الإمام الأكرب ي�شيد مبتانة العالقات
بني الأزهر ال�شريف ودولة الإمارات

�ص 02

م�ؤ�س�سة زايد للأعمال اخلريية واالن�سانية ت�ضع حجر
الأ�سا�س لبناء الأكادميية الإ�سالمية يف قريغي�ستان

•• القاهرة-وام:

�أك��د ف�ضيلة الإم��ام الأك�بر الدكتور �أحمد الطيب� ،شيخ الأزه��ر ال�شريف على متانة
العالقات التي تربط بني الأزهر ودولة االمارات  .و �شدد ف�ضيلته خالل ا�ستقباله �سعادة
الدكتور حمد �سعيد ال�شام�سي� ،سفري الدولة لدى جمهورية م�صر العربية ومندوبها
الدائم لدى جامعة الدول العربية  ،على �أن التعاون بني الأزهر ال�شريف ودولة الإمارات
قد �ساهم ب�شكل كبري يف مواجهة الفكر املتطرف ومد ج�سور احلوار بني ال�شرق والغرب
 .و مت الت�أكيد خالل اللقاء على �أهمية ن�شر قيم الت�سامح وتقبل الآخ��ر ،وعلى الدور
الذي تقوم به دولة الإمارات يف �سبيل تفعيل احلوار حول التعاي�ش والت�آخي بني الب�شر
و�سبل تعزيزه عامليا .من جانبه� ،أعرب �سعادة ال�سفري حمد ال�شام�سي عن �سعادته بلقاء
�شيخ الأزهر ،م�ؤكدا على تقدير دولة الإمارات للأزهر ال�شريف و�شيخه ف�ضيلة الإمام
الأكرب..م�شيدا بالدور املحوري الذي يقوم به ف�ضيلته يف تر�سيخ قيم ال�سالم والأخوة
الإن�سانية على امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،بهدف �إظهار ال�صورة احلقيقية للدين
الإ�سالمي ون�شر منهج الأزهر الو�سطي املعتدل.
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الفجر الريا�ضي

مروان املازمي :بطوالت الربتغال وباري�س
و“�آ�سيوية الكويت” على ر�أ�س �أولوياتي يف 2021
�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 20صفحة -الثمن درهمان

�أجرت  225,489فح�صا ك�شفت عن � 2,087إ�صابة

«ال�صحة» تعلن �شفاء 1,677

حالة جديدة من كورونا

•• �أبوظبي-وام:

حممد بن را�شد ي�صدر قرارا باعتماد نظام �إدارة
الأداء للمديرين التنفيذيني يف حكومة دبي

•• دبي-وام:

�أ��ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ،رعاه اهلل ،ب�صفته حاكما لإمارة دبي القرار
رقم  6ل�سنة  2021باعتماد نظام �إدارة الأداء للمديرين التنفيذيني يف
حكومة دبي ،بهدف زيادة �إنتاجية وتناف�سية القطاع احلكومي ،وامل�ساهمة
يف حتقيق الأه� ��داف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة للحكومة وت��وج�ه��ات�ه��ا ،م��ن خالل
مواءمة �أهداف اجلهات احلكومية ،وربطها ب�أداء املدير التنفيذي ،وكذلك
�إر�ساء معايري وا�ضحة وموحدة وقابلة للقيا�س لإدارة وتقييم �أداء املدير
التنفيذي ،وتعزيز ال�شفافية والنزاهة ومبد�أ امل�ساءلة يف تقييم الأداء،
بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع ثقافة الأداء املتميز والإبداع واالبتكار احلكومي يف
(التفا�صيل �ص)2
الوظائف القيادية العليا.

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله الرئي�س ال�صربي (وام)

بحثا العالقات الثنائية وتعاون البلدين ملواجهة جائحة كورونا

حممد بن زايد ورئي�س �صربيا ي�ؤكدان على دعم
مبادرات ال�سالم واال�ستقرار والتنمية �إقليميا وعامليا
•• �أبوظبي –وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أم�س فخامة الك�سندر
فوت�شيت�ش رئي�س جمهورية �صربيا ال�صديقة ال��ذي ي�ق��وم بزيارة

عمل �إىل الدولة ..ورحب �سموه  -خالل اللقاء الذي جرى يف ق�صر
ال�شاطىء  -بزيارة فخامة الرئي�س ال�صربي والوفد املرافق �إىل دولة
الإمارات ..متطلعاً �إىل �أن ت�شكل الزيارة دفعاً نوعياً قوياً يف م�سار تعزيز
العالقات الثنائية يف امل�ج��االت املختلفة مبا يلبي تطلعات البلدين
و�شعبيهما �إىل مزيد من التقدم واالزدهار( .التفا�صيل �ص)2

�أكدا على عمق العالقات اال�سرتاتيجية بني البلدين

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  39,489جرعة
خ�لال ال�ساعات الـ 24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي
مت تقدميها حتى �أم�س  6,407,350جرعة ومعدل توزيع اللقاح
 64.78جرعة لكل � 100شخ�ص .ي�أتي ذل��ك متا�شيا مع خطة
ال� ��وزارة ل�ت��وف�ير ل�ق��اح كوفيد 19و��س�ع�ي�اً �إىل ال��و��ص��ول �إىل املناعة
املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت
وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.19
م��ن جهة �أخ��رى ومتا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع
لتو�سيع وزي��ادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر
وح�صر احل ��االت امل�صابة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد كوفيد 19 -
واملخالطني لهم وعزلهم �..أع�ل�ن��ت ال ��وزارة ع��ن �إج��راء 225,489
فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف
املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  2,087حالة �إ�صابة
جديدة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  419,996حالة.
كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن وف��اة  16حالة م�صابة وذل��ك م��ن تداعيات
الإ��ص��اب��ة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف�ي��ات يف
الدولة  1,369حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  1,677حالة 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

مو�سي ت�ؤكد ا�ستنادها �إىل م�ؤيدات قانونية

ال�سي�سي وحمدوك يطالبان باتفاق ملزم مع �إثيوبيا قبل عملية امللء الثانية لل�سد ا�ستخدام القوة ّ
لف�ض اعت�صام الد�ستوري احلر!
•• القاهرة  -وكاالت:

�أكد الرئي�س امل�صري عبد الفتاح
ال���س�ي���س��ي ،اخل�م�ي����س ،ع�ل��ى دعم
م���ص��ر ال�ك��ام��ل ل �ل �� �س��ودان ،يف كل
مناحي العالقات اال�سرتاتيجية،
وال��رواب��ط وامل���ش��روع��ات املطلوب
ت �ن �ف �ي��ذه��ا يف ال � �ف �ت�رة املقبلة،
خل��دم��ة �أه �ل �ن��ا ب��ال �� �س��ودان ،فيما
ت �ط��رق ال �ب �ل��دان �إىل �أزم � ��ة �سد
النه�ضة ،م�ؤكدين على �ضرورة
التو�صل التفاق ملزم مع �إثيوبيا
قبل عملية امللء الثانية لل�سد.
وق � ��ال رئ �ي ����س ال � � ��وزراء امل�صري
م���ص�ط�ف��ى م ��دب ��ويل ،يف م�ؤمتر
� �ص �ح �ف��ي م �� �ش�ت�رك م ��ع نظريه
ال�سوداين عبد اهلل ح�م��دوك� ،إن
ال�سي�سي �أكد على الدعم الكامل
لل�سودان ،م�شريا على امل�شروعات
ال�ضخمة ال�ت��ي ت��رب��ط البلدين
مثل ال��رب��ط الكهربائي والربط
ب��ال�ن�ق��ل وال� �ط ��رق ،وم�شروعات
ال���س�ك��ة احل��دي��د ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
م���ش��اري��ع �أخ ��رى يف جم��ال الغاز

رئي�سا وزراء م�صر وال�سودان خالل م�ؤمترهما ال�صحفي بالقاهرة (ا ف ب)
وامل �� �ص��احل��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ب�ي�ن كل الدولتني.
والزراعة والتجارة وال�صناعة.
وتابع� :أ�ؤك��د على الدعم الكامل �أطياف ال�شعب ال�سوداين.
وا� �س �ت �ط��رد م��و� �ض �ح��ا :تربطنا
من م�صر حكومة و�شعبا وقيادة م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال رئ�ي����س ال ��وزراء �أوا�صر الثقافة والدين والتاريخ
�سيا�سية ،ل�ك��ل اخل �ط��وات املهمة ال�سوداين� ،إن �آخر زيارة لل�سي�سي وامل�صري امل�شرتك ،وه��ذه الزيارة
التي تقوم بها احلكومة ال�سودانية �إىل اخلرطوم كانت ت�ؤ�س�س فعال ت�ضع �أ��س��ا��س��ا لعالقة ت�ق��وم على
يف الإ� � � � �ص � �ل ��اح االق � �ت � �� � �ص� ��ادي ،خللق نوع جديد من العالقة بني ا�سرتاتيجيات و�أ�شكال من العمل

لبنان قد يتجه نحو العتمة
ال�شاملةنهايةال�شهراحلايل

اندالع ا�شتباكات بني ميلي�شيات الوفاق يف العا�صمة الليبية

•• بريوت�-أ ف ب:

ح ّذر وزير الطاقة واملياه يف حكومة
ت �� �ص��ري��ف الأع � �م ��ال رمي � ��ون غجر
اخل�م�ي����س م��ن �أن ل�ب�ن��ان ق��د يتجه
اىل العتمة ال�شاملة نهاية ال�شهر
احلايل ما مل يتم توفري املال الالزم
ل�شراء الفيول امل�شغ ّل للمعامل.
ويواجه لبنان الغارق يف �أ�سو�أ �أزماته
االقت�صادية ،منذ ثالثة عقود على
الأق ��ل م�شكلة متفاقمة يف قطاع
ال �ك �ه��رب��اء ذي امل �ع��ام��ل املتداعية،
و�ساعات تقنني طويلة تتخطى 12
�ساعة .و�أجرب ذلك غالبية املواطنني
على دفع فاتورتني ،واح��دة للدولة
و�أخرى مرتفعة لأ�صحاب مولدات
ال�ك�ه��رب��اء اخل��ا� �ص��ة ،ال �ت��ي تعو�ض
نق�ص �إمدادات الدولة.
وق� � ��ال غ �ج ��ر ب �ع ��د ل �ق ��ائ ��ه رئي�س
اجل �م �ه��وري��ة م �ي �� �ش��ال ع � ��ون ،وفق
ت�صريحات نقلتها الوكالة الوطنية
ل �ل��إع �ل�ام ،ل �ب �ن��ان ق ��د ي��ذه��ب اىل
العتمة ال�شاملة يف ن�ه��اي��ة ال�شهر
اجل��اري يف ح��ال ع��دم منح م�ؤ�س�سة
كهرباء لبنان م�ساهمة مالية ل�شراء
الفيول.

•• طرابل�س-وكاالت:

� �ش �ه ��دت ال �ع��ا� �ص �م��ة طرابل�س،
�أم ����س ،ت��وت��را �أم�ن�ي��ا ،ب�ع��د اندالع
ا�شتباكات م�سلحة ب�ين ميلي�شيا
�أ�سود تاجوراء وميلي�شيا ال�ضمان،
وكلتاهما تتبعان حكومة الوفاق،
يف م�شهد يعك�س حجم التحديات
التي تواجه ال�سلطة اجلديدة بعد
ا�ستالم مهامها.
ت ��أت��ي ه��ذه ال �ت �ط��ورات امليدانية،
ب ��ال �ت ��زام ��ن م ��ع و� � �ص ��ول رئي�س
احل�ك��وم��ة ع�ب��د احل�م�ي��د الدبيبة
�إىل ال �ع��ا� �ص �م��ة ط��راب �ل ����س التي
� �س �ت �ح �ت �� �ض��ن امل� � �ق� � � ّر ال ��ر� �س �م ��ي
للحكومة ،بعد ي��وم على تثبيته
من الربملان ومنح الثقة لت�شكيلته
الوزارية.
وحت� � � �دّث ن��ا� �ش �ط��ون ع ��ن �سماع
�أ� � �ص � ��وات رم ��اي ��ة ب��الأ� �س �ل �ح��ة يف
حميط منطقة تاجوراء الواقعة
�شرق العا�صمة طرابل�س ،و�إغالق
ع��دد م��ن ال �ط��رق��ات ،وذل ��ك على
خلفية اختطاف ميلي�شيا ال�ضمان
عنا�صر تابعني مليلي�شيات �أ�سود
ت ��اج ��وراء ،مل�ق��اي���ض�ت�ه��م ب�سجناء

ع�سكريون يرحبون برئي�س الوزراء الدبيبة لدى زيارته �إىل طرابل�س (رويرتز)
ت ��اب �ع�ي�ن ل �ه ��ا حم �ت �ج��زي��ن ل ��دى ق �ب��ل �أك �ث��ر م ��ن � �ش �ه��ر يف مدينة
ميلي�شيا �أ��س��ود ت��اج��وراء ،وقالوا ج �ن �ي��ف ال �� �س��وي �� �س��ري��ة ،لت�سلم
�إن الو�ضع ال يزال حمتقنا ،و�سط م�ه��ام�ه��ا ر��س�م�ي��ا خ�ل�ال الأ�سبوع
امل �ق �ب��ل ،وال �ت ��ي ��س�ت�ك��ون م ��ن بني
خماوف من الت�صعيد.
وحتت�ضن م��دي�ن��ة ت��اج��وراء عدة مهامها توحيد امل�ؤ�س�سة الأمنية
ميلي�شيات موالية حلكومة الوفاق ،وكبح جماح امليلي�شيات امل�سلحة.
�أكربها ميلي�شيات ال�ضمان التي وتع ّد مع�ضلة امليلي�شيات امل�سلحة
ت�ع��د �أق ��وى ميلي�شيات طرابل�س التي تتحكم يف العا�صمة طرابل�س
و�أعنفها� ،إذ ت�ضم �أغلب م�سلحي وترتبط بعالقات متوت ّرة ،واحدة
ت��اج��وراء� ،إىل ج��ان��ب ميلي�شيات م��ن �أب � ��رز ال �ع �ق �ب��ات ال �ت��ي تواجه
ال�سلطة التنفيذية اجلديدة التي
باب تاجوراء و�أ�سود تاجوراء.
وي�أتي ذلك بينما ت�ستعد ال�سلطة وعدت الليبيني بال�سالم والوحدة
التنفيذية اجلديدة التي انتخبت واال�ستقرار.

امل�شرتك الذي �سن�ؤ�س�س له ب�شكل
عملي ومو�ضوعي وا�سرتاتيجي.
و�أ�� �ض ��اف :يف ه ��ذا ال �ل �ق��اء لدينا
وف��دي��ن ع�ل��ى م�ستوى ع��ايل من
الطرفني ،نطمح لأن يجل�سوا مع
بع�ضهم البع�ض ملعاجلة كل امللفات
اال�سرتاتيجية يف العالقات بيننا،
مثل امل�شاريع الكثرية التي تتعلق
ب��ال�ع�لاق��ة امل �� �ش�ترك��ة ،كالتعليم
العايل والبحث العلمي والزراعة
وم�شروعات الربط.
ون ��وه ح �م��دوك �إىل �أن ال�سودان
ا�ضطر التخذا قرارات اقت�صادية
مهمة ،و�صفها بال�صعبة ،وقال:
خالل الأ�شهر ال�ستة املا�ضية بد�أنا
جت��رب��ة ل�ل�إ� �ص�لاح االقت�صادي،
عملنا فيها ع�ل��ى ات �خ��اذ ق ��رارات
�أقل ما تو�صف ب�أنها �صعبة ،لكنها
كانت ��ض��رورة .تعاملنا فيها مع
م��و��ض��وع ال��دع��م ال���س�ل�ع��ي ،وكان
�آخرها قرار توحيد �سعر ال�صرف.
�إن �ه��ا ق� ��رارات لي�ست �سهلة لأي
اق�ت���ص��اد ،و�أخ��ذن��ا م��ن التجربة
امل�صرية مثاال لال�ستفادة.

•• الفجر  -تون�س:

ق��ام��ت ال���ش��رط��ة م���س��اء الأربعاء
ّ
بف�ض اعت�صام احلزب الد�ستوري
احل � ��ر �أم� � � ��ام م� �ق ��ر ف � ��رع احت� ��اد
العلماء امل�سلمني بتون�س واخالء
املكان بالقوة و�سط تواجد �أمني
مك ّثف.
وت��و ّل��ت ال��وح��دات الأم�ن�ي��ة �إزالة
خ�ي�م��ة االع�ت���ص��ام ب �ق��رار �إخ�ل�اء
� �ص ��ادر ع ��ن حم��اف��ظ العا�صمة
تون�س ،كما قامت ب ��إزال��ة خيمة
االع �ت �� �ص ��ام ال� �ت ��ي ر ّك� ��زه� ��ا عدد
م��ن ال�ن��ا��ش�ط�ين امل�ت�ع��اط�ف�ين مع
ف� ��رع احت � ��اد ال �ع �ل �م��اء امل�سلمني
واملح�سوبني على حركة النه�ضة
وائتالف الكرامة.

عبري مو�سي تزور نائبا من حزبها ا�صيب عند فك االعت�صام
وه �دّدت رئي�سة احل��زب الد�ستور التي مت تركيزها �أم��ام مقر فرع
احل��ر عبري مو�سي ب�شنق نف�سها احتاد العلماء امل�سلمني يف تون�س.
�إذا م��ا مت رف��ع خيمة االعت�صام
(التفا�صيل �ص)11

توجيه تهم الف�ساد وغ�سيل
الأموالللرئي�ساملوريتاينال�سابق
•• نواك�شوط -وكاالت:

حركة فتح تف�صل نا�صر القدوة
•• غزة  -رام اهلل  -رويرتز:

ق ��ررت ح��رك��ة فتح الفل�سطينية
التي يتزعمها الرئي�س حممود
ع �ب��ا���س �أم� �� ��س اخل �م �ي ����س ف�صل
ن��ا� �ص��ر ال � �ق� ��دوة ع �� �ض��و جلنتها
امل ��رك ��زي ��ة ب �� �س �ب��ب � �س �ع �ي��ه طرح
قائمة منف�صلة من املر�شحني يف
االنتخابات الربملانية املقبلة يف
الأرا�ضي الفل�سطينية.
وق��ال��ت ح��رك��ة فتح يف ب�ي��ان �إنها
�أم �ه �ل ��ت ال � �ق� ��دوة ،اب� ��ن �شقيقة
ال��رئ�ي����س الفل�سطيني الراحل
ي��ا��س��ر ع��رف��ات ،ي��وم�ين للرجوع
ع��ن ق ��راره والتخلي ع��ن م�سعى
االن�شقاق لكنه �أ�صر على موقفه.
وق � � ��ال ال� � �ق � ��دوة ل � ��روي �ت��رز �إن� ��ه
�سي�صدر بيانا يف وقت الحق.
وك ��ان ال �ق��دوة �أع �ل��ن يف الأ�سبوع
املا�ضي عن ت�شكيل قائمة خلو�ض
االن�ت�خ��اب��ات �أم ��ام ح��رك��ة ف�ت��ح يف
االن �ت �خ��اب��ات ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة التي
جت��ري يف �شهر مايو �أي��ار املقبل،
كما دعا مروان الربغوثي ،ع�ضو
احل��رك��ة امل���س�ج��ون يف �إ�سرائيل
و�أحد القيادات الفل�سطينية التي
حتظى ب�شعبية وا�سعة ،بخو�ض
االنتخابات على ر�أ�س قائمته.

ايقاع بطيء يف كوريا اجلنوبية

ال�صني وكوريا اجلنوبية واليابان

لهذا تتخلف القوى الآ�سيوية الكربى عن التطعيم!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

يف طليعة احل��رب �ضد كوفيد ،-19تتخلف القوى الآ�سيوية الكربى
فيما يتعلق بالتطعيم� ...إليكم ال�سبب:
حاالت �أقل و�ضحايا �أقل و  ...لقاحات �أقل .على �سبيل املثال يف مكافحة
وباء كوفيد ،-19تقف القوى الآ�سيوية الكربى وراء الدول الأوروبية
(التفا�صيل �ص)12
والواليات املتحدة من حيث التطعيم.

وج �ه��ت ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة مبحكمة
نواك�شوط الغربية ،اخلمي�س ،تهمة
الف�ساد وغ�سيل الأم ��وال والإث ��راء
غ�ير امل���ش��روع �إىل الرئي�س ال�سابق
حممد ول��د عبد العزيز ،و 13من
معاونيه .ومت��ت �إحالة حممد ولد
عبد ال�ع��زي��ز ،و 13م��ن امل�س�ؤولني
ال���س��اب�ق�ين� ،إىل ق��ا��ض��ي التحقيق
لل�شروع يف التحقيق اجلنائي.
وذكرت تقارير �إعالمية حملية� ،أن
الئحة االتهام املوجهة �إىل الرئي�س
املوريتاين ال�سابق� ،شملت الف�ساد،
وا��س�ت�غ�لال ال�ن�ف��وذ ،والإث � ��راء غري
امل�شروع ،وغ�سيل الأم��وال ،وتبديد
املال العام ،و�إعاقة العدالة.
وت� �ق ��ع ه � ��ذه ال �ت �ه ��م حت� ��ت طائلة
القانون رقم  2016-014املتعلق
مبكافحة الف�ساد ،الذي �صادق عليه
الربملان يف مار�س .2016

اجلي�ش اليمني يحرر مواقع ويكبد امللي�شات خ�سائر فادحة
•• اليمن  -وكاالت:

ال�ت�ح�م��ت ق� ��وات اجل �ي ����ش ال�ي�م�ن��ي يف ج�ب�ه�ت��ي مقبنة
والكدحة ،غرب تعز� ،أم�س اخلمي�س ،بعد حترير عدد
من املواقع وتكبيد امليلي�شيات احلوثية املدعومة �إيرانياً
خ�سائر كبرية يف الأرواح واملعدات.
وق ��ال امل��رك��ز الإع�ل�ام��ي مل�ح��ور ت�ع��ز �إن ق ��وات اجلي�ش
الوطني وامل�ق��اوم��ة ال�شعبية ح��ررت منطقة الكويحة
والطوير الأعلى يف جبهة مقبنة غرب املحافظة.
و�أ�شار �إىل �أن قوات اجلي�ش الوطني التحمت مع بع�ضها

يف جبهتي مقبنة وال�ك��دح��ة مبنطقة الطوير الأعلى
و�سط تقدم مت�سارع.
وب�ح���س��ب م���ص��ادر م�ي��دان�ي��ة ،ف�ق��د ت�ك�ب��دت امليلي�شيات
احلوثية خ�سائر كبرية يف الأرواح واملعدات الع�سكرية
ومت م�صادرة معدات وذخائر خلفتها تلك العنا�صر التي
الذت بالفرار يف جبهتي الكدحة ومقبنة بعد تلقيهم
��ض��رب��ات م��وج�ع��ة .يف ال���س�ي��اق ن�ف���س��ه� ،أع�ل�ن��ت القوات
امل�شرتكة ،اخلمي�س ،تقدمها يف �أوىل مناطق مديرية
املعافر (غ��رب تعز) بعد معارك عنيفة مع ميلي�شيات
احلوثي التي تكبدت خ�سائر فادحة يف العتاد والأرواح.
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الإثنني  15مار�س غرة �شهر �شعبان باعتماد ر�ؤية الهالل
•• �أبوظبي -وام:

02

�أعلن مركز الفلك الدويل �أن يوم االثنني القادم  15مار�س غرة
�شهر �شعبان باعتماد ر�ؤية الهالل.
وقال املهند�س حممد �شوكت عودة مدير مركز الفلك الدويل �أن
�شهر رجب ب��د�أ يف معظم دول العامل الإ�سالمي يوم ال�سبت 13
فرباير املا�ضي فعليه �ستتحرى معظم الدول هالل �شهر �شعبان
يوم ال�سبت  13مار�س.
و�أ� �ض��اف �سيحدث االق �ت�ران امل��رك��زي يف ذل��ك ال �ي��وم يف ال�ساعة
العا�شرة �صباحا و 21دقيقة بتوقيت غرينت�ش ويومها ال ميكن
ر�ؤي� ��ة ال �ه�ل�ال م��ن �أي م �ك��ان يف ال �ع��امل الإ� �س�ل�ام��ي با�ستخدام
التل�سكوب �أو بالعني املجردة نظرا لبقائه فرتة ق�صرية يف ال�سماء

بعد غروب ال�شم�س مع وجود �إمكانية لت�صويره بتقنية الت�صوير
الفلكي ب�صعوبة.
و�أو�ضح �أنه ب�ش�أن قيم الهالل يوم ال�سبت  13مار�س يف بع�ض املدن
العربية والإ�سالمية ..ف�إن جاكرتا �سيحدث االقرتان بعد غروب
ال�شم�س وبالتايل ت�ستحيل ر�ؤي��ة الهالل من �إندوني�سيا يف ذلك
اليوم ..يف بغداد �سيغيب القمر بعد دقيقتني من غروب ال�شم�س
ويف �أبوظبي وم�سقط واملنامة والكويت وع ّمان ودم�شق وبريوت
�سيغيب بعد  4دقائق من غروب ال�شم�س ويف القد�س والدوحة بعد
 5دقائق ويف الريا�ض والقاهرة بعد  6دقائق ويف طرابل�س بعد
 7دقائق ويف اجلزائر بعد  8دقائق ويف �صنعاء بعد  9دقائق ويف
اخلرطوم والرباط بعد  10دقائق ويف نواك�شوط بعد  16دقيقة.
ور�ؤية الهالل يوم ال�سبت من جميع املناطق ال�سابقة غري ممكنة

بالتل�سكوب �أو بالعني املجردة وملعرفة معاين هذه الأرق��ام جتدر
الإ�شارة �إىل �أن �أقل مكث لهالل �أمكنت ر�ؤيته بالعني املجردة كان
 29دقيقة �أما �أقل عمر هالل �أمكنت ر�ؤيته بالعني املجردة فكان
� 15ساعة و 33دقيقة وال يكفي �أن يزيد مكث الهالل وعمره عن
هذه القيم لتمكن ر�ؤيته �إذ �أن ر�ؤية الهالل متعلقة بعوامل �أخرى
كبعده الزاوي عن ال�شم�س وبعده عن الأفق حلظة ر�صده.
�أم��ا ي��وم الأح��د  14م��ار���س ف ��إن �إمكانية ر�ؤي��ة ال�ه�لال بالعني
املجردة ممكنة يف جميع دول العامل الإ�سالمي وعليه من املتوقع
�أن يكون يوم الإثنني  15مار�س �أول �أي��ام �شهر �شعبان يف الدول
التي ت�شرتط ر�ؤية الهالل يف حني �أنها قد تكون يوم الأحد 14
م��ار���س بالن�سبة ل�ل��دول ال�ت��ي تكتفي ب��وج��ود القمر بعد غروب
ال�شم�س وال ت�شرتط الر�ؤية املحلية.

تفاهم ب�ش�أن امل�شاورات الثنائية بني
خارجيتي الإمارات و�أوروغواي ال�شرقية

•• �أبوظبي-وام:

وقعت وزارة اخلارجية والتعاون ال��دويل �أم�س الأول مذكرة تفاهم ب�ش�أن امل�شاورات
الثنائية مع وزارة اخلارجية جلمهورية �أوروغ��واي ال�شرقية .وقد وقع املذكرة �سعادة
ال�سفري عبداهلل حمدان النقبي مدير �إدارة القانون الدويل بوزارة اخلارجية والتعاون
الدويل ،و�سعادة ال�سفري ريكاردو غونزالي�س �أرينا�س مدير عام ال�ش�ؤون ال�سيا�سية بوزارة
اخلارجية جلمهورية الأوروغواي .ومبوجب مذكرة التفاهم هذه� ،سوف يقوم اجلانبان
بالت�شاور حول الق�ضايا الثنائية لدعم وتوطيد العالقات يف خمتلف املجاالت االقت�صادية
والتجارية وتنمية فر�ص التعاون بني البلدين ،وتبادل وجهات النظر حول الق�ضايا
الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك وفر�ص التعاون يف املنظمات الدولية.

بهدف �إر�ساء معايري وا�ضحة وموحدة وقابلة للقيا�س لإدارة وتقييم �أداء املدير التنفيذي

حممد بن را�شد ي�صدر قرارا باعتماد نظام �إدارة الأداء للمديرين التنفيذيني يف حكومة دبي
• ت�أ�سي�س جلنة الكفاءة والأداء لتقييم �أداء املدير التنفيذي للدائرة التي ال يوجد لديها جمل�س �إدارة �أو جمل�س �أمناء لتويل عملية التقييم
• تعزيز ال�شفافية والنزاهة ومبد�أ امل�ساءلة وت�شجيع ثقافة الأداء املتميز والإبداع واالبتكار احلكومي يف الوظائف القيادية العليا
•• دبي-وام:

�أ�� �ص ��در � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال��وزراء ،رعاه اهلل ،ب�صفته حاكما
لإم ��ارة دب��ي ال�ق��رار رق��م  6ل�سنة
 2021ب��اع �ت �م��اد ن �ظ ��ام �إدارة
الأداء للمديرين التنفيذيني يف
حكومة دبي ،بهدف زيادة �إنتاجية
وت �ن��اف �� �س �ي��ة ال �ق �ط��اع احلكومي،
وامل���س��اه�م��ة يف حت�ق�ي��ق الأه� ��داف
اال� � �س�ت��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة للحكومة
وت��وج�ه��ات�ه��ا ،م��ن خ�ل�ال مواءمة
�أه� � � � ��داف اجل � �ه� ��ات احلكومية،
ورب�ط�ه��ا ب� ��أداء امل��دي��ر التنفيذي،
وك��ذل��ك �إر� �س��اء م�ع��اي�ير وا�ضحة
وم��وح��دة وقابلة للقيا�س لإدارة
وت�ق�ي�ي��م �أداء امل��دي��ر التنفيذي،
وتعزيز ال�شفافية والنزاهة ومبد�أ
امل�ساءلة يف تقييم الأداء ،بالإ�ضافة
�إىل ت�شجيع ثقافة الأداء املتميز
والإب� ��داع واالب�ت�ك��ار احل�ك��وم��ي يف

الوظائف القيادية العليا.
وي�شمل م�سمى امل��دي��ر التنفيذي
وف�ق��ا ل�ل�ق��رار :م���س��ؤويل اجلهات
احل� �ك ��وم� �ي ��ة يف دب� � ��ي م � ��ن غري
امل��دي��ري��ن ال�ع�م��وم ،مم��ن ي�شغلون
درجة مدير تنفيذي وفقا لأحكام
ال �ق��ان��ون رق ��م  2ل���س�ن��ة 2015
ب �� �ش ��أن �إدارة امل � � ��وارد الب�شرية
ل� �ل� �م ��دي ��ري ��ن ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي�ي�ن يف
حكومة دبي ،مبن فيهم املديرون
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ون والأم� �ن ��اء العامون
ونواب وم�ساعدو املديرون العموم
وم��دي��رو القطاعات ،وك��ذل��ك كل
م��ن ي�شغل وظيفة يتم تقييمها
من دائرة املوارد الب�شرية حلكومة
دب��ي بدرجة مدير تنفيذي وفقا
للمعايري املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 اخت�صا�صات دائ��رة املواردالب�شرية
وم � �ن� ��ح ال� � �ق � ��رار دائ � � � ��رة امل � � ��وارد
ال�ب���ش��ري��ة حل�ك��وم��ة دب ��ي لغايات
حت �ق �ي��ق �أه� � � � ��داف ن � �ظ� ��ام �إدارة

الأداء ل�ل�م��دي��ري��ن التنفيذيني،
جمموعة من املهام وال�صالحيات
منها� :إ� �ص��دار الدليل الإجرائي
وحت��دي �ث��ه ،وه��و ال��دل�ي��ل املعتمد
من دائ��رة امل��وارد الب�شرية ،الذي
ي�ت���ض�م��ن جم �م��وع��ة الإج � � ��راءات
واخل� � �ط � ��وات وامل� � � ��دد وال� �ن� �م ��اذج
ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ط�ب�ي��ق ن �ظ��ام �إدارة
الأداء ل�ل�م��دي��ري��ن التنفيذيني،
�إ�ضافة �إىل تقدمي امل�شورة والدعم
الفني ال�ل�ازم للجهة احلكومية
وجلهة التقييم ،يف كل ما يتعلق
بتطبيق ال�ن�ظ��ام ،ومتابعة مدى
االلتزام بتطبيقه ،وكذلك �إعداد
تقرير ب�ش�أن نتائج تقييم الأداء
للمديرين التنفيذيني ،ورفعها
�إىل امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإم� ��ارة
دب��ي ،وقيا�س وتقييم �أث��ر تطبيق
النظام ،بهدف حت�سينه وتطويره،
بالإ�ضافة �إىل املراجعة الدورية
لأح�ك��ام ه��ذا ال�ق��رار ون�ظ��ام �إدارة
الأداء ل�ل�م��دي��ري��ن التنفيذيني،
واق �ت��راح �أي ت �ع��دي�لات عليهما،

ورف�ع�ه�م��ا �إىل اجل �ه��ات املخت�صة
العتمادهما.
 ج��ه��ة ال��ت��ق��ي��ي��م وجل��ن��ةالكفاءة والأداء
ووف �ق��ا ل �ل �ق��رار ،ي�ت��م تقييم �أداء
امل��دي��ر التنفيذي م��ن ع��دة جهات
ه � ��ي :امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام �أو امل ��دي ��ر
التنفيذي للجهة احلكومية ،يف
حال ما �إذا كان هو ال�سلطة العليا
فيها ،وذل��ك بالن�سبة للمديرين
التنفيذيني اخلا�ضعني لإ�شرافه،
ورئي�س جمل�س الإدارة �أو رئي�س
جمل�س الأمناء ،بالن�سبة للمدير
التنفيذي يف ح��ال ما �إذا ك��ان هو
�أع �ل��ى �سلطة تنفيذية يف اجلهة
احلكومية ،وجلنة الكفاءة والأداء،
ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل امل��دي��ر التنفيذي
الذي يكون �أعلى �سلطة تنفيذية
يف اجلهة احلكومية التي ال يكون
ل��دي�ه��ا جم�ل����س �إدارة �أو جمل�س
�أم� �ن ��اء ،ك�م��ا ف���ص��ل ال �ق��رار مهام
جهة التقييم والتي جاء من بينها

امل��راج �ع��ة ال ��دوري ��ة لأداء املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ورف � ��ع ن �ت��ائ��ج تقييم
الأداء �إىل دائ��رة امل��وارد الب�شرية
حلكومة دبي.
ون�ص القرار على �أن ت�شكل بقرار
م ��ن رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س التنفيذي
لإم ��ارة دب��ي جلنة ت�سمى "جلنة
الكفاءة والأداء" ،تخت�ص بتقييم
�أداء املدير التنفيذي ال��ذي يكون
�أع �ل��ى �سلطة تنفيذية يف اجلهة
احل�ك��وم�ي��ة ال�ت��ي ال ي�ك��ون لديها
جمل�س �إدارة �أو جمل�س �أمناء ،على
�أن تتوىل دائ��رة امل ��وارد الب�شرية
حلكومة دبي تقدمي الدعم الفني
والإداري الالزمني للجنة الكفاءة
والأداء لتمكينها من القيام باملهام
املنوطة بها مبوجب ه��ذا القرار
ون �ظ��ام �إدارة الأداء للمديرين
التنفيذيني.
 املحاور الرئي�سة لقيا�س الأداءوبح�سب ال�ق��رار ،يتم قيا�س �أداء
املدير التنفيذي من خالل املحاور

املدرجة �ضمن منوذج �أداء القيادة
يف احل �ك��وم��ة ،وت �� �ش �م��ل :الر�ؤية
والقيادة ،وحتقيق النتائج ،وبناء
وت �ق��وي��ة ال �ع�لاق��ات م��ع �أ�صحاب
امل�صلحة ،وال�ت�ط��وي��ر امل�ؤ�س�سي.
وي�ت��م حت��دي��د الأه ��داف والنتائج
الرئي�سة للمدير التنفيذي مبا
يتوافق مع توجهات ور�ؤى حكومة
دب � ��ي واخل� �ط ��ة اال�سرتاتيجية
للجهة احل�ك��وم�ي��ة ،م��وزع��ة على
امل �ح��اور الرئي�سة �سالفة الذكر.
ك�م��ا ف�صل ال �ق��رار امل��راح��ل التي
ي�ت�ك��ون م�ن�ه��ا ن �ظ��ام �إدارة الأداء
للمديرين التنفيذيني ،مبا فيها
مرحلة تخطيط الأداء ،ومرحلة
امل ��راج� �ع ��ة ال � ��دوري � ��ة ،ومرحلة
املراجعة النهائية والتقييم.
 �إدارة الأداء املتدينون ����ص ال� �ق ��رار ع �ل��ى �أن� ��ه يف حال
ح �� �ص��ول امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي على
ن�ت�ي�ج��ة ت�ق�ي�ي��م �أداء ن�ه��ائ�ي��ة "ال
ي �ف��ي بالتوقعات" ،مل ��دة �سنتني

بحثا العالقات الثنائية وتعاون البلدين ملواجهة جائحة كورونا

متتاليتني ،تتوىل جهة التقييم
�إخ� �ط ��ار دائ � ��رة امل � ��وارد الب�شرية
حلكومة دبي بنتيجة تقييم الأداء
النهائية للمدير التنفيذي التخاذ
ما يلزم ب�ش�أنه.
وت �ط �ب��ق �أح � �ك� ��ام ق� � ��رار املجل�س
التنفيذي رقم  39ل�سنة 2018
ب�ش�أن ن�ظ��ام �إدارة الأداء ملوظفي

ح �ك��وم��ة دب� ��ي ،يف ك��ل م��ا مل يرد
ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف ه��ذا القرار
ون �ظ��ام �إدارة الأداء للمديرين
التنفيذيني ،وذل��ك بالقدر الذي
ال تتعار�ض فيه مع طبيعة وظيفة
امل��دي��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ،وي�ن���ش��ر هذا
ال� �ق ��رار يف اجل ��ري ��دة الر�سمية،
ويعمل به من تاريخ ن�شره.

حممد بن زايد ورئي�س �صربيا ي�ؤكدان على دعم مبادرات ال�سالم واال�ستقرار والتنمية �إقليميا وعامليا
•• �أبوظبي –وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أم�س فخامة الك�سندر فوت�شيت�ش رئي�س
جمهورية �صربيا ال�صديقة الذي يقوم بزيارة عمل �إىل الدولة..
ورح��ب �سموه  -خالل اللقاء ال��ذي جرى يف ق�صر ال�شاطىء  -بزيارة فخامة
الرئي�س ال�صربي والوفد املرافق �إىل دول��ة الإم��ارات ..متطلعاً �إىل �أن ت�شكل
الزيارة دفعاً نوعياً قوياً يف م�سار تعزيز العالقات الثنائية يف املجاالت املختلفة
مبا يلبي تطلعات البلدين و�شعبيهما �إىل مزيد من التقدم واالزده��ار .ونقل
�سموه �إىل فخامة الرئي�س ال�صربي حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومتنياته ل�صربيا و�شعبها ال�صديق
دوام التقدم واال�ستقرار ،وللعالقات الإماراتية  -ال�صربية مزيداً من النماء
والتطور ..من جانبه حمل الرئي�س ال�صربي الك�سندر فوت�شيت�ش �سموه ،حتياته
�إىل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة و�أطيب متنياته ل�سموه بدوام ال�صحة والعافية
وال�سعادة ولدولة الإمارات و�شعبها مزيداً من التقدم واالزدهار..
وبحث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و رئي�س جمهورية �صربيا خالل اللقاء عالقات
ال�صداقة وتعزيز م�ستوى التعاون الثنائي يف املجاالت اال�ستثمارية واالقت�صادية
والتجارية �إ�ضافة �إىل العلوم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والزراعة والطاقة
املتجددة وغريها من فر�ص التعاون الواعدة لدى البلدين .كما تطرق اللقاء �إىل

تعاون البلدين الهام والفاعل ملواجهة جائحة كورونا والتن�سيق امل�ستمر بينهما
بهذا ال�ش�أن منذ بداية اجلائحة �إ�ضافة �إىل احلاجة امللحة خالل هذه الظروف
لإعالء قيم الت�ضامن الإن�ساين والتعاون لتجاوز تداعيات اجلائحة على جميع
امل�ستويات الإن�سانية واالق�ت���ص��ادي��ة واالجتماعية خا�صة م��ا يتعلق ب�إي�صال
اللقاحات �إىل خمتلف �أنحاء العامل و�صو ًال �إىل مرحلة التعايف وم��ا بعدها..
وتناول اجلانبان عدداً من الق�ضايا الإقليمية والدولية حمل االهتمام امل�شرتك
�إ�ضافة �إىل امل�ستجدات يف منطقة ال�شرق الأو�سط والتحديات التي تواجهها
املنطقة وتقف عائقاً �أمام حتقيق ال�سالم واال�ستقرار والتنمية واالزدهار فيها..
م�ؤكدين يف هذا ال�سياق �ضرورة العمل امل�شرتك من �أجل دعم مبادرات ال�سالم
وجهوده واال�ستقرار والتنمية على امل�ستويني الإقليمي والعاملي..
من جانبه �أعرب فخامة الك�سندر فوت�شيت�ش عن �سعادته بزيارة دولة الإمارات
ولقاء �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ..مثمناً الدعم الذي
تقدمه الدولة �إىل ب�لاده مما كان له كبري الأث��ر يف دعم جهود م�ؤ�س�ساتها يف
مواجهة جائحة كورونا وال�سيطرة على تداعياتها..
و�أكد اهتمام بالده بتطوير عالقاتها مع دولة الإمارات وثقته الكبرية مب�ستقبل
�أف�ضل مزدهر لهذه العالقات يف ظل الفر�ص العديدة املتاحة لتعزيزها والإرادة
ال�سيا�سية امل�شرتكة لدفعها �إىل الأمام با�ستمرار..

ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد �آل نهيان وال�شيخ حممد بن حمد بن
طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي ومعايل خلدون املبارك رئي�س جهاز
ال�ش�ؤون التنفيذية و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد �أبوظبي..

م�ؤ�س�سة زايد للأعمال اخلريية واالن�سانية ت�ضع حجر الأ�سا�س لبناء الأكادميية الإ�سالمية يف قريغي�ستان
•• بي�شكيك-وام:

و� �ض��ع ��س�ع��ادة ح�م��د ب��ن كردو�س
العامري مدير عام م�ؤ�س�سة زايد
ب��ن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخل�ي�ري��ة واالن �� �س��ان �ي��ة بح�ضور
م �ع ��ايل اول �ب �ي��ك كارمي�شكوف
ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س جم �ل ����س ال� � ��وزراء
ب�ج�م�ه��وري��ة ق�يرغ�ي���س�ت��ان حجر
الأ�سا�س للأكادميية اال�سالمية
يف م ��دي� �ن ��ة ت� ��وك � �م� ��وك �شمال
ق�يرغ�ي��ز��س�ت��ان ،وذل ��ك م�ساهمة

م��ن امل��ؤ��س���س��ة يف ت�ع��زي��ز م�سرية
التعليم اجلامعي ون�شر احل�ضارة
العربية واال�سالمية والتعريف
ب��امل �ف��اه �ي��م وال �ق �ي��م اال�سالمية
النبيلة وال�سمحة.
ح�ضر حفل و�ضع حجر الأ�سا�س
كل من �أملازبيك ب�س�شينالف وزير
ال�ترب �ي��ة وال �ع �ل��وم القريغيزي
و�سعادة عبداللطيف جمعة باييف
�سفري ج�م�ه��وري��ة قريغيز�ستان
لدى الدولة  ،والدكتور ابراهيم
ح �� �س��ن ال ��زع ��اب ��ي م ��دي ��ر ادارة

امل �� �ش��اري��ع وال�ب��رام� ��ج اخلريية
مب ��ؤ� �س �� �س��ة زاي � � ��د ب� ��ن �سلطان
�آل ن �ه �ي��ان ل�ل��أع �م ��ال اخلريية
واالن�سانية.
وي�ت���ض�م��ن امل �� �ش��روع  10قاعات
درا��س�ي��ة على م�ساحة ت�صل اىل
ح � ��وايل  5000م �ت�ر ،بتكلفة
وق � � ��دره � � ��ا  5م �ل��اي �ي��ن دوالر
�أمريكي ،حيث تعمل الأكادميية
على تدري�س الطلبة يف املرحلة
اجلامعية وفوق اجلامعية عالوة
على �إن�شاء وق��ف خ�يري ل�ضمان

ا�ستدامة العمل يف امل�ستقبل.
وكان فخامة �صدر بن نورغوجو
ج� � �ب � ��اروف رئ� �ي� �� ��س جمهورية
قريغيز�ستان ال�صديقة ا�ستقبل
وف��د م��ؤ��س���س��ة زاي ��د ب��ن �سلطان
�آل ن �ه �ي��ان ل�ل��أع �م ��ال اخلريية
واالن�سانية حيث مت ا�ستعرا�ض
ع� ��دد م ��ن ال �ب�رام� ��ج وامل�شاريع
ومنها الأكادميية الإ�سالمية.
و�أع � � � ��رب ف �خ��ام �ت��ه ع� ��ن �شكره
وت � �ق� ��دي� ��رة ل � ��دول � ��ة الإم � � � � ��ارات
ف� �ي ��ادة وح �ك��وم��ة و� �ش �ع �ب��ا ،على

امل �� �ش��اري��ع اخل�ي�ري��ة واالن�سانية
التي تبنيها يف ب�لاده والتي من
��ش��أن�ه��ا دع ��م ال �ق �ط��اع التعليمي
يف ق�يرغ �ي �� �س �ت��ان،الف �ت��ا �إىل �أن
م���ش��روع الأك��ادمي�ي��ة الإ�سالمية
يف م��دي �ن��ة ت��وك �م��وك ي���س��اه��م يف
تعزيز ال�ع�لاق��ات ب�ين الدولتني
ال���ص��دي�ق�ين..م�ق��درا للم�ؤ�س�سة
دورها التنفيذي والعملي.
من جانبه �صرح �سعادة حمد بن
ك��ردو���س ال �ع��ام��ري� ..أن م�شروع
الأكادميية الإ�سالمية جاء بناء

ع�ل��ى ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال�سمو
ال� ��� �ش� �ي ��خ حم� �م ��د ب� ��ن زاي � � ��د �آل
ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أب��وظ�ب��ي نائب
القائد الأع �ل��ى للقوات امل�سلحة
ومبتابعة من �سمو ال�شيخ نهيان
بن زايد �آل نهيان رئي�س جمل�س
�أم�ن��اء م�ؤ�س�سة زاي��د ب��ن �سلطان
�آل ن �ه �ي��ان ل�ل��أع �م ��ال اخلريية
والإن���س��ان�ي��ة و��س�م��و ال�شيخ عمر
ب��ن زاي ��د �آل نهيان ن��ائ��ب رئي�س
جم �ل ����س �أم � �ن ��اء م ��ؤ� �س �� �س��ة زاي ��د
ب��ن �سلطان �آل نهيان للأعمال

اخل�يري��ة والإن���س��ان�ي��ة .وق ��ال �إن
امل��ؤ��س���س��ة � �س��وف ت�ت��اب��ع حمطات
ان �� �ش��اء امل �� �ش��روع ل �ي �ك��ون جاهزا
يف غ�ضون �سنة م��ن ت��اري�خ��ه اي
بحلول �شهر مار�س . 2022
و�أ�� �ض ��اف � �س �ع��ادت��ه �إن امل�ؤ�س�سة
توا�صل دورها يف حتقيق االهداف
اخلريية والإن�سانية ،التي ر�سم
معاملها امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زايد
ب ��ن � �س �ل �ط��ان �آل ن �ه �ي��ان "طيب
اهلل ثراه" ،ومل تتوقف بالرغم
م� ��ن ال � �ظ � ��روف ال� �ت ��ي مي� ��ر بها

ال�ع��امل ج��راء جائحة "كورونا"
الف �ت��ا �إىل �أن ب��رام��ج وم�شاريع
امل ��ؤ� �س �� �س��ة و� �ص �ل��ت �إىل م��ا يربو
ع�ل��ى  180دول ��ة ح ��ول العامل،
حيث �سجلت ب�صمتها االن�سانية
يف ال �ق��ارات اخل�م����س وخ��ا��ص��ة يف
ال��دول الأق��ل منوا والأك�ثر فقرا
وح��اج��ة ،وا��ض�ع��ة ن�صب عينيها
العمل االن�ساين بكل �أنواعه من
�أج ��ل نه�ضة ال���ش�ع��وب وتنميتها
دون مت�ي�ي��ز ع��رق��ي �أو دي �ن��ي �أو
مناطقي.
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املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم يهنئ حكومة الوحدة الوطنية الليبية بنيل الثقة �شرطة ر�أ�س اخليمة تطلق حملة توعية مرورية حتت �شعار االنحراف املفاجئ
•• �أبوظبي -وام:

هن�أ معايل �أح�م��د ب��ن حممد اجل ��روان رئي�س املجل�س
العاملي للت�سامح وال�سالم رئي�س ال ��وزراء الليبي عبد
احلميد دبيبة وال�شعب الليبي مبنح جمل�س التواب
الليبي الثقة حلكومة الوحدة الوطنية.
وق��ال اجل��روان� ،إن املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم
و�أع�ضاءه و�شركاءه حول العامل ،يهنئون ال�شعب الليبي
على مثل هذه اخلطوة املهمة ،متمنني حلكومة الوحدة
الوطنية الليبية التوفيق وال�سداد لتحقيق كل ما يتطلع
�إليه ال�شعب الليبي من رقي وازدهار ومناء ،وت�شكل هذه

اخلطوة املباركة تقدما ايجابيا يف �إجتاه حتقيق ال�سالم
امل�ستدام ،وامل�صاحلة الوطن ّية ال�شاملة يف ليبيا ،و�إعالء
قيم الت�سامح وال���س�لام .و�أك ��د رئي�س املجل�س العاملي
للت�سامح وال���س�لام تطلع املجل�س مل��زي��د م��ن التعاون
والعمل امل�شرتك مع حكومة الوحدة الليبية وجمل�س
ال�ن��واب الليبي ،معرباً عن ا�ستعداد املجل�س و�أجهزته
امل �خ �ت �ل �ف��ة ل �ت �ق��دمي ك��اف��ة اجل� �ه ��ود واخل �ب ��رات لدعم
ال�شعب الليبي الكبري وبالأخ�ص يف جمال بناء ال�سالم،
وال�ت�ع��اي����ش ال���س�ل�م��ي ،وال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب���ش��ري��ة امل�ستدامة
ون�شر ثقافة الت�سامح ،واحرتام مبد�أ املواطنة وحقوق
الإن�سان.

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أطلقت �شرطة ر�أ���س اخليمة احلملة التوعوية املرورية
امل��وح��دة الأوىل على م�ستوى ال��دول��ة لعام  2021حتت
�شعار "االنحراف املفاجئ وخم��اط��ره على ح�ي��اة قائدي
املركبات وم�ستخدمي الطريق".
ود�شن احلملة بناء على توجيهات اللواء علي عبداهلل بن
علوان النعيمي قائد عام �شرطة ر�أ���س اخليمة  ..العميد
ال��دك �ت��ور حم�م��د �سعيد احل�م�ي��دي م��دي��ر ع��ام العمليات
امل��رك��زي��ة ب�شرطة ر�أ� ��س اخليمة ،بح�ضور العميد �أحمد
�سعيد النقبي مدير �إدارة امل��رور والدوريات ب�شرطة ر�أ�س

اخليمة.
و�أو� �ض ��ح ال�ع�م�ي��د ال��دك �ت��ور حم�م��د احل �م �ي��دي� ،أن حملة
االن �ح ��راف امل�ف��اج��ئ ت ��أت��ي ��ض�م��ن م �ب ��ادرات ق �ط��اع امل ��رور
لتح�سني ال�سالمة على الطريق وحتقيق �أعلى م�ستويات
ال�سالمة املرورية و�صوال �إىل  3وفيات لكل � 100ألف من
ال�سكان بحلول عام . 2021
وقال �إن احلملة ت�ستمر حتى نهاية مار�س اجلاري ،جت�سيدا
لإ�سرتاتيجية وزارة الداخلية يف جعل الطرق �أك�ثر �أمنا
لبلوغ اعلى م�ستويات ال�سالمة املرورية جلميع م�ستخدمي
الطريق خا�صة �أن االن �ح��راف املفاجئ للمركبات ميثل
خطرا كبريا على م�ستخدمي الطريق اذا ارتبط بال�سرعة

العالية و�أن��ه اح��د امل�سببات الرئي�سية لوقوع العديد من
احلوادث املرورية التي تنتج عنها وفيات و�إ�صابات بليغة.
و�أكد �أن هدف احلملة هو الو�صول �إىل اكرب �شريحة من
املجتمع عرب خمتلف و�سائل الإع�لام املقروءة وامل�سموعة
وامل��رئ�ي��ة مو�ضحا �أن خم��ال�ف��ة االن �ح��راف امل�ف��اج��ئ وفقا
لقانون ال�سري واملرور يلزم ال�سائق دفع غرامة مالية قدرها
 1000دره��م و�أرب��ع نقاط مرورية .ودع��ا ال�سائقني �إىل
االلتزام بقوانني ال�سري وامل��رور ومراعاة حقوق الآخرين
و�أن يدركوا امل�س�ؤولية القانونية واملجتمعية اجتاه الطريق
لبلوغ �أعلى م�ستويات ال�سالمة على الطريق وخف�ض ن�سبة
احلوادث املرورية �إىل �أدنى م�ستوياتها.

و�صول جتارب اللقاح الرو�سي لـكوفيد 19 -يف الإمارات �إىل مرحلة املراقبة النهائية
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يتم ر�صد اال�ستجابة املناعية على مدار  180يوما لدى  1000متطوع ممن تلقوا بنجاح جرعتهم الثانية من اللقاح
•• �أبوظبي  -وام:

�أع �ل��ن � �ص �ن��دوق اال��س�ت�ث�م��ار املبا�شر
الرو�سي " "RDIFو"بيورهيلث"
و"�أوروجلف" �أن التجارب ال�سريرية
على لقاح كوفيد -19الرو�سي القائم
ع�ل��ى ال �ف�يرو���س ال �غ��دي ال�ب���ش��ري يف
دولة الإمارات قد و�صلت �إىل مرحلة
املراقبة النهائية ،وذلك حتت �إ�شراف
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع و�شركة
�أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة"
ودائرة ال�صحة يف �أبوظبي.
وعقب جناح �إعطاء اجلرعة الثانية
م� ��ن ال� �ل� �ق ��اح ل � �ـ  1000متطوع،

تت�ضمن املرحلة املقبلة من التجارب
م��راق �ب��ة اال��س�ت�ج��اب��ة امل�ن��اع�ي��ة لدى
املتطوعني على م��دار  180يوما.
و�سيتم �إ�صدار نتائج جتارب الإمارات
بحلول �شهر �أبريل  2021ودجمها
مع نتائج الأبحاث الواعدة لتجارب
عاملية �أخرى.
و�أظ�ه��رت النتائج املرحلية الأخرية
ل �ل �م��رح �ل��ة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن التجارب
ال �� �س��ري��ري��ة ،ح���س�ب�م��ا ورد يف جملة
"ذا الن�سيت" الطبية الرائدة عاملياً،
فعالية عالية بن�سبة � ،% 91.6إىل
جانب ا�ستجابة مناعية قوية ونتائج
�آمنة.

• التجارب جزء من حملة اللقاح من �أجل االنت�صار V4V
• �إ�صدار النتائج املرحلية للتجارب بحلول �أبريل 2021
وتعد التجارب ال�سريرية يف الإمارات
ج ��زءا م��ن ح�م�ل��ة "اللقاح م��ن �أجل
االنت�صار"  - V4V -ال�ت��ي متثل
�إ�سهام دولة الإمارات العربية املتحدة
يف التجربة العاملية للقاح الرو�سي
القائم على الفريو�س الغدي الب�شري،
ال��ذي ط��وره معهد جاماليا الوطني
لأب�ح��اث الأوب�ئ��ة والأح�ي��اء الدقيقة،

ب��امل���ش��ارك��ة م��ع � �ص �ن��دوق اال�ستثمار
امل �ب��ا� �ش��ر يف رو�� �س� �ي ��ا "."RDIF
و��س�ت�ك��ون ��ش��رك��ة "اوروجلف هيلث
انف�ستمنت" ومقرها �أبوظبي و�شركة
"بيورهيلث" � �ش ��رك ��اء الت�سويق
والتوزيع الر�سميني.
وقال الدكتور �أحمد احلمادي ،الباحث
الرئي�سي لدرا�سة اللقاح وا�ست�شاري

الأمرا�ض املعدية " ..يعترب االنتقال
�إىل مرحلة املراقبة النهائية �إجنازاً
جديرا باالحتفاء للمجتمع الطبي
يف الإم��ارات وتعد درا�سة اال�ستجابة
املناعية لدى جمموعة متنوعة من
املتطوعني م�ؤ�شراً مهماً من �ش�أنه �أن
ميهد الطريق لتعزيز ت�أمني �سالمة
امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ��ض��د فريو�س

كوفيد."-19
من جانبه ق��ال كرييل دمييرتييف،
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل�صندوق
اال�ستثمار املبا�شر الرو�سي� " ..أظهرت
ال�ت�ج��ارب ال���س��ري��ري��ة ن�ت��ائ��ج مب�شرة
يف خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل و�ست�ضيف
ه��ذه املرحلة التالية بيانات مهمة،
وهو ما يربهن على الفعالية العالية

للقاح ويعزز اجلهود العاملية لدولة
الإم��ارات يف جمال ريادة االكت�شافات
العلمية".
ومت��ت جت��رب��ة ال�ل�ق��اح ال��رو��س��ي على
بالغني �أ�صحاء من جن�سيات متعددة،
بعمر  18عاماً فما فوق ،يعي�شون يف
دول��ة الإم ��ارات ولي�س لديهم تاريخ
باحل�صول على تطعيم كوفيد-19
�أو الإ��ص��اب��ة ب��ه ،ومل يكونوا يعانون
م��ن �أي �أم��را���ض معدية �أو �أمرا�ض
تنف�سية حادة.
ومت ترخي�ص اللقاح لال�ستخدام يف
رو��س�ي��ا يف �شهر �أغ�سط�س ،2020
ل �ي �ك ��ون �أول ل� �ق ��اح م ��رخ �� ��ص �ضد

كوفيد -19م��ن �أ��ص��ل  165لقاحا
يجري تطويرها يف �أنحاء العامل.
وب �ن��اء ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج امل��رح �ل��ة الثالثة
م��ن ال�ت�ج��ارب ال�سريرية الرو�سية،
وال �ت��ي ��ش�م�ل��ت �أك�ث��ر م��ن � 22أل��ف
متطوع ،وافقت وزارة ال�صحة ووقاية
امل�ج�ت�م��ع ع�ل��ى اال� �س �ت �خ��دام الطارئ
للقاح الرو�سي يف الدولة �شهر يناير
املا�ضي.
وك ��ان ��ت امل��رح �ل �ت��ان الأول� �ي� �ت ��ان من
ال �ت �ج��ارب ال �� �س��ري��ري��ة ع �ل��ى اللقاح،
اللتان ُن�شرتا يف جملة "ذا الن�سيت"،
��س�ج�ل�ت��ا ا��س�ت�ج��اب��ة م�ن��اع�ي��ة خلطية
وخلوية م�ستقرة لدى املتطوعني.

ي�ستقطب �أكرث من � 13ألف م�شارك حل�ضور جل�ساته

جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل بدورته الثالثة يحظى مب�شاركة �شبابية وا�سعة وغري م�سبوقة
حممد النعيمي :يعك�س الإقبال ال�شبابي الوا�سع املكانة التي يتمتع بها املجل�س كمن�صة بارزة لتزويد ال�شباب باخلربات واملعارف التي ت�ؤهلهم لريادة امل�ستقبل

•• �أبوظبي-الفجر:

ي�ستقطب جمل�س حم�م��د ب��ن زايد
لأجيال امل�ستقبل الذي تنطلق دورته
الثالثة افرتا�ضياً الأح��د املقبل 14
مار�س  2021برعاية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل
عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة ،حت��ت �شعار "واقع
جديد� ،آف��اق جديدة" �أك�ثر من 13

�أل��ف م�شارك من ال�شباب والطالب
اجل��ام �ع �ي�ي�ن امل �ل �ت �ح �ق�ين مبختلف
جامعات داخل الدولة وخارجها.
ويقدم جمل�س حممد بن زايد لأجيال
امل�ستقبل الذي ينظمه مكتب �ش�ؤون
التعليم يف دي��وان ويل عهد �أبوظبي
من� ��وذج م�ب�ت�ك��ر وم �� �س �ت��دام ل�ضمان
التوا�صل الدائم بني ال�شباب وقيادته
الر�شيدة ،كما يوفر فر�صة ا�ستثنائية
لتمكني ال�شباب م��ن ال�ت��وا��ص��ل مع

جمموعة من ال�ق��ادة و�صناع القرار
وخ�براء عامليني للم�ساهمة يف �صقل
مهاراتهم وتطوير خرباتهم ،وتعزيز
ق��درات�ه��م ع�ل��ى امل�ساهمة بت�صورات
م �ب �ت �ك��رة ل��ر� �س��م خ ��ارط ��ة امل�ستقبل
ل��دول��ة الإم ��ارات يف اخلم�سني عاماً
القادمة.
وقال �سعادة حممد خليفة النعيمي،
مدير مكتب �ش�ؤون التعليم يف ديوان
ويل عهد �أبوظبي" :يعك�س الإقبال

ال�شبابي الوا�سع وغري امل�سبوق على
امل �� �ش��ارك��ة يف "جمل�س حم �م��د بن
زاي��د لأجيال امل�ستقبل" املكانة التي
يتمتع بها كمن�صة ب��ارزة للتوا�صل
مع القيادة الر�شيدة ،و�صناع القرار
واخل �ب��راء ل�ل�ت�ع�ل��م وت �ب ��ادل املعارف
واك�ت���س��اب اخل�ب��رات ال �ت��ي ت�ؤهلهم
من تطوير قدرتهم ،وتعزيز دورهم
وم�شاركتهم يف ر�سم مالمح م�ستقبل
�أف�ضل لدولتنا وللأجيال القادمة".

و�أ� � �ض� ��اف �سعادته ":وت� ��ؤك ��د هذه
امل�شاركة الوا�سعة �أي�ضاً مدى حاجة
ال�شباب يف ظل عاملنا املتغري بت�سارع
م���س�ت�م��ر مل �ث��ل ه� ��ذه امل �ن �� �ص��ات التي
تتوافق مع تطلعاتهم ،ومتكنهم من
ت�ق��دمي ت���ص��ورات وم�ق�ترح��ات �أكرث
ف��اع �ل �ي��ة حل �ل��ول م �� �س �ت��دام��ة مبنية
على معرفة وفهم عميق للتحديات
احل��ال �ي��ة وال �ت��وج �ه��ات امل�ستقبلية،
ت�شكل �إ� �ض��اف��ة ن��وع�ي��ة ت���س��اع��د على

امل���ض��ي يف م�سرية النمو واالزده ��ار
�إىل �آف� ��اق ت��رق��ى ل�ت�ط�ل�ع��ات قيادتنا
وطموحات �شعبنا الذي ال ير�ضى اال
باملركز الأول".
ون � �ظ� ��راً حل ��ر� ��ص "جمل�س حممد
ب��ن زاي� ��د لأج �ي ��ال امل�ستقبل" على
التوا�صل والتفاعل امل�ستمرين مع
ال �� �ش �ب��اب ،ف ��إن ��ه ورغ� ��م �إغ �ل��اق باب
ال�ت���س�ج�ي��ل� ،إال �أن� ��ه مي �ك��ن جلميع
ال��راغ�ب�ين متابعة جميع اجلل�سات

االف�ترا��ض�ي��ة ع�بر من�صات املجل�س
ع�ل��ى ق �ن��وات ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
(@.)MBZFutureGen
وي�شتمل جمل�س "حممد ب��ن زايد
لأج�ي��ال امل�ستقبل  "2021بدورته
ه� ��ذا ال� �ع ��ام ع �ل��ى جت � ��ارب تعليمية
مبتكرة وح��وارات تفاعلية م�شرتكة
اف�ترا� �ض �ي��ة ل�ت�ح�ف�ي��ز ال �� �ش �ب��اب على
تبادل الر�ؤى والأفكار والو�صول �إىل
ح�ل��ول ت�سهم يف �صناعة امل�ستقبل،

وت�ك��ر���س ثقافة ج��دي��دة قائمة على
االب �ت �ك ��ار ي �ك��ون ال �� �ش �ب��اب العن�صر
الأ�سا�سي فيها .وقد مت ت�صميم هذا
ال �ن �م��وذج وف ��ق درا� �س��ة ا�ستطالعية
مت �إج��را�ؤه��ا مع ال�شباب ال�ستك�شاف
ر�ؤاه ��م اجل��دي��دة ح��ول �أج �ن��دة دولة
الإمارات يف امل�ستقبل.

