��ة على
امل �� �س �ت��وى امل �ح �ل��ي امل �� �ص��ري وق ��ارة
�أفريقيا والوطن العربي ،وت�شهد
اللعبة معهما م��زي��دا م��ن التطور
يف ظ ��ل ال ��دع ��م ال �ك �ب�ير املتواجد
بالنادي.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2018/265بيع عقار مرهون
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العدد  13179بتاريخ 2021/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2019/173تنفيذ جتاري

العدد  13179بتاريخ 2021/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2019/173تنفيذ جتاري

طالب التنفيذ :بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود
عنوانه � :إمارة دبي  -دبي  -مكتب الإدارة ال�شرق االو�سط  ،مدينة دبي للإنرتنت � ،ص ب  ، 66دبي  ،الإمارات العربية املتحدة  -هاتف
 - 043904722 :فاك�س  - 043906607 :رقم مكاين 1412776600 :
املنفذ �ضده  :العقارية لال�ستثمار (�ش ذ م م)  -و�آخرون
عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -بردبي  -دبي  -جرين كوميونيتي  -بالقرب من �شارع ال�شيخ زايد  -مبنى العقار لال�ستثمار -
الطابق الأول
املنفذ �ضده  /فيكرام ب �شيتي  -املنفذ �ضده  /العقارية لال�ستثمار
ان��ه يف ي��وم الأرب �ع��اء امل��واف��ق  2021/3/10ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي ��ام ال�ث�لاث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادن��اه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االم��ارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف
املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام
التالية جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية (حق انتفاع)  -املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار الأول  -رقم
االر�ض  - 353 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :تريا�س ابارمتنت  - 1رقم العقار  - 4030 :امل�ساحة  467.63 :مرت مربع  -املقدرة
بـــ ( )2.573.743 /29درهم  -مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

طالب التنفيذ :بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود
عنوانه � :إمارة دبي  -دبي  -مكتب الإدارة ال�شرق االو�سط  ،مدينة دبي للإنرتنت � ،ص ب  ، 66دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
 هاتف  - 043904722 :فاك�س  - 043906607 :رقم مكاين 1412776600 :املنفذ �ضده  :فيكرام ب �شيتي  -و�آخ��رون  -عنوانه � :إم��ارة دبي  -جممع دبي لال�ستثمار الأول  -قطعة ار���ض رقم ، 353
مبنى تريا�س ابارمتنت  ،املبنى رقم � ، 1شقة رقم  - 4030الطابق  ، 3يولك دي  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة  -تلفون /
 ، 043592588مكاين 1456766388 :
انه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/3/10ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه اي��داع كامل الثمن وامل�صاريف
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية (حق انتفاع)  -املنطقة  :جممع دبي
لال�ستثمار الأول  -رقم االر�ض  - 353 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :تريا�س ابارمتنت  - 1رقم العقار  - 4030 :امل�ساحة :
 467.63مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )2.573.743 /29درهم  -مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

طالب التنفيذ :بنك برودا  -عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة تيكوم � -شارع ال�شيخ زايد  -بالقرب من حمطة مرتو مدينة
دبي للإنرتنت برج ال�شعفار  1الطابق 24
املنفذ �ضده  :ايرفريت لل�سفر وال�سياحة  -و�آخرون  -عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة الكرامة  -رقة املطني � -شارع  6متفرع
من �شارع خالد بن الوليد  ،بالقرب من م�سجد عي�سى �صالح القرق  ،ملك علي خليفة بن بلي�شة مكتب 101
انه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/3/10ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى
بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
( )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 62امل�ساحة  82.48 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى
� :سيتادل تاور  -رقم الوحدة  - 3403 :واملقدرة بـــ ( )714.414.86درهم ويباع العلى عطاء.
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

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

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

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

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 2021/12 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /عرفات مويدو كونكام نريافومل  -هندي اجلن�سية
يرغب يف بيع وتنازل كامل ح�صته  %100وذلك اىل ال�سيد /حممد مع�صوم مياه حم�سن
مياه  -بنغالدي�شي اجلن�سية يف الرخ�صة "مطعم بخاري" ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )22475ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 2021/13 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد� /شجيله �شمري بني تاديان تاديان حمزه  -هندية
اجلن�سية ترغب يف بيع وتنازل كامل ح�صتها  %100وذلك اىل ال�سيدة� /سوروجيا بانو
�صالح الدين �شاه احلميد  -هندية اجلن�سية يف الرخ�صة "كافترييا ال�صرب" ت�أ�س�ست
ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )753600ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بال�شارقة .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 2021/14 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /ل�ؤي قدوره  -اجلن�سية �سانت كيت�س ونافي�س يرغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /را�شد حممد را�شد طار�ش املري � -إماراتي اجلن�سية
بن�سبة  %51وال�سيد /خالد قدوره  ،اجلن�سية �سانت كيت�س ونافي�س بن�سبة  %24وال�سيد /غيث قدوره ،
اجلن�سية �سانت كيت�س ونافي�س ونافي�س بن�سبة  %25وذلك يف الرخ�صة التجارية امل�سماة با�سم (التنقيب
ملقاوالت حفر وردم وت�سوية االرا�ضي ) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم ()546351
مت تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة  -مت
تغيري اال�سم التجاري من التنقيب ملقاوالت حفر وردم وت�سوية االرا�ضي اىل التنقيب ملقاوالت حفر وردم
وت�سوية االرا�ضي ذ م م .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
�صناعية  /5ال�شارقة

الكاتب العدل
�صناعية  /5ال�شارقة

طالب التنفيذ :بنك برودا  -عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة تيكوم � -شارع ال�شيخ زايد  -بالقرب من حمطة مرتو مدينة
دبي للإنرتنت برج ال�شعفار  1الطابق 24
املنفذ �ضده  :جاوراف ميهرا رام كي�شان ميهرا  -و�آخرون  -عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة الكرامة  -رقة املطني � -شارع 6
متفرع من �شارع خالد بن الوليد  ،بالقرب من م�سجد عي�سى �صالح القرق  ،ملك علي خليفة بن بلي�شة مكتب 101
املنفذ �ضده  :ايرفريت لل�سفر وال�سياحة  -املنفذ �ضده  :جاوراف ميهرام رام كي�شان ميهرا
انه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/3/10ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى
بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
( )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
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بعيدا عن قمة ك�أ�س البولو الذهبية

�إيفزا مهرة يف مواجهة ذئاب كافو وزيدان �أمام بنجا�ش
•• دبي-الفجر:

18

بعيدا عن قمة بطولة ك�أ�س دب��ي �إي�ف��زا الذهبية للبولو 2021
والتي تختتم يوم بعد غد اجلمعة ت�شهد مالعب ن��ادي ومنتجع
احلبتور للبولو والفرو�سية اليوم الأربعاء مباراتني قويتني ت�سعى
خاللها الفرق الأربعة �إىل ت�ضميد جراحها وجتميل �صورتها بعد
ابتعادها عن قمة الكا�س ولعل ما مييز مباراتي اليوم هي الأجواء
امل�صاحبة للمباريات وال�ت��ي تبتعد ع��ن التوتر وال�شد الع�صبي
ويتوقع اخلرباء انريتقي امل�ستوى الفني ون�شهد مهرجان �أهداف

و�أداء �أف�ضل لهذه الفرق عما كانت عليه خالل الدور الت�أهيلي وما بعد ان متاثل لل�شفاء ومانويل بالزا  6جول وجرونيمو ديل كاريل
بعده  .ففي الثانية ظهرا �سوف يواجه فريق �إيفزا مهرة مناف�سه  7جول و�سيمونربادو  8جول و ميثل فريق بنجا�ش (  18جول)
فريق ذئاب دبي كافو وميثل فريق ايفزا مهرة (17جول) كل من حيدر بنجا�ش وفردريكو بوتوب�سكي  5جول بنيامني بانيللو 6
ط��ارق احلبتور  1ج��ول و�سجوندو ام��ادري  4ج��ول وجاكيندو جول جاكينتو كروتو 7جول .
امادوري  5جولوازيدرو ا�سرتادا  7جول �أما ذئاب دبي " كافو" ( من جانب �آخر تعكف اللجنة املنظمة العليا ل�سل�سلة بطوالت ك�أ�س
 18جول) فيمثله كل من حبتور احلبتور  1جول وكيان هول  3دبي الذهبية برئا�سة رجل الأعمال حممداحلبتور االعداد للقاء
املرتقب يوم اجلمعة يف ختام البطولة و�إع��داد الدعوات اخلا�صة
جول وتوما�س برييزفورد  6جول وموزيو اليجاندرو 8جول
وجتمع املباراة الثانية والتي تنطلق يف الرابعة ع�صرا فريقي زيدان بكبار ال�شخ�صيات وامل�س�ؤولني وو�ضع اللم�سات الأخ�يرة مرا�سم
وبنجا�ش وميثل فريق زيدان اليوم ( 18جول) كل من عمروزيدان اخلتام .

بطولة فزاع للغو�ص احلر ت�ستقبل امل�شاركني متهيدا النطالق ت�صفيات ونهائيات ن�سختها الـ 15
•• دبي-وام:

انطلقت �أم����س الأول التدريبات
ال ��ر�� �س� �م� �ي ��ة مت� �ه� �ي ��دا الن� �ط�ل�اق
ال�ت���ص�ف�ي��ات ون �ه��ائ �ي��ات الن�سخة
اخل��ام �� �س��ة ع �� �ش��ر ل �ب �ط��ول��ة ف ��زاع
للغو�ص احل��ر "احلياري" ،التي
ينظمها مركز حمدان بن حممد
لإحياء ال�تراث يف جممع حمدان
الريا�ضي بدبي مب�شاركة حملية
وخليجية وعاملية.
وا� �س �ت �ق �ب �ل��ت ال �ل �ج �ن ��ة املنظمة

ع� � � ��دداً م� ��ن امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن ال ��ذي ��ن
ب� ��د�أوا ي �ت��واف��دون ت�ب��اع�اً خلو�ض
ال � �ت ��دري � �ب ��ات ،مت� �ه� �ي ��داً لإق ��ام ��ة
الت�صفيات الر�سمية يوم اخلمي�س
املوافق  4مار�س اجلاري ،على �أن
تقام النهائيات يوم ال�سبت املوافق
 6مار�س.
و�أك � ��د � �س �ع��ادة ح �م��د الرحومي،
رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة� ،أن ��ه مت
ال �ق �ي��ام ب�ت�رت �ي �ب��ات خ��ا� �ص��ة هذا
العام ل�ضمان ا�ستمرارية احلدث
و�إق��ام��ة البطولة وف��ق �إج ��راءات

�صحية وا� �ش�تراط��ات والتزامات
ت�ضمن للجميع ال�سالمة.
و�أو�ضح  " :قمنا هذا العام بتقليل
ع��دد احل��ارات التي يتناف�س فيها
امل���ش��ارك��ون �إىل  3ع��و��ض�اً ع��ن ،4
ورف��ع �سن م�سابقة فئة النا�شئني
لتكون بني � 13إىل  15عاماً ،يف
ظ��ل اال��ش�تراط��ات ب�ع��دم م�شاركة
الأط�ف��ال م��ن �سن  12و�أق��ل ،مع
الأخذ يف االعتبار كافة الإجراءات
ال �ل ��ازم� � ��ة ل� ��� �ض� �م ��ان ال� �ت� �ب ��اع ��د
االجتماعي" .وذكر الرحومي� ،أن

