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بومبيو يتجاهل لقاء �أردوغان.. 
و�متعا�ض يف �أنقرة

•• وا�شنطن-وكاالت

اأع����ل����ن وزي������ر اخل���ارج���ي���ة الأم����رك����ي، 
م���اي���ك ب��وم��ب��ي��و، اأم�������س ال�����س��ب��ت، بدء 
البلدان  من  ع��ددا  ت�سمل  دولية  جولة 
م���ن اأج����ل م��ن��اق�����س��ة م�����س��ائ��ل ه��ام��ة يف 
واأن�سطة  الإره����اب،  مكافحة  طليعتها 
اإي��ران املزعزعة يف املنطقة، ف�ساًل عن 
تغريدة  يف  واأو���س��ح  الدينية.  احل��ري��ات 

على ح�سابه على تويرت اأن البداية �ستكون من باري�س.
زي��ارة بومبيو �ست�سمل �سبع  ب��اأن  اأف��ادوا،  اأمركيون  وك��ان م�سوؤولون 
دول وت�ستغرق ع�سرة اأيام، حيث من املقرر اأن يلتقي الوزير الأمركي 

كبار القادة يف حمطاته ال�سبع.
ويف ال�سياق، اأفادت وكالة بلومبرغ باأن بومبيو لن يجتمع بالرئي�س 
اأع�ساء حكومته خالل  غ��ره من  اأو  اأردوغ���ان  رج��ب طيب  الرتكي 
زيارته تركيا الأ�سبوع املقبل، الأمر الذي اعتربه امل�سوؤولون الأتراك 

اإهانة.
اإ�سطنبول، لكنه لن  اأن بومبيو �سيلتقي �سخ�سيات دينية يف  ل�سيما 
اإىل  الرتكية  اخلارجية  وزارة  دف��ع  ما  اأن��ق��رة،  العا�سمة  اإىل  ي�سافر 

و�سف تلك الجتماعات باأنها تدخل غر منا�سب للغاية.
عن  الك�سف  ع��دم  �سريطة  حت��دث  لبلومبرغ،  تركي  م�سوؤول  وق��ال 
هويته: بومبيو رف�س دعوة وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�س 
اأثناء زيارته لرتكيا، وطلب من جاوي�س  اأنقرة  اإىل  اأوغلو للح�سور 

اأوغلو القدوم اإىل اإ�سطنبول لالجتماع.
كما اأ�ساف اأن جاوي�س اأوغلو رف�س الطلب، معرباً عن ا�ستيائه من 

جتاهل بومبيو زيارة اأنقرة قبل مغادرة من�سبه.
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�أجرت 125,915 فح�صًا ك�صفت عن 1,174 �إ�صابة
�ل�شحة تعلن �شفاء 678 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

وزي��ادة نطاق  لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  مع خطة  متا�سياً 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
بفرو�س كورونا امل�ستجد كوفيد 19 واملخالطني لهم وعزلهم، اأعلنت 
الوزارة عن اإجرائها 125،915 فح�سا جديدا خالل الأربع والع�سرين 
ال�ساعة املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي .
و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س وتو�سيع نطاق الفحو�سات 
جديدة  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة   1،174 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  ع��ل��ى 
حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة 

احلالت امل�سجلة 149،135 حالة.
بفرو�س  مل�سابني  ج��دي��دة  حالة   678 �سفاء  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت  كما 
بعد  املر�س  اأع��را���س  من  التام  وتعافيها  كوفيد19-  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 142،561 .
واأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع اأنه مل يتم ت�سجيل اأي حالة وفاة 

خالل الأربع والع�سرين �ساعة املا�سية.

طق�ض �ليوم غائم مع توقع �شقوط �أمطار
•• اأبو ظبي-وام:

يتوقع املركز الوطني لالأر�ساد اأن يكون الطق�س اليوم غائما جزئيا اإىل 
ي�ساحبها  البحر،  وال�سمالية وعلى  ال�سرقية  املناطق  على  اأحياناً  غائم 
�سقوط اأمطار، وي�سبح رطبا لياًل و�سباح غد الإثنني على بع�س املناطق 
تن�سط  ال�سرعة،  معتدلة  اإىل  خفيفة  وال��ري��اح  وال��داخ��ل��ي��ة،  ال�ساحلية 
اأحياناً، وتكون مثرة للغبار.  حركة الرياح: جنوبية �سرقية - �سمالية 

�سرقية 20 - 30 كم- �س، ت�سل اإىل 40 كم- �س اأحياناً.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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كامال هاري�س ، بعد اإعالن فوزها وانت�سار جو بايدن

وجه بتخ�صي�ص حفل �أو�ئل �لإمار�ت 2020 لتكرمي �لتجارب و�ل�صخ�صيات �لتي جعلت من �لإمار�ت منوذجا يف �لتعامل مع �جلائحة

حممد بن ر��شد: �لإمار�ت �شتظل �أقوى 
و�أف�شل مبو�طنيها �ملخل�شني ومقيميها �ملتفانني 