يف �إطار فعاليات �شهر القراءة الوطني حتت �شعار (�أ�سرتي تقر�أ)

وزارة الثقافة وال�شباب تنظم ندوة «القراءة ا�ستثمار للإن�سان وا�ستدامة للمعرفة»
•• �أبوظبي-الفجر:

ن� ّ�ظ�م��ت وزارة ال�ث�ق��اف��ة وال�شباب،
��ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات�ه��ا ل���ش�ه��ر القراءة
ال ��وط �ن ��ي ن � ��دوة ح� ��واري� ��ة بعنوان
"القراءة ا� �س �ت �ث �م��ار للإن�سان
وا�ستدامة للمعرفة"� ،شارك فيها
�سعادة الدكتور علي �سعيد الكعبي
م�ست�شار م��دي��ر ج��ام�ع��ة الإم� ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة ،و� �س �ع ��ادة علي
عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار
مب�ؤ�س�سة دب��ي ل�ل�إع�لام ،والكاتب
ال ��دك� �ت ��ور ح �م��د احل� � �م � ��ادي .وقد
�أدارتها الإعالمية عائ�شة �سلطان،
وذلك يوم �أم�س الأول الأربعاء 10
مار�س ،عرب قناة اليوتيوب اخلا�صة
بالوزارة.
وتناولت اجلل�سة �أهمية االحتفاء
ب ��ال� �ق ��راءة ،ودور ال �ك �ت��اب كوعاء
ل�ل�م�ع��رف��ة ،وال� �ق ��راءة يف ا�ستدامة
املعرفة وا�ستثمارها يف بناء �أجيال
مثقفة جت�ع��ل م��ن ال �ق��راءة �سلوكاً
ي��وم �ي �اً م �ع �ت��اداً و�أداة ت��وا� �ص��ل مع
امل�ج�ت�م�ع��ات الأخ � ��رى ،ك�م��ا �سلطت
ال�ضوء على الوعي القيادي بقيمة
القراءة يف دولة الإمارات منذ حكم
ال��وال��د امل��ؤ��س����س امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ

زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان ،رحمه
اهلل ،م��ن خ�ل�ال ت��أ��س�ي����س معار�ض
الكتب الكربى ،و�صو ًال �إىل قانون
ال �ق��راءة واال�سرتاتيجية الوطنية
للقراءة و�صندوق القراءة.
وا�ستهل �سعادة علي عبيد الهاملي،
م��دي��ر م��رك��ز الأخ � �ب� ��ار مب�ؤ�س�سة
دب��ي لل��إع�ل�ام ،احل��دي��ث بالإ�شادة
بفعاليات القراءة املثمرة يف �شهرها،
ودور وزارة ال �ث �ق��اف��ة وال�شباب
يف ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا ،و�أ� � �ش� ��ار �إىل ال� ��دور
التاريخي لل�شيخ زاي��د يف االهتمام
بالتعليم ون�شر امل��دار���س يف خطوة
�أوىل للحث على القراءة وت�شجيعها
وحتفيز كل مواطني الإم��ارات على
القراءة ،ومن ذلك رعايته الفتتاح
معر�ض الكتاب يف  1981يف املجمع
الثقايف ب�أبوظبي ،وم��روره على كل
�أق�سام املعر�ض تعبرياً عن اهتمامه
بالكتاب ،و�أم ��ره ب�شراء ك��ل الكتب
املعرو�ضة وتوزيعها على املكتبات
الإم��ارات �ي��ة واجل �ه��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة يف
ال ��دول ��ة ،وه ��ذه ال�ك�ت��ب ك��ان��ت نواة
ت�أ�سي�س دار الكتب يف �أبوظبي.
و�أ ّك � ��د ال�ه��ام�ل��ي �أن اخ �ت �ي��ار �شعار
"�أ�سرتي تقر�أ" ،ه��و اخ�ت�ي��ار ذكي
كون املرء يقر�أ عادة بنف�سه ولنف�سه،

ولهذا ال�شعار داللة وهدف يتمثالن
يف اجتماع الأ�سرة على كتاب تتناق�ش
فيه تكري�ساً ل��دور الآب��اء والأمهات
يف تعويد الأب �ن��اء على ال �ق��راءة ،يف
ظ��ل �سطوة الأج �ه��زة الإلكرتونية
وان�شغال اجلميع بها ،فبهذا ال�شعار
ي�صبح ال�ك�ت��اب ط� َب�اً ف�ك��ري�اً جتتمع
حوله الأ��س��رة ،وتلتقي عليه يف جو
من الألفة والفائدة.
و�أ�� �ض ��اف �أنّ اجل �ي��ل احل� ��ايل يقر�أ
ب�ن�م��ط خم�ت�ل��ف ،وي�ق���ض��ي �ساعات
ط��وي �ل��ة ب �ط��ري �ق��ة غ�ي�ر ممنهجة،
معترباً �أن هناك جي ً
ال من ال�شباب
ع��اد �إىل ال �ق��راءة وال �ك �ت��اب ،ورمبا
بنهم �أكرث من اجليل ال�سابق ،و�أنّ
ل��دى ه��ذا اجل �ي��ل احل ����س القرائي
والف�ضول لقراءة كل جديد ورقياً
ك ��ان �أو �إل �ك�ترون �ي �اً وب�ل�غ��ات عاملية
ع��دة ،م�ستفيداً م��ن ت�ط��ور �شبكات
التوا�صل االجتماعي.
وختم الهاملي ب�أنّ الإمارات متتلك
قانوناً فريداً للقراءة مبواد متميزة
ي �ف��ر���ض ال� �ت ��زام ��ات ع �ل��ى اجلهات
احلكومية و�شبه احلكومية ،ويحفز
قطاعات الن�شر وغريها ،مع �ضرورة
تفعيل ال�صندوق الوطني للقراءة
وحتفيز م�ؤ�س�سات املجتمع املدين

على الإ��س�ه��ام يف امل���ش��روع الوطني
للقراءة ك�إطار عام.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ر�أى � �س �ع��ادة الدكتور
علي �سعيد الكعبي ،م�ست�شار مدير
جامعة الإم ��ارات العربية املتحدة،
�أنّ الغاية الأوىل التي ركزت عليها
ق � �ي� ��ادة ال �� �ش �ي��خ زاي� � ��د يف مرحلة
الت�أ�سي�س متثلت يف الرتكيز على
قيمة املعرفة وبناء الإن�سان رهاناً
ع �ل �ي��ه يف ب �ن��اء ال ��دول ��ة احلديثة،
ت��ر� �س �ي �خ �اً ل �ث �ق��اف��ة ت �� �س�ير عليها
الأج � �ي ��ال ال�ل�اح �ق��ة ،و�� �ص ��و ًال �إىل
ا�ستك�شاف امل��ري��خ ك ��إح��دى ثمرات
ه��ذا النهج ال��ذي ت�سري عليه اليوم
القيادة الر�شيدة للدولة.
و�أ ّك� ��د ال�ك�ع�ب��ي �أن ال�ت�ف�ك�ير يف عام
القراءة وقانونها منذ عام 2015
ج ��اء ب �ن��ا ًء ع �ل��ى ردة ف �ع��ل وطموح
�إم��ارات��ي لتغيري واق��ع القراءة على
امل �� �س �ت��وى ال �ع��رب��ي ن �ح��و الأف�ضل،
و� �ص��و ًال �إىل ن���ش��ر ث�ق��اف��ة القراءة
وت��أ��ص�ي�ل�ه��ا يف ال ��دول ��ة ،واالرتقاء
بالوعي املجتمعي والأ�سري ب�أهمية
ال �ق��راءة ،ب�ن��ا ًء على درا� �س��ات دقيقة
ل��واق��ع ال �ق��راءة جمتمعياً و�أ�سرياً،
م �ع��رب �اً ع ��ن ت��وق �ع��ه ازدي� � ��اد ن�سبة
القراءة داخ��ل الأ�سرة يف �إط��ار بناء

ال � �ق� ��دوات ال �ق��ارئ��ة ال �ت��ي تنعك�س
�سلوكياتها على الأبناء.
ول �ف��ت ال�ك�ع�ب��ي �إىل �أه �م �ي��ة وجود
الإمارات كبقعة �ضوء ومنارة للأمل
وال� �ن� �ج ��اة يف م �ن �ط �ق��ة م�ضطربة
ت �ت �ه �دّده��ا ال �ف��و� �ض��ى وتتقا�سمها
النزاعات ،بحثاً عن تنمية وتطوير
ال���ش�ب��اب وال �ق��وى ال�ب���ش��ري��ة ووعي
الإن�سان من خالل قوانني طموحة
ك �ق��ان��ون ال� �ق ��راءة ،ان�ع�ك��ا��س�اً لكون
الإم � � � ��ارات دول � ��ة ا� �س �ت��دام��ة ت�ضع
للقراءة �إطاراً قانونياً يرفد اجلهود
اجل�ب��ارة التي بذلتها ال��دول��ة �سعياً
َ
حل � ْوك �م �ت �ه��ا يف �إط � ��ار ا�ستمرارية
م���ش��روع�ه��ا احل �� �ض��اري امل�ستقبلي،
م��ن خ�ل�ال ق��ان��ون ي��رت�ب��ط بخطة
ع�شرية خا�صة ب��ال�ق��راءة مل�ضاعفة
ع � ��دد ال �ك �ت��ب امل � �ق � ��روءة واملنتجة
وحت�ف�ي��ز ال�ن���ش��ر �إ� �س �ه��ام �اً يف زي ��ادة
الإنتاج املعريف .وختم ب�أن "القراءة
مهارة ُتكت�سب ،و�أن�ن��ا نعاين �ضعفاً
يف اكت�ساب هذه املهارة لدى الطلبة
والأط �ف��ال لأ��س�ب��اب لغوية وتقنية
وت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،يف م��واج�ه��ة �صعوبتها
التي يجب �أن جند حلو ًال ابتكارية
لها"� .أم ��ا ال �ك��ات��ب ال��دك �ت��ور حمد
احل �م��ادي ،ف ��أ� �ش��اد مب �ب��ادرات دولة

الإم � ��ارات ودور ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
يف جم��ال ال �ق��راءة وحتفيز الوعي
الثقايف وال�ق��رائ��ي ،معترباً �أن هذا
الأم ��ر لي�س ب�ج��دي��د ،ب��ل ه��و ممتد
منذ ب��داي��ات الت�أ�سي�س ،لي�صب يف
التغيري ال�سلوكي للمجتمع والذي
ط �ب �ق��ه امل �غ �ف��ور ل ��ه ال �� �ش �ي��خ زاي� ��د،
كمفهوم يف جم��ال ال�ق��راءة ،خا�صة
ل��دى الأط�ف��ال وال�شباب والأجيال
ال�ن��ا��ش�ئ��ة وح �ت��ى م��وظ�ف��ي اجلهات
احلكومية الذين ا�ستهدفهم حتفيز
التغيري ال���س�ل��وك��ي لإي �ج��اد البيئة
املنا�سبة والزمان واملكان املخ�ص�صني
للقراءة وزيادة جرعة املعرفة لدى
املجتمع .و�أ�شار احلمادي �إىل �أهمية
�شمولية �شعار "�أ�سرتي تقر�أ" يف
تو�سيع نطاق القراءة ،بحيث ي�شمل
ج�م�ي��ع �أف� � ��راد امل�ج�ت�م��ع والأ�� �س ��رة،
معترباً �أنّ �أزم��ة كورونا �ساهمت يف

دع��م ال �ق��راءة ودع��م تفاعل الأبناء
والآب��اء يف القراءة ،و�أهمية ذلك يف
تفعيل منظومة التعليم عن بعد يف
ظل اجلائحة .ولفت احلمادي �إىل
�أهمية ط��رق الرتغيب يف القراءة
من خالل التحفيز عليها بالن�سبة
للأطفال ،ك ��أن نكافئ الطفل على
قيامه مب��ا ه��و جيد م��ن �سلوكيات
ال�ق��راءة ،وخا�صة ال�ق��راءة امل�سائية
ال� �ت ��ي ت �ع �ت�بر الأ�� �س� �ه ��ل للت�شكيل
النف�سي وال�سلوكي ل�ل�أط�ف��ال من
خ�لال ق ��راءات م��ا قبل ال �ن��وم� ،إىل
ج��ان��ب زي� ��ارة م �ع��ار���ض ال�ك�ت��ب مع
الأطفال ،وربطهم بالقراءة الأدبية
لت�شكيل ح�صيلتهم اللغوية ،معترباً
�أنّ القراءة التخ�ص�صية مهمة جداً يف
حالة امتالك الطفل موهبة ي�سعى
لتطويرها ب��ال �ق��راءة ذات ال�صلة.
ور�أى �أنّ وج��ود قانون القراءة كان

ب �ه��دف اال� �س �ت��دام��ة ،ب�ي�ن�م��ا �سعت
مواده �إىل حتفيز الأن�شطة القرائية
وامل� �ب ��ادرات االب �ت �ك��اري��ة بالت�شجيع
والرتغيب مبا يغري ال�سلوك املع ّوق
ل �ل �ق ��راءة ،وخ��ا� �ص��ة ل ��دى اجلهات
احلكومية ،ور�أى ،ختاماً� ،أنّ قانون
ال�ق��راءة ي�شجع الن�شر وي��دع��م دور
ال�ن���ش��ر ع�بر �إل �غ��اء ب�ع����ض الر�سوم
وت �ق��دمي ب�ع����ض امل �ح �ف��زات ،الأم ��ر
ال��ذي ينعك�س �إي�ج��اب�اً على الكتّاب
�أنف�سهم حفظاً حلقوقهم وت�شجيعاً
لإب��داع �ه��م ،م���ش�ج�ع�اً ال� �ق� � ّراء على
التزود باملعرفة ب�أية لغة كانت مع
الرتكيز على اللغة العربية كهوية
ول �غ ��ة �أم ،ف��ال �ت �ح��دي الأك �ب ��ر هو
ال �ت��وازن ب�ين ال�ه��واي��ة وال�ع�م��ل ويف
املقدمة القراءة ،حيث يجب �أن يعاد
النظر يف تخ�صي�ص الوقت للآباء
والأبناء دعماً ل�سلوك القراءة.

جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية تطرح برنامج بكالوريو�س الت�سامح والتعاي�ش الأول يف العامل
•• �أبوظبي -وام:

طرحت جامعة حممد بن زاي��د للعلوم الإن�سانية برنامج بكالوريو�س
الت�سامح والتعاي�ش الأول من نوعه يف العامل ،وذلك بهدف ن�شر ثقافة
الأخوة الإن�سانية وامل�ساهمة يف التنمية االجتماعية امل�ستدامة.
يت�ضمن برنامج البكالوريو�س ،الذي ميتد لثالث �سنوات ،م�ساقات تعزز
القيم الوطنية يف الت�سامح والتعاي�ش امل�شرتك املرتبطة ب��إرث ال�شيخ
زايد ،وم�ساقات حول دور الإع�لام ومقارنة الأدي��ان والإ�سالم ،ويهدف
�إىل �إع ��داد خريجني على م�ستوى ع��ال م��ن امل �ه��ارة العملية واملعرفة
الأك��ادمي �ي��ة لن�شر ثقافة الت�سامح والتعاي�ش وامل�ساهمة يف التنمية

االجتماعية امل�ستدامة.
وبهذا ال�ش�أن ،قال �سعادة الدكتور خالد �سامل اليبهوين الظاهري ،مدير
جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية :نحن ن�ؤمن ب�أن للتعليم دور
جلي يف ن�شر م�ب��ادئ الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي وخلق التناغم بني
املجتمعات  ،ويعد برنامج البكالوريو�س يف الت�سامح والتعاي�ش ،الذي
تطرحه جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية ،الربنامج الأول من
نوعه يف ال�ع��امل ال��ذي ينمي ل��دى الطلبة ال�ق��درة على فهم الثقافات
واحل�ضارات والأديان املختلفة واحرتامها ،ليكونوا �سفراء ين�شرون هذه
القيم يف جمتمعاتهم وي�سهمون يف مد ج�سور التوا�صل بني الثقافات
واحل�ضارات.

و�س ُيتاح الت�سجيل يف ه��ذا ال�برن��ام��ج اع�ت�ب��اراً م��ن �سبتمرب ..2021
ويفيد الربنامج يف توفري فر�ص عمل جديدة ومتنوعة للخريجني،
حيث �سيزودهم باملهارات الالزمة ل�شغل الوظائف يف جم��االت العمل
االجتماعي والفعاليات واالت�صال والإر��ش��اد وتن�سيق ال�ش�ؤون الدينية
وال�شرطة وبع�ض الوظائف يف امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية.
وي�أتي طرح برنامج البكالوريو�س اجلديد على �ضوء اجتماع جمل�س
�أمناء اجلامعة الأول يف  11يناير املا�ضي  ،والذي اعتمد خالله �إطالق
برنامج بكالوريو�س الت�سامح والتعاي�ش الأول من نوعه على م�ستوى
ال�ع��امل ،وال��ذي يهدف �إىل حتقيق ر�ؤي��ة اجلامعة يف التميز والريادة،
وتر�سيخ مكانة �أبوظبي عا�صمة للت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي واحلوار

احل�ضاري.
يذكر ان جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية يف �أبوظبي ت�أ�س�ست
يف نوفمرب  2020لتكون اجلامعة الأوىل من نوعها التي تقدم برامج
يف العلوم الإن�سانية واالجتماعية والفل�سفية لنيل درجة البكالوريو�س
واملاج�ستري والدكتوراه ،وتعتزم فتح فروع لها يف �أماكن �أخرى يف العامل.و
تهدف اجلامعة لإنتاج معرفة متميزة حتقق املواطنة والقيادة الفكرية
والكفاءة التخ�ص�صية امل�ؤمنة بالت�سامح والتعاي�ش لن�شر هذه القيم يف
املجتمع ،وتعتمد يف �أداء ر�سالتها على الأبحاث الأكادميية والتطبيقية
وتبادل اتفاقيات التعاون مع امل�ؤ�س�سات الأخرى على ال�صعيدين املحلي
والعاملي ودعم ثقافة املبادرة والإبداع واالبتكار.
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�أخبـار الإمـارات

Friday

تفاهم بني النعيمي اخلريية و�أجنلو �أربيان للرعاية ال�صحية
•• عجمان  -وام:

وقعت م�ؤ�س�سة حميد بن را�شد النعيمي اخلريية مذكرة تفاهم
م��ع جمموعة "�أجنلو �أربيان" للرعاية ال�صحية متمثلة يف
م�ست�شفى �أمينة ومركز �أمينة الطبي ومركز كورني�ش ال�شارقة
الطبي ،تت�ضمن تقدمي خ�صومات خلدمات الرعاية ال�صحية
للحاالت الإن�سانية امل�ستحقة.
وقع مذكرة التفاهم ال�شيخة عزة بنت عبد اهلل النعيمي مدير
عام م�ؤ�س�سة حميد بن را�شد النعيمي اخلريية و�سعادة حممد
علي العمري الرئي�س التنفيذي للعمليات مبجموعة "�أجنلو
�أربيان" للرعاية ال�صحية ،بح�ضور ل�ؤي القادري املدير الإداري

04

مل�ست�شفى �أمينة .و�أو�ضحت ال�شيخة عزة النعيمي �أن املذكرة
تت�ضمن تقدمي خ�صومات على خدمات الرعاية ال�صحية التي
ت�شمل اال�ست�شارات الطبية وغ�سيل الكلي والعالج الطبيعي
واملخترب والأ�شعة بن�سبة ت�صل �إىل  50باملائة ملوظفي م�ؤ�س�سة
ح�م�ي��د ب��ن را� �ش��د ال�ن�ع�ي�م��ي اخل�يري��ة وامل�ت�ع��ام�ل�ين م�ع�ه��ا من
احلاالت الإن�سانية والفئات امل�ستحقة.
و�أكدت يف هذا ال�صدد �أن امل�ؤ�س�سة تبذل ق�صارى جهدها لتوفري
الدعم الالزم والرعاية ال�صحية املتميزة للم�ستحقني من ذوي
الدخل املحدود والأ�سر املتعففة.
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أ� �ش��اد ال�ع�م��ري ب��اجل�ه��ود ال�ك�ب�يرة مل�ؤ�س�سة حميد
ب��ن را� �ش��د النعيمي اخل�يري��ة يف جم��ال الأع �م��ال الإن�سانية

واخلريية ،معرباً عن �سعادته بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة لتقدمي
خدمات الرعاية ال�صحية للم�ستحقني.
وك��ان��ت ال�شيخة ع��زة بنت ع�ب��داهلل النعيمي ق��د قامت بزيارة
م�ست�شفى امينة بنا ًء على دعوة من ادارة امل�ست�شفى لالطالع
على خطتها اال�سرتاتيجية ور�ؤي�ت�ه��ا امل�ستقبلية يف تقدمي
اخلدمة العالجية املتميزة.
وتفقدت ال�شيخة عزة خالل الزيارة االق�سام واملرافق املختلفة،
واطلعت على ا�سلوب العمل واهم املمار�سات والت�سهيالت التي
يتم تقدميها للمر�ضى و�سرعة االداء يف تقدمي اخلدمات،
م�ؤكدة ان م�ست�شفى امينة يعترب منوذجاً م�شرفاً ملا يقدمه من
دور فعال يف املجتمع.

ليكون مرجعية للم�ؤ�س�سات والأفراد يف جمال ال�شبكات االجتماعية وتطوير املحتوى اخلا�ص بها

�أكادميية الإعالم اجلديد تطلق تقريرها ال�سنوي الأول ال�شامل للتوا�صل االجتماعي يف ال�شرق الأو�سط لعام 2020
•• دبي -وام:

�أ��ص��درت �أك��ادمي�ي��ة الإع�ل�ام اجلديد
تقريرها ال�شامل الأول م��ن نوعه
ح ��ول ا� �س �ت �خ��دام و� �س��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي يف املنطقة و�أبرز املحطات
يف الإعالم االجتماعي يف هذا القطاع
للعام  2020و�أك�ثره��ا ت��أث�يراً على
ال�ساحة العربية والعاملية .ويعر�ض
التقرير ال��ذي �أ�صدرته الأكادميية
حتت عنوان "كيف ا�ستخدم ال�شرق
الأو�سط و�سائل التوا�صل االجتماعي
يف  "2020لأه��م ال�ت��وج� ّه��ات التي
��س��ادت ا�ستخدام من�صات التوا�صل
االج �ت �م ��اع ��ي خ �ل��ال ع � ��ام 2020
وال� ��ذي ارت �ف��ع ب���ش�ك��ل ك�ب�ير نتيجة
الإج ��راءات ال�صحية الوقائية التي
ترافقت مع التدابري التي اتخذتها
دول ال �ع��امل ل�ل��وق��اي��ة م��ن فريو�س
كورونا امل�ستجد.
 م�صدر للأخبار..ور�� �ص ��د ال �ت �ق��ري��ر اع �ت �م ��اد 79%
م��ن ال���ش�ب��اب ال�ع��رب��ي ع�ل��ى من�صات
ال �ت ��وا� �ص ��ل االج �ت �م ��اع ��ي املختلفة
لالطالع على الأخبار اليومية ..كما
�أ� �ش��ار �إىل زي� ��ادة ك �ب�يرة يف متابعي
ع��دد م��ن �أه ��م ال�شخ�صيات امل�ؤثرة
ع �ل��ى ت�ط�ب�ي��ق "تيك توك" بن�سبة
 65%ب�ين ف�براي��ر و�أغ�سط�س يف
عام .2020
 لل�شركات..ور� � �ص ��د ال �ت �ق��ري��ر من ��و ا�ستخدام
ال �� �ش ��رك ��ات ل �ت �ط �ب �ي �ق��ات الرتا�سل
الفوري مثل "وات�س �آب" وتطبيقات
االج� �ت� �م ��اع ��ات االف�ت�را�� �ض� �ي ��ة مثل
"زووم" و"تيمز" م ��ع تطبيقها
خ � �ي � ��ارات ال �ع �م ��ل ع� ��ن ُب� �ع ��د بفعل
الإج� � ��راءات ال�ت��ي فر�ضتها جائحة
كوفيد.-19
 قيمة..وبينّ التقرير �أن عالمات ال�شركات

ال�ت�ق��ري��ر لت�صميم ا�سرتاتيجيات
ت�سهم يف ت�ط��وي��ر امل�ح�ت��وى احلايل
وامل���س�ت�ق�ب�ل��ي ع�ل��ى م�ن���ص��ات و�سائل
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي بطريقة
علمية مبنية على معطيات ومهارات
م��درو� �س��ة وم��وث��وق��ة م��ن اخل�ب�راء
واملخت�صني".

•  % 79من ال�شباب العربي ا�ستقوا الأخبار من و�سائل التوا�صل االجتماعي عام  2020بزيادة  % 25عن عام 2015
• �شخ�صيات م�ؤثرة على تطبيق «تيك توك» زادت قاعدة متابعيها بن�سبة  % 65بني فرباير و�أغ�سط�س يف 2020
• � 3.5ساعة يومي ًا متو�سط ا�ستخدام الفرد لو�سائل التوا�صل االجتماعي يف منطقة ال�شرق الأو�سط
• امل�ستخدمون يف دولة الإمارات لديهم ما معدله  10ح�سابات على مواقع التوا�صل االجتماعي املختلفة
• م�صر �أوىل دول ال�شرق الأو�سط وتا�سعة دول العامل من حيث عدد م�ستخدمي «في�سبوك» بـ  44مليون ح�ساب
• ال�سعودية والعراق وم�صر �ضمن �أهم � 13سوق ًا من حيث عدد امل�شرتكني يف تطبيق �سناب ت�شات
كل من الإمارات ،وال�سعودية ،وم�صر
• جوجل و وات�ساب ويوتيوب يف قائمة �أف�ضل  10عالمات جتارية بح�سب اجلمهور يف ٍ
• را�شد العو�ضي� :صعود �سريع يف كم ونوع وتن ّوع املحتوى الرقمي يف منطقة ال�شرق الأو�سط مع توجه الأفراد وامل�ؤ�س�سات نحو املن�صات الرقمية ب�سبب تداعيات كوفيد19 -
ال �ت �ق �ن �ي��ة وت �ط �ب �ي �ق��ات التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي وال�ترا��س��ل ال �ف��وري ما
زال� ��ت يف ق��ائ �م��ة �أف �� �ض��ل ال�شركات
ت���ص�ن�ي�ف�اً م��ن ح�ي��ث ال�ق�ي�م��ة ،حيث
ح ّلت ٌ
كل من "جوجل" و"وات�ساب"
و"يوتيوب" يف قائمة �أف�ضل 10
ع�لام��ات جت��اري��ة بح�سب اجلمهور
يف ك��لٍ م��ن الإم � ��ارات ،وال�سعودية،
وم�صر.

 .2020و�أ�شار التقرير �إىل و�صول
تطبيق "�سناب �شات" ملا يقارب 67
مليون م�ستخدم يف املنطقة �شهرياً،
يف زي��ادة �سنوية بلغت  38%حتى
�أك �ت ��وب ��ر  .2020وح �ل��ت اململكة
العربية ال�سعودية وال�ع��راق وم�صر
��ض�م��ن �أه� ��م � � 13س��وق �اً م ��ن حيث
ع��دد امل�شرتكني يف تطبيق "�سناب
ت�شات".

 �أرقام..وبح�سب التقرير� ،سجل م�ستخدمو
و�سائل التوا�صل االجتماعي يف دولة
الإم ��ارات املعدل الأع�ل��ى �إقليمياً يف
عدد ح�سابات التوا�صل االجتماعي
ل � �ل � �ف� ��رد ،مب � �ع� ��دل  10ح�سابات
ل �ل �� �ش �خ ����ص ال� ��واح� ��د ع �ل��ى مواقع
التوا�صل االجتماعي املختلفة.
واح�ت�ل��ت ج�م�ه��وري��ة م�صر العربية
امل��رت�ب��ة الأوىل �إق�ل�ي�م�ي�اً والتا�سعة
ع ��امل� �ي� �اً م ��ن ح �ي��ث ع � ��دد ح�سابات
"في�سبوك" فيها ،ب��أك�ثر م��ن 44
مليون ح�ساب ،وذلك بح�سب الأرقام
امل�سجلة يف ال�ت�ق��ري��ر ح�ت��ى �أكتوبر

 االقت�صاد الرقمي..�أما على م�ستوى االقت�صاد الرقمي،
ف�أظهرت الإح�صائيات �أن م�ساهمة
االقت�صاد الرقمي ال تتجاوز 4%
من ن��اجت الدخل القومي للمنطقة
ال �ع��رب �ي��ة ك �ك��ل م �ق ��ارن � ًة ب� �ـ 22%
للمعدل العاملي ،رغ��م �أن االقت�صاد
ال��رق�م��ي ال�ي��وم �أ��ص�ب��ح ي�شكل جزءاً
ال ي�ستهان به من م��وارد االقت�صاد
الكلي لأي دولة ،و�أ�صبح االهتمام به
من �ضرورات املرحلة.
و�أورد التقرير ع ��دداً م��ن الأ�سباب
لرتاجع هذه الن�سبة عربياً �أبرزها
�ضعف املحتوى الرقمي العربي الذي

يقارب  ،5%رغم التوقعات العاملية
ب ��أن �أك�ث�ر م��ن  50%م��ن الفر�ص
ال��وظ �ي �ف �ي��ة ��س�ت�ن�ب�ث��ق ب �ح �ل��ول عام
 2022من االقت�صاد الرقمي.
 م�ؤثرون..و�أ��ش��ار التقرير �إىل ت�ضاعف حجم
الإنفاق على الت�سويق عرب امل�ؤثرين
الإع�ل��ام � �ي�ي��ن Influencer
 Marketingو�صل �إىل �أكرث من
 14مليار دوالر �أمريكي يف ال�سنتني
املا�ضيتني ع��امل�ي�اً ،بينما بقيت على
حالها يف املنطقة العربية ،مع وجود
ا�ستثناءات مثل اتفاقيات التعاون
وال �� �ش��راك��ة ب�ين �أك��ادمي �ي��ة الإع�ل�ام
اجلديد وعدد من امل�ؤثرين و�صانعي
املحتوى الذين يتابعهم املاليني يف
املنطقة.
 �أهداف..وت�ه��دف �أك��ادمي�ي��ة الإع�ل�ام اجلديد
م ��ن �إ� � �ص ��دار ال �ت �ق��ري��ر ل��و� �ض �ع��ه يف
م �ت �ن��اول امل��ؤ��س���س��ات والأف� � ��راد على
حد �سواء ،كمرجع �أ�سا�سي لتطوير

احل� ��� �ض ��ور يف ال �ف �� �ض��اء ال��رق �م��ي،
وتقدمي ق�ص�صهم بال�شكل الأمثل،
ودع� � ��م � �ص �ن��اع��ة حم� �ت ��وى و�سائل
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي يف املنطقة
ب��امل �ع �ط �ي��ات والأرق� � � ��ام واملعلومات
اجلديدة التي تر�صد الواقع ،وت�شكل
نقطة ارت �ك��از لبناء ا�سرتاتيجيات
ت��وا��ص��ل ف�ع��ال��ة مي�ك��ن تطبيقها يف
امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة.
وك ��ان ��ت ال �ت �غ �ي�ي�رات خ �ل��ال العام
املا�ضي ،خا�صة ب�سبب اجلائحة ،من
�أه��م امل�سرعات التي دفعت املنطقة
لتبني املمار�سات الرقمية على �أو�سع
نطاق ..كما برز يف امل�سار ذاته ت�أثري
مواقع التوا�صل االجتماعي يف بناء
ال�شراكات وتعزيز ج�سور التوا�صل
..وق � � ��د ت� �ط ��ورت ال �ب �ن��ى التحتية
التكنولوجية ب�شكل مت�سارع عاملياً مبا
يدعم دور االقت�صادات الرقمية يف
منو اقت�صاد الدول ،وي�ضع املنتجات
الرقمية يف متناول �أك�ب�ر ع��دد من
امل�ستخدمني ،وي�سهم يف خلق و�سائل
ات���ص��ال بديلة ل�ضمان ا�ستمرارية
الأعمال والتعليم والعالج واحلياة

االجتماعية باالعتماد على حلول
رقمية مبتكرة.
 برامج متقدمة..ويف هذا ال�صدد� ،أكد را�شد العو�ضي،
املدير التنفيذي لأكادميية الإعالم
اجل��دي��د� ،أن ت���س��ارع ت�ب�ن��ي احللول
الرقمية واالفرتا�ضية على م�ستوى
الأف ��راد وامل�ؤ�س�سات خ�لال الأ�شهر
القليلة املا�ضية بفعل جائحة كوفيد-
 19وت�غ�ير �أمن ��اط العمل والتعلم
والتوا�صل انعك�س ارتفاعاً كبرياً يف
ا�ستهالك الأفراد يف املنطقة والعامل
للمحتوى الرقمي وو�سائل التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي وت�ط�ب�ي�ق��ات االجتماع
االفرتا�ضي والرتا�سل الفوري.
وق ��ال ال�ع��و��ض��ي�" :شهدنا �صعوداً
�سريعاً يف ك��م ون��وع وت�ن�وّع املحتوى
الرقمي يف منطقة ال�شرق الأو�سط
والعامل خالل الفرتة املا�ضية ب�سبب
ت��وج��ه الأف � � ��راد وامل ��ؤ� �س �� �س��ات نحو
املن�صات الرقمية والعامل االفرتا�ضي
ب�سبب ت��داع�ي��ات وب ��اء كوفيد-19
..وه��ذا م��ا ي�ضع �أك��ادمي�ي��ة الإعالم

اجلديد التي انطلقت ع��ام 2020
يف م ��وق ��ع م �ت �ق��دم ع �ل��ى م�ستوى
املنطقة للم�ساهمة برباجمها التي
ت��وف��ر خ �ي��ارات ال �ت��دري��ب والتعليم
ال��رق �م��ي واالف�ت�را�� �ض ��ي يف �إع � ��داد
ج�ي��ل ج��دي��د م��ن ��ص��ان�ع��ي املحتوى
الإب� � ��داع� � ��ي وامل �ب �ت �ك ��ر وت�أهيلهم
ب��امل �ه��ارات وال � �ق ��درات والإمكانات
التي تتيح لهم ابتكار حمتوى رقمي
متميز يجذب اجلمهور يف منطقتنا،
ويوفر م�صدر دخل له�ؤالء املبدعني
من املواد التي ينجزونها مع ربطهم
م ��ع � �ص��ان �ع��ي امل �ح �ت��وى املتمر�سني
م��ن املنطقة وال �ع��امل م��ن �أ�صحاب
اخل � �ب� ��رات واحل � �� � �ض� ��ور وامل �ت ��اب �ع ��ة
الوا�سعة لال�ستفادة م��ن خرباتهم
وجتاربهم".
ّ
و�أ� �ض��اف" :ن�أمل �أن ميكن "تقرير
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي يف "2020
ال� ��� �ص ��ادر ع ��ن �أك ��ادمي� �ي ��ة الإع �ل��ام
اجل ��دي ��د � �ص��ان �ع��ي ال � �ق� ��رار وق � ��ادة
امل�ؤ�س�سات يف القطاعني احلكومي
واخل� ��ا�� ��ص وم �ب ��دع ��ي امل �ح �ت ��وى يف
املنطقة من اال�ستفادة من خمرجات

 مراجع..واع �ت �م��د ال �ت �ق��ري��ر ع �ل��ى �أك�ث��ر من
 200م �� �ص��در وم� ��رج� ��ع ،وات �ب��ع
ع �م �ل �ي��ات ب �ح ��ث وت ��دق� �ي ��ق مكثفة
ا��س�ت�ن��دت �إىل ا��س�ت�ق���ص��اءات مثبتة
..وعمل على �إع��داده نخبة من �أهم
امل�ح�ل�ل�ين الإع�ل�ام �ي�ي�ن والباحثني
يف جم � � ��ال ال� ��� �س� �ي ��ا�� �س ��ات ال� �ع ��ام ��ة
وال�ف�ن��ون وال���ص�ح��اف��ة ،على ر�أ�سهم
ال�بروف �ي �� �س��ور وال �ب��اح��ث ال�صحايف
والإع�لام��ي دام�ي��ان رادكليف املهتم
ب��درا��س��ات ال���ش��رق الأو� �س��ط و�شمال
�أفريقيا ،وهديل �أبو حميد خريجة
ق�سم ال�صحافة والعلوم ال�سيا�سية
م��ن ج��ام�ع��ة ب�ير زي ��ت يف فل�سطني
وال� �ب ��اح� �ث ��ة يف جم � ��ال ال ��درا�� �س ��ات
الإع �ل�ام � �ي� ��ة وال� �ث� �ق ��اف ��ة وال �ه��وي��ة
الوطنية التي هي مو�ضوع �أطروحة
الدكتوراة التي تعمل عليها حالياً يف
جامعة �أوريغون يف الواليات املتحدة
الأمريكية.
 متكني..وت��رك��ز �أك��ادمي �ي��ة الإع �ل�ام اجلديد
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر �أف �� �ض ��ل املمار�سات
لتمكني امل�ب��دع�ين واجل�ي��ل اجلديد
م��ن ��ص��ان�ع��ي امل �ح �ت��وى م���س�ت�ن��د ًة يف
ن �ه �ج �ه��ا وع �م �ل �ه��ا �إىل ر�ؤي� � ��ة دول ��ة
الإم��ارات العربية املتحدة يف متكني
امل��واه��ب ال�ع��رب�ي��ة ال���ش��اب��ة وتوطني
ف ��ر� ��ص االق �ت �� �ص ��اد امل � �ع ��ريف لبناء
م�ستقبل م�ستدام قائم على االبتكار
والإب��داع ،وخلق فر�ص عمل جديدة
وم�ستدامة ،وت�أهيل جيل واعد من
املبدعني ال�ق��ادري��ن على التكيف يف
عامل رقمي يتغري ب�سرعة.

بح�ضور نخبة من املتحدثني واخلرباء والطلبة من دول التعاون

حمدان التعليمية تنظم امللتقى اخلليجي الثاين للموهوبني
•• دبي-الفجر:

ن �ظ��م م ��رك ��ز ح� �م ��دان ب ��ن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ل�ل�م��وه�ب��ة واالبتكار
امللتقى اخلليجي ال�ث��اين للطلبة
امل��وه��وب�ين ،وذل��ك افرتا�ضياً يوم
�أم� �� ��س اخل �م �ي ����س ب��ال �ت��زام��ن مع
�أن�شطة اليوم اخلليجي للموهبة
والإب � ��داع لإب� ��راز ال ��دور الريادي
مل ��ؤ� �س �� �س��ة ح� �م ��دان ب ��ن را�� �ش ��د �آل
م�ك�ت��وم ل �ل��أداء التعليمي املتميز
يف جم ��ال رع��اي��ة امل��وه��وب�ين على
امل �� �س �ت��وى الإق� �ل� �ي� �م ��ي وت�سليط
ال���ض��وء ع�ل��ى الإجن � ��ازات املتميزة
للطلبة امل��وه��وب�ين على امل�ستوى

اخلليجي.
كما يتيح امللتقى الفر�صة للطلبة
ل �ت �ب��ادل الأف � �ك� ��ار والآراء حول
الق�ضايا ذات االه�ت�م��ام امل�شرتك
بينهم وتبادل اخلربات يف جماالت
مواهبهم �ضمن بيئة حمفزة على
الإب� ��داع .و�شهد امللتقى م�شاركة
وا�سعة من العديد من املتحدثني
واخل�ب�راء والطلبة م��ن الإمارات
ودول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي
من �أج��ل تبادل ال��ر�ؤى واالطالع
ع� �ل ��ى �أح� � � ��دث امل� �ن ��اه ��ج العاملية
املتبعة لتعزيز الطلبة املوهوبني
واالرتقاء بقدراتهم ،خا�صة خالل
الوقت الراهن.

وخ�ل�ال كلمته االف�ت�ت��اح�ي��ة ،قال
ال��دك �ت��ور ج �م��ال امل� �ه�ي�ري ،نائب
رئ �ي ����س جم�ل����س الأم� �ن ��اء الأم�ي�ن
ال �ع��ام مل�ؤ�س�سة ح �م��دان ب��ن را�شد
�آل م �ك �ت ��وم ل � �ل � ��أداء التعليمي
املتميز�" :إن م�ؤ�س�سة حمدان بن
را�شد �آل مكتوم ل�ل�أداء التعليمي
امل �ت �م �ي��ز ت �ل �ع��ب دوراً ك � �ب �ي�راً يف
�سبيل ت�ق��دمي ك��ل �سبل الرعاية
واالهتمام للموهوبني وامل�ساهمة
يف ت ��أه �ي �ل �ه��م ورف � � ��د املنظومة
التعليمية ب�أفكارهم و�إبداعاتهم
يف كل املجاالت العلمية .ويج�سد
مركز حمدان بن را�شد �آل مكتوم
للموهبة والإب � ��داع ه��ذا التوجه

م��ن خل��ال ال�ع��دي��د م��ن املبادرات
املبتكرة والفعاليات الهادفة مثل
امللتقى اخلليجي ال�ث��اين للطلبة
املوهوبني".
وقال املهريي خماطباً امل�شاركني:
"ي�سعدنا احل�ضور الرائع للملتقى
يف ا�ستجاب ٍة راقي ٍة لهذه التظاهرة
التعليمية اخلليجية والتي تعك�س
روح امل�س�ؤولية لديكم وحر�صكم
ع �ل��ى ا� �س �ت �م��راره��ا ب ��ال ��رغ ��م من
ت��داع �ي��ات ج��ائ �ح��ة ك��وف �ي��د .19
ون�شيد بدور القائمني على تنظيم
هذا احلدث ومتكينهم له ،ونحن
على ثقة ب ��أن ه��ذا الن�شاط يعزز
م ��ن ف��ر���ص االن ��دم ��اج يف برامج

رع ��اي ��ة امل ��وه ��وب�ي�ن ذات الطابع
االقليمي وال�ع��امل��ي وك��ذل��ك يوفر
م �ع��ارف وخ �ب�رات متخ�ص�صة يف
جماالت حيوية ُتعد ع�صب احلياة
الب�شرية يف امل�ستقبل مثل علوم
ال �ف �� �ض��اء وا� �س �ت �خ��دام��ات الذكاء
اال�صطناعي واخلدمات الذكية".
و��ش�ه��د امل�ل�ت�ق��ى ح���ض��ور ع ��دد من
الطلبة من دول جمل�س التعاون
اخلليجي يف الفئة العمرية 13
�إىل  18ع ��ام� �اً ح �ي��ث ح�ضروا
ف�ع��ال�ي��ات امل�ل�ت�ق��ى ال �ت��ي ت�ضمنت
ب � ��رام � ��ج ع� �ل� �م� �ي ��ة واج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
وترفيهية متنوعة .كما �أتيحت
ال� �ف ��ر�� �ص ��ة ل �ل �ط �ل �ب��ة املبتكرين

وامل �خ�ترع�ين ع��ر���ض ابتكاراتهم
�أمام احل�ضور والتعريف بها ،ووفر
امللتقى كذلك فر�صة للطلبة للقاء
العديد من اخلرباء وال�شخ�صيات
امل �ل �ه �م��ة ،مم ��ا ي �ح �ف��زه��م ويدفع
�شغفهم للإبداع والتميز يف كافة
املجاالت العلمية.
و� � �ش� ��ارك يف امل �ل �ت �ق��ى ن �خ �ب��ة من
املتخ�ص�صني من مركز حممد بن
را��ش��د للف�ضاء للتعريف ب�أحدث
التقنيات بعلوم الف�ضاء والوقوف
ع �ل��ى �أف �� �ض��ل احل �ل��ول لتحديات
ال �ف �� �ض ��اء احل ��ال� �ي ��ة ،وال� ��وق� ��وف
ع�ل��ى �أح ��دث ال�ت��وج�ه��ات اخلا�صة
مب �� �ش��روع الإم � � ��ارات ال�ستك�شاف

املريخ ،بالإ�ضافة �إىل مركز خلف
�أحمد احلبتور للمحاكاة الطبية
يف جامعة حممد بن را�شد للطب
وال �ع �ل��وم ال���ص�ح�ي��ة ال�ستك�شاف
بيئات امل�ست�شفى الواقعية وخمترب
املهارات ال�سريرية.
كما �شارك جمموعة من اخلرباء
ه ��م الأ�� �س� �ت ��اذ �إب ��راه� �ي ��م ف � ��اروق،
م���س�ت���ش��ار ال �ت��وا� �ص��ل ال �ع �ل �م��ي يف
العديد م��ن ال�شركات واملنظمات
الدولية ،و�إليان خم��ول ،اخلبرية
يف الفن والإب��داع واملتخ�ص�صة يف
الكيمياء احل�ي��وي��ة ،و� �س��ارة عادل
� �ش��و ،م��دي��ر ق���س��م �إدارة الربامج
مب��رك��ز حم�م��د ب��ن را� �ش��د لإع ��داد

القادة ،ودكتورة حنان ال�سويدي،
ط�ب�ي�ب��ة رواد ال �ف �� �ض��اء يف مهمة
الإم � � � � ��ارات الأوىل �إىل حمطة
الف�ضاء الدولية والأ�ستاذ امل�ساعد
يف طب الأ�سرة ويف جامعة حممد
بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية،
ورمي اجل ��ام ��ع ،ال �ف��ائ��زة باملركز
الأول يف ج ��ائ ��زة "م�شروعي"
لريادة الأعمال – متكني.

جامعة دبي تنظم دورة لطلبة الثانوية العامة حول حتفيز الدماغ من �أجل حياة �أف�ضل مركز �أبوظبي لل�صحة العامة يطلق مبادرة معا لقيادة �آمنة و�سليمة
•• دبي-الفجر:

ن�ظ�م��ت ج��ام �ع��ة دب ��ي ك �ج��زء م��ن م�س�ؤوليتها
االج�ت�م��اع�ي��ة دورة ت��دري�ب�ي��ة لطلبة الثانوية
ال�ع��ام��ة ح��ول "حتفيز ال��دم��اغ م��ن �أج ��ل حياة
�أف�ضل" ح�ضرها ع��ن بعد ع�بر من�صة "زوم"
ع ��دد م��ن امل��ر��ش��دي��ن الأك��ادمي �ي�ي�ن و�أك �ث�ر من
�سبعني ط��ال�ب��ا وط��ال�ب��ة م��ن م��دار���س حكومية
وخا�صة.
�أع ��د ال � ��دورة وح��ا� �ض��ر ف�ي�ه��ا ح�ك�م��ت البعيني
املدير التنفيذي ملجل�س ال�سعادة والإيجابية يف
اجلامعة و�أدارت النقا�ش خاللها �سمر حممود
م�س�ؤولة ق�سم قبول الطلبة يف جامعة دبي.
ومت�ح��ورت ال��دورة ح��ول ثالثة حم��اور ت�ساهم
يف حتفيز الدماغ "امل�شاعر الإيجابية – الفكر
النقدي – الغاية ال�سامية".
و�شرح البعيني �أهمية العمل على حتفيز الدماغ
وت�ط��وي��ر ع�م�ل��ه ورب �ط��ه ب��امل ��ؤث��رات الإيجابية

امل���س��ؤول��ة ع��ن تفعيل ه��رم��ون��ات ال���س�ع��ادة عند
االن�سان .و�أ�شار �إىل �أن الدماغ بحاجة للن�شاط
ال �ب��دين وال�ف�ك��ري امل�ن�ظ��م ليتمكن م��ن القيام
بواجباته العديدة و�أهمها مواجهة التحديات
وحل الأمور العالقة والو�صول اىل نتائج ناجعة.

و�شدد على �أهمية ممار�سة الريا�ضة والتحلي
ب ��أ� �س �ل��وب ت�ف�ك�ير �إي �ج��اب��ي وم�ن�ف�ت��ح والتم�سك
ب �غ��اي��ات ��س��ام�ي��ة جت�ع��ل ح �ي��اة االن �� �س��ان مليئة
بالعطاء واملحبة والت�سامح .و�أ��ض��اف البعيني
�أن ال��دم��اغ ينمو ويتطور كلما م��ار���س �صاحبه

التفكري النقدي والإي�ج��اب��ي واملنفتح ك�أ�سلوب
تفكري حلياته ال�شخ�صية والعائلية واملهنية.
و�أ�ضاف �أن تفهم الآخر وجتنب الأحكام امل�سبقة
بحق الأ�شخا�ص واملجتمعات وال�شعوب الأخرى
يجعل من دماغ الإن�سان دماغا م�ساملا وم�ساحما
و�أكرث انفتاحا وتفهما مل�شاعر النا�س ومواقفها
ومعتقداتها .وك��ان��ت جامعة دب��ي ق��د �شاركت
م� ��ؤخ ��را يف ال �ع��دي��د م ��ن الأن �� �ش �ط��ة املتعلقة
بامل�س�ؤولية املجتمعية و�شارك طلبتها من خالل
ف��ري��ق "�إر�سم ابت�سامة" ال�ط�لاب��ي يف العديد
الأعمال اخلريية واملجتمعية والتي تركز على
عمل اخل�ير وم�ساعدة املتعرثين منها ان�شاء
بئر يف جمهورية �أندوني�سيا من تربعات الطلبة
و�إط �ع��ام ال�ط�ي��ور واحل �ي��وان��ات وج�م��ع الأم ��وال
لأعمال خريية يف الهند با�شراف الهالل الأحمر
وامل�شاركة يف االحتفال بيوم اليتيم وزياره مركز
"م�شاعر التوحد" وم�ب��ادره "عيدكم عيدنا"
لر�سم الب�سمة علي وجوه الأيتام يف العيد.

•• �أبوظبي-وام:

�أطلق مركز �أبوظبي لل�صحة العامة مبادرة "معاً لقيادة
�آم �ن��ة و�سليمة" وذل ��ك يف �إط ��ار احل��ر���ص ع�ل��ى تعزيز
ال��وق��اي��ة م��ن �إ��ص��اب��ات ال�ط��رق و�إدراك � �اً لأهمية الوعي
ح��ول القيادة الآم�ن��ة للحفاظ على �سالمة املواطنني
واملقيمني يف �إمارة �أبوظبي.
وتتطلع ه��ذه امل �ب��ادرة �إىل النظر يف الق�ضايا املتعلقة
بال�سالمة و�أه�م�ي��ة رب��ط ح��زام الأم ��ان على الطرقات
ف� ً
ضال عن تعزيز التوعية حول �أهمية القيادة الآمنة.
وتعترب الإ�صابات من الق�ضايا املهمة لل�صحة العامة
وف�ق�اً لإح�صائيات الإ��ص��اب��ات املميتة لإم ��ارة �أبوظبي
لعام  2019ف��إن ال�سبب الرئي�سي للإ�صابات املميتة
هو �إ�صابات الطرق بن�سبة .. 57%وعليه ق��ام مركز
�أبوظبي لل�صحة العامة بتنفيذ مبادرة توعوية ت�ستهدف
املجتمع و�أول �ي��اء الأم ��ور وذل��ك ب��رف��ع م�ستوى الوعي
بال�سالمة عند ال�ق�ي��ادة واالل �ت��زام مبعايري ال�سالمة
املختلفة حلماية انف�سهم و�أحبائهم ومن هذه املعايري

املهمة ا�ستخدام احزمة الأم��ان للبالغني والأط�ف��ال –
تقليل ال�سرعات وااللتزام بقواعد ال�سري واملرور جتنب
ال�سواقة عند ال�شعور بالإرهاق والتعب وعدم االن�شغال
بالهاتف واالم ��ور االخ��رى وذل��ك ب�إبقاء اليدين على
العجلة والعينني على الطريق طول الوقت.
وقالت �أمل مبارك ما�ضي مدير �إدارة �صحة وال�سالمة
البيئة واملهنية �إن �أحزمة الأم��ان املتوفرة يف املركبات
م�صممة للكبار ال لل�صغار وعليه يجب ا�ستخدام نظام
�إ� �ض��ايف حل�م��اي��ة ال�ط�ف��ل يف امل��رك �ب��ة وال� ��ذي يتمثل يف
ا�ستخدام مقاعد الأمان للأطفال والتي توفر احلماية
الكاملة �إذا ا�ستخدمت بالطريقة ال�صحيحة واملنا�سبة
لعمر ووزن ومنو الطفل.
"�أحزمة الأم ��ان احلالية للبالغني ق��د ت�سبب �إ�صابة
للرقبة وال�ب�ط��ن �إذا مت ا��س�ت�خ��دام��ه م��ن ق�ب��ل الطفل
حيث يجب �أن تثبيت �أحزمة الأم��ان يف مناطق القوى
يف اجل���س��م وه ��ي ال�ك�ت��ف واحل��و���ض وال��ورك �ي�ين لأنها
�أكرث قدرة على مقاومة قوى االن��زالق والتقييد �أثناء
الت�صادم.
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م�ؤ�س�سة ر�أ�س اخليمة للقر�آن الكرمي تنظم رحالت افرتا�ضية لدار�سيها جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية حتتفي بذكرى الإ�سراء واملعراج
•• ر�أ�س اخليمة  -وام:

نظمت م�ؤ�س�سة ر�أ���س اخليمة للقر�آن الكرمي وعلومه �ضمن براجمها
و�أن�شطتها الرتفيهية يف م�شروع التحفيظ امل�ستمر يف دورته الـ 24رحالت
افرتا�ضية لدار�سيها يف حلقاتها املتنوعة ،وذل��ك يف �إط��ار �سعي امل�ؤ�س�سة
لن�شر ال�سعادة والإيجابية وتوفري بيئة تعليمية جاذبة للدار�سني.
و�شملت الرحالت زيارات افرتا�ضية لكل من متحف اخليل وق�صر احل�صن
وحديقة الزهور وحديقة القر�آن ،للتعرف على املعامل ال�سياحية والأثرية
يف ال��دول��ة ،ولقيت ح�ضورا وتفاعال كبريا من ال��دار��س�ين .و�أك��د �أحمد
حممد ال�شحي مدير عام م�ؤ�س�سة ر�أ�س اخليمة للقر�آن الكرمي وعلومه
حر�ص امل�ؤ�س�سة على تنظيم الأن�شطة الرتفيهية للدار�سني ،ملا فيها من

حتفيز وت�شجيع لهم وتنمية مواهبهم و�إث��راء معارفهم ،م�شيداً بالدور
الكبري جلميع القائمني على ه��ذه ال��رح�لات ،وم�ساهمتهم يف �إجناحها
لتحقيق ر�ؤي��ة امل�ؤ�س�سة يف تعليم دار�سيها وب��ث ال�سعادة والإيجابية يف
نفو�سهم.
و�أ��ش��ار عبدالرحمن جم��داد امل�شرف العام على التعليم عن بعد �إىل �أن
امل�ؤ�س�سة ت�سعى عرب براجمها و�أن�شطتها لتوفري بيئة تعليمية حمفزة
للدار�سني ،لتنميتهم واالرتقاء بهم ،ومن هذه الأن�شطة تنظيم الرحالت
االفرتا�ضية التي توفر لهم �أجواء من الرتفيه وال�سعادة ،وتزودهم بالقيم
الإيجابية ،مبا يعود نفعه على تنمية حت�صيلهم ومواهبهم.
و�أبدى طالب امل�ؤ�س�سة �سعادتهم بهذه الرحالت االفرتا�ضية ،وحر�صهم
على اال�ستفادة منها ،واعدين مبزيد من العطاء والتفاين.

•• �أبوظبي-وام:

ن�ظ�م��ت ج��ام�ع��ة حم�م��د ب��ن زاي ��د ل�ل�ع�ل��وم الإن���س��ان�ي��ة حما�ضرة
ب �ع �ن��وان (�إ�� �ض ��اءات يف �إ�� �س ��راء ال�ن�ب��ي وم �ع��راج��ه) وذل ��ك �ضمن
مبادرات اجلامعة التي تهدف خلدمة املجتمع بجميع �شرائحه.
وق��دم املحا�ضرة التي مت عر�ضها على جميع من�صات اجلامعة
الإلكرتونية حممد العزيزي رئي�س ق�سم املكتبة وم�صادر التعلم
يف اجلامعة و�سلط خاللها ال�ضوء على �أب�ع��اد ذك��رى الإ�سراء
وامل �ع��راج الإن�سانية وق ّيمها ال�سامية وانعكا�سها على الرتاث
العربي والإ�سالمي.

وت�ضمنت احللقة حم��اور ع��دي��دة ا�ستهلها العزيزي باحلديث
املف�صل عن تفا�صيل ذكرى ليلة الإ�سراء واملعراج ومعانيها و�شرح
دالالت �ه��ا الإن���س��ان�ي��ة .كما حت��دث ع��ن �أه��م الإ��س�ق��اط��ات الأدبية
لهذه احل��ادث��ة وال�ت��ي ا�ستلهم منها �أدب��اء ال�ع��امل �أه��م �أعمالهم
الأدبية وال�شعرية على امل�ستوى العاملي .وعر�ضت احللقة الكتب
وامل ��ؤل �ف��ات ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي ت ��أث��رت ب�ه��ذه ال��ذك��رى العظيمة عرب
التاريخ بو�صفها مرجعا علميا و�أدبيا للح�ضارة الإن�سانية ولي�س
العربية الإ�سالمية فح�سب .وت�أتي هذه املحا�ضرة �ضمن مبادرات
اجلامعة الثقافية التي تهدف �إىل خدمة املجتمع بجميع �شرائحه
والتعريف ب�إرث احل�ضارة العربية الإ�سالمية الغني.

املجل�س الوطني االحتادي يعقد جل�سته الثامنة الثالثاء املقبل
•• �أبوظبي-وام:

ي�ع�ق��د امل �ج �ل ����س ال��وط �ن��ي االحت � ��ادي
ج�ل���س�ت��ه ال�ث��ام�ن��ة م��ن دور االنعقاد
ال �ع��ادي ال �ث��اين للف�صل الت�شريعي
ال�سابع ع�شر ،يوم الثالثاء  16مار�س
احل ��ايل يف م�ق��ر امل�ج�ل����س ب�أبوظبي،
برئا�سة م�ع��ايل �صقر غبا�ش رئي�س
املجل�س.
وي �ن��اق ����ش امل �ج �ل ����س م �� �ش��روع قانون
احت � � ��ادي يف � � �ش � ��أن ت �ن �ظ �ي��م املقابر
و�إج ��راءات الدفن ،ومو�ضوع �سيا�سة
وزارة الداخلية يف �ش�أن الدفاع املدين،
ويوجه �أربعة �أ�سئلة تتعلق بال�ش�ؤون
الأمنية.
ك�م��ا ي�ن��اق����ش امل�ج�ل����س م �� �ش��روع الرد
ع �ل��ى خ �ط��اب اف �ت �ت��اح دور االنعقاد

العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي
ال���س��اب��ع ع���ش��ر ،وي�ع��ر���ض مو�ضوعني
عامني واردين من اللجان للموافقة
عليهما ورفعها �إىل احلكومة وهما
م��و� �ض��وع "�سيا�سة وزارة الداخلية
يف ��ش��أن مكافحة امل �خ��درات وظاهرة
ج�ن��وح الأح ��داث " املتبنى م��ن جلنة
�ش�ؤون الدفاع والداخلية واخلارجية،
ومو�ضوع "�سيا�سة احلكومة يف �ش�أن
ا��س�ت��دام��ة خ��دم��ات ال�ك�ه��رب��اء واملاء"
امل�ت�ب�ن��ى م ��ن جل �ن��ة �� �ش� ��ؤون التقنية
والطاقة والرثوة املعدنية.
وي� �ط� �ل ��ع امل �ج �ل �� ��س ع� �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 ع �ل��ى م�ن��اق���ش��ة م��و� �ض��وع "الت�صدي يطلع املجل�س على ر�سالتني واردتني
م ��ن م� �ع ��ايل ع �ب��دال��رح �م��ن حممد
"�سيا�سة � �ش��رك��ة الإم � � ��ارات العامة لالحتيال واالبتزاز االلكرتوين".
للنقل واخلدمات" ،وط�ل��ب املوافقة ويف بند الر�سائل الواردة من احلكومة العوي�س وزير ال�صحة ووقاية املجتمع

"تنظيم العمل التطوعي" ،واملوافقة
على مناق�شة مو�ضوع "�سيا�سة وزارة
تنمية املجتمع يف �ش�أن تطوير نظام
ال�ضمان االجتماعي".
ويف بند التقارير ال��واردة من اللجان
ي �ط �ل��ع امل �ج �ل ����س ع �ل��ى ت �ق��ري��ر جلنة
ال �� �ش ��ؤون ال���ص�ح�ي��ة وال�ب�ي�ئ�ي��ة حول
ت��و��ص�ي��ات امل�ج�ل����س يف � �ش ��أن مو�ضوع
"�سيا�سة وزارة التغري املناخي والبيئة
ب �� �ش ��أن حت�ق�ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة امل�ستدامة
ل� �ل� �م ��وارد ال �� �س �م �ك �ي��ة واحل �ي ��وان �ي ��ة
والزراعية".
وم��ن امل�ق��رر �أن ي�صادق املجل�س على
م���ض�ب�ط�ت��ي اجل �ل �� �س �ت�ين ال�ساد�سة
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني وال � �� � �س� ��اب � �ع� ��ة م� � ��ن دور االن � �ع � �ق� ��اد
االحتادي ،ب�ش�أن قرار جمل�س الوزراء ال �ع ��ادي ال �ث��اين امل �ع �ق��ودت�ين بتاريخ
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م �ن��اق �� �ش��ة مو�ضوع  2021/2/9و . 2021/2/16

�صندوق ال�شارقة لل�ضمان االجتماعي يعرف  75موظفا بقانون التقاعد حلكومة ال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

اخ�ت�ت��م � �ص �ن��دوق ال �� �ش��ارق��ة لل�ضمان
االجتماعي ور�شة العمل التي نفذها
ع �ل��ى م� ��دى ث�ل�اث��ة �أي� � ��ام متوا�صلة
بالتعاون م��ع دائ ��رة امل ��وارد الب�شرية
وت�ن��اول��ت “قانون التقاعد حلكومة
ال�شارقة ” التي ت�شكل امتداداً ملبادرتها
يف ن�شر التوعوية ب�ش�أن تطبيق قانون
ال�ضمان االجتماعي ومواده .
وع ��رف ال �� �ص �ن��دوق  75م��وظ�ف��ا من
خم �ت �ل��ف دوائ� � � ��ر وه� �ي� �ئ ��ات حكومة
ال�شارقة بقانون التقاعد م��ن خالل
�أوجه املمار�سات التطبيقية الت�أمينية
امل �ع �م��ول ب �ه��ا وف ��ق ق ��ان ��ون ال�ضمان
االجتماعي ليكونوا ملمني وقادرين
على مم��ار��س��ة العمل وف��ق القرارات
وال �� �ض��واب��ط وال� �ق ��درة ع �ل��ى توعية
امل� ��ؤم ��ن ع�ل�ي��ه ل ��دى � �ص��اح��ب العمل
��ض�م��ن ت�ط�ب�ي�ق��ات ال �ق��ان��ون و�أهمية
الت�أمني االجتماعي.

و�شكلت ور�شة العمل مبحاورها جزءاً
م��ن �سل�سلة م��ن ور� ��ش ال�ع�م��ل التي
�أط�ل�ق�ه��ا ��ص�ن��دوق ال���ش��ارق��ة لل�ضمان
االج �ت �م��اع��ي م �ن��ذ ت ��أ� �س �ي �� �س��ه يف عام
 2017لبيان خمتلف مواد و�أحكام
قانون ال�ضمان االجتماعي وت�سليط
ال�ضوء على املنافع واملميزات الواردة

يف م��واد القانون و�إج ��راءات تطبيقه
يف خم�ت�ل��ف دوائ � ��ر وه �ي �ئ��ات حكومة
ال� ��� �ش ��ارق ��ة ب� �ج ��ان ��ب اجل � �ه� ��ات �شبه
احلكومية التابعة لل�صندوق والقطاع
اخلا�ص الذي للحكومة ح�ص�ص فيه.
وان�خ��رط امل�شاركون يف الور�شة التي
امتدت ثالثة �أي��ام وقدمها املحا�ضر

حم �م��د خ�ل�ي�ف��ه امل���س�ت���ش��ار ب�صندوق
ال�شارقة لل�ضمان االجتماعي و�أثروا
ال �ن �ق��ا� �ش��ات ال �ت �ف��اع �ل �ي��ة ح �ي��ث قدم
املحا�ضر للم�شاركني عددا من االمثلة
والنماذج حلاالت متنوعة من �شرائح
خمتلفة من املوظفني الحت�ساب مدد
ال�ت�ق��اع��د ومت��ت امل�ن��اق���ش��ة م��ن خالل

امل�شاركني.
ورك��ز املحا�ضر حممد خليفه خالل
�أي � ��ام ال ��ور� ��ش ع �ل��ى �إب � ��راز اخلدمات
املقدمة للم�ؤمن عليهم يف ال�صندوق
من حيث جميع احلاالت وهي العجز
وامل ��ر� ��ض وال ��وف ��اة و�إ� �ص��اب��ات العمل
وغ�ي�ره ��ا وم� ��ا ي� �ه ��دف �إل� �ي ��ه قانون
ال �� �ض �م��ان االج� �ت� �م ��اع ��ي يف جممله
لرتجمة ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم
ال�شارقة _ حفظه اهلل ورعاه _ من
العمل على ت�أمني كافة �سبل احلياة
ال �ك��رمي��ة ل �ل �م ��ؤم��ن ع�ل�ي�ه��م وال� ��ذي
ينعك�س ع�ل��ى �أ� �س��ره��م وا�ستقرارهم
لتكون ال�شارقة وم��ن خ�لال �صندوق
ال� ��� �ض� �م ��ان االج� �ت� �م ��اع ��ي ال� �ن� �م ��وذج
ال��رائ��د القائم على �سعادة املواطنني
وراحتهم.
ب� � ��دوره �أ�� �ش ��ار � �س �ع��ادة حم �م��د عبيد
را��ش��د ال�شام�سي مدير ع��ام �صندوق

ال���ش��ارق��ة ل�ل���ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي �إىل
ح ��ر� ��ص ال� ��� �ص� �ن ��دوق ع �ل ��ى ت�سخري
خ�ب�رات ك��وادره��ا يف ت��دري��ب موظفي
ح�ك��وم��ة ال���ش��ارق��ة ع�ل��ى ف�ه��م تطبيق
ق��ان��ون ال���ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي والذي
يعد �شارحا لآليات التقاعد يف حكومة
ال�شارقة  .و�أثنى على التعاون الكبري
بني ال�صندوق ودائرة املوارد الب�شرية
يف حكومة ال�شارقة لت�أهيل املوظفني
واملوظفات يف خمتلف جوانب �أعمال
وم �ه��ام ال �� �ص �ن��دوق وب �ي��ان ال �ق ��رارات
وال�ضوابط اخلا�صة بقانون ال�ضمان
االجتماعي واطالعهم على املمار�سات
التطبيقية الت�أمينية املعمول بها وفق
ق��ان��ون ال���ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي ليكون
امل��وظ��ف ق ��ادرا ع�ل��ى مم��ار��س��ة العمل
وفهمه للمخاطر املهنية واالجتماعية
وم��راح��ل ت�ط��ور احل�م��اي��ة الت�أمينية
وامل� �خ ��اط ��ر ال� �ت ��ي ي �غ �ط �ي �ه��ا النظام
وخ���ص��ائ�ه��ا وم ��ا ي�ت���ص��ل بتطبيقه يف
خمتلف احلاالت .