باب امل�شاركة مفتوح �أمام اجلميع،
مع توقعات بتوافد م�شاركني �سواء
من داخل الدولة �أو من خارجها،
والأع � ��داد احل��ا��ض��رة وامل�ستويات
ال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز ب�ه��ا ت�ن�ب��أ مبناف�سة
قوية هذا العام وا�ستمرار ت�سجيل
�أرق � � � ��ام ب � � � ��ارزة .وع �ب��ر العماين
�إب ��راه� �ي ��م ال �� �س �ل �ي �ط �ن��ي  -املتوج
ب �ل �ق��ب اخل �ل �ي �ج �ي�ين يف الن�سخة
امل��ا� �ض �ي��ة  -ع��ن ت�ط�ل�ع��ه ملوا�صلة
ال�ت�ف��وق يف ه��ذه الن�سخة ،وقال:
" توجت بلقب فئة اخلليجيني

يف ب �ط��ول��ة ف� ��زاع ل �ل �غ��و���ص احلر
يف ث�ل�اث � �س �ن��وات ع �ل��ى التوايل،
و�أتطلع ملوا�صلة ه��ذه امل�سرية يف
أي�ضا" .و�أ�ضاف ":
هذه الن�سخة � ً
التدريبات اختلفت يف ظل جائحة
فريو�س كورونا امل�ستجد ،وجل�أت
ل�ل�ت��دري�ب��ات "اجلافة" خ�صو�صاً
ع � �ن� ��دم� ��ا مت ت� �ط� �ب� �ي ��ق احل� �ج ��ر
ال�صحي ،وهي عملية كتم النف�س
خالل جل�سات اليوغا وغريها من
التقنيات الأخرى التي من �ش�أنها
�أن ت �� �س��اع��د ع �ل��ى احل� �ف ��اظ على

اجلاهزية ،قبل �أن �أعود للتدريبات
املائية تدريجياً ،و�أ� �ش��ارك ب�شكل
فردي لكن هناك فريق �سي�شارك
من �سلطنة عمان �أي�ضاً ".

مع حتويل اخلدمات التقليدية �إىل حلول مبتكرة

كيف تقود التكنولوجيا ال�سحابية م�ستقبل الريا�ضات
•• دبي  -الفجر

على ال��رغ��م م��ن امل�ن��اف��ع املتعددة
التي تقدّمها التقنيات ال�سحابية
لل�شركات منذ ب�ضع �سنوات ،فقد
ا�ستمرت تطبيقاتها غري املحدودة
ب��إح��داث تغيري ج��ذري يف الكثري
من القطاعات� .ساعدت احلو�سبة
ال�سحابية ال�شركات على التطور،
م��ع حت��وي��ل اخل��دم��ات التقليدية
�إىل حلول مبتكرة تل ّبي احتياجات
ّ
كل من ال�شركات وامل�ستهلكني.
ويف بيئتنا �سريعة التغري ،جل�أت
ب��اق��ة وا��س�ع��ة م��ن ال�ق�ط��اع��ات �إىل
ال �ت �ق �ن �ي��ات ال���س�ح��اب�ي��ة م ��ن �أج ��ل
� �ض �م��ان ال �ف��اع �ل �ي��ة وا�ستمرارية
الأعمال .لن�أخذ القطاع الريا�ضي
على �سبيل املثال� -إنه على �أعتاب
حت ّول رقمي هام حيث ُينتظر من
التقنية ال�سحابية �إع��ادة تعريف
فعاليات كربى� ،إىل جانب �ضمان
قيمة هائلة للريا�ضيني والفرق
وامل�شجعني على م�ستوى العامل.
بينما يجتاز القطاع مرحلة تغري
غ�ي�ر م �� �س �ب��وق� ،أ� �ص �ب �ح��ت �أهمية
القدرة على مالحظة هذا التغري
واال� �س �ت �ج��اب��ة ل��ه ب�ف��اع�ل�ي��ة �أكرب
من �أي وقت م�ضى .من املحتمل
�أن ي�ظ��ل ال��وب��اء حت��دي �اً خطرياً
ط� ��وال ال �ع��ام  2021وبالتايل
ف �م��ن ال� ��� �ض ��روري للم�ؤ�س�سات
املعنية بالريا�ضات �أن ت�ستثمر يف
احللول ال�سحابية -بحيث ت�شمل

كل �شيء ابتدا ًء من من�صات البث
وال ��واق ��ع امل �ع��زز �أو االفرتا�ضي
وان�ت�ه��ا ًء بتقنية اال�ست�شعار التي
تعتمد على الذكاء اال�صطناعي،
و"امل�شجعني االفرتا�ضيني" -من
�أج��ل رف��ع م�ستوى تفاعلها على
مدار العام .ويقدم لنا فيليب ليو،
مدير عام "علي بابا �إنتليجن�س"
يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا نظرة
ح� ��ول ك�ي�ف�ي��ة ا� �س �ت �ف��ادة القطاع
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي م� ��ن التكنولوجيا
ال�سحابية.
التخطيط الريا�ضي الذكي
ي� ��� �س� �ت� �ط� �ي ��ع خم � �ط � �ط� ��و امل � � ��دن
والفعاليات اال�ستفادة من رقمنة
الفعاليات الريا�ضية ،ال �سيما و�أن
احللول الريا�ضية املبتكرة ت�سهّل
و�ضع اخلطط الذكية .وهذا يعني
�أن االن�ت�ق��ال م��ن و�إىل الفعاليات
امل �ب��ا� �ش��رة ال �ك�ب�رى ��س�ي�ك��ون �أكرث
� �س�لا� �س��ة وف��اع �ل �ي��ة يف امل�ستقبل
ب�ف���ض��ل �إم �ك��ان �ي��ة حت���س�ين حركة
امل��رور وتوفري و�سائل املوا�صالت
ال� �ع ��ام ��ة و�أم � ��اك � ��ن اال�صطفاف
و�أن �ظ �م��ة ال �ط��واب�ي�ر با�ستعمال
التقنيات ال�سحابية.
باالعتماد على الأع ��داد املتوقعة
ل � � � �ل � � ��زوار ،ي �� �س �ت �ط �ي ��ع منظمو
الفعاليات تقييم الكثافة املرورية
يف امل ��دي� �ن ��ة و�إت � ��اح � ��ة �أ�ساطيل
احل��اف�لات و��س�ي��ارات الأج ��رة بنا ًء
ع�ل��ى ال�ط�ل��ب وال���س�ع��ة يف الزمن

احلقيقي .و�ست�سهم هذه املعلومات
واال�ستجابة القائمة على البيانات
يف �إدارة احل ��االت ال �ط��ارئ��ة ،مثل
احل��وادث املرورية على الطرق �أو
ت�سريع �أوقات اال�ستجابة يف حاالت
احلوادث الطبية .ويف موقع انعقاد
ال�ف�ع��ال�ي��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة ،ي�ستطيع
املنظمون واملتفرجون الت�أكد من
ات �ب ��اع م �ع��اي�ير ع��ال �ي��ة لل�سالمة
وال�صحة بف�ضل برجمية التنب�ؤ
وتكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي
املرئية.
خدمات حماكاة الفعاليات
الريا�ضة بطبيعتها ن�شاط ينطوي
على روح املناف�سة العالية حيث
ي��رغ��ب امل���ش�ج�ع��ون ب��ال �ت��واج��د يف
قلب احلدث .ب�سبب وباء كوفيد-
 ،19و�ضعت ��ش��رك��ات احلو�سبة
ال�سحابية حلو ًال جديدة مل�ساعدة

م�ن�ظ�م��ي ال�ف�ع��ال�ي��ات ع��ن ب�ع��د يف
ت �ن �ف �ي��ذ خم �ط �ط��ات افرتا�ضية
ل��و� �ض��ع ال � �ك� ��ام �ي�رات والأدوات
واملعدات.
توفر خدمات حماكاة الفعاليات
بيئة اف�ترا��ض�ي��ة ثالثية الأبعاد
ب��ا� �س �ت �خ��دام ال�ت�ق�ن�ي��ة ال�سحابية
من �أج��ل حت�سني كل مرحلة من
مراحل الفعالية الريا�ضية .وعند
عمل ذلك ،ف�إنها تلغي احلاجة �إىل
ال��زي��ارات واال�ستعدادات يف املكان
الطبيعي ح�ين يخطط الفريق
لإق ��ام ��ة ف �ع��ال �ي��ة ع��امل �ي��ة تتطلب
التن�سيق م��ع املعنيني بالريا�ضة
م��ن دول م �ت �ع��ددة .مي�ك��ن خالل
الفعالية عمل التعديالت بالزمن
احل �ق �ي �ق��ي ع ��ن ط ��ري ��ق خدمات
حم ��اك ��اة ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ت��ي حت ّد
م��ن ع��وام��ل اخلطر طيلة انعقاد
ال �ف �ع��ال �ي��ة� ،إىل ج ��ان ��ب حت�سني
التجربة التي تخو�ضها الأطراف
امل�ع�ن�ي��ة ب��ال�ف�ع��ال�ي��ة ع �ل��ى �صعيد
امل �� �ش��ارك��ة .ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذلك،
تتيح خدمات حماكاة الفعاليات
كمية واف��رة من البيانات لغايات
التحليل ما بعد الفعالية.
امل�ؤمترات ال�صحفية ال�سحابية
ي�ج��ب ع�ل��ى ال�صحفيني تقليدياً
ح �� �ض��ور امل � ��ؤمت � ��رات ال�صحفية
�شخ�صياً لطرح الأ�سئلة واحل�صول
ع �ل��ى امل �ع �ل ��وم ��ات امل �ط �ل��وب��ة من
امل�ن�ظ�م�ين .ل�ك��ن ع�بر اال�ستفادة

م��ن احلو�سبة ال�سحابية� ،أ�صبح
ب ��إم �ك��ان امل �ن �ظ �م�ين الريا�ضيني
ال � �ي� ��وم ا� �س �ت �� �ض��اف��ة م � ��ؤمت� ��رات
�صحفية افرتا�ضية .وعن طريق
ذل� ��ك ال �ن �ه��ج امل �خ �ت �ل��ف ،يح�صل
ال���ص�ح�ف�ي��ون ع �ل��ى ال � ��ر�ؤى التي
يحتاجون �إليها ،دون التواجد يف
امل�ؤمتر ال�صحفي ب�شخ�صهم.
وي �� �س��اع��د ذل� ��ك ال �ن �ه��ج اجلديد
امل� �ب� �ت� �ك ��ر ع� �ل ��ى ت ��و�� �س� �ي ��ع ن �ط��اق
ال��و��ص��ول وزي ��ادة ال�ك�ف��اءة لقطاع
الإع� �ل ��ام وم �ن �ظ �م��ي الفعاليات
م �ق��ارن��ة ب��امل ��ؤمت��رات الإعالمية
التقليدية .كما يزيد م��ن ت�أثري
و� �س��ائ��ل الإع� �ل ��ام ع�ب�ر ال�سماح
لل�صحفيني ب��ال �ت��واج��د الن�شط
يف مكانني يف الوقت نف�سه  ،مما
يتيح لهم ال��و��ص��ول �إىل حمتوى
ع��ايل اجل��ودة ومي ّكن التفاعالت
االفرتا�ضية مع مندوبني من �أي
مكان يف العامل.
امل�شجعون االفرتا�ضيون
ت� �ع ��د ك� ��ل حل� �ظ ��ة م �ه �م��ة خ�ل�ال