�رتفاع ح�شيلة �شحايا �لإع�شار ر�ئحة حرب يف �إثيوبيا.. وحريق تيغر�ي ي�شل �أمهرة ومطارها
فامكو يف �لفلبني �إىل 53 �شخ�شًا

•• مانيال -وام:

اأم�س  الفلبينية  ال�����س��رط��ة  ق��ال��ت 
حتفهم  ل���ق���وا  ���س��خ�����س��ا   53 اإن 
���س��خ�����س��ا يف   22 ي�����زال  ب��ي��ن��م��ا ل 
الفي�سانات  املفقودين جراء  عداد 
واحلوادث  الأر�سية  والن��ه��ي��ارات 
الإع�سار  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة  اأخ������رى 

فامكو الذي �سرب البالد.
وارت��ف��ع��ت م��ي��اه ال��ف��ي�����س��ان��ات اإىل 
م�����س��ت��وي��ات و����س���ف���ت ب���اأن���ه���ا غر 
كاجايان  اإق��ل��ي��م��ي  يف  م�����س��ب��وق��ة 
اأن  بعد  الفلبني،  �سمال  واإيزابيال 
ت�سببت الأمطار الغزيرة الناجمة 
عن الإع�سار يف فتح بوابة ت�سريف 

املياه ب�سد رئي�سي خالل الليل.
تتعر�س  ال��ف��ل��ب��ني  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
مداريا  اإع�سارا   20 لنحو  �سنويا 
يف امل���ت���و����س���ط، مم����ا ي��ت�����س��ب��ب يف 
اأر�سية  وان����ه����ي����ارات  ف��ي�����س��ان��ات 

وحوادث اأخرى.

بالن�صبة للن�صويات �لأمريكيات:
متثل كامال هاري�ض خطوة �إىل �لأمام ولي�ض �نت�شارً�

•• الفجر - ايلودي باال�س لورو –ترجمة خرية ال�شيباين

عام 2016، كّن 42 باملائة قد �سّوتن له... لكن يف 14 اأكتوبر املا�سي، 
اأن تتخّلني  املرجح  اأن��ه من  ي��درك  ترامب  دونالد  ك��ان  بن�سلفانيا،  يف ولي��ة 
عنه: ن�ساء ال�سواحي، قال الرئي�س �ساخًرا، هل ميكن اأن حتبونني، ارجوكم؟ 
عمل.                  على  بالعثور  لأزواج��ك��ن  و�سمحت  اللعينة،  �ساحيتكم  اأن��ق��ذت  لقد 

)التفا�سيل �س11(

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت

م��ن احتمال  اإث��ي��وب��ي��ا يثر اخل���وف دول��ي��اً  امل�سهد يف  ي���زال  ل 
اجن����رار ال��ب��الد اإىل ن���ار ح���رب اأه��ل��ي��ة ل حت��م��د ع��ق��ب��اه��ا، مع 
ا�ستمرار العمليات الع�سكرية بني احلكومة الحتادية وجبهة 

حترير �سعب تيغراي.
فبعد اأن اأكدت احلكومة الإثيوبية األ تفاو�س مع امليلي�سيات، 
اأع��ل��ن��ت اأم�����س ال�����س��ب��ت، اأن ه��ج��وم��ا ���س��اروخ��ي��ا وق���ع يف �ساعة 
متاأخرة على مطارين يف ولية اأمهرة املجاورة ملنطقة تيغراي 
اإن  املركزية،  جوندر  منطقة  با�سم  املتحدث  وق��ال  ال�سمالية. 
�ساروخا اأ�ساب مطار جوندر واأحلق به اأ�سرارا، يف حني �سقط 

�ساروخ ثاٍن يف نف�س التوقيت خارج مطار بحر دار.
لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  الإث��ي��وب��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اتهمت  كما 
ت��ي��غ��راي، ال��ت��ي حت��ك��م الإق��ل��ي��م، ب�����س��ن ال��ه��ج��وم. وق��ال��ت قوة 
الطوارئ التابعة للحكومة على تويرت اإن اجلبهة ت�ستغل اآخر 

اأ�سلحة يف تر�ساناتها.

امتداد القتال اإىل مناطق اأخرى يف اإثيوبيا وزعزعة ا�ستقرار 
منطقة القرن الإفريقي.