�سفري الإمارات يقدم �أوراق اعتماده �إىل الرئي�س الأوغندي
•• كمباال-وام:

ق��دم �سعادة ع�ب��داهلل ح�سن عبيد ال�شام�سي �أوراق اعتماده �إىل فخامة
الرئي�س ي��وي��ري كاغوتا مو�سيفيني رئي�س جمهورية �أوغ �ن��دا� ،سفرياً
فوق العادة ومفو�ضاً لدولة الإمارات لدى �أوغندا .ونقل �سعادته حتيات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة �إىل فخامته ومتنياتهم لبالده و�شعبه باملزيد من التقدم
واالزده��ار .من جانبه ،حمل فخامة الرئي�س الأوغندي �سعادة ال�سفري
حتياته �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب

رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" ،و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،ومتنياته لدولة الإم��ارات حكومة و�شعبا املزيد
من التطور والنماء .ومتنى فخامته ل�سعادة ال�سفري التوفيق يف مهام
عمله ،ويف تطوير ال�ع�لاق��ات الثنائية وتعزيزها يف خمتلف املجاالت،
م�ؤكدا ا�ستعداد بالده لتقدمي كل الدعم املمكن لت�سهيل مهامه.
و�أعرب فخامته عن �إعجابه بالتطور الكبري الذي ت�شهده دولة الإمارات
و�أب��دى رغبته يف فتح �آفاق جديدة للتعاون امل�ستقبلي بني البلدين عرب
تن�سيق ال��زي��ارات املتبادلة وتبادل اخل�برات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات
تفاهم وتعاون تدفع بالعالقة �إىل �أعلى امل�ستويات.
�إىل ذلك �أعرب �سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة الإم��ارات لدى �أوغندا،
وحر�صه على تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين وتفعيلها يف �شتى
املجاالت ،مبا ي�سهم يف دعم �أوا�صر ال�صداقة بني البلدين.

ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض جماالت التعاون بني دولة الإمارات و�أوغندا
وبحث �سبل تنميتها وتطويرها ،مبا يحقق م�صالح وطموحات البلدين
وال�شعبني ال�صديقني.
و�أكد �سعادته حر�ص قيادة البالد الر�شيدة على تطوير العالقات مع دول
القارة الأفريقية ب�صفة عامة وجمهورية �أوغندا ب�صفة خا�صة ..م�ؤكدا
�أن م�شاركة الأمم الأفريقية يف �إك�سبو  2020دبي تعد فر�صة عظيمة
لإظ �ه��ار ال�ت��اري��خ الغني واحل �ي��وي ل�ل�ق��ارة ،وق��درات�ه��ا على ق�ي��ادة النمو
االقت�صادي العاملي عقب جائحة كوفيد .-19و�أ�شار �سعادته خالل اللقاء
�إىل �أن دولة الإمارات ت�سعى منذ ت�أ�سي�سها قبل  50عاماً ،لإقامة عالقات
�سيا�سية وطيدة وتعاون اقت�صادي مع ال��دول الأفريقية ،وتنعك�س قوة
العالقات التي جتمع بني دول��ة الإم��ارات والقارة الأفريقية من خالل
ال�شراكات وم�شاريع التنمية التي تقوم بها الدولة لتعزيز ازدهار و�أمن
القارة.

طرق دبي تر�صد مليوين نقطة نول بال�س للقراء يف تطبيق اقر�أ مع الهيئة
•• دبي  -وام:

�أع�ل�ن��ت هيئة ال �ط��رق واملوا�صالت
ع��ن �إط�ل�اق الإ� �ص��دار اجل��دي��د من
تطبيق "اقر�أ م��ع الهيئة" ور�صد
مليوين نقطة ن��ول ب�لا���س لركاب
خم �ت �ل��ف و� �س ��ائ ��ل ال �ن �ق��ل التابعة
للهيئة يف �شهر ال �ق��راءة وتد�شني
جم�م��وع��ة م��ن امل� �ب ��ادرات النوعية
الهادفة �إىل تعزيز ثقافة موظفي
الهيئة و�أ�سرهم وكذلك رواد و�سائل
امل��وا��ص�لات التابعة لها م��ن خالل
حتفيزهم على ال�ق��راءة �إىل جانب
�سحب ج��وائ��ز لأب ��رز امل���ش��ارك�ين يف
فعاليات الهيئة بالتعاون مع �شركة
�سريكو ال�شرق الأو�سط.
وي�أتي تنظيم الهيئة لتلك املبادرات
بالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات
ب�شهر ال�ق��راءة  2021ال��ذي يقام
يف �شهر مار�س من كل عام وينطلق
حت��ت ��ش�ع��ار «�أ� �س��رت��ي ت �ق��ر�أ» للعام
 .2021وت�ؤكد الهيئة من خالل
امل�شاركة يف �شهر ال �ق��راءة 2021
حر�صها على دعم توجهات القيادة
ال��ر��ش�ي��دة ال�ت��ي ت��دع��و �إىل تر�سيخ

ثقافة العلم واملعرفة وتعزيز مفهوم
القراءة واملطالعة مما ي�سهم يف بناء
جمتمع واع وم�سلح باملعرفة وهو ما
يخدم حتقيق الر�ؤية اال�سرتاتيجية
الوطنية للقراءة .2026
وقالت رو�ضة املحرزي مدير �إدارة
الت�سويق واالت�صال امل�ؤ�س�سي بقطاع
خدمات الدعم الإداري وامل�ؤ�س�سي
يف الهيئة" :يعترب �شهر القراءة من
املنا�سبات التي نطمح من خاللها
�إىل ت ��أك �ي��د ج �ه��ودن��ا يف ت�شجيع
موظفينا ع�ل��ى ال �ق��راءة واالط�ل�اع
وي�ضيف �شعار "�أ�سرتي تقر�أ" ل�شهر
ال �ق��راءة ه��ذا ال�ع��ام منحى �إيجابياً
ن���س�ع��ى م��ن خ�لال��ه �إىل م�ضاعفة
اجل� �ه ��ود وت �ع �م �ي��م ث �ق��اف��ة املعرفة
للو�صول �إىل �أ�سر موظفي الهيئة
�إىل ج��ان��ب ذل� ��ك و� �ض �ع��ت الهيئة
ع�ل��ى عاتقها ت�شجيع رواد و�سائل
املوا�صالت العامة على القراءة من
خالل تطبيق "اقر�أ مع الهيئة".
و�أ�ضافت املحرزي�" :أطلقت الهيئة
الإ��ص��دار اجلديد من تطبيق اقر�أ
م��ع الهيئة ال��ذي يحمل يف طياته
�إ�ضافة �أكرث من  600مادة معرفية

جديدة من كتب الكرتونية باللغة
العربية واالجنليزية وكتب �صوتية
وف �ي ��دي ��وه ��ات وم � �ق� ��االت متنوعة
وب�إمكان مت�صفحي التطبيق حتميل
جميع املن�شورات ال�صادرة من الهيئة
م�ث��ل جم�ل��ة امل���س��ار وجم�ل��ة �سالمة
..ومتت �إ�ضافة رابط الكرتوين ملنح
القارئ �إمكانية ت�صفح العديد من
ال�صحف واملجالت" ،م�شرية �إىل �أن
الهيئة �ستكافئ القراء ب�إجمايل 2
مليون نقطة ن��ول بال�س وبالتايل
جعل القراءة �أكرث فائد ًة و�إثراءً.

ي��ذك��ر �أن ن �ظ��ام ن �ق��اط ن��ول بال�س
امل��وج��ود يف بطاقات ن��ول ه��و عبارة
ع��ن ت��وف�ير ن�ق��ود ع�ل��ى �شكل نقاط
تتيح مل�ستخدميها اال�ستفادة منها
خ �ل�ال ال �ت �ن �ق��ل يف و� �س��ائ��ل النقل
اجلماعي �أو دفع قيمة م�شرتياتهم
يف ن �ح��و � 12أل � ��ف حم ��ل ومتجر
معتمد يف ه��ذا ال�ن�ظ��ام �إىل جانب
دخ ��ول م�ت�ح��ف االحت� ��اد واحلدائق
العامة يف دبي .و�أ�شارت املحرزي �إىل
�أن الهيئة م�ستمرة يف طرح مبادرة
"م�ست�شار القراءة" للعام ال�ساد�س
على التوايل التي �س ُتعقد افرتا�ضياً
مب���ش��ارك��ة جم�م��وع��ة م��ن موظفي
ال �ه �ي �ئ��ة � �س �ع �ي �اً �إىل ن �ق��ل املعرفة
وت���ش�ج�ي��ع امل��وظ�ف�ين ع�ل��ى القراءة
و�سيت�ضمن امللتقى مناق�شة حوارية
ح��ول ال�ق��راءة و�أهميتها بالإ�ضافة
�إىل ع��ر���ض تقدميي م��ن قبل �أحد
م��ر� �ش �ح��ي "م�ست�شار القراءة"
لت�سليط ال�ضوء على �أهم القراءات
التي قام بها وتختم املبادرة بتكرمي
�أف�ضل امل�شاركني لعام .2020
وق��ال��ت امل� �ح ��رزي" :تنظم الهيئة
ور� � �ش� ��ا اف�ت�را�� �ض� �ي ��ة حت� ��ت ع �ن ��وان

"�ساعدين كي �أقر�أ" يتم من خاللها
عقد جل�سات افرتا�ضية مب�شاركة
متطوعني من قيادات الهيئة بهدف
تعليم ال �ق��راءة ل�ل�أط�ف��ال اليتامى
يف امل��راح��ل ال��درا� �س �ي��ة التمهيدية
م��ن الأُ�� �س ��ر ذوي ال��دخ��ل املحدود
بالتن�سيق مع مركز روافد للتطوير
والتعليم وجمعية الهالل الأحمر
..وت��ؤك��د الهيئة �سعيها �إىل تعزيز
م���س��ؤول�ي�ت�ه��ا امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وحتقيق
ال�ت�ن�م�ي��ة يف اجل ��وان ��ب التثقيفية
والتعليمية على النطاق املجتمعي
ب�أكمله" .وت�ق�ي��م ال�ه�ي�ئ��ة فعالية
اف�ترا� �ض �ي��ة حت ��ت ع �ن ��وان "طفلي
يقر�أ" هي عبارة عن م�شاركة �أبناء
موظفي الهيئة لقراءاتهم وطرح
�أف�ك��اره��م الأدب �ي��ة والإب��داع �ي��ة عرب
حلقة �شيقة وممتعة هدفها تعزيز
مكانة ال �ق��راءة لفئة الأط �ف��ال من
عمر � 6إىل  12عاماً ..كما �ستعقد
الهيئة ور��ش��ة اف�ترا��ض�ي��ة م��ن قبل
مر�شحي مبادرة "م�ست�شار القراءة"
ومب���ش��ارك��ة �أ� �س��ر امل��وظ�ف�ين لكتابة
ور�� �س ��م ق���ص����ص م ��ن وا�� �س ��ع خيال
�أط �ف��ال �ه��م وت �ق��ام ه ��ذه ال��ور� �ش��ة يف

ال�ف�ترة امل�سائية ل�ضمان م�شاركة
�أك �ب��ر ع� ��دد م ��ن �أ�� �س ��ر املوظفني.
و�سيتم ت�ق��دمي ج��وائ��ز للم�شاركني
يف م �ب��ادرات الهيئة ل�شهر القراءة
 2021بالتعاون مع �شركة �سريكو
وذلك للمتعاملني الأكرث ا�ستخداماً
ل �ت �ط �ب �ي��ق "�أقر�أ م � ��ع الهيئة"
وامل �� �ش��ارك�ي�ن يف �أن �� �ش �ط��ة ال� �ق ��راءة
على م��واق��ع التوا�صل االجتماعي
التابعة للهيئة �إىل جانب الأطفال
امل�شاركني يف ال��ور���ش االفرتا�ضية
الداخلية.

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل � ��دع � ��و/ن� � �ع� � �م � ��ت اهلل
اح � �� � �س ��ن اهلل  ،ب �ن �غ�ل�ادي ����ش
اجل �ن �� �س �ي��ة ج � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )0241249BCيرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال �� �س �ف��ارة ال�ب�ن�غ�لادي���ش�ي��ة او
اقرب مركز �شرطة باالمارات.
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حكايات على
مائدة الع�شاء
علمتني ال�سعادة
بادرتني فتاة �صغرية ال تتجاوز الع�شر �سنوات من عمرها ،ب�س�ؤال عن
ال�سعادة ومفهومها يف احلقيقة ارتبكت قليال للمفاج�أة ثم ابت�سمت
واخربتها ب�أن ال�سعادة ن�سبية بني �شخ�ص و�أخر ،لكن العامل امل�شرتك
هو وجود املال ،رمقتني بطرف عينها وك�أن اجابتي خط�أ ،و�أين ف�شلت
يف االختبار ،قالت �سمعت ال�شيخ حممد متويل ال�شعراوي يقول �أن
ال�سعادة ال حتتاج ملال �أب��دا ،و�أن هناك �أب��واب كثرية لل�سعادة ال ميكن
للمال حتقيقها.
ك��ان �ضروري ارد و�أف��ر���ض ر�أي مبا �أنني رج��ل كبري ،قلت رمب��ا لي�س
معك امل��ال الكايف لل�سعادة ،فكيف اكتب مثال مقال �أو ق�صة و�أن��ا ال
�أملك الكفاف لنف�سي و�أ�سرتي وكيف ا�سعد بنتي و�أهلي و�أنا ال �أملك
املال ،كان وا�ضح على مالحمها �أنها �ضجرت مني والمت نف�سها �أنها
ح��اورت�ن��ي ،وب�صوت ح��اد هاجمتني ،مو�ضحة �أن�ه��ا يف قمة �سعادتها
باللعب م��ع وال��ده��ا واجل�ل��و���س م��ع وال��دت�ه��ا وي��ده��ا ال���ص�غ�يرة حني
ترقد يف ح�ضن يد ابيها وت�أكل املثلجات وتت�صور �سيلفي معهما �أو
مع اخواتها ،كانت تتحدث ويف عينيها ملعة ،ك�أنها تتحدث عند �سعادة
فقدتها �أو ق�صة تريد �أن تعي�شها� ،أو هكذا و�صلني �إح�سا�سها املت�ضارب
وحدتها يف الكالم.
قلت �أت��راج��ع قليال و�أوافقها ال��ر�أي ،و�إذا بها تقول هل لديك �أوالد
قلت نعم قالت ا�شرتيتهم باملال قلت ال قالت وهل �أنت �سعيد بهم قلت
نعم قالت �إذا ال�سعادة لي�ست باملال فقط ،املال عامل م�ساعد لكن لي�س
كل �شيء ،قلت نعم كالمك �صحيح� ،شعرت باالنت�صار وانها اقنعتني
وغ�يرت من �أفكارب ،و�س�ألتني مرة �أخ��رى بعد فرتة �صمت قليلة ما
هى �أرك��ان الإ�سالم اخلم�س وقبل �أن �أجيب قالتهم فهمت �أنها �أرادت
�أال يكون اختبار �أف�شل فيه �أمامها وت�سبب يل �إحراج �أو رمبا مل تعرف
دي��ان�ت��ي .و�ضحت يل �أن الأرك ��ان الأرب �ع��ة مب��ا �أن احل��ج مل��ن ا�ستطاع،
متار�سهم يف �صالتها و�شرحت يل �أنها يف الت�شهد تنطق ال�شهادتني
وت�صوم فال ت�أكل وال ت�شرب وتزكي بوقتها وبدنها وال�صالة متار�سها
ا�سا�سا ،ابت�سمت لها فلمعت عينيها وقامت لتن�ضم لأمها التى خرجت
من عيادة الطبيب وتد�س يدها يف ح�ضن يد امها وت�سري وقبل �أن
تختفي عن نظري التفتت للخلف وابت�سمت يل ابت�سامة �شعرت فيها
ب�سعادة مل ا�شعر بها من قبل ،كنت اراقبها وهى تقفز بقدم لي�سبق
الآخ��ر ومل �أ�سمع النداء على �أ�سمي لأدخ��ل للطبيب وانتبهت عندما
وجدتني ادعو لها بال�سرت والعلم الوفري وال�سعادة الدائمة.
�أ�سامة عبد املق�صود

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو /مي�سوناث موندول
�سونتو�س موندول  ،بنغالدي�ش
اجل �ن �� �س �ي��ة ج � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )0945992BEيرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال �� �س �ف��ارة ال�ب�ن�غ�لادي���ش�ي��ة او
اقرب مركز �شرطة باالمارات.

ف�ق��د امل ��دع ��و /اب��راه �ي��م خليل
ع � � �ب� � ��دال� � ��رب  ،ب� �ن� �غ�ل�ادي� �� ��ش
اجل �ن �� �س �ي��ة ج � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )0336339BXيرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال �� �س �ف��ارة ال�ب�ن�غ�لادي���ش�ي��ة او
اقرب مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف �ق ��د امل ��دع ��و/حم� �م ��د مانك
ي� � ��و� � � �س� � ��ف  ،ب � �ن � �غ�ل��ادي � ��� ��ش
اجل �ن �� �س �ي��ة ج � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )0300622BXيرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال �� �س �ف��ارة ال�ب�ن�غ�لادي���ش�ي��ة او
اقرب مركز �شرطة باالمارات.

ف � � � �ق � � ��د امل� � � � ��دع� � � � ��و/ج� � � � ��ويف
ت �ي �� �س��ورو ل �ي �م �ب��و  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )P2717263Bيرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الفلبينية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي
العدد  13187بتاريخ 2021/3/12
انذار عديل  -رقم املحرر 2021/1/22500
املنذر  /ابراهيم عبدالرحمن يو�سف �سليمان  -فل�سطيني اجلن�سية
عنوانه  :دبي  /هاتف رقم  - 0508895895 :املنذر اليها  :هاالندره حميه  -لبنانية اجل�سية
وتعلن على مكتب املحامي  /املحامي الأول لال�ست�شارات القانونية  /دبي /ر�أ�س اخلور /بناية املهريي /الطابق
الأول  /مكتب رقم  /110هاتف رقم 0503060592 ، 045766353
املو�ضوع � /إنذار عديل
 -1بتاريخ  2020/11/29ومبوجب اتفاق م�صور (فيديو) مبدينة دبي بجانب مركز الغزال قامت املنذر اليها بالإقرتا�ض من
املنذر مبلغ وقدره ( )146000درهم وذلك مقابل ت�سليمه �ساعة يد ماركة ( )BOVETعلى �سبيل الأمانة.
 -2وحيث �أنه ومبوجب االتفاق احلا�صل بني املنذر واملنذر اليها �أنه اذا مل تقوم املنذر اليها برد املبلغ يحق للمنذر الت�صرف يف
ال�ساعة وعر�ضها للبيع.
-3وملا كان املنذر قد حاول بكافة الطرق الودية حت�صيل املبلغ قيمة القر�ض من املنذر �ضدها �إال �أنها رف�ضت دون مربر قانوين
�أو م�سوغ قانوين .الأم��ر الذي حدا املنذر �إىل ان��ذار املنذر �ضدها بهذا الإن��ذار لتكليفها بالوفاء مببلغ وق��دره  146000درهم  ،و�إال
�سيعر�ض ال�ساعة حمل الأمانة للبيع .
 .4وحيث �أنه وحتى تاريخه مل تقوم املنذر اليها برد املبلغ املرت�صد بذمتها ومل تقوم با�ستالم ال�ساعة املودعة على �سبيل الأمانة بحوزة
املنذر دون وجه حق او �سند قانوين بالرغم من املطالبات الودية املتكررة .
 .5توا�صل املنذر مع املنذر اليها عن طريق الر�سائل الن�صية عرب تطبيق (وات�ساب) عدة مرات كي تقوم بت�سليمه املبلغ املرت�صد بذمتها اال
انها مل ترد على الر�سائل واالدهى والأمر رف�ضت الرد على ات�صاالته الهاتفية املتكررة واغلقت هاتفها النقال .
 .6وحيث �أن املنذر اليها فوتت على املنذر ارباح كان �سيجنيها حال التزمت مبا مت االتفاق عليه .
 .7وحيث �أن املنذر مت�ضرر ا�شد ال�ضرر جراء ما قامت به املنذر اليها.
 .8وحيث �أن املنذر يتخذ االجراءات القانونية املتبعة ح�سب قانون االجراءات املدنية وفقا ملا ن�صت عليه املادة رقم  144ل�سنة 1992
والتي تن�ص على:
 .9على الدائن �أن يكلف املدين �أوال بالوفاء يف ميعاد خم�سة �أيام على الأقل ثم ي�ست�صدر �أمرا بالأداء من قا�ضي املحكمة التي يقع يف
دائرتها موطن املدين وال يجوز �أن يكون احلق الـوارد يف التكليف بالوفـاء �أقل من املطلوب يف عري�ضة ا�ست�صـدار الأمر بالأداء ويكفي يف
التكليف بالوفاء �أن يح�صل بكتاب م�سجل مع علم الو�صول”.
لذلك  ،ينذر املنذر  /املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره  146000درهم  -مائة و�ستة واربعون الف درهم قيمة القر�ض حمل الإنذار
وينذرها با�ستالم �ساعتها وذلك مبوعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمها هذا الإنذار واال �سي�ضطر املنذر �إىل بيع ال�ساعة �إىل اتخاذ
كافة االجراءات الق�ضائية والقانونية للمطالبة باملبلغ وا�ست�صدار �أمر الأداء مع التعوي�ض اجلابر للعطل وال�ضرر مع حتميل املنذر اليها
بكافة الر�سوم وم�صاريف التقا�ضي والفائدة القانونية و�أتعاب املحاماة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مرطبات كويك فري�ش
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1199800:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
خليل حممد ا�سماعيل ابراهيم من  %25اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ا�صف ندمي بن ظهور احمد راجا
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

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:مطعم مرياكل جريل ذ.م.م
عنوان ال�شركة:وحدة املالك/امل�صفح م  - 0.36مبنى ال�سيد احمد
حممد رفيع حممد �سعيد الرفيع واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2668122 :
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 2021/3/10:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105004504:
تاريخ التعديل2021/03/10:
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/م�ؤ�س�سة
دوالر التجارية
رخ�صة رقم CN 1052187:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
نوي�صر لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1011730: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)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
�سيليربي�شنز انرتتينمنت
رخ�صة رقم CN 1439251: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/رويال كينج لزينة
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 2758936:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد عبداهلل مبارك م�شهد الدرعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد �سامل حممد احلارثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رماح
العرب للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2914442:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�صبغة
ماج�ستك  -فرع
رخ�صة رقم CN 1040590-1:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/انرتلينك لال�ست�شارات
ال�سفريات رخ�صة رقم CN 2899010:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نا�صر �سعيد عبداهلل بن اغليطه املهريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مب�شر ب�شور
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/ايزي
ويه لل�سفر فرع  1ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2242562-1:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة تران�س
رخ�صة رقم CN 1083170:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خالد حممد �سيف نا�صر اخلرو�صى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن عبداهلل ال�سيدح�سن الها�شمي
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/كلرز
بوتيك للمالب�س اجلاهزة فرع 3
رخ�صة رقم CN 2885419:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ادي�س اجننريجن للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1185345:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ادي�س اجننريجن للمقاوالت العامة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نور االف�صر لأعمال
الزجاج و االملنيوم ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2914642:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء /
نور االف�صر م�سود عبداملالك من � % 44إىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل �سامل را�شد �شاهني املن�صورى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سامل را�شد �شاهني املن�صوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد من�صور عامل ابو القا�شيم
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/دراكون
للمالب�س الريا�ضية
رخ�صة رقم CN 2840326: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/اتقان
للمحا�سبه
رخ�صة رقم CN 2717081: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)
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�إعــــــــــالن

ADIS ENGINEERING GENERAL CONTRACTING L.L.C

�إىل  /ادي�س خلدمات و توريد حقول النفط ذ.م.م

ADIS OILFIELD SUPPLY AND SERVICES L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة امل�ضخات واملحركات وال�صمامات ولوازمها  -باجلملة 4659103
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة معدات ومكائن الور�ش وقطع غيارها  -باجلملة 4659201
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�سترياد 4610008
تعديل ن�شاط  /حذف مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط  /حذف املقاوالت الكهربائية 4220904
تعديل ن�شاط  /حذف املقاوالت امليكانيكية 4220903
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمطة �سبيد تامي لغ�سيل
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 2779546:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة يو�سف �سليم فروان %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة خليل على ح�سن على املرزوقى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل احمد ال�صمادى
تعديل وكيل خدمات  /حذف زيد مبارك �سامل على املنهاىل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مدر�سة كرانلي ابوظبي
رخ�صة رقم CN 1932074:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة جا�سم �صالح جا�سم احمد بو�صيبع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة الدار للتعليم � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALDAR EDUCATION - Sole Proprietorship L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف تي دي اي �سي للتعليم � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
TDIC EDUCATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مدر�سة كرانلي ابوظبي
CRANLEIGH SCHOOL ABU DHABI

�إىل  /مدر�سة كرانلي �أبوظبي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
CRANLEIGH SCHOOL ABU DHABI -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 الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جمموعة �أبناء بن حرمل
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1123600:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /جمموعة �أبناء بن حرمل ذ.م.م
BIN HARMAL SONS GROUP L.L.C

�إىل  /بي ات�ش ا�س ذ.م.م
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جمموعة زي الدارة ال�شركات
رخ�صة رقم CN 1310893:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /جمموعة زي الدارة ال�شركات
ZEE GROUP FOR MANAGEMENT OF COMPANIES

�إىل /زي لت�أ�سي�س البنية التحتية للحا�سب الآيل
ZEE COMPUTER INFRASTRUCTURE ESTABLISHMENT

BHS L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات ت�أجري و�إدارة العقارات اخلا�صة 6820011
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

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ان�شاء وت�أ�سي�س و�صيانة البنية التحتية للحا�سب الآيل 4321004
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات �إدارة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة 7010009
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)

اجلمعة  12مارس  2021م  -العـدد 13187

�أخبـار الإمـارات

12 March 2021 - Issue No 13187

Friday

جوالة اجلامعة القا�سمية ت�شارك بور�شة الأمن وال�سالمة على االنرتنت للإقليم الك�شفي العربي
•• ال�شارقة-الفجر:

تفاعل ج��وال��ة اجلامعة القا�سمية م��ع الور�شة التي جرى
تنظيمها با�ستخدام تطبيق زووم االلكرتوين وحملت عنوان
الأمن وال�سالمة على االنرتنت وذلك ملحاورها الهامة وما
ت�ضمنته من �إر�شادات تقنية هامة.
وجاءت امل�شاركة تلبية لدعوة الإقليم الك�شفي العربي الذي
ن�ظ��م ال��ور��ش��ة و��س�ل��ط فيها ال���ض��وء ع�ل��ى ع��دد م��ن املحاور
تناول اخلطوات الالزم اتباعها ل�ضمان �أعلى معايري الأمن
وال�سالمة عند ا�ستخدام الإن�ترن��ت ويف م��واق��ع التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي وع��رف��ت اجل ��وال ��ة ع �ل��ى ط ��رق احل �ف��اظ على

املعلومات اخلا�صة �أثناء ا�ستخدام الإنرتنت وحمايتها من
االخرتاق ب�شكل فاعل ودائم.
و�شكلت ال��ور��ش��ة �أه�م�ي��ة لتعزيز مفاهيم وط ��رق الوقاية
وال���س�لام��ة ع�ل��ى االن�ترن��ت ب�ه��دف م���س��اع��دة اجل��وال��ة على
حتديد بع�ض املخاطر والتهديدات التي قد تواجههم على
االنرتنت بجانب فهم كيفية التعامل معها من �أجل حماية
�أنف�سهم وحماية الآخرين من العنف عرب االنرتنت.
وت�ن��اول��ت ال��ور��ش��ة جمموعة م��ن الإر� �ش ��ادات والتوجيهات
ع��ن الأم ��ن وال���س�لام��ة ع�ل��ى الأن�ت�رن��ت وو��س��ائ��ل التوا�صل
االف�ت�را� �ض �ي��ة وا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت �أب � ��رز امل �خ��اط��ر ال �ت��ي تواجه
م�ستخدمي الأن�ترن��ت ال�سالمة ع�بر الأن�ترن��ت م��ن حيث

ح�م��اي��ة ال�ب�ي��ان��ات ال�شخ�صية ون���ش��ر ال���ش��ائ�ع��ات واللقاءات
االفرتا�ضية.
وما مييز الور�شة تطرقها �إىل �أن��واع اجلرائم االلكرتونية
وتقدمي عدد من الن�صائح التي يجب االنتباه لها قبل ال�شروع
بعملية البحث عرب االنرتنت و�ألية حماية اخل�صو�صية على
و�سائل التوا�صل االجتماعي بالإ�ضافة لطرح الور�شة ملختلف
القواعد الذهبية للحماية عرب الأنرتنت.
وناق�شت الور�شة مع اجلوالني �أ�ساليب املعاجلة ال�صحيحة
للبيانات وت��داول املعلومات بجانب مناق�شتهم يف �أ�ساليب
احل �ل��ول و�أه �م �ي��ة ال�ت�ح�ل��ي ب� ��إر�� �ش ��ادات وت��وج �ي �ه��ات الأم ��ن
وال�سالمة على الأنرتنت .

07

حمدان بن زايد :رخ�صة ت�شغيل املحطة الثانية يف براكة �إجناز جديد ومهم للربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي
•• �أبوظبي  -وام:

�أكد �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة� ،أن
النجاحات املتوا�صلة والإجنازات الكبرية التي حتققها دولة الإمارات على �صعيد
قطاع الطاقة النووية ال�سلمية ت�أتي بف�ضل التوجيهات امل�ستمرة من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي" ،رعاه اهلل" ،ودعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.

كما �أك��د �سموه �أن ال��دول��ة مت�ضي بخطى واثقة نحو اخلم�سني �سنة القادمة
وتعزيز م�سريتها التنموية الرائدة من خالل تنفيذ امل�شاريع الكربى الرامية
لتنويع وت�أمني م�صادر الطاقة ،وزيادة م�ساهمة الطاقة ال�صديقة للبيئة يف دعم
النمو االقت�صادي واالجتماعي.
جاء ذلك يف ت�صريح ل�سموه مبنا�سبة �إعالن الهيئة االحتادية للرقابة النووية
عن �إ�صدار رخ�صة ت�شغيل املحطة الثانية من حمطات براكة للطاقة النووية يف
منطقة الظفرة ب�إمارة �أبوظبي.
وقال �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان�" :إن �صدور رخ�صة ت�شغيل املحطة
الثانية يف براكة يُعد نقلة نوعية جديدة تثبت �أن دولة الإم��ارات ما�ضية على

طريق التنمية امل�ستدامة وت�شق دربها نحو تطوير �أدوات اقت�صادها الوطني مكانتها على امل�ستويني الإقليمي والدويل ،حيث مت تطوير الربنامج وفق �أعلى
بعزمية �أبنائها الذين امتلكوا الأدوات كافة لتويل م�س�ؤولية البناء والتنمية و�أرقى ال�شروط واملمار�سات الدولية بهدف تنويع م�صادر الطاقة ودعم حتقيق
ب�أنف�سهم ،كما ميثل الإع�لان حمط ًة ب��ارز ًة يف م�سرية الدولة وحتقيقاً لر�ؤية �أهداف ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة  ،2050وتوفري ما ي�صل �إىل  25باملائة
القيادة الر�شيدة ،حيث يعترب �صدور ثاين رُخ�ص الت�شغيل يف حمطات براكة من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية عند ت�شغيل جميع حمطات براكة
�إجن��ازاً ا�سرتاتيجيا يُتوّج اجلهود املبذولة على مدى ال�سنوات املا�ضية ملراحل الأربع" .و�أ�شاد �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان بجهود الهيئة االحتادية
تطوير الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي".
للرقابة النووية ،وم�ؤ�س�سة الإم��ارات للطاقة النووية وال�شركات التابعة لها،
و�أ� �ض��اف �سموه" :يُعد ال�برن��ام��ج ال�ن��ووي ال�سلمي الإم��ارات��ي واح ��داً م��ن �أهم والكفاءات الوطنية التي متتلك كافة الإمكانات واملهارات الالزمة للعمل يف هذا
الإجن� ��ازات ال�ت��ي حتققها دول��ة الإم� ��ارات يف ق�ط��اع ال�ط��اق��ة ال�صديقة للبيئة القطاع وفق �أعلى معايري ال�سالمة العاملية ،وذلك لتوفري طاقة �آمنة وموثوقة
و�سيكون ل��ه دور مهم وح�ي��وي يف تعزيز ا�ستدامة الطاقة يف ال��دول��ة وتعزيز و�صديقة للبيئة و�ضمان م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة.

بح�ضور �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

الدليل العمراين لدولة الإمارات العربية املتحدة يف جمل�س �شما حممد للفكر واملعرفة
•• العني  -الفجر

�ضمن برنامج التعاون مع امل�ؤ�س�سات
الثقافية واملعرفية ا�ست�ضاف جمل�س
�شما حممد للفكر واملعرفة وبالتعاون
مع نادي كلمة للقراءة �إحدى م�شاريع
م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي ل�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة �أ.د.
مو�سى احل��ال��ول الأك��ادمي��ي والكاتب
وامل�ت��رج� ��م يف ن� � ��دوة ق ��رائ �ي ��ة دارت
ح��ول كتاب الدليل العمراين لدولة
الإم ��ارات العربية املتحدة للكاتبني
هِ ندْركِ بوُليِه وجان دميوغ تزامنا مع
�شهر القراءة الوطني واليوم العربي
للمكتبات .
وب � � ��د�أت ال� �ن ��دوة ال �� �ش �ي �خ��ة د� .شما
ب �ن��ت حم �م��د ب ��ن خ ��ال ��د �آل نهيان
ج��اء فيها � :أرح��ب بالدكتور مو�سى
احل� ��ال� ��ول م�ت�رج ��م ك� �ت ��اب الدليل
ال�ع�م��راين ل��دول��ة الإم� ��ارات العربية

امل �ت �ح��دة وال� ��ذي ن�ق���ض��ي م�ع��ه اليوم
رح �ل��ة م�ع��رف�ي��ة و�إن �� �س��ان �ي��ة مراوحة
ما بني املا�ضي واحلا�ضر وتطلعاتنا
للم�ستقبل لوطننا ال�غ��ايل الإمارات
فقد ق��دم لنا الكتاب ن�ظ��رة متعمقة
للنمط ال�ع�م��راين يف دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة بني �أزم�ن��ة خمتلفة
 .ك�م��ا ق��دم��ت ال�شكر ل�ل��دك�ت��ور علي
بن متيم رئي�س مركز �أبوظبي للغة
العربية على تعاونه م��ع املجل�س يف
�إث� ��راء احل �ي��اة ال�ث�ق��اف�ي��ة الإماراتية
واه�ت�م��ام��ه امل�ستمر باللغة العربية
الأم و ال�شكر لل�سيد �سعيد حمدان
مدير نادي كلمة للقراءة على جهوده
يف خ��دم��ة ال�ث�ق��اف��ة وال �ل �غ��ة العربية
الناب�ضة بعالقتها بالإن�سان واملكان.
و�أ� �ش��ارت �أن كتاب ال�ي��وم لي�س جمرد
ك �ت��اب ُي �ق��ر�أ ب��ل رح �ل��ة ت�ستعيد تلك يف ال ��ذاك ��رة ف �ع��اد ل�ه��ا دفء احلنني ب��ال �ك �ث�ي�ر م ��ن الأم � ��اك � ��ن يف وطننا و�أ� �ض��اف��ت يف ال �ب��دء خ�ل�ق��ت الأر�� ��ض
جم��رد ت�ضاري�س وجغرافيا وكائنات
اللحظات القدمية التي كانت �ساكنة فا�ستفاقت ال��ذك��ري��ات ال�ت��ي ربطتنا الإمارات

ف�ب��د�أت العالقة التي تربطه باملكان
ت�ت�خ�ل����ص م ��ن اجل�ب�ري ��ة �إىل حرية
االخ� �ت� �ي ��ار وال� �ت� �ع ��ام ��ل م� ��ع طبيعة
الأم��اك��ن فعا�ش الإن���س��ان يف اجلليد
ويف ال�صحراء ويف الغابات فهو الكائن
الوحيد ال��ذي يعي�ش يف كل الأجواء
حول الأر�ض والعقل هو �أداة الإن�سان
يف ت �ط��وي��ع ال �ع�لاق��ة م ��ا ب�ي�ن��ه وبني
ك��ل الأم��اك��ن ليخلق ل��ه وج��ودا �أينما
ارحتل
واختتمت كلمتها ب�س�ؤاال جاء فيه
�إن ال�ع�لاق��ة ب�ين الأر�� ��ض والإن�سان
الإم � � ��ارات � � ��ي ه� ��ي ع�ل�اق ��ة الت�صاق
ب��ال��رم��ال والبيئة ال�صحراوية التي
ت��راك�م��ت فيها خ�برات��ه وا��س�ت�ق��رت يف
��ض�م�يره اجل�م�ع��ي ل�ك��ن يف احل�ضارة
احلديثة �أ�صبح للمباين العالية دورها
تعي�ش فيها ال يربطها باملكان �سوى الرئي�سي يف حت��دي��د �شكل العمران
ج�بري��ة ال��وج��ود ح�ت��ى ج��اء الإن�سان فهل يتنا�سب هذا مع تكويننا اخلا�ص

ك� ��إم ��ارات� �ي�ي�ن �أن ن�ع�ي����ش يف املباين
املرتفعة بعيدا ع��ن ف�ك��رة االلت�صاق
بالأر�ض كالت�صاق الطفل ب�أمه؟ وهل
هذا قد يغري من مالمح ال�شخ�صية
الإماراتية على املدى البعيد؟
وق��د ق��دم ال��دك�ت��ور مو�سى احلالول
ملخ�صا ملا جاء يف الكتاب فقال �شدين
ما يف الكتاب من �سرد مبدع حل�ضارة
ت�ستحق �أن تكون مرجعا ومثاال على
م�سرية ق�صرية وعمل جبار.
و�أ�ضاف �إن الطفرة املعمارية املفرطة
يف دب��ي ال ت�ق��ل �أه�م�ي� ًة بالن�سبة �إىل
دول ��ة الإم � ��ارات ع��ن ث�ق��اف��ة العمارة
الفاخرة يف �أبوظبي و�أن املتعة التي
نِلناها م��ن ا�ستك�شاف تقاليد البناء
القدمية وامل�شاهد الع�صرية ال تقل
ع��ن املتعة ال�ت��ي نِلناها م��ن رحالتنا
�إىل ال�ف���ض��اءات الطبيعية ال�ساحرة
املتنوّعة يف هذا البلد.

خالل اجتماعه الأخري للدورة الثانية بح�ضور جميع الأع�ضاء

ً
ا�ستعدادا للخم�سني
جمل�س علماء الإمارات يناق�ش حزمة مقرتحات لتعزيز دور منظومة البحث والتطوير يف الدولة
�سارة الأمريي :املرحلة املقبلة �ست�شهد حتديث ًا نوعي ًا ملنظومة البحث والتطوير مبا يتنا�سب مع متطلبات امل�ستقبل

•• �أبوظبي-وام:

ناق�ش جمل�س علماء الإمارات ،برئا�سة معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي وزيرة
دولة للتكنولوجيا املتقدمة ،رئي�س املجل�س يف االجتماع الأخري للدورة الثانية
حزمة من ال��درا��س��ات التقييمية ملنظومة البحث والتطوير يف ال��دول��ة خالل
الو�ضع ال��راه��ن ،وط��رق تعزيز دوره��ا وزي��ادة م�ساهمتها يف امل�سرية التنموية
لل��إم��ارات ،وذل��ك مب��ا ين�سجم م��ع ا��س�ت�ع��دادات ال��دول��ة ملرحلة من��و ج��دي��دة يف
غ�ضون العقود اخلم�سة املقبلة ،وفق خطط اال�ستعداد للخم�سني الذي �أعلنته
القيادة الر�شيدة.
وب �ح��ث امل�ج�ل����س ��س�ب��ل ت�ع��زي��ز م�ن�ظ��وم��ة ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر مب��ا ي�ت�م��ا��ش��ى مع
اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات الوطنية املعنية باال�ستثمار يف العلوم والتكنولوجيا
والإن�سان للريادة يف ال�صناعات امل�ستقبلية ،وامل�ساهمة يف ر�سم واقع معريف جديد
ير�سخ مكانة دولة الإمارات �إقليمياً وعاملياً ،ف� ً
ضال عن توظيف العلوم املتقدمة

اقت�صادية عجمان تطلق
برنامج �ساعة مع كاتب
•• عجمان -وام:

�أط�ل�ق��ت دائ� ��رة ال�ت�ن�م�ي��ة االقت�صادية
يف ع �ج �م��ان مب�ن��ا��س�ب��ة ��ش�ه��ر القراءة
ب��رن��ام��ج "�ساعة م ��ع كاتب" وذل ��ك
ك��ل �أرب �ع��اء خ�ل�ال ��ش�ه��ر م��ار���س وملدة
� �س��اع��ة م ��ن ال �ع��ا� �ش��رة ح �ت��ى احلادية
ع���ش��رة ��ص�ب��اح�اً ع�بر االت���ص��ال املرئي
مبن�صة ميكرو�سوفت تيمز .ويهدف
ّ
الربنامج �إىل تعزيز االرتباط بالقراءة
وامل�ساهمة يف بناء جمتمع قارئ مت�سلح
بالعلم وامل�ع��رف��ة يف خمتلف املجاالت
�أه�م�ه��ا امل �ج��االت االق�ت���ص��ادي��ة ،وقادر
على قيادة م�سرية التنمية يف الدولة.
وي�ست�ضيف الربنامج نخبة من ال ُك ّتاب
ل�ل�ح��وار ومناق�شة م��وا��ض�ي��ع متنوعة
�أه�م�ه��ا التنمية االق�ت���ص��ادي��ة وري ��ادة
الأعمال وامل�شاريع والثقافة والتنمية
الب�شرية .وا�ست�ضافت �أوىل احللقات
ال�ك��ات��ب ��س��امل ال�غ��اف��ري ال ��ذي تناول
كتابه "طريقي �إىل ري ��ادة الأعمال"
احل��ا� �ص��ل ع �ل��ى امل�ل�ك�ي��ة ال �ف �ك��ري��ة من
وزارة االقت�صاد ،والذي �سي�صدر خالل
ال�شهر احل��ايل .وحت �دّث ع��ن جتربته
يف القراءة ،وعن حمتوى كتابه الذي
ّ
يلخ�ص ع��امل ري��ادة الأع �م��ال ون�ش�أته
وتطوره وم�ستقبل ريادة الأعمال.

يف تطوير وابتكار حلول للتحديات امل�ستقبلية ودعم جهود احلكومة يف حتقيق لتحقق التنمية امل�ستدامة يف الدولة ،وتعزيز ثقافة العلوم والبحث والتطوير يف
الدولة لدعم االقت�صاد املعريف.
م�ستهدفاتها التنموية.
 حتديث نوعي..و�أكدت معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي �أن خطط املرحلة املقبلة �ستخ�ضع �إىل
حتديث نوعي يتما�شى مع خطط تطوير منظومة البحث والتطوير ،و�ستبد�أ
ب�إن�شاء �إطار وطني حلوكمة هذه العملية ب�صورة حتوّل خمرجاتهما �إىل مراحل
جديدة من الفوائد االقت�صادية التي تدعم التنمية ال�شاملة يف الدولة.
و�أ�شارت معليها �إىل �أهمية متكني منظومة البحث والتطوير الإماراتية وتوجيه
�أن�شطتها ومواءمتها مع الأول��وي��ات الوطنية ،ورف��ع م�ستوى �أدائ�ه��ا ،وت�سهيل
متابعة �أثرها يف حتقيق النمو العلمي واالقت�صادي واالجتماعي ،الفت ًة �أن املجل�س
يحر�ص على توفري خمتلف ال�سبل لتمكني العلماء واخلرباء ،والإ�سهام يف خلق
بيئة حمفزة للبحث العلمي من خالل مراجعة واقرتاح �سيا�سات وا�سرتاتيجيات

�إعالمي الفجرية ينظم
ور�شة التواجد احلكومي على
من�صات التوا�صل االجتماعي
•• الفجرية  -وام:

ن�ظ��م امل�ك�ت��ب الإع�ل�ام��ي حل�ك��وم��ة ال�ف�ج�يرة ور� �ش��ة ت��دري�ب�ي��ة بعنوان
"التواجد احلكومي على من�صات التوا�صل االجتماعي" ،عن طريق
تقنية االت�صال "زووم" ،ومب�شاركة  20م�س�ؤولاً للإعالم واالت�صال من
خمتلف دوائر وم�ؤ�س�سات حكومة الفجرية .وناق�شت الور�شة التي ت�أتي
�ضمن خطة املكتب الإعالمي التدريبية للعام اجلاري ،وقدمها املدرب
حممود رحمة ،تعزيز مهارات من�سقي العمل الإعالمي بالفجرية يف
ا�ستخدام و�إدارة مواقع التوا�صل االجتماعي اخلا�صة مب�ؤ�س�ساتهم،
واالطالع على �أف�ضل املمار�سات احلكومية يف جمال التمثيل الر�سمي
على خمتلف القنوات االت�صالية ،وكيفية تفعيلها وقيا�س ت�أثريها
على امل�ستوى احلكومي والر�سمي .كما ناق�شت الور�شة مبادئ التعامل
احلكومي الإع�لام��ي يف �إدارة الأزم ��ات وال �ط��وارئ ،م��ع الرتكيز على
�ضرورة م�شاركة اجلمهور وبناء ج�سور الثقة بني اجلهات احلكومية
وجمهورها وامل�ستفيدين من خدماتها ،عن طريق ا�ستخدام ر�سائل
�إعالمية فعالة وناجحة واال�سهام يف تطوير كفاءة االت�صال احلكومي
تب ًعا لأف�ضل املعايري واملمار�سات يف هذا املجال.

 �إجنازات وطنية..وحقق جمل�س علماء الإم ��ارات �إجن ��ازات وطنية ع��دة خ�لال الأع ��وام املا�ضية،
�أبرزها �إن�شاء جممع حممد بن را�شد للعلماء ،ال��ذي يعد �أك�بر جتمع للعلماء
والباحثني من ذوي الإجنازات والإ�سهامات من خمتلف التخ�ص�صات العلمية يف
الدولة ،و�إطالق ميدالية حممد بن را�شد للتميز العلمي وميدالية الإجنازات
مدى احلياة وو�سام حممد بن را�شد لدعم البحث العلمي ..كما ر�شح املجل�س
عددا من العلماء والباحثني للح�صول على ت�أ�شريات االقامة الذهبية يف عام
 2020و 2019بالإ�ضافة �إىل �إن���ش��اء جمل�س علماء ال�شباب بالتعاون مع
جمل�س الإمارات لل�شباب ف� ً
ضال عن �إجنازات �أخرى عديدة.
وي�ضم املجل�س يف ع�ضوية كال من معايل �سارة بنت يو�سف الأم�ي�ري ،وزيرة

دول��ة للتكنولوجيا املتقدمة ،رئي�س جمل�س علماء الإم ��ارات ،و�سعادة الدكتور
عارف احلمادي ،مدير جامعة خليفة ،املدير التنفيذي لقطاع التعليم العايل
يف جمل�س �أبوظبي للتعليم ،والدكتور غالب احل�ضرمي الربيكي ،نائب املدير
لل�ش�ؤون الأكادميية وع�ضو جمل�س اجلامعة يف جامعة الإمارات.
كما ي�ضم املجل�س الدكتور علوي ال�شيخ علي ،نائب املدير العام لهيئة ال�صحة
بدبي ونائب مدير جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية لل�ش�ؤون
الأكادميية والدكتورة حبيبة ال�صفار ،املدير التنفيذي ملركز �أبحاث التكنولوجيا
احل�ي��وي��ة يف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وال�ب�ح��وث ،وال��دك�ت��ور علي
ال��زرع��وين ،الرئي�س التنفيذي لعمليات الإن�ت��اج واملعاجلة يف �شركة الإمارات
العاملية للأملنيوم ،والدكتور �سهام الدين ك�ل��داري ،نائب �أول ل�ش�ؤون البحث
العلمي ،مكتب نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الأك��ادمي�ي��ة ،ومدير ع��ام معهد
البحوث العلمية يف جامعة نيويورك �أبوظبي ،وم��رمي ال�شام�سي ،مدير �إدارة
علوم الف�ضاء يف مركز حممد بن را�شد للف�ضاء.

افتتاح ق�سم العلماء امل�سلمني يف متحف
التاريخ الطبيعي بال�شارقة
•• ال�شارقة -وام:

اف�ت�ت�ح��ت ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة واملحميات
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ام� �� ��س ،ق �� �س��م العلماء
امل���س�ل�م�ين "ب�صمات ذهبية" ،يف
املتحف النباتي مبتحف ال�شارقة
للتاريخ الطبيعي والنباتي التابع
للهيئة ،مبنا�سبة م��رور  25عاماً
على افتتاح املتحف .مت ا�ستحداث
ال �ق �� �س��م ل �ت �� �س �ل �ي��ط ال� ��� �ض ��وء على
ال �ع �ل �م��اء امل���س�ل�م�ين ال��ذي��ن برعوا
يف ع �ل��م ال �ن �ب��ات ،ح �ي��ث مت تكوين
�� �ص ��ورة ال �ق �� �س��م م ��ن خ�ل��ال بحث
ع�ل�م��ي ��ش��ام��ل ومل �� �س��ات ف�ن�ي��ة ،و مت
اخ�ت�ي��ار ع�ن��وان ف��رع��ي للق�سم وهو
"ب�صمات ذهبية " .مت افتتاح الق�سم
بح�ضور �سعادة هنا �سيف ال�سويدي،
رئ �ي ����س ه �ي �ئ��ة ال �ب �ي �ئ��ة واملحميات
الطبيعية يف ال�شارقة  ،و قام فريق
متحف التاريخ الطبيعي والنباتي

ب��ا��س�ت�ع��را���ض ف�ي��دي��و ع��ن املتحف،
ومن ثم عر�ض اخلطط التطويرية
ال �ت ��ي ي �� �س �ع��ى ال �ف��ري��ق لتنفيذها
خ�ل�ال ال���س�ن��وات ال �ق��ادم��ة تقديراً
لإ�سهام امل�سلمني يف تطوير العلوم
والتكنولوجيا املعا�صرة .وقالت هنا
�سيف ال�سويدي ان الهيئة حتر�ص
ع �ل��ى ت��رج �م��ة ر�ؤي � � ��ة وتوجيهات
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو
املجل�س الأعلى ،حاكم ال�شارقة ،يف
عامل البيئة مبا ي�سهم يف حمايتها
واحل� �ف ��اظ ع�ل�ي�ه��ا و� �ص ��ون التنوع
احل�ي��وي ،بالإ�ضافة �إىل �إب ��راز دور
وج� �ه ��ود ال �ع �ل �م��اء امل �� �س �ل �م�ين عرب
التاريخ يف عامل النباتات خ�صو�صاً،
ومن هنا جاءت احلديقة الإ�سالمية
مث ً
ال ،وكذلك هذا الق�سم اجلديد ،
الذي يهدف �إىل رفع م�ستوى الوعي
ب�أعمال العلماء امل�سلمني ،و تقدير

�إ�سهاماتهم  ،وكذلك �إلهام ال�شباب
ب�إيجاد من��اذج حياتية يحتذى بها،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك ي��رك��ز الق�سم
على ت�شجيع مفهوم االبتكار العلمي
والتكنولوجي وتعزيزه وا�ستخدام
اجل��ذور الثقافية للعلوم يف تقوية
التما�سك االج�ت�م��اع��ي واالح�ت�رام
بني ال�شعوب .ولفتت �إىل �أن الق�سم
يبد�أ مبقدمة عن الع�صر الذهبي
للم�سلمني و�إ��س�ه��ام��ات�ه��م النافعة
للمجتمع والإن�سانية جمعاء ،ومن
ث��م ي�سرد ت��اري��خ العلماء امل�سلمني
ال��ذي��ن ب��رع��وا يف علم النبات وفيه
يتحدثون عن �أهم �إجنازاتهم ،وبعد
ذل��ك يبحر يف التطبيقات العملية
ل �ل �ج��ان��ب ال� ��زراع� ��ي و�إن� ��� �ش ��اء فنّ
ال�صيدلة وختاماً ببع�ض الأع�شاب
ال�ت��ي رواه ��ا اب��ن البيطار يف كتابه
اجلامع .وا�ستندت فكرة ا�ستحداث
ال �ق �� �س��م وع �م��ل خ �ط��ط تطويرية

�أخرى� ،إىل جملة من ر�ؤى �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ،قالها عند افتتاح
امل �ت �ح��ف ،وه� ��ي �أن ي �ك��ون املتحف

م��رج�ع�اً ذا �أ��س��ال�ي��ب ح��دي�ث��ة ت�صل
معلوماته ب�سال�سة لزائريه� ،ألهمت
ال �ه �ي �ئ��ة ل �ل��و� �ص��ول �إىل "ب�صمات
ذهبية".

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 12/ 3/ 2021 Issue No : 13187
In the civil / partial case No. 11/2020/2298
Legal notice with publication

The SUBJECT OF THE LAWSUIT: The plaintiff demands that the court's justice
file the case, schedule a hearing to review it. and send a copy of the plaintiff's
papers and the hearing date to the defendant and the judgment issued after trial and
confirmation is: requiring the defendant to pay a total of 23400 dirhams plus legal
interest at 9% per year from the date of the judicial accusation before full payment, as
well as costs and expenses.
Notice demander : Afamia kar rentals Mddo : His position: The plaintiff
People to notice: Mohamed masher el omary : His position: The defendant
THE SUBJECT OF THE NOTICE: You have instituted the case and the subject
matter is the plaintiff demands that the court's justice file the case, schedule a hearing
to review it, and send a copy of the plaintiff's papers and the hearing date to the
defendant and the judgment issued after trial and confirmation is:
requiring the defendant to pay a total of 23400 dirhams plus legal interest at 9% per
year from the date of the judicial accusation before full payment, as well as costs and
expenses and the trial will take place in the remote litigation hall on Wednesday, March
17th, 2021 at 8.30 a.m. & BUILDING DESC. therefore, you are assigned to attend, or
whoever represents you legally, or you must present your notes or documents to the
court at least three days before the hearing.
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�إخطار عديل

�إخطار عديل

برقم املحرر2021/5611:

برقم املحرر2021/5666:

املخطر:جمعية مالك برج الروز  1ميثلها ال�سيد املحامي�/سعود حممد عبداحلميد حممد
 ,اماراتي اجلن�سية يحمل هوية  -784198329351385العنوان:دبي اخلليج التجاري  -برج
اونتاريو مكتب رقم  - C2504هاتف رقم0509444622:
املخطر اليه�:سليمان يو�سف حممد ا�سماعيل ال علي  -اماراتي اجلن�سية  -العنوان:ال�شارقة
اخلان  -برج الروز � 1شقة رقم  - 3201هاتف رقم0508111096 - 0505444682:
مو�ضوع االخطار:مطالبة ب�سداد ر�سوم
الوقائع:حيث ان املخطر اليه ميلك �شقة رقم  3201يف برج الروز  1مبوجب �سند ملكية رقم
 2593تاريخ ال�سند  2011/9/29وحيث ان املخطر اليه مل يقم ب�سداد الر�سوم املرتتبة على
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها ( )33579.23درهم وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل
بال�شارقة املطالبة ب�سداد الر�سوم املرتتبة على ال�صيانة واخلدمات حتى تاريخ االعالن عن
ال�شقة املذكورة اعاله ومنحهم مدة انذار �شهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�سميا ويف حال مل
يتم ال�سداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �ضد املخطر اليه.

املخطر:جمعية مالك برج الروز  1ميثلها ال�سيد املحامي�/سعود حممد عبداحلميد حممد
 ,اماراتي اجلن�سية يحمل هوية  -784198329351385العنوان:دبي اخلليج التجاري  -برج
اونتاريو مكتب رقم  - C2504هاتف رقم0509444622:
املخطر اليه:حممد بن حم�سن بن ح�سني خرد  -ال�سعودية اجلن�سية  -العنوان:ال�شارقة اخلان
 برج الروز � 1شقة رقم  - 607هاتف رقم0509880657:مو�ضوع االخطار:مطالبة ب�سداد ر�سوم
الوقائع:حيث ان املخطر اليه ميلك �شقة رقم  607يف برج الروز  1مبوجب �سند ملكية رقم
 14161تاريخ ال�سند  2013/9/29وحيث ان املخطر اليه مل يقم ب�سداد الر�سوم املرتتبة على
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها ( )41623.90درهم وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل
بال�شارقة املطالبة ب�سداد الر�سوم املرتتبة على ال�صيانة واخلدمات حتى تاريخ االعالن عن
ال�شقة املذكورة اعاله ومنحهم مدة انذار �شهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�سميا ويف حال مل
يتم ال�سداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �ضد املخطر اليه.
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برقم املحرر2021/5596:

برقم املحرر2021/5618:

املخطر:جمعية مالك برج الروز  1ميثلها ال�سيد املحامي�/سعود حممد عبداحلميد حممد
 ,اماراتي اجلن�سية  -يحمل هوية -784198329351385:العنوان:دبي اخلليج التجاري  -برج
اونتاريو مكتب رقم  - C2504هاتف رقم0509444622:
املخطر اليه:حممد ر�ضوان حممد فكره وايل � -سوري اجلن�سية  -العنوان:ال�شارقة اخلان -
برج الروز � 1شقة رقم  - 101هاتف رقم0552950008:
مو�ضوع االخطار:مطالبة ب�سداد ر�سوم
الوقائع:حيث ان املخطر اليه ميلك �شقة رقم  101يف برج الروز  1مبوجب �سند ملكية رقم 5048
تاريخ ال�سند  2016/5/1وحيث ان املخطر اليه مل يقم ب�سداد الر�سوم املرتتبة على ال�صيانة
واخلدمات وقيمتها ( )24698.59درهم وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة
املطالبة ب�سداد الر�سوم املرتتبة على ال�صيانة واخلدمات حتى تاريخ االعالن عن ال�شقة املذكورة
اعاله ومنحهم مدة انذار �شهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�سميا ويف حال مل يتم ال�سداد يتم
اتخاذ االجراءات القانونية �ضد املخطر اليه.

املخطر:جمعية مالك برج الروز  1ميثلها ال�سيد املحامي�/سعود حممد عبداحلميد حممد
 ,اماراتي اجلن�سية  -يحمل هوية -784198329351385:العنوان:دبي اخلليج التجاري  -برج
اونتاريو مكتب رقم  - C2504هاتف رقم0509444622:
املخطر اليه:حيان مدحت �صوي � -سوري اجلن�سية  -العنوان:ال�شارقة اخلان  -برج الروز 1
�شقة رقم  - 2504هاتف رقم0555507737:
مو�ضوع االخطار:مطالبة ب�سداد ر�سوم
الوقائع:حيث ان املخطر اليه ميلك �شقة رقم  2504يف برج الروز  1مبوجب �سند ملكية رقم
 7891تاريخ ال�سند  2015/7/9وحيث ان املخطر اليه مل يقم ب�سداد الر�سوم املرتتبة على
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها ( )20595.13درهم وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل
بال�شارقة املطالبة ب�سداد الر�سوم املرتتبة على ال�صيانة واخلدمات حتى تاريخ االعالن عن
ال�شقة املذكورة اعاله ومنحهم مدة انذار �شهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�سميا ويف حال مل
يتم ال�سداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �ضد املخطر اليه.

�إخطار عديل

�إخطار عديل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

برقم املحرر2021/5648:

برقم املحرر2021/5703:

املخطر:جمعية مالك برج الروز  1ميثلها ال�سيد املحامي�/سعود حممد عبداحلميد حممد ,
اماراتي اجلن�سية -العنوان:دبي اخلليج التجاري  -برج اونتاريو مكتب رقم  - C2504هاتف
رقم0509444622:
املخطر اليه�:أ�سماء �سمري �صالح م�صلح ال�شالحي  -كويتية اجلن�سية  -العنوان:ال�شارقة اخلان
 برج الروز � 1شقة رقم  - 1705هاتف رقم0505033435:مو�ضوع االخطار:مطالبة ب�سداد ر�سوم
الوقائع:حيث ان املخطر اليه ميلك �شقة رقم  1705يف برج الروز  1مبوجب �سند ملكية رقم
 10935تاريخ ال�سند  2013/7/16وحيث ان املخطر اليه مل يقم ب�سداد الر�سوم املرتتبة على
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها ( )32356.74درهم وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل
بال�شارقة املطالبة ب�سداد الر�سوم املرتتبة على ال�صيانة واخلدمات حتى تاريخ االعالن عن
ال�شقة املذكورة اعاله ومنحهم مدة انذار �شهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�سميا ويف حال مل
يتم ال�سداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �ضد املخطر اليه.

املخطر:جمعية مالك برج الروز  1ميثلها ال�سيد املحامي�/سعود حممد عبداحلميد حممد
 ,اماراتي اجلن�سية يحمل هوية  -784198329351385العنوان:دبي اخلليج التجاري  -برج
اونتاريو مكتب رقم  - C2504هاتف رقم0509444622:
املخطر اليه:حممد بن حم�سن بن ح�سني خرد � -سعودي اجلن�سية  -العنوان:ال�شارقة اخلان -
برج الروز � 1شقة رقم  - 1806هاتف رقم96599078679:
مو�ضوع االخطار:مطالبة ب�سداد ر�سوم
الوقائع:حيث ان املخطر اليه ميلك �شقة رقم  1806يف برج الروز  1مبوجب �سند ملكية رقم
 14166تاريخ ال�سند  2013/9/29وحيث ان املخطر اليه مل يقم ب�سداد الر�سوم املرتتبة على
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها ( )22488.70درهم وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل
بال�شارقة املطالبة ب�سداد الر�سوم املرتتبة على ال�صيانة واخلدمات حتى تاريخ االعالن عن
ال�شقة املذكورة اعاله ومنحهم مدة انذار �شهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�سميا ويف حال مل
يتم ال�سداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �ضد املخطر اليه.

�إخطار عديل

�إخطار عديل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

برقم املحرر2021/5662:

برقم املحرر2021/5669:

املخطر:جمعية مالك برج الروز  1ميثلها ال�سيد املحامي�/سعود حممد عبداحلميد حممد
 ,اماراتي اجلن�سية  -يحمل هوية -784198329351385:العنوان:دبي اخلليج التجاري  -برج
اونتاريو مكتب رقم  - C2504هاتف رقم0509444622:
املخطر اليه�:صفاء عبد اخلالق نعمة اهلل زمان  -الكويت اجلن�سية  -العنوان:ال�شارقة اخلان -
برج الروز � 1شقة رقم  - 803هاتف رقم00965995757333:
مو�ضوع االخطار:مطالبة ب�سداد ر�سوم
الوقائع:حيث ان املخطر اليه ميلك �شقة رقم  803يف برج الروز  1مبوجب �سند ملكية رقم
 5166تاريخ ال�سند  2018/5/9وحيث ان املخطر اليه مل يقم ب�سداد الر�سوم املرتتبة على
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها ( )35675.20درهم وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل
بال�شارقة املطالبة ب�سداد الر�سوم املرتتبة على ال�صيانة واخلدمات حتى تاريخ االعالن عن
ال�شقة املذكورة اعاله ومنحهم مدة انذار �شهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�سميا ويف حال مل
يتم ال�سداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �ضد املخطر اليه.

املخطر:جمعية مالك برج الروز  1ميثلها ال�سيد املحامي�/سعود حممد عبداحلميد حممد
 ,اماراتي اجلن�سية  -يحمل هوية -784198329351385:العنوان:دبي اخلليج التجاري  -برج
اونتاريو مكتب رقم  - C2504هاتف رقم0509444622:
املخطر اليه:احمد ابراهيم احمد عرمو�ش  -االردن اجلن�سية  -العنوان:ال�شارقة اخلان  -برج
الروز � 1شقة رقم  - 302هاتف رقم0508386677:
مو�ضوع االخطار:مطالبة ب�سداد ر�سوم
الوقائع:حيث ان املخطر اليه ميلك �شقة رقم  302يف برج الروز  1مبوجب �سند ملكية رقم
 10650تاريخ ال�سند  2014/7/7وحيث ان املخطر اليه مل يقم ب�سداد الر�سوم املرتتبة على
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها ( )51917.36درهم وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل
بال�شارقة املطالبة ب�سداد الر�سوم املرتتبة على ال�صيانة واخلدمات حتى تاريخ االعالن عن
ال�شقة املذكورة اعاله ومنحهم مدة انذار �شهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�سميا ويف حال مل
يتم ال�سداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �ضد املخطر اليه.