�أي ف �ع��ال �ي��ة ري ��ا�� �ض� �ي ��ة ك� �ب�ي�رة،
بالن�سبة للريا�ضيني املتناف�سني
وامل� �ت� �ف ��رج�ي�ن ال� ��ذي� ��ن حالفهم
احلظ مل�شاهدة الفعالية يف املوقع.
لكن ال ميكن للم�شجعني دائماً
ح �� �ض��ور ال �ف �ع��ال �ي��ات الريا�ضية
امل �ف �� �ض �ل��ة ل ��دي �ه ��م؛ ح �ت��ى الآن.
لكن بف�ضل التكنولوجيا� ،أ�صبح
ب��إم�ك��ان املعجبني �إظ �ه��ار دعمهم
ع �ب��ر الإن� �ت ��رن � � ��ت ،ف� �م ��ن خ�ل�ال
احل� �ل ��ول ال �� �س �ح��اب �ي��ة ،ي �ت��م جمع
م �ق��اط��ع ف �ي��دي��و م ��ن املعجبني
تلقائياً وت�صفيتها من جمموعة
م�ت�ن��وع��ة م��ن م�ن���ص��ات ال�شبكات
االجتماعية ،ثم يجري �صياغتها
وفح�صها وع��ر��ض�ه��ا ع�ل��ى �شا�شة
�ضخمة يف امل��وق��ع �أو ن�شرها على
م��واق��ع الإن�ترن��ت ،مم��ا يثمر عن
�أك�ب�ر دع��م مم�ك��ن م��ن امل�شجعني
الريا�ضيني يف العامل.
وت�ضع تلك التقنية املعجبني حول
العامل يف قلب احلدث ،مما ي�سمح
لهم بت�شجيع فرقهم والريا�ضيني
املف�ضلني ل��دي�ه��م م��ن املدرجات

االف�ت�را� �ض �ي ��ة وع ��ر� ��ض مقاطع
الفيديو اخلا�صة بهم يف مواقع
ذات م�ستوى عاملي عرب الإنرتنت.
وت �ع �م��ل ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا احلو�سبة
ال���س�ح��اب�ي��ة ع �ل��ى ت �ق��ري��ب جميع
ع���ش��اق ال��ري��ا��ض��ة م��ن الريا�ضات
ال �ت��ي ي���س�ت�م�ت�ع��ون مب�شاهدتها،
�سواء كانوا ي�شاهدون الفعاليات
�شخ�صياً �أو ع�بر الإن�ترن��ت .كما
حت�سن ه��ذه التكنولوجيا جودة
الأداء الفردي للريا�ضيني ،وترفع
م���س�ت��وى ال�ف�ع��ال�ي��ات الريا�ضية،
وت �ت �ي��ح جت� � ��ارب غ� ��ام� ��رة ت�سمح

للمعجبني بالتفاعل مع �أبطالهم
م��ن ال��ري��ا��ض�ي�ين ب �ط��رق جديدة
وخم �ت �ل �ف��ة .وب��ال �ن �� �س �ب��ة للفرق
الريا�ضية واجلمعيات ومنظمي
ال �ف �ع��ال �ي��ات ،ت �� �س��اع��د اخلدمات
ال�سحابية يف بناء عالمتهم املميزة
وج�م�ه��وره��م وت�ق��دمي الفعاليات
ب �� �س�لا� �س��ة و�أم� � � � ��ان .وت� �ع ��د تلك
ال�ع��وام��ل حا�سمة ل�ضمان تعايف
العامل من عام  2020والبدء يف
الرتحيب باملتفرجني مرة �أخرى
يف الفعاليات الريا�ضية الكربى
يف امل�ستقبل.

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل ��دع ��و /ه� ��ارون انور
ب�ه��اي��ا ان ��ور ه� ��ارون ب�ه��اي��ا ،
الهند اجلن�سية  -جواز �سفره
رق � ��م ()7505705T
م � � � � � ��ن ي� � � � � �ج � � � � ��ده ع � �ل � �ي � ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0557703996

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /ك��وك��و بت
ه��اب��ري��ا اك��ت  ،اندوني�سيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()7411091C
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0529955522

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13179بتاريخ 2021/3/3
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/1978

العدد  13179بتاريخ 2021/3/3
انذار عديل
رقم ()2021/1991

العدد  13179بتاريخ 2021/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار ()2021/1959

العدد  13179بتاريخ 2021/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار ()2021/1960

املنذر � :سعد كاظم جواد العامري  -عراقي اجلن�سية
املنذر اليهما  -1 :اك�سبريت فاليت لت�أجري مواقف ال�سيارات � -ش ذ م م
� -2شرياتا بويل حممد علي حممد �شرياتا  -هندي اجلن�سية
املو�ضوع  :يرغب املخطر يف �إنذار املخطر اليهما ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره
 120000دره��م  /م��ائ��ة وع���ش��رون ال��ف دره��م قيمة ال�شيكات رق��م  000297و
 000294م�سحوبني على م�صرف الإم ��ارات اال��س�لام��ي وذل��ك خ�لال م��دة ال
تتجاوز خم�سة �أيام من تاريخه و�إال �سوف ي�ضطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية �ضدهما.

مقدم من املنذر  :حممد �صربي لطيف التكريتي
العنوان  :دبي  -ديرة �سيتي �سنرت � -شارع بور�سعيد  -بناية �سيتي �أفنيو  -الطابق ال�سابع  -مكتب  - 706هاتف :
 ، 042950010رقم مكاين  - 3225493941 /الربيد الإلكرتوين info@dralmulla.com /
 بوكالة � /إبراهيم ح�سن املال وم�شاركوه للمحاماة والإ�ست�شارات القانونية.�ضد املنذر اليه  :خالد وليد منري ابراهيم نبهان � -إماراتي اجلن�سية  -جواز ال�سفر رقم 2659304 :
العنوان  :ويعلن مبقر عمله  :كهرباء دبي  -الق�صي�ص  -هاتف 0501599779/ 0556868528 :
لذلك  ،ف��إن املنذرة يخطر املنذر اليه ب�ضرورة املبادرة ل�سداد مبلغ الدين وق��دره ( )20.000دره��م �إماراتي
(ع�شرون الف درهم ال غري) املرت�صد يف ذمته ل�صالح املنذر  ،وذلك خالل �سبعة �أيام من تاريخ هذا الإنذار  ،و�إال
ف�إن املنذر �سي�ضطر التخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهة املنذر اليه للمطالبة باملبلغ املذكور مع الفوائد
القانونية بواقع  %12مع حتميله امل�صاريف واتعاب املحاماة.
مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى ،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

الكاتب العدل

حماكم دبي

املنذر  :القرق واملطرو�شي حمامون وم�ست�شارون قانونيون
املنذر اليه  :ا�س ايه اف ل�صناعة الطوب اخلر�ساين  -ذ م م
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي :
ب�ضرورة �أدائه مبلغا وقدره  /16.515درهما �إماراتيا (�ستة ع�شر الف وخم�سمائة وخم�سة
ع�شر درهما فقط) كونه املبلغ امل�ستحق ل�صالح "املخطر" يف غ�ضون ف�ترة خم�سة ()5
�أي��ام من تاريخ ه��ذا الإخ�ط��ار العديل  ,ويف حالة الإخ�ف��اق يف ال�سداد � ،سوف يتعني على
"املخطر"البدء يف الإجراءات القانونية املنا�سبة �ضد "املخطر اليه" ويف هذه احلالة يكون
"املخطر اليه" بالإ�ضافة اىل م�س�ؤوليته عن دفع املبلغ املخطر به على �أنه م�ستحق مبوجب
هذا الإخطار  ،م�س�ؤوال وحده عن تعوي�ض "املخطر" عن جميع اخل�سائر املادية وغريها من
اخل�سائر والأحكام امل�سبقة التي تكبدها "املخطر" �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،بناء
على تقييم املحكمة لها  ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر جميع الر�سوم القانونية
والر�سوم الق�ضائية وتكاليفها.
الكاتب العدل

حماكم دبي

املنذر  :اخلدمات العقارية
املنذر اليه  :نيفتايل مار�سيال بينيدا
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي  :ب�ضرورة ب�سداد مبلغ وقدره = 44.366 /درهم
مف�صلة (مبلغ وق��دره = 25.000 /دره��م) قيمة ال�شيك املرجتعة رقم  000175امل�ستحق الدفع بتاريخ
 2020/4/12امل�سحوبة على بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتدت من البنك امل�سحوب عليه دون �صرف
بالإ�ضافة اىل مبلغ وقدره = 16.366 /درهم جزء من قيمة ال�شيك املرجتعة رقم  000176امل�ستحق الدفع
بتاريخ  2020/7/12امل�سحوبة على بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتدت من البنك امل�سحوب عليه دون
�صرف وهذه ال�شيكات متثل بدل الإيجار عن الفرتة من  2020/8/4وحتى  2020/12/31تاريخ ت�سليم
مفتاح امل�أجور بالإ�ضافة اىل مبلغ وقدره = 3.000 /درهم غرامة رجوع عدد � 2شيكات بدل االيجار دون
�صرف ح�سب البند رقم  23من عقد االيجار) وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار
و�إال �سوف نلج�أ اىل اتخاذ الإج��راءات القانونية �ضدكم مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار
فرتة �شغل امل�أجور و�سداد املرت�صدة يف ذمتكم والر�سوم وامل�صاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمةدبياالبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13179بتاريخ 2021/3/3

العدد  13179بتاريخ 2021/3/3
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  528/2021/16جتاري جزئي

العدد  13179بتاريخ 2021/3/3
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  40/2021/72تظلم جتاري

العدد  13179بتاريخ 2021/3/3

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  6620/2020/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1496/2019امر �أداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  946.320درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�لان  :املركزية لل�سيارات وامل�ع��دات ���ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب
التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :تريكو مل��واد البناء ���ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده-
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )946.320درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الدعوى  :دعوى مطالبة مببلغ وقدره ( )304.500درهم والفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليق من قيد الكفالة والر�سوم
وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن �-1 /شركة االمارات للت�أمني  -فرع دبي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :مون اليت ل�صف ال�سيارات �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة مببلغ وقدره ( )304.500درهم
والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل
الطليق من قيد الكفالة والر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء
املوافق  2021/3/9ال�ساعة � 10.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
�أيام على الأقل

مدير دعوى

مو�ضوع الدعوى  :اوال:قبول التظلم �شكال ملوافقة ن�ص املادة  60من الالئحة التنظيمية  -ثانيا:ويف املو�ضوع بالغاء
القرار ال�صادر يف االمر على عري�ضة رقم  64ل�سنة  2021فيما ق�ضى به بالرف�ض والق�ضاء جمددا مبنع املتظلم �ضده
ابراهيم بن علي بن حممد البلو�شي  ,اجلن�سية عمان  ,من ال�سفر جواز �سفر رقم - 01731371:والتعميم بذلك على
جميع منافذ الدولة وذلك اىل ان يقوم ب�سداد املبلغ املطالب به مبقدار ( )63.120.16درهم  -ثالثا:الزام املتظلم
�ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن  -1 /م�صرف ال�شارقة اال�سالمي �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية  :متظلم
املطلوب �إعالنه  -1:ابراهيم بن علي بن حممد البلو�شي � -صفته بالق�ضية  :متظلم �ضده  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعاله ومو�ضوعه اوال:قبول التظلم �شكال ملوافقة ن�ص املادة  60من
الالئحة التنظيمية  -ثانيا:ويف املو�ضوع بالغاء القرار ال�صادر يف االمر على عري�ضة رقم  64ل�سنة  2021فيما ق�ضى به
بالرف�ض والق�ضاء جمددا مبنع املتظلم �ضده ابراهيم بن علي بن حممد البلو�شي  ,اجلن�سية عمان  ,من ال�سفر جواز
�سفر رق��م - 01731371:والتعميم بذلك على جميع منافذ الدولة وذلك اىل ان يقوم ب�سداد املبلغ املطالب به مبقدار
( )63.120.16درهم  -ثالثا:الزام املتظلم �ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة وحددت لها جل�سة يوم
االحد املوافق  2021/3/21ال�ساعة � 8.30ص بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل  ،ويف حالة تخلفك
فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
 1216/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/أماري فر�ست للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/حممد جمن علي حممد
وميثله  /احمد علي �سعيد احل�صيني
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )67749.4درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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«الآ�سيوي» ير�شح مبخوت للفوز بلقب العب ال�شهر يف دوريات غرب �آ�سيا
•• �أبوظبي-وام:

�أ� �ش��اد االحت ��اد الآ� �س �ي��وي ل�ك��رة ال �ق��دم ب��ال�ع�ط��اء امل�م�ي��ز لنجم نادي
اجل��زي��رة واملنتخب الوطني علي مبخوت يف �شهر ف�براي��ر املا�ضي
بدوري اخلليج العربي ،والذي قاد فريقه بف�ضل �أهدافه الـ  9التي
�سجلها خالل هذا ال�شهر �إىل ت�صدر بطولة دوري اخلليج العربي،
والتفوق على ال�شارقة �صاحب املركز الأول يف اجلوالت ال�سابقة على
�أر�ضه بثالثة �أهداف نظيفة.
و�أكد التقرير الذي ر�شح علي مبخوت للفوز بلقب العب ال�شهر يف

دوري��ات غرب �آ�سيا �أن النجم الإم��ارات��ي علي مبخوت يبقى عالمة
فارقة يف �صفوف اجلزيرة ،م�شريا �إىل �أن الالعب �سجل خالل �شهر
فرباير املا�ضي � /9/أهداف منها "هاتريك" مرتني ،لي�ساعد فريقه
يف االنفراد ب�صدارة الرتتيب العام.
و�أو� �ض��ح التقرير امل��و��س��ع �أن مبخوت ي��وا��ص��ل تربعه على �صدارة
هدايف بطولة دوري اخلليج العربي بر�صيد  /17/هدفاً ،و�أنه ي�شق
طريقه بقوة ليكون �أكرث العب ت�سجي ً
ال للأهداف يف تاريخ الكرة
الإماراتية ،حيث يبتعد فقط بفارق هدفني عن الهداف التاريخي
الدويل ال�سابق فهد خمي�س الذي ميلك  165هدفاً ،وينتظر �إ�ضافة

� 10أهداف �إىل ر�صيده مل حتت�سب له من مو�سم  1990الذي مل
ي�ستكمل.
اجلدير بالذكر �أن علي مبخوت مل يقت�صر دوره يف املو�سم احلايل
على الأه��داف الـ  17التي �سجلها لفريقه يف البطولة ،ولكنه جنح
يف �صناعة � 8أه��داف �أخ��رى بتمريرات حا�سمة لزمالئه الالعبني،
وب��ذل��ك ي�ك��ون ق��د �ساهم وح��ده يف  25ه��دف��ا ب�شكل مبا�شر وغري
مبا�شر ،من �إجمايل الـ  47هدفا �سجلها فريقه يف امل�سابقة.
ويناف�س علي مبخوت يف تر�شيحات االحت��اد الآ�سيوي للفوز بلقب
�أف�ضل العب يف منطقة غرب �آ�سيا كل من الالعب الأرجنتيني ايفر

بانيجا املحرتف يف �صفوف ال�شباب ال�سعودي ،واملهاجم الفرن�سي
بافيتمبي جوميز املحرتف يف �صفوف الهالل ال�سعودي ،والبحريني
حممد جا�سم مرهون العب نادي الرفاع ،وحمادي �أحمد العب نادي
ال�ق��وة اجل��وي��ة ال�ع��راق��ي ،وحم�م��د م��رم��ور الع��ب ت�شرين ال�سوري،
وخلدون احللمان العب �شباب اخلليل الفل�سطيني ،وع�لاء الدين
دايل العب العربي الكويتي ،و�سانتي كازورال العب ال�سد القطري.
ولكن يتفوق عليهم جميعا يف عدد املرات التي هز فيها ال�شباك خالل
ال�شهر املنق�ضي ،بر�صيد  9مرات ،ويليه الفرن�سي بافيتمبي جوميز
بر�صيد � 7أهداف.

جلنة بـ «الوطني االحتادي» تتبنى مو�ضوع دعم الريا�ضة الوطنية
•• �أبوظبي-وام:

واف�ق��ت جلنة � �ش ��ؤون التعليم والثقافة وال�شباب وال��ري��ا��ض��ة والإع�ل�ام يف
املجل�س الوطني االحتادي خالل اجتماعها الذي عقدته �أم�س الأول يف مقر
الأمانة العامة للمجل�س يف دبي ،برئا�سة �سعادة نا�صر حممد اليماحي رئي�س
اللجنة ،على تبني مو�ضوع عام ب�ش�أن دعم الريا�ضة الوطنية ،وذلك �ضمن
خطة عملها ملناق�شة املو�ضوعات العامة خالل دور االنعقاد العادي الثاين
للمجل�س من الف�صل الت�شريعي ال�سابع ع�شر.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من� :سارة حممـد فلكناز مقررة
اللجنة ،والدكتورة حواء ال�ضحاك املن�صوري ،و�شذى �سعيد عالي ،والدكتورة
�شيخة عبيد الطنيجي ،و�ضرار بالهول الفال�سي ،وعفــراء بخيت العليلـي.
وقال �سعادة نا�صر اليماحي رئي�س اللجنة� ،إن اللجنة اطلعت خالل االجتماع
على مقرتح خطة عملها لتبني مو�ضوعات عامة خالل دور االنعقاد الثاين
وف��ق اخت�صا�صات ون�ط��اق عمل اللجنة ،وواف��ق �أع�ضاء اللجنة على تبني
مو�ضوع ع��ام ح��ول �سيا�سة الهيئة العامة للريا�ضة يف �ش�أن دع��م الريا�ضة
الوطنية ،و�سيتم رفعه لرئا�سة املجل�س بعد �صياغة حماوره ملوافقة املجل�س
عليه ،ومن ثم رفعه ملجل�س الوزراء للح�صول على موافقة مناق�شته.
و�أ�شار �إىل �أن اللجنة ارت�أت مناق�شة هذا املو�ضوع لأهمية تطوير الريا�ضة

يف الدولة ،ومواجهة التحديات التي تعرت�ض عملية تخريج كوادر ريا�ضية
مواطنة م�ؤهلة و�أبطال �أوملبيني يف الألعاب الريا�ضية املختلفة �سواء كانت
فردية �أو جماعية.
ولفتت �إىل �أن الهدف من مناق�شة املو�ضوع ي�صب يف تطوير هذا القطاع
املهم واحليوي ،وتعزيز م�شاركة و�إقبال الن�شء على االن�ضمام واالحرتاف
يف خمتلف الألعاب الريا�ضية مبا يعود بالنفع على املجتمع ب�أكمله ،وي�ساهم
يف دعم القطاع الريا�ضي ورف��ده بكوادر متميزة تعمل على تقدم ت�صنيف
الدولة يف امل�سابقات الريا�ضية الإقليمية والدولية ،ف�ضال عن تطوير البنى
التحتية للمن�ش�آت الريا�ضية.
يف �سياق مت�صل �أو�ضحت �سعادة �سارة حممد فلكناز مقررة اللجنة� ،أن اللجنة
ت�سعى ملناق�شة هذا املو�ضوع لالطالع على دور الهيئة العامة للريا�ضة يف
توفري البيئة املنا�سبة التي تمُ كن الريا�ضيني من تطوير قدراتهم البدنية،
وتفعيل خمتلف اجلوانب التناف�سية والرتويحية ،وال�سعي نحو االرتقاء
بنتائج املنتخبات الوطنية على خمتلف امل�ستويات من خالل ر�سم ال�سيا�سة
العامة لقطاع الريا�ضة يف الدولة ،وو�ضع اخلطط والربامج التي من �ش�أنها
�أن حتقق الأهداف املر�سومة.
وقالت �إن اللجنة تقرتح مناق�شة املو�ضوع يف �ضوء عدة نقاط ت��دور حول
البيئة الت�شريعية لدعم ريا�ضة الإم ��ارات ،والتطوير والتدريب ،ورعاية

املوهوبني ،وتطوير الريا�ضة الن�سائية ،وتطوير البنى التحتية الريا�ضية.
و�أ�ضافت �أن اللجنة تبنت مو�ضوعا عاما �آخ��ر ب�ش�أن �سيا�سة وزارة الثقافة
وال�شباب ،ومت رفعه من قبل املجل�س �إىل احلكومة لطلب احل�صول على
موافقة مناق�شته ،منوهة �إىل �أن اللجنة تهدف من مناق�شته �إىل التعرف
على جهود وزارة الثقافة وال�شباب يف دعم قطاع الثقافة والفنون وتنمية
املعرفة وحفظ الرتاث الثقايف املادي وغري املادي يف الدولة ،وحماية اللغة
العربية وتعزيز الهوية الوطنية والعمل على تطويرها ،ومدى التن�سيق مع
اجلهات املعنية ،وما هي ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات والت�شريعات املتعلقة
ب���ش��ؤون ال�شباب ومتكينهم ،وكيفية تعزيز �أدواره ��م املختلفة يف خمتلف
القطاعات احليوية يف الدولة ،ف�ضال عن دور ال��وزارة يف تنظيم وترخي�ص
و�سائل الإع�ل�ام والأن�شطة الإعالمية مبا فيها الإع�ل�ام والن�شر املطبوع
والإلكرتوين ،ومدى بالتن�سيق مع اجلهات املعنية يف هذا ال�ش�أن.
وذكرت �سعادة فلكناز �أن اللجنة اقرتحت مناق�شة هذا املو�ضوع يف �إطار عدة
نقاط تدور حول ا�سرتاتيجية ال��وزارة يف تعزيز الهوية واالنتماء الوطني
وتطوير قطاعات ال�صناعات الثقافية والإبداعية مبا يحقق �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،ودورها يف �إن�شاء ودعم املراكز ال�شبابية وتطوير قدرات ومواهب
ال�شباب لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤي��ة  ،2071وجهودها يف تطوير املنظومة
الإعالمية الوطنية مبا يحقق هذه الر�ؤية.
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�إطالق �سراح م�شروط لرئي�س
بر�شلونة ال�سابق
�أُطلق �سراح رئي�س بر�شلونة ال�سابق جوزيب ماريا بارتوميو وم�ساعده جاومي
ما�سفريير بعد جل�سة ا�ستماع �أم��ام الق�ضاء على خلفية التحقيقات ب�ش�أن
ف�ضيحة "بار�ساغايت" املتعلقة بحملة مزعومة من الت�شهري �ضد �شخ�صيات
بارزة يف النادي وف�ساد .وافرج قا�ضي التحقيق عن بارتوميو وما�سفريير بعدما
مار�سا "حقهما يف االمتناع عن التكلم" ،ومنحهما "افراجا م�شروطا"� ،إال �أن
التحقيق "ما زال مفتوحا" ،بح�سب ما جاء يف بيان للمحكمة العليا يف بر�شلونة.
وكانت ال�شرطة اعتقلت الرئي�س وم�ساعده االثنني بعدما داهمت مقر النادي
الكاتالوين ،و�أم�ضيا ليلة �أم�س يف مركز لل�شرطة يف بر�شلونة ،وذلك قبل �أن
ي�صبحا "بت�صرف العدالة.
و�أف��ادت املحكمة �أن القا�ضي �سعى ال�ستجوابهما يف �إط��ار حتقيق فتح يف �أيار/
مايو  2020يف اجلرائم امل�شتبه بها لعمليات �إدارية زائفة وف�ساد جتاري.
واعتقلت ال�شرطة اي�ضا �إثنني من الإداري�ين احلاليني يف النادي وهما املدير
العام �أو�سكار غ��راو واملدير القانوين روم��ان غومي�س بونتي ،االثنني قبل �أن
تطلق �سراحهما يف امل�ساء.
وق��ام وك�لاء م�صلحة اجلرائم االقت�صادية "مو�سو�س دي�سكوادرا" ،ال�شرطة
االقليمية الكاتالونية �صباح االثنني مبداهمة مكاتب النادي مبلعب "كامب
نو" الجراء عمليات تفتي�ش.
واندلعت ق�ضية "بار�ساغايت" قبل �أكرث من عام بعد حتقيق �أجرته "كادينا
�سري" يف حملة مزعومة من الت�شهري �ضد �شخ�صيات ب��ارزة يف ال�ن��ادي مثل
جنمه وقائده الدويل االرجنتيني ليونيل مي�سي �أو مدافعه جريارد بيكيه ،على
�شبكات التوا�صل االجتماعي والتي نظمتها �شركة تعمل ل�صالح النادي.