�إخطار عديل

�إخطار عديل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

برقم املحرر2021/5663:

برقم املحرر2021/5672:

املخطر:جمعية مالك برج الروز  1ميثلها ال�سيد املحامي�/سعود حممد عبداحلميد حممد
 ,اماراتي اجلن�سية  -يحمل هوية -784198329351385:العنوان:دبي اخلليج التجاري  -برج
اونتاريو مكتب رقم  - C2504هاتف رقم0509444622:
املخطر اليه:حممد بن حم�سن بن ح�سني خرد � -سعودي اجلن�سية  -العنوان:ال�شارقة اخلان -
برج الروز � 1شقة رقم  - 1101هاتف رقم0509880657:
مو�ضوع االخطار:مطالبة ب�سداد ر�سوم
الوقائع:حيث ان املخطر اليه ميلك �شقة رقم  1101يف برج الروز  1مبوجب �سند ملكية رقم
 14170تاريخ ال�سند  2013/9/29وحيث ان املخطر اليه مل يقم ب�سداد الر�سوم املرتتبة على
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها ( )33321.83درهم وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل
بال�شارقة املطالبة ب�سداد الر�سوم املرتتبة على ال�صيانة واخلدمات حتى تاريخ االعالن عن
ال�شقة املذكورة اعاله ومنحهم مدة انذار �شهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�سميا ويف حال مل
يتم ال�سداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �ضد املخطر اليه.

املخطر:جمعية مالك برج الروز  1ميثلها ال�سيد املحامي�/سعود حممد عبداحلميد حممد
 ,اماراتي اجلن�سية  -يحمل هوية -784198329351385:العنوان:دبي اخلليج التجاري  -برج
اونتاريو مكتب رقم  - C2504هاتف رقم0509444622:
املخطر اليه:عبداهلل احمد حممد �سرتك االن�صاري  -اماراتي اجلن�سية  -العنوان:ال�شارقة
اخلان  -برج الروز � 1شقة رقم  - 207هاتف رقم0508646662:
مو�ضوع االخطار:مطالبة ب�سداد ر�سوم
الوقائع:حيث ان املخطر اليه ميلك �شقة رقم  207يف برج الروز  1مبوجب �سند ملكية رقم
 10313تاريخ ال�سند  2011/11/15وحيث ان املخطر اليه مل يقم ب�سداد الر�سوم املرتتبة على
ال�صيانة واخلدمات وقيمتها ( )76898.11درهم وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل
بال�شارقة املطالبة ب�سداد الر�سوم املرتتبة على ال�صيانة واخلدمات حتى تاريخ االعالن عن
ال�شقة املذكورة اعاله ومنحهم مدة انذار �شهر من تاريخه واخطارهم بذلك ر�سميا ويف حال مل
يتم ال�سداد يتم اتخاذ االجراءات القانونية �ضد املخطر اليه.

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

�إخطار عديل

�إخطار عديل

الكاتب العدل

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

�إنذار عديل بالوفاء  -برقم املحرر2021/03290:

املنذر:ف�ؤاد حممود احمد عقيلي املرزوقي  -اماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197179848201:وميثله بالوكالة
املحامي/عبدالرزاق مرجان مربوك بالل  -اماراتي اجلن�سية ويحمل رقم القيد  3271مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب
العدل بامارة دبي برقم  - 2020/1/188692عنوانه املختار:امارة دبي  -بردبي � -شارع املنخول  -بناية مركز اخلليج  -الطابق
 - 7مكتب  - 701هاتف رقم - 043591115:مكاين2836894508:
�ضد املنذر اليه�:سيد حمزه �سيد حممدنور �صائمي  -ايراين اجلن�سية  -العنوان:االمارات العربية املتحدة  -امارة ال�شارقة -
ال�شويهني � -ساحة احل�صن  -خلف �شارع الكورني�ش حمل رقم  1ملك فر�ض اهلل حممد العو�ضي  -هاتف رقم0507700951:
املو�ضوع:انذار باملطالبة ب�سداد مبلغ وقدره ( )1.730.000درهم مليون و�سبعمائة وثالثون الف درهم  -1املنذر اليه قام
بتحرير ال�شيكات ادناه ل�صالح املنذر:
 ال�شيك رقم  001014وامل�ستحق بتاريخ  2020/1/27بقيمة ( )1.000.000درهم مليون درهم وامل�سحوب على بنك دبي التجاريفرع املحي�صنة  -ال�شيك رقم  001015وامل�ستحق بتاريخ  2020/11/9بقيمة ( )150.000درهم مائة وخم�سون الف درهم
وامل�سحوب على بنك دبي التجاري فرع املحي�صنة  -ال�شيك رقم  001016وامل�ستحق بتاريخ  2020/11/9بقيمة ()150.000
درهم مائة وخم�سون الف درهم وامل�سحوب على بنك دبي التجاري فرع املحي�صنة  -ال�شيك رقم  001020وامل�ستحق بتاريخ
 2020/11/9بقيمة ( )430.000درهم اربعمائة وثالثون الف درهم وامل�سحوب على بنك دبي التجاري فرع املحي�صنة  -2 -وعند
تقيدم املنذر ال�شيكات ارتدت جميعا دون �صرف  -3موكلنا يطالبكم باداء مبلغ املديونية البالغ قدره ( )1.730.000درهم مليون
و�سبعمائة وثالثون الف درهم  -بناء عليه:فاننا نتوجه بهذا االنذار بالزامكم بالوفاء مببلغ املديونية املقدر ب�سداد مبلغ
وقدره ( )1.730.000درهم مليون و�سبعمائة وثالثون الف درهم مع الر�سوم وامل�صاريف للعلم مب�ضمونه و�سداد املبلغ املرت�صد
يف ذمتكم لئال يكون لكم حجة من بعده وذلك يف موعد غايته خم�سة ايام من تاريخ ت�سلمكم هذا االنذار واال �سن�ضطر اىل
اتخاذ كافة االجراءات القانونية �ضدكم نحو املطالبة ب�سداد املبلغ املطالب به مع املطالبة بالتعوي�ض اجلابر عن كافة اال�ضرار
الناجتة عن ذلك وحتملكم الفوائد الت�أخريية وم�صاريف ور�سوم واتعاب التقا�ضي

الكاتب العدل

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

برقم املحرر2021/6500:

املخطر:وليد ل�صناعة املواد العازلة ذ.م.م وميثلها ال�سيد/والت خان ا�سف خان  -باك�ستاين اجلن�سية وال�سيد/كل
ر�سمال خان كبري خان  -باك�ستناي اجلن�سية  -وكيال عنهما ال�سيد/عبدالعزيز والت خان  -باك�ستاين اجلن�سية
 ويحمل هوية اماراتية رقم  784199654063694مبوجب وكالة م�صدقة لدى ال�سيد الكاتب العدل يف عجمانبرقم AJ20190922B92924:بتاريخ - 2019/9/22:العنوان:عجمان  -املنطقة ال�صناعية  - 1هاتف
رقم0501503099:
املخطر اليهما -1:التفاح االحمر لتجارة مواد البناء ذ.م.م  -ال�صادر من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة
برقم - 734785:العنوان:ال�شارقة � -شارع امللك في�صل  -بجانب مركز االحتاد  -هاتف رقم- 0561921880:
 -2 - 0564992334 - 0503285839ال�سيد/حممد ا�سد ح�سني كمال ح�سني  -اجلن�سية بنغالدي�ش  -ويحمل جواز �سفر
رقم - AE1424999:العنوان:ال�شارقة � -شارع امللك في�صل  -بجانب مركز االحتاد  -هاتف رقم0561921880:
  - 0564992334 - 0503285839مو�ضوع االخطار:اخطار عديل بالوفاء بقيمة  12.156.90درهمالوقائع:حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر اي�صاالت مقابل معامالت جتارية فيما بني الطرفني ومل يقم
املخطر اليه بت�سديد تلك االت�صاالت وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد  -طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة
ودية ب�سداد املبالغ املرت�صدة بذمته وذلك بقيمة ( )12.156.90درهم ولكن دون جدوى وبناءا عليه ان املخطر يخطر
املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته واملت�سحق للمخطر وذلك يف موعد �أق�صاه ( )5ايام من تاريخ تبلغكم
هذا االخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة
والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق  -لذلك:فاملخطر تخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله
ول�سريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم

�إخطار عديل

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

�إخطار عديل  -برقم املحرر2021/03982:

املخطر:جمعية مالك برج الروز  1ميثلها ال�سيد املحامي�/سعود حممد عبداحلميد حممد
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�أخبـار الإمـارات

وحدة ع�سكرية ليبية حت ّرر  120مهاجر ًا حمتجزين رهائن
•• طرابل�س�-أ ف ب

�أعلنت وحدة ع�سكرية ليبية �أ ّنها ح ّررت  120مهاجراً،
غ��ال�ب�ي�ت�ه��م م��ن م���ص��ر ،ك��ان��ت ع���ص��اب��ات م��ن امله ّربني
حت�ت�ج��زه��م ره ��ائ ��ن يف غ ��رب ال� �ب�ل�اد .وق� ��ال “اللواء
 444قتال”� ،إح��دى قوات النخبة التابعة للجي�ش يف
غرب ليبيا ،يف بيان �إ ّن��ه فجر الأربعاء “مت ّكنت قواتنا
من ّ
فك �أ�سر عدد من الرهائن يف بني وليد ،وداهمت
لتجار الب�شر ،وح ّررت
املفارز الع�سكرية اوك��اراً �أخ��رى ّ
قرابة  120رهينة تع ّر�ضوا للتعذيب ولعمليات ابتزاز،
بح�سب �إفادتهم ،ويحمل ج ّلهم اجلن�سية امل�صرية».
وكانت ه��ذه الوحدة الع�سكرية نف�سها ن ّفذت الأ�سبوع

املا�ضي عملية كبرية �ض ّد ع�صابات للتهريب واخلطف
واالجت ��ار بالب�شر يف بني ول�ي��د ،امل��دي�ن��ة ال��واق�ع��ة على
�أبواب ال�صحراء الليبية على بُعد  170كلم جنوب �شرق
العا�صمة طرابل�س والتي تعترب �أحد املراكز الرئي�سية
لالجتار بالب�شر يف هذا البلد .ووفقاً للواء  444فقد
�أف���ض��ت تلك العملية �إىل حت��ري��ر  70م�ه��اج��راً كانوا
حمتجزين يف �ستة خم��اب��ئ لع�صابات متتهن االجتار
بالب�شر.
وق��ال ال�ل��واء  444يومها �إنّ عنا�صره “ن ّفذت مهمة
ع�سكرية محُ كمة واقتحمت �ستة مواقع تابعة لع�صابات
ال�ت�ه��ري��ب واخل �ط��ف واالجت ��ار بالب�شر (…) مت ّكنت
خاللها من حترير  70رهينة» .و�أ��ض��اف �أنّ العملية
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�شكري وبوريل يبحثان تطورات ملف �سد النه�ضة

•• القاهرة-وكاالت

�أف�ضت كذلك �إىل “�إلقاء القب�ض على �أبرز امل ّتهمني يف
ق�ضايا التهريب يف البالد� ،إ�ضافة ملجرمني من جن�سيات
�أخرى مار�سوا على �ضحاياهم جرائم اخلطف والقتل
والتعذيب» .وعلى ال ّرغم من غرقها يف الفو�ضى منذ
�سقوط نظام معمر القذايف يف  ،2011ال ت��زال ليبيا
نقطة عبور رئي�سية للمهاجرين ال�ف��ا ّري��ن م��ن �أزمات
وا�ضطرابات تع�صف مبناطق �أخرى يف �أفريقيا وال�شرق
الأو�سط وال�ساعني للو�صول �إىل �أوروبا.
رب
ال
إىل
�
�ول
�
ص
�
�
ل�ك��نّ ك �ث�يراً م��ن ه� ��ؤالء احل��امل�ين ب��ال��و
ّ
الأوروب��ي يجدون �أنف�سهم عالقني يف ليبيا يف ظروف
بائ�سة وحتت رحمة ع�صابات متتهن التهريب واالجتار
بالب�شر.

ا�ستعر�ض وزي��ر اخلارجية امل�صري �سامح �شكري ،يف ات�صال هاتفي مع املُمثل الأعلى لل�ش�ؤون اخلارجية لالحتاد الأوروبي
جوزيب بوريل ،العالقات الثنائية بني م�صر واالحتاد الأوروب��ي ،وتطورات ملف �سد النه�ضة ،ف� ً
ضال عن تبادل الر�ؤى ب�ش�أن
املُ�ستجدات الإقليمية .و�صرح املتحدث الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية ال�سفري �أحمد حافظ� ،أن االت�صال تطرق �إىل جماالت
التعاون املختلفة بني م�صر واالحتاد الأوروبي و�سبل تعزيزها على خمتلف الأ�صعدة ،مبا يف ذلك التعاون التنموي بني م�صر
واالحتاد الأوروبي يف �إطار �آلية اجلوار والتنمية والتعاون الدويل التي �أقرها االحتاد للفرتة  .2027 -2021كما ا�ستعر�ض
�شكري خالل االت�صال موقف م�صر ال�ساعي للتو�صل التفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وت�شغيل �سد النه�ضة من
خالل عملية تفاو�ضية جادة وفعالة تمُ ِّكن الدول الثالث من الو�صول لالتفاق املن�شود .وتناول وزير اخلارجية امل�صري �أي�ضاً
عنا�صر املقرتح املُقدم من جمهورية ال�سودان ال�شقيقة ،والذي �أيدته م�صر ،والداعي �إىل تطوير �آلية املفاو�ضات من خالل
ت�شكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الدميقراطية ب�صفتها الرئي�س احلايل لالحتاد الأفريقي ،ومب�شاركة الأمم
املتحدة ،واالحتاد الأوروبي ،والواليات املتحدة الأمريكية ،و�صو ًال �إىل حل تفاو�ضي لق�ضية �سد النه�ضة؛ منوهًا يف هذا ال�صدد
�إىل �أهمية االنخراط الأوروبي يف هذا ال�ش�أن ،والدور الذي قد يلعبه االحتاد الأوروبي يف �أية مفاو�ضات مقبلة.

09

عوا�صم
القاهرة

تعيني نريا تاندين �أوىل هزائمه

بايدن حتديات باجلملة

�سي�ستقبل قري ًبا م�ست�أجرا جديدا :قطة

جو بايدن وحتديات رئي�س «عادي»!...

بعد رئا�سة جميع التجاوزات ،قد يواجه الدميقراطي �صعوبة يف جذب االنتباه
على عك�س �أ�سالفه ،مل يعقد �أي م�ؤمتر �صحفي كبري خالل �أ�سابيعه الأوىل يف البيت الأبي�ض
•• الفجر -فالريي دي غرافيرنيد
–ترجمة خرية ال�شيباين

�أراد �إحداث التباين بينه وبني �سلفه ب�إ�صدار ع�شرات املرا�سيم

قد تكون العودة �إىل حالة طبيعية
انطباعا بالفراغ .من
ما خميفة وتعطي
ً
خالل خالفة رئي�س متهور وغري منتظم
وم��ن��دف��ع رف�����ض االع��ت�راف بهزميته،
يجلب ج��و ب��اي��دن بع�ض ال�صفاء �إىل
وا���ش��ن��ط��ن .ف�لا ت��غ��ري��دات عدوانية،
وال ر�ؤو���س ترق�ص بوترية حممومة:
ميكن لل�صحفيني وامل�س�ؤولني املنتخبني
وامل�س�ؤولني الآن �أن ي�أملوا يف اال�ستمتاع
بعطالت نهاية الأ�سبوع ،دون احلاجة
�إىل م��راق��ب��ة ت��وي�تر ح��ي��ث غ��ال� ًب��ا ما
يتحدث دونالد ترامب ب�أحرف كبرية.
ل�ك��ن بالن�سبة جل��و ب��اي��دن ،ف� ��إن خ�ط��ر ع ��دم جلب
االهتمام ،والظهور بال طعم� ،أ�صبح فج�أة موجودًا .ويف
حني �صنع دونالد ترامب التاريخ ك�أول رئي�س �أمريكي
يتعر�ض م��رت�ين للم�ساءلة ،ميكن للدميقراطي �أن
يتباهى � ً
أي�ضا ب�أوىل :يف �سن  ،78هو الأكرب �س ًنا الذي
يتوىل املن�صب ...خ�صو�صية ي�سعى �إىل �أن يُن�سي النا�س
فيها.
عودة الإحاطة ال�صباحية
منذ اليوم الأول لرئا�سته ،كان الدميقراطي مفرط
الن�شاط ،وعازمًا على طي �صفحة ترامب� .أراد �إحداث
التباين ب�إ�صدار ع�شرات املرا�سيم .وكانت �أوىل �أولوياته
بعد ذل��ك زي��ادة خطته التحفيزية �إىل  1900مليار
دوالر للتخفيف من عواقب الوباء .ومنذ يوم الأربعاء،
مت �إجناز ذلك ،جناح ت�شريعي ميكنه التباهي به .كما �أن
�أجندته مل تهتز اال قلي ً
ال ب�سبب حماكمة عزل ترامب،
التي �أغلقها جمل�س ال�شيوخ يف غ�ضون �أ�سبوع ق�صري.
يعر�ض جو بايدن �أولوياته ،ويحدد املواعيد والوعود
باحل�صول على جرعات من اللقاح جلميع الأمريكيني
بحلول نهاية مايو .كما �أعاد التوا�صل باملوجز اليومي
ل�ل��رئ�ي����س ال���ص�ب��اح��ي ،و�أخ� ��ذ ك�لاب��ه م�ع��ه �إىل البيت
الأبي�ض -حتى حادثة الع�ضة الأخ�ي�رة -و�سي�ستقبل
قري ًبا م�ست�أجرا جديدا :قطة ...غري انه يقود رئا�سته

بايدن يك�سب معركة اوىل يف الكونغر�س

�ست�ستمر رئا�سة ترامب و�آثارها يف الت�أثري على فرتة واليته

ت�أثري ترامب �سي�ستمر
كما قاد حملته :دون بريق حقيقي �أو جر�أة .االن�ضباط
و�ضبط النف�س ً �-
أي�ضا و�سيلة لتجنب الأخطاء الفادحة
مييز جو بايدن ،هل هذا عيب؟يريد غالبية الأمريكان �أن يكون رئي�سهم “رئا�سياً”،

•• اليمن-وكاالت

ب��د�أت احلقائق تتك�شف حول جرمية مروعة نفذتها ميلي�شيا احلوثي
الإرهابية ،املدعومة من �إيران ،بحق مئات املهاجرين داخل �سجن تابع
للملي�شيا ب�صنعاء ،عندما ق�صفت ال�سجن بقنابل حارقة ،م�ساء االثنني
املا�ضي.
فبينما �أعلنت امليلي�شيات احلوثية ،مقتل ب�ضعة �أفراد و�إ�صابة الع�شرات،
ح�صل موقع “�سكاي نيوز عربية” ،على معلومات من م�صادر مقربة
من اجلالية الإثيوبية يف �صنعاء ،تتحدث عن مقتل املئات و�إ�صابة �أكرث
من �ألف �شخ�ص.
امل�صادر ،حتدثت عن مقتل نحو  450من جالية الأوروم��و الإثيوبية،
وهي ح�صيلة مر�شحة للزيادة ،بينما �أ�صيب � 1500آخرين ،ويوجد يف
هذا ال�سجن قرابة  4000الجئ �إثيوبي.
رئي�س �شبكة م�ستقبل “�أوروميا” للأخبار ،جمدا �سوتي ،قال لـ”�سكاي
ن�ي��وز عربية”� ،إن احلوثيني �شنوا حملة اع�ت�ق��االت وا�سعة الأ�سابيع
املا�ضية بحق املهاجرين ،بغر�ض جتنيدهم للقتال يف اجلبهات وال �سيما
على احلدود ال�سعودية ،ومن كان يرف�ض يتم �إيداعه ال�سجن �أو يفر�ض
عليهم مبالغ مالية ال طاقة لهم بدفعها.
و�أ��ض��اف �سوتي “و�صلني فيديو بتاريخ  22فرباير املا�ضي من داخل

خا�صة يف �أوقات الأزمات التاريخية املتعددة .الزعامة
والكفاءة والكرامة والتعاطف ،كلها خ�صائ�ص الر�ؤ�ساء
الأمريكيني “العاديني” وبالت�أكيد �أقواها.
ميتلك الرئي�س ب��اي��دن ك��ل �سمات ال�شخ�صية هذه،

وتر�صع مناذج منها ق�صة حياته التي تت�سم بالتوا�ضع
ّ
وامل � ��أ� � �س ��اة� ،إىل ج��ان��ب خ�ب�رت��ه ال��وا� �س �ع��ة ومعرفته
باحلكومة” ،تعلق باربرا �أ .بريي ،اخلبرية يف الرئا�سة
وامل�ح�ك�م��ة العليا ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وك��ات�ب��ة ال�سرية
ال��ذات �ي��ة لعائلة ك�ي�ن�ي��دي ،ورئ�ي���س��ة م��رك��ز الدرا�سات
الرئا�سية يف جامعة فريجينيا .بالن�سبة لها� ،سبق ان
كان جو بايدن قاد ًرا على و�ضع وتنفيذ �سيا�سات فعالة
وموجهة جيدًا.
�إال �أن الأ� �س �ت��اذة ُت��ذ ّك��ر بالتحديات ال�ت��ي تنتظره:
ا�ستعادة املعايري الرئا�سية التي دمرها ترامب ،والعمل
مع جمل�س ال�شيوخ املنق�سم ،ومواجهة حزب جمهوري
معيق ،و�إيجاد حلول و�سط مع اجلناح الأكرث تقدمية
يف ح��زب��ه .ول �ك��ن �أي���ض��ا “حماربة ن�ظ��ري��ات امل�ؤامرة
املدمرة ،ودحر العنا�صر املتمردة العنيفة التي �سيطرت
على مبنى الكابيتول يف  6يناير».
�ست�ستمر رئا�سة ترامب و�آثارها يف الت�أثري على فرتة
واليته“ ،لكن ال�شعب الأمريكي �ص ّوت ب�أغلبية �ساحقة
ملقاربة خمتلفة ،لكنها تقليدية ،للرئا�سة ،بعد الف�شل
ال��ذري��ع للرئي�س اخلام�س والأرب �ع�ين يف التعامل مع
�أ�سو�أ الكوارث التي حلت بالواليات املتحدة منذ احلرب
الأهلية الأمريكية يف �سنوات ُ ،”1860تذ ّكر باربرا �أ.
بريي.
غياب م�ؤمتر �صحفي كبري
ي�ع�م��ل ج��و ب��اي��دن الآن م��ع ك��ون �غ��ر���س ي�ح�ت��ل فيه
ال��دمي �ق��راط �ي�ين الأغ �ل �ب �ي��ة يف امل�ج�ل���س�ين .ل �ك��ن هذه
الأغ �ل �ب �ي��ة ه �� �ش��ة ل �ل �غ��اي��ة .ي �ت ��أل��ف جم �ل ����س ال�شيوخ،
امل���س��ؤول ب�شكل خ��ا���ص ع��ن امل���ص��ادق��ة على التعيينات
املهمة ،من � 50سيناتورا من اجلمهوريني و 50من
املرجح
الدميقراطيني ،ويف حال التعادل ،ف�إن الت�صويت ّ
يرجح كفة امليزان .وقد
لنائب الرئي�س كاماال هاري�سّ ،
ا�ضطر جو بايدن �إىل التنازل عن تعيني نريا تاندين،
التي كان ينوي �أن تكون رئي�سة مليزانية البيت الأبي�ض
لأن دميوقراطي �أعلن �أنه لن ي�صوت لها.
�إن جو بايدن رئي�س بال �ضجة و�ضبط النف�س ب�شكل
دائم؟ غري منطي � ً
أي�ضا .وقد قامت �سي ان ان بعملية
رئي�سا للواليات
ح�سابية� :إنه الوحيد من بني �آخر ً 15
املتحدة مل يعقد م�ؤمت ًرا �صحف ًيا منفردًا يف ال�شهر الأول
من رئا�سته .ما ال�سبب الذي قدمه مدير االت�صال يف
البيت الأبي�ض؟ كان هدفه هو انتظار الكوجنر�س حتى
ي�صادق على حزمة التحفيز العمالقة البالغة 1.9
تريليون دوالر ،وان يتلقى الأم��ري�ك�ي��ون امل�ت��أث��رون بـ
“كوفيد� 19”-شيكاتهم الأوىل ...هل �ستبد�أ حقبة
بايدن اجلديدة بعد ذلك؟ رمبا.

تفا�صيل جمزرة احلوثي بحق املهاجرين يف �سجن �صنعاء
�صنعاء يتحدث فيه الج�ئ�ين ع��ن ق�ي��ام احل��وث�ي�ين بحملة االعتقاالت
وفر�ضهم ،مبالغ ت�صل �إىل � 150أل��ف ري��ال مقابل االف ��راج على كل
�شخ�ص مت اعتقاله من خارج �صنعاء ،و� 70ألف ريال على من اعتقلوا
من داخل �صنعاء».
ً
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال�سجناء دخ�ل��وا يف �إ� �ض��راب ع��ن الطعام احتجاجا على
ال و�صفعاً
معاملة احلوثيني ،مما دفع احلرا�س �إىل االعتداء عليهم رك ً
لكن ال�سجناء دافعوا عن �أنف�سهم و�أخرجوا احلرا�س من داخل ال�سجن.
وحول احل��ادث يقول �سوتي“ :بد�أت اجلرمية ب�إطالق الر�صا�ص على
املهاجرين املحتجني من قبل حرا�س ال�سجن قتل فيه �شخ�صان ،قبل
�أن ت�أتي قوة حوثية وترمي بالقنابل على مئات الأ�شخا�ص املهاجرين
الذين كانوا داخل ال�سجن».
و�أ� �ض��اف �أن امل�ه��اج��ري��ن يتعر�ضون م��ن ق�ب��ل احل��وث�ي�ين لأب���ش��ع �أن ��واع
اجل��رائ��م ،حيث يتم �إج�ب��اره��م على حمل ال�سالح وال�ق�ت��ال ،داع�ي�اً �إىل
�إجراء حتقيق دويل حول ما يتعر�ض له املهاجرون الذين يقيمون حتت
�سلطات ميلي�شيا احلوثي.
من جانبه� ،أكد وزير الإعالم اليمني ،معمر الإري��اين ،التفا�صيل التي

ذكرها جمدا �سوتي ،مطالبا بتحقيق �شفاف وم�ستقل .وقال يف �سل�سلة
ت�غ��ري��دات ن�شرها على �صفحته على ت��وي�تر “�إن امل�ع�ل��وم��ات ت��ؤك��د �أن
احلادثة ج��اءت بعد قيام ميلي�شيا احلوثي بحملة اعتقاالت لالجئني
الأف��ارق��ة م��ن ال���ش��وارع والأ� �س��واق ،وتخيريهم ب�ين االل�ت�ح��اق بدورات
ثقافية وع�سكرية والزج بهم يف جبهات القتال �أو �سجنهم وترحيلهم ،و�أن
الالجئني احتجوا على �سوء املعاملة يف املعتقالت التي تفتقد لأب�سط
املعايري الإن�سانية».
و�أ�ضاف الأرياين �أن “التقارير ت�ؤكد م�ساعي ميلي�شيا احلوثي لطم�س
�أ�سباب ومعامل اجلرمية التي ك�شفت ال�صور والفيديوهات املتداولة
حجم ب�شاعتها ،والتقليل من �أرقام ال�ضحايا ،يف الوقت الذي ك�شفت فيه
املنظمة الدولية للهجرة عن تواجد  900مهاجر يف مراكز االحتجاز،
و�أن �أكرث من  350تواجدوا يف منطقة احلريق حلظة االندالع».
ودعا �إىل ال�ضغط على ميلي�شيا احلوثي لوقف عمليات جتنيد الالجئني
وا�ستغاللهم يف العمليات القتالية ،و�إطالق جميع املحتجزين احرتاما
اللتزامات اليمن يف هذا اجلانب ،وال�سماح لهم بحرية احلركة �أو العودة
الطوعية الآمنة ملن يرغب.

�أعلنت وزيرة ال�صحة وال�سكان امل�صرية الدكتورة هالة زايد �صباح
�أم�س اخلمي�س ،ا�ستقبال �أول جمموعة من �ضحايا الثورة ال�سودانية،
وعددهم  7من �أ�صل  33م�صا ًبا ال�ستكمال عالجهم يف م�ست�شفيات
وزارة ال�صحة.
وقال الدكتور خالد جماهد م�ساعد وزيرة ال�صحة وال�سكان للإعالم
والتوعية واملتحدث الر�سمي للوزارة ،يف بيان ن�شرته رئا�سة جمل�س
ال ��وزراء امل�صرية على موقع في�س ب��وك� ،إن م�صر �ست�ستقبل 33
م�صاباً تباعاً ال�ستكمال عالجهم يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة ،وان
فريقاً طبياً �سي�سافر �إىل ال�سودان لإجراء جل�سات ت�أهيل حركي لعدد
من امل�صابني يف الثورة يف بالدهم ،بالإ�ضافة �إىل تدريب ذويهم على
كيفية رعايتهم.

بريوت
قال وزير الطاقة اللبناين بعد لقاء بالرئي�س مي�شال عون� ،إن لبنان
مهدد بانقطاع التيار الكهربائي ب�شكل كامل عنه ،يف ظل العجز عن
متويل م�شرتيات الطاقة.
وقال غجر بعد اللقاء“ :و�ضعنا الرئي�س عون يف ج ّو ال�ضغط الذي
نعمل به حتى ال ن�صل �إىل العتمة وا�ستنفذنا كل الإمكانات” ،ح�سب
�صحيفة “اجلمهورية” �أم�س اخلمي�س.
و�أ� �ض��اف “ذاهبون �إىل العتمة و�أع�ت�ق��د �أنّ ال �ن��واب ل��ن يقبلوا �أن
يكونوا �شاهدين على ه��ذا الأم��ر واحل � ّل ب�ين �أيديهم ونحن قمنا
مب�س�ؤول ّياتنا».
و�أ��ض��اف “يف امل�ستقبل القريب ل��ن نتمكن م��ن ت��أم�ين الكهرباء ال
من خ�لال �شركة كهرباء لبنان وال عرب امل��ول��دات و�سيكون الو�ضع
�صعباً ،والأ�صعب اخلروج منه” ،قائاً“ :يجب �إيجاد م�صدر ل�شراء
الفيول ونحن اليوم ن�ستخدم وفر  2020ونحتاج �أموا ًال يف املوازنة
اجلديدة وبحاجة �إىل �سلفة لن�ستمر».

عمان
�أعلنت وزارة ال�صحة الأردن�ي��ة ت�سجيل  60وف��اة و� 6649إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستج ّد يف اململكة لريتفع العدد الإجمايل
�إىل  5106وفيات و� 448851إ�صابة.
و�أ�شار املوجز الإعالمي ال�صادر عن رئا�سة ال��وزراء ووزارة ال�صحة
الأردن�ي��ة �إىل �أن عدد احل��االت الن�شطة حال ّياً و�صل �إىل 64440
حالة ،بينما بلغ ع��دد احل��االت التي �أُدخِ �ل��ت �أم�س �إىل امل�ست�شفيات
 430حالة ،فيما غادرت  247حالة.
ولفت �إىل �أن �إجمايل ع��دد احل��االت امل��ؤ ّك��دة التي تتلقى العالج يف
امل�ست�شفيات بلغ  2369حالة ،يف حني بلغ �إجمايل عدد �أ�س ّرة العزل
امل�ستخدمة يف امل�ست�شفيات للحاالت امل��ؤ ّك��دة وامل�شتبهة ليوم �أم�س
الأول  1819بن�سبة �إ�شغال بلغت  ،35%فيما بلغ �إجمايل عدد
�أ�س ّرة العناية احلثيثة امل�ستخدمة يف امل�ست�شفيات للحاالت امل�ؤ ّكدة
وامل�شتبهة ليوم �أم�س الأول  519بن�سبة �إ�شغال بلغت .44%
كما بلغ �إج�م��ايل ع��دد �أج�ه��زة التن ّف�س اال�صطناعي امل�ستخدمة يف
امل�ست�شفيات للحاالت امل�ؤ ّكدة وامل�شتبهة ليوم �أم�س الأول  231جهازاً
بن�سبة �إ�شغال بلغت .22%
بكني
�ص ّوتت غالبية �أع�ضاء جمل�س ال�شعب ال�صيني �أم�س اخلمي�س ل�صالح
�إدخ��ال تعديالت على نظام هونغ كونغ االنتخابي ت�شمل منح بكني
�سلطة رف�ض امل ّر�شحني ،يف �إطار امل�سعى لت�شكيل حكومة “وطنية”
يف املدينة التي �شهدت تظاهرات �ضخمة مطالبة بالدميوقراطية.
وحت ّركت بكني بحزم لتفكيك �أ�س�س الدميوقراطية يف هونغ كونغ بعد
التظاهرات ال�ضخمة التي ه ّزت املدينة عام  2019وتخللها العنف
�أحيانا .وخالل اجتماع جمل�س ال�شعب العام املا�ضي ،فر�ضت قيادة
احلزب ال�شيوعي قانونا وا�سعا للأمن القومي على هونغ كونغ.
وا�ستخدم القانون مذاك ل�سجن ع�شرات املدافعني عن الدميوقراطية
ما �أدى �إىل �إ�ضعاف احلركة االحتجاجية يف املدينة التي كانت تتمتع
بحريات �سيا�سية �أو��س��ع م��ن تلك التي يحظى بها ال�بر الرئي�سي
مبوجب قاعدة “بلد واحد بنظامني».
واخلمي�س ،امتنع ع�ضو واحد فقط عن الت�صويت يف جمل�س ال�شعب
على اخلطوة التي ي�شري معار�ضوها �إىل �أنها ت��دق �آخ��ر �إ�سفني يف
نع�ش احلراك الدميوقراطي يف هونغ كونغ.
و�أفاد الناطق با�سم املجل�س وانغ ت�شني ب�أن القرار يهدف �إىل و�ضع
�سلطة �إدارة املدينة “بحزم يف �أي��دي القوى الوطنية املحبة لهونغ
كونغ».

املحلل ال�سيا�سي اليمني ،حممود الطاهر ،يقول ملوقع “�سكاي نيوز
عربية”� ،إن جماعة احلوثي قامت قبل �أ�سبوعني بو�ضع الالجئني بني
 3خيارات �إما دفع غرامات مالية �أو الذهاب جلبهات القتال ،واخليار
الثالث ك��ان احل��رق ،وعندما رف�ض الالجئون مت احتجازهم و�إطالق
قنابل حارقة على ال�سجن� ،أدت ملقتل املئات منهم.
و�أ�ضاف الطاهر� ،أن الأفعال التي يقوم بها احلوثيون تتخطى ما فعله
تنظيم داع�ش ،ومن الغريب �أن املنظمات الدولية تتعامل معهم كحزب
�سيا�سي ،ولكنهم يف احلقيقة جماعة �إرهابية.
ويوم الثالثاء املا�ضي ،دعت منظمة الهجرة الدولية ،يف �سل�سلة تغريدات
لها على تويرت� ،إىل �إطالق �سراح جميع املهاجرين من مراكز االحتجاز،
ال �سيما �أولئك املحتجزين يف ظروف غري �إن�سانية.
وقالت املنظمة ،يف بيان لها� ،إنها د�أبت منذ �سنوات على الدعوة ب�صورة
علنية وحثيثة �إىل ال�ك� ِّ�ف ع��ن ا�ستخدام م��راك��ز احتجاز املهاجرين يف
اليمن.
و�أ�شارت �إىل �أن “اليمن بلد عبور لع�شرات الآالف من املهاجرين الذين
ي�سافرون بني القرن الأفريقي ،واململكة العربية ال�سعودية».
و�شددت على “توفري احلماية والأمان جلميع الأ�شخا�ص يف كافة �أنحاء
اليمن ،مبن فيهم املهاجرون طيلة بقائهم يف البلد ،وتقع امل�س�ؤولية يف
ذلك على عاتق ال�سلطات يف املنطقة».
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وا�شنطن ت�شرتي  100مليون جرعة �إ�ضافية من لقاح جون�سون
•• وا�شنطن�-أ ف ب

10

�أعلن الرئي�س الأمريكي جو بايدن �أنّ �إدارت��ه �ست�شرتي
 100م�ل�ي��ون ج��رع��ة �إ��ض��اف�ي��ة م��ن ل�ق��اح ج��ون���س��ون �أند
جون�سون امل�ضا ّد لفريو�س ك��ورون��ا ،يف خطوة من �ش�أنها
�أن ت�ضاعف كمية اجلرعات التي �ستح�صل عليها الواليات
املتحدة م��ن ه��ذا ال� ّل�ق��اح .وق��ال ب��اي��دن عقب اجتماع مع
م ��دراء �شركة جون�سون �أن��د جون�سون و��ش��رك��ة الأدوي ��ة
الأم�يرك�ي��ة العمالقة “مريك” اللتني �أعلنتا الأ�سبوع
التو�صل �إىل اتفاق لإنتاج هذا اللقاح �إنّ “تطعيم
املا�ضي
ّ
الأمريكيني هو ال�سبيل الوحيد للتغ ّلب على اجلائحة».

وتزيد هذه الطلبية الإ�ضافية عن حاجة الواليات امل ّتحدة
لأنّ الإدارة الأم�يرك�ي��ة �سبق و�أن �أب��رم��ت ع �ق��وداً ل�شراء
كميات من ال ّلقاحات� ،ستت�س ّلمها بحلول نهاية �أيار/مايو،
تكفيها لتطعيم جميع الأمريكيني البالغني.
لكنّ �س ّيد البيت الأبي�ض �شدّد على وجوب �أن تكون البالدة
جاهزة لكل االحتماالت.
وق� � ��ال “نحن ب �ح��اج��ة �إىل �أق� ��� �ص ��ى ق � ��در مم �ك��ن من
الليونة الكثري م��ن الأم ��ور ق��د حت�صل وعلينا �أن نكون
م�ستعدين».
و�أ� �ض��اف “�إذا ك��ان لدينا فائ�ض ف�سنتقا�سمه م��ع بقية
العامل».

فريق بايدن يلتقي م�س�ؤويل اخلارجية ال�صينية

وال�ت��زم��ت �شركة جون�سون �أن��د جون�سون ت�سليم 100
الواليات املتحدة مليون جرعة من لقاحها وهو من جرعة
واح ��دة وق��د ح�صل ترخي�ص وك��ال��ة الأدوي� ��ة الأمريكية
�ضمن الآلية الطارئة يف نهاية �شباط/فرباير.
ومن �ش�أن هذه الطلبية الإ�ضافية �أن ت�س ّد �أيّ م�شاكل يف
الإنتاج قد تواجه ال ّلقاحني الآخرين امل�ص ّرح بهما يف البالد،
وهما لقاحا �شركتي “فايزر/بايونيتك” و”موديرنا”
اللتني �أبرمت وا�شنطن معهما عقوداً ل�شراء  300مليون
جرعة من كل من هذين ال ّلقاحني .وا�ضطرت الواليات
امل ّتحدة ل�شراء هذه الكمية الكبرية من هذين اللقاحني
لأن كال منهما يعطي على جرعتني.

•• وا�شنطن�-أ ف ب

يجتمع م�س�ؤولو ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية الأ�سبوع املقبل بنظرائهم ال�صينيني يف �أول لقاء بني �أكرب
قوتني يف العامل منذ انتخاب جو بايدن رئي�سا تعهّدوا ب�أن يكون “�صريحا جدا” فيما تبدو وا�شنطن وبكني
على حافة حرب باردة جديدة .و�أعلن وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن الأربعاء �أنه �سيتوقف يف 18
�آذار/مار�س يف �أنكوراج يف الأ�سكا ،يف طريق عودته من رحلته الأوىل �إىل اخلارج والتي �ستقوده �إىل اليابان
وكوريا اجلنوبية بهدف تعزيز حتالفات الواليات املتحدة يف مواجهة ال�صني .وبعدما كان وزير اخلارجية
الأمريكي و�صف ال�صني الأ�سبوع املا�ضي ب�أنها “�أكرب حتد جيو�سيا�سي يف القرن احلادي والع�شرين”� ،سين�ضم
�إليه م�ست�شار الأمن القومي جيك �سوليفان ،للقاء وزير اخلارجية وانغ يي والدبلوما�سي ال�صيني البارز يانغ
جي�شي ،يف اكرب مدن اال�سكا املطلة على املحيط الهادئ .و�أعلن بلينكن على تويرت �أنه يريد الرتكيز على
امل�سائل التي لوا�شنطن “خالفات عميقة” حولها مع بكني .و�أو�ضح الحقا خالل جل�سة ا�ستماع برملانية
“�إنها منا�سبة مهمة بالن�سبة الينا لكي نبحث بطريقة �صريحة جدا املوا�ضيع العديدة التي تثري قلقا ب�ش�أن
�أعمال وموقف بكني التي ت�شكل تهديدا المن وازدهار وقيم الواليات املتحدة و�شركائنا وحلفائنا».

•• الفجر -خرية ال�شيباين
يف مقابلة اعرتافات
���س��ا���س��ك�����س ،ال��ف��ائ��ز
احل��ق��ي��ق��ي ه���و �أوب�����را
وي��ن��ف��ري ،ال��ت��ي زادت
مكا�سبها املالية ب�شكل
ج��ي��د ،وع����ززت هالتها
ال�����دول�����ي�����ة .ميكن
للملكة وينفري فرك
ي��دي��ه��ا :يف ع��م��ر ،67
�أحدثت جنمة القنوات
الأمريكية �ضربة قوية
من خالل احل�صول على
�أول مقابلة ك�برى مع
ع��ائ��ل��ة �سا�سك�س بعد
منفاهما يف كاليفورنيا.
و�إذا كانت مقدمة الربامج م�شهورة
ج� �دًا يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب�سبب
اعرتافات العديد من النجوم ،ف�إن
هذا ال�سبق ال�صحفي اجلديد ي�ؤكد
مكانتها ،ويكمل عملية انت�شارها يف
جميع ال �ق��ارات ،حيث تتم متابعة
مغامرات وند�سور عن كثب.
ن ��اه� �ي ��ك ع � ��ن اجل � ��ان � ��ب امل � ��ايل
ل�ل�ع�م��ل ،ح �ي��ث �أن � �ش��ووب �ي��ز يعني
�أو ًال ال �ب��زن ����س .ويف ه ��ذا املجال،
تعد املنتجة �أوب ��را وينفري �سيدة
�أع �م��ال ره �ي �ب��ة .وح���س��ب �صحيفة
وول ��س�تري��ت ج��ورن��ال ،ف�ق��د كتب
لها �سي ب��ي �إ���س �شي ًكا ب�ح��وايل 8
ماليني دوالر لت�أمني البث الأول
لـ “املوعد االمريي” ،مع ت�ضمني
ال���ص�ف�ق��ة احل ��ق يف �إع � ��ادة ب�ي�ع��ه يف
ال�سوق الدولية.
�أك�ث�ر م��ن �ستني ق�ن��اة يف العامل
كانت على اخل��ط ،مع العديد من
العقود املختلفة ،و�أهمها بال �شك
ت�ل��ك ال �ت��ي مت توقيعها م��ع �شبكة
“�آي ت��ي يف” ال�بري �ط��ان �ي��ة التي

�سيدة احلوارات املثرية

�ستبقى املقابلة الدجاجة التي تبي�ض ذهبا:

مقابلة تدر ذهبا

فوز �أوبرا وينفري باجلائزة الكربى على ظهر هاري وميغان
ا�ستعادت �سي بي ا�س جزئ ًيا ا�ستثماراتها من خالل بيع الـ  30ثانية من الإعالنات مقابل � 325ألف دوالر
مل يتلق �آل �سـا�سـك�س �أي دوالر مقابـل اعرتافــاتهــم حتى لـو ي�صعب ت�صديـق ذلك

ت�سلمت من �سي بي �إ�س ً
�شيكا بحوايل  8ماليني دوالر لت�أمني البث الأول لـ «املوعد الأمريي»
انفقت مليون جنيه �إ�سرتليني (ما
يقرب من  1.4مليون دوالر) لبث
م�ساء الإث�ن�ين يف اجن�ل�ترا .ام��ا يف
فرن�سا ،ف�إن “تي ام �سي” هي التي
و��ض�ع��ت ي��ده��ا يف ج�ي�ب�ه��ا ،دون �أن
تتحدث عن �سعر ال�شراء.
م��ع يف ال�ن�ه��اي��ة ن�ت��ائ��ج ج �ي��دة يف
ن�سب امل�شاهدة .وهكذا جمعت قناة
�سي ب��ي �إ���س �أك�ث�ر م��ن  17مليون

م�شاهد يوم الأحد ،ونحن بعيدون
ع��ن امل�ق��اب�ل��ة م��ع م��اي�ك��ل جاك�سون
بوا�سطة �أوب��را عام  ،1993والتي
��ش��اه��دت�ه��ا �أك �ث�ر م��ن  30مليون
�أ�� �س ��رة ،ل�ك�ن�ه��ا واح� ��دة م��ن �أف�ضل
الن�سب على القناة الأمريكية خارج
املناف�سة الريا�ضية.
��س��ي ب��ي ا� ��س ،ال �ت��ي راه �ن��ت على
اهتمام اجلمهور ،ا�ستعادت جزئ ًيا

ا�ستثمارها م��ن خ�لال بيع ال�ـ 30
ثانية من الإعالنات مقابل 325
�أل� � ��ف دوالر� ،أي � �ض �ع��ف ال�سعر
التقليدي ...ويف �إجن�ل�ترا ،حققت
قناة “�آي تي يف” � ً
ريا
أي�ضا ً
جناحا كب ً
يف امل�شاهدة بـ  11مليون بريطاين
�أم��ام جهازهم� .أما بالن�سبة لـ “تي
ام �سي” ،فقد حققت � ً
أي�ضا نتيجة
جيدة جدًا مع  1.5مليون م�شاهد

قذائف فارغة «باب رزق» لعائالت يف �شمال غرب �سوريا

ملت�صقون ب�شا�شاتهم لال�ستماع
�إىل �أ�سرار �سا�سك�س.
ثالث �سنوات من التقارب
خططت �أوبرا لهذه ال�ضربة منذ
فرتة طويلة .لقد كانت قريبة من
ميغان يف رب�ي��ع ع��ام  ،2018قبل
زف��اف �ه��ا ،وح���ص�ل��ت ع�ل��ى م��وع��د يف
ق�صر كن�سينغتون ،قبل �أن تربطها

�صحف عربية :بعد ت�شكيل احلكومة � ...ضوء يف �آخر النفق الليبي

•• معرة م�رصين�-أ ف ب

•• عوا�صم-وكاالت

يف � �س��اح��ة خ � ��ردة �أ� �ش �ب��ه مب�ستودع
ذخرية يف �شمال غرب �سوريا ،ينهمك
م��ال��ك ،الطفل ذو ال�سنوات الت�سع،
برتتيب قذائف هاون وجدت عائلته
يف تفكيكها وب�ي��ع ح��دي��ده��ا م�صدراً
للرزق.
وي �ق��ول ح���س��ن ج�ن�ي��د ( 37عاماً)،
الذي يدير و�أ�شقا�ؤه �ساحة خردوات
يف بلدة معرة م�صرين جنوب �إدلب،
لوكالة فران�س بر�س “حتولت �أدوات
القتل والإجرام التي كان يُق�صف بها
النا�س �إىل باب للرزق».
يف ��س��اح��ة اخل� ��ردة ،ي���س�تري��ح ثالثة
�أط �ف��ال ع�ل��ى ظ�ه��ر ��ش��اح�ن��ة �صدئة،
بينما يلهون بقذائف ه��اون فارغة.
ع�ل��ى م���س��اف��ة �أم �ت��ار م�ن�ه��م ،يحاول
طفل �آخر �أن يحمل ب�صعوبة قذيفة،
يكاد وزنها يتجاوز وزنه .وما ان يبلغ
وجهته يف ال�ساحة الهثاً ،حتى يرميها
بني كومة من الذخرية واحلديد.
يف العام  ،2016وعلى وقع املعارك
وال� � � �غ � � ��ارات ،ف � � � ّر ج �ن �ي��د م� ��ن بلدة
اللطامنة يف �شمال حماة وانتقل مع
عائلته و�أ�شقائه وعائالتهم �إىل معرة
م�صرين.
وب�ع��دم��ا ط ��ال ال �ن ��زوح ،ق ��رر الرجل
وهو �أب لأربعة �أطفال بينهم مالك،
ا��س�ت�ئ�ن��اف ع�م�ل��ه يف ب�ي��ع اخل� ��ردوات
م��ن بقايا ��س�ي��ارات و�أل� ��واح حديدية
وخزانات مياه ،وكل ما تقع يداه عليه
من حديد ،وهي جتارة اعتاد عليها.
لك ّنه �أ�ضاف يف معرة م�صرين نوعاً
جديداً على الئحة الب�ضائع :قذائف
وذخ��ائ��ر ا�ستخدمتها ق ��وات النظام
والف�صائل املقاتلة خالل املعارك من
دون �أن تنفجر.
وي � �ق� ��ول جُ �ن �ي ��د “حني ج �ئ ��ت هنا
وجدنا �إ�ضافة جديدة �إىل املهنة هي
القذائف التي ق�صفها النظام لكنها
مل تنفجر».
ويعمل جنيد اليوم مع � 15شخ�صاً
م��ن �أف � ��راد ع��ائ�ل�ت��ه ،ب�ي�ن�ه��م �أطفال،
يف � �س��اح��ة اخل � ��ردة ال���ض�خ�م��ة .وقد

مل تعرف ليبيا منذ  ،2011بعد
�سقوط نظام العقيد معمر القذايف،
�إجماعاً داخلياً وخارجياً مثل الذي
قوبلت به احلكومة اجلديدة التي
�صادق على ت�شكيلها الربملان �أم�س
الأول الأربعاء ،ما فتح الباب �أمام
فر�ص ت�سوية الأزمة ،و�إنقاذ ليبيا
من الف�شل والإره��اب ،لتخرج من
النفق املظلم الذي تردت فيه.
وح �� �س��ب � �ص �ح��ف ع��رب �ي��ة � �ص ��ادرة
�أم�س اخلمي�س دخلت ليبيا ر�سمياً
�أم����س الأول مرحلة الق�ضاء على
ازدواج� �ي ��ة امل�ن��ا��ص��ب وامل�ؤ�س�سات،
و��س��ط ت��رح�ي��ب حم�ل��ي ،و�إقليمي،
ودويل كبري.
اكت�سبت العائلة مع الوقت التجربة
الكافية لتفكيك تلك القذائف ،وفق
قوله.
يف ب �ع ����ض الأح � �ي� ��ان ،ي�ت�ل�ق��ى جنيد
والعاملني معه ات�صاالت من مدنيني
وج ��دوا ق��ذائ��ف غ�ير منفجرة قرب
منازلهم ي��ري��دون بيعها .ويف �أحيان
�أخ� � ��رى ،ي �ت��وج �ه��ون ب��أن�ف���س�ه��م �إىل
مناطق �شهدت ق�صفاً �أو ا�شتباكات
ل�ل�ب�ح��ث ب�ي�ن ال��رك��ام ع��ن ذخ�ي�رة �أو
الر�صا�صات التي ي�ستخدمها مقاتلو
الف�صائل لأ�سلحتهم الر�شا�شة.
ويعمل الفريق على تفكيك القذائف
والذخائر وا�ستخراج امل��واد املتفجرة
منها يف مكان �سقوطها ،قبل نقلها
ب�شكل �آمن �إىل �ساحة اخلردة لبيعها،
وفق جنيد.
ويو�ضح “نزيل اخلطر منها ثم نبيع
حديدها لل�صناعيني ،فتكون م�صدر
ع�ي����ش لنا” .وي���ض�ي��ف “منهم من
ي�أخذها لي�صنع منها املدافئ ،ومنهم
من يحملها اىل معامل �صهر احلديد
لتحويلها اىل حديد بناء».
وال ت��ذه��ب امل � ��واد امل �ت �ف �ج��رة �سدى،
�إذ ي���ش�تري�ه��ا ال �ع��ام �ل��ون يف املقالع

ال�ستخدامها يف تفجري ال�صخر ،وفق
جنيد.
وغ��ال �ب �اً م��ا مت�ت�ل��ىء ��س��اح��ة اخل ��ردة
بالقذائف ب�شكل خا�ص بعد الهجمات
الع�سكرية التي ت�شنها ق��وات النظام
على املنطقة.
وم�ن��ذ ��س�ي�ط��رة هيئة حت��ري��ر ال�شام
(ال�ن���ص��رة ��س��اب�ق�اً) وف�صائل مقاتلة
�أخ��رى على حمافظة �إدل��ب ومناطق
حم� ��اذي� ��ة ل �ه ��ا يف ال � �ع� ��ام ،2015
تعر�ضت املنطقة لق�صف كثيف �شنته
ق ��وات ال�ن�ظ��ام ق�ب��ل �أن تن�ضم �إليها
الطائرات احلربية الرو�سية.
و� �ش� ّ�ن احل�ل�ي�ف��ان ع�م�ل�ي��ات ع�سكرية
وا�سعة يف املنطقة مكنت قوات النظام
من التقدم فيها �شيئاً ف�شيئاً ،وكان
�آخ��ره��ا ه�ج��وم ا�ستمر ث�لاث��ة �أ�شهر
بني العامني  2019و 2020انتهى
ب�سيطرة القوات احلكومية على �أكرث
من ن�صف م�ساحة �إدلب.
ويقول �أبو �أحمد ،العامل يف ال�ساحة،
“يكرث ال� �ع� �م ��ل �أث� � �ن � ��اء احل� �م�ل�ات
الع�سكرية ،ويق ّل يف �أيام الهدوء».
وي�ؤكد �أن “اخلوف يكمن يف �أن تبقى
القذيفة بني الأهايل».

ب �ح �� �س ��ب دائ� � � � ��رة الأمم امل� �ت� �ح ��دة
ل�ل ��إج� ��راءات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب ��الأل �غ ��ام ،ال
ت� � ��زال الأل � �غ � ��ام وخم �ل �ف ��ات احل ��رب
القابلة لالنفجار والعبوات النا�سفة،
وج�م�ي�ع�ه��ا ي���ص�ع��ب ر� �ص��ده��اُ ،ت�شكل
خطراً على حياة ماليني ال�سكان يف
�سوريا.
يف ال�ساحة ال�ضخمة ،يجد الأطفال
م�ساحة للهو واللعب �أي�ضاً.
يقول عبد ال�ك��رمي (ع�شر �سنوات)،
وه��و اب��ن �شقيق جنيد“ ،نلعب بني
ال �� �س �ي ��ارات ون �ع �م��ل �أي� ��� �ض� �اً يف فرز
القذائف».
و�ألقى النزاع ،ال��ذي يدخل منت�صف
ال�شهر احل��ايل عامه احل��ادي ع�شر،
ب�ظ�لال��ه ع�ل��ى �أط �ف��ال ��س��وري��ا .وبات
�أكرث من ن�صفهم يفتقرون للتعليم،
بح�سب الأمم املتحدة.
ال يخفي عبد الكرمي خوفه من �أن
تنفجر �إح��دى القذائف ،التي يقول
ع�ن�ه��ا “بتنا ن �ع��رف � �ص��اروخ الغراد
وقذائف الهاون والر�شا�ش والقنابل
العنقودية».
وي���ض�ي��ف مبت�سماً “ت�أتينا �أ�شكال
و�ألوان منها».

ع�ل�اق��ة و ّد �أي �� ً��ض ��ا م ��ع والدتها.
ب �ع��د دع��وت �ه��ا �إىل ح �ف��ل الزفاف
الأم �ي��ري�� ،س�ت�ك��ون ب�ع��د ذل��ك �أول
م��ن ي��دع��م ال��زوج�ي�ن يف رغبتهما
يف ال�ت�ح��رر ،مبقية على التوا�صل
معهما ،ومقدمة ن�صائحها -لقد
ا��س�ت�ق��ر �سا�سك�س ك �ج�يران ل�ه��ا يف
ب�ل��دة مونتي�سيتو الأن�ي�ق��ة ج �دًا يف
كاليفورنيا.

بعد عام من نفيهما ،كان التوقيت
منا�س ًبا لإقامة احلدث الإعالمي.
تفاو�ضت �أوبرا وينفري على �سبقها
م��ع ال�شبكات الرئي�سية ،منها �أي
بي �سي وان بي �سي ،قبل �أن تتفق
را مع �سي بي ا�س ،التي عملت
�أخ�ي ً
معها لفرتة طويلة .وتظل �شركتها
هاربو للإنتاج هي املالكة للمحتوى،
الذي �سيجلب لها ،بالإ�ضافة �إىل 8

ماليني دوالر ثمن ال�شراء ،مداخيل
جيدة يف ال�سنوات القادمة ،يف �شكل
مقتطفات �أو �إعادة عر�ض .ما يكفي
لت�ضخيم ث��روت �ه��ا ال �ت��ي جت ��اوزت
 2.5مليار دوالر ،وف ًقا لفورب�س،
مما يجعلها �أقوى امر�أة يف �صناعة
ال�ت�رف �ي��ه يف ال� ��والي� ��ات املتحدة.
وح �� �س��ب ��ص�ح�ي�ف��ة وول �سرتيت
ج��ورن��ال ،مل يتلق �آل �سا�سك�س �أي
دوالر مقابل اعرتافاتهم .حتى لو
كان من ال�صعب ت�صديق ذلك ،مبا
�أن�ه��م يعتزمون الآن حتقيق دخل
من جوالتهم �أو تدخالتهم العامة،
وميكننا �أن نفرت�ض �أن�ه�م��ا راهنا
ع�ل��ى ال �ق��وة ال �ن��اري��ة ل�صديقتهما
�أوبرا لتح�سني خطتهما االت�صالية
ورب � � � ��ط ع �ل ��اق� � ��ات .ان ه � � ��ذا هو
�سالحهما الأخ�ير يف ال��وج��ود �ضد
�آل ون ��د�� �س ��ور :ك �ل �م��ا زاد تعاطف
اجلمهور معهم ،زادت �شعبيتهم...
ل�ك��ن ،ب�ف��رط العويل وال�ب�ك��اء على
ف �ق��دان احل �ي��اة ال��ذه�ب�ي��ة ،ف�إنهما
ي�خ��اط��ران ب ��إره��اق املعجبني بهما
و�إثارة مللهم.

توحيد امل�ؤ�س�سات
ويف ه ��ذا ال���س�ي��اق ق��ال��ت �صحيفة
“ال�شرق الأو�سط” �إن ليبيا
ب � ��د�أت “�أم�س الأول الأربعاء”
بعد امل�صادقة على وزراء حكومة
الوحدة الوطنية ،توحيد امل�ؤ�س�سات

ر� �س �م �ي �اً ،ال �ت��ي ظ �ل��ت م��وزع��ة بني
ال�شرق والغرب على امتداد �سنوات.
و�أو��ض��ح ع�ضو الهيئة الت�أ�سي�سية
ل�صياغة م���ش��روع ال��د��س�ت��ور عمر
النعا�س ،لل�صحيفة �أن احلكومة
اجل��دي��دة مطالبة بتوفري “حياة
ح� ��رة ك��رمي��ة ل �ل �� �ش �ع��ب ،وتر�سيخ
الأم� � � ��ن وال� ��� �س�ل�ام واال�� �س� �ت� �ق ��رار
يف ج �م �ي��ع الأن � �ح� ��اء ،و�أن ت�سعى
لتمكني ال�شعب من ممار�سة حقه
الد�ستوري وقول كلمته الفا�صلة،
من خالل اال�ستفتاء على م�شروع
ال��د� �س �ت��ور ،ال� ��ذي �أق ��رت ��ه الهيئة
املنتخبة منذ قرابة �أربعة �أعوام».
و�سيكون على احلكومة اجلديدة
الت�صدي مل�صاعب ع��دة ،من �أزمة
اقت�صادية خانقة� ،إىل ارتفاع حاد
يف البطالة ،والت�ضخم واخلدمات
امل ��زري ��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل اجلماعات
امل�سلحة امل�سيطرة ع�ل��ى �شركات،
و�أعمال ،وحتى م�ؤ�س�سات الدولة.
طي �صفحة الإ�سالم ال�سيا�سي
من جانبها قالت �صحيفة “العرب”

اللندنية �إن امل�صادقة على حكومة
الوحدة الوطنية� ،أحيت الآمال يف
ط��ي �صفحة االن�ق���س��ام واحل ��روب
والفو�ضى ،واالنق�سام بعد انقالب
م �ي �ل �ي �� �ش �ي��ات م��دع��وم��ة م ��ن تيار
الإ� � �س �ل�ام ال �� �س �ي��ا� �س��ي ع �ل��ى نتائج
االنتخابات يف ليبيا.
و� �ش��ددت ال�صحيفة على �أن امللف
الأمني ،هو الذي �سيحدد م�ستقبل
احلكومة اجلديدة ،خا�ص ًة �إخراج
املرتزقة ،وحل امليلي�شيات ،وح�صر
ال� ��� �س�ل�اح ب �ي ��د ال � ��دول � ��ة ،م ��ذك ��رة
ب �ح��دي��ث ال��دب �ي �ب��ة �أم � ��ام الربملان
ال �ث�ل�ائ ��اء ،وق ��ول ��ه �إن “املرتزقة
خنجر يف ظهر ليبيا ،وال ب��د من
العمل على �إخراجهم ومغادرتهم».
ترحيب وا�سع
ومن جهته �أ�شار موقع “�إندبندنت
عربية” �إىل ال�ترح�ي��ب الوطني
والإقليمي والدويل الوا�سع ،الذي
ق��اب��ل م �� �ص��ادق��ة جم �ل ����س النواب
ال �ل �ي �ب��ي ع �ل��ى ت���ش�ك�ي��ل احلكومة
اجل��دي��دة ،ومل تت�أخر دول العامل

ومنظماته الإقليمية والدولية،
م��ن وا��ش�ن�ط��ن �إىل م��و��س�ك��و ،ومن
بروك�سل �إىل الريا�ض و�أبوظبي،
يف الرتحيب بها ،ما يك�شف حجم
الآمال املعقودة على جناحها لوقف
ن�سق التدهورالذي �سببته الأزمة
داخلياً وخارجياً.
ونقل املوقع عن الربملانية الليبية
ع���ض��و جم�ل����س ال� �ن ��واب �أ�سمهان
ب��ال�ع��ون� ،أملها يف �أن “تكون هذه
احل �ك��وم��ة امل �ن �ت �ظ��رة �أف �� �ض��ل من
� �س��اب �ق��ات �ه��ا يف حت �ق �ي��ق تطلعات
الليبيني” ،مُ�ضيفة �أن اجلميع يف
الداخل واخل��ارج ،ينتظر �أن تلتزم
احل�ك��وم��ة اجل��دي��دة بـ”م�شروعها
الذي حدده رئي�سها ،ووفق جدوله
الزمنى املحدد ل��ه ،حتى ت�صل بنا
�إىل ال �ن �ت��ائ��ج امل ��رج ��وة ،وال تكون
م�ث��ل احل�ك��وم��ات ال���س��ت ال�سابقة،
التي عمقت االنق�سامات ،وامل�شاكل،
وا��س�ت�ن��زف��ت امل ��ال ال �ع��ام ،و�أه� ��درت
قوت ال�شعب الليبي».
�سابقة تاريخية
من جانبه توقف موقع “احلرة”
الإخ�ب��اري عند احل�ضور الن�سائي
ال�ل�اف ��ت يف احل �ك��وم��ة اجل ��دي ��دة،
يف ��س��اب�ق��ة م��ن ن��وع�ه��ا يف التاريخ
ال�سيا�سي الليبي احلديث.
و�أ��ش��ار امل��وق��ع �إىل ح�ضور  5ن�ساء
يف حكومة الدبيبة� ،أبرزهن وزيرة
اخلارجية ووزيرة العدل ،يف �سابقة
تاريخية يف ليبيا.
ونقل املوقع عن املحلل ال�سيا�سي
ج �م��ال ع �ب��د امل �ط �ل��ب �أن “�إ�سناد
ه��ذه ال ��وزارت لن�ساء ،يف احلكومة
ال �ل �ي �ب �ي��ة ،ي �ع��د م� ��ؤ�� �ش ��راً �إيجابياً
ل��رج��وع ليبيا لل�ساحة الدولية”،
مُ�ضيفا �أن “الدبيبة �أراد �أن يبعث
ر��س��ال��ة للعامل �أن ليبيا اجلديدة
كذلك حترتم املر�أة وتقدر �ضرورة
�إ�� �ش ��راك� �ه ��ا يف ع �م �ل �ي��ة االن �ت �ق ��ال
ال�سيا�سي».
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وا�شنطن :ال رفع للعقوبات عن طهران قبل عودتها اللتزاماتها النووية
•• وا�شنطن�-أ ف ب

�شدّدت وا�شنطن على �أ ّنها لن ترفع �أ ّياً من العقوبات التي تفر�ضها على
طهران قبل �أن تعود الأخ�يرة �إىل احرتام كامل االلتزامات املن�صو�ص
عليها يف االتفاق النووي الإي��راين ،معتربة �أنّ الكرة يف هذا امللفّ هي
الآن يف ملعب اجلمهورية الإ�سالمية.
وق��ال وزي��ر اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن خالل جل�سة ا�ستماع
�أمام جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف جمل�س النواب �إنّ “الكرة يف ملعبهم
(الإيرانيني) ملعرفة ما �إذا كانوا مهت ّمني حقاً بحوار دبلوما�سي �أم ال.
نحن مهت ّمون به» .وذ ّكر الوزير الأمريكي ب�أنّ الواليات امل ّتحدة قبلت
دع��وة �أوروب�ي��ة للم�شاركة يف ح��وار مبا�شر مع اجلمهورية الإ�سالمية،
“لكنّ �إيران حتى الآن قالت ال» .ويف � 2018سحب الرئي�س الأمريكي

ال�سابق دونالد ترامب بالده �أحادياً من االتفاق املربم بني �إيران والدول
ال �ك�برى يف  2015وال��رام��ي �إىل م�ن��ع اجل�م�ه��وري��ة الإ��س�لام�ي��ة من
امتالك قنبلة ذرية ،معتربا �أنّ الن�ص غري كاف ،و�أعاد فر�ض العقوبات
الأمريكية عليها .وبعد عام من ذلك ،بد�أت �إيران بالرتاجع تدريجاً عن
العديد من االلتزامات الأ�سا�سية يف االتفاق املربم يف فيينا بينها وبني
ك ّل من الواليات املتحدة وفرن�سا وبريطانيا ورو�سيا وال�صني و�أملانيا.
و�أب��دت �إدارة بايدن ا�ستعدادها للعودة �إىل االتفاق ،م�شرتطة �أن تعود
�إيران �أو ًال �إىل الوفاء بالتزاماتها .يف املقابل ،ت�شدّد طهران على �أولوية
رفع العقوبات عنها ،م�ؤ ّكدة �أنها �ستعود �إىل التزاماتها يف حال قامت
ال��والي��ات امل� ّت�ح��دة ب��ذل��ك .لكنّ الرئي�س ال��دمي��وق��راط��ي حما�صر بني
م�ؤيدي االتفاق ومعار�ضيه .فامل�ؤيدون ّ
يح�ضونه على الإ�سراع حتى ال
ي�ضطر بعد االنتخابات �إىل التعاطي مع قيادة جديدة �أكرث عداء حلوار

مع وا�شنطن ،فيما يدعوه املعار�ضون لعدم تقدمي �أي تنازل قبل قيام
طهران بخطوات فعلية.
وج ��ه  140ن��ائ �ب �اً �أم�ي�رك �ي �اً ،ن�صفهم م��ن اجلمهوريني
وال �ث�ل�اث��اء ّ
والن�صف الآخر من الدميوقراطيني ،ر�سالة �إىل بلينكن يطالبونه فيها
بالتفاو�ض على اتفاق �أو�سع نطاقاً و�أك�ثر �صرامة مع �إي��ران .غري �أنّ
بايدن يقول �إنه يريد العودة �أو ًال �إىل اتفاق  ،2015واعتماده نقطة
انطالق للتفاو�ض على التزامات “�أقوى واكرث ا�ستدامة».
ور ّداً على ��س��ؤال من �أح��د ال�ن��واب ع ّما �إذا ك��ان وزي��ر اخلارجية يتعهّد
عدم تقدمي �أيّ تنازل لإيران ملج ّرد انتزاع موافقتها على قبول الدعوة
الأوروبية للحوار مع وا�شنطن قال بلينكن “نعم».
ال بل �إنّ بلينكن �شدّد على �أنّ الواليات املتحدة لن ترفع �أياً من العقوبات
ال�سارية على اجلمهورية الإ�سالمية قبل �أن تعود الأخرية �إىل احرتام

ق���ام���ت ال�����ش��رط��ة
م�����س��اء الأرب���ع���اء
ب��ف���� ّ�ض اع��ت�����ص��ام
احلزب الد�ستوري
احل����ر �أم������ام مقر
فرع احتاد العلماء
امل�سلمني بتون�س
واخ����ل���اء امل���ك���ان
ب����ال����ق����وة و����س���ط
ت�����واج�����د �أم���ن���ي
مكثّف.
وت��و ّل��ت ال ��وح ��دات الأم �ن �ي��ة �إزال ��ة
خيمة االعت�صام بقرار �إخالء �صادر
ع ��ن حم��اف��ظ ال �ع��ا� �ص �م��ة تون�س،
كما قامت ب�إزالة خيمة االعت�صام
ال�ت��ي ر ّك��زه��ا ع��دد م��ن النا�شطني
املتعاطفني مع فرع احت��اد العلماء
امل�سلمني واملح�سوبني على حركة
النه�ضة وائتالف الكرامة.
وه � �دّدت رئي�سة احل ��زب الد�ستور
احل��ر ع�ب�ير م��و��س��ي ب�شنق نف�سها
�إذا ما مت رفع خيمة االعت�صام التي
مت تركيزها �أم��ام مقر ف��رع احتاد
العلماء امل�سلمني يف تون�س.
و� � �ش� ��ددت م��و� �س��ي ع �ل��ى �أن� �ه ��ا لن
ت�غ��ادر خيمة االع�ت���ص��ام و�صرحت
متوجهة ل��وايل تون�س ‘لن �أغادر
االع�ت���ص��ام ومي�ك�ن��ك ه��دم اخليمة
على ر�أ�سي.»...
واتهمت رئي�سة احلزب الد�ستوري
احل��ر ،عبري مو�سى ( 47عاما)،
قوات الأمن با�ستعمال الغاز امل�سيل
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عبري مو�سي تزور نائبا من حزبها ا�صيب عند فك االعت�صام

املكي حركة ال�شعب تدين

••الفجر  -تون�س

كامل االلتزامات املن�صو�ص عليها يف االتفاق النووي .وخ�لال جل�سة
اال�ستماع �أ ّك��د وزي��ر اخلارجية �أنّ ما يُحكى عن �أنّ الإدارة الأمريكية
�أع�ط��ت ��ض��وءاً �أخ�ضر ل��دول مع ّينة ،مثل ك��وري��ا اجلنوبية �أو العراق،
للإفراج عن مليارات من الدوالرات من �أموال النفط الإيراين املج ّمدة
لديها مبوجب العقوبات الأمريكية ،لي�س �سوى معلومات “خاطئة».
و�أ ّكد بلينكن �أنّ �أيّ �ضوء �أخ�ضر بهذا ال�ش�أن لن ي�صدر �إال بعد �أن تعود
اجلمهورية الإ�سالمية �إىل االتفاق النووي.
وقال “�إذا عادت �إيران �إىل الوفاء بالتزاماتها مبوجب االتفاق النووي،
ف�سنفعل الأمر نف�سه» .و�أو�ضح �أنّ “هذا الأمر �سي�شمل � -إذا تع ّلق الأمر
بذلك� ،إذا وفت �إي��ران بالتزاماتها كما ينبغي  -تخفيف العقوبات كما
ين�ص عليه االتفاق ( )...ولكن ما مل ت ُعد �إي��ران ،و�إىل �أن تعود� ،إىل
ّ
الوفاء بالتزاماتها ،فلن حت�صل على هذا التخفيف».

مو�سي ت�ؤكد ا�ستنادها �إىل م�ؤيدات قانونية

ا�ستخدام القوة ّ
لف�ض اعت�صام الد�ستوري احلر!...

�سرب �آراء :توا�صل ت� ّصدر الد�ستوري احلر نوايا الت�صويت يف الت�شريعية وعبري الثانية يف الرئا�سية

حركة م�شروع تون�س ت�ساند
اعت�صام احلزب الد�ستوري احلر
ل�ل��دم��وع واالع� �ت ��داء ب��ال�ع�ن��ف على
�أن �� �ص��اره��ا .ون �� �ش��رت م��و� �س��ي على
�صفحة احل ��زب الر�سمية مقطع
ف �ي��دي��و ،ي� ��ؤك ��د ا� �س �ت �ع �م��ال ق ��وات
الأمن الغاز امل�سيل للدموع لتفريق
املعت�صمني املطالبني بغلق املقر.
وح� ��اول� ��ت ع �ب�ي�ر م��و� �س��ي ال� �ع ��ودة
واالع� �ت� ��� �ص ��ام �أم� � � ��ام م� �ق ��ر احت� ��اد
القر�ضاوي لكن مت منعها من قبل
الأم ��ن .ومت �أم ����س اخلمي�س غلق
ج�م�ي��ع م�ن��اف��ذ � �ش��ارع خ�ي�ر الدين
ب��ا��ش��ا ب��ال�ع��ا��ص�م��ة وو� �ض��ع حواجز
ح��دي��دي��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى مدخل
ال���ش��ارع الرئي�سي وجميع الأنهج
الفرعية امل ��ؤدي��ة ل��ه ،و��س��ط وجود
�أمني مكثف

و�شهد اعت�صام احل��زب الد�ستوري
احلر �أمام مقر فرع احتاد العلماء
امل�سلمني التحاق ن��واب من حركة
النه�ضة ال��ذي��ن ح��اول��وا الدخول
للمقر �إ ّال � ّأن ال��وح��دات الأمنية
ح��ال��ت دون ذل ��ك مل �ن��ع التحاقهم
ب�أن�صار الد�ستوري احلر.
وع �م��دت ع�ن��ا��ص��ر ت��اب�ع��ة ل�ك��ل من
ائ �ت�ل�اف ال �ك��رام��ة وح� ��زب حركة
النه�ضة الإ�سالمي مل�ساندة قوات
الأمن يف ف�ض االعت�صام.
ويعت�صم �أن�صار احلزب منذ �أ�شهر،
�أم ��ام مقر ف��رع االحت ��اد مطالبني
احلكومة ب�إيقاف ن�شاطه ويتهمون
القائمني عليه ،وجلهم من املنتمني
حلركة النه�ضة “بدعم الإرهاب

و�إقامة دورات تكوينية ت�شجع على
العنف والتطرف وتخدم التيارات
الدينية املت�شددة».
و�أ ّك��دت رئي�سة احل��زب الد�ستوري
احل��ر � ّأن لديها م ��ؤي��دات قانونية
ت�ستند عليها يف اع�ت���ص��ام�ه��ا من
�أج��ل اي�ق��اف ن�شاط جمعية احتاد
العلماء امل�سلمني.
التدخل الأم�ن��ي لف�ض االعت�صام
اثار موجة تنديد من بع�ض القوى
وال� ��وج� ��وه ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة .ويف هذا
ال�سياق عبرّ ت ،حركة ال�شعب على
ل�سان القيادي والنائب عن احلركة
بالربملان هيكل املكي عن م�ساندتها
ودعمها لعبري مو�سى يف مطالبتها
بحل فرع احتاد علماء امل�سلمني.
ون � � � � ��دد ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع � � ��ن ال� �ك� �ت� �ل ��ة
الدميقراطية ورئي�س جلنة املالية
مبجل�س نواب ال�شعب قيام القوات
بف�ض اع�ت���ص��ام ال��د��س�ت��وري احلر
ب��ال �ق��وة م ��ن ام� � ��ام ف ��رع االحت ��اد
العاملي لعلماء امل�سلمني بالعا�صمة،

واعترب املكي ان فرع املنظمة هي:
“جمعية �إره ��اب� �ي ��ة وه� ��ي احت ��اد
علماء الناتو وه��و احت��اد االعتداء
على تون�س وعلى التون�سيني ومن
يحميها �إرهابي».
وق��ال املكي ان��ه وبغ�ض النظر عن
اخل�ل�اف��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة ب�ين حزبه
وب�ي�ن ح��زب ال��د��س�ت��وري احل ��ر ،اال
انه يدعم احلزب يف اخلطوة التي
ات �خ��ذه��ا ب��االع �ت �� �ص��ام واملطالبة
ب�ح��ل ه��ذه امل�ن�ظ�م��ة ال �ت��ي و�صفها
بالإرهابية ،ون��دد املكي با�ستعمال
ال � �ق� ��وة ل �ف ����ض ه� � ��ذا االع �ت �� �ص ��ام
وب � � ��االع � � � �ت � � ��داءات ال� � �ت � ��ي ط ��ال ��ت
ال���ص�ح�ف�ي�ين قائال ”:ك ��ان على
رئ�ي����س احل�ك��وم��ة ه���ش��ام امل�شي�شي
مقاومة الإرهاب بدل ف�ض اعت�صام
�سلمي».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ن ��دد ال �ن��ائ��ب امل�ستقل
ح��امت املليكي يف ت��دوي�ن��ة ل��ه �أم�س
اخل �م �ي ����س ،ب��ا� �س �ت �ع �م��ال ال� �ق ��وات
الأم� �ن� �ي ��ة ل �ل �ق ��وة ول�ل�اع �ت �ق ��االت

غلق جميع املنافذ امل�ؤدية اىل
�شـارع مقـر احتـاد القر�ضـاوي

ال�ع���ش��وائ�ي��ة خ�ل�ال االحتجاجات
الأخ�ي�رة وتعمدها قمع املحتجني
و�صوال اىل ف�ض اعت�صام مرخ�ص
ل ��ه ب ��ال �ق ��وة ،يف �إ� � �ش� ��ارة اىل قيام
ال �ق ��وات الأم �ن �ي��ة ب�ف����ض اعت�صام
احل��زب الد�ستوري احلر ام��ام فرع
االحت ��اد ال�ع��امل��ي لعلماء امل�سلمني
بالعا�صمة.
وقال النائب ح�سني جنيح عن كتلة
حتيا تون�س� ،إنه من غري املقبول �أن
تقف احلكومة دون حتريك �ساكن
فيما يخ�ص التجاوزات التي يقوم
بها االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني
ف� ��رع ت��ون ����س م ��ن خ� ��رق للقانون
وملدنية الدولة ،وفق ت�صريحه.
واك � � ��دت ح ��رك ��ة م� ��� �ش ��روع تون�س

يف ب�ل�اغ ل �ه��ا ،مت���س�ك�ه��ا ب��احل��ق يف
االع �ت �� �ص��ام وال �ت �ظ��اه��ر ،وم ��ؤك��دة
رف�ضها لالعتداء على ه��ذا احلق
ال��د� �س �ت��وري“ :ترف�ض االعتداء
على احلق الد�ستوري يف االعت�صام
وال � �ت � �ظ� ��اه� ��ر ال� ��� �س� �ل� �م ��ي وت � �ن� ��دد
ب�سيا�سة املكيالني ال�ت��ي متار�سها
احلكومة مع تظاهرات م�سانديها
ومعار�ضيها».
ون � ��ددت احل ��رك ��ة يف ن ����ص البالغ
ب��ال �ع �ن��ف ال �ل �ف �ظ��ي ال � ��ذي مار�سه
نواب ائتالف الكرامة على احلزب
الد�ستوري احلر خالل تنقلهم اىل
م�ق��ر اع�ت���ص��ام احل ��زب و تعنيفهم
ل�ف�ظ�ي��ا لأع �� �ض��اء احل� ��زب ع��ام��ة و
ل��رئ �ي �� �س��ة احل� � ��زب ع �ب�ي�ر مو�سي

عبري مو�سي ت�ؤكد � ّأن لديها م�ؤيدات قانونية ت�ستند عليها يف اعت�صامها من �أجل �إيقاف ن�شاط احتاد العلماء امل�سلمني
حركة ال�شعب :جمعية �إرهابية وهي احتاد علماء الناتو وهو احتاد االعتداء على تون�س وعلى التون�سيني ومن يحميها �إرهابي
تدخل امني عنيف

•• تيغو�سيغالبا�-أ ف ب

نفى رئي�س هندورا�س خوان �أورالن��دو هرنانديز �أن يكون قد �ساعد تاجر
خمدّرات �شهرياً يف تهريب �أطنان من الكوكايني �إىل الواليات امل ّتحدة ،وهي
مزاعم كان مدّع عام فدرايل �أمريكي قد �ساقها �ضدّه خالل جل�سة حماكمة
عقدت يف نيويورك ال�ث�لاث��اء .وك��ان امل� ّدع��ي ال�ع��ام ال�ف��درايل يف نيويورك
جايكوب غوتويليغ قال الثالثاء لدى تالوته الالئحة االتهامية يف م�سته ّل
حماكمة تاجر املخدّرات ال�شهري جيوفاين فوينتي�س �إنّ امل ّتهم “دفع ر�شاوى
ح ّتى لرئي�س هندورا�س” و�أ�صبح “ال يمُ ّ�س” بف�ضل العالقة التي ن�سجها
معه .و�أ�ضاف �أنّ رئي�س هندورا�س قب�ض من امل ّتهم بني العامني 2013
و 2014ر�شوة قدرها � 25ألف دوالر لتوفري احلماية له.
والأربعاء ر ّد هرنانديز على هذه اال ّتهامات بقوله يف تغريدة على تويرت

اغالق ال�شارع

رئي�س هندورا�س ينفي تهريب خمدرات �إىل الواليات املتحدة

“كيف ميكن لأي �شخ�ص �أن ي�صدّق �إف��ادات كاذبة ب�أ ّنني كنت �أتعامل مع
مه ّربي خمدّرات” .وعزا الرئي�س �سبب �إقحام ا�سمه يف هذه الق�ضية �إىل �أنّ
م ّتهميه يحاولون من وراء ذلك احل�صول على “مفتاح �سحري” للخروج
من �سجن �أجنبي قد يق�ضون فيه بقية حياتهم.
ووفقاً للمدّعي العام ف�إنّ �أحد �شهوده يف املحاكمة ويدعى خو�سيه �سان�شيز
هو حما�سب �شارك يف اجتماعات عقدت يف  2013و 2014ودفع خاللها
تاجر املخدّرات املال �إىل الرئي�س .وقال املدّعي العام� ،إنّ �سان�شيز �س ُيديل
من�صة ال�شهود ب�إفادة ي�صف فيها “م�شاعر ال�صدمة واخلوف التي
من على ّ
انتابته عندما ر�أى امل ّتهم جال�ساً �إىل جانب الرئي�س» .وبح�سب املدّعي العام

ب �� �ص �ف��ة خ��ا� �ص��ة  ”:ت� �ن ��دد ب�أ�شد
ال �ع �ب��ارات ب��ال�ع�ن��ف ال ��ذي متار�سه
كتلة ائتالف الكرامة و منا�صريها
م��ن ال��رواب��ط وت��دع��و اىل توحيد
القوى الوطنية فعال ال قوال فقط
مل��واج �ه��ة ق ��وى ال�ع�ن��ف والتطرف
كما ح�صل �سنة  ،“ 013وح ّملت
ح��رك��ة م���ش��روع ت��ون����س يف بالغها
امل���س��ؤول�ي��ة للحكومة و دع�ت�ه��ا يف
ذات ال�سياق اىل حماية املعت�صمني
و الإ� � �س ��راع يف �إج � � ��راءات ح��ل كل
جمعية تن�شر ال�ت�ط��رف وتطبيق
مر�سوم اجلمعيات.
ورغ ��م ك��ل م��ا يتعر�ض ل��ه احلزب
ال��د� �س �ت��وري م ��ن ح �� �ص��ار متعدد
الأوج� � � ��ه ،ف� ��ان ن �ت��ائ��ج � �س�ب�ر �آراء
م ��ؤ� �س �� �س��ة “�سيغما كون�ساي”
ال���ص��ادرة �أم����س اخلمي�س �أظهرت
توا�صل ت�صدّر احل��زب الد�ستوري
احلر نوايا الت�صويت يف االنتخابات
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة .ول �ع��ل ه ��ذا التقدم
وال�ف��ارق الكبري يف�سر جانبا مما
يتعر�ض له احلزب.
وح�سب نتائج �سرب الآراء ت�صدّر
احل��زب ال��د��س�ت��وري احل��ر النتائج
بـ 43،65ب ��امل ��ائ ��ة ت �ل �ي��ه حركة
النه�ضة بن�سبة  18،4باملائة ث ّم
ق�ل��ب ت��ون����س ب�ن���س�ب��ة  7،8باملائة
فالتيار الدميقراطي بن�سبة 4،8
باملائة.
ويف الرئا�سية يحافظ قي�س �سع ّيد
على ال�صدارة يف نوايا الت�صويت بـ
 53باملائة .وحت ّل رئي�سىة احلزب
ال��د��س�ت��وري احل � ّر عبري مو�سي يف
املرتبة الثانية بن�سبة  13فا�صل 1
باملائة وي�أتي نبيل القروي ثالثا
بـ  8فا�صل  4باملائة ومل يتح�صل
املن�صف املرزوقي اال على  2فا�صل
 6باملائة.

ف��إنّ هذا ال�شاهد كان يعمل يف �شركة لزراعة الأرز ا�ستخدمها فوينتي�س
لتبيي�ض �أموال املخدّرات .كما قال املدّعي العام �إنّ ال�شاهد �سي�شهد حتت
الق�سم ب��أ ّن��ه �سمع رئي�س ه�ن��دورا���س يقول للم ّتهم فوينتي�س �إنّ الأخري
�سيتم ّكن من نقل “كم ّيات �ضخمة من الكوكايني �إىل ال��والي��ات املتحدة
بحيث مت�ل�أ +الغرينغو�س(+الأمريكيني) ح ّتى �أن��وف�ه��م» .لكنّ املحامي
�إيالن �شوملان ،وكيل الدفاع عن امل ّتهم� ،سارع الثالثاء �إىل الت�شكيك بنزاهة
�شاهد الإثبات .وقال املحامي �إن االدّعاء “يفرت�ض �أنّ � 25ألف دوالر تكفي
لر�شوة رئي�س».
و�أ�ضاف �أنّ �شاهد الإثبات قدّم طلباً للجوء يف الواليات املتحدة وبالتايل

“لديه الكثري ليك�سبه وال �شيء ليخ�سره” ب�إدالئه ب�شهادته �أمام املحكمة.
كما ح ّذر وكيل الدفاع هيئة املح ّلفني من �أنّ �شاهد �إثبات �آخ��ر ،هو زعيم
كارتيل املخدّرات الهندورا�سي ال�سابق ليونيل ريفريا هو “واحد من �أ�سو�أ
القتلة” يف العامل .وعلى ال ّرغم من �أنّ النيابة العامة الفدرالية يف نيويورك
توجه �إىل هرنانديز �أيّ ا ّتهام يف هذه الق�ض ّية� ،إال �أ ّنها تعترب الرئي�س
مل ّ
البالغ من العمر  52عاماً والذي يتولىّ ال�سلطة منذ كانون الثاين/يناير
�“ 2014شريكاً يف الت�آمر” مع فوينتي�س يف جتارة الكوكايني.
وت�أتي حماكمة فوينتي�س يف نيويورك بعد �أن حوكم يف املدينة نف�سها �شقيق
رئي�س هندورا�س ،توين هرنانديز ،ع�ضو الكونغر�س ال�سابق ال��ذي �أدين
بتهريب الكوكايني يف ت�شرين الأول�/أكتوبر .2019
وبعدما �أرجئت م��راراً� ،ستعقد يف � 23آذار/م��ار���س جل�سة النطق باحلكم
بحقّ توين هرنانديز الذي يواجه عقوبة ال�سجن امل�ؤ ّبد.
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فورين بولي�سي� :أردوغان ا�ستنفد كل اخليارات لوقف تراجع �شعبيته
•• وا�شنطن-وكاالت
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يوا�صل الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغ��ان قمع املعار�ضة الداخلية وبينها
ح��زب ال�شعوب الدميوقراطي امل�ؤيد ل�ل�أك��راد .وع��ن ه��ذا املو�ضوع ،كتبت ليز
كوكمان يف جملة فورين بولي�سي الأمريكية� ،أن تركيا تتجه حلظر ثاين �أكرب
�أحزاب املعار�ضة ،حزب ال�شعوب الدميوقراطي ،يف خطوة تبدو على نطاق وا�سع
ك�أنها اخليار الأخ�ير �أم��ام حكومة ا�ستنفدت كل اخل�ي��ارات الأخ��رى ،يف وقت
يرتاجع فيها دعمها ال�شعبي ،ويواجه حزب العدالة والتنمية احلاكم معركة
�شاقة يف االنتخابات املقبلة .وبعد اتهام حزب ال�شعوب الدميوقراطي بعالقات
مع حزب العمال الكرد�ستاين املحظور ،اعتقلت حكومة �أردوغ��ان الآالف من
م�س�ؤوليه يف ال�سنوات املا�ضية ،بينهم �أكرث من  700يف ال�شهر املا�ضي ،ف� ً
ضال
عن تنحية معظم ر�ؤ�ساء البلديات املنتخبني على الئحة احلزب وكذلك �أع�ضاء

يف الربملان .وتزامنت حملة القمع الأخرية على حزب ال�شعوب الدميوقراطي
بعد ا�شتباك يف ال�شهر املا�ضي يف �شمال العراق ،حيث قتل  13جندياً و�شرطياً
تركيا كانوا خمطوفني لدى احلزب ،يف عملية للجي�ش الرتكي لتحريرهم.
ومنذ احل��ادث ،ت�سارعت الدعوات حلظر احل��زب ال��ذي برز على ال�ساحة منذ
 .2012ويف الأ�سبوع املا�ضي ،كرر زعيم حزب احلركة القومية املتطرف دولت
به�شتلي ،املتحالف مع �أردوغ ��ان ،دعوته �إىل �إقفال “عاجل” للحزب ون�صح
باتخاذ �سل�سلة �إجراءات ملنعه من العودة با�سم خمتلف.
ويظهر هجوم �أردوغ��ان على ح��زب ال�شعوب الدميوقراطي ،معاناة حكومته
يف مواجهة الأزمة االقت�صادية ،وتدين الأ�صوات امل�ؤيدة لها ،واالن�شقاقات يف
احل��زب احلاكم ،وت�صاعد التوترات مع ال��والي��ات املتحدة ،وتزايد احتماالت
املواجهة مع �أع�ضاء �آخرين يف حلف �شمال الأطل�سي يف �شرق املتو�سط.
و�أ�ضعف االقت�صاد الرتكي املهتز ،ف� ً
ضال عن تدهور العملة ،وارتفاع الت�ضخم،

والتزايد ال�صاروخي للبطالة� ،أردوغان وحزبه ،الذي يحكم البالد بطريقة �أو
ب�أخرى ،منذ .2002
ويقول املدير البارز يف برنامج تركيا يف م�ؤ�س�سة الدفاع عن الدميوقراطيات
الأمريكية والنائب الرتكي ال�سابق عن حزب ال�شعب اجلمهوري املعار�ض �إيكان
�إردمي�ي�ر“ :يبدو �أن �إث��ارة التمييز العن�صري �ضد الأك��راد هو امل�لاذ الأخري
للحزب احلاكم ،بعدما ا�ستنفد كل اخليارات الأخرى�...إن ال�ضغط املتزايد على
حزب ال�شعوب الدميوقراطي ،هو انعكا�س للحالة الكئيبة لالقت�صاد الرتكي،
يف الوقت الذي تت�آكل فيه �شعبية الكتلة احلاكمة مع االرتفاع الدراماتيكيي
للبطالة والفقر».
ويف ا�ستطالع مل��رك��ز “�أفر�سايا” يف �أك�ت��وب��ر (ت�شرين الأول) امل��ا��ض��ي ،قال
 32.5%فقط م��ن الناخبني �إن�ه��م �سيدعمون ح��زب العدالة والتنمية �إذا
�أجريت االنتخابات اليوم ،وهي �أدنى ن�سبة على الإطالق للحزب ،بينما زادت

�شعبية حزب ال�شعب اجلمهوري �إىل  .28%و�إذا كانت ملواجهة �أردوغ��ان مع
ح��زب ال�شعوب الدميوقراطي عالقة ال�ي��وم بالو�ضع االقت�صادي ،ف ��إن نزاع
الرئي�س الرتكي مع احل��زب يعود �إىل  ،2015عندما تخطى احل��زب ن�سبة
 10%من الأ��ص��وات الالزمة لدخول ال�برمل��ان ،ما زع��زع الغالبية التي كان
يتمتع بها �أردوغان يومها.
ويف رد فعل على هذا الفوز ،ان�سحبت احلكومة من مفاو�ضات ال�سالم مع حزب
العمال الكرد�ستاين ،ما �أدى �إىل اندالع العنف يف جنوب �شرق تركيا .ويف العام
املوايل ،اعتقلت تركيا الرئي�س امل�شارك للحزب �صالح الدين دمريتا�ش.
ورغ��م حكم م�ل��زم م��ن املحكمة الأوروب �ي��ة حل�ق��وق الإن���س��ان يف ال�ع��ام املا�ضي
ب�إطالقه ،ف�إن دمريتا�ش يواجه �أحكاماً بال�سجن ت�صل �إىل  142عاماً ،بعد
�إدانته باتهامات بالإرهاب ،بعد مزاعم عن انخراطه يف االحتجاجات العنيفة
يف .2014

اليابان ال ت�ستعجل التطعيم

ايقاع بطيء يف كوريا اجلنوبية
وبينما ت�سجل فرن�سا �أكرث من
� 20ألف حالة يف املتو�سط يوم ًيا
يف الأ� �س��اب �ي��ع الأخ � �ي ��رة ،يوجد
يف ال �ي��اب��ان م��ا ي��زي��د ق�ل�ي�ل ً
ا عن
 1000حالة ،وكوريا اجلنوبية
ما يزيد قلي ً
ال عن  400حالة،
وال�صني  20فقط.
�أمام الدول الآ�سيوية
متّ�سع من الوقت
�إن احتواء الوباء �أعطى الوقت
ل �ل �ع �م��ال �ق��ة الآ� �س �ي ��وي�ي�ن الذين
ا�ستفادوا منه بطرق خمتلفة“ .
كانت كوريا اجلنوبية قادرة على
االنتظار والتفاو�ض على �أ�سعار
�أف �� �ض��ل مم��ا ل��و ك��ان��ت م�ضطرة
ل �ل �� �ش��راء ع �ل��ى ع �ج��ل .ك �م��ا �أنها
ك��ان��ت ق � ��ادرة ع �ل��ى �أخ� ��ذ الوقت
الكايف ل�ضمان �سالمة اللقاحات
بعد توزيعها على نطاق وا�سع”،
يو�ضح �أنطوان بونداز .مل تطلق
�سيول حملتها اال يف  26فرباير،
بعد �شهرين من فرن�سا ،وحوايل
ث�لاث��ة ب �ع��د ال ��والي ��ات املتحدة.
وت�أمل الدولة تطعيم  70باملائة
م��ن �سكانها يف الأ��ش�ه��ر ال�سبعة
املقبلة.
من جانبها ،وافقت بكني على
�أرب� �ع ��ة ل �ق��اح��ات ،ك�ل�ه��ا �صينية،
وبد�أت يف �إعطاء اجلرعات الأوىل
للجي�ش يف ي��ول�ي��و .وتلقى �أكرث
من  50مليون �ساكن حقنة ،لكن
بكني لي�ست يف عجلة من �أمرها.
لقد ا�ستفادت ال�صني من فوائد
�أخرى من احتوائها للوباء وذلك
من خالل موا�صلة “دبلوما�سية

•• الفجر –خرية ال�شيباين
يف طليعة احل��رب �ضد كوفيد ،19-تتخلف القوى
الآ�سيوية الكربى فيما يتعلق بالتطعيم� ...إليكم
ال�سبب:
حاالت �أقل و�ضحايا �أقل و  ...لقاحات �أقل .على
�سبيل املثال يف مكافحة وباء كوفيد ،19-تقف القوى
الآ�سيوية الكربى وراء ال��دول الأوروبية والواليات

املتحدة من حيث التطعيم .يف نهاية فرباير ،كان عدد
اجلرعات التي مت تناولها يف ال�صني يزيد قلي ًال عن 36
لكل  1000ن�سمة ،بل هو �أقل يف كوريا اجلنوبية (6
لكل  ،)1000واليابان ( 0.4لكل  .)1000وباملقارنة،
ف ��إن معدل التطعيم يف فرن�سا يبلغ  87لكل 1000
ن�سمة ،والواليات املتحدة يبلغ  .273وميكن تلخي�ص
التف�سري الرئي�سي لهذه االختالفات يف كلمة واحدة:
اال�ستعجال.

ال�صني وكوريا اجلنوبية واليابان...

لهذا تتخلف القوى الآ�سيوية الكربى عن التطعيم!...
يف �آ�سيا ،الت�أخري يف بدء التطعيم ميكن
�أن ي�ؤخر احل�صول على املناعة اجلماعية؟

�ضغط الألعاب الأوملبية ،املقرر عقدها يف طوكيو
هـذا ال�صيف ،مل يغيــر � ًشــيئا يف خطـة التطعيـم

اللقاح” .وب � �ي ��ن ال� �ط� �ل� �ب ��ات
وال�ت�برع��ات ،مت ت��وزي��ع �أك�ثر من
 500مليون جرعة وفقًا لو�سائل
الإعالم ال�صينية ،وت�ؤكد بكني �أن
 69دولة تلقت لقاحات جمانية.
وي ��ؤك��د �أن �ط��وان ب��ون��داز“ :لقد
اتخذوا قرا ًرا بت�صدير اجلرعات
م��ع الأخ ��ذ يف االع�ت�ب��ار املكا�سب
االقت�صادية وال�سيا�سية الكبرية

جدًا التي �سيحققها ذلك».
ح �ت��ى ال� �ي ��اب ��ان ،ال �ت ��ي لي�ست
طال ًبا جيدًا مثل ال�صني وكوريا
اجلنوبية ،ت�أخذ وقتها“ .انت�شار
ال�ف�يرو���س �ضئيل ن�سب ًيا ،وتع ّلم
اليابانيون التعاي�ش معه ،لذلك
مل ي�ك��ن ه �ن��اك ��ش�ع��ور باحلاجة
امللحة” ،ي�شري �أن�ط��وان بونداز.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�سود البالد

��ش�ع��ور ق ��دمي ب��ان �ع��دام ال�ث�ق��ة يف
اللقاحات بعد ف�ضائح �سبعينات
وثمانينات القرن املا�ضي.
بد�أت اليابان يف تلقيح العاملني
يف جم ��ال ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة يف
م �ن �ت �� �ص��ف ف �ب�راي� ��ر ،و�ستنتظر
حتى �أبريل قبل متديد التطعيم
�إىل كبار ال�سن� .ضغط الألعاب
الأوملبية ،املقرر عقدها يف طوكيو

كلب جو بايدن يتمرد على بروتوكول البيت الأبي�ض!...

مثل معظم الر�ؤ�ساء الأمريكيني،
ف� ��إن ج��و ب��اي��دن رج��ل ك�ل�اب .ومن
الوا�ضح �أن هذا مو�ضع تقدير كبري
من قبل الأمريكيني ،الذين يرون
يف ذل��ك ع�لام��ة ع�ل��ى امل ��زاج اجليد

احتـواء الوبــاء �أعطـى الوقـت للعمالقـة
الآ�سيويني الذين ا�ستفادوا منه بطرق خمتلفة

قررت ال�صني ت�صدير اجلرعات مع الأخذ يف االعتبار املكا�سب االقت�صادية وال�سيا�سية الكبرية ًجدا التي �سيحققها ذلك

ميجور عاد من حيث �أتى:
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بينما ك��ان العامل ب�أ�سره يواجه موجات وبائية
متكررة ،وجدت �آ�سيا طريقة ل�صده منذ عدة �أ�شهر
وميكنها الآن �أن ت�أخذ متّ�سعا من الوقت“ .هذه هي
النقطة الأ�سا�سية ،يعتقد �أنطوان بونداز ،الأ�ستاذ يف
معهد العلوم ال�سيا�سية بباري�س والباحث يف م�ؤ�س�سة
الأبحاث اال�سرتاتيجية ،لقد تعر�ضت اململكة املتحدة
و�إ�سرائيل لثالث عمليات حجر �صحي �شامل ،ومل ت�شهد
كوريا اجلنوبية وتايوان �أي حجر �شامل».

وال�صفات اجلديرة بالثناء ،ناهيك
ع ��ن �أن ال� �ك�ل�اب �أدوات �سيا�سية
رائعة.
�أوق � � ��ات ع���ص�ي�ب��ة للكونغر�س؟
ف���ض�ي�ح��ة م���ش�ت�ع�ل��ة؟ ا�ستطالعات
ال��ر�أي تنخف�ض؟ يف حاجة �إىل �أن
ي�ب��دو �أك�ث�ر ن���ش��اط��ا؟ �أق ��ل ن�شاطا؟

ريا عن كلب بايدن
�سبق ان مت احلديث كث ً

ل �ي ����س م �ه �م��ا ،ح ��اف ��ظ ع �ل��ى كلبك
م� �ق� �ي� �دًا وام � �� ��ش  30م� �ت � ً
را التي
تف�صل “مارين ون” عن باب البيت
الأبي�ض ...قفزة ،وحُ لت امل�شكلة� .أو،
على الأقل� ،صرف االنتباه.
تبقى احلقيقة ،على الأقل م�ؤق ًتا،
�أن ب ��اي ��دن ل ��ن ي �ك��ون ق � � ��اد ًرا على

االعتماد على م�ساعديه املخل�صني
يف البيت الأبي�ض ،لأنه وف ًقا ل�شبكة
��س��ي ان ان ،مت��ت �إع� ��ادة كلبيه من
ف�صيلة ال��رع��اة الأمل � ��ان �إىل مكان
�إقامة بايدن يف ديالوير ،بعد حدث
و�صف ب�أنه “حادث ّ
ع�ض».

ا�سم الكلب!
ُي �ق��ال �إن م �ي �ج��ور� ،أ� �ص �غ��ر كالب
بايدن ،البالغ من العمر � 3سنوات،
قد �أ�ساء ال�سلوك .ميجور ،الذي مت
تبنيه م��ن ملج�أ يف والي��ة ديالوير
يف نوفمرب  ،2018قيل �إن��ه ع�ض
�ضابط �أمن بالبيت الأبي�ض .ووف ًقا
ل�شبكة “�سي ان ان” وم�صادرها
امل�ط�ل�ع��ة ع�ل��ى الأم � ��ر ،ف� ��إن ميجور
�أظهر “�سلو ًكا عدوان ًيا يف منا�سبات
ع� ��دة  ،ال ��س�ي�م��ا ب��ال �ق �ف��ز والنباح
وم�ه��اج�م��ة الأف� ��راد والأمن”� .أما
بالن�سبة لأق ��دم ك�ل��ب راع ��ي �أملاين
رئ��ا� �س��ي ،ت���ش��ام��ب 13 ،ع��ا ًم��ا ،فهو
يعرف احلي جيدًا اىل درجة �أنه مل
ينبهر بخدع زميله.
هذه لي�ست املرة الأوىل التي يت�صدر
فيها ميجور عناوين ال�صحف ،ففي
ع�ط�ل��ة ع�ي��د ال���ش�ك��ر ،ك���س��ر بايدن،
الرئي�س املنتخب �آنذاك ،قدمه �أثناء
اللعب مع �أ�صغر راعي �أملاين له.
عن �سالت اف ار

ه ��ذا ال �� �ص �ي��ف ،مل ي �غ�ير �شي ًئا.
وق�ضت احلكومة ،بح�سب و�سائل
الإع�ل�ام املحلية� :أن�ه��ا �ستجري
دون ح� ��� �ض ��ور م �ت �ف ��رج�ي�ن من
اخلارج لتجنب اندالع الوباء.
لكن ال�ضغط ال�سيا�سي
�آخذ يف االزدياد
رغــــــم الإدارة الف ّعالــــــة للوبـــــاء،

�إال �أن ال���ض�غ�ـ�ـ��ط ال�ســـــيا�سي
ي�ت���ص��اع��د ع �ل��ى ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ادة هــــــذه
البلدان مع قيام الواليات املتحدة
وال � � � ��دول الأوروب � � �ي� � ��ة بتكثيف
حمالتهم.
واعرتف خبري الأمرا�ض املعدية
ال�صيني ت���ش��ان��غ ون ه��ون��غ ،ب�أن
م �ع��دل ال�ت�ط�ع�ي��م ي�شكل م�صدر
“قلق كبري”.

ك �م��ا غ� ��ادر ال��رئ �ي ����س التنفيذي
ل �� �ش��رك��ة �� �س� �ي� �ن ��وف ��ارم من�صبه
م� ��ؤخ� � ًرا ،دون �أن ُي �ع��رف م��ا �إذا
ً
مرتبطا بفعالية
كان هذا القرار
حملة التطعيم.
يف �آ�سيا ،الت�أخري يف بدء التطعيم
مي�ك��ن �أن ي ��ؤخ��ر احل���ص��ول على
امل �ن ��اع ��ة اجل �م��اع �ي��ة ،وه� ��و �أم ��ر
� �ض��روري ال��س�ت�ئ�ن��اف االقت�صاد

دورته بالكامل ،كما ي�شري بع�ض
املراقبني.
حجج يدح�ضها �أنطوان بونداز:
“يجب �أال نن�سى �أن االنخفا�ض
يف عدد الإ�صابات هو الذي ي�سمح
لالقت�صاد باالنتعا�ش ،لكن هذه
البلدان قد احتوت الوباء فعال.
يف ال�صني ،على �سبيل املثال ،كانت
ال�صادرات جيدة جدًا ،وانفجرت
خ �ل�ال ال �� �ش �ه��ري��ن الأول �ي ��ن من
العام «.
ل �ق ��د � �س �ج �ل��ت ال �� �ص�ي�ن من � � ًوا
�إيجاب ًيا العام املا�ضي ( 2 +فا�صل
 3ب��امل��ائ��ة) وت �ت��وق��ع �أن يرتفع
ناجتها املحلي الإج�م��ايل بن�سبة
 6ب��امل��ائ��ة ه��ذا ال �ع��ام .وك ��ان �أداء
تايوان �أف�ضل عام 2 +( 2020
فا�صل  5باملائة) ،كما حدّت كوريا
اجلنوبية من ال�ضرر جيدًا (1-
باملائة) مقارنة بالدول الأوروبية،
على �سبيل املثال.
“قد ي �ك��ون ه �ن��اك ت ��أث�ي�ر على
ال�ت�ج��ارة ال��دول �ي��ة ،ل�ك��ن �صناعة
ال���س�ي��اح��ة يف ه ��ذه ال �ب �ل��دان �أقل
�أهمية مما هي عليه يف �أوروبا”،
يتابع املتخ�ص�ص.
وي���ش�ع��ر �آخ� � ��رون ب��ال�ق�ل��ق من
التداعيات على ال�صورة ،خا�صة
بالن�سبة لبكني� ،إذا م��ا تقدمت
�أوروب� ��ا وال��والي��ات امل�ت�ح��دة على
ال � � � ��دول الآ� � �س � �ي� ��وي� ��ة يف نهاية
ح �م�ل�ات ال �ت �ط �ع �ي��م .اح �ت �م��ال ال
ي�ق�ل��ق �أن� �ط ��وان ب ��ون ��داز � ً
أي�ضا:
“من ال�صعب تخيل الأوروبيني
يتباهون لأنهم قاموا بالتطعيم
�أ�سرع من ال�صينيني .»...

ع�شر حمطات رئي�سية يف �أزمة كوفيد19-

•• باري�س�-أ ف ب

يف ما يلي عر�ض لع�شر حمطات رئي�سية يف م�سار كوفيد 19-الذي �صنفته منظمة
ال�صحة العاملية جائحة قبل �سنة ،منذ ظهوره يف ال�صني �أواخ��ر عام � 2019إىل
حمالت التلقيح احلالية 31 :كانون الأول/دي�سمرب  ،2019اليوم الذي �أبلغت
فيه منظمة ال�صحة العاملية عن �إ�صابات مقلقة بالتهاب رئوي “�أ�سبابه جمهولة”
يف مدينة ووهان ال�صينية .وتعود �أول �إ�صابة حتدثت عنها منظمة ال�صحة العاملية
يف ر�سائلها الالحقة �إىل  8كانون الأول/دي�سمرب.
يف  7كانون الثاين/يناير  ،2020عرف ال�سبب� :إنه فريو�س من عائلة فريو�سات
كورونا .وبعد �أربعة �أيام من ذلك� ،أعلنت ال�صني عن �أول وفاة ر�سمية جراء املر�ض
الذي �سوف ي�سمّى الحقاً كوفيد.19-
يف  23كانون الثاين/يناير ،قطعت ووهان عن العامل يف حماولة الحتواء الوباء.
وبد�أت الدول برتحيل �سكانها من ال�صني.
�سجلت �أوىل وفاة ر�سمية باملر�ض خارج ال�صني يف � 15شباط/فرباير ،وهي ل�سائح
ال�صيني كان يف م�ست�شفى يف فرن�سا.
يف � 6آذار/مار�س ،تخطى عدد الإ�صابات يف العامل املئة �ألف حالة .وفر�ضت �إيطاليا،
�أول بلد �أوروب ��ي ظهر فيه ال��وب��اء ،ع��ز ًال على �شمال ال�ب�لاد ،امتد الح�ق�اً �إىل كل
�أرا�ضيها.
يف � 11آذار/م��ار���س� ،صنفت منظمة ال�صحة العاملية كوفيد 19-وب��اء .تراجعت
ال�ب��ور��ص��ات �إث��ر ذل��ك وب ��د�أت احل�ك��وم��ات وامل���ص��ارف امل��رك��زي��ة ب��الإع�لان ع��ن �أوىل
التدابري الهائلة لدعم االقت�صاد.
يف � 16آذار/مار�س ،دعت �أملانيا �سكانها �إىل “البقاء يف البيوت” ،فيما ح�ضت اململكة
املتحدة �سكانها على تفادي �أي “توا�صل اجتماعي” .بد�أت فرن�سا الإغالق يف 17
�آذار/مار�س ،فيما �أغلق االحتاد الأوروبي حدوده اخلارجية.
يف � 24آذار/مار�س� ،أرجئت �ألعاب طوكيو الأوملبية التي كانت مقررة يف متوز/يوليو
.2020
حذرت منظمة ال�صحة العاملية غداة ذلك من وباء ي�ش ّكل “تهديداً على الإن�سانية
جمعاء» .اتخذت تدابري �إغالق يف كل �أنحاء العامل .يف  2ني�سان/ابريل ،كان 3,9
مليار �شخ�ص� ،أي ن�صف عدد �سكان الأر�ض ،مدعوون للبقاء يف بيوتهم �أو مرغمني
على ذلك ،بح�سب تعداد لفران�س بر�س .وتخطى عدد الإ�صابات املليون.
قطاعات عديدة �أعلنت عن ت�سريح عدد كبري من موظفيها ،من النقل اجلوي �إىل
قطاع ت�صنيع ال�سيارات وال�سياحة وجتارة التجزئة.
عقار هيدروك�سي كلوروكني ال��ذي روج له الربوفي�سور الفرن�سي ديدييه راوول

ودعمه الرئي�س الأم�يرك��ي ال�سابق دون��ال��د ت��رام��ب� ،صنف �أخ�ي�راً ب�أنه غري فعال
بح�سب درا��س��ة دول�ي��ة ن�شرت يف � 22أي��ار/م��اي��و� .إال �أن ال��درا��س��ة �سحبت بعدما
�أظهرت هفوات .يف  5حزيران/يونيو ،تو�صّ لت درا�سة بريطانية مع ذلك �إىل نتيجة
مماثلة.
يف  7حزيران/يونيو ،تخطى عدد وفيات الوباء � 400ألف وبد�أ املر�ض بالتف�شي
�سريعاً يف �أمريكا الالتينية� .أ�صبحت الربازيل ثاين �أكرث دولة ت�سجل وفيات بعد
الواليات املتحدة ،فيما كان رئي�سها جاير بول�سونارو يوا�صل التقليل من �أهمية
املر�ض معترباً �أنه جمرد “نزلة برد» .و�أ�صيب هو بنف�سه بفريو�س كورونا امل�ستجد،
كما نظريه الأم�يرك��ي �آن��ذاك دونالد ترامب ورئي�س ال��وزراء الربيطاين بوري�س
جون�سون اىل جانب عدد من القادة حول العامل .دفع ارتفاع عدد الإ�صابات العديد
من ال��دول الأوروب�ي��ة �إىل فر�ض و�ضع الكمامة يف و�سائل النقل العام والطرقات
واملدار�س وال�شركات .و�أواخر ال�صيف ،خرجت تظاهرات مناه�ضة للكمامات يف عدة
عوا�صم يف العامل.تخطى عدد الوفيات املليون يف العامل يف � 28أيلول�/سبتمرب .يف
�أوروبا ،عاود عدد الإ�صابات االرتفاع يف ت�شرين الأول�/أكتوبر .فر�ضت دول �أوروبية
عديدة من جديد �إغالقاً وحظر جتول ومت تخفيف هذه االجراءات جزئيا خالل
�أعياد ر�أ�س ال�سنة .يف �أوج اجلدل ال�سيا�سي حيث كان دونالد ترامب يحتج على فوز
جو بايدن بالرئا�سة الأمريكية ،كانت الواليات املتحدة تغرق يف الأزم��ة ال�صحية
و�سجلت ح�صيلة قيا�سية جديدة يف  13كانون الثاين/يناير  2021مع 4470
وفاة يف � 24ساعة.
يف � 23شباط/فرباير كانت البالد �سجلت ح�صيلة �إجمالية جتاوزت ن�صف مليون
وفاة وهي �أعلى مما �سجل خالل “احلرب العاملية الأوىل واحلرب العاملية الثانية
وحرب فيتنام جمتمعة” كما قال بايدن.
يف مطلع  2021ظهرت ن�سخ متحورة من الفريو�س يف بريطانيا وجنوب افريقيا
وال�برازي��ل ،اكرث ع��دوى و�أك�ثر فتكا ،وانت�شرت يف خمتلف �أنحاء العامل ما �أرغم
�أوروب��ا على ت�شديد االج��راءات ال�صحية مثل �إغ�لاق احل��دود وفر�ض حظر جتول
و�إعادة فر�ض �إغالق .جتاوز العامل عتبة مليون وفاة يف  15كانون الثاين/يناير،
وعتبة مئة مليون �إ�صابة ر�سميا يف  26من ال�شهر نف�سه.
ب��د�أت حمالت التلقيح يف كانون الأول/دي�سمرب يف بريطانيا ورو�سيا والواليات
املتحدة واالحت ��اد االوروب ��ي وت�سارعت يف مطلع  .2021لكن م�شاكل الت�سليم
وخ�صو�صا بالن�سبة للقاح ا�سرتازينيكا الربيطاين ت�ؤخر عمليات التلقيح يف �أوروبا.
يف مطلع �آذار/مار�س� ،سجل الوباء تراجعا يف الواليات املتحدة لكن انت�شاره جتدد يف
�أوروبا وجتاوز عتبة � 700ألف وفاة يف �أمريكا الالتينية .ويف حني مت �إعطاء �أكرث
من  300مليون جرعة من اللقاح يف العامل ،بد�أت بع�ض الدول تخفيف قيودها.
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حاكم نيويورك يواجه تهمة حت ّر�ش جن�سي جديدة
•• نيويورك�-أ ف ب

�أف��ادت �صحيفة نيويوركية � ّأن ّ
موظفة ا ّتهمت حاكم نيويورك
�أن � ��درو ك��وم��و ب� ��إدخ ��ال ي ��ده حت��ت قمي�صها ومل���س�ه��ا بطريقة
يوجه �إىل هذا الرجل
“عدوانية” ،يف �أخطر ا ّتهام من نوعه ّ
ال��ذي فتح الق�ضاء حتقيقاً ب�ش�أن �سلوكه بعدما �أ ّك��دت خم�س
ن�ساء �أخريات �أ ّنه حت ّر�ش بهنّ جن�سياً �أو كان �سلوكه معهنّ غري
الئق.
وكانت �صحيفة “تاميز يونيون” التي ت�صدر يف مدينة �آلباين
عا�صمة والي��ة نيويورك وحيث مق ّر الإق��ام��ة الر�سمي حلاكم
الوالية ،اكتفت الثالثاء بالقول � ّإن امر�أة �ساد�سة ا ّتهمت كومو
بالتح ّر�ش بها جن�سياً من طريق مل�سها بطريقة غري الئقة يف

•• عوا�صم-وكاالت

وق �ع��ت �إي� ��ران يف الآون� ��ة الأخ�ي�رة
حتت وط�أة حراك اجتماعي و�شعبي
وا�� �س ��ع�� ،ش�م��ل �أف � � ��رادا وقطاعات
متفاوتة ،كما ات�سعت قاعدته بني
عدة مناطق يف طهران و�أ�صفهان
وم�شهد ،و��ص��وال �إىل بلو�ش�ستان
و�سي�ستان ،وتراوحت �صور التذمر
ب�ي��ن االج� �ت� �م ��اع ��ي وال�سيا�سي
واحلقوقي .ففي الثالثاء املا�ضي،
جت �م ��ع م ��وظ �ف ��و � �ش ��رك ��ة النفط
الإيرانية لالحتجاج �أمام الربملان
يف ال �ع ��ا� �ص �م ��ة ط� � �ه � ��ران ،وذل� ��ك
ب��ال�ت��زام��ن م��ع ت �ظ��اه��رات مماثلة
يف ق�ط��اع��ات ال �ك �ه��رب��اء ،وال�سكك
احلديدية ،وكذلك قطاع ال�صحة
الإيراين ،وفق وكالة �أنباء العمال
الإيرانية (�إيلنا) والتي ت�ضيف �أن
“موظفي العقود امل�ؤقتة يف وزارة
ال�ن�ف��ط الإي��ران �ي��ة جت�م�ع��وا �أم ��ام
الربملان الإيراين وطالبوا بتغيري
عقود توظيفهم».
وتابعت الوكالة“ :نظم متقاعدو
م ��ؤ� �س �� �س��ة ال �� �ض �م��ان االجتماعي
الإي��ران �ي��ة اح�ت�ج��اج��ات �أ�سبوعية
واعت�صامات يف جميع �أنحاء �إيران،
اح �ت �ج��اج��ا ع �ل��ى ع ��دم تقا�ضيهم
رواتب مت�ساوية».
ول �ف �ت��ت وك ��ال ��ة �أن � �ب ��اء “هرانا”
الإي��ران�ي��ة ،املعنية بق�ضايا حقوق
الإن �� �س��ان� ،إىل ق�ي��ام ع�م��ال �شركة
ال �� �س �ك��ك احل ��دي ��دي ��ة ،يف مدينة
كرج ،غرب طهران ،بتنظيم وقفة
اح �ت �ج��اج �ي��ة ع �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة ع ��دم
ح �� �ص��ول �ه��م م���س�ت�ح�ق��ات�ه��م ،وحق
الت�أمني من قبل ال�شركة املقاولة.
•• وا�شنطن�-أ ف ب

��ص��ادق جمل�س ال�شيوخ الأمريكي
على تعيني مرييك غارالند وزيراً
للعدل ،ليث�أر بذلك ه��ذا القا�ضي
لنف�سه بعد �أن حال املجل�س ذاته قبل
خم�س �سنوات دون تعيينه ع�ضواً يف
املحكمة العليا .وب�أغلبية كبرية
(� 70سناتوراً م��ؤي��داً مقابل 30
معار�ضاً) �أق ّر املجل�س تعيني ّ
مر�شح
الرئي�س جو بايدن لتوليّ حقيبة
ال�ع��دل .وبالإ�ضافة �إىل الأع�ضاء

نهاية العام املا�ضي ،م�شرية �إىل � ّأن هذه املر�أة هي موظفة لدى
احلاكم و�أن الواقعة ح�صلت يف مق ّر �إقامته الر�سمي.
طي الكتمان
لكنّ “تاميز يونيون” التي �أبقت ا�سم هذه املوظفة ّ
ن�شرت الأربعاء تفا�صيل جديدة ب�ش�أن ما ح�صل معها ،م�شرية
�إىل � ّأن م�صدر معلوماتها ه��و �شخ�ص مل ت�س ّمه لك ّنه “على
معرفة مبا�شرة مبزاعم” ّ
املوظفة.
ووفقاً لل�صحيفة ف� ّإن املوظفة التي ت�صغر كومو بكثري ا�ستدعيت
�إىل م �ق � ّر �إق��ام��ة احل��اك��م يف �آل �ب��اين ال �ع��ام امل��ا��ض��ي “بذريعة
ظاهرية” هي م�ساعدته يف م�شكلة واجهها يف هاتفه الن ّقال.
وكتبت ال�صحيفة “لقد كانا لوحدهما يف املق ّر اخلا�ص بكومو
يف الطابق ال�ث��اين عندما �أغ�ل��ق (احل��اك��م) ال�ب��اب و�أدخ ��ل ،كما
تزعم ،يده حتت قمي�صها وفقاً للم�صدر».

امل�ستق ّل الذي يجري يف هذه االتهامات ب�إ�شراف املدّعية العامة
للوالية ليتي�سيا جيم�س.
وهذه �ساد�س امر�أة ت ّتهم كومو ب�أ ّنه حت ّر�ش بها جن�سياً �أو انطوت
ت�صرفاته معها على �إيحاءات جن�سية غري مرغوبة.
وم��ن ه ��ؤالء ال�سيدات موظفة �سابقة تدعى ليند�سي بويالن
وق��د ا ّتهمت احلاكم ب��أ ّن��ه ق ّبلها على �شفتيها ب��دون موافقتها
واقرتح عليها �أن تلعب معه لعبة بوكر التع ّري ،وهي ا ّتهامات
�صحتها كومو.
�أنكر ّ
وت�أتي هذه اال ّتهامات يف وقت حرج بالن�سبة �إىل كومو ،حاكم
ن�ي��وي��ورك منذ �� 10س�ن��وات� ،إذ تنتهي والي�ت��ه يف نهاية العام
 .2022وحظي كومو ب�شعبية كبرية يف بداية انت�شار الوباء
لك ّنه الآن يتعر�ض النتقادات من جميع الأطراف.

موائدنا فارغة وعد ُّونا ب�إيران ..تظاهرات �ضد نفقات احلر�س الثوري

وم � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ،ت �� �ش�ي�ر منظمة
“هيومن راي �ت ����س ووت�ش” ،يف
ت�ق��ري��ره��ا ال �ع��امل��ي ل �ع��ام ،2021
�إىل �أن ال�ن�ظ��ام الإي� ��راين يوا�صل
مم��ار� �س��ة ال �ق �م��ع � �ض��د املواطنني
وذلك بـ”�ضوء �أخ�ضر” من املر�شد
ع�ل��ي خ��ام�ن�ئ��ي .و�أو� �ض��ح التقرير
الأمم ��ي �أن ��ه “مل يظهر الرئي�س
ح�سن روح��اين و�إدارت ��ه ا�ستعدادا
ل ��وق ��ف االن� �ت� �ه ��اك ��ات احلقوقية
اخلطرية التي متار�سها الأجهزة
الأم�ن�ي��ة الإي��ران�ي��ة �أو مواجهتها،
ب�ي�ن�م��ا ا��س�ت�م��ر امل��ر� �ش��د يف �إعطاء
ال�ضوء الأخ�ضر لهذه االنتهاكات
امل�ست�شرية».

�إيران  ..2020عقوبات
واهرتاء داخلي
ول� ��ذل� ��ك� � ،ش �ك �ل��ت االحتجاجات
الأخ�يرة التي قام بها املتقاعدون،
ام � �ت� ��دادا ل �ل �ت �ظ��اه��رات الفئوية
واالج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة ال � �ت� ��ي تطالب
بتح�سني الأح��وال املعي�شية ،حيث
جتمع املتظاهرون� ،أم��ام الربملان
الإيراين ،يف العا�صمة طهران ،كما
انطلقت املظاهرات يف مدن �أخرى،
م��ن بينها ك ��رج و�أراك والأه � ��واز
ون �ي �� �س��اب��ور و�إي �ل ��ام وكرمان�شاه
و�أ�صفهان و�شرياز.
ويف تقرير ر�سمي ملركز الإح�صاء
الإي � � � � ��راين ،ال� ��� �ص ��ادر يف م ��ار� ��س
اجل � ��اري ،ف � ��إن ن���س�ب��ة الإيرانيني
الذين يعي�شون حتت خط الفقر قد
و�صل �إىل  55يف املئة ،وذلك تبعا

للت�أثريات الناجمة عن العقوبات
الأم�يرك�ي��ة ،وال�تراج��ع الهائل يف
قيمة العملة الوطنية ،وا�ستمرار
م � �ع� ��دالت ال �ت �� �ض �خ��م املرتفعة،
مو�ضحا �أن “ما ال يقل عن  50يف
املئة من �سكان �إيران يعي�شون حتت
خط الفقر املطلق” ،وهي الن�سبة
التي ت�ضاعفت عن الأرقام الواردة
يف بيانات ع��ام  ،2011والتي مل
تتخط  18يف امل �ئ��ة ،وارت�ف�ع��ت يف
ع ��ام � 2018إىل ح ��وايل  24يف
امل�ئ��ة ،ويف ع��ام  2019و��ص��ل �إىل
 35يف املئة.

هتافات حادة
وردد امل �ح �ت �ج��ون ال��ذي��ن طالبوا
بتعديل معا�شاتهم حتى تتنا�سب
والأو�ضاع االقت�صادية التي �شهدت
زي��ادة يف الأ�سعار ،خالل ال�سنوات
الأخ � �ي� ��رة ،ال� �س �ي �م��ا ب �ع��د تنفيذ
العقوبات االقت�صادية الأمريكية،
ع � ��دة ه� �ت ��اف ��ات م� �ث ��ل“ :مطلبنا
ال��رئ�ي���س��ي ،م��رت�ب��ات تتنا�سب مع
الت�ضخم” ،و”تكفي ال ��وع ��ود،
م ��وائ ��دن ��ا فارغة” ،و”ا�ستوىل
الل�صو�ص على �صندوق التقاعد”،
و”�سفينة املتقاعدين ر��س��ت على

ال� �ط�ي�ن» .ك �م��ا ط��ال �ب��وا بتد�شني
تنظيم نقابي م�ستقل ي��داف��ع عن
حقوقهم ،وي�ضمن توفري الرعاية
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�صحية املجانية
لهم.
وم��ن بني الهتافات الأخ��رى التي
عك�ست ت��ذم��را �سيا�سيا “عدونا
هنا يف �إيران” ،و”يكذبون عندما
ي �ق ��ول ��ون �أم �ي�رك� ��ا ه ��ي العدو”،
و”املتقاعدون ميوتون وال يقبلون
التمييز».
�أزمة اقت�صادية متفاقمة
وي �� �ش�ي�ر ال� �ق� �ي ��ادي يف املعار�ضة

الإي� ��ران � �ي� ��ة� � ،س �ي��د ف��ا� �ض �ل��ي� ،إىل
�أن اح � �ت � �ج� ��اج� ��ات امل� �ت� �ق ��اع ��دي ��ن
يف �إي� � � � ��ران ،ت �ع��د �أح� � ��د �أع� ��را�� ��ض
الأزم � ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة املتفاقمة،
وال �ت��ي ظ�ه��رت �آث��اره��ا ع�ل��ى فئات
وق �ط��اع��ات خم�ت�ل�ف��ة ،وبالتبعية
ت �ت �� �س��ع ق��اع��دت �ه��ا اجل �غ��راف �ي��ة يف
م �ن��اط��ق ع ��دي ��دة ،م��و��ض�ح��ا ملوقع
“�سكاي نيوز عربية”� ،أن الأو�ضاع
االق �ت �� �ص��ادي��ة �أث � ��رت ��س�ل�ب�ي��ا على
منظومة احلكومة ،و�أبرزت ف�شلها
يف معاجلة الأزم��ات ،حيث و�صلت
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية من امل�صارف

ال�شيوخ الأمريكي ي�صادق على غارالند وزير ًا للعدل
ال� ��دمي� ��وق� ��راط � �ي�ي��ن اخلم�سني
�أج �م �ع�ين ،ح���ص��ل امل��ر�� ّ�ش��ح املعتدل
على دع��م �أع�ضاء جمهوريني من
ال ��وزن الثقيل يف مقدّمهم زعيم
الأق �ل �ي��ة اجل �م �ه��وري��ة يف املجل�س
ال�سناتور ميت�ش ماكونيل .وكان
غ��ارالن��د اج �ت��از الأ� �س �ب��وع املا�ضي
ب�سهولة كبرية �أول امتحان على
ط��ري��ق تثبيته يف ه��ذا املن�صب �إذ

ح�صل على ت�أييد غالبية �أع�ضاء
جل�ن��ة ال �ع��دل يف جم�ل����س ال�شيوخ
(�أ ّيده � 15سناتوراً وعار�ضه �سبعة،
جميعهم ج �م �ه��وري��ون) .ويومها
ق��ال رئي�س جلنة العدل ال�سناتور
ال��دمي��وق��راط��ي دي ��ك دورب�ي��ن � ّإن
“�أمريكا ��س�ت�ك��ون �أف���ض��ل بوجود
��ش�خ����ص م �ث �ل��ه ع �ل��ى ر�أ�� � ��س وزارة
ال�ع��دل� .أن��ا ف�خ��ور ب��دع��م القا�ضي

غارالند و�آمل �أن ين�ضم �إ ّ
يل جميع
زم�لائ��ي يف ف�ع��ل ال���ش��يء نف�سه».
«�ستكون �أمريكا �أف�ضل مع �شخ�ص
مثله على ر�أ���س وزارة ال�ع��دل� .أنا
ف�خ��ور ب��دع��م ال�ق��ا��ض��ي جارالند”
 ،ث� ��م ا� �س �ت �ق �ب��ل رئ� �ي� �� ��س اللجنة
الدميقراطي دي��ك دورب�ي�ن .وكان
غارالند تعهّد خالل جل�سة ا�ستماع
�أمام جلنة العدل �أن تكون مكافحة

ال� �ت� �ط� � ّرف ال ��داخ� �ل ��ي “�أولويته
الأوىل” �إذا م��ا ّ
مت ت�ث�ب�ي�ت��ه على
ر�أ�س الوزارة .ويومها قال غارالند
� ّإن التط ّرف اليميني يف الواليات
املتحدة حالياً �أ�سو�أ مما كان عليه
ع �ن��دم��ا ق ��اد ال�ت�ح�ق�ي��ق يف تفجري
م �ب �ن��ى ف� � � ��درايل يف �أوك�ل�اه ��وم ��ا
�سيتي يف  1995يف هجوم �أ�سفر
عن مقتل � 168شخ�صاً .ويتم ّتع

جمل�س ال�شيوخ يف الواليات امل ّتحدة
ب�سلطة امل�صادقة على الرت�شيحات
الرئا�سية للمنا�صب الأ�سا�سية يف
احلكومة �أو رف�ضها .وكان غارالند
ق��ال خ�لال جل�سة اال��س�ت�م��اع �أمام
جلنة العدل � ّإن هناك خطاً مبا�شراً
ب�ين اع�ت��داء �أوك�لاه��وم��ا والهجوم
ال ��ذي ��ش� ّن��ه يف  6ك��ان��ون ال �ث��اين/
ي�ن��اي��ر ح�شد م��ن �أن���ص��ار الرئي�س

والبنوك �إىل درجة الإفال�س� ،إذ �أن
احلر�س الثوري الإيراين ي�ستعني
ب���ص�ن��ادي��ق امل�ت�ق��اع��دي��ن امل��ال�ي��ة �أو
م��ا ي �ع��رف ب��ال�ت��أم�ين االجتماعي
يف ال���س�ن��وات الأخ �ي��رة ،لالعتماد
عليها ل�سد العجز امل��ايل ،وتوفري
نفقاته اخل��ا��ص��ة» .وت��اب��ع فا�ضلي
ق��ائ�ل�ا �إن “قوانني ال �ت �ق��اع��د يف
اي��ران ،قدمية وت��رج��ع ل�سبعينات
القرن املا�ضي ،ولذلك حتتاج �إىل
املراجعة والتعديل ،الفتا �إىل �أن
هناك “مافيا فا�سدة من احلر�س
ال� �ث ��وري ت���س�ي�ط��ر ع �ل��ى �صناديق
املتقاعدين حل�ساباتها التو�سعية
والطائفية باملنطقة ،ويف حني يقر
قانون ال�ضمان االجتماعي بزيادة
املعا�شات بال�صورة التي تتنا�سب
وال��و� �ض��ع االق �ت �� �ص��ادي ك ��ل ع ��ام،
غري �أن احلكومة تتهرب من ذلك
ب��دع��وى ال���ض�غ��وط االقت�صادية،
وهو ما يتناق�ض مع تدفق النفقات
والدعم املايل والع�سكري حل�ساب
م �ي �ل �ي �� �ش �ي��ات احل ��وث ��ي يف اليمن
وميلي�شيا حزب اهلل يف لبنان».
وم � � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،ي � � ��رى ال� �ب ��اح ��ث
االق � �ت � �� � �ص ��ادي ب��امل �ع �ه��د ال� � ��دويل
ل�ل��درا��س��ات الإي��ران �ي��ة (ر�صانة)،
�أحمد �شم�س الدين ليلة� ،أنه مل يعد
خافيا فداحة الو�ضع االقت�صادي
ال��راه��ن بعد ق��راب��ة ث�لاث �سنوات
م��ن العقوبات الأم�يرك�ي��ة ،والتي
�أ�سفرت عن معدالت خطرية من
الك�ساد والت�ضخم والبطالة وعجز
امليزانية ،وقد تخللت تلك ال�سنوات

مقتل  6متظاهرين يف بورما والأمم املتحدة تدين القمع
ل �ل ��دب �ل ��وم ��ا� �س �ي ��ة .ح� � ��ان ال ��وق ��ت
للحوار» .كذلك ،مار�ست الواليات
املتحدة �ضغوطا جديدة بفر�ضها
عقوبات على ابنني بالغني لقائد
املجموعة الع�سكرية اجلرنال مني
�أونغ هالينغ.
و�أع� �ل ��ن ب �ن��ك ال�ت�ن�م�ي��ة الآ�سيوي
�أن ��ه ع�ل��ق م��وق�ت��ا مت��وي��ل امل�شاريع
احلكومية يف ب��ورم��ا “فيما يق ّيم
املجتمع الدويل تطور الو�ضع».
ويف ب �ل��دة ��س��ان���ش��ون��غ يف رانغون،
ال�ع��ا��ص�م��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة للبالد،
�أم���ض��ى ال���س�ك��ان ليلة �أخ ��رى بال
ن��وم فيما ن� ّف��ذت ال �ق��وات الأمنية
ع�م�ل�ي��ات ده ��م ل�ل���ش�ق��ق ب�ح�ث��ا عن
�أ�سلحة م�ف�ق��ودة لل�شرطة .وقال
�أحد ال�سكان “ا�ستخدموا القنابل
ال�صوتية يف كل ال�شوارع».