البولندية �شيانتيك بطلة فرن�سا ت�ؤكد م�شاركتها بوكيتينو للت�أقلم مع «التط ّور الهائل» يف �سان جرمان

يف بطولة �سوق دبي احلرة للتن�س 2021

•• دبي-وام:

تت�أهب جنمة التن�س البولندية �إيجا
�شيانتيك ،التي �أبهرت جماهريها
ب�ف��وزه��ا ببطولة فرن�سا املفتوحة
يف �أكتوبر املا�ضي ،للم�شاركة للمرة
الأوىل يف بطولة �سوق دبي احلرة
للتن�س ال�ت��ي تنطلق يف  7مار�س
احلايل على �أر�ض ا�ستاد �سوق دبي
احلرة للتن�س.
وفازت �شيانتيك البالغة من العمر
 19ع��ام��ا بلقب روالن جارو�س،
على ح�ساب الأمريكية �صوفيا كينن
خ�لال مناف�سات بطولة �أ�سرتاليا
املفتوحة  ،2020لت�سطر �أ�سمها يف
التاريخ ك��أول لقب لها يف بطوالت
اجل ��ران ��د � �س�ل�ام الأرب� � ��ع الكربى
لفئة الالعبات الكبار ،ولتكون �أول
العبة حتمل اللقب يف بولندا �سواء
من فئة الرجال �أو ال�سيدات ،كما
ف��ازت على حاملة لقب ��س��وق دبي
احل ��رة للتن�س وامل���ص�ن�ف��ة الثانية
عامليا� ،سيمونا هاليب.
وق � ��ال ك� ��ومل م��اك �ل��وك �ل�ين النائب
التنفيذي لرئي�س جمل�س الإدارة
وال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���س��وق دبي
احل� � � ��رة " ي �� �س �ع��دن��ا �أن نرحب
با�ست�ضافة �إي�ج��ا �شيانتيك للمرة
الأوىل لها يف دب��ي ،فهي من �أكرث
ال�ل�اع �ب��ات ال �� �ص��اع��دات مت �ي��زا يف
الآونة الأخ�يرة ،خا�صة بعد فوزها
بلقب بطولة فرن�سا املفتوحة العام
املا�ضي ،ونتطلع �إىل معرفة ما �إذا
كان ب�إمكانها تكرار هذا النجاح هنا
يف دبي".
وتعد �شيانتيك �أول العبة ال تخ�سر
�أي جم �م ��وع ��ة يف ط��ري �ق �ه��ا �إىل
لقب بطولة فرن�سا املفتوحة منذ
جو�ستني هينني يف ع��ام ،2007
و�أ�صبحت �أ�صغر بطلة يف بطولة
ف��رن �� �س��ا امل �ف �ت��وح��ة م �ن��ذ مونيكا
��س�ي�ل�ي����ش يف ع� ��ام  ،1992و�أول
�صاعدة منذ �إيفا ماجويل يف عام
 1997تفوز باللقب.
وي�ت�م�ي��ز االن �ت �� �ص��ار ال� ��ذي حققته
ب ��أن ��ه �أول ل �ق��ب دويل ل �ه��ا ،حيث
الحظ اخلرباء منذ العام 2015
ب�أنها جنمة واع��دة تتمتع بفر�ص
كبرية وارث��ة مهاراتها الريا�ضية

م ��ن وال ��ده ��ا ،ت��وم ����س �شيانتيك،
امل�ج��دف الأومل �ب��ي ،كما قدمت �أداء
ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ا يف ب �ط��ول��ة النا�شئني
الدولية " ،"ITFوفازت يف جميع
ال �ن �ه��ائ �ي��ات ال���س�ب��ع ال �ت��ي �شاركت
فيها.
ويف ال�ع��ام  ،2016حققت �إجنازا
ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ا خ�ل�ال م���ش��ارك�ت�ه��ا مع
منتخب بولندا عندما ف��ازت على
املنتخب الأمريكي يف ك�أ�س االحتاد
الفيدرايل للنا�شئني لت�صبح �أف�ضل
العبة �ضمن فريق الفتيات يف �سن
 16يف ال�ع��امل ،ويف ع��ام 2017
و�صلت �إىل نهائي بطولة �أ�سرتاليا
امل �ف �ت��وح��ة ل �ل �ن��ا� �ش �ئ�ين امل� ��زدوج� ��ة،
وح���ص�ل��ت يف ال �ع��ام  2018وبعد
فرتة وجيزة من رفع ك�أ�س فرن�سا
املفتوحة للنا�شئني املزدوجة ،على
لقب وميبلدون للنا�شئني الفردية.
كما فازت مبيدالية ذهبية لفوزها
ب��دورة الأل�ع��اب الأومل�ب�ي��ة املزدوجة
لل�شباب يف بوين�س �آير�س يف نف�س
العام.
وعلى الرغم من كل ه��ذا النجاح،
ت�ق��ول �شيانتيك " ب��رغ��م معرفتي
ب��ام�ت�لاك��ي ل�ل�إم�ك��ان�ي��ات املطلوبة
للفوز ببطوالت كبرية مثل بطولة
وميبلدون للنا�شئني� ،إال �أن �شكوكي
م��ا زال ��ت ت� ��راودين .و�أع �ت �ق��د �أنني
ق � ��ادرة ع �ل��ى ت �ق��دمي �أداء متميزا
ع �ل ��ى �أر�� � � ��ض امل� �ل� �ع ��ب ،ول� �ك ��ن من
ال�صعب �أي�ضا �أن �أكون واثقة طوال

الوقت".
ولأن االن�ت�ق��ال م��ن فئة النا�شئني
�إىل امل �ح�ت�رف�ي�ن ي �ع��د �أم� � ��را بالغ
ال�صعوبة ،قامت �شيانتيك بالتعاقد
م��ع ع��امل��ة النف�س ال��ري��ا��ض��ي داريا
�أبراموفيت�ش مل�ساعدتها يف مرحلة
االنتقال.
و�أح ��ب ع�شاق التن�س م��ا �شاهدوه
من �أداء متميز قدمته �شيانتيك� ،إذ
�صوتوا لها يف اقرتاع احتاد العبات
التن�س املحرتفات على �أنها �أف�ضل
�ضاربة يف ع��ام  ،2019وك�أف�ضل
الع� �ب ��ة ف� ��ردي� ��ة يف ال � �ع� ��ام يف عام
 .2020كما ح�صلت على جائزة
�أف�ضل العبة قيد التطوير يف احتاد
العبات التن�س لعام .2020
ويف معر�ض حديثه عن م�شاركتها
يقول� ،صالح تهلك مدير بطولة
�سوق دبي احلرة للتن�س " ا�ستطاعت
�شيانتيك خ�لال ف�ترة ق�صرية �أن
حت �ظ��ى ب ��إق �ب��ال ج �م��اه�يري كبري
خ��ا��ص��ة ب�ع��د ف��وزه��ا ب�ل�ق��ب بطولة
فرن�سا املفتوحة ،وال �شك يف �أنها
�ستكون واح��دة من �أب��رز املناف�سات
ع�ل��ى ل�ق��ب ب�ط��ول��ة دب ��ي للأ�سواق
احل� � ��رة ل �ل �ت �ن ����س ،وه � ��ي ع �ل��ى �أمت
اال�ستعداد ملواجهة �سيمونا هاليب
حاملة لقب البطولة بعد خ�سارتها
م�ؤخرا �أمام هاليب يف الدور الرابع
م��ن ب �ط��ول��ة �أ� �س�ت�رال �ي��ا املفتوحة
ل �ل �ت �ن ����س ،وال � �س �ي �م��ا ب �ع��د تغلبها
الأ�سبوع املا�ضي على ال�سوي�سرية

بليندا بن�شيت�ش وفوزها بلقب ك�أ�س
ب�ط��ول��ة �أدي�ل�اي ��د ال��دول �ي��ة للمرة
الثانية".
وت �� �ض��م ق��ائ �م��ة امل �ن��اف �� �س��ات على
اللقب يف بطولة �سوق دب��ي احلرة
املفتوحة للتن�س ك�لا م��ن �سيمونا
هاليب املدافعة عن لقبها ،وبيرتا
كفيتوفا ،ويلينا �سفيتولينا ،وبيلندا
ب �ن �� �ش �ي �ت ����ش ،ال� �ل ��وات ��ي ف� ��زن بلقب
بطولة �سوق دب��ي احل��رة املفتوحة
للتن�س �سابقا ،وفيكتوريا �أزارينكا
و�صيفة بطولة �أم��ري�ك��ا املفتوحة
للتن�س  ،2020والفائزة بجائزة
�أف�ضل العبة عائدة للمناف�سات من
احت��اد الع�ب��ات التن�س املحرتفات،
و�أري �ن��ا �سابلينكا امل�ت��وج��ة م�ؤخرا
ببطولة �أبوظبي للتن�س ،وغاربني
م � ��وغ � ��وروزا ،ال �ت ��ي �أح � � ��رزت لقب
ب� �ط ��والت ج ��ران ��د � �س�ل�ام الكربى
مرتني ،والالعبة التون�سية املميزة
�أن ����س ج��اب��ر ،وب �ي��ان �ك��ا �أندري�سكو
الفائزة ببطولة �أمريكا املفتوحة
للتن�س عام .2019
وت �ب ��د�أ م�ن��اف���س��ات ال�ب�ط��ول��ة التي
ت�صنف ب��أن�ه��ا ب�ط��ول��ة ال �ـ 1000
ن �ق �ط��ة ل �ل �� �س �ي��دات يف  7م ��ار� ��س
وت �� �س �ت �م��ر ح �ت��ى  13م ��ن ال�شهر
ن�ف���س��ه  ،وت�ل�ي�ه��ا ب �ط��ول��ة حمرتيف
التن�س للرجال  500نقطة ،من
 14وح �ت��ى  20م ��ار� ��س ،والتي
��س�ي���ش��ارك ب �ه��ا ك��وك �ب��ة م��ن �أ�شهر
العبي التن�س حول العامل.

بعد  18عاماً على مغادرته نادي العا�صمة الفرن�سية ،عاد الأرجنتيني
ماوري�سيو بوكيتينو �إىل باري�س �سان جرمان كمد ّرب بهدف قيادته �إىل
املجد القاري ب�شكل خا�ص ،لكن يتوجب عليه �أن يت�أقلم مع "التط ّور
الهائل" الذي حتقق يف النادي منذ رحيله و�أن "�أتط ّور �أي�ضا" بح�سب
ما �أفاد وكالة فران�س بر�س .بعد قرار �إنهاء عقده قبل �ستة �أ�شهر على
نهايته ،من غري املرجح �أن ي�شتاق جمهور النادي الباري�سي للمدرب
الأمل ��اين توما�س ت��وخ��ل على ال��رغ��م م��ن قيادته الفريق لأ ّول م��رة يف
تاريخه اىل نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
فاز الأملاين بلقب الدوري الفرن�سي يف كل من املو�سمني اللذين �أم�ضاهما
يف تدريب الفريق و�أحرز قبل �أ�شهر معدودة من �إقالته الرباعية املحلية،
قبل �أن ي�سري بنادي العا�صمة اىل النهائي القاري التاريخي الذي خ�سره
�أمام بايرن ميونيخ الأملاين.
لكن النادي الباري�سي تخلى عنه نهاية العام وقرر اال�ستعانة مبدافعه
ال�سابق بوكيتينو الذي مل يفز ب�أي لقب كمدرب لكن ذلك ال يقلل من
�أهميته وق��درات��ه ،و�سيبقى جمهور فريقه ال�سابق توتنهام الإنكليزي
يتذكره على �أن��ه الرجل ال��ذي ق��اد ال�ن��ادي اللندين اىل �إن�ه��اء الدوري
الإنكليزي بني الأربعة الأوائ��ل لأربعة موا�سم متتالية ،والو�صول اىل
نهائي دوري الأبطال عام .2019
وحتدّث عن جتربته مع توتنهام والو�صول معه �إىل نهائي دوري الأبطال
حيث خ�سر �أم��ام مواطنه ليفربول ،م�شريا اىل �أن��ه "ق�ضينا عامني يف
توتنهام دون التوقيع مع �أي الع��ب (ب�سبب تركيز التمويل على بناء
امللعب اجلديد) حني و�صلنا اىل النهائي .لكننا هنا (يف �سان جرمان)
منذ �شهرين فقط".
وتابع "يف توتنهام ،ح�صلنا على الوقت الالزم لتطوير �شيء ما،
وقطفنا ثمار ذلك مبزيج من الالعبني ال�شبان واملخ�ضرمني"،
لكن "م�شروع �سان جرمان كان خمتلفا ل�سنوات عدة� .سرنى
كيف �سنتمكن من خلق م�شروع خمتلف عما فعلناه يف توتنهام
لكن مع الهدف ذاته ،وهو الفوز بالألقاب".
وبعد غيابه لعام عن مقاعد التدريب ،عاد ابن الـ 49عاما اىل
الواجهة ليكون مع فريق ت�ألق يف �صفوفه كالعب.
بوكيتينو الذي لعب لفرتة وجيزة اىل جانب الأ�سطورة مارادونا
م��ع نيولز �أول ��د ب��وي��ز و��ش��ارك��ه ال�غ��رف��ة يف ال�ف�ن��دق خ�لال رحالت
الفريق بعيدا ع��ن ملعبه ،ك��ان �أح��د جن��وم قلب ال��دف��اع يف �سان
ج��رم��ان ب�ين  2001و ،2003وع��اد يف اوائ ��ل ال�ع��ام اىل
النادي الذي توج بلقب الدوري يف املوا�سم الثالثة املا�ضية
و�أحرزه �سبع مرات يف �آخر ثمانية موا�سم.
و�أدرك الأرجنتيني منذ و�صوله ب�أن الأمور لي�ست �سهلة
وق��د مني الفريق بقيادته بهزميتني يف ال��دوري حتى
الآن� ،إال �أن��ه ما زال يف قلب ال�صراع بقوة مبا �أن��ه ال
يتخلف �سوى بفارق نقطتني عن ليل املت�صدر.
وت�ط� ّرق الأرجنتيني يف مقابلته الإث�ن�ين مع وكالة
ف��ران����س ب��ر���س �إىل ال���ش�ه��ري��ن الأول�ي��ن ل��ه يف �سان
جرمان كمد ّرب ،قائال "خالل ال�شهرين ،اختربنا
الكثري م��ن اللحظات ال�صعبة لأن�ن��ا خ�ضنا 13
م �ب��اراة ر��س�م�ي��ة م��ع ��ض�غ��ط ه��ائ��ل .ك�م��ا واجهنا
فريو�س ك��ورون��ا ال��ذي �أ�صبنا به داخ��ل النادي
(�أ�صيب به �شخ�صيا) يف �أوقات خمتلفة".
ور�أى �أن��ه "بوجود الإ��ص��اب��ات يف النادي"،
ال�سيما ال�ن�ج��م ال�برازي �ل��ي ن�ي�م��ار الذي
غ��اب ع��ن الفريق منذ �أوائ��ل �شباط/
فرباير لكنه عاود متارينه الفردية،
"كان يتوجب علينا الت�أقلم مع
التطورات اليومية".
وع� � ّم ��ا � �ش��اه��ده م ��ن واق ��ع
ج��دي��د يف ال �ن��ادي الباري�سي
م�ق��ارن��ة مب��ا ك��ان عليه ق�ب��ل 18

عاما حني كان العبا يف الفريق� ،أجاب بوكيتينو "لقد احتفظ يف الغالب
بنف�س امليزات .من الوا�ضح �أنه كان هناك تغيري مقارنة مع ما كان عليه
الو�ضع قبل قرابة  20عاما (مع انتقال ملكية النادي اىل �شركة قطر
لال�ستثمارات الريا�ضية عام .")2011
و�أ�ضاف مازحا "بالن�سبة يل �أي�ضا .مل يعد �شعري طويال بل بات ق�صريا
(ي���ض�ح��ك) .لقد ك��ان ال�ت�ط��ور ه��ائ�لا ،لكن ال���ش��يء الأك�ث�ر �أه�م�ي��ة هو
املحافظة على هوية النادي ،وهو �شيء يجب �أال يخ�سره �أبدا".
وي�شكل الفوز بلقب دوري الأبطال الهدف الأ�سا�س ل�ل�إدارة القطرية،
وقد حقق الأرجنتيني بداية واعدة نحو حتقيقه بعد الفوز على بر�شلونة
الإ�سباين يف عقر دار الأخري  1-4يف ذهاب الدور ثمن النهائي ،على �أمل
الإف��ادة من هذه الأف�ضلية حني ي�ست�ضيف النادي الكاتالوين الأربعاء
املقبل.
و�سئل بوكيتينو عما �إذا كان املدير الريا�ضي الربازيلي ليوناردو الذي
ك��ان خلف رحيل توخل ب�سبب اخ�ت�لاف وج�ه��ات النظر ب�ين الرجلني،
و�ضع له �شرط الفوز بكل �شيء ممكن عند التعاقد معه لال�شراف على
الفريق ،ف�أجاب "مع +ليو ،+كان تفاهمنا جيدا منذ البداية".
و�أو�ضح "عندما تكون يف باري�س �سان جرمان ،ف�إن امل�س�ؤولية هي الفوز
ب�ك��ل م �ب��اراة ،ب��ال�ت��ايل ال داع ��ي لأن ي�خ�برين ب��ذل��ك ،ف�ه��ذا يف حم�ضنا
ال �ن��ووي ...نعتقد �أي�ضا �أن اجل�ه��از الفني يحتاج اىل العمل والوقت،
كما يحتاج الالعبون اىل التكيف مع فل�سفة جديدة ونحن اىل التكيف
معهم".
وبعدما كان العام املا�ضي قاب قو�سني �أو �أدن��ى من �أن ي�صبح ثاين ناد
فرن�سي يتوج بلقب ال��دوري الأبطال بعد مر�سيليا
عام  1993قبل �أن يحرمه بايرن ميونيخ من
ذلك ،ي�أمل �سان جرمان الذهاب خطوة �إ�ضافية
اىل الأمام و�إحراز اللقب هذا املو�سم.
وقال بوكيتينو بهذا ال�صدد "من الوا�ضح �أن
ه��ذا ال�ن��ادي يطمح للفوز ب��دوري الأبطال.
حت��اول العديد م��ن الأن��دي��ة الأخ��رى الفوز
به �أي�ضا وقد ا�ستثمرت الكثري من الأموال
لكنها ال ت�ستطيع ال�ف��وز ب��ه لأن الأمر
لي�س بهذه ال�سهولة".

ربع �سكان العامل معر�ضون لفقدان ال�سمع
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من املتوقع �أن يعاين نحو مليارين ون�صف مليار �شخ�ص يف كل �أنحاء العامل م�شاكل يف ال�سمع بحلول عام ،2050
�أي ما ن�سبته �شخ�ص واحد كل �أربعة ،وفقاً لتقرير �أ�صدرته منظمة ال�صحة العاملية ،الثالثاء� ،شدد على "احلاجة
�إىل العمل �سريعاً على تعزيز جهود الوقاية من فقدان ال�سمع وعالجه".
ونبهت املنظمة يف بيان �إىل �أن "ما ال يقل عن  700مليون من ه�ؤالء الأ�شخا�ص يجب �أن يح�صلوا على عالجات
الأذن وال�سمع وخدمات �إعادة الت�أهيل الأخرى".
و�أ�شار التقرير العاملي الأول للمنظمة عن ال�سمع �إىل �أن "من املمكن تفادي  60باملئة من حاالت فقدان ال�سمع عند
الأطفال عن طريق التطعيم �ضد احل�صبة الأملانية والتهاب ال�سحايا ،وحت�سني رعاية الأمهات واملواليد اجلدد �أو
الك�شف املبكر عن التهاب الأذن الو�سطى و�إدارته".
�أما فيما يتعلق بالبالغني ،ف�أو�صى التقرير باحلماية من ال�ضو�ضاء ومراقبة الأدوية ال�ضارة بالأذن واتباع النظافة
اجليدة لتجنب فقدان ال�سمع.
وحذر املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية تيدرو�س �أدهانوم غيربيي�سو�س من �أن "فقدان ال�سمع غري املعالج ميكن
�أن يكون له ت�أثري مدمر على قدرة النا�س على التوا�صل والدرا�سة وك�سب لقمة العي�ش ،وميكن �أن ي�ؤثر �أي�ض�أ على
�صحتهم النف�سية وقدرتهم على احلفاظ على العالقات".

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د� .رشيف البا�سل

email:bassel@alfajrnews.ae
املكتب الرئي�سي �أبوظبي  :هاتف4488300:
دبي :هاتف - 2217155:فاك�س2210070 :
العني  :هاتف - 7663631:فاك�س7666518 :
املرا�سالت� :ص.ب 505:

email:editors@alfajrnews.ae
طبعت مبطابع الفجر -التوزيع:

�أول امر�أة تخ�ضع لزراعة وجه كامل ملرتني

ف�ساتني الزفاف تثري �أزمة بني عرو�س وحماتها

�أ�صبحت �إح��دى الناجيات من العنف املنزيل �أول �شخ�ص
يف العامل يح�صل على عملية زراع��ة كاملة للوجه للمرة
الثانية ،بعدما تعر�ضت لهجوم مب��ادة كيميائية �أحرقت
وجهها من قبل حبيبها ال�سابق .يف ع��ام � ،2007أ�صيبت
املمر�ضة الأم��ري�ك�ي��ة ال�سابقة ،ك��ارم��ن ك��ارل�ت��ون ،بجروح
وح ��روق م��روع��ة يف وج�ه�ه��ا ب�ع��د �أن ق��ام حبيبها ال�سابق
ب�ضربها مب�ضرب بي�سبول ور���ش وجهها مب��ادة كيميائية
حارقة .وذكرت امل�صادر ب�أن مادة الأ�سيد التي مت ا�ستخدامها
يف الهجوم ،ت�سببت بت�شوهات وا�سعة يف وجه كارمن وفقدان
الب�صر يف �إح��دى عينيها .وق��ال��ت ك��ارم��ن التي تعي�ش يف
والية فريمونت الأمريكية� ،إنها خ�ضعت لأول عملية زرع
للوجه يف عام  ،2013ولكن ج�سمها رف�ض الوجه اجلديد
بعد �سبع �سنوات من اجلراحة .وبعد �أن خ�ضعت لأكرث من
 70عملية جراحية ترميمية ،اقرتح الأطباء على كارمن،
�إجراء عملية زرع ثانية للوجه .وبالفعل قام فريق م�ؤلف
من  40طبيباً ب�إجراء جراحة ا�ستمرت قرابة � 20ساعة يف
م�ست�شفى بريغهام يف بو�سطن.