و�أ� �ض��اف “نطلب م��ن �أ�صدقائنا
ال��ذي��ن ه��م خ� ��ارج م �ن��ازل �ه��م عدم
ال � �ع ��ودة �إىل ه �ن��ا ال �ل �ي �ل��ة ب�سبب
الو�ضع».
وكانت �سان�شونغ ب�ؤرة للتوتر طوال
الأ�سبوع.
وم���س��اء االث �ن�ي�ن� ،أغ�ل�ق��ت القوات
الأم �ن �ي��ة جم�م��وع��ة م��ن ال�شوارع
و�أوق� � � �ف � � ��ت ح� � � ��واىل م� �ئ� �ت�ي�ن من
املتظاهرين املناه�ضني لالنقالب
قبل تفتي�ش ال�شقق.
ون �� �ش��رت �صحيفة “ذي مريور”
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل��دول��ة ي� ��وم اخلمي�س
�إع�ل�ان��ا ب� ��أن ج�ي����ش �أراك � ��ان الذي
يقاتل م��ن �أج��ل مزيد م��ن احلكم
ال ��ذات ��ي ل���س�ك��ان والي ��ة راخ �ي�ن يف
��ش�م��ال ال ��والي ��ة ،مل ي�ع��د م�صنفا
منظمة �إرهابية.

ويخو�ض جي�ش �أراكان معركة مع
اجلي�ش البورمي منذ نحو عامني
يف �صراع خ ّلف مئات القتلى و�أجرب
ح � ��واىل � 200أل � ��ف م� ��دين على
الفرار.
وق � ��ال ه�ي��ريف ل �ي �م��اه �ي��و اخلبري
يف � �ش ��ؤون ب��ورم��ا م��ن معهد لوي
الأ� �س�ترايل لوكالة فران�س بر�س
�إن ه� � ��ذه اخل � �ط� ��وة ك� ��ان� ��ت على
الأرج � � ��ح لأن اجل �ي ����ش ،املعروف
با�سم ت��امت��اداو� ،أراد �إن�ه��اء القتال
م ��ع ج�ي����ش �أراك � � ��ان ح �ت��ى يتمكن
م��ن ال�ترك�ي��ز على االحتجاجات.
و�أ� �ض��اف “لدى ت��امت��اداو العديد
من الأع ��داء ،وه��و ال يريد العمل
على جبهات ع��دة يف وق��ت واحد،
واجلبهة الأكرث �إحلاحا حاليا هي
�ضد الغالبية العرقية البورمية يف

املراكز احل�ضرية الرئي�سية».
ك �م��ا �أل� �ق ��ي ال �ق �ب ����ض ع �ل��ى 300
متظاهر يف �شمال �أوكاالبا الأربعاء
وف �ق ��ا جل �م �ع �ي��ة ت �ق ��دم امل�ساعدة
لل�سجناء ال�سيا�سيني التي �أو�ضحت
“�أ�صيب �شخ�ص بالر�صا�ص احلي
خ�ل�ال حملة ال�ق�م��ع وه��و يف حال
حرجة».
ا�ستمعت جلنة تابعة ملجل�س ال�شيوخ
الأم�ي��رك� ��ي �إىل � �ش �ه��ادة م� ��ؤث ��رة
الأرب �ع��اء م��ن النا�شطة البورمية
املقيمة يف لندن واي هنني بوينت
ث� ��ون ،وه ��ي اب �ن��ة ال��زع �ي��م امل�ؤيد
ل �ل��دمي��وق��راط �ي��ة م �ي��ا �آي ال ��ذي
اعتقل بعد �أيام من انقالب الأول
من �شباط/فرباير.
وك � ��ان وال ��ده ��ا �أح � ��د ق � ��ادة “88
جينريي�شن” ،وه� ��ي جمموعة

م� ��ؤي ��دة ل �ل��دمي��وق��راط �ي��ة ن�ش�أت
خالل انتفا�ضة �ضد حكم املجل�س
الع�سكري يف العام .1988
وكانت �أوىل ذكرياتها عن والدها
ر�ؤيته عرب ق�ضبان زنزانة.
وقالت “�أ�شعر باحلزن والغ�ضب يف
�آن واحد لأن الكثري من الأطفال
� �س �ي �� �ض �ط��رون الآن ل �ل �م��رور مبا
مررت به� ،أن يكربوا بدون �أب وال
يعرفون ما �إذا ك��ان �سيتم �إطالق
�سراحه �أو متى” .و�أ�ضافت “يجب
�أن يتوقف هذا الأمر».
ويوم اخلمي�س ،اتهم تقرير ملنظمة
العفو الدولية اجلي�ش با�ستخدام
“�أ�سلحة حربية” �ضد املتظاهرين
ال �ع��زل وت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ات ق�ت��ل مع
�سبق الإ�صرار �أمر بها ال�ضباط.
و� �ص �ن �ف��ت اجل� �م ��اع ��ة احلقوقية
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متغريات دولية زادت الأمر تعقيدا،
ك�تراج��ع �أ� �س �ع��ار ال�ن�ف��ط واملعادن
الأ� �س��ا� �س �ي��ة والبرتوكيماويات
وانت�شار فريو�س كورونا.
ول �ف��ت ال �ب��اح��ث االق �ت �� �ص��ادي ،يف
حديثه ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،
�إىل ت ��أث�يرات ه��ذا ال��و��ض��ع املت�أزم
اج�ت�م��اع�ي��ا ع�ل��ى ال��و��ض��ع املعي�شي
اليومي للإيرانيني والذي “ت�أثر
وب�شدة خ�لال العام املا�ضي الذي
�شهد �أك�ب�ر ت��راج��ع لقيمة العملة
املحلية ،ما �أدى �إىل ارتفاع �أ�سعار
ك ��ل � �ش��يء وب �خ��ا� �ص��ة ال� �غ ��ذاء ،ثم
تراجع القوة ال�شرائية للإيرانيني
لنحو ع�شرين عاما �إىل الوراء .وفق
الإح���ص��اءات الإي��ران�ي��ة الر�سمية،
فقدت الرواتب واملعا�شات قيمتها
ال�شرائية ،ناهيك عن معاناة من
لي�س لهم دخل ثابت».
ول � ��ذل � ��ك ،ال ي �� �س �ت �غ ��رب ت ��زاي ��د
االحتجاجات الفئوية والعمالية يف
الآونة الأخرية يف طهران وغريها
م��ن امل ��دن ،بح�سب امل���ص��در ذاته،
خ��ا��ص��ة يف ظ��ل ا��س�ت�م��رار الإنفاق
ال �ع �� �س �ك��ري يف اخل� � � ��ارج ،وال � ��ذي
ال ي� ��زال رغ ��م ال �ت��ذم��ر والغ�ضب
ال�شعبي من �أولويات النظام.
وتابع قائال“ :على الرغم من �شح
�إي��رادات امل��وازن��ة والعجز املتزايد،
�إال �أن رف ��ع الإن � �ف ��اق الع�سكري
بحوايل ملياري دوالر على الأقل،
ك��ان م��ن �ضمن �أول ��وي ��ات موازنة
ال �ع ��ام امل� ��ايل اجل ��دي ��د يف �إي � ��ران،
مم��ا ينم ع��ن ا�ستمرار التوجهات
اخل��ارج�ي��ة وره ��ان ال �ق �ي��ادات على
حت�م��ل و� �ص�بر ال �� �ش��ارع الإي� ��راين،
وهو رهان حمفوف باملخاطر».

ال�سابق دونالد ترامب على مبنى
الكابيتول.
ويف  2016حني كان اجلمهوريون
ي�سيطرون ع�ل��ى جمل�س ال�شيوخ
ع��رق�ل��وا تر�شيح الرئي�س ال�سابق
ب ��اراك �أوب��ام��ا ل�غ��ارالن��د لع�ضوية
ربرين موقفهم
املحكمة العليا ،م ّ
بقرب موعد االنتخابات الرئا�سية
ال�ت��ي ف��از فيها ّ
مر�شحهم دونالد
مما م ّكنه من تعيني قا�ض
ترامب ّ
حم��اف��ظ ب ��د ًال م��ن ه ��ذا القا�ضي
الليربايل.

ال�صني تدعو �إىل «التهدئة» و«احلوار»

•• رانغون�-أ ف ب

قتل �ستة حمتجني يف ب��ورم��ا يوم
�أم����س اخلمي�س فيما دان��ت الأمم
امل �ت �ح��دة ال �ع �ن��ف امل �ت �� �ص��اع��د �ضد
ال�ت�ظ��اه��رات املناه�ضة لالنقالب
الع�سكري.
وي�ت��زاي��د ال�ضغط ال ��دويل ب�شكل
م� � �ط � ��رد م � �ن� ��ذ �أط� � � � � ��اح اجل� �ي� �� ��ش
ال��زع�ي�م��ة امل��دن �ي��ة �أون� ��غ � �س��ان �سو
ت �� �ش��ي واح �ت �ج��زه��ا يف الأول من
�شباط/فرباير ما �أدى �إىل اندالع
اح� �ت� �ج ��اج ��ات ي ��وم �ي ��ة يف �أن� �ح ��اء
البالد.
ومت ت��وق �ي��ف �أك �ث��ر م ��ن 2000
�شخ�ص وارت �ف��ع ع��دد القتلى �إىل
�أك�ثر من  60خالل حملة القمع
التي �أعقبت االنقالب.
ويف بلدة مياينغ يف و�سط بورما،
قتل �ستة �أ�شخا�ص اخلمي�س بعدما
جل��أت القوات الأمنية �إىل العنف
لف�ض احتجاج.
وقال �أحد امل�سعفني لوكالة فران�س
ب��ر���س “قتل �ستة رج ��ال و�أ�صيب
ثمانية �آخرون بينهم واحد يف حال
حرجة».
وقال �شاهد لوكالة فران�س بر�س ان
خم�سة منهم ا�صيبوا يف الر�أ�س.
وواف� � ��ق جم �ل ����س الأم� � ��ن ال� ��دويل
بالإجماع على بيان الأربعاء يدين
ا�ستخدام اجلي�ش البورمي العنف
�ضد املتظاهرين ال�سلميني.
والقرار الذي تباه املجل�س ب�إجماع
�أع���ض��ائ��ه الـ ،15وبينهم ال�صني
ورو��س�ي��ا احلليفتان التقليديتان
ل �ل �ج�ن�راالت ال �ب��ورم �ي�ي�ن ،هاجم
ب�شكل غري م�سبوق اجلي�ش ودعاه
�إىل “التحلي ب�أكرب قدر من �ضبط
النف�س».
وق��ال ت�شانغ ج��ون �سفري ال�صني
ل��دى الأمم املتحدة “حان الوقت
خل�ف����ض ال�ت���ص�ع�ي��د .ح ��ان الوقت

وبح�سب ال�صحيفة ف� ّإن املوظفة ،التي مل تتقدّم ب�شكوى ر�سمية،
�أ ّكدت � ّأن احلاكم مل�سها ب�شكل غري الئق يف منا�سبات �أخرى.
و�أو�ضحت “تاميز يونيون” � ّأن املر�أة مل تف�صح ع ّما جرى معها
�إال يف � 3آذار/مار�س عندما �شاهدت ،مع موظفني �آخرين ،كومو
يعقد م�ؤمتراً �صحافياً لنفي اتهامات التح ّر�ش اجلن�سي ال�سابقة
املوجهة �إليه� ،إذ غمرتها امل�شاعر يف تلك اللحظة و�أخربت �إحدى
ّ
امل�س�ؤوالت عنها مبا بدر من احلاكم جتاهها.
ون�ف��ى ك��وم��و ( 63ع��ام �اً) ه��ذة االت �ه��ام��ات اجل��دي��دة ،م�ؤكداً
لل�صحيفة �إ ّنها “م�ؤملة جداً».
املوجهة �إليه منذ �أواخر
وكما تعامل مع �سائر االتهامات ال�سابقة ّ
��ش�ب��اط/ف�براي��ر ،ج �دّد احل��اك��م ال��دمي��وق��راط��ي ال�ق��وي رف�ضه
اال�ستقالة م��ن من�صبه ،م��ؤك��داً �أ ّن��ه �سينتظر نتائج التحقيق

Friday

ا� � � �س � � �ت � � �خ� � ��دام ق� � � � � � ��وات الأم � � � � ��ن
الأ�� � �س� � �ل� � �ح � ��ة ال � � �ن� � ��اري� � ��ة“ ،غري
م�لائ�م��ة ال��س�ت�خ��دام�ه��ا يف �ضبط
االحتجاجات” مبا فيها ر�شا�شات
خفيفة وبنادق قن�ص وبنادق ن�صف
�آلية.
وي� �ب ��رر اجل� �ي� �� ��ش ان� �ق�ل�اب ��ه عرب
ت ��أك �ي��د ح �� �ص��ول ع �م �ل �ي��ات تزوير
وا�سعة النطاق خ�لال االنتخابات
الت�شريعية التي ج��رت يف ت�شرين
ال� �ث ��اين/ن ��وف� �م�ب�ر وح� �ق ��ق فيها
ح��زب الرابطة الوطنية من �أجل
الدميوقراطية بزعامة �سو ت�شي
فوزا كبريا.
�إىل ذل��ك� ،أع�ل��ن ال�سفري ال�صيني
لدى الأمم امل ّتحدة ت�شانغ جون �أنّ
“الوقت ح��ان للتهدئة واحلوار”
يف ب� ��ورم� ��ا ،يف م ��وق ��ف �أت� � ��ى �إث ��ر

�إ�صدار جمل�س الأمن الدويل بياناً
يدين فيه ،للمرة الأوىل ،املجل�س
الع�سكري احلاكم يف هذا البلد.
وق��ال ت�شانغ يف ب�ي��ان “حان وقت
التهدئة .حان وقت الدبلوما�سية.
ح��ان وق��ت احلوار” ،م���ش�دّداً على
ال��دور “الب ّناء” ال��ذي ا�ضطلعت
به بالده يف املفاو�ضات التي �أدارتها
بريطانيا يف جمل�س الأم ��ن على
م� ��دى � �س � ّت��ة �أي � ��ام ل �ل �خ��روج بهذا
البيان.
وق� � � � ��ال “ال�صني � � �ش � ��ارك � ��ت يف
امل �ف��او� �ض��ات ب�ط��ري�ق��ة ب� � ّن ��اءة .من
امل�ه� ّم �أن يتحدّث �أع���ض��اء املجل�س
ب�صوت واحد».
و�أ��ض��اف “ن�أمل �أن ت�ساعد ر�سالة
املجل�س على تخفيف حدّة الو�ضع
يف بورما».
ّ
واع� �ت�ب�ر ال �� �س �ف�ير ال �� �ص �ي �ن��ي �أن� ��ه
“ينبغي على املجتمع ال��دويل �أن
يه ّيئ بيئة م�ؤاتية تتيح للأطراف
املعنية يف بورما معاجلة اخلالفات
�� �ض� �م ��ن الإط� � � � � � ��ار ال� ��د� � �س � �ت� ��وري
والقانوين».
و�أ� � �ض� ��اف “نحن ن��دع��م اجلهود
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة وج �ه��ود الو�ساطة
التي تبذلها ك ّل من �آ�سيان (رابطة
دول جنوب �شرق �آ�سيا) واملبعوثة
اخل��ا��ص��ة ل�ل�أم�ين العام” للأمم
امل �ت �ح��دة ال���س��وي���س��ري��ة كري�ستني
�شرانر بورغرن.
و� �ش �دّد ال�سفري ال�صيني ع�ل��ى �أنّ
بالده ،احلليف التقليدي لبورما،
تدعم الأطراف كافة يف هذا البلد
ولي�س طرفاً بعينه.
وق � ��ال �إنّ “�سيا�سة ال�صداقة
ال�ت��ي ت ّتبعها ال�صني جت��اه بورما
ه ��ي ��س�ي��ا��س��ة ل �ك � ّل ��ش�ع��ب بورما.
ال�صني تقف على �أه ّبة اال�ستعداد
ل �ل��ان� � �خ � ��راط وال � �ت� ��وا� � �ص� ��ل مع
الأط ��راف املعنية ،و�أداء دور ب ّناء
لتهدئة الو�ضع احلايل».
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االحتاد لل�شحن و�إك�سبوالنكا فريت تنقالن لقاحات حيوية �إىل م�صر
•• �أبوظبي-الفجر:

14

ك�شفت االحت� ��اد ل�ل���ش�ح��ن ،ذراع ع�م�ل�ي��ات ال���ش�ح��ن واخلدمات
اللوج�ستية التابع ملجموعة االحت��اد للطريان الناقل الوطني
لدولة الإمارات العربية املتحدة ،و�شركة �سل�سلة التوريد العاملية
�إك�سبوالنكا فريت ،عن نقل �شحنة لقاحات حيوية من الهند �إىل
م�صر .وتعاونت ال�شركتان لنقل �شحنة ت�ضم � 12،475ألف
جرعة م��ن لقاحي ال�ك��زاز واخل�ن��اق (الدفترييا والتيتانو�س)
ال��ذي يتم �إنتاجه يف الهند� ،أك�بر ال��دول ت�صنيعا للقاحات يف
ال�ع��امل ح�سب منظمة ال�صحة العاملية ،حيث حتظى االحتاد
لل�شحن باعتماد مركز متيز املدققني امل�ستقلني خلدمات نقل
الأدوية ،التابع الحتاد النقل اجلوي الدويل (IATA CEIV

وه��ي م�ؤهلة لنقل �شحنات الب�ضائع احل�سا�سة جت��اه درجات
احل� ��رارة وال �ت��ي ت �ت�راوح ب�ين  25درج ��ة م�ئ��وي��ة ف��وق ال�صفر
و 80درجة مئوية حتت ال�صفر ،فيما متتثل �إك�سبوالنكا فريت
ل�شهادة املركز وممار�سات التوزيع املعتمدة .وجرت عملية النقل
وفق معايري دقيقة للحفاظ على �سالمة ال�شحنة ،حيث �سلمتها
�إك�سبوالنكا فريت �إىل االحتاد لل�شحن يف مومباي التي نقلتها
بدورها عرب مركزها يف مطار �أبوظبي الدويل �إىل القاهرة مع
احلفاظ على درجة احل��رارة املطلوبة بني  2و 8درجة مئوية.
ويف هذا ال�ش�أن ،قال بدر �آل علي مدير جتاري �أول ل�ش�ؤون دولة
الإم��ارات وال�شرق الأو�سط وت�أجري طائرات ال�شحن يف االحتاد
لل�شحن“ :ت�ؤكد هذه ال�شحنة قدرة االحت��اد لل�شحن على نقل
الب�ضائع احل�سا�سة لدرجات احلرارة على امتداد �شبكة الوجهات،

وتعزز مكانة الناقلة ك�شركة معتمدة من مركز متيز املدققني
امل�ستقلني خلدمات نقل الأدوي ��ة ،التابع الحت��اد النقل اجلوي
الدويل ( .)IATA CEIVوي�ساهم تعاون االحتاد للطريان
مع �شركاء مثل �إك�سبوالنكا فريت يف �إثراء خربة الفريق وتعزيز
�شبكة االحت��اد الوا�سعة لتوفري خ��دم��ات لوج�ستية يف املناطق
الأك�ث�ر ح��اج��ة ل �ه��ا» .وب� ��دوره ،ق��ال �سينثيلناثان �شامنوجام،
الرئي�س التنفيذي ملجموعة �إك�سبوالنكا فريت“ :تقوم مرونة
�سل�سلة ال �ت��وري��د ع�ل��ى ت�ب�ن��ي ال�صيغة امل�ن��ا��س�ب��ة م��ن ال�شركاء
وامل�ن�ت�ج��ات واحل �ل��ول ف���ض�ل ً
ا ع��ن ال �ت��واف��ق ال�ك�ب�ير ب�ين القيم
امل�شرتكة والإمكانات املتكاملة ،وهو ما ينطبق على �شراكتنا مع
االحتاد لل�شحن والتي ت�ساعدنا على الوفاء بالتزاماتنا وتفعيل
جهودنا نحو عامل �آمن للجميع».

 467عالمة مت منحها لل�شركات منذ �إطالق العالمة يف 2010

تكرمي  36م�ؤ�س�سة حا�صلة على عالمة غرفة دبي للم�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات
•• دبي-الفجر:

كرمت غرفة جت��ارة و�صناعة دبي
� 36شركة وم�ؤ�س�سة ح�صلت على
ع�لام��ة غ��رف��ة دب ��ي للم�س�ؤولية
االج�ت�م��اع�ي��ة ل�ل�م��ؤ��س���س��ات ل ��دورة
الن�صف الثاين من  ،2020وذلك
خ �ل�ال ح �ف��لٍ اف�ت�را� �ض ��ي نظمته
ام�س لإب��راز ري��ادة ه��ذه ال�شركات
يف جم��ال امل�س�ؤولية االجتماعية
ل �ل �م ��ؤ� �س �� �س��ات واال� � �س � �ت� ��دام� ��ة يف
ن�شاطاتها و�أم��اك��ن عملها ،لي�صل
عدد العالمات املمنوحة �إىل467
عالمة منذ �إطالق املبادرة يف عام
.2010
وتوزعت ال�شركات التي كرمت يف
احل �ف��ل االف�ت�را� �ض��ي ع�ل��ى ح�سب
ع��دد م��رات احل�صول على عالمة
غرفة دبي للم�س�ؤولية االجتماعية
للم�ؤ�س�سات ،وال�ع�لام��ة املتقدمة
والعالمة اخلا�صة بفئات املجتمع
وال �ب �ي �ئ��ة وم� �ك ��ان ال �ع �م��ل و�سوق
العمل .و�شملت قائمة ال�شركات
املكرمة ك��ل م��ن “غاز الإمارات”
و”�إميرييل �سريفي�سيز Emrill

 »Servicesوب � �ن� ��ك امل� ��� �ش ��رق،
وم���س�ت���ش�ف��ى زل �ي �خ��ة وجمموعة
�أباريل وجمموعة �شلهوب و”�إينوفا
و”�إنفورماي�شن
»Enova
ف ��ورت »Information Fort
و”ماب لإدارة امل��راف��ق MAB
»Facilities Management
»EMPOWER
و”�إمباور
 ،و”ايه �إف كون�سرتاك�شن
»AF
Construction
وجمموعة تيكوم و”ايه �إ���س جي
�� �س ��ي ك��ون �� �س�ت�راك �� �ش��ن ASGC
 »Constructionوجمموعة
“�سينتينا  »Centenaودار
التوريق وهيئة الطرق واملوا�صالت
ب ��دب ��ي وجم� �م ��وع ��ة “تري�ستار
 »Tristar Groupو”خدمات
ال �ن �ق��ل املدر�سي” و”�إمييكول
 »Emicoolو”فيوت�شر بايب
�إن��د� �س�ت�ري��ز Future Pipe
 »Industriesوبنك الفجرية
ال��وط �ن��ي و”كوربوريت بيزني�س
� �س�ي�رف �ي �� �س �ي ��ز Corporate
.»Business Services

 »Schoolيف �أب��وظ �ب��ي ،و “�إكزا
ل� �ل� �ت� �ج ��ارة »Ixsa Trading
و”فونيك�س ك��ون �ت��اك��ت ال�شرق
الأو� �س��ط Phoenix Contact
 »Middle Eastو “بوك�س �سيلف
خل ��دم ��ات ال �ت �خ��زي��ن The Box
»Self Storage Services
و”فيجن ف� � � � ��ايل Vision

ج �ه��ود ت �ط��وي��ر م �� �ش��اري��ع الطاقة
املتجددة مثل فيتنام وتايوان.
و�أك� � � ��د حم �م ��د ج �م �ي��ل ال ��رحم ��ي،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة م�صدر،
�أن ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة ت���ش�ك��ل خطوة
م �ه �م��ة ل �ت �ع��زي��ز �أن �� �ش �ط��ة ال�شركة
وتو�سيع نطاق م�شاريعها يف ال�سوق
الآ�سيوية ،حيث تتمتع هذه ال�سوق
ب ��إم �ك ��ان ��ات ك �ب�ي�رة ب �ف �� �ض��ل النمو
االقت�صادي ال�سريع ووج��ود موارد
متعددة لتوليد الطاقة املتجددة.
وق � � ��ال ال � ��رحم � ��ي“ :نتطلع �إىل
ال �ت �ع��اون م��ع ب�ت�رون��ا���س ،ال�شركة
ال ��رائ ��دة ع��امل �ي �اً يف ق �ط��اع الطاقة
والداعمة جلهود التنمية امل�ستدامة
وذلك بهدف تلبية الطلب املتزايد
ع �ل��ى ح �ل��ول ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة يف
جميع �أنحاء املنطقة».
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ت�ي�ن�غ�ك��و حممد
ت��وف �ي��ق ت �ي �ن �غ �ك��و ع ��زي ��ز الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة “برتونا�س”:
“ميثل ت��وق �ي��ع م ��ذك ��رة التفاهم
مع م�صدر خطوة مهمة تندرج يف
�إطار �شراكتنا احلالية مع “مبادلة
لال�ستثمار” ،والتي �ست�شمل الآن

ال�ت�رك �ي ��ز ع �ل��ى م �� �ص ��ادر الطاقة
املتجددة والهيدروجني الأخ�ضر.
وي�سعدنا التعاون مع م�صدر التي
نت�شارك معها االل �ت��زام ذات��ه جتاه
بناء م�ستقبل منخف�ض الكربون،
ون�ت�ط�ل��ع �إىل ت��زوي��د ال �ع��دي��د من
ال�شركات بحلول الطاقة النظيفة،
واال��س�ت�ف��ادة م��ن نقاط ال�ق��وة لدى
اجلانبني �سواء من حيث ا�ستثمار
امل � � � ��وارد ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة �أو ت�سخري

كما �ضمت قائمة ال�شركات املكرمة
ك� ��ل م� ��ن م ��رك ��ز دب � ��ي ال� �ت� �ج ��اري
العاملي وجمموعة “هيماتريك�س
 »Himatrixو”دي ج ��راي ��د
 »DGradeو”�إت�ش ب ��ي »HP
و”دبور انرتنا�شونال” و”الإمارات
ال �ع��امل �ي��ة للأملنيوم” و”جندال
�شديد للحديد والفوالذ Jindal
»Shadeed Iron and Steel
من �سلطنة عمان ،و”مي�شالن �إمي
 »Michelin AIMو”بروكرت
�أن� � ��د ج��ام �ب��ل ال� ��� �ش ��رق الأو� � �س ��ط
and Gamble
»Middle East

Procter

و”املدر�سة
العاملية الهندية الدولية Global

International

Indian

 .»Valleyويف كلمته الرتحيبية
خ�لال حفل ال�ت�ك��رمي ،هن�أ �سعادة
ه�شام ال���ش�يراوي ،النائب الثاين
لرئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و� �ص �ن��اع��ة دب ��ي ج�م�ي��ع ال�شركات
احلا�صلة على ال�ع�لام��ة ،معترباً
�أن �ه��ا �أث�ب�ت��ت ج��دارت �ه��ا يف قيامها
مب�س�ؤوليتها املجتمعية والتزامها
بتطبيق �أف�ضل املمار�سات امل�س�ؤولة
خ� ��� �ص ��و�� �ص� �اً يف ه� � ��ذه ال � �ظ� ��روف
اال�ستثنائية والتحديات اجلديدة
ال �ت��ي ف��ر��ض�ت�ه��ا ج��ائ�ح��ة ك��وف�ي��د-
.19
ول �ف��ت ال� ��� �ش�ي�راوي �إىل الفوائد
ال �ك �ب�يرة ال �ت��ي جتنيها ال�شركات
م � ��ن ال � �ت � �ق ��دمي ل� �ع�ل�ام ��ة غرفة
دب� ��ي ل �ل �م �� �س ��ؤول �ي��ة االجتماعية
ل� �ل� �م� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات ،وال� � �ت � ��ي ت�شمل
م�ساعدتها على تقييم الت�أثريات
االجتماعية والبيئية وامل�س�ؤولة
على ممار�ساتها و�آدائها امل�ؤ�س�سي،
وحت���س�ي�ن�ه��ا � �ض �م��ن �إط � ��ار �شامل
ومتكامل من املمار�سات امل�س�ؤولة،
داع �ي �اً ال���ش��رك��ات �إىل اال�ستمرار

على هذا املنوال تعزيزاً ل�سمعتها
وتناف�سيتها العالية.
وعرب ممثلو ال�شركات املكرمة عن
�سعادتهم بح�صولهم على عالمة
غرفة دبي للم�س�ؤولة االجتماعية
للم�ؤ�س�سات ،م�شيدين مببادرات
م��رك��ز �أخ�لاق�ي��ات الأع �م��ال ودوره
يف دع ��م ن���ش��اط��ات�ه��م وتطويرها
مبا يعزز من تناف�سيتهم يف بيئة
الأعمال.
وت�ستفيد ال���ش��رك��ات ال�ت��ي تتقدم
للح�صول ع�ل��ى ال�ع�لام��ة بفئاتها
اجل ��دي ��دة م ��ن ت �ق��اري��ر مف�صلة
ت �ق �ي �ي �م �ي��ة ح� � ��ول م � �ك� ��ان العمل
والت�أثريات البيئية واالجتماعية
لن�شاطات ال�شركة ،لتح�سني برامج
امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات،
واحل �� �ص��ول ع�ل��ى ت�ق��دي��ر م��ن قبل
اخل �ب ��راء ع �ل��ى ج �ه��وده��ا يف هذا
املجال.
وت � �ع � �ت �ب�ر ع �ل��ام � ��ة غ � ��رف � ��ة دب� ��ي
ل � �ل � �م � �� � �س � ��ؤول � �ي ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
ل �ل �م ��ؤ� �س �� �س��ات �أداة ت�شخي�صية
وت �ط��وي��ري��ة ل �ل �� �ش��رك��ات لتطبيق

ّ
«م�صدر»توقع اتفاقية ا�سرتاتيجية مع برتونا�س
املاليزية لبحث فر�ص تطوير م�شاريع طاقة متجددة يف �آ�سيا

•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل �ن ��ت � �ش��رك��ة �أب ��وظ� �ب ��ي لطاقة
امل�ستقبل “م�صدر” الرائدة عاملياً
يف جمال الطاقة املتجددة و�إحدى
ال�شركات التابعة ملبادلة لال�ستثمار،
و”برتونا�س” ال���ش��رك��ة الرائدة
عاملياً يف قطاع ال�ط��اق��ة� ،أم����س عن
ت��وق�ي�ع�ه�م��ا م��ذك��رة ت�ف��اه��م لبحث
فر�ص التعاون واال�ستثمار امل�شرتك
يف تطوير م�شاريع طاقة متجددة يف
جميع �أنحاء قارة �آ�سيا وخارجها.
وات� �ف� �ق ��ت ال �� �ش��رك �ت��ان ع �ل��ى بحث
ف��ر���ص ال �ت �ع��اون ��ض�م��ن جمموعة
م ��ن امل� �ج ��االت ،م ��ع ال�ترك �ي��ز على
م �� �ش��اري��ع ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة على
م �� �س �ت��وى امل� ��راف� ��ق وال� �ت ��ي ت�شمل
م�شاريع الطاقة ال�شم�سية الأر�ضية
وال�ع��ائ�م��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تطوير
م���ش��اري��ع ل�ط��اق��ة ال��ري��اح البحرية
يف �آ��س�ي��ا وم�ن��اط��ق �أخ ��رى حمتملة
واال�ستثمار يف تقنيات �أخرى �أي�ضاً.
وف� ً
ضال عن ماليزيا ،تتوجه �أنظار
ال�شركتني �إىل دول �أخرى يف املنطقة
ال �سيما تلك التي ت ّعهدت بت�سريع

اتفاقية ا�سرتاتيجية بني ايدج
وال�صناعات اجلوية الإ�سرائيلية

•• �أبوظبي-وام:

وق �ع��ت “ايدج”  -جم�م��وع��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة يف ق �ط��اع الدفاع
بالإمارات� ..أم�س مذكرة تفاهم مع �شركة ال�صناعات اجلوية الإ�سرائيلية
 ال�شركة املتخ�ص�صة يف قطاع الف�ضاء والطريان يف �إ�سرائيل ..لتطويرنظام متقدم للدفاع �ضد الطائرات دون طيار خ�صي�صا ل�سوق الإمارات،
ويقدم عدة فوائد وا�سعة النطاق ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
وخارجها.
وتتعاون “ايدج” ،التي �أطلقت م�ؤخرا �سل�سلة من حلول الطريان بوترية
�سريعة ،عرب �شركتها الفرعية �سيجنال ،م��زودة اخلدمات وحلول احلرب
الإلكرتونية للأمن الوطني ،مع �شركة ال�صناعات اجلوية الإ�سرائيلية عرب
اال�ستفادة من حلول ال�شركة الإ�سرائيلية لأنظمة الدفاع �ضد الطائرات
دون طيار وال�ت��ي �أثبتت جدارتها ويتم تطبيقها ح��ول ال�ع��امل الكت�شاف
جمموعة وا�سعة من التهديدات وحتديدها واعرتا�ضها.
ويت�ألف نظام الدفاع �ضد الطائرات دون طيار من رادار متقدم وثالثي
الأب� �ع ��اد ،ون �ظ��ام جل�م��ع ا� �س �ت �خ �ب��ارات االت �� �ص��االت ،وت�ق�ن�ي��ات الب�صريات
الكهربائية ،مدجمة يف نظام قيادة وحتكم موحد ،وهو نظام م�ستقل متاماً
ال يتطلب �أي تدخل ب�شري .ويتم توفري �سل�سلة من الإج��راءات امل�ضادة،
ب��دءاً من احللول غري الفتاكة مثل الت�شوي�ش وانتهاء بالقدرات الفتاكة
مثل الليزر والنب�ضات الكهرومغناطي�سية ،بنا ًء على م�ستوى التهديد
والبيئة الت�شغيلية .و�ستقوم كل من �سيجنال و�شركة ال�صناعات اجلوية
الإ�سرائيلية بتوظيف �إمكاناتهما التقنية يف تطوير النظام ا�ستجابة
الح�ت�ي��اج��ات ال�ع�م�لاء امل �ح��ددة ،م��ع ت��وف�ير ال��دع��م ع��ن ط��ري��ق ت�ع��اون بني
ال�شركة الإ�سرائيلية وال�شركة البلجيكية لأنظمة التكنولوجيا املتقدمة،
التي متتلك ح�ضورا تقنيا وت�سويقياً يف املنطقة.

ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا لإجن � ��از م��زي��د من
م�شاريع الطاقة امل�ستدامة».
وت �� �س �ت �ث �م��ر � �ش��رك��ة “برتونا�س”
ح��ال�ي�اً يف م���ش��اري��ع ط��اق��ة �شم�سية
تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية
�أك �ث ��ر م� ��ن  1ج� �ي� �ج ��اواط � �س ��واء
قيد الت�شغيل �أو التطوير ل�صالح
ع �م�لائ �ه��ا يف ق �ط��اع��ي ال�صناعة
وال �ت �ج��ارة يف ال�ه�ن��د وج �ن��وب �شرق
�آ�سيا .كما ب��د�أت ال�شركة يف تركيب

حلول طاقة �شم�سية على الأ�سطح
يف ماليزيا تبلغ قدرتها الإجمالية
�أكرث من  90ميجاواط.
وكانت “م�صدر” قد �أعلنت العام
امل��ا� �ض��ي ع��ن �أوىل ا��س�ت�ث�م��ارت�ه��ا يف
جنوب �شرق �آ�سيا من خالل توقيع
ات �ف��اق �ي��ة � �ش ��راء ط��اق��ة م ��ع �شركة
الكهرباء احلكومية يف �إندوني�سيا
“بريو�شان ل�ي���س�تري��ك نيجارا”،
وذلك يف �إطار تطوير م�صدر لأول
حمطة طاقة �شم�سية كهرو�ضوئية
ع��ائ �م��ة يف ال� �ب�ل�اد .ويف دي�سمرب
امل ��ا� �ض ��ي� ،أع �ل �ن��ت “م�صدر” عن
ت��أ��س�ي����س ��ش��رك��ة ل�ت�ط��وي��ر املحطة
ال� �ت ��ي ت �ب �ل��غ ق ��درت� �ه ��ا الإنتاجية
 145م�ي�ج��اواط وه��ي الأك�ب�ر من
ن��وع�ه��ا يف ج�ن��وب ��ش��رق �آ� �س �ي��ا .كما
ق��دم��ت “م�صدر” ال �ع��ام املا�ضي
�أق��ل �سعر تعرفة يف �إط��ار املناق�صة
اخل��ا��ص��ة بتطوير م���ش��روع حمطة
“�ساغولينغ” للطاقة ال�شم�سية
ال �ك �ه��رو� �ض��وئ �ي��ة ال �ع��ائ �م��ة بقدرة
 60ميجاواط يف �إندوني�سيا ،مما
يعك�س �سعي “م�صدر” لال�ستثمار
والتو�سع مب�شاريعها يف املنطقة.
ّ

�أف�ضل ممار�سات الأعمال امل�س�ؤولة
حيث تتيح لها العالمة اكت�شاف
نقاط ال�ضعف والقوة يف توجهاتها
العملية لإدارة ت ��أث�يرات ن�شاطها
التجاري على البيئة واملجتمع ،كما
ميكن اال��س�ت�ف��ادة م��ن العالمة يف
�إجراء مراجع ٍة داخلية لل�سيا�سات

مركز االبتكار وجمل�س ال�شباب كهرباء دبي ينظمان جولة حول الطاقة النظيفة
•• دبي -وام:

نظم مركز االبتكار وجمل�س ال�شباب يف هيئة كهرباء
ومياه دبي جل�سات تعريفية وتوعوية يف مراكز ال�شباب
التابعة للم�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب يف كلٍ من �أبوظبي
ودب ��ي وع�ج�م��ان ور�أ�� ��س اخل�ي�م��ة �سلطت ال���ض��وء على
الطاقة النظيفة وتقنياتها و�أبرز م�شاريع الهيئة يف هذا
املجال ومنها جم ّمع حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة
ال�شم�سية .ورك ��زت اجل�ل���س��ات ع�ل��ى �أف���ض��ل ممار�سات
وجت ��ارب جمل�س ال�شباب يف الهيئة ال�ه��ادف��ة لتعزيز
م�ساهمة موظفي وموظفات الهيئة ال�شباب يف تعزيز
تناف�سية دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة يف خمتلف
امل �ج��االت .وق��ال معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي
“ نعتز بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب وكافة
اجلهات احلكومية واخلا�صة لتحقيق توجيهات �صاحب

الأحوا�ض اجلافة تربم اتفاقية مع االحتاد
�إ�سكو لإعادة ت�أهيل �أنظمة الإنارة يف مرافقها
•• دبي-وام:

�أعلنت الأحوا�ض اجلافة عن �إبرام
ات �ف��اق �ي��ة م ��ع االحت � � ��اد خلدمات
ال� �ط ��اق ��ة “االحتاد �إ�سكو” -
ال �� �ش��رك��ة امل�ت�خ���ص���ص��ة يف جمال
خ��دم��ات ال�ط��اق��ة و�إح ��دى �شركات
هيئة كهرباء ومياه دبي  -لت�أهيل
�أنظمة الإن ��ارة يف امل��راف��ق التابعة
للأحوا�ض اجلافة العاملية.
وت � ��أت� ��ي ه� ��ذه االت �ف ��اق �ي ��ة نتيجة
ل �ل �ت �ع ��اون امل� ��� �ش�ت�رك وال �� �ش ��راك ��ة
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ب �ي�ن الطرفني
يف جم� ��االت اال� �س �ت��دام��ة وكفاءة
ال�ط��اق��ة لت�ضيف م�ن�ج��زاً جديداً
مل� ��ا مت �إجن � � � ��ازه يف ال� ��� �س ��اب ��ق من
تطبيقات حلول كفاءة الطاقة يف
قطاعات التربيد والإن��ارة واملياه.
وت �ت �� �ض �م��ن االت� �ف ��اق� �ي ��ة تطبيق
ح�ل��ول الإن � ��ارة احل��دي�ث��ة والذكية
ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج �ي��ة يف مرافق
ور���ش العمل حيث �سيتم ا�ستبدال
عدد  378وحدة �إن��ارة تتوزع على

ور���ش احل��دادة والأنابيب ومناطق
وم�ساحات الإن��ارة اخلارجية� .أما
فيما يتعلق بالوفورات امل�ستهدفة
فمن املتوقع �أن يوفر امل�شروع ما
م�ق��داره  943,094كيلو واط/
�ساعة ب�شكل �سنوي �أي م��ا يعادل
 419,676درهما وال��ذي ي�شكل
 55باملائة م��ن ا�ستهالك الإنارة
احلايل للمناطق امل�ستهدفة .وقال
القبطان رادو �أنتولوفيت�ش الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل��أح ��وا� ��ض اجلافة

العاملية �إن الأح��وا���ض وم��ن خالل
��ش��راك�ت�ه��ا اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة املمتدة
م� ��ع االحت � � ��اد خل� ��دم� ��ات الطاقة
ت�سعى للم�ساهمة يف حت�سني كفاءة
ا�ستهالك الطاقة يف املرافق التابعة
ل �ه��ا وم ��واك �ب ��ة �أح� � ��دث التقنيات
العاملية يف ذات امل�ج��ال .م��ن جهته
�أع ��رب في�صل الرئي�سي الرئي�س
التنفيذي للعمليات ب��الإن��اب��ة عن
فخر االحتاد �إ�سكو بتقدمي خدمات
الطاقة املتنوعة ملرافق الأحوا�ض

االجتماعية امل�س�ؤولة املطبقة يف
ال�شركة ،وتقييم الأداء وتطويره
يف كافة النواحي.
ويعترب مركز �أخالقيات الأعمال
ال��ذي مت �إط�لاق��ه يف غرفة جتارة
و�صناعة دب��ي ع��ام  2004املركز
الأق��دم والأه��م من نوعه يف دولة

الإم � � � ��ارات ن� �ظ ��راً ل� � ��دوره ال �ب ��ارز
يف ال �ت�روي ��ج مل �ف �ه��وم امل�س�ؤولية
االج �ت �م��اع �ي��ة ل ل��أع �م ��ال .ويقوم
املركز بت�شجيع �أع�ضاء غرفة دبي
ع�ل��ى تطبيق مم��ار� �س��ات الأعمال
امل�س�ؤولة التي ت�ساهم يف تعزيز �أداء
م�ؤ�س�ساتهم وقدراتهم التناف�سية.

اجل��اف��ة العاملية وي�ضيف امل�شروع
احل� ��ايل ح �ل��ول الإن � � ��ارة احلديثة
حلزمة احللول املقدمة ..الفتاً �أن
االحتاد �إ�سكو ت�سعى لتنفيذ العديد
م ��ن م �� �ش��اري��ع ت��ر� �ش �ي��د الطاقة
وت��و� �س �ي��ع � �ش��ري �ح��ة امل�ستفيدين
منها مما ي�سهم يف حتقيق �أهداف
ب ��رن ��ام ��ج وا� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة �إدارة
الطلب على الطاقة لعام .2030
وجت � ��در الإ� � �ش� ��ارة �إىل �أن �شركة
االحت � ��اد خل��دم��ات ال �ط��اق��ة تعنى
بتقدمي خ��دم��ات تر�شيد وتدقيق
ال �ط��اق��ة وت�ن�ف�ي��ذ م���ش��اري��ع �إع� ��ادة
ت�أهيل املباين ورفع كفاءة الطاقة
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م���ش��اري��ع الطاقة
ال�شم�سية وم��ا يتبعها م��ن حلول
املراقبة والتحكم الذكي من خالل
م��راك��ز القيا�س والتحقق ،ف� ً
ضال
ع��ن دوره ��ا ال �ت��وع��وي والإر� �ش ��ادي
وال�ت��دري�ب��ي ل�ك��اف��ة ��ش��رائ��ح وفئات
املجتمع والعاملني يف ه��ذا املجال
من مقاولني وا�ست�شاريني ومتلقي
اخلدمة.

ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”
لتمكني ال�شباب و�إ�شراكهم يف عملية البناء والتطوير
وا�ست�شراف و�صناعة امل�ستقبل .ون�ؤكد �أهمية ت�ضافر
اجل �ه��ود ال��س�ت�ث�م��ار ط��اق��ات ال���ش�ب��اب وت��ر��س�ي��خ دورهم
يف قطاع الطاقة وحتقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة
وت�سخري البحوث و�أحدث التقنيات املبتكرة لتحقيقها.
وتتبنى الهيئة ا�سرتاتيجية متكاملة لت�أهيل ال�شباب
للم�شاركة يف خمتلف مواقع العمل الوطني �إمياناً منها
ب��أن �شباب اليوم هم ق��ادة امل�ستقبل وحجر الأ�سا�س يف
�ضمان م�ستقبل �أكرث �إ�شراقاً لأجيالنا القادمة».
م��ن جانبها ق��ال��ت ال��دك�ت��ورة عائ�شة النعيمي مديرة
م��رك��ز االب �ت �ك��ار “ ت ��أت��ي م�ساهمتنا يف ه ��ذه اجلولة
التعريفية يف �إطار جهود مركز االبتكار ل�صقل وتطوير
ق��درات اجليل املقبل م��ن املبتكرين يف جم��ال تقنيات
الطاقة النظيفة.

 4.3مليار درهم ت�سهيالت ائتمانية مل�شاريع
قطاع التعدين واملحاجر خالل 2020

•• �أبوظبي-وام:

�شهد قطاع التعدين واملحاجر ن�شاطا قويا يف الإمارات خالل العام 2020
،مما جعل توفري التمويل للم�شاريع التي ينفذها القطاع حتظى ب�أهمية
كبرية من قبل اجلهاز امل�صريف يف الدولة.
وتظهر االح�صائيات التي ي�صدرها امل�صرف امل��رك��زي �أن م�شاريع قطاع
التعدين واملحاجر ح�صلت على ت�سهيالت ائتمانية بقيمة  4.3مليار درهم
خالل العام  2020مما رفع من اجمايل الر�صيد الرتاكمي للت�سهيالت
املمنوحة ل��ه اىل م�ستوى  14.94مليار دره��م يف نهاية �شهر دي�سمرب
املا�ضي بزيادة ن�سبتها  40.1%مقارنة مع اجمايل الر�صيد الرتاكمي يف
ال�شهر ذاته من العام . 2019
وتكمن �أهمية قطاع التعدين واملحاجر يف كونه ي�شكل رافدا رئي�سيا لعدد
كبري من ال�صناعات التي تعتمد على م�ستخرجاته ،والتي ت�شمل اخلامات
واملعادن املوجودة على �سطح �أو يف باطن الأر�ض.
ويعرف التعدين ب�أنه ا�ستخراج اخلامات املعدنية ذات اجلدوى االقت�صادية
بطرق تعدينية خمتلفة ونقلها �إىل وح��دات املعاجلة وا�ستغاللها لإقامة
�صناعات تعدينية متنوعة ت�ساهم يف ادام��ة عجلة الن�شاط يف االقت�صاد
الوطني .ويت�ضح من خالل الأرقام التي يوثقها امل�صرف املركزي �أن م�ؤ�شر
حركة الت�سهيالت املالية املقدمة لقطاع التعدين يف الإم��ارات �شهد ن�سب
منو مت�صاعدة طيلة العام املا�ضي ،فقد ارتفع اجمايل الر�صيد الرتاكمي
للت�سهيالت اىل م�ستوى  11.8مليار درهم يف الربع الأول من العام قبل
ان ي�ستقر عند  11.44مليار درهم يف الربع الثاين نتيجة ت�سديد القطاع
بع�ض االلتزامات املرتبة عليه للجهاز امل�صريف .وخالل الربع الثالث من
العام  2020عاد اجمايل الت�سهيالت لالرتفاع اىل م�ستوى  12.72مليار
درهم تقريبا قبل ان يقفز اىل  14.94مليار درهم يف نهاية العام.
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املال والأعمال

ال�شيخة فاطمة تهنئ نغوزي �أوكوجنو �إيويال
مبنا�سبة تعيينها مديرة عامة ملنظمة التجارة العاملية
•• �أبوظبي-وام:

بعثت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ��س��ري��ة ر�سالة تهنئة �إىل معايل ن�غ��وزي �أوك��وجن��و �إيويال،
مبنا�سبة تعيينها مديرا عاما ملنظمة التجارة العاملية.
وق��ال��ت �سموها ..ي�سعدين �أن �أرف��ع ملعاليكم �أج�م��ل التهاين مبنا�سبة
تعيينكم على ر�أ�س منظمة التجارة العاملية ب�إجماع الأع�ضاء ،يف �سابقة

•• ال�شارقة  -وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل م��رك��ز ال �� �ش��ارق��ة لريادة
الأع� � �م � ��ال “�شراع” بالتعاون
م ��ع جم �م��ع ال �� �ش ��ارق ��ة للبحوث
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا واالب �ت �ك ��ار وف ��داً
�إي �ط��ال �ي �اً يف زي� ��ارة نظمها املركز
��ض� ّم ع ��دداً م��ن ر�ؤ� �س��اء وم�س�ؤويل
� 11شركة نا�شئة بهدف ا�ستك�شاف
بيئة الأع�م��ال املتطورة والداعمة
ل �ل �� �ش��رك��ات ال �ن��ا� �ش �ئ��ة وال �ت �ع � ّرف
ع�ل��ى خمتلف اخل��دم��ات واملرافق
وال�ب�رام ��ج ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا املركز
دعماً لرواد الأعمال وال�شركات يف
الإمارة والدولة.
واط �ل��ع ال��وف��د خ�ل�ال ال�ل�ق��اء على
�أبرز ما يقدمه املركز من مبادرات
وبرامج تع ّد واح��دة من امل�س ّرعات
الأ�سا�سية لدعم ال�شركات النا�شئة
ال �ت��ي ج��اب �ه��ت حت ��دي ��ات فريو�س
ك � ��ورون � ��ا امل �� �س �ت �ج��د يف الإم � � � ��ارة
وامل�ن�ط�ق��ة ك�م��ا ا�ستمع ل�شروحات
ح��ول برنامج “ا�ستوديو ال�شارقة
ل �ل �� �ش��رك��ات ال �ن��ا� �ش �ئ��ة  »S3ال ��ذي
�أط �ل ��ق م � ��ؤخ ��راً ب �ه��دف م�ساعدة
رواد الأع � � �م � � ��ال ال� ��راغ � �ب�ي��ن يف

هي الأوىل من نوعها لتويل ام��ر�أة هذا املن�صب منذ ت�أ�سي�س املنظمة
قبل  25عام ،يف خطوة تاريخية كللت م�سرية املر�أة امل�شرفة يف كل ربوع
الأر�ض.
و�أ�ضافت �سموها با�سم امل��ر�أة الإماراتية ي�سرين �أن �أع��رب ملعاليكم عن
عميق تقديرنا واعتزازنا بهذا الإجن��از العظيم وعن متنياتنا القلبية
بنجاحكم يف ه��ذا املن�صب املهم مبا ي�ضمن تفعيل اجلهود الإيجابية
لتطوير االقت�صاد العاملي وحتقيق م�ع��دالت النمو املرتفعة للتجارة
الدولية».
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الأ�سهم تغلق على الأخ�ضر و�سط تداوالت بقيمة  4.3مليار درهم خالل الأ�سبوع
•• �أبوظبي  -وام:

جنحت �أ�سواق املال الإماراتية يف �إنهاء تعامالت جل�سة �أم�س على املربع
الأخ�ضر بدعم من عمليات التداول املكثفة على بع�ض الأ�سهم القيادية
امل��درج��ة �ضمن ق�ط��اع��ات ال�ب�ن��وك واالت �� �ص��االت وال �ط��اق��ة .ويف ختام
التعامالت فقد جتاوز �إجمايل قيمة �سيولة التداوالت الأ�سبوعية 4.3
مليار درهم� ،سجلت يف غالبيتها ل�صالح املحافظ اال�ستثمارية الأجنبية
واملحلية ،مما يعك�س ا�ستمرار قيادة اال�ستثمار امل�ؤ�س�سي للتداوالت يف
الأ� �س��واق املحلية .ويظهر الر�صد اخل��ا���ص بحركة التعامالت وجود
عمليات جتميع على بع�ض الأ�سهم مما ميهد الرتفاع �أ�سعارها خالل
الأيام القليلة القادمة وهو ما �سيمكن امل�ؤ�شرات العامة للأ�سواق املالية

م��ن ال�صعود اىل م�ستويات ك��ان��ت تخلت عنها يف وق��ت �سابق نتيجة
عمليات امل�ضاربة وجني الأرباح .وبالعودة �إىل تفا�صل حركة امل�ؤ�شرات يف
جل�سة اليوم الأخري من الأ�سبوع فقد اغلق امل�ؤ�شر العام ل�سوق دبي املايل
مرتفعا بن�سبة  1.02%عند م�ستوى  2573نقطة فيما اقفل امل�ؤ�شر
العام ل�سوق ابوظبي ل�ل�أوراق املالية  5636نقطة عند بنمو ن�سبته
 0.54%مقارنة مع اليوم ال�سابق .وعلى م�ستوى حركة الأ�سهم يف
�سوق العا�صمة فقد ارتفع �سهم بنك ابوظبي الأول �إىل  14.34درهم،
فيما �صعد �سهم �أدنوك لتوزيع �إىل  4.22درهم و�سهم الدانة غاز �إىل
 78فل�سا .ويف �سوق دبي املايل ارتفع �سهم بنك االم��ارات دبي الوطني
اىل  11.65درهم وبنك دبي الإ�سالمي اىل  4.71درهم ،و�شهد �سهم
االت�صاالت املتكاملة ارتفعا اىل م�ستوى  7.05درهم.
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«�شراع» يبحث مع وفد �إيطايل فر�ص اال�ستفادة من بيئة ال�شارقة االقت�صادية
ت�أ�سي�س �شركات وتنفيذ �أفكارهم
وم �� �ش��اري �ع �ه��م ال ��ري ��ادي ��ة يف �شتى
القطاعات االقت�صادية.
وب �ح��ث ال ��وف ��د ف��ر���ص ال�شراكة
م ��ع امل ��رك ��ز ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق بتبادل
املعلومات واال�ستفادة من �أف�ضل
املمار�سات التي تخدم من��و ودعم
�أنظمة الأعمال يف ال�شارقة ومدن
�إي �ط��ال �ي��ا ال���ص�ن��اع�ي��ة �إىل جانب
مناق�شة �سبل ال��و��ص��ول �إىل �آفاق
ت�خ��دم تو�سيع عمليات ال�شركات
الإي�ط��ال�ي��ة النا�شئة الباحثة عن
فر�ص جديدة وواعدة يف الإمارة.
وك ��ان يف ا�ستقبال ال��وف��د ك��ل من
�سعادة ح�سني املحمودي الرئي�س
التنفيذي ملجمع ال�شارقة للبحوث
والتكنولوجيا واالب �ت �ك��ار وك ��اران
دي��ب م��دي��ر �إدارة تنمية وتطوير
م�شاريع ري ��ادة الأع �م��ال يف مركز
� �/ش��راع /وم ��روان �صالح العجلة
املدير العام ملركز ال�شارقة خلدمات
امل�ستثمرين �/سعيد /التابع ملكتب

ال �� �ش��ارق��ة ل�لا� �س �ت �ث �م��ار الأجنبي
املبا�شر /ا�ستثمر يف ال�شارقة� /إىل
جانب العديد من ممثلي اجلهات
احلكومية واخلا�صة يف ال�شارقة.
وا�ستعر�ض �سعادة ح�سني املحمودي
�أه ��م ال��رك��ائ��ز ال �ت��ي تنطلق منها
خطط العمل يف املجمع لتحقيق
ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة يف ب�ي�ئ��ة اال�ستثمار
امل � �ع� ��ريف يف امل �ن �ط �ق ��ة ك� �م ��ا متت
مناق�شة تطوير ت�شريعات تتعلق
ب��ال �ت �ق �ن �ي��ات احل ��دي �ث ��ة وت�ساعد
على تطبيقها على �أر���ض الواقع
بالإ�ضافة للتعاون مع امل�ؤ�س�سات
امل�ع�ن�ي��ة يف ال��دول��ة ب�ت�ط��وي��ر هذه
الت�شريعات.
وب �ّي��نّ امل� �ح� �م ��ودي خ�ل��ال عر�ض
تقدميي �أه��م املميزات واخلدمات
وال� �ت� ��� �س� �ه� �ي�ل�ات ال � �ت� ��ي يقدمها
امل �ج �م��ع ل�ل�م���س�ت�ث�م��ري��ن وخططه
امل�ستقبلية تناول من خالله �أهم
اال�ستثمارات التي يحت�ضنها �إىل
ج��ان��ب الت�سهيالت ال�ت��ي يقدمها

لل�شركات االي�ط��ال�ي��ة ال��راغ�ب��ة يف
ال �ع �م��ل واال� �س �ت �ث �م��ار يف القطاع
املعريف ال��ذي يعترب مبثابة نقطة
ارت�ك��از ت�ستند عليه ر�ؤي ��ة املجمع
ور�سالته.
وقال املحمودي �إن املجمع يحر�ص
ع �ل ��ى دع � ��م وت �� �ش �ج �ي��ع وتطوير
منظومة االبتكار ورفدها بجملة
من الأب�ح��اث العلمية التطبيقية
والتكنولوجية للقيام بالأن�شطة
اال�ستثمارية �ضمن منطقة تتميز
باتباعها لأف�ضل املعايري الدولية
يف تقدمي اخلدمات النوعية التي
�ست�ساعد على جذب اال�ستثمارات
ل �ل �ع �م��ل ب �ج ��و ا� �س �ت �ث �م ��اري �آم� ��ن
وب�ن�ي��ة حت�ت�ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة م��ا يتيح
فر�صاً كبرية لل�صناعات واملن�ش�آت
التكنولوجية للنجاح واال�ستمرار.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ق��ال��ت جن�ل�اء املدفع
املدير التنفيذي ملركز (�شراع) �إن
الإم � ��ارة حققت ع�بر �سل�سلة من
اجلهود التي بذلتها طوال �سنوات

م �ك��ان��ة م �ت �ق��دم��ة ع �ل��ى خريطة
ال �ع �م��ل االق� �ت� ��� �ص ��ادي الإقليمي
والعاملي حتى باتت وجهة مف�ضلة
لل�شركات النا�شئة حملياً وعاملياً
وه� � � ��ذه ال � � ��زي � � ��ارة ت �ع �ك �� ��س عمق
العالقات التي تربط الإم��ارة مع
امل��دن ال�صناعية الإيطالية حيث
قمنا بتزويد الوفد بر�ؤى متعمقة
حول الربامج التي تخدم ت�أ�سي�س
ال�شركات النا�شئة وت�ضمن منوها
وتطورها.
و�أ� � �ش� ��ارت اىل �أن ح �ج��م التبادل
ال� �ت� �ج ��اري ب�ي�ن دول� � ��ة الإم� � � ��ارات
العربية و�إيطاليا بلغ حتى نهاية
ال �ع��ام  2019ن�ح��و  5.4مليار
ي ��ورو منها  4.6م�ل�ي��ار �صادرات
�إي �ط��ال �ي��ة ل �ل ��دول ��ة ح �ي��ث تعترب
�إيطاليا حا�ضنة �أوروب�ي��ة للآالف
من ال�شركات النا�شئة يف خمتلف
القطاعات كما تتواجد يف �أ�سواق
ال ��دول ��ة � � 400ش��رك��ة ت �ط��رح 4
�آالف عالمة جت��اري��ة �إيطالية ما

يجعلنا �أمام قوة اقت�صادية تبحث
ع��ن ت��و�� ّ�س��ع ل �ه��ا يف امل�ن�ط�ق��ة عرب
بوابة الإمارة لهذا نتطلع ملوا�صلة
ال �� �ش��راك��ة وال�ترك �ي��ز ع �ل��ى اتاحة
الفر�ص لتعزيز االقت�صاد املحلي
بالكثري من املقومات اال�ستثمارية
والتجارية.
وق ��ال م� ��روان ��ص��ال��ح ال�ع�ج�ل��ة �إن
هذه الزيارة تعك�س مكانة ال�شارقة
وري ��ادت� �ه ��ا يف ق �ط ��اع اال�ستثمار
وا�ستقطاب ال���ش��رك��ات العاملية ملا
متتلكه من بيئة خ�صبة ت�سهم يف
من��و القطاعات النا�شئة القائمة
على الأف �ك��ار وال�ت��ي ت�ع� ّد الع�صب
امل �ح � ّرك ل��ر�أ���س امل ��ال االجتماعي
واالق� �ت� ��� �ص ��ادي وال� �ع ��ام ��ل امل� ��ؤث ��ر
ب�شكل فاعل يف م�ؤ�شرات االقت�صاد
املحلي.
و�أ� �ض ��اف“ :لقد �أت��اح��ت ل�ن��ا هذه
ال � ��زي � ��ارة �أن ن � �ع � � ّرف ال�شركات
الإيطالية على جمموعة اخلدمات
التي نقدمها جلميع امل�ستثمرين

ال ��ذي ��ن ي �ت �ط �ل �ع��ون �إىل ت�أ�سي�س
والتو�سع من ال�شارقة �إىل
�أعمالهم
ّ
ّ
املنطقة حيث يوفر املركز خدمات
ك��ات��ب ال �ع��دل وال�ه�ي�ئ��ة االحتادية
للهوية واجلن�سية لنكون �شركاء
يف جعل الإم��ارة حمطة ومنطلقاً
لل�شركات ملتابعة �أعمالهم يف بيئة
ا�ستثمارية حم ّفزة».
و�أ�شار اىل تطلع مركز “�سعيد” �إىل
تو�سيع خدماته وامل�ساهمة يف زيادة
عدد ال�شركات الإيطالية امل�ستثمرة
يف ال�شارقة ال�ت��ي حتت�ضن 258
�شركة �إيطالية عاملة يف الإمارة
وع �ل��ى ��ص�ع�ي��د م �ن��اط �ق �ه��ا احل � � ّرة
�ضمن خمتلف ال�صناعات .وكان
ال��وف��د ق��د ت�ع��رف ع�ل��ى اخليارات
واخلدمات املتطورة التي يقدمها
ك��ل م��ن امل�ج�م��ع وم��رك��ز ال�شارقة
خل��دم��ات امل���س�ت�ث�م��ري��ن (�سعيد)
وع��دد من اجلهات االقت�صادية يف
الإم ��ارة حيث اطلع على مميزات
امل�ج�م��ع ال �ت��ي مت ت�صميمها وفق

�أف�ضل املمار�سات و�أع�ل��ى املعايري
العاملية املتبعة يف ب�ن��اء جممعات
التكنولوجيا الع�صرية.
ً
وت���ش� ّك��ل ه ��ذه ال ��زي ��ارة ج� ��زءا من
ال ��دورة الثانية للربنامج العاملي
لل�شركات النا�شئة ال�ت��ي تنظمها
م��ؤ��س���س��ة دب��ي للم�ستقبل ب � ��إدارة
وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون
ال� � ��دويل الإي �ط ��ال �ي ��ة بال�شراكة
م��ع م��رك��ز (� �ش��راع) وال�ع��دي��د من
اجل �ه��ات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات احلكومية
واخل��ا��ص��ة املحلية ب�ه��دف تعريف
ال��وف��د ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة االقت�صادية
املتطورة واملتنوعة يف الدولة.