عربت عرو�س م�ستقبلية عن غ�ضبها من وال��دة خطيبها ،ب�سبب
الف�ستان الذي تريد حماتها ارتداءه يف حفل زفافها.
ن�شرت العرو�س التي مل تذكر ا�سمها تفا�صيل ق�صتها وهي غا�ضبة
للغاية ،على موقع " ،"Redditقائلة �إنها �سرتتدي ف�ستان زفاف
يجمع بني درج��ات من اللون العاج وال��وردي الفاحت (ل��ون �أحمر
اخلدود) والأبي�ض .وبنا ًء على ذلك� ،أر�سلت حلماتها هذه الألوان
لتجنب ارتدائها يف يوم عمرها ،ومعها بع�ض االقرتاحات للألوان
بد ًال من ذلك ،وفقاً ل�صحيفة "مريور" الربيطانية.
وم��ع ذل��ك ،يبدو �أن وال��دة زوج�ه��ا امل�ستقبلي مل يعجبها الأمر،
وقررت بد ًال من ذلك �أن تفعل العك�س.
ففي من�شور على منتدى " "Just No MILعلى "رديت"،
�أو��ض�ح��ت ال�ع��رو���س كيف ك��ان��ت وال ��دة عري�سها تخطط الرتداء
ف�ستان زفاف يف فرحهما .وقالت العرو�س" :حاولت بكافة الطرق
�إقناعها بتغيري ر�أيها ،ولكن عندما مل ي�سري احلديث كما تريد
والدة خطيبي ،بد�أت يف التوا�صل مع �أقاربنا و�أ�صدقائنا ،على �أمل
�أن يخربوها ب�أنني خمطئة و�أنه ميكنها ارتداء ما تريد".
و�أ� �ض��اف��ت" :لكن ه��ذا عك�س م��ا ك��ان��ت ت�ت��وق�ع��ه� ،إذ ��ش��رح��وا لها
بال�ضبط ما قلته لها ،ال ترتدي من ه��ذه الأل ��وان ،ل�ترد عليهم
قائلة" :ح�سناً� ،أعتقد �أنها �ستكون مفاج�أة".

ينهي امتحان اجلغرافيا يف  59ثانية

 59ثانية ،هي املدة التي �أنهى خاللها الطالب امل�صري
ي��و� �س��ف ع �ي ��اد ،ام �ت �ح��ان م� ��ادة اجل �غ��راف �ي��ا ع�ب�ر املوقع
الإلكرتوين با�ستخدام "التابلت".
وق ��ال ي��و��س��ف ع�ي��د ،ال�ط��ال��ب مب��در��س��ة امل�ح�ل��ة الثانوية
ال�ت��اب�ع��ة مل��رك��ز امل�ح�ل��ة ال �ك�برى مب�ح��اف�ظ��ة ال�غ��رب�ي��ة� ،إن
�أغلب زمالئه ا�ستطاعوا التعامل مع االمتحان بنف�س
الطريقة ،م�ضيفا" :االمتحان كان �سهل جدا يف م�ستوى
ال �ط��ال��ب ال�ضعيف" .وي��وا� �ص��ل ط�ل�اب ال���ص��ف الأول
والثاين الثانوي ،يف م�صر� ،أداء امتحانات التريم الأول،
على �أن تنتهي خالل � 10أيام املقبلة .ويف مدر�سة ال�شهيد
حممد رم�ضان مبحافظة الإ�سكندرية�( ،شمال) ،ا�ستطاع
الطالب عبدالرحمن حجيج� ،أن يجتاز امتحاين اللغة
الإجنليزية واجلغرافيا يف وقت وجيز ،قائال ل�صحيفة
"الوطن" امل �� �ص��ري��ة� ،إن� ��ه ان�ت�ه��ى م��ن ام �ت �ح��ان اللغة
الإجنليزية خالل ن�صف �ساعة.
ويف املنوفية� ،شمايل م�صر ،ا�ستطاعت دعاء ر�ضا ،الطالبة
مبدر�سة الزهراء الإ�سالمية اخلا�صة ،اجتياز االختبار
اخل��ا���ص بها يف م��دة دقيقتني ،مم��ا جعلها تتفاخر مبا
ق��ام��ت ب��ه ع�بر �صفحتها ال�شخ�صية مب��وق��ع التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي "في�سبوك" ،ق��ائ�ل��ة" :وي�شهد ال�ت��اري��خ �أن
�أختكم امتحنت الإجنليزي يف دقيقتني مبجهودها".

ر�سامة تخطف الأنظار بلوحات على كف اليد
حالة فنية وجتربة تبدو مغايرة عن ال�سائد ،تلك التي ت�صنعها
الفنانة امل�صرية ال�شابة لورا� ،صاحبة الـ 20عاما� ،إذ تقوم بالر�سم
ع�ل��ى م���س��اح��ة ال ت �ت �ج��اوز ك��ف ال �ي��د ال ��واح ��دة ،مب �ق��دار ن�ح��و 5
�سنتيمرتات .الفنانة امل�صرية تر�سم وجوه الأ�شخا�ص ،م�ستخدمة
يف ذل��ك الأل � ��وان امل��ائ�ي��ة وال �ع��ادي��ة ،لتنحت ر� �س��وم��ات بـ"اخلدع
الب�صرية" جعلتها حديث مواقع التوا�صل االجتماعي يف م�صر.
الفنانة الع�شرينية قالت يف ت�صريحات لـموقع "�سكاي نيوز عربية"،
�إن لديها منذ ال�صغر موهبة يف الر�سم ،لذلك �آثرت االلتحاق بكلية
الفنون اجلميلة ،ل�صقل موهبتها وتطوير �أدواتها.
و�أو�ضحت �أنه منذ عام تقريبا ،قررت �أن حترتف ر�سم "البورتريه"،
وه��و ف��ن ر��س��م الأ��ش�خ��ا���ص م��ع �إظ�ه��ار امل�شاعر يف م�لام��ح الوجه
وتعبرياته ،لكن املهارة الإ�ضافية تتمثل يف �إجناز هذا الر�سم على
م�ساحة ال تتجاوز الـ� 5سنتيمرتات ،وب��دال من ال��ورق واللوحات
املعتادة ت�ستخدم كف اليد.

حيلة �صينية خلف�ض الطالق ..والنتيجة خميبة
ت�سعى ال�سلطات ال�صينية جاهدة� ،إىل خف�ض حاالت الطالق يف
البالد ،نظرا حلاجة البالد الآ�سيوي �إىل منو �سكاين يحافظ على
النمو ،لكن الأم��ور ال ت�سري كما ت�شتهي بكني ،لأن عددا متزايدا
من الأزواج يقدمون على االنف�صال .وبح�سب �صحيفة "نيويورك
تاميز" ،ف ��إن ق ��رارا دخ��ل التنفيذ يف ال���ص�ين ،ي�ل��ز ُم الزوجني
ال��راغ�ب�ين يف ال�ط�لاق باالنتظار مل��دة ث�لاث�ين ي��و ًم��ا ،قبل احلكم
ُ
والغر�ض من هذه املدة هو �إتاحة املزيد من الوقت،
بانف�صالهما.
لأجل التفكري ،ورمبا ح�صول تراجع من �أحد الزوجني �أو كليهما،
ال �سيما �أن ق ��رارات انف�صال ك�ث�يرة ي�ج��ري ات�خ��اذه��ا يف حلظات
غ�ضب ،ورمبا قد يندم ال�شريكان فيما بعد .ودخل هذا القرار حيز
التنفيذ يف مطلع يناير اجل��اري ،ومل يخطر ببال ال�سلطات �أنه
قد يلقى رف�ضا من كثريين ،بينما يقول �آخرون �إنه م�س�ؤول عن
ارتفاع حاالت الطالق يف الأ�شهر الأخرية من .2020

طلب ر�سمي ياباين لل�صني
ب�ش�أن امل�سحات ال�شرجية
ق��دم��ت ال�ي��اب��ان طلبا ر�سميا �إىل
ال �� �ص�ي�ن ت �ط��ال��ب ف �ي��ه الأخ �ي ��رة
ب ��االم� �ت� �ن ��اع ع� ��ن �أخ� � ��ذ امل�سحات
ال � �� � �ش� ��رج � �ي� ��ة امل � � �ث �ي ��رة ل� �ل� �ج ��دل
مل��واط�ن�ي�ه��ا ،للك�شف ع��ن فريو�س
كورونا امل�ستجد.
وت�أتي �شكوى طوكيو بعد تقارير
حت ��دث ��ت ع� ��ن �أن دبلوما�سيني
�أم�ي�رك� �ي�ي�ن �أخ� ��� �ض� �ع ��وا لفح�ص
امل���س�ح��ة ال���ش��رج�ي��ة ،الأم� ��ر الذي
تنفيه بكني.
وقالت ال�صني ،التي �سيطرت على
ال��وب��اء �إىل ح��د ك�ب�ير� ،إن �ه��ا بد�أت
يف ا�ستخدام امل�سحة ال�شرجية يف
�أواخ ��ر يناير امل��ا��ض��ي ،قائلة �إنها
�أك�ث�ر فعالية م��ن م�سحات الأنف
والفم ،على الرغم من �أن خرباء
ي�شككون يف ذلك.
ويرى خرباء �أن امل�سحة ال�شرجية
غ�ير دقيقة ،فالنتائج الإيجابية
يف ال�ب�راز ال تعني وج��ود فريو�س
حي.
وق� ��ال امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م احلكومة
اليابانية ،كات�سونوبو كاتو ،يف وقت
م �ت ��أخ��ر م��ن االث �ن�ي�ن �إن طوكيو
ق��دم��ت ط�ل�ب��ا ر� �س �م �ي��ا م ��ن خالل
�سفارتها يف بكني لإعفاء اليابانيني
القادمني �إىل ال�صني من امل�سحة
ال�شرجية ،وفق "فران�س بر�س"
و�أ�� �ض ��اف ك��ات��و "طلبت �سفارتنا
ا�ستثناء املواطنني اليابانيني من
اخ �ت �ب��ارات " "PCRال�شرجية .
�أع��رب بع�ض املغرتبني اليابانيني
ع��ن �أن ه��ذه االخ �ت �ب��ارات تت�سبب
ب�ضائقة نف�سية كبرية ".

Wednesday

بيع لوحة مراك�ش لت�شر�شل بـ 8ماليني يورو

تينا فاي على خ�شبة امل�سرح خالل حفل توزيع جوائز غولدن غلوب ال�سنوي يف مركز روكفلر يف نيويورك.ا ف ب

م�سرح ياباين ..م�شاهدة فريدة عرب فتحات �صناديق الربيد
تخفت الأ�ضواء كما يحدث يف بداية �أي عر�ض م�سرحي ،فيميل امل�شاهدون
�إىل الأم ��ام لينظروا م��ن فتحات ت�شبه فتحات �صناديق ال�بري��د يف باب
يف�صلهم عن خ�شبة امل�سرح ،ويبد�أ العار�ضون يف الرق�ص.
تو�صل م�سرح (مون اليت موبايل) للرق�ص الياباين املعا�صر �إىل و�سيلة
م�ب�ت�ك��رة ك��ي ي�ستعيد اجل �م��اه�ير ل�ع��رو��ض��ه م��ع احل �ف��اظ ع�ل��ى التباعد
االجتماعي .يجل�س امل�شاهدون على كرا�سي دون م�سند للظهر داخل كبائن
�صغرية منف�صلة حتيط مبن�صة العر�ض ولكل منها حاجز به فتحة ت�شبه
فتحات �صناديق الربيد يتابعون منها الراق�صني.
وقال نوبويو�شي �آ�ساي املدير الفني بامل�سرح وم�صمم الرق�صات "ابتدعنا
فتحات �صغرية ت�شبه فتحات �صناديق الربيد" ،م�شريا �إىل �أن ت�ضييق
جمال الر�ؤية ي�سمح للم�شاهدين باالنغما�س �أكرث يف العر�ض.
ب��د�أ امل�سرح يف تطبيق الفكرة يف دي�سمرب ك��ان��ون الأول بعد �إل�غ��اء �أغلب
عرو�ضه يف العام املا�ضي ب�سبب اجلائحة .ومنذ ذلك احلني ،بيعت جميع
تذاكر  12عر�ضا قدمها بالطريقة املبتكرة.