اقت�صاد الإمارات ..عالمات التعايف تعيد الثقة ..واملركزي يتوقع منوا قويا للناجت املحلي يف 2021
•• �أبوظبي-وام:

�أظهر االقت�صاد الإماراتي خالل عام
 2020قدرة فائقة على امت�صا�ص
�آث��ار جائحة كوفيد  19-ومعاجلة
تداعياتها وجتاوزها ،وك�شف م�صرف
الإم � � ��ارات امل ��رك ��زي ع��ن م��ا و�صفه
بعالمات التعايف املبكرة” التي بد�أت
يف الظهور منذ الن�صف الثاين من
.2020
وتعد الإمارات من �أوائل الدول التي
دخ�ل��ت مرحلة ال�ت�ع��ايف م��ن الأزم ��ة،
ح�ي��ث ح�ل��ت يف امل��رك��ز الأول عربياً،
يف م��ؤ��ش��ر ال�ت�ع��ايف االق�ت���ص��ادي من
�آث��ار وب��اء كوفيد 19-ال��ذي ن�شرته
جم �م��وع��ة ه � ��وراي � ��زون البحثية،
لتقييم الإم �ك��ان��ات وامل�ق��وم��ات التي
متتلكها الدول ،والتي ت�ساعدها على
جتاوز الأزمة والتعايف منها.
ويف ك��ان��ون الأول  ،2020منحت
وكالة الت�صنيف الدولية “موديز”
حكومة الإم ��ارات ت�صنيف «»Aa2
يف اجلدارة االئتمانية ،وهو الت�صنيف
ال�سيادي الأعلى يف املنطقة ،مع نظرة
م�ستقرة لالقت�صاد الوطني.
و�أ� � �ش� ��ارت “موديز” يف تقريرها
ح� ��ول امل �ل ��ف االئ� �ت� �م ��اين ال�سيادي
لدولة الإم��ارات �إىل �أن نقاط القوة
االئتمانية لدولة الإم��ارات ،ترتبط

بالقوة االئتمانية ،وبارتفاع ن�صيب
الفرد من الناجت املحلي الإجمايل،
ف� ً
ضال ع��ن متتع ال��دول��ة با�ستقرار
داخ � �ل � ��ي ،وع �ل��اق � ��ات دول � �ي� ��ة قوية
ووا�سعة.
م��ن جهته ت��وق��ع م�صرف الإم ��ارات
املركزي ع��ودة قوية للنمو يف الناجت
املحلي الإجمايل لدولة الإم��ارات يف
 2021مع موا�صلة احلكومة تنويع
م�صادر االقت�صاد وتوفري املزيد من
الإنفاق على البنية التحتية وت�شجيع
اال�ستثمار اخل��ا���ص كمقيا�س للنمو
والتوظيف اخلا�ص.
وق� � ��ال امل �� �ص ��رف �إن� � ��ه ع �ل��ى الرغم
م��ن الأو� �ض��اع اال�ستثنائية �إال �أننا
ن ��ؤك��د �أن ه�ن��اك ح��ال��ة م��ن التفا�ؤل
م ��رت� �ب� �ط ��ة مب� � ��ؤ�� � �ش � ��رات و�صفها
بـ”العالمات املبكرة” كعودة وترية
انتعا�ش التجارة العاملية ،والتال�شي
ال �ت ��دري �ج ��ي ل� �ع ��وائ ��ق احل� �م ��اي ��ة يف
ال �ت �ن �ق�لات ،و�إ�� � �ص � ��دارات ال�سندات
وال�صكوك ،وعودة الن�شاط يف �أ�سواق
ر�أ�س املال ،وثبات م�ؤ�شر الت�ضخم يف
ال�ن�ط��اق ال�سلبي ،وع ��ودة م�ستويات
الإن �ف��اق �إىل طبيعتها� ،إ��ض��اف��ة �إىل
ارت�ف��اع م�ع��دالت التوظيف بالدولة
يف �شهر دي�سمرب بن�سبة  1.7%على
�أ�سا�س �شهري ،ومنو �أ�سعار مبيعات
ال �ع �ق��ارات ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ��ش�ه��ري من

حيث التقييمات وعوائد الإيجار.
 النفط والغاز..وب � ��رزت يف ع ��ام  2020جمموعة
من الإ�شارات املطمئنة عن م�ستقبل
ق �ط��اع ال�ن�ف��ط وال �غ ��از يف الإم � ��ارات
خ��ا� �ص��ة م ��ع جن � ��اح � �ش��رك��ة ب �ت�رول
�أب ��وظ �ب ��ي ال��وط �ن �ي��ة “�أدنوك” يف
حتقيق �أهدافها الت�شغيلية واملالية
واملحافظة على تناف�سيتها ومرونتها
وا�ستمرارية �أعمالها يف ظل الظروف
اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال�ت��ي مي��ر ب�ه��ا العامل
جراء انت�شار “كوفيد .»19
ففي جم��ال االكت�شافات والتطوير
والإن � � �ت� � ��اج ج � � ��اءت �أه � � ��م �إجن� � � ��ازات
�أدن� ��وك خ�ل�ال  2020يف الإع�ل�ان
ع��ن اك �ت �� �ش��اف م�ك�م��ن ج��دي��د للغاز
ال �ط �ب �ي �ع��ي يف امل �ن �ط �ق��ة ب �ي�ن �سيح
ال���س��دي��رة “�أبوظبي” وج �ب��ل علي
“دبي” مبخزون �ضخم يقدر بنحو
 80ت��ري �ل �ي��ون ق� ��دم م �ك �ع��ب ،حيث
ي�سهم هذا الك�شف املهم يف االقرتاب
م��ن ه��دف حتقيق االك�ت�ف��اء الذاتي
للدولة من �إمدادات الغاز الطبيعي.
بدوره �أعلن املجل�س الأعلى للبرتول
اكت�شافات جديدة ملوارد النفط غري
التقليدية القابلة لال�ستخال�ص يف
مناطق برية تقدر كمياتها بحوايل
 22مليار برميل من النفط ،والتي

ت�سهم يف تر�سيخ مكانة الدولة �ضمن
كبار م��زودي الطاقة يف العامل ،كما
�أع�ل��ن املجل�س ع��ن �إ��ض��اف��ة  2مليار
برميل �إىل احتياطيات ال��دول��ة من
م� ��وارد ال�ن�ف��ط ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة القابلة
ل�ل�ا� �س �ت �خ�ل�ا���ص ،مم ��ا ي ��رف ��ع هذه
االح�ت�ي��اط�ي��ات �إىل  107مليارات
ب��رم �ي��ل م��ن ال �ن �ف��ط وي� �ع� � ّزز مكانة
ال ��دول ��ة يف امل��رك��ز ال �� �س��اد���س عاملياً
يف ق��ائ�م��ة ال ��دول ال�ت��ي مت�ل��ك �أعلى
احتياطيات نفطية.
ويف جم� � ��ال “البرتوكيماويات
والتكرير” �أعلنت �أدنوك و”القاب�ضة»
  - ADQع��ن ت��أ��س�ي����س �شركة“تعزيز” لتحفيز ال�صناعة ومنو
ق �ط��اع ال �ب�ت�روك �ي �م��اوي��ات وحتقيق
ال�ت�ن��وي��ع االق �ت �� �ص��ادي ودف ��ع عجلة
التنمية القائمة على التكنولوجيا يف
دولة الإمارات.
وك�شف ال�ط��رف��ان ع��ن قائمة �أولية
ب��امل �� �ش��اري��ع اال� �س �ت �ث �م��اري��ة املزمع
ت �ط��وي��ره��ا يف “جممع الروي�س
للم�شتقات البرتوكيماوية” والتي
تزيد قيمتها على  18مليار درهم،
ك�م��ا مت الإع �ل�ان ع��ن تر�سية عقود
خا�صة باملجمع.
وعلى ال��رغ��م م��ن ظ��روف وحتديات
ال�سوق ال��ذي �شهد تذبذباً يف �أ�سعار
النفط و�إحجام العديد من امل�ؤ�س�سات

اال��س�ت�ث�م��اري��ة ع��ن ال�ق�ي��ام ب�صفقات
ج� ��دي� ��دة� ،أث �ب� �ت ��ت �أدن� � � ��وك جم � ��دداً
ق��درات�ه��ا امل�ت�م�ي��زة ،وال�ث�ق��ة الكبرية
التي حتظى بها على م�ستوى العامل،
ور� �س �خ��ت م�ك��ان�ت�ه��ا وج �ه��ة موثوقة
جاذبة لال�ستثمارات يف كل الظروف،
حيث ا�ستطاعت �أدن ��وك ا�ستقطاب
ا�ستثمارات �أجنبية مبا�شرة بقيمة
 62مليار دره��م لدولة الإم��ارات يف
ع��ام  ،2020لي�صل بذلك �إجمايل
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة التي
ا�ستقطبتها �أدنوك منذ عام 2016
�إىل  237مليار درهم.
 التجارة اخلارجية..ب �ل��غ �إج� �م ��ايل ال �ت �ج ��ارة اخلارجية
غ�ي�ر ال �ن �ف �ط �ي��ة ل ��دول ��ة الإم� � � ��ارات،
خ�ل�ال الأ��ش�ه��ر الت�سعة الأوىل من
ع��ام  ،2020نحو  1.03تريليون
دره��م ،وفقاً لبيانات املركز الوطني
للتناف�سية والإح�صاء ،التي �أظهرت
ت�سجيل امل �ي��زان ال �ت �ج��اري للدولة
فائ�ضاً للمرة الأوىل خالل العام ،يف
�شهر �سبتمرب املا�ضي ن�سبته ،15%
ومن � ��واً يف �� �ص ��ادرات ال��رب��ع الثالث
.5.6%
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ت�ح��دي��ات التي
فر�ضتها جائحة كوفيد 19-على
ح ��رك ��ة ال �ت �ج ��ارة ال �ع��امل �ي��ة ،حققت

ال �ت �ج��ارة اخل��ارج �ي��ة غ�ير النفطية
للإمارات ،حت�سناً قوياً خالل الربع
ال�ث��ال��ث م��ن  ،2020اق�ترب��ت معه
م��ن م�ستويات ال��رب��ع ذات ��ه م��ن عام
 ،2019بعد �أن و�صلت �إىل 375
مليار درهم ،مقارنة مع  399مليار
درهم.
وت��وزع��ت قيمة ال�ت�ج��ارة اخلارجية
للدولة خالل الت�سعة �أ�شهر الأوىل
من ع��ام � 2020إىل واردات بقيمة
 572.8م �ل �ي��ار دره � ��م ،و� �ص ��ادرات
بقيمة  191.32مليار درهم ،و�إعادة
�صادرات بقيمة  269.1مليار درهم،
فيما بلغت كمية الب�ضائع يف جتارة
الإم � � � ��ارات اخل ��ارج �ي ��ة خ�ل��ال هذه
الفرتة  159مليون طن.
 العقارات..ب� ��دوره ح��اف��ظ ال �� �س��وق ال �ع �ق��اري يف
دول��ة الإم� ��ارات على ن�شاطه خالل
ال� � �ع � ��ام  2020رغ � � ��م ال � �ظ� ��روف
امل���س�ت�ج��دة ال �ت��ي ف��ر��ض�ت�ه��ا جائحة
كورنا على اقت�صاديات العامل ،حيث
بلغت قيمة الت�صرفات امل�سجلة نحو
 275م�ل�ي��ار دره ��م �شملت مبيعات
الأرا� � � �ض � ��ي وال � ��وح � ��دات ال�سكنية
وال�ت�ج��اري��ة وال�صناعية �إىل جانب
ال ��ره ��ون ��ات وال� �ه� �ب ��ات ال� �ت ��ي جرى
توثيقها يف ال��دول��ة الإم ��ارات خالل

العام املا�ضي.
و��ش�ه��دت ال�ت�ج��ارة الرقمية يف دولة
الإم � ��ارات ان�ت�ع��ا��ش��ا ملحوظا خالل
فرتة �أزمة فريو�س كورونا حيث بلغت
قيمة مدفوعات ال�صفقات الرقمية
خ�لال  2020نحو  18.50مليار
دوالر وذل ��ك وف�ق��ا ل�ـ ت�ق��ري��ر العامل
الرقمي  2021ال�صادر عن م�ؤ�س�سة
“وي �آر �سو�شال” العاملية بالتعاون
مع �شركة “هوت �سويت».
 الطريان..�شكلت ال�ع��ودة التدريجية لرحالت
ال � �ط �ي�ران امل � ��دين حم �ل �ي��ا م�ؤ�شراً
حا�سما يعك�س جن��اح ج�ه��ود احتواء
ت ��أث�ي�ر �أزم� ��ة ك��ورون��ا وب ��دء مرحلة
ال �ت �ع��ايف م��ن ال ��وب ��اء ،خ���ص��و��ص��ا مع
ارت �ب��اط ال�ت�ع��ايف ال �ت��ام ل�ل�ع��دي��د من
ال�ق�ط��اع��ات االق�ت���ص��ادي��ة مب�ستوى
التقدم املحقق يف جمال الطريان.
وح�ق��ق م�ط��ار دب��ي ال ��دويل خطوات
�إي �ج ��اب �ي ��ة ن �ح��و ال �ت �ع ��ايف ب �ع��د عام
غ�ي�ر م���س�ب��وق مم �ل��وء بالتحديات،
حيث و�صلت حركة امل��رور ال�سنوية
اىل  25.9م�ل�ي��ون م���س��اف��ر يف عام
.2020
ووفقاً لـ م�ؤ�س�سة مطارات دب��ي ف�إن
االنتعا�ش الذي حتقق يعد قويا من
منظور الأ�سواق العاملية والوجهات،

وذل ��ك ب��ال�ن�ظ��ر �إىل ع ��دد الوجهات
ال�ع��امل�ي��ة ال �ت��ي ي�خ��دم�ه��ا م �ط��ار دبي
ال��دويل حالياً ،ويبلغ  147وجهة،
بن�سبة انتعا�ش تبلغ .61%
و�أظ � �ه ��رت ح��رك��ة امل � ��رور ال�سنوية
�أرقاما �إيجابية يف الن�صف الثاين من
عام � ،2020إذ جتاوز �شهر دي�سمرب
توقعات جمال الطريان عند 2.19
مليون م�سافر ،كما �أظهرت البيانات
اخلتامية تعافيا ملحوظا يف جميع
امل �ج��االت ،حت��دي��دا ع ��ودة اخلدمات
يف الأ� � �س ��واق ال �ع��امل �ي��ة ،ب�ف���ض��ل قوة
عمليات �شركتي “طريان الإمارات”
و”فالي دبي” ،والثقة التي �أبدتها
��ش��رك��ات ال�ط�يران ال��دول�ي��ة بالعودة
�إىل املنطقة.
م � ��ن ج �ه �ت �ه ��ا �أع � �ل � �ن� ��ت “الإحتاد
للطريان” ال �ت��ي ت�ت�خ��ذ م��ن مطار
�أبوظبي ال��دويل م��رك��زاً لعملياتها،
عن نقل  4.2مليون م�سافر خالل
العام املا�ضي يف حني بلغت عائدات
امل�سافرين  1.2مليار دوالر خالل
العام ذاته.
ومت� � ّك� �ن ��ت االحت � � ��اد ل� �ل� �ط�ي�ران من
ت �� �س �ج �ي��ل �أداء ق � ��وي يف عمليات
ال�شحن مع زي��ادة بن�سبة  66باملئة
يف العائدات حيث ارتفعت من 0.7
مليار دوالر خ�لال ع��ام � 2019إىل
 1.2مليار دوالر يف .2020
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العدد  13187بتاريخ 2021/3/12
�إخطار ب�إلغاء وكالة

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12
�إخطار ب�إلغاء وكالة

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12
�إخطار ب�إلغاء وكالة

املدعي عليهم  )1 :رونديل جلف للتجارة � -ش ذ م م
 )2امري م�سعود على ا�صغر متقى ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية رونديل جلف للتجارة ذ م م
 )3كالك�سون جلف للتجارة العامة �ش ذ م م ب�صفتها كفيل و�ضامن ملديونية رونديل جلف للتجارة  -ذ م م
 )4حممود على ا�صغر متقى ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية رونديل جلف للتجارة  -ذ م م
 )5تو�صلى بور للتجارة ذ م م ب�صفتها كفيل و�ضامن ملديونية رونديل جلف للتجارة حممد جواد  -ذ م م
 )6تو�صلي بور ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية رونديل جلف للتجارة  -ذ م م
نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري ح�سابي بالدعوى املقامة �ضدكم من املدعي  :بنك ملي ايران
 ،وعليه ف�أنتم مكلفني باحل�ضور او من ميثلكم قانونا بح�ضور �إجتماع اخلربة عن بعد واملقرر عقده
يوم الإثنني املوافق  2021/3/15يف متام ال�ساعة � 11.00صباحا .وذلك باحل�ضور على املن�صة الإلكرتونية
بوا�سطة برنامج مايكرو�سوفت تييمز .لذا نطلب منكم احل�ضور والإت�صال هاتفيا مع مكتب اخلبري
املنتدب على الرقم ( )04-3888996وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم باجلل�سة علما ب�أنه يف حال تخلفكم
عن احل�ضور ف�إن اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات لها قانونا.

املخطر  :ال�سيد /ف��رق��ان ح�سني  ،باك�ستاين اجلن�سية  ،يحمل ج��واز �سفر رقم
( - )AD6891304العنوان  :دبي  -الإمارات العربية املتحدة
امل�خ�ط��ر ال �ي��ه  :ال���س�ي��د /حم�م��د ��س�م�ير الك �ه��اين  ،ب��اك���س�ت��ان اجل�ن���س�ي��ة  ،ي�ح�م��ل ج ��واز ��س�ف��ر رقم
( - )AB8342173ال�ع�ن��وان � :أب ��راج ب�ح�يرات اجل�م�يرا �إن��دي�ج��و �أي �ك��ون ت��اور  ، 1708دب��ي -
الإمارات العربية املتحدة.
املو�ضوع � /إلغاء وكالة
� - 1سبق للمخطر ان حرر توكيل للمخطر اليه  ،ومت توثيقها من الكاتب العدل يف دبي ب�أرقام
املحرر الآتية بياناتها �أدناه :
�أ -توكيل برقم املحرر ( )2019/1/218612بتاريخ 2019/10/28
 -2وحيث �أن املخطر يرغب يف �إلغاء هذا التوكيل
لذلك  ،يخطر املخطر املخطر اليه ب�إلغاء التوكيل امل�شار اليه اعتبارا من تاريخ هذا الإخطار واعتباره
غري منتج لآثاره القانونية ويحمله كافة امل�س�ؤوليات املدنية واجلنائية ومن جميع الوجود لو ثبت
تعامله مبوجب التوكيل امللغي بعد هذا التاريخ.

امل�خ�ط��ر  :ال���س�ي��د /ف��رق��ان ح�سني  ،باك�ستاين اجلن�سية � ،أح�م��ل ج��واز �سفر رقم
( - )AD6891304العنوان  :دبي  -الإمارات العربية املتحدة
امل�خ�ط��ر ال �ي��ه  :ال���س�ي��د /حم�م��د ��س�م�ير الك �ه��اين  ،ب��اك���س�ت��ان اجل�ن���س�ي��ة  ،ي�ح�م��ل ج ��واز ��س�ف��ر رقم
( - )AB8342173ال�ع�ن��وان � :أب ��راج ب�ح�يرات اجل�م�يرا �إن��دي�ج��و �أي �ك��ون ت��اور  ، 1708دب��ي -
الإمارات العربية املتحدة.
املو�ضوع � /إلغاء وكالة
� - 1سبق للمخطر ان حرر توكيل للمخطر اليه  ،ومت توثيقها من الكاتب العدل يف دبي ب�أرقام
املحرر الآتية بياناتها �أدناه :
�أ -توكيل برقم املحرر ( )2021/1/40301بتاريخ 2021/2/22
 -2وحيث �أن املخطر يرغب يف �إلغاء هذا التوكيل
لذلك  ،يخطر املخطر املخطر اليه ب�إلغاء التوكيل امل�شار اليه اعتبارا من تاريخ هذا الإخطار واعتباره
غري منتج لآثاره القانونية ويحمله كافة امل�س�ؤوليات املدنية واجلنائية ومن جميع الوجود لو ثبت
تعامله مبوجب التوكيل امللغي بعد هذا التاريخ.

امل �خ �ط��ر  :ال �� �س �ي��د /ف ��رق ��ان ح�� �س�ين  ،ب��اك �� �س �ت��اين اجل�ن���س�ي��ة  ،اح �م��د ج� ��واز ��س�ف��ر رقم
( ، )AD6891304وب�صفتي املالك الوحيد يف �شركة�/أوكافاجنو هولدينج ليمتد  -ت�أ�س�ست يف املنطقة احلرة
جلبلعليك�شركة�أف�شورذاتم�س�ؤوليةحمدودةحتترقم(-)125740العنوان:دبي-الإماراتالعربيةاملتحدة
املخطر اليه  :ال�سيد /حممد �سمري لكهاين  -باك�ستاين اجلن�سية  ،يحمل جواز �سفر رقم ()AB8342173
 العنوان � :أبراج بحريات اجلمريا �إنديجو �أيكون تاور  ، 1708دبي  -الإمارات العربية املتحدةاملو�ضوع � /إلغاء وكالة
� - 1سبق للمخطر ان حرر توكيل للمخطر اليه  ،ومت توثيقها من الكاتب العدل يف دبي ب�أرقام املحرر
الآتية بياناتها �أدناه :
�أ -توكيل برقم املحرر ( )2019/1/218617بتاريخ 2019/10/28
 -2وحيث �أن املخطر يرغب يف �إلغاء هذا التوكيل
لذلك  ،يخطر املخطر املخطر اليه ب�إلغاء التوكيل امل�شار اليه اعتبارا من تاريخ هذا الإخطار واعتباره
غري منتج لآثاره القانونية ويحمله كافة امل�س�ؤوليات املدنية واجلنائية ومن جميع الوجود لو ثبت تعامله
مبوجب التوكيل امللغي بعد هذا التاريخ.

�إعالن بالن�شر جلل�سة اخلربة
العدد 13187بتاريخ2021/3/12

طارق الغيث  /خبري ح�سابي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13187بتاريخ 2021/3/12
املو�ضوع  :الأ�سماء

تعلن دائ��رة حماكم را���س اخليمة ب��ان امل��دع��و� /أمي��ن عبداهلل
علي بن دميوه ال�شحي  ،تقدم بطلب تغيري املقطع الأول من
(�أمين) �إىل (�سيف) ،ليكون ا�سمه بعد التغيري� /سيف عبداهلل
علي بن دميوه ال�شحي  ،وان من له م�صلحة يف االعرتا�ض على
ذلك ان يتقدم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ االعالن امام
ق�سم اال�شهادات يف حمكمة را�س اخليمة االبتدائية.

قا�ضي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
حممد مدحت �شكري

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

اعالن بالن�شر
 76/2021/211تنفيذ عقاري
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ها�شم حممد ف�صيح غني  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع
وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )3061317.04درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

الكاتب العدل

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان
العدد 13187بتاريخ2021/3/12

اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد/
رامي عبداهلل علي حممد الظنحاين  -اجلن�سية  :الإم��ارات  ،وطلب الت�صديق على
حمرر يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري نور الرفاع لتلميع
ال�سيارات  ،ن�شاط الرخ�صة تنظيف وتلميع ال�سيارات واملرخ�ص من دائرة التنمية
االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم  512834ال�صادرة بتاريخ 2002/3/3
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد�/شيخه حميد حممد النقبي ،
اجلن�سية  :الإم��ارات .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان
�سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -جا�سم عبيد حممد عبيد النقبي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0000241عمايل (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :جا�سم عبيد حممد عبيد النقبي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ فيكرتي اريجا جيزاو  -اجلن�سية  :اثيوبي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  15914درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0000426جتاري (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :ال�صباح العاملية للمقاوالت االلكرتوميكانيكية  -ذ م م  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة -
الند القا�سمية � -شارع امللك عبدالعزيز � -شقة رقم  - 102ملك عي�سى عبدالرحمن عبداهلل العتيق
اعالن بالن�شر بالغتني العربية والإجنليزية
رفعت املدعية �شركة جلف ليمنار للتجارة � -ش ذ م م �ضد املدعي عليها ال�صباح العاملية للمقاوالت
االلكرتوميكانيكية  -ذ م م  ،تطالب فيها بالتايل  :الزام املدعي عليه بدفع مبلغ ( )727.170.406درهم
الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/3/18امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/3/9م

القا�ضي /وائل �أحمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0001514أمر �أداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة الفجرية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -باور وورلد لرتكيب املعدات الكهروميكانيكية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  FUCEXCIREA2021 /0000021مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :عبداهلل احمد حممد عبداهلل ابوهندي �إماراتي /اجلن�سية
نعلمكم ب�أن املدعي  /ابراج املعمورة ملقاوالت البناء ذ م م  -م�صري اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة و�صدر بحقكم احلكم االتي :
بعد الإطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعية املبلغ املبني يف �صحيفة �أمر الأداء
مو�ضوع القرار املاثل والزمته بامل�صروفات.
حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

القا�ضي  /حممد �سليمان حممد عبدالرحمن
حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية

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

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

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 237 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/حممد �شفيق بوتايل �شاه حميد بوتايل بريان كونهى
�شاه ح  -الهند اجلن�سية  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك
اىل ال�سيد /ثابت زينه منزل  -الهند اجلن�سية بالرخ�صة امل�سماة (طريق �صاللة للوجبات
ال�سريعة) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )608373ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :اليوجد.
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 238 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /باوان كومار مانوهار �سينغ  -اجلن�سية  :الهند يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد /حممد جافيد اقبال حممد
�صادق  -اجلن�سية  :باك�ستان  ،يف الرخ�صة امل�سماة (�صالون الواحة الكبرية للحالقة)
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )758827ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :اليوجد.
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
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل

�إىل املحكوم عليه  :باور وورلد لرتكيب املعدات الكهروميكانيكية
(جمهول حمل الإقامة)
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي �سرحان �صالح بخيت الكعبي  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  9425.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

القا�ضي  /ع�صام عطوه الع�سيلي
حمكمة الفجرية
حمكمة التنفيذ املدنية

مدير اخلدمات الق�ضائية
حمدة حممد ح�سن علي �آل علي

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد 13187بتاريخ2021/3/12
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :بي ار جي للتجارة العامة � -ش ذ م م
رق��م الرخ�صة  681310 :العنوان  :مكتب رق��م  303ملك عي�سى بن نا�صر بن
عبداللطيف  -املطينة  -ال�شكل القانوين  :ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد
بال�سجل التجاري  1107546تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانهاب�صدد
الغاء الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة ال��واردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات
والنظم املتبعة يف ال��دائ��رة .وعلى من لديه اي اع�ترا���ض التقدم اىل دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
 Suggest_complain@dubaided.gov.aeمرفقا معه
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذل��ك خ�لال ( )15يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2020/1605

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2020/1603

املنذر � :سبوت�س لالعمال االلكرتونية �ش ذ م م وميثلها مديرها عماد الدين فايز خليل
املنذر اليها الثاين  :احمد ابراهيم ا�سماعيل حممد
املنذر اليه الثالث  :حممد يو�سف �صديق املعلم
(جمهولني حمل الإقامة الثاين والثالث)
مل��ا ك��ان امل�ن��ذر ق��د ان��ذر امل�ن��ذر اليهم ب�سداد قيمة ال�شيكني رق��م ()000484 - 000641
وامل�سحوب على م�صرف الإمارات اال�سالمي بتاريخ ( )2017/3/20 - 2017/1/31بقيمة
 150000درهم �إماراتي والذي ارجتع دون �صرف لدى تقدميه للبنك امل�سحوب عليه .لذا
ف�إن املنذر ينذر املنذر اليهم باملبادرة ل�سداد قيمة ال�شيك املذكور وذلك خالل خم�سة ايام من
تاريخ ن�شر هذا الإنذار و�إال �سوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضد املنذر اليه
لإجباره على ال�سداد.
الكاتب العدل

املنذر  :عماد الدين فايز خليل
املنذر اليها الثاين  :احمد ابراهيم ا�سماعيل حممد
املنذر اليه الثالث  :حممد يو�سف �صديق املعلم
(جمهولني حمل الإقامة الثاين والثالث)
ملا كان املنذر قد انذر املنذر اليهم ب�سداد قيمة � 18شيك ارقام (000405 - 000404 - 000403
 - 000414 - 000413 - 000412 - 000411 - 000408 - 000407 - 000406000027 - 000026 - 000029 - 000025 - 000024 - 000416 - 000415
  )000028وامل�سحوب على م�صرف الإم��ارات اال�سالمي بتواريخ خمتلفة بقيمة ( )384600درهم�إماراتي وال��ذي ارجتعوا دون �صرف لدى تقدميه للبنك امل�سحوب عليه .لذا ف�إن املنذر ينذر املنذر اليهم
باملبادرة ل�سداد قيمة ال�شيكات املذكور وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار و�إال �سوف ي�ضطر
املنذر التخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضد املنذر اليه لإجباره على ال�سداد.

الكاتب العدل

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

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

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 303 :
ليكن معلوما للجميع بان  /عائ�شة علي احمد عبدالرحيم تقي  -الإمارات اجلن�سية ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100بالرخ�صة امل�سماة (امل�ؤ�س�سة االلكرتونية
لل�سيارات) مبوجب رخ�صة رقم ( )21286ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة.
وذلك اىل ال�سادة /فيك�ست لال�ستثمار �ش ذ م م  ،ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بدبي بالرقم ( )671637تعديالت اخرى  :اليوجد.
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 304 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /احمد عبدالر�ؤف حممد ال�صادق ابراهيم  -اجلن�سية
 :م�صر  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100اىل ال�سيدة /ملياء
املر�سي عامر زايد  -اجلن�سية  :م�صر  ،يف الرخ�صة امل�سماة (امازون لتجارة الأ�صباغ)
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( )772681تعديالت
اخرى  :اليوجد .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 305 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد مبني حممد احمد  -الهند اجلن�سية يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /حممد حمبت نور ا�سالم
 بنغالدي�ش اجلن�سية بالرخ�صة امل�سماة (اجلزائر للخياطة والتطريز) ت�أ�س�ست ب�إمارةال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )510647ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى  :اليوجد.
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 236 :
ليكن معلوما للجميع بان� :أرون فريناندي�س بن فين�سبد  -اجلن�سية  :الهند  -يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100اىل ال�سيد /رو�شان اناندا بوتران  -اجلن�سية
 :الهند يف الرخ�صة امل�سماة (ال�ساعة للحدادة وطالء املعادن) ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( - )524858تعديالت اخرى  :اليوجد .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
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 12/ 3/ 2021 Issue No : 13187
Notification to the defendant by Publication
At Case Management Office of Sharjah Court,
Federal Civil First Instance Court
)In the Case No: 0000426/SHCFICIPOR2021/ Commercial (Partial

To the Defendant: SABBAH INTERNATIONAL ELECTROMECHANICAL CONTRACTING
 L.L.C,Unknown Residence Place: Sharjah - Al Nud - QASIMIYA - King Abdul Aziz StreetApartment No: 102 - under the ownership of Eissa Abdul Rahman Abdullah Al Atiq
Notification by publication in both Arabic and English Languages
The Plaintiff, Leminar Gulf Trading LLC filed a case against the defendant, SABBAH
INTERNATIONAL ELECTROMECHANICAL CONTRACTING L.L.C, claiming as follows:
By obliging the defendant for paying an amount of AED 727,170.406.
By obliging the defendant for paying the fees, expenses and attorney fees.
You are required for attending the hearing dated 18/03/2021 before Case Management Office
)of Sharjah Court, Federal Civil First Instance Court - Office No (Case Manager Office No 4
personally or by the way of an authorized attorney, and to present reply memo for the case
attached with all documents within a period not exceeding ten days from the date of publication
for making a review the above numbered case in your capacity as the defendant.
Office of Judicial Services
HAMDA MUHAMMED HASAN ALI AL ALI

الكاتب العدل

ا�شعار ت�صفية
العدد 13187بتاريخ2021/3/12
�شركة/وي �سبيك ديجيتل منطقة حرة (ذ.م.م) ( ،رخ�صة رقم  )97163 :والكائنة بـ املقررقم
 HD28الطابق الأر�ضي املبنى ان 5ميديا دبي،الإمارات العربية املتحدة� .ص.ب ، 000000
دبي  ،دولة الإمارات العربية املتحدة  ،واملرخ�صة لدى �سلطة دبي للتطوير ،ترغب هذه ال�شركة
املذكورة يف �إعالن قرارها للكافة والذي مت �إتخاذه بوا�سطة جمل�س الإدارة يف �إجتماعه الذي عقد
بتاريخ  2021/03/08ب�ش�أن �إغالق وحل ال�شركة.
وفقاً لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أي طرف معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي
هذه املطالبات خالل  45يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الربيد امل�سجل �أو الإت�صال بـ :
وي �سبيك ديجيتل منطقة حرة (ذ.م.م)
ال�س ّيد /امتيازاحل�سن جافيد
�إ�سم ال�شركة :ابي حما�سب قانونى
�ص.ب  - 377310 :دبي  ،دولة الإمارات العربية املتحدة
هاتف رقم +971 55 4411036 :
الربيد الإلكرتوينinfo@aabica.com :
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد �إنتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة بـ  45يوماً.

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

العدد  13187بتاريخ 2021/3/12

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/02090

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/02517

مقدمة من املخطرة  :كلثم عادل ح�سن املهزع  -اجلن�سية  :الإمارات
 هوية �إماراتية رقم 784-1987-49074286ب�صفتي وكيلة عن ال�سيدة  /ع��زة ابراهيم ح�سن امل�لا املن�صوري.
املخطر اليها  :عارف احمد �سامل احمد.
املو�ضوع � :إخطار ب�سداد مبلغ ( )81.151دره��م �إم��ارات��ي واحد
وثمانون الف ومائة وواحد وخم�سون درهم

مقدمة م��ن املخطرة  :كلثم ع��ادل ح�سن امل�ه��زع  -اجلن�سية :
الإمارات  -هوية �إماراتية رقم 784-1987-49074286
ب�صفتي وكيلة عن ال�سيدة  /عزة ابراهيم ح�سن املال املن�صوري.
املخطر اليها � :شهناز حب�ش ح�سني بامريي
املو�ضوع � :إنذار ب�سداد مبلغ ( )21.565درهم �إماراتي

الكاتب العدل

الكاتب العدل

اجلمعة  12مارس  2021م  -العـدد 13187

الفجر الريا�ضي
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اليوم 3 ..مباريات يف انطالق الأ�سبوع ال�شارقة ي�ست�ضيف مناف�سات املجموعة الثانية لدوري �أبطال �آ�سيا
الـ  16لدوري الدرجة الأوىل

•• دبي -وام:

تنطلق اليوم مناف�سات الأ�سبوع الـ 16مل�سابقة دوري الدرجة
الأوىل ب�إقامة ث�لاث مباريات  ،حيث يلتقي ن��ادي دب��ا احل�صن
مبلعبه مع ن��ادي العربي  ،ويواجه ن��ادي التعاون ن��ادي دبا على
ملعب ال�ت�ع��اون  ،وي�ست�ضيف ن��ادي م�صفوت ن��ادي ال��ذي��د على
ملعب ا�ستاد حمدان بن را�شد بنادي حتا  ،وتلعب املباريات ال�ساعة
 .17:35وتختتم مباريات الأ�سبوع ال�ساد�س ع�شر يوم ال�سبت
ب�إقامة مباراتني  ،يف املباراة الأوىل يلعب نادي م�سايف مع �ضيفه

•• دبي -وام:

نادي البطائح ال�ساعة  ، 17:35ويف الثانية يلتقي نادي الإمارات
مبلعبه مع نادي العروبة ال�ساعة ال�ساعة . 17:40
ويت�صدر نادي الإمارات جدول امل�سابقة بر�صيد  29نقطة  ،يليه
العروبة " ثانياً "  27نقطة  ،والبطائح " ثالثاً "  25نقطة ،
دب��ا احل�صن " راب�ع�اً "  23نقطة  ،ودب��ا " خام�ساً "  19نقطة
 ،واحلمرية " �ساد�ساً "  18نقطة  ،ويحل العربي " �سابعاً " ،
التعاون " ثامناً " ولكل منهما  17نقطة  ،ثم م�سايف " تا�سعاً
"  15نقطة  ،وم�صفوت " عا�شراً "  13نقطة  ،والذيد " �أحد
ع�شر " وله نقطتان.

�أع�ل��ن االحت��اد الآ��س�ي��وي لكرة ال�ق��دم ر�سمياً منح ن��ادي ال�شارقة ح��ق ا�ست�ضافة
مناف�سات املجموعة الثانية لدوري �أبطال �آ�سيا  2021التي ت�ضم �أندية "ال�شارقة
وتراكتور الإيراين وباختاكور الأوزبكي والفريق املت�أهل من الت�صفيات �إما الوحدة
ال�سعودي �أو القوة اجلوية العراقي".
وتنطلق البطولة مبباريات الت�صفيات اعتباراً من يوم  7و � 14إبريل القادم  ،فيما
تنطلق مباريات دور املجموعات يف الفرتة من � 14إىل  30من ال�شهر ذاته .وتعد
الن�سخة احلالية الأكرب يف تاريخ البطولة مل�شاركة  40فريقا مت توزيعها على 10
جمموعات ،بواقع خم�س جمموعات ملنطقة الغرب ،ومثلهم ملنطقة ال�شرق.
وت�ست�ضيف العا�صمة الريا�ض مباريات املجموعة الأوىل التي ت�ضم �أندية "الهالل

ال�سعودي و�شباب الأهلي الإماراتي والإ�ستقالل الطاجيكي والفريق املت�أهل من
مباراة الغرافة القطري و�أجمك الأوزبكي".
و��س�ي��واج��ه ن��ادي ال�ع�ين يف الت�صفيات ن��ادي ف��والذ خ��وز��س�ت��ان الإي ��راين والفائز
منهما �سيلعب �ضمن املجموعة الرابعة التي ت�ضم �أندية "ال�سد القطري والن�صر
ال�سعودي والوحدات الأردين" و�ستقام مبارياتها يف الريا�ض فيما �سيلعب نادي
الوحدة مع نادي الزوراء العراقي والفائز منها �سيلعب �ضمن املجموعة اخلام�سة
التي ت�ضم �أندية "بري�سبولي�س الإيراين والريان القطري وغوا الهندي" و�ستقام
مبارياتها يف الهند.
ويحر�ص احتاد الإمارات لكرة القدم على توفري كل االحتياجات اخلا�صة ب�أنديتنا
امل�شاركة يف البطولة من خالل االجتماعات املتوا�صلة والتن�سيق امل�ستمر مع االحتاد
الآ�سيوي ل�ضمان الظهور الإيجابي وحتقيق �أف�ضل النتائج خالل املباريات.

وفد املجل�س اال�ست�شاري يجتمع مع م�ؤ�س�سة ال�شارقة لريا�ضة املر�أة:

17
19
19

ندى النقبي :نعمل على تهيئة الأجواء �أمام الالعبات لتحقيق الألقاب

•• ال�شارقة -الفجر:

ق��ام وف��د م��ن املجل�س اال��س�ت���ش��اري حلكومة ال���ش��ارق��ة ب��زي��ارة ميدانية
�إىل م�ؤ�س�سة ال�شارقة لريا�ضة امل ��ر�أة ،تفقد خاللها ع��دداَ م��ن من�ش�آت
امل�ؤ�س�سة ،والتعرف على الكثري من ال�ش�ؤون اخلا�صة بهذه امل�ؤ�س�سة التي
تهتم بقطاع كبري يف جمتمعنا وهو ريا�ضة ال�سيدات ،ا�ستقبلهم خاللها
�سعادة :ندى ع�سكر النقبي مدير عام م�ؤ�س�سة ال�شارقة ومدراء الإدارات
يف حني �ضم الوفد الزائر كل من �سعادة :الدكتور عبد الرحمن اليا�سي،
و�سعادة عائ�شة بو خاطر ،و�سعادة� :شريفة يو�سف املازمي ،وال�سيد� :إ�سالم
ال�شيوي،
رحبت �سعادة ندى ع�سكر النقبي بال�ضيوف يف بداية االجتماع موجهة

ال�شكر ل�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأع �ل��ى ،ح��اك��م ال���ش��ارق��ة وق��ري�ن�ت��ه �سمو ال�شيخة ج��واه��ر ب�ن��ت حممد
القا�سمي ل�ت�ق��دمي �سموهم ال��دع��م ال�ل�احم��دود للريا�ضة ب�شكل عام،
وريا�ضة املر�أة ب�شكل خا�ص.
ك�م��ا ت�ط��رق��ت ل�ع��ر���ض �إجن � ��ازات امل��ؤ��س���س��ة م��ن �أل �ع��اب وم�ن���ش��آت و�أك ��دت
حر�صها على دع��م امل��ر�أة وال��وق��وف بجانبها يف ك��ل ال�ظ��روف م��ن خالل
و�ضع ا�سرتاتيجيات من �ش�أنها خدمة امل��ر�أة ،وقدم الوفد جمموعة من
التو�صيات واملقرتحات التي مت مناق�شتها مع م�س�ؤويل م�ؤ�س�سة ال�شارقة
لريا�ضة املر�أة ،وقد �أثنى الوفد الزائر على ما �شاهده من جهود امل�ؤ�س�سة
وما توليه من اهتمام كبري بكل الأن�شطة املتنوعة والكثرية بالنادي من
خالل ا�سرتاتيجية عمل منظمة.

وناق�ش �أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري الكثري من الأمور اخلا�صة بالقطاع
الذي يعمل يف م�ؤ�س�سة ال�شارقة ت�أكيدا على روح التعاون والعمل والنظام
القائم ،مبا يخدم هذا القطاع داخل النادي ومت عر�ض فيديو ال�ست�ضافة
امل�ؤ�س�سة لفعاليات دورة الألعاب العربية لل�سيدات الأخرية.
وقامت ندى ع�سكر النقبي خالل اجلل�سة ب�شرح الكثري من التفا�صيل
اخلا�صة بالعمل امل�ؤ�س�سي داخل النادي مبنتهى ال�شفافية ومبا ي�ساهم
يف �إجناح عمل القطاعني الريا�ضي والإداري وتهيئة الأج��واء مبا يخدم
الريا�ضة من كافة القطاعات �سواء العبات �أو مدربات �أو �إداري��ات ،و�أن
دور م�ؤ�س�سة ال�شارقة لريا�ضة املر�أة ال يكون فقط بني جدران النادي ،بل
تتعدى ذلك �إىل احلياة الدرا�سية والتعليمية لعدد كبري من الالعبات.
وتطرقت ندى ع�سكر النقبي �إىل برنامج رائدات امل�ستقبل وهو دبلوم مدته

� 6أ�شهر ي�ضم �أعمار من �سن � 21إىل � 35سنة ،ومت توظيف خريجي هذا
الربنامج بامل�ؤ�س�سة وتر�شيحهم ملختلف االحتادات.
ويف ختام الزيارة تفقد الوفد عدد من من�ش�آت امل�ؤ�س�سة معربا عن �سعادته
مبا �شاهده وهو ما ي�ساهم يف تطوير ريا�ضة املر�أة ب�شكل عام.
و�أكدت ندى ع�سكر النقبي على التحديات التي تواجهها امل�ؤ�س�سة ومنها
تغيري ثقافة املجتمع قائلة ":ن�سعى �إىل �أن تكون نظرة املجتمع �إىل
ريا�ضة املر�أة خمتلفة ،وما نراه حاليا يف ظل �أزمة كورونا �أظهر الكثري من
التغيري يف منط احلياة ،و�أ�صبح التدريب (عن ُبعد) ال ي�شمل الريا�ضي
فقط ،بل الأ�سرة �أي�ضا ،وهي و�سيلة منا�سبة للغاية يف ظل الو�ضع الراهن،
وعلينا �أن نبني م�ستقبال على كيفية اال�ستفادة من ه��ذه الأمن��اط مبا
يخدم الريا�ضة ب�شكل عام ،وال�سيدات ب�شكل خا�ص".

�أحمد البحر :املنتخبات و�أوملبياد باري�س و«قيادات امل�ستقبل» �ضمن
�أولويات ا�سرتاتيجية  2025يف احتاد كرة الطاولة
•• �أبوظبي -وام:

�أك� ��د �أح� �م ��د ج�م�ع��ة ال �ب �ح��ر ع�ضو
جمل�س �إدارة احت��اد الإم��ارات لكرة
الطاولة الفائز �أخ�يرا بالتزكية يف
انتخابات جمل�س الإدارة� ،أن��ه وكل
زم�لائ��ه يف جم�ل����س �إدارة االحتاد
برئا�سة �سعادة داوود عبد الرحمن
ال�ه��اج��ري يعتربون ثقة اجلمعية
العمومية فيهم ،م�س�ؤولية كربى
البد �أن يتم ترجمتها �إىل �إجنازات
ع �ل ��ى �أر�� � � ��ض ال � ��واق � ��ع م� ��ن خ�ل�ال
ا�سرتاتيجية االحت ��اد للفرتة من
� 2021إىل .2025
وعن مالمح ا�سرتاتيجية 2025

ل�ل�احت ��اد ق� ��ال ال �ب �ح ��ر " ..هناك
م�لام��ح ع��ام��ة عليها ات �ف��اق كامل
يف جمل�س �إدارة االحت��اد ،واولويات
وا� �ض �ح��ة � �س��وف ي�ت��م ت�ضمينها يف
م �� �ش��روع امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،وذل � ��ك فيما
يخ�ص املنتخبات والأهداف املرجوة
منها ،وامل�سابقات املحلية وتو�سيع
ق ��اع ��دة ان �ت �� �ش��ار ال �ل �ع �ب��ة ،وكذلك
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ت �ط��وي��ر م�سابقات
ال�سيدات ،وت�أهيل ال�ك��وادر املحلية
يف ج ��وان ��ب ال �ت �ح �ك �ي��م والتدريب
والإدارة ،واال�ستمرار يف ا�ست�ضافة
الأح��داث الدولية الكربى ،ف�ضال
ع��ن ال�ت��واج��د امل ��ؤث��ر يف االحت ��ادات
الإقليمية والآ�سيوية والدولية".

و�أ� � �ض� ��اف ال �ب �ح��ر يف ت�صريحاته
ل��وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم� ��ارات "وام"" ..
هناك ملف مهم نعتربه من �ضمن
�أول��وي��ات �ن��ا يف ال �ف�ترة االنتخابية
احلالية واخل��ا���ص بت�أهيل قيادات
امل�ستقبل ،فنحن ل�سنا �سعداء بالفوز
بالتزكية يف انتخابات جمل�س �إدارة
االحتاد ،لأن ذلك يعني عدم وجود
رغ�ب��ة ل��دى ك ��وادر �أخ ��رى بالعمل
يف �إدارة االحت� ��اد ،وت �ل��ك ه��ي املرة
الأوىل ال�ت��ي ن�ف��وز فيها بالتزكية
من دون مناف�سة ،وقد حتدثت مع
رئي�س االحت ��اد يف ه��ذا الأم ��ر ومع
ب ��اق ال��زم�ل�اء يف جم�ل����س الإدارة،
واتفقنا على م�س�ؤوليتنا يف ت�أهيل

ق �ي��ادات للم�ستقبل ت �ت��وىل املهمة
ب �ع��دن��ا ،م ��ن خ�ل�ال ت���ش�ك�ي��ل جلنة
قيادات امل�ستقبل ،و�إتاحة الفر�صة
لأع�ضائها بامل�شاركة معنا والتعلم
منا ،لأن العمل العام يف االحتادات
ال��ري��ا��ض�ي��ة الب��د �أن ي �ك��ون مطلب
ودافع للعطاء ،و�أن تتواله الكفاءات
ح�ت��ى حت�ق��ق ري��ا��ض�ت�ن��ا النجاحات
املرجوة".
وعن امل�شروعات امل�ستقبلية لتطوير
اللعبة قال " فيما يخ�ص امل�سابقات
ن �ح��ن ن�ع�م��ل ع �ل��ى حت��دي��ث الئحة
امل���س��اب�ق��ات ال��س�ت�ي�ع��اب امل�ستجدات
يف الئ �ح ��ة االحت� � ��اد ال � � ��دويل ،مبا
فيها ا��ش�تراط��ات ت�سجيل الالعب

امل�ق�ي��م و�أب �ن��اء امل��واط �ن��ات ومواليد
الدولة وحملة املرا�سيم ،والقوانني
اخلا�صة باللعبة ،من جانبنا قمنا
بتنقيح امل� ��واد يف ال�لائ �ح��ة مب��ا يف
ذل ��ك الئ �ح��ة ال �ع �ق��وب��ات ،ومت رفع
امل�سودة للأندية ،لإبداء املالحظات
ع �ل �ي �ه��ا ،وت �ل �ق �ي �ن��ا مالحظاتهم
ب��ال�ف�ع��ل ،و��س�ي�ت��م ال�ن�ظ��ر فيها من
قبل جلنة امل�سابقات بعد ت�شكيلها
يف �أول اجتماع ملجل�س الإدارة".
وفيما يخ�ص املنتخبات الوطنية
ف�ق��د �أو� �ض ��ح " ب��ال�ن���س�ب��ة لبطولة
ال � �ع ��امل يف ك ��وري ��ا ف � � ��إن موقفها
ال �ن �ه��ائ��ي غ�ي�ر وا�� �ض ��ح ح �ت��ى الآن
لأنها من ال��وارد �أن تقام يف يونيو

وف �ق��ا ل �ل �م �ع �ل��وم��ات ال� ��� �ص ��ادرة من
االحت��اد ال��دويل ،ومن ال��وارد �أي�ضا
�أن ي�ت��م ت��أج�ي�ل�ه��ا مل��وع��د �آخ ��ر على
خلفية ت ��أث�ي�رات ج��ائ�ح��ة كورونا،
ومنتخبنا م�ستمر يف التدريبات
حت��ت �إ� �ش��راف اجل �ه��از ال�ف�ن��ي على
�أمل �أن تقام يف موعدها ،و�أنا �أقول
ب�أن االحتادات القارية والدولية ما
زالت جتد �صعوبة يف و�ضع روزنامة
البطوالت ،نظرا للإغالق يف عدد
كبري من ال��دول يف خمتلف قارات
العامل".
وعن التوجهات اجلديدة لإحداث
ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة يف الإجن� � � ��ازات على
م���س�ت��وى امل�ن�ت�خ�ب��ات ق��ال البحر..

" ف�ي�م��ا ي�خ����ص ال���س�ع��ي للت�أهل
لأوملبياد باري�س  2024من خالل
ت�صفيات غرب �آ�سيا ،لدينا م�شروع
ط�م��وح الب�ت�ع��اث ال�لاع��ب ال�صاعد
ع� �ب ��داهلل ال �ب �ل��و� �ش��ي �إىل ال�صني،
للدرا�سة والتدريب هناك ب�إحدى
االكادمييات املتخ�ص�صة ،من �أجل
ت�ط��وي��ر م���س�ت��واه ،ب��اع�ت�ب��ار ال�صني
م��ن ال ��دول امل�ت�ط��ورة ج��دا يف هذه
ال��ري��ا� �ض��ة ،ون �ح��ن ع �ل��ى ث �ق��ة ب ��أن
ال�لاع��ب ميلك امل��واه��ب والقدرات
ال �ت��ي مت �ك �ن��ه م ��ن �أن ي �ك��ون بطل
امل�ستقبل على امل�ستوى اخلليجي
وال�ع��رب��ي والآ� �س �ي��وي ،و�أن ��ه ميكنه
الت�أهل لأوملبياد باري�س من خالل

ت���ص�ف�ي��ات غ ��رب �آ� �س �ي��ا ،وبالن�سبة
للمنتخبات عموما فبالت�أكيد �أننا
�سن�سعى بكل ق��وة لإح ��داث عملية
�إح�ل�ال وجت��دي��د للمنتخب الأول،
م ��ع ت ��أ� �س �ي ����س م �ن �ت �خ �ب��ات �أخ � ��رى
ل �ل �م��راح��ل ال���س�ن�ي��ة ع �ل��ى م�ستوى
الرجال وال�سيدات ،و�سنفتح الباب
ل�ل�ا� �س �ت �ف��ادة م ��ن ك ��ل امل� ��واه� ��ب يف
امل�سابقات املحلية م��ع التفكري يف
�إق��ام��ة م�سابقات حملية لل�شركات
والأكادمييات وم�سابقات جمتمعية
مي �ك��ن �أن ت� �ف ��رز امل� ��واه� ��ب لدعم
املنتخبات".

اليوم ..انطالق بطولة �أبوظبي الدولية للجوجيت�سو مبناف�سات احلزام الأزرق
•• �أبوظبي-وام:

ت �ن �ط �ل��ق ال � �ي� ��وم ب� �ط ��ول ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي
ال��دول�ي��ة للجوجيت�سو ،وه��ي �أحدث
ب �ط��والت االحت� ��اد ال �ت��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا يف
� �ص��ال��ة ج��وج�ي�ت���س��و �أري� �ن ��ا مبدينة
زاي��د الريا�ضية بالتعاون مع رابطة
�أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو.
و�أك � ��د ف �ه��د ع �ل��ي ال���ش��ام���س��ي� ،أمني
ع ��ام احت ��اد الإم� � ��ارات للجوجيت�سو
�أن البطولة ت��أت��ي لتلبي طموحات
ال�ل�اع� �ب�ي�ن ل� �ل� �ع ��ودة �إىل الب�ساط
وخو�ض مناف�سات جتمعهم مع نخبة
ري��ا��ض�ي��ي ال �ع��امل ال��ذي��ن يتناف�سون
يف �أب ��وظ � �ب ��ي ع �ل ��ى م � ��دى ي ��وم�ي�ن،
ك �م��ا ي �� �س��اه��م ال �ت��وق �ي��ت امل �ث ��ايل لها

يف م���س��اع��دة ال�لاع�ب�ين ع�ل��ى تكثيف
اال�ستعدادات خلو�ض ن��زاالت بطولة
�أبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو
التي تقام يف الفرتة من � 9-6أبريل
.2021
وق � ��ال ال �� �ش��ام �� �س��ي" :لطاملا كانت
ال �ع��ا� �ص �م��ة �أب ��وظ� �ب ��ي وجوجيت�سو
�أري �ن��ا م��وق��ع ج��ذب لأه ��م الالعبني
حمليا و�إقليميا وعامليا ،حيث يجد
ال�ل�اع� �ب ��ون ف��ر� �ص��ا ن � � ��ادرة خلو�ض
ال � �ن ��زاالت واالح� �ت� �ك ��اك م ��ع العبني
خم�ضرمني ومتمر�سني يف ميادين
اجل��وج �ي �ت �� �س��و ..وف � �ك� ��رة البطولة
ت��رت�ب��ط ب ��الأه ��داف اال�سرتاتيجية
ل�لاحت��اد ال��رام�ي��ة �إىل حتقيق ريادة
ال��دول��ة ع�ل��ى �صعيد امل�شهد العاملي

لهذه الريا�ضة وا�ستقطاب الالعبني
امل�ح�ترف�ين ..ك �م��ا ت�ساهم البطولة
يف رف��ع الت�صنيف امل�ح�ل��ي وال ��دويل
ل �ل �م �� �ش��ارك�ي�ن ،وب ��ال� �ت ��ايل االرت� �ق ��اء
مب���س�يرت�ه��م االح�تراف �ي��ة �إىل �أبعاد
جديدة".
و�أك��د ال�شام�سي �أن الن�سخة الأوىل
م � ��ن ب� �ط ��ول ��ة �أب� ��وظ � �ب� ��ي ال ��دول� �ي ��ة
للجوجيت�سو ب��ال�ت�ع��اون م��ع رابطة
�أب� ��وظ � �ب� ��ي ل �ل �م �ح�ت�رف�ي�ن �ستمهد
ال�ط��ري��ق �أم ��ام ال��و��ص��ول �إىل بطولة
منوذجية يف الأع��وام القليلة املقبلة
و��س�ت�ح�ج��ز ل �ه��ا ح �ي��زا م�ه�م��ا �ضمن
�أج� � �ن � ��دة ب � �ط � ��والت االحت � � � ��اد التي
�ست�ستحوذ على الالعبني من داخل
الدولة وخارجها.

ومب���ش��ارك��ة م��ا ي �ق��ارب  500العب
والع �ب��ة م��ن  30دول ��ة م��ن خمتلف
ق��ارات ال�ع��امل ،من املتوقع �أن ت�شهد
ال�ب�ط��ول��ة م�ن��اف���س��ات ق��وي��ة ون ��زاالت
�ساخنة ،يف م�شهد يعيد �إىل الأذهان
ب�ع���ض��ا م��ن احل �م��ا���س ال ��ذي يظهره
ع �� �ش��اق اجل��وج �ي �ت �� �س��و خ�ل��ال �أك�ب�ر
البطوالت الدولية.
وت�ت�م�ي��ز ب �ط��ول��ة �أب��وظ �ب��ي الدولية
للجوجيت�سو بات�ساع قاعدة امل�شاركني،
حيث ي�شارك فيها نحو  130العبا
�إم��ارات�ي��ا ،بينما يتوزع العدد الأكرب
م��ن ال�لاع�ب�ين لأول �ئ��ك املتوافدين
م��ن ال�برازي��ل وكولومبيا ،و رو�سيا
والأردن وم�صر و��س��وري��ا وباك�ستان
وفل�سطني وال���س�ل�ف��ادور و�إ�سرائيل

و�أوك��ران �ي��ا وق�يرغ�ي��ز��س�ت��ان والهند الإج� ��راءات االح�ترازي��ة املعتمدة يف
وفرن�سا وك�ن��دا و�أذرب �ي �ج��ان واملغرب ال�برت��وك��ول ال�صحي للحفاظ على
و�أف�غ��ان���س �ت��ان ول �ب �ن��ان و�أوزبك�ستان �سالمة ال�لاع�ب�ين ،ول��ن ي�سمح لأي
و� �ص ��رب �ي ��ا و�أي� ��رل � �ن� ��دا والبحرين الع��ب ب��ال��دخ��ول �إلاّ ب�ع��د احل�صول
و�إي�ط��ال�ي��ا وال���س��وي��د وطاجيك�ستان على م�سحة �سلبية حديثة ،كما �أنه
�سيتم تطبيق ال�ت�ب��اع��د االجتماعي
وايران والفلبني والعراق.
و�سيتناف�س ح��ام�ل��و احل ��زام الأزرق ب�شكل �صارم.
اليوم ،بينما تنطلق مناف�سات حاملي م ��ن ن��اح �ي �ت��ه� ،أك� ��د ع �ب ��داهلل حممد
الأحزمة البنف�سجي والبني والأ�سود احل��و� �س �ن��ي ،الع� ��ب ن � ��ادي ال�شارقة
يف اليوم التايل ..و�ستدخل البطولة لريا�ضات الدفاع عن النف�س وحامل
�ضمن الت�صنيف ال�سنوي املعتمد يف احل � ��زام الأزرق ب ��أن ��ه ق ��د ا�ستكمل
رابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو اال�� �س� �ت� �ع ��دادات خل ��و� ��ض مناف�سات
حيث متنح للفائز بها  600نقطة البطولة.
ت�صنيفية عن ُكل فئة ،وهو ما يجعلها وق � ��ال" :فور ف �ت��ح ب� ��اب الت�سجيل
بالغة الأهمية بالن�سبة للمحرتفني .ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف ال �ب �ط��ول��ة �سارعت
ومن جهة �أخرى� ،سيتم تطبيق كافة ل �ل �ت �� �س �ج �ي��ل وت �ك �ث �ي ��ف ت ��دري �ب ��ات ��ي

و�صقل مهاراتي لأمتكن من خو�ض
مناف�سات ال�ب�ط��ول��ة وح���ص��د �أف�ضل
ت�صنيف ممكن ..وبالطبع ف�إن العودة
ٍ
لب�ساط النزال يف بطول ٍة دولية ت�شكل
اجن ��ازاً مهماً ول�ه��ذا ��س��أب��ذل �أق�صى
�إمكانياتي لت�سجيل ع��ودة قوية �إىل
ب�ساط النزال الدويل".
من جانبه قال الالعب هيثم هناوي،
العب �أكادميية �إيه �إف �إن تي حامل
احل��زام البنف�سجي ،والفائز بذهبية
ج��ران��د � �س�ل�ام يف ال�ب�رازي ��ل �سابقاً
ب�ف�ئ��ة الأ� �س��ات��ذة" :ت�شكل انطالقة
ال�ب�ط��ول��ة يف ه ��ذا ال�ت��وق�ي��ت املدخل
الأف���ض��ل للعودة للبطوالت العاملية
..وب��ال�ط�ب��ع ف ��إن امل���ش��ارك��ات الدولية
ال �ت��ي ت�ستقطبها ال�ب�ط��ول��ة تدفعنا

لتكثيف ال �ت��دري��ب ،وه ��ي يف الوقت
ذات� ��ه ف��ر��ص��ة م�ه�م��ة ل�لاط�لاع على
الأ��س��ال�ي��ب اجل��دي��دة ال�ت��ي يظهرها
الالعبون الدوليون ..و�أن��ا على �أمت
اال�ستعداد ملواجهة خ�صمي الكوملبي،
حيث حر�صت على درا�سة نقاط قوته
و�ضعفه ب�شكلٍ مينحني ثق ًة كبرية
عند دخول ب�ساط املناف�سات".
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تقام على مدار يومني و�سط �أعلى معايري ال�سالمة

 100العب يد�شنون اليوم ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة للجولف
الأول (النواخذة) يف مناف�سة على الفوز بلقب �أغلى الك�ؤو�س� ،ضمن م�سابقات
•• دبي – فائز بجبوج
"الكرو�س" و"ال�صايف" املعتمدة يف البطوالت العربية واخلليجية عامة ،لكل من
يد�شن  100العباً والعبة من �أندية الدولة اليوم اجلمعة مناف�سات الن�سخة فئات الرجال وال�سيدات.
التا�سعة من م�سابقة ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة للجولف ،املقامة حتى
غدٍ ال�سبت ،على مالعب نادي �أبوظبي للجولف ،وينظمها احتاد اللعبة برعاية الزرعوين  :عر�س جولف �سنوي
جمموعة "�إت�ش �إ�س بي �سي" للخدمات امل�صرفية والتي تخت�صر امل�شاركة على م��ن جهته �أك��د ع��ادل ال��زرع��وين نائب رئي�س احت��اد اجل��ول��ف ،ويف ت�صريحات
�أبناء وبنات الإم��ارات ولكافة املراحل العمرية .وتعد البطولة الأكرب يف مو�سم �صحافية� ،إن" :احتاد اللعبة وبالتن�سيق مع كافة اجلهات احلكومية ،اتخذ �أعلى
اجلولف ،وتقام �ضمن �أعلى معايري ال�سالمة ،املتطابقة مع الإجراءات االحرتازية معايري ال�سالمة والإج ��راءات االح�ترازي��ة ،التي توفر بيئة �آمنة للريا�ضيني
العاملة يف الدولة ،وت�شهد م�شاركة مميزة لالعبي والعبات املنتخب الوطني ،امل�شاركني واملناف�سني على لقب �أغلى الك�ؤو�س" .و�أو�ضح" :يجهد احتاد اللعبة
�إىل جانب رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة احتاد اللعبة ،والعديد من العبي اجليل لأن تكون البطولة الأغلى مبثابة (عر�س جولف �سنوي) ،وهو ما حر�صنا عليه

يف ن�سخة  ،2021ب�أن تقام الك�أ�س الغالية وفق �أعلى معايري ال�سالمة ،يف حدث
ي�شهد يف الوقت ذاته امل�شاركة الأ�ضخم بتاريخ البطولة".
�أبطال جدد ورعاية م�ستمرة
واختتم" :ت�شهد البطولة �أبطال جدد كل مو�سم ت�ؤكد انت�شار اللعبة وتطور �أداء
�أبناء الإمارات مبختلف مراحلهم العمرية ،و�أ�ضاف توا�صل البطولة ارتباطها
للعام التا�سع على التوايل مع جمموعة "�إت�ش �إ�س بي �سي" للخدمات امل�صرفية،
ونفخر بال�شراكة مع هذه املجموعة ،وذلك لإميانهم الرا�سخ يف �أهمية توفري
�سبل الدعم نحو بناء �أجيال جديدة على �صعيد لعبة اجلولف ،فلهم كل ال�شكر
والتقدير".