يوم امللكة ..طقو�س
واحتفاالت الزراد�شتيني باملر�أة
احتفى �أتباع الديانة الزراد�شتية يف مدينة ال�سليمانية بالعراق ،بيوم املر�أة
الذي ي�سمونه "عيد ا�سفندرمزدا" ،الذي يعني "يوم امللكة" ،والذي ي�صادف
�أواخر �شهر فرباير من كل عام وي�ستمر لأيام.
طقو�س خمتلفة موغلة يف القدم ،تطغى على احتفاالت "يوم امللكة"� ،إذ
يتوىل ال��رج��ال القيام بالواجبات املنزلية اليومية التي ت�ؤديها زوجته،
ك��إع��داد الطعام للعائلة ورع��اي��ة الأط�ف��ال والتنظيف ،ف�ضال ع��ن تدليل
زوجته وتقدمي باقات الورود والهدايا لها.
ممثلة الزراد�شتية يف �أوق��اف �إقليم كرد�ستان العراق� ،آوات ح�سام الدين،
التي ح�ضرت االحتفالية مع �شخ�صيات دينية ،و�صفت اليوم ب�أنه "من
الأعياد املميزة لدى الزراد�شتيني ،نظرا ملكانة املر�أة املقد�سة لديهم".
و�أ�ضافت �آوات ملوقع "�سكاي نيوز عربية"� ،أن تاريخ االحتفال موغل يف القدم،
�إذ ي�صل �إىل � 3750سنة قبل امليالد .وتابعت" :التح�ضريات لالحتفالية
تبد�أ يوم  24فرباير وت�ستمر لأيام ،وترتدي الن�ساء الزراد�شتيات بعد �أداء
ال�صالة ،مالب�س جديدة ويحتفلن بالرق�ص بعقد من الزهور يف �أيديهن،

امر�أة ثالثة تتهم حاكم
نيويورك بالتحر�ش اجلن�سي
ك�سر املذيع يف �شبكة �سي �أن �أن الأمريكية ،كري�س
كومو �صمته ب�ش�أن االتهامات بالتحر�ش اجلن�سي
التي تالحق �شقيقه� ،أندرو حاكم والية نيويورك،
فيما اتهمت امر�أة ثالثة كومو بالتحر�ش اجلن�سي.
وقال املذيع م�ساء االثنني �إنه على علم باالتهامات
التي حتيط ب�شقيقه.
وج ��اءت ت�صريحات امل��ذي��ع ال�لام��ع ،بعد تقارير
حتدثت ع��ن ات�ه��ام ام��ر�أة ثالثة حلاكم نيويورك
بالتحر�ش اجلن�سي.
و�أ�صبحت االتهامات املزعومة بحق �أن��درو كومو
ق���ض�ي��ة ر�أي ع ��ام يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ودخ��ل
�سيا�سيون على اخلط مطابني كومو باال�ستقالة.
و�إزاء هذه االتهامات ،قال حاكم والية نيويورك
�إن ما حدث كان جمرد "مزحة" مع امر�أتني كانتا
تعمالن معه.
لكن الأمر يبتعد �شيئا ف�شيئا عن الهزل ويكت�سب
ج��دي��ة م�ط�ل�ق��ة ،خ��ا��ص��ة م��ع االت �ه��ام بالتحر�ش
اجلن�سي الذي وجهته امر�أة ثالثة.

بيعت �أ��ش�ه��ر ل��وح��ة ر�سمها رئي�س ال� ��وزراء الربيطاين
وين�ستون ت�شر�شل ( )1965-1874يف لندن لقاء �سبعة
ماليني جنيه ا�سرتليني ( 8,1ماليني ي��ورو) يف مزاد
�أقامته دار كري�ستيز.
وبذلك جتاوز �سعر اللوحة التوقعات ب�أ�شواط� ،إذ كان ُقدّر
مبا بني  1,7و 2,8مليون يورو ،ومت ّثل �صومعة م�سجد
الكتبية التاريخي يف مدينة مراك�ش املغربية .وقد ر�سمها
ت�شر�شل العام � 1943أثناء حلوله مبراك�ش ،خالل زيارة
�إىل املغرب للم�شاركة يف م�ؤمتر �أنفا الذي عقده احللفاء
بالدار البي�ضاء.

�شفق وبروج وجنوم الرثيا 3 ..ظواهر ت�ضيء �شهر مار�س

�إذا كنت م��ن حمبي متابعة ال�ظ��واه��ر الفلكية،
ف� ��أن ��ت ع �ل��ى م��وع��د خ �ل�ال � �ش �ه��ر م � ��ار� � ��س�-آذار
اجل��اري ،مع  3ظواهر فلكية عنوانها الرئي�سي
هو الإ�ضاءة.
�إح��دى ه��ذه الظواهر ي�شاهدها �سكان املنطقة
العربية وك��ام��ل الن�صف ال�شمايل م��ن املنطقة
العربية ،وميكنك توجيه نظرك نحو ال�سماء
لال�ستمتاع بها� ،أما الظاهرة الأخرى ال ت�شاهد
�إال يف املناطق القطبية.
�أم��ا عن الظاهرة الأوىل ،فهي تلك التي تعرف
بـ"ال�ضوء الربوجي" ،وتعترب الأ�سابيع القريبة
من االعتدال الربيعي يف نهاية فرباير�-شباط
وم��ار���س�-آذار و�أوائ��ل �أبريل-ني�سان ،وهو �أف�ضل
وق��ت يف ال�سنة ل��ر�ؤي�ت��ه يف ب��داي��ة الليل ب�سماء
ال��وط��ن ال�ع��رب��ي وك��ام��ل الن�صف ال���ش�م��ايل من
الكرة الأر�ضية.
وت�شهد �سماء الوطن العربي بعد غروب ال�شم�س،
الأرب �ع��اء  3م ��ار� ��س�-آذار اجل ��اري ،وق��وع كوكب
املريخ بالقرب مع عنقود هذه النجوم ،ويف�صل

بينهما  2.6درجة وهو �أق��رب اق�تران لهما منذ
 20يناير-كانون الثاين .1991
وم��ن ظاهرتني ميكن ل�سكان املنطقة العربية
م�شاهدتهما �إىل ظاهرة ثالثة ال ي�شاهدها �إال
القاطنون يف املناطق القطبية ،وهي تلك التي
تعرف بـ "ال�شفق القطبي" ،حيث يعرف �شهر
مار�س�-آذار ب�أنه "�شهر ال�شفق القطبي".
ويعرف علماء الفلك منذ فرتة طويلة �أنه خالل
الأ�سابيع القريبة من حدوث االعتدال الربيعي
ت�ت���ش�ك��ل ب �ع ����ض ال �� �ش �ق��وق امل ��ؤق �ت��ة يف الغالف
املغناطي�سي حول الكرة الأر�ضية وميكن للريح
ال�شم�سية �أن تتدفق من خاللها وتغذي عرو�ضاً
�ساطعة لأ�ضواء ال�شفق القطبي.
ويقول تقرير ثالث ن�شرته فلكية ج��دة� ،إن��ه يف
هذا الوقت من ال�سنه ميكن حتى ل�سيل �صغري
م��ن ال��ري��اح ال�شم�سية �أن ي �خ�ترق الدفاعات
املغناطي�سية لكوكبنا ،وه ��ذا م��ا ي�سمى ت�أثري
"را�سيل -ماكفريون" ن�سبة �إىل الباحثني الذي
�شرحوه لأول مرة.

جينيفر لوبيز ت�ستعر�ض
ر�شاقتها �أمام 144مليون �شخ�ص
ا�ستعر�ضت النجمة الأمريكية من �أ�صل التيني جينيفر لوبي ز قوامها
الريا�ضي امل�شدود وذل��ك عرب �صورة �شاركتها مع متابعيها البالغني
 144مليوناً يف �صفحتها على موقع للتوا�صل االجتماعي.
وارت ��دت جينيفر الجن��ري �أب�ي����ض م��ؤل��ف م��ن قطعة واح ��دة ملت�صق
باجل�سم �أظهر جوانب �صدرها ب�شكل وا�ضح كما �أبرز بطنها امل�سطحة
وم�ؤخرتها املتكورة وفخذيها امل�شدودين.
ال�صورة التقطت ب�شكل جانبي وكانت جينيفر جتل�س بو�ضعية الركوع
ملقية ثقل فخذيها على �ساقيها وعلقت عليها ":االعتناء بالنف�س..
ليوم الأحد".

حار�س كالب غاغا :كنت على
و�شك املوت �أثناء اخلطف
ق��ال راي� ��ان في�شر ال��رج��ل املكلف
بتم�شية ك�لاب املغنية الأمريكية
ل �ي��دي غ��اغ��ا �إن� ��ه ي�ت�ع��اف��ى بعدما
ك��ان على و��ش��ك امل��وت عند هجوم
م�سلحني عليه يف عملية �أف�ضت
�إىل خطف اثنني من كالب جاجا.
و� �س��رد في�شر يف �أول ت�صريحات
ع�ل�ن�ي��ة م�ن��ذ ال �ه �ج��وم ،ال ��ذي وقع
م �� �س��اء الأرب � � �ع � ��اء يف ه ��ول� �ي ��وود،
تفا�صيل ال��واق �ع��ة و��ش�ك��ر �أ�سرته
و�أ�صدقاءه ومن هرعوا مل�ساعدته
كما وجه ال�شكر لغاغا التي كانت
يف �إيطاليا لت�صوير فيلم.
وجرى ت�سليم الكلبني امل�سروقني
�إىل ال �� �ش��رط��ة ي ��وم اجل �م �ع��ة دون
�أن مي�سهما �أذى ،ل�ك��ن الرجلني
امل�شتبه بهما يف ال���س��رق��ة م��ا زاال
مطلقي ال�سراح.
وك �ت��ب ف�ي���ش��ر ( 30ع ��ام ��ا) على
�إن�ستجرام "ما زلت �أتعافى بعدما
ك �ن��ت ع �ل��ى و� �ش��ك املوت" .ون�شر
� �ص��ورا ل��ه ع�ل��ى ��س��ري��ر م�ست�شفى
ويظهر يف واحدة منها وهو مت�صل
بجهاز تنف�س �صناعي.
وق ��ال م���س�ترج�ع��ا ذك ��رى حلظات
الهجوم �إنه �أطلق �صرخات مذعورة
بينما تدفق الدم من اجلرح الذي
�أ��ص�ي��ب ب��ه ب�ع��د ت�ع��ر��ض��ه لإطالق
ال � �ن ��ار .و�أخ� � ��ذ اخل ��اط� �ف ��ان كلبي
ل �ي��دي غ��اغ��ا ك��وج��ي وجو�ستاف،
لكن الكلبة الثالثة �آ�سيا ظلت مع
في�شر.