«الإمارات للدراجات» يحقق مراكز متقدمة يف املرحلة الأوىل
من �سباق تريينو ب�إيطاليا والت�صنيف العام يف فرن�سا
•• روما-وام:

ق � � َدّم ف�يرن��ان��دو ج��اف�يري��ا م��ن فريق
الإم � ��ارات ل �ل��دراج��ات ال�ه��وائ�ي��ة �أداء
متميزاً يف املرحلة الأوىل م��ن �سباق
تريينو�-أدرياتيكو يف �إيطاليا ،والتي
�أق�ي�م��ت ع�ل��ى م���س��ار ب�ط��ول  156كم
يبد�أ وينتهي يف ليدو دي كامايوري.
و�شهد اجلزء الأخري من امل�سار �سباق
��س��رع��ة ب�ين ال ��دراج�ي�ن ،ان�ت�ه��ى بفوز
البلجيكي ف ��اوت ف ��ان �آرت /جامبو

ف �ي��زم��ا /ب��امل��رك��ز الأول ،ب�ي�ن�م��ا حل
جافرييا يف املركز الثالث.
وتعليقاً على النتيجة ،قال جافرييا:
"تلقيت دعماً كبرياً من زمالئي يف
ال�ف��ري��ق ل�ضمان و��ص��ويل �إىل مركز
م�ت�ق��دم ،لكننا و�صلنا �إىل املجموعة
امل�ت�ق��دم��ة م �ب �ك��راً ،م��ا دف ��ع ف ��ان �آرت
�إىل االن�ط�لاق وان �ت��زاع ال�ف��وز ..ومع
ذل��ك ،ت�ؤكد ه��ذه النتيجة �أنني بد�أت
�أ�ستعيد لياقتي ،وج��اء ف��وزي باملركز
الثالث يف �أول �سباقات ال�سرعة ليعزز

ثقتنا بتحقيق نتائج �أف�ضل يف املراحل
املقبلة".
ً
وي���ش��ارك ال��دراج��ون غ��دا يف املرحلة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ال �� �س �ب��اق ،وال� �ت ��ي تقام
ان �ط�ل�اق �اً م ��ن ك ��ام ��اي ��وري وانتها ًء
يف � �ش��وي �� �س �ن��دي��و ع �ل��ى م �� �س��ار جبلي
ب�ط��ول 202كم ،منا�سب للدراجني
املتخ�ص�صني ب�سباقات الت�سلق.
ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د �آخ � ��ر ،مت � َّك��ن براندون
م��اك �ن��ال �ت��ي م ��ن ال �ت �ق��دم �إىل املركز
ال �ث��ال��ث يف ال�ت���ص�ن�ي��ف ال �ع��ام ل�سباق

ب ��اري �� ��س-ن �ي �� ��س ،ف �� �ض�ل ً�ا ع ��ن ف ��وزه
ب �ق �م �ي ����ص ال � ��دراج �ي��ن ال� ��� �ش� �ب ��اب يف
امل��رح�ل��ة ال��راب�ع��ة م��ن ال�سباق ،والتي
�أقيمت على م�سار بطول  187.6كم
انطالقاً من �شالون �سور �سون و�صو ًال
�إىل �شريوبل .و�أنهى ماكنالتي ال�سباق
يف املركز الرابع ع�شر بفارق  21ثانية
عن مناف�سه برميوز روجليك /جامبو
فيزما /يف املركز الأول.
وتعليقاً على النتيجة ،قال ماكنالتي:
"كان ال�سباق حما�سياً طوال الوقت،

ومت� �ك� �ن ��ت م� ��ن ت � �ق ��دمي �أداء طيب
..وم� � ��ع �أن� �ن ��ي ف �ق ��دت م ��رك ��زي عند
اج �ت �ي��از امل �ن �ح��در الأخ �ي ��ر� ،إال �أنني
�سعيد مب�ستوى اللياقة الذي و�صلت
�إل �ي��ه ،وب��و� �ص��ويل �إىل امل��رك��ز الثالث
يف الت�صنيف ال�ع��ام ،حيث �أ� �ش��ارك يف
ال�سباق بهدف الفوز بلقب الت�صنيف
ال �ع��ام ،و�أع �ت �ق��د �أن �ن��ي ع�ل��ى الطريق
ال�صحيح".
وي���س�ت�ع��د ال� ��دراج� ��ون ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ت�ق��ام ع�ل��ى م���س��ار منا�سب للدراجني
املرحلة اخلام�سة من ال�سباق ،والتي املتخ�ص�صني ب�سباقات ال�سرعة بطول

200.2كم انطالقاً من فيني وانتها ًء
يف ب��ول�ين ،كما �سيت�ضمن امل�سار عدة

م���س��اف��ات ت�سلق يف �آخ ��ر  35ك��م من
امل�سار.

مروان املازمي :بطوالت الربتغال وباري�س
و«�آ�سيوية الكويت» على ر�أ�س �أولوياتي يف 2021
•• �أبوظبي -وام:

�أكد مروان املازمي بطل الإمارات
و�آ� �س �ي��ا يف ال �ك��ارات �ي��ه �أن ��ه ي�ستعد
حاليا ال�ستئناف بطولة الدوري
امل �ح �ل��ي يف  19م ��ار� ��س اجل� ��اري،
للمناف�سة على الفوز باملركز الأول
فيه ممثال لنادي ال�شارقة ،وكذلك
بطولة ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س
ال� ��دول� ��ة ال� �ت ��ي ت �ع ��د م� ��ن �ضمن
الأهداف املطلوب حتقيقها يف عام
 ،2021م�شريا �إىل انه يتدرب 5
مرات �أ�سبوعيا يف الوقت الراهن،
و�أن اال�� �س� �ت� �ع ��دادات و� �ص �ل��ت �إىل

مرحلة متقدمة على امل�ستويات
الفنية والبدنية.
وب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�م���ش��ارك��ات الدولية
م ��ع امل �ن �ت �خ��ب ي� �ق ��ول امل� ��ازم� ��ي يف
ت�صريحاته لوكالة �أنباء الإمارات
"وام" " ..تدريباتنا حتت ا�شراف
اجلهاز الفني للمنتخب م�ستمرة،
وك� ��ان م ��ن امل� �ق ��رر �أن ن �� �ش��ارك يف
بطولة ال�برمي�ي�ير ليج بالرباط
 ،ال �ت ��أه �ي �ل �ي��ة لأومل� �ب� �ي ��اد طوكيو
والتي كان من املقرر لها تاريخ 9
ابريل ،لكنها �ألغيت لأ�سباب تتعلق
ب�ت��أث�يرات جائحة ك��ورون��ا ،وكنت
قد �سجلت �أنا وزميلي يف املنتخب

خليفة العبار ويو�سف فرايدوين،
وبعد �إلغاء بطولة الربمييري ليج
يف الرباط قمنا بالت�سجيل �أي�ضا يف
بطولة الربتغال املقرر لها نهاية
�أبريل املقبل ،وهي �إحدى اجلوالت
الت�أهيلية ،ونتمنى �أال تلغى حتى
نتم�سك بفر�صنا يف الت�أهل لأكرب
ح��دث ريا�ضي يف ال�ع��امل يقام كل
� � 4س �ن��وات ،وم��ن �ضمن �أه ��دايف
يف � 2021أي �� �ض��ا ب �ط��ول��ة �آ�سيا
يف الكويت ال�ت��ي �ستقام يف �صيف
ال �ع��ام اجل� ��اري ،وال �ت��ي �أمت �ن��ى �أن
�أحقق فيها مركزا متقدما ،لأنها
م��ن ��ض�م��ن اجل � ��والت الت�أهيلية

القارية ،كما �أنني قمت بالت�سجيل
�أي�ضا للم�شاركة يف جولة باري�س
الت�أهيلية �شهر مايو املقبل" .وعن
ال �ن �ق��اط ال �ت��ي ي�ح�ت��اج�ه��ا للت�أهل
�إىل نهائيات �أوملبياد طوكيو يقول
امل��ازم��ي " ..م��ع ك��ل بطولة تلغى
تتقل�ص ف��ر��ص��ي يف ال �ت ��أه��ل ،وما
زلت �أحتاج �إىل  4م�شاركات ف�أكرث
مع حتقيق نتائج طيبة فيها من
�أج ��ل ال �ت ��أه��ل ،والب ��د �أن نعرتف
ب�أن الظروف التي خلفتها جائحة
كورونا يف العامل ،ت�سببت يف �إلغاء
ع ��دد ك�ب�ير م��ن ج ��والت الت�أهيل
التي كنت �أ�ضع عليها �آماال كبرية،

وم��ع ذل��ك ��س��وف امت�سك بالأمل
حتى اللحظة الأخرية ،لأن املوقف
الذي يواجهني يواجه الكثري من
الأبطال حول العامل".
وعن �أهم �إجناز حققه يف م�سريته
قال " �إجن��ازات��ي بالع�شرات ،لكني
اعتز ب�إجنازين كانت لهما ظروفا
خ��ا� �ص��ة ،وك�لاه �م��ا ع�ل��ى امل�ستوى
الآ�سيوي ،وهما بالرتتيب برونزية
دورة الألعاب الآ�سيوية يف مدينة
�أن �� �ش �ي��ون ال �ك��وري��ة ع ��ام ،2014
والتي ج��اءت بعد مواجهات قوية
م ��ع الع �ب�ي�ن م ��ن ال �ع �ي��ار الثقيل
خ�صو�صا من دول �شرق �آ�سيا ،كما

مب�شاركة  8فرق وبهانديكاب  10جول

بطولة حتدي دبي للبولو  2021تنطلق
اليوم بنادي احلبتور
•• دبي-الفجر

�أع �ل �ن ��ت ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة العليا
ل�سل�سلة بطوالت ك�أ�س دبي الذهبية
للبولو عن تفا�صيل بطولة حتدي
دب ��ي ل �ل �ب��ول��و  2021وال� �ت ��ي من
امل �ق��رر �أن ت�ن�ط�ل��ق ال �ي��وم اجلمعة
ب �ن��ادي وم�ن�ت�ج��ع احل �ب �ت��ور للبولو
والفرو�سية وت�ستمر حتى م�ساء يوم
اجلمعة املقبل ومب�شاركة  8فرق
وبهانيكاب  10ج��ول وق��د ق�سمت
ال �ف��رق امل���ش��ارك��ة �إىل جمموعتني
ت�ضم الأوىل فرق بيالندي والذئاب
وب��ات �� �س �ت��وين وال �� �ش �ي �خ��ة ع�ل�ي��ا �أم ��ا
املجموعة الثانية فت�ضم ايفزا وبن
دري وتراتوك هي�سكث والإمارات.
و�أع� � �ل � ��ن رج� � ��ل الأع � � �م� � ��ال حممد
احل �ب �ت��ور رئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة املنظمة
العليا ل�سل�سلة بطوالت ك�أ�س دبي

الذهبية للبولو عن �سعادته بتنفيذ
ال�سل�سلة هذا العام و�سط الإجراءات

وك�أ�س دبي الذهبية منوذجا يحتذى
يف الإم��ارات واملنطقة وما كان هذا
ليتحقق لوال تعاون والتزام الفرق
امل�شاركة وجهود فريق العمل املتابع
لهذه الإجراءات .
وي�شهد امللعب رقم واحد مباراتني
اليوم حيث يلتقي يف املباراة الأوىل
عند ال�ساعة الثالثة والربع فريقا
�إي � �ف� ��زا ومي� �ث� �ل ��ه ط� � ��ارق احلبتور
وخ � �ل� ��ف احل � �ب � �ت� ��ور و� �س �ي �ج ��ون ��دو
وام ��ادوري وفريق بن دري وميثله
خ ��ال ��د ب ��ن دري ورا� � �ش ��د ب ��ن دري
وبات�ستوين وج��ري�ج��وري ويعقبها
يف مت��ام ال��راب�ع��ة وال�ن���ص��ف مباراة
فريق بيالندي وميثله نارجنتون
وحم � �م� ��د احل � �ب � �ت� ��ور وج ��ال�ي�رم ��و
وب��ان��راي��ف وف��ري��ق ال��ذئ��اب وميثله
االحرتازية والربوتوكول ال�صحي ع �ل��ى ��ص�ح��ة اجل �م �ي��ع ول �ع��ل م��ا مت حبتور احلبتور وتي بي �سي وكيان
لي�سري الن�شاط ب��ال�ت��وازي حفاظا ت�ن�ف��ذه خ�ل�ال ك ��أ���س دب ��ي الف�ضية هول وتوما�س بري�سفورد.

�أن �إجن��ازات بعثتنا يف هذه الدورة
كانت حم��دودة ،للغاية ،وبالتايل
حظيت ميداليتي باهتمام كبري،
�أم��ا الإجن��از الثاين ال��ذي �أعتز به
كثريا فهو ذهبية بطولة �آ�سيا يف
دي�سمرب من عام  2013بدبي".
وعلى امل�ستوى اخلليجي والعربي
ي�ق��ول م ��روان امل��ازم��ي " حافظت
على مركزي الأول خليجيا حتى
ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ال ��ذي �شهد تعليق
ال� �ب� �ط ��والت� ،أم � ��ا ع �ل��ى امل�ستوى
ال� �ع ��رب ��ي ف� �ق ��د ح �ق �ق��ت العديد وال�ع���ش��ري��ن اع �ت �ب��ارا م��ن  2011ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال �ع ��رب ��ي ،يف ظل
م ��ن امل �ي��دال �ي��ات والإجن� � � � ��ازات يف وح�ت��ى  ،2020و�أ� �ش �ع��ر بالفخر مناف�سة قوية من جنوم دول �شمال
العقد ال�ث��اين م��ن ال�ق��رن احلادي ك��وين �ضمن �أبطال ال�صف الأول �أفريقيا على وجه التحديد".

جلنة كرة القدم الن�سائية تعقد اجتماعها الأول

•• دبي -الفجر

عقدت جلنة كرة القدم الن�سائية يوم الثالثاء املا�ضي
اجتماعها الأول يف مقر احتاد الكرة بدبي  ،برئا�سة �أمل
بو�شالخ ع�ضو جمل�س �إدارة احت��اد ال�ك��رة  ،وبح�ضور
عائ�شة �سيف ال�ق�م��زي ن��ائ��ب رئي�س اللجنة  ،و�شيخة
حممد الزعابي  ،غالية عبداهلل املازمي وعبري حممد
اخلاجة � ،أع�ضاء اللجنة  ،وعبدالرزاق الكعبي مقرراً.
ورح �ب��ت �أم ��ل ب��و��ش�لاخ ب��أع���ض��اء اللجنة متمنية لهم
جميعاً التوفيق والنجاح يف مهامهم وحتقيق الأهداف
يف تطوير ن�شاط كرة القدم الن�سائية بدولة الإمارات
العربية املتحدة  ،وحر�صت على التعريف بكل ع�ضو
وجمال عمله يف الريا�ضة الإماراتية.

وقالت بو�شالخ � " :إن اللجنة بت�شكيلها اجلديد ت�ضم
�أع�ضاء من العنا�صر املواطنة ذات اخلربات الوا�سعة يف
املجال الريا�ضي  ،و�سيتم خالل االجتماع القادم توزيع
املهام على الأع�ضاء" .
و�أ�ضافت  " :جدول �أعمال اللجنة بد�أ بعر�ض مراحل
تطور الكرة الن�سائية بالدولة منذ بداية ن�ش�أتها وحتى
ال��وق��ت احل��ايل  ،م��ع ع��ر���ض ا�سرتاتيجية عمل جلنة
ك��رة ق��دم الن�سائية وال�ت��ي حت�ت��اج للتجديد لتتما�شى
مع اخلطة اجلديدة الحتاد الكرة التي �سيتم �إطالقها
خالل الفرتة القادمة  ،و�أن هناك توا�صل وتن�سيق مع
االحت ��اد ال ��دويل ل�ك��رة ال�ق��دم "الفيفا" يف  6م�شاريع
متعلقة بتطوير ك��رة ال�ق��دم الن�سائية وال��ذي ي��أت��ي يف
مقدمة �أولويات اللجنة".
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كلوب و�صالح يتحدثان عن �آمال ال�شامبيونزليغ والربميريليغ
رغم ت�أهل فريقه ليفربول الإجنليزي �إىل دور الثمانية من بطولة دوري �أبطال �أوروبا
لكرة القدم ،قلل امل��درب الأمل��اين يورغن كلوب من �آم��ال فريقه يف البطولة بعد التعرث
املحلي .وقال يورغن كلوب قال �إن كل الأندية املتبقية يف ال�شامبيونزليغ متلك حظوظا
مت�ساوية حل�صد اللقب .وق��ال كلوب "ال�سبب الوحيد للم�شاركة يف ه��ذه البطولة هي
الرغبة يف الفوز بها .ل�ست �ساذجا ،نعلم �أنه حتى الآن ال يبدو �أننا يف موقف للفوز بدوري
الأب �ط��ال ،لكن ه��ذا ال يعني �أن�ن��ا نريد ال التقدم فيها ث��م �سرنى م��دى �إمكانية ح�صد
اللقب" ،وفقا لرويرتز.
وتابع قائال "علينا انتظار القرعة� ،ستكون �صعبة جدا بغ�ض النظر عن هوية املناف�س،
لكننا لن ن�ستبق التفكري ،لي�س علينا فعل ذلك".
و�صعد ليفربول ،الفريق الفائز باللقب يف � ،2019إىل دور الثمانية للمرة الثالثة
يف �آخ��ر  4موا�سم بعد تغلبه �2-صفر على رازن ب��ال �شبورت اليبزيغ الأرب�ع��اء ليتفوق

كومان :مي�سي يدرك
م�ستقبل بر�شلونة العظيم
ي��رى املدير الفني لفريق بر�شلونة،
رونالد كومان� ،أن الأرجنتيني ليونيل
مي�سي �سيظل مع الفريق بعد نهاية
ه��ذا املو�سم ،رغ��م خ��روج الفريق من
دور الـ 16ل�ب�ط��ول��ة دوري �أبطال
�أوروب� � ��ا .ق ��ال ك��وم��ان يف ت�صريحات
للموقع الر�سمي لالحتاد الأوروبي
ل�ك��رة ال�ق��دم "يويفا" عقب املباراة:
"يرى م�ي���س��ي �أن ال �ف��ري��ق يتطور
بف�ضل جميع التغيريات".
و�أ�ضاف" :على وجه التحديد ،لدينا
الع �ب ��ون � �ش �ب��اب مي�ت�ل�ك��ون �إمكانات
كبرية ،ينتظرنا م�ستقبل عظيم ،لي�س
ل��دى ل�ي��و مي�سي ��ش��ك فيما يخفيه
امل�ستقبل للفريق".
و�أج� � � � ��رى ب ��ر� �ش �ل ��ون ��ة ال� �ع ��دي ��د من
ال�ت�غ�ي�يرات ،وك ��ان ب��إم�ك��ان��ه �أن يفوز

مب �ب ��اراة الإي � ��اب ع�ل��ى الأق � ��ل ،ولكن
الفريق ا�ستغل فر�صة واح��دة فقط
� �س �ج��ل م �ن �ه��ا م�ي���س��ي ه ��دف� �اً وحيداً
يف ال��دق�ي�ق��ة  ،37ك�م��ا �أه ��در مي�سي
رك�ل��ة ج ��زاء يف ال��وق��ت ب��دل ال�ضائع
م ��ن ال �� �ش��وط الأول� ،أم� ��ا بالن�سبة

للفريق الفرن�سي ،فقد متكن كيليان
مبابي م��ن ت�سجيل ه��دف التقدم يف
الدقيقة  .30وينتهي عقد مي�سي
مع بر�شلونة ال�صيف املقبل .وحاول
مي�سي ال�صيف املا�ضي بكل ما ميلك
من قوة الرحيل عن �صفوف الفريق.

يوفنتو�س لنف�ض غبار اخلروج
القاري بلقاء كالياري

ي��ري��د يوفنتو�س نف�ض غ�ب��ار اخل ��روج الأوروب� ��ي املبكر
على يد بورتو الربتغايل واالحتفاظ ب�أمل �إح��راز لقب
ال��دوري الإي�ط��ايل لكرة القدم للمرة العا�شرة تواليا،
عندما يحل �ضيفا على ك��ال�ي��اري يف امل��رح�ل��ة ال�سابعة
والع�شرين التي تنطلق اليوم اجلمعة مبباراتني.
وخ ��رج ف��ري��ق ال���س�ي��دة ال �ع �ج��وز يف ث�م��ن ن�ه��ائ��ي دوري
االب �ط��ايل ال ��ذي يلهث وراءه م�ن��ذ �آخ ��ر ت�ت��وي��ج ل��ه عام
 ،1996ب �ف��ارق الأه� ��داف امل�سجلة خ ��ارج �أر� �ض��ه عن
ب��ورت��و ال ��ذي ت�ف��وق عليه ذه��اب��ا  1-2ق�ب��ل �أن يخ�سر
�أمامه  3-2بعد التمديد �إيابا ،على الرغم من �أنه لعب
لفرتة طويلة بع�شرة العبني لطرد �أحد �أفراده منت�صف
ال�شوط الثاين.
وي�ح�ت��ل يوفنتو�س امل��رك��ز ال�ث��ال��ث متخلفا ب �ف��ارق 10
نقاط عن انرت املت�صدر ،لكنه ميلك مباراة م�ؤجلة عنه
�ضد نابويل يخو�ضها يف  17من �آذار/مار�س احلايل.
ويبدو �أن م�صري م��درب يوفنتو�س اندريا بريلو لي�س
يف خطر وان ادارة النادي لن تقيله وتخطط للم�ستقبل
معه ،علما بان املدربني اللذين �سبقاه يف تدريب ال�سيدة
العجوز دفعا ثمن اخلروج املبكر من اوروبا يف املو�سمني
امل��ا��ض�ي�ين وه �م��ا ما�سيميليانو ال�ي�غ��ري وماوريت�سيو
�ساري.
ول��دى ��س��ؤال��ه ع��ن م�ستقبله على ر�أ� ��س اجل�ه��از الفني
للفريق ،ر ّد ب�يرل��و بعد م�ب��اراة ب��ورت��و "�أ ّكد يل رئي�س
النادي (�أندريا �أنييلي) بان امل�شروع (اعادة بناء الفريق)
انطلق للتو .ان��ا ه��ادىء ج��دا يف م��ا يتعلق مب�ستقبلي،
�أنا واثق من اننا �سنكمل الطريق �سويا .لقد بد�أنا هذا
امل�شروع ال�صيف املا�ضي .جميع الالعبني الذين ان�ضموا
اىل ي��وف�ن�ت��و���س ال���ص�ي��ف امل��ا� �ض��ي اظ� �ه ��روا امتالكهم
االمكانيات للعب على ه��ذا امل�ستوى وبالتايل ان��ا واثق
من قدرتنا على تقدمي االف�ضل يف امل�ستقبل".
وت��اب��ع "حتدثت م��ع الرئي�س بعد امل�ب��اراة وتك ّلمنا ع ّما
ميكن القيام به لتح�سني االمور يف امل�ستقبل".
وا� �ض��اف "�سيكون ام��ام �ن��ا م�ت���س��ع م��ن ال��وق��ت للعمل
على حت�سني االم��ور االن ،ال �سيما م��ع تق ّل�ص جدول
مبارياتنا .يتعينّ علينا �أن نبذل ج�ه��ودا م�ضاعفة يف

ال��دوري االن ،ال �سيما ب�أنه تتبقى الكثري من املباريات
من االن وحتى النهاية".
�أم��ا مهاجم يوفنتو�س فيديريكو كييزا� ،صاحب ثالثة
اهداف من ا�صل اربعة لفريقه يف �شباك بورتو ،فاعترب
بان فريقه مل يفقد االمل يف التتويج بالدوري االيطايل
بقوله "ال زلت اعتقد بقدرتنا على الفوز بال�سكوديتو".
ومل يخ�سر كالياري يف �آخر ثالث مباريات منذ ان ا�ستلم
تدريبه ليوناردو �سبمليت�شي بعد �سل�سلة من  16مباراة
��ص��ام فيها ع��ن ال �ف��وز .ي��ذك��ر �أن ك��ال�ي��اري ه��و الفريق
ال��وح�ي��د ال ��ذي مل ي���س� ّ�ج��ل يف م��رم��اه جن��م يوفنتو�س
ال�برت�غ��ايل كري�ستيانو رون��ال��دو ه��داف ال ��دوري (20
هدفا) وذلك منذ انتقاله اىل �صفوف فريقه قادما من
ريال مدريد اال�سباين قبل ثالثة موا�سم.
يف املقابل ،يح ّل انرت الذي ميني النف�س يف احراز اللقب
للمرة االوىل منذ ع��ام  ،2010عندما ت��وج بثالثية
تاريخية بقيادة املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو (مع
الك�أ�س املحلية ودوري ابطال اوروبا)� ،ضيفا على تورينو.
ول ��ن ي �ك��ون م ��درب ان�ت�ر �أن�ت��ون�ي��و ك��ون�ت��ي ع�ل��ى مقاعد
الالعبني االحتياطيني النه موقوف.
ويقف التاريخ اىل جانب انرت النه فاز على تورينو يف
و�سجل يف كل منها ثالثة
اخر ثالث مباريات يف الدوري ّ
اه��داف على االق��ل .ويعول انرت على هدافه البلجيكي
روميلو لوكاكو ث��اين ترتيب الهدافني مع  18هدفا،
لتحقيق فوزه الثامن تواليا واالقرتاب اكرث واكرث من
اللقب .اما ميالن الثاين فيحل �ضيفا على نابويل على
ملعب دييغو ارم��ان��دو م��ارادون��ا يف اجل�ن��وب االيطايل.
وي �ع��اين "رو�سونريي" م��ن ا� �ص��اب��ات ع��دة يف �صفوفه
ابرزها جنمه ال�سويدي املخ�ضرم زالتان ابراهيموفيت�ش
واملهاجم الكرواتي انتي ريبيت�ش واملدافع الفرن�سي ثيو
هرنانديز والعب الو�سط اجلزائري ا�سماعيل بن نا�صر
والرتكي هاكان جالهانوغلو ،وه�ؤالء غابوا عن املواجهة
��ض��د مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د يف ال� ��دوري الأوروب � ��ي �أم�س
اخلمي�س .يف امل�ق��اب��ل ،ع��اد اجل�ن��اح املك�سيكي هريفينغ
ل��و��س��ان��و �إىل ت��دري�ب��ات ن��اب��ويل ه��ذا الأ� �س �ب��وع و�سيكون
جاهزا خلو�ض املباراة.

نافا�س يعلق على ت�صديه
ل�ضربة جزاء �أمام مي�سي
�أب��دى حار�س مرمى باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،الكو�ستاريكي كيلور
نافا�س� ،سعادته الكبرية بت�أهل فريقه لربع نهائي دوري الأب�ط��ال على
ح�ساب بر�شلونة الإ�سباين ،وبالت�صدي لركلة جزاء �أمام النجم الأرجنتيني
ليونيل مي�سي.
ارتدى احلار�س الدويل قفاز الإج��ادة يف ت�أهل فريقه لدور الثمانية ،بعد
�أن ت�صدى لأكرث من فر�صة خطرية من الفريق الكاتالوين� ،أبرزها ركلة
اجلزاء يف ال�شوط الأول من "ليو" ،لتنتهي املباراة يف النهاية  ،1-1ويت�أهل
فريقه م�ستفيداً من �سابق فوزه يف قلب الكامب نو يف الذهاب .1-4
وقال نافا�س يف ت�صريحات تليفزيونية بعد املباراة التي احت�ضنها ملعب
حديقة الأم ��راء�" :سعيد للغاية� ،أ�شكر ال��رب ،كانت م�ب��اراة �صعبة ،فيما
يخ�ص ركلة اجلزاء ،من ال�صعب دائماً الت�صدي لركلة اجلزاء ،وبالأخ�ص
�أمام مي�سي ،هذه اللقطة رفعت الروح املعنوية للفريق".
و�أه��دى �صاحب الـ 34عاماً ه��ذا الت�صدي لزميله الإ�سباين يف الفريق،
�سرجيو ريكو ،ولعائلته التي متر بفرتة �صعبة ،حيث فارق والد احلار�س
الإ�سباين احلياة م�ؤخراً.
كما اعترب نافا�س �أن الت�أهل لدور الثمانية على ح�ساب فريق بحجم الرب�سا،
مينحهم حافزاً كبرياً لال�ستمرار يف بطولة ي�ضعوا عليها �آما ًال كبرية.
وقال يف هذا ال�صدد" :لدينا احلافز لال�ستمرار ،و�إذا �أردنا حتقيق هدفنا،
فعلينا احلفاظ على هذا الأداء".

�4صفر يف النتيجة الإجمالية.ويبدو الفوز ببطولة دوري �أبطال �أوروبا هو الفر�صة الأف�ضل للت�أهل للبطولة يف املو�سم
املقبل يف ظل احتالل ليفربول املركز الثامن يف الدوري الإجنليزي املمتاز.
من جهته ،قال حممد �صالح ،الذي افتتح الت�سجيل بت�سديدة منخف�ضة قبل �أن ي�ضيف
�ساديو ماين الهدف الثاين� ،إنه من املهم الرتكيز على كل مباراة على حدة.
و�أ��ض��اف "الفريق رمب��ا لي�س يف �أف�ضل حاالته لكننا نريد الفوز ب��دوري الأب�ط��ال وبكل
مباراة يف الدوري املمتاز".
وتابع" :لي�س علينا النظر لل�صورة الكبرية لأن يف بع�ض الأحيان عندما تفعل ذلك تزيد
ال�ضغط على نف�سك على �أر�ض امللعب .علينا عدم ال�ضغط على �أنف�سنا داخل امللعب واللعب
فقط" .ويحل ليفربول �ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز يف بطولة الدوري الإجنليزي
لكرة القدم "الربميريليغ" يوم االثنني.
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غريزمان� :أهدرنا �أربعة �أهداف
حمققة �أمام �سان جريمان
اع�ت�بر م�ه��اج��م بر�شلونة الإ�سباين،
الفرن�سي �أنطوان غريزمان� ،أن فريقه
قدم كل �شيء ممكن ،لكنه مل ي�ستطع
حتقيق الهدف ببلوغ ربع نهائي دوري
�أبطال �أوروبا ،وذلك بعد تعادله 1-1
�أم��ام باري�س �سان جريمان الفرن�سي
على ملعب حديقة الأمراء ،وبالتايل
اخلروج من ثمن النهائي.
قال غريزمان عقب املباراة�" :أعتقد
�أننا قدمنا �صورة جيدة ،لعبنا مباراة
رائ � �ع ��ة ،و�أت� �ي� �ح ��ت ل �ن��ا ال �ع��دي��د من
ال�ف��ر���ص يف ال���ش��وط الأول� ،أهدرنا
�أربع �أهداف حمققة� ،أمر م�ؤ�سف �أننا
مل ن�ستغلها ،يف ال�شوط ال�ث��اين كان
الأمر �أكرث �صعوبة بالن�سبة لنا".
واع �ت�بر ال�ف��رن���س��ي �أن رك �ل��ة اجل ��زاء
ال �ت��ي �أ� �ض��اع �ه��ا ل�ي��ون�ي��ل م�ي���س��ي قبل

اال�سرتاحة بقليل ،لي�ست ال�سبب وراء
اخلروج من البطولة
و�أ� �ض��اف" :ال ن�ستحق اخل��روج بهذه
ال�سرعة ،لكن علينا التح�سن والعودة
العام املقبل".
و�أكد غريزمان �أن حار�س مرمى �سان

ج�ي�رم��ان ،ك�ي�ل��ور ن��اف��ا���س ،ق��دم �أدا ًء
رائعاً.
واخ �ت �ت ��م" :الأهداف امل��اث �ل��ة �أم� ��ام
بر�شلونة الآن هي الدوري والك�أ�س"،
م���ش�يراً �إىل �أن م �ب��اراة الليلة متنح
الرب�سا الثقة يف مواجهة ما �سي�أتي.

�سان جرمان «ن�سي» �شبح رميونتادا
 2017و «�أثره ال�سلبي»
جنح باري�س �سان جرمان الفرن�سي ب�إبعاد �شبح الـ"رميونتادا"
التاريخية ال�ت��ي حققها بر�شلونة الإ��س�ب��اين على ح�سابه
يف ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروب��ا عام  ،2017ليث�أر من
مناف�سه ويبلغ ربع نهائي ن�سخة هذا العام� .إال �أن �أحدًا من
فريق العا�صمة �أخفى الأثر القوي الذي تركته تلك املباراة
منذ �أربعة �أعوام.
دخ��ل �سان ج��رم��ان مواجهة الإي ��اب على ملعب "بارك دي
بران�س" الأربعاء بعد �أن �أ�سقط بر�شلونة يف عقر داره 1-4
ذها ًبا على ملعب "كامب نو".
لكن رغ��م ذل��ك ،خ ّيم اخل��وف على الباري�سيني قبل املباراة
من الذكرى الأليمة للرميونتادا التاريخية يف العام 2017
�أم��ام املناف�س نف�سه ويف ال��دور نف�سه ،عندما ف��از برباعية
نظيفة ذها ًبا يف العا�صمة قبل �أن ي�سقط  1-6يف بر�شلونة.
وهيمن بر�شلونة على ال���ش��وط االول و�أه ��در ال�ع��دي��د من
الفر�ص حيث كان احلار�س الكو�ستاريكي كيلور نافا�س �سدًا
مني ًعا ،قبل �أن مينح كيليان مبابي �صاحب الهاتريك يف
الذهاب التقدم ال�صحاب االر�ض بعد مرور ن�صف �ساعة من
ركلة جزاء.
عادل ليونيل مي�سي النتيجة
ب� � �ع � ��د � � �س � �ب� ��ع دق � ��ائ � ��ق
بت�سديدة �صاروخية
رائ� �ع ��ة ب �ي �� �س��راه من
خ� � � � � � � ��ارج امل � �ن � �ط � �ق� ��ة
ا�� �س� �ت� �ق ��رت يف اعلى
الزاوية اليمنى ملرمى
نافا�س ،قبل �أن ي�صد
الأخ � �ي� ��ر ركلة

ج��زاء لالرجنتيني قبل دخ��ول الفريقني اىل اال�سرتاحة
( ،)3+45يف مباراة انتهت بالتعادل .1-1
و�أك� ��د ال �ق �ط��ري ن��ا� �ص��ر اخل�ل�ي�ف��ي رئ �ي ����س ن� ��ادي العا�صمة
الفرن�سية بعد امل �ب��اراة "�إنه لفخر �أن نكون يف رب��ع نهائي
دوري االبطال".
وت��اب��ع مبت�س ًما "لقد ن�سيتُ م��ا ح��دث م�ن��ذ ارب �ع��ة اع ��وام.
ال�ت��اري��خ ل��ن ميحو ذل��ك ولكننا لعبنا و�أخ��رج�ن��ا بر�شلونة
العظيم ،نحن �سعداء".
وع�ن��ون��ت �صحيفة ليكيب الفرن�سية ��ص�ب��اح �أم ����س الأول
الأربعاء "مي�سي هو نافا�س" فيما �أ�شادت �سبورت وموندو
ديبورتيفو الكاتالونيتني ب�أداء بر�شلونة وكان لهما العنوان
ذاته حيث �أ�شارتا �إىل �أن بر�شلونة و ّدع "ب�شرف".
فيما حت��دث امل��درب االرجنتيني ل�سان ج��رم��ان ماوري�سيو
بوكيتينو ب�صراحة عن الأثر الذي ال يزال موجودًا من خيبة
العام .2017
ريا يف ال�شوط االول ( )...نف�س ًيا
وقال بعد املباراة"عانينا كث ً
ريا عن املا�ضي هنا.
كث
يتحدثون
كان ذلك اختبا ًرا للفريق.
ً
لفقد قمنا بردة فعل �إيجابية يف ال�شوط الثاين ،لقد قاتلنا
�أكرث و�أظهرنا وجهًا تناف�س ًيا".
ريا يف ال�شوط االول .لقد
وتابع "ما هو وا�ضح �أننا فكرنا كث ً
ريا يف هذا الت�أهل .كان علينا �أن نفكر يف اللعب و�أن
فكرنا كث ً
نن�سى الت�أثريات ال�سلبية".
وعن ت�ألق نافا�س قال بوكيتينو "قدم مباراة هائلة� ،أفعاله
تظهر جودته� .إنه حار�س عاملي ور�أينا ذلك الليلة".
ف�ي�م��ا ك ��ان ال �ه��ول �ن��دي رون��ال��د ك��وم��ان مدرب
بر�شلونة ف �خ��و ًرا مب��ا ق��دم��ه فريقه على
ار�ض امللعب بعد ان فر�ضوا �سيطرتهم
وك��ان��وا ق��ادري��ن على اخل ��روج بثالثة
اه� ��داف اق �ل��ه يف ال �� �ش��وط االول لوال
براعة نافا�س.
وقال "لقد خرجنا وهذا هو ال�شيء الوحيد
املهم يف ريا�ضتنا ،ولكن نغادر ب�إيجابية لأنه
�أتيحت �أمامنا الفر�ص للت�سبب مب�شاكل �أكرب
للخ�صم".
و�أن �ه��ى ال �ن��ادي ال �ك��ات��ال��وين ال �ل �ق��اء بع�شر
ت�سديدات بني اخل�شبات الثالث مقابل
ثالث لأ�صحاب االر�ض.
وق��ال نافا�س رج��ل امل �ب��اراة "من
ال���ص�ع��ب دائ � ًم ��ا (الت�صدي
ل��رك �ل��ة ج � ��زاء) ال�سيما
يف وج��ه مي�سي
الذي ي�سدد
بطريقة

ج �ي �دًا ج � �دًا ،ول �ك��ن بف�ضل اهلل بقيت م��رك �زًا م��ا �سمح يل
ب�إبعادها".
وتابع "�أهدي هذا الت�صدي ل�سريخيو ريكو وعائلته الذين
ميرون ب�أوقات �صعبة" يف �إ�شارة اىل احلار�س اال�سباين رقم
 2يف الفريق الذي خ�سر والده الثالثاء.
�أما كومان ف�أكد "كنا ن�ستحق �أف�ضل من ذلك� ،أقله ان نتقدم
 1-2عند اال�سرتاحة ،لكانت الأم��ور اختلفت ( )...لقد
قدمنا م�ستوانا املعهود ويجب �أن ن�ستمر على هذا النحو.
نحن حزينون خلروجنا ولكن الفريق �أظهر �صورة خمتلقة
(عن املباراة االوىل)".
�أم��ا عن م�ستقبل مي�سي مع الفريق يف ظل ال�ضباب الذي
يلف حول م�صريه مع النادي ،اعترب كومان "يدرك ليو �أن
الفريق يف مرحلة �صعود .مع التغيريات التي �أحدثناها،
ال�سيما مبنح فر�صة لالعبني ال�شباب ال��ذي��ن �سيكونون
م�ستقبل النادي ،ال �أعتقد �أنه يجب �أن يكون لديه �أي �شك
حول م�ستقبل هذا الفريق".
وم��ع خ��روج يوفنتو�س االي�ط��ايل م��ن ال ��دور ثمن النهائي
يد بورتو الربتغايل� ،ستكون املرة االوىل
الثالثاء على
منذ العام  2005التي
يغيب فيها الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو
او م � �ي � �� � �س� ��ي ع ��ن
ال ��دور رب��ع النهائي
ل �ل �ب �ط��ول��ة القارية
الأهم.

كامريا قابلة للبلع لر�صد �سرطان القولون
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

يخترب العلماء يف بريطانيا طريقة جديدة لتنظري القولون ،بغر�ض ك�شف وج��ود خاليا �سرطانية ،با�ستخدام
كب�سوالت �صغرية.
و�أ�شار الرئي�س التنفيذي لهيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية الربيطانية� ،سيمون �ستيفنز� ،إىل �أن كب�سوالت التنظري
التي ال يزيد حجمها على حبة ال��دواء� ،ست�ستخدم يف ك�شف �سرطان القولون ،عرب ابتالعها ب�سهولة يف املنزل،
للح�صول على ت�شخي�ص �سريع ،ودون احلاجة �إىل زيارة امل�ست�شفى.
وتدمج الكب�سولة كامريا �صغرية ،با�ستطاعتها التقاط �صورتني يف الثانية ،للتحقق من وج��ود عالمات �إ�صابة
بال�سرطان �أو التهاب الأمعاء.
و�ستخترب هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية الربيطانية التقنية اجلديدة ،البديلة للأ�سلوب التقليدي للتنظري
والذي كان يتم با�ستخدام �أنبوب ،على � 11ألف مري�ض يف �إجنلرتا.
ويف ح��ال جن��اح التجربة� ،سيتم تقدمي التقنية على امل�ستوى الوطني ،ملجابهة �سرطان القولون ،وف��ق ما ذكرت
�صحيفة "مريور" الربيطانية.
وتربز �أهمية االخرتاع بكونه �سي�ساعد املر�ضى غري القادرين على التوجه للم�ست�شفيات ،لإجراء الفح�ص باملنزل،
كما �أنه �سيخفف ال�ضغط على الطواقم الطبية العاملة يف املراكز ال�صحية ،هذا �إىل جانب تقلي�ص زمن الت�شخي�ص
و�إجراءات التنظري.
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بعد مرور  29عاما ..ي�ستعيد هدية والده املفقودة

غوغل تطلق دليل الذكاء اال�صطناعي باللغة العربية

متكن رج��ل م��ن والي��ة كنتاكي الأم�يرك�ي��ة ،م��ن ا�ستعادة
خ��امت ف�ق��ده ق�ب��ل  29ع��ام��ا ،ب�ع��دم��ا ع�ثر عليه �شخ�ص،
و�أعاده �إليه مب�ساعدة مواقع التوا�صل االجتماعي .وعرث
ريك�س مورمان من مقاطعة بريكرنيدج على خامت تخرج
خا�ص مبدر�سة بوليت الثانوية املركزية لعام  1987على
ج��ان��ب ط��ري��ق ،منذ م��ا ي�ق��رب م��ن ث�لاث��ة ع�ق��ود ،عندما
تعطلت دراج �ت��ه ال �ن��اري��ة .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن نق�ش ا�سم
غ ��وردون يل �سميث على اخل��امت ،مل يتمكن ريك�س من
�إيجاد مالكه ،ح�سبما ذكرت وكالة "يو بي �آي" للأنباء.
وح��اول ريك�س االت�صال باملدر�سة يف لويزفيل والبحث
عن غوردون يف دليل الهاتف ،لكنه مل يتمكن من العثور
على مالك اخل��امت ال��ذي ظ� ّل ل�سنوات حمفوظا يف درج
خا�ص .وم�ؤخرا فكر ريك�س باالن�ضمام �إىل "في�سبوك"
لال�ستعانة به للبحث عن غ��وردون ،حيث جنحت خطته
يف النهاية وتو�صل ل�صاحب اخلامت ،وتوا�صل الرجالن.
وبح�سب غ��وردون ال��ذي ا�ستعاد اخل��امت ،ف�إنه ك��ان هدية
من والده ،وقد �أبقى م�س�ألة �ضياعه يف عام � 1992سرا.

�أطلقت �شركة غ��وغ��ل ال�ي��وم دل�ي�ل ً
ا خا�صاً ع��ن �أ�سا�سيات الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي باللغة ال�ع��رب�ي��ة ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع "معهد �أك�سفورد
للإنرتنت" ،وه��و ع �ب��ارة ع��ن �سل�سلة م��ن ال���ش��روح��ات املب�سطة
والق�صرية مل�ساعدة اجلميع على فهم مداخل التقنية و�آلية عملها.
لتوفر هذه اخلطوة نقلة كبرية للمحتوى العربي اخلا�ص بالذكاء
اال�صطناعي.
و�سجلت عمليات البحث املتع ّلقة مبو�ضوع "الذكاء اال�صطناعي"
ّ
ارت �ف��اع �اً م�ت��وا��ص�ل ً
ا ع�ل��ى �شبكة ب�ح��ث غ��وغ��ل يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا خالل الأ�شهر القليلة املا�ضية ،ح�سب ما
�أعلنت ال�شركة عرب موقعها.
ول ّعل �أحد الأ�سباب التي �ساهمت يف هذا االرتفاع هو تزايد عدد
الوظائف التي تتط ّلب م�ستوى مع ّيناً من املعرفة التقنية.
ومب ��ا �أنّ ال �ع��دي��د م��ن امل �ع �ل��وم��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ت �ت��و ّف��ر ع��ن الذكاء
اال�صطناعي ،بات من ال�صعب التمييز بني ال�صحيحة واخلاطئة
مب�سطة عن هذا املو�ضوع.
منها �أو ح ّتى �إيجاد تف�سريات ّ
ويتوفر املوقع باللغة العربية ابتدا ًء من �أم�س ويت�ضمن �أكرث من
 26مو�ضوعاً عن الذكاء اال�صطناعي ،وميكن الو�صول �إليه من
الرابط./https://atozofai.withgoogle.com/intl/ar :
كما �أن املوقع متوفر �أي�ضاً باللغة الإجنليزية وغريها من اللغات
املختلفة ،و�سيتم حتديث املحتوى ب�شكل م�ستمر ب�سبب التغريات
ال�سريعة يف هذا املجال التقني.

م�أ�ساة ..عا�شت  40عاما قبل �أن تعرف حقيقتها

بث التلفزيون ال�سويدي تقريرا �صادما عن امر�أة من ت�شيلي
تبلغ من العمر  40عاما ،تبنتها عائلة �سويدية بعيد والدتها
وانقطعت عن �أهلها ،لتكت�شف الحقا امل�أ�ساة الإن�سانية التي
بد�أت عند والدتها .الق�صة بد�أت عام  ،1979حينما رغبت
امر�أة �سويدية تدعى �إيوا ،يف تبني طفل ،وقدمت طلبا لدى
�إح��دى وك��االت التبني ،التي �أبلغتها بوجود طفلة حديثة
الوالدة من ت�شيلي قام والداها بالتخلي عنها ،لتذهب املر�أة
�إىل مطار يف �ستوكهومل ،وت�ستلم الر�ضيعة التي �سميت
جيني ،ثم تتوىل تربيتها منذ ذل��ك الوقت .وكالة التبني
�أبلغت ال�سيدة �أن والدي الطفلة ال يريدا معرفة �أي �شيء عن
ابنتهما ،وال يريدا �أن �أن يتوا�صل معهما �أحد على الإطالق،
وبالتايل حينما كربت الفتاة عرفت من والديها ال�سويديني
بالتبني� ،أن وال��دي�ه��ا الأ��ص�ل�ي�ين يف ت�شيلي ال ي��رغ�ب��ان �أن
يتوا�صال معها ،ومل حتاول بالتايل التعرف عليهما ،ون�ش�أت
وترعرعت وهي حانقة متاما عليهما .وبعد  40عاما ،قررت
جيني �أن تتوا�صل مع �أهلها رغم ما تعرفه عنهم ،وبالفعل
و�صلت للعنوان ،وات�صلت بهم ،لتتفجر املفاج�أة حينها ،وهي
�أنها فتاة خمطوفة من �أهلها ،ولي�ست متبناة.

كيف تكت�شف �أنك م�صاب بح�سا�سية احلليب؟
قالت اجلمعية الأملانية للتغذية �إن الأعرا�ض املميزة لعدم حتمل
الالكتوز تتمثل يف املغ�ص واالنتفاخ والإ�سهال بعد �شرب احلليب
�أو ت�ن��اول منتجاته ،وذل��ك ب�سبب ع��دم ال�ق��درة على ه�ضم �سكر
احلليب (الالكتوز) .و�أ�ضافت اجلمعية �أن عدم حتمل الالكتوز
ق��د يرجع �إىل ع��وام��ل وراث�ي��ة ،وهنا يتعني على املري�ض تعديل
نظامه الغذائي .كما قد يرجع ال�سبب �إىل �أ�ضرار بالغ�شاء املخاطي
املبطن للأمعاء .ويف هذه احلالة ي�ساعد العالج املري�ض على تناول
احلليب جمددا دون م�شاكل.
وال يتعني على املري�ض اال�ستغناء عن احلليب ومنتجاته ب�شكل
كامل ،حيث غالباً ما ميكن للمري�ض حتمل  250مللي لرت يف
املرة الواحدة �أو  500مللي لرت موزعة على مدار اليوم ،علما ب�أن
اجلنب والزبادي يحتويان على الكتوز �أقل من احلليب الطازج.

كلب يرعى �أرانب �صغرية فقدت والدتها

نزيف اللثة ينذر بالتهاب دواعم ال�سن
قالت الرابطة الأملانية لأطباء الأ�سنان �إن نزيف اللثة با�ستمرار
عند تنظيف الأ�سنان بالفر�شاة �أو باخليط ينذر بالإ�صابة مبا
ي �ع��رف "بالتهاب دواع� ��م ال�سن"� ،أي ال�ن���س�ي��ج ال��داع��م املحيط
بالأ�سنان.
كما يندرج ت��ورم واحمرار اللثة �ضمن الأعرا�ض الأخ��رى الدالة
على التهاب دواع��م ال�سن .و��ش�دّدت الرابطة على ��ض��رورة عالج
التهاب دواعم ال�سن على وجه ال�سرعة ،و�إال فقد تتخلخل الأ�سنان
وقد ت�سقط يف �أ�سو�أ الأحوال.
وللوقاية من التهاب دواعم الأ�سنان ،ينبغي احلر�ص على العناية
بالأ�سنان واللثة مرتني يومياً ،مع الإق�لاع عن التدخني ،الذي
يعد من �أهم عوامل اخلطورة امل�ؤدية لاللتهاب.

بر�سيفرن�س تر�سل العنا�صر
التحليلية ل�صخور املريخ

�أر�سلت �أداة "�سوبر كام"العلمية التابعة
ل �ل��روب��وت اجل � � �وّال "بر�سيفرن�س"
العنا�صر التحليلية الأوىل ل�صخور
امل ��ري ��خ ال � ��ذي ه �ب �ط��ت امل��رك �ب��ة على
��س�ط�ح��ه ق �ب��ل ث�ل�اث��ة �أ� �س��اب �ي��ع ،على
م��ا �أع �ل��ن م���س��ؤول��و امل�ه�م��ة الأربعاء،
م�ؤكدين �أن الكامريا الفائقة التطور
"يف �صحة جيدة جداً" .وكانت الأداة
ال �ت��ي �صممها ال�ف��رن���س�ي��ون وتهدف
�إىل ت��وف�ير م�ع�ط�ي��ات ع��ن الرتكيب
الكيميائي وامل�ع��دين ل�سطح الكوكب
الأح �م��ر بح ًثا ع��ن �آث ��ار ح�ي��اة �سابقة
عليه� ،أر�سلت بياناتها الأوىل يف اليوم
التايل لهبوط العربة اجلوالة يف 18
�شباط/فرباير .وق��ال �أح��د م�صممي
"�سوبر كام" امل �� �س ��ؤول ال�ع�ل�م��ي يف
معهد بحوث الفيزياء الفلكية وعلم
ال�ك��واك��ب �سيلف�سرت م��وري����س خالل
م ��ؤمت��ر ��ص�ح��ايف ع�بر "يوتيوب" �إن
هذه النتائج الأوىل ت�ش ّكل دلي ًال على
�أن الأداة "يف �صحة جيدة جداً".
وتولت العاملة يف البعثة ناومي مردوخ
ت�شغيل "�أ�صوات ت�سجل للمرة الأوىل
على �سطح املريخ بوا�سطة �آلة" بعدما
كانت وكالة "نا�سا" بثت �أول ت�سجيل
ل��ري��اح امل��ري��خ ب�ع��د وق ��ت ق���ص�ير من
هبوط امل��رك�ب��ة .و�سُ مع يف الت�سجيل
اجل��دي��د ��ص��وت ت��أث�ير ارت �ط��ام �أ�شعة
الليزر التي �أطلقتها "�سوبر كام" على
ال�صخرة لفح�صه ،وب��دا ك�أنه �صوت
نقر .و�أو��ض��ح �سيلف�سرت �أن الإ�شعاع
الأول ال ��ذي �أط �ل��ق يف ال �ي��وم الثاين
ع���ش��ر للمهمة ،ع�ل��ى ��ص�خ��رة ت�سمى
"ماز"� ،أظ�ه��ر �أن م��ن �أب��رز العنا�صر
املكونة لها ال�سيليكون والبوتا�سيوم
والأملنيوم.

Friday

ال�شجرة التي جنت من ت�سونامي  2011والتي كانت يو ًما ما ً
رمزا لإعادة الإعمار لكنها ماتت الح ًقا ..عند �شروق
ال�شم�س يف ريكوزنتاكاتا مبحافظة �إيواتي ،يف الذكرى العا�شرة لزلزال قوته  9.0درجة ت�سبب يف حدوث ت�سونامي
وكارثة نووية �أ�سفرت عن مقتل �أكرث من � 18000شخ�ص .ا ف ب

اخلبز ..و�سيلة �آمنة جلمع �شظايا الزجاج املك�سور

الزجاج املك�سور الناجت عن �سقوط �إحدى زجاجات املاء والع�صري �أو �أطباق
الطعام الكري�ستالية ،م�شكلة مزعجة تواجه الكثري من ربات البيوت.
ووفقاً ملوقع " "superevaالإيطايل ،يرتبط هذا الإزعاج ب�ضرورة جمع
قطع الزجاج املك�سورة واملنثورة بعناية كبرية ،لتجنب وجود �شظايا باقية،
خا�صة يف حالة وجود �أطفال يف املنزل.
وحل��ل ه��ذه امل�شكلة ،فبد ًال من ا�ستخدام املكن�سة اليدوية ،ميكن اللجوء
�إىل طريقة بديلة ب�سيطة للغاية ومتوفرة يف جميع املنازل ،وهي ا�ستخدام
قطعة خبز (تو�ست �أو فينو) لتنظيف املنطقة املت�ضررة من �شظايا الزجاج،
خا�ص ًة لتجميع القطع الأ�صغر .ولكن هذه العملية تتطلب �أو ًال ارتداء
قفازات مطاطية ك�إجراء احرتازي يحمينا من الإ�صابة بجروح من قطع
الزجاج ال�صغرية .ثم ت�أتي خطوة �أخذ �شريحة كبرية وناعمة من اخلبز،
حتى نتمكن من تنظيف م�ساحة �أكرب من الأر�ضية ،فكلما كانت �شريحة
اخلبز �أك�بر ،زاد عدد الزجاج الذي ميكننا �إزالته ،ثم تكرار العملية حتى
تتم عملية التقاط جميع القطع.

كيف تتخل�ص من م�سامري اللحم يف القدمني؟
م�سامري اللحم ه��ي ن�ت��وءات كبرية م��ن اجللد اخل�شن وال�سميك توجد
ب�شكل �شائع على القدمني و�أ�صابع القدمني وهي لي�ست خطرية ،لكنها
غري مريحة وميكن �أن تكون م�ؤملة.
وتتطور م�سامري اللحم عندما يحاول اجللد حماية نف�سه من االحتكاك
وال�ضغط ،ويحدث ه��ذا عندما يحتك اجللد ب��اجل��وارب والأح��ذي��ة �أثناء
امل�شي .وال حتتاج م�سامري اللحم غال ًبا �إىل العالج ،ولكن �إذا كانت ت�سبب
لك ال�شعور بعدم الراحة وكنت قلقًا ب�ش�أن مظهرها ،فهناك �أ�شياء ميكنك
القيام بها للتخل�ص منها.
و�إذا الحظت وجود م�سمار القدم على قدميك ،يجب �أن تت�أكد من ارتداء
الأحذية املنا�سبة لتجنب تفاقم امل�شكلة .ارتدي اجلوارب ال�سميكة املبطنة
والأحذية العري�ضة املريحة بكعب منخف�ض ونعل ناعم.
وت�ساعد النعال الداخلية الناعمة وو�سادات الكعب على جعل حذائك �أكرث
راح��ة ومتنع االحتكاك .ويجب جتنب ارت��داء الكعب العايل �أو الأحذية
ال�ضيقة املدببة عندما يكون لديك م�سمار حلمي يف القدم.
ال حتاول �أبدًا قطع م�سمار القدم ،يجب �أن يتم ذلك بوا�سطة �أخ�صائي �أو
طبيب �أقدام .حاول عدم امل�شي مل�سافات طويلة �أو الوقوف لفرتات طويلة،
ونقع امل�سامري يف املاء الدافئ عندما تكون م�ؤملة.

باملكياج  ..هكذا حت�صلني على �شفاه الفتة
للح�صول على �شفاه غليظة مفعمة بالإثارة،
تن�صح ب��واب��ة اجل �م��ال "هاوت.دي" بو�ضع
م�ستح�ضر تفتيح المع يف "قو�س احلب"� ،أي
التجويف املوجود يف ال�شفاه العلوية ،حيث
يعك�س م�ستح�ضر التفتيح ال�لام��ع ال�ضوء
ال�ساقط على ال�شفاه ،ما يجعلها تبدو �أكرب
حجما؛ كونها ت�صبح يف ب�ؤرة الأ�ضواء.
وع��ن كيفية تطبيق ه��ذه احليلة� ،أو�ضحت
البوابة الأملانية �أن��ه يتم و�ضع كمية بحجم
ر�أ�س الدبو�س من م�ستح�ضر تفتيح المع على
حافة ال�شفاه وتوزيعها باجتاه املنت�صف.
و�أ�ضافت "هاوت.دي" �أن امل��ر�أة ذات الب�شرة
الفاحتة ينا�سبها م�ستح�ضر تفتيح مييل �إىل
اللون الف�ضي� ،أما املر�أة ذات الب�شرة الداكنة
فينا�سبها م�ستح�ضر تفتيح مائل للذهبي.
ولت�أكيد طابع الأنوثة ،يتم و�ضع كمية قليلة
من م�ستح�ضر التفتيح الالمع على اخلطوط
املحددة ملعامل قو�س احلب ،وتوزيعها ب�أطراف
الأ�صابع باجتاه اجلانبني.

حمى كلب جمموعة من الأران��ب ال�صغرية بعدما فقدت
وال��دت�ه��ا ،واكت�شف الكلب الأران ��ب بينما ك��ان م�ت��واج��داً يف
احلقل املجاور للمزرعة التي يقيم فيها ،حيث كانت هناك
جمموعة ح�ي��وان��ات �أخ��رى وط�ي��ور ج��ارح��ة حت��وم يف املكان
حتاول افرتا�سها .وظهر الكلب العطوف وا�سمه "�أوتي�س" يف
مقطع م�صور وهو يلعق الأران��ب املولودة حديثاً "جلعلها
ت�شعر بالأمان" ،بح�سب م��ا ق��ال��ت �صاحبته جينا اليغل،
ل�صحيفة "ديلي �ستار" .و�أ�ضافت اليغل �أن الكلب "�أوتي�س"
ي�شعر "بالفخر" لعمله البطويل ،بعدما اكت�شف هذا الكلب
البالغ من العمر �ستة �أعوام ،خالل نزهته اليومية ،الأرانب
ال�صغرية التي خرجت من ع�شها وكانت عر�ضة للحيوانات
املفرت�سة ،فالتقطهم بلطف واحداً تلو الآخر ،ثم وجد مكاناً
لي�ضعهم فيه ،وبد�أ يف لعقهم ليُ�شعرهم بالأمان"

حتالف الأوبئة يحذر من جائحة مقبلة �أ�سو�أ فتكا من كورونا

ق ��ال حت��ال��ف دويل مل�ك��اف�ح��ة الأوب� �ئ ��ة �إن ث ��ورة يف
التكنولوجيا ��س��اع��دت العلماء على تطوير لقاح
للوقاية من كوفيد -19خالل �أق��ل من عام يجب
ت�سريع وتريتها ليت�سنى �إن�ت��اج لقاح للوقاية من
�أي جائحة مقبلة خ�لال مئة ي��وم ،حم��ذار من �أن
اجلائحة املقبلة التي قد تظهر رمبا تكون �أ�سو�أ من
كوفيد.-19
ج��اء ذل��ك �أث�ن��اء �إط�ل�اق حتالف اب�ت�ك��ارات الت�أهب
ل�ل��أوب �ئ ��ة (� � � �س � ��ي�.إي.ب � ��ي�.آي) دع � ��وة للمانحني
ال��دول�ي�ين ل��دع��م ا�سرتاتيجية على م��دى خم�س
�سنوات تتكلف  3.5مليار دوالر ملواجهة خماطر �أي
جائحة يف امل�ستقبل.
وق� ��ال ري �ت �� �ش��ارد ه��ات �� �ش �ي��ت ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
للتحالف ،يف فاعلية عُقدت عرب الإنرتنت �إنه على
الرغم من �أن كوفيد -19ح�صد �أرواح  2.5مليون
تقريبا حتى الآن "فقد ال يحالفنا احلظ �إىل هذا
احلد يف املرة املقبلة".
و�أ� �ض��اف "جائحة كوفيد -19لي�ست �أول جائحة
يف القرن احلادي والع�شرين ،و�إذا مل نتحرك الآن

فيمكننا �أن نثق يف �أن�ه��ا ل��ن تكون الأخ�ي�رة .لي�س
هناك �أي �شيء على الإطالق مينع الفريو�س املقبل
الذي قد يظهر من �أن يكون �أ�شد فتكا بكثري".
وقال �إنه يجب على احلكومات واملنظمات ال�صحية
ال�ع��امل�ي��ة وغ�يره��م م��ن ال���ش��رك��اء ��ض��خ ا�ستثمارات
ح�ي��وي��ة الآن يف الأم� ��ن ال���ص�ح��ي ال�ع��امل��ي وانتهاز
"الثورة يف علم اللقاحات التي حفزها كوفيد-
."19
وت��اب��ع ق��ول��ه "يجب �أن نخت�صر ك��ل ي��وم ميكننا
اخت�صاره من كل خطوة من العملية".
وذكر التحالف �أنه من �أجل تقلي�ص مدة تطوير لقاح
�إىل  100يوم �سيحتاج الباحثون و�شركات الأدوية
�إىل ا�ستغالل �إمكانات ما ت�سمى بتكنولوجيا برامج
اال�ستجابة ال�سريعة مثل تلك التي ا�ستخدمتها
فايزر-بايونتك ومودرنا يف تطوير اللقاحات.
و� �س �ي �ت �ط �ل��ب الأم� � ��ر �أي �� �ض ��ا ال �ع �م��ل م ��ع اجلهات
التنظيمية العاملية لتب�سيط اال�شرتاطات الالزمة
لإق��رار اللقاحات ،ورب��ط من�ش�آت الت�صنيع لإتاحة
االنتاج ال�سريع للقاحات.

دميي روز� :صدمتني غرية
كيم كاردا�شيان مني
بعد �أن نالت �إعجاب وقبول عدد كبري من رواد مواقع التوا�صل االجتماعي
يف الفرتة الأخ�ي�رة� ،أ��ش��ارت عار�ضة الأزي��اء الربيطانية دميي روز� ،إىل �أن
عقبات كثرية فر�ضت عليها يف مراحل عديدة من حياتها ،ومنها املحاربة
التي واجهتها من قبل جنمات معروفات ،وقالت�" :صدمتني مث ً
ال غرية
جنمة بحجمكيم كاردا�شيان ،التي رمبا وجدت �أنني �أ�صغر منها �سناً و�أكرث
�إث��ارة للجدل ،وا�ستغربت كيف �أنها �سعت �إىل حتجيم وج��ودي من خالل
و�ساطاتها وخمططتها الغريبة" .و�أ�ضافت روز �أنها مل تخ�سر �شيئاً ،بالرغم
من ال�صعوبات واملحاربات التي واجهتها ،وقالت" :تقدمت اىل الأمام وفزت
بكثري من االيجابيات التي �أ�صبحت �أدرك من خاللها كيف �أت�صرف مع
اال�ضواء ،بعك�س ما كان يح�صل معي يف املا�ضي".

رغوة احلالقة
لتنظيف بقع ال�سجاد؟
� �ش��ارك��ت خ �ب�يرة ت�ن�ظ�ي��ف �شهرية
ب �ع ����ض احل �ي��ل ال� �س �ت �خ��دام رغ ��وة
احل�ل�اق ��ة يف ع �م �ل �ي��ات التنظيف
و�إزالة البقع يف املنزل.
ومتلك لين�سي كرومبي �أك�ثر من
 224000متابع على �إن�ستغرام،
وت� ��� �ش ��ارك ن �� �ص��ائ �ح �ه��ا للتنظيف
بانتظام مع متابعيها .ويف من�شور
حديث على ح�سابها ،ن�شرت لين�سي
ب �ع ����ض احل� �ي ��ل ال� �ت ��ي مي �ك��ن من
خاللها ا�ستخدام رغ��وة احلالقة
لعمليات التنظيف.
وقالت لين�سي يف من�شورها "رغوة
احل�لاق��ة لي�ست ف�ق��ط للحالقة،
�إن� �ه ��ا �أي �� ً��ض��ا م�ن�ظ��ف رائ� ��ع وغري
م �ك �ل��ف ي �ع �م��ل ب�ب�راع ��ة يف جميع
�أنحاء منزلك .لقد اكت�شفت لأول
م��رة ا�ستخداماته الرائعة عندما
�أ�سقطت ع��ن ط��ري��ق اخل�ط��أ ع�صا
املا�سكارا على �سجادة جديدة ،وكان
ك��رمي احل�لاق��ة �أول منتج وقعت
يدي عليه".
و�أو�ضحت لين�سي �أنها ا�ستخدمت
ق �ط �ع��ة ق� �م ��ا� ��ش م �ب �ل �ل��ة ب ��رغ ��وة
احل�ل�اق��ة ،وح���ص�ل��ت ع�ل��ى نتيجة
م��ده �� �ش��ة ،ح �ي��ث ع� ��ادت ال�سجادة
جديدة كما كانت.
ك�م��ا ��ش��رح��ت ل�ي�ن���س��ي للمعجبني
كيفية تنظيف حو�ض من الفوالذ
امل �ق��اوم ل�ل���ص��د�أ ب��ا��س�ت�خ��دام رغوة
احل�لاق��ة ،ح�ي��ث و��ض�ع��ت نقطتني
من الرغوة يف احلو�ض وا�ستخدمت
قطعة ق�م��ا���ش لتنظيف احلو�ض
وم �� �س �ح��ه ،ث ��م � �ش �ط �ف��ت ال ��رغ ��وة
لتح�صل على حو�ض المع.