اأكرث  اإن  امل��ت��ح��دة،  ب���الأمم  الإن�����س��ان  وق��ال��ت مفو�سية ح��ق��وق 
واإن وترة  املجاور،  ال�سودان  اإىل  �سخ�س فروا   14500 من 
تقدمي  على  احلالية  ال��ق��درة  "تفوق  اجل��دد  الوافدين  تدفق 

امل�ساعدات".
ك��م��ا ذك���رت جل��ن��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان يف اإث��ي��وب��ي��ا، ال��ت��ي تعينها 
احلكومة لكنها جهة م�ستقلة، اأنها اأر�سلت فريقا من املحققني 
منظمة  وحت��دث��ت  تيغراي  يف  تقع  التي  ك���ادرا  م��اي  بلدة  اإىل 
العفو الدولية عن اأدلة على حدوث قتل جماعي فيها. وقالت 
م�سوؤولة حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة مي�سيل با�سيليت اأم�س 
الول اجلمعة، اإنه يف حالة التاأكد من اأن طرفا ارتكب جمزرة 
فاإنها  ال��دول��ي��ة  ال��ع��ف��و  عنها منظمة  ال��ت��ي حت��دث��ت  امل��دن��ي��ني 

�ستكون مبثابة جرائم حرب.
اأي  يف  �ستحقق  اأن��ه��ا  بيان  يف  الإثيوبية  اللجنة  اأعلنت  بينما 

انتهاكات حلقوق الإن�سان يف ال�سراع.

يف حني ذكر مكتب الت�سالت باأمهرة يف بيان يف وقت متاأخر 
انفجارين  اأن  الولية،  يف  الإعالمي  املكتب  وكذلك  اجلمعة، 

وقعا يف بحر دار وجوندار.
يذكر اأن قوات ولية اأمهرة تقاتل اإىل جانب القوات الحتادية 

يف مواجهة اجلبهة ال�سعبية.
ال�سربات  اإن  ال�سبت،  اأم�س  تيغراي،  قالت حكومة  املقابل،  يف 
�سربات  على  رداً  كانت  اإثيوبيني  موقعني  على  ال�ساروخية 
ج��وي��ة ن��ف��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة يف الآون�����ة الأخ�����رة يف 
ا�ستهدفت  ال�سربات  اأن  م�سيفة  ال�سمالية،  تيغراي  منطقة 

قواعد ع�سكرية.
وقتل املئات يف ال�ستباكات التي انطلقت يوم الرابع من نوفمرب 
اأر�سلت احلكومة الحتادية بتوجيه من رئي�س الوزراء  بعدما 
الإثيوبي اآبي اأحمد قوات اإىل الإقليم ال�سمايل، اإثر اتهام قوات 

تيغراي مبهاجمة قاعدة ع�سكرية احتادية يف املنطقة.
املتحدة  الأمم  املنطقة،  املئات من  ون��زوح  القتتال  ودف��ع هذا 
التحذير من احتمال  اإىل  اأخ��رى  الإفريقي وجهات  والحت��اد 
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“�صحة” توفر الرعاية الطبية 

لـ 266 األف مري�ص بال�صكري

اأخبار الإمارات

بدء اإقفال عام يف لبنان 
للجم كوفيد-19  

عربي ودويل

كيف تناولت ال�صحف الإجنليزية 
اإ�صابة �صالح بكورونا؟

الفجر الريا�صي

مريكل تطلب �ل�شتعد�د 
ل�شهور �شعبة يف �ل�شتاء

•• برلني-وكاالت

طلبت امل�ست�سارة الأملانية اجنيال مركل اإىل مواطنيها ال�ستعداد ملواجهة �سهور �سعبة 
يف ال�ستاء يف ظل جائحة كورونا. وياأتي ذلك قبل امل�ساورات التي تعتزم مركل اإجراءها 
اأويل عن الإغالق  جم��دداً مع روؤ���س��اء حكومات ال��ولي��ات غ��داً الثنني لإع��داد تقييم 

اجلزئي املفرو�س يف البالد خالل ال�سهر اجلاري للحد من انت�سار الفرو�س.
اإن ال�ستاء  ويف ر�سالتها الأ�سبوعية املتلفزة عرب الإنرتنت، قالت مركل اأم�س ال�سبت 
لفرتة من  �سيتحكم يف حياتنا  والفرو�س  منا جميعا،  الكثر  �سيتطلب  علينا  املقبل 
بقلب  مبا�سر  ب�سكل  بع�سنا  نلتقي  اأن  من  نتمكن  لن  اأننا  اأي�سا  يعني  وه��ذا  ال��وق��ت، 
مطمئن. وراأت مركل اأن من املمكن لإمكانيات و�سائل التوا�سل اجلديدة اأن ت�ساعد يف 

هذا الأمر لكنها لي�ست بطبيعة احلال بديال عن اللقاءات ال�سخ�سية.
مت  ال��ذي  اجلزئي  لالإغالق  الأويل  التقييم  احلكومات  روؤ���س��اء  مع  مركل  و�ستبحث 

فر�سه يف الثاين من ال�سهر اجلاري وي�ستمر حتى نهاية ال�سهر.

•• دبي- وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأع��ل��ن 
ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي »رع����اه اهلل« ع��ن ف��ت��ح باب 
الرت�سيح للتكرمي �سمن الدورة اجلديدة ملبادرة اأوائل الإمارات، والتي 
�سخ�سيات  ال�ستثنائية من  التجارب  لتكرمي  العام  مت تخ�سي�سها هذا 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  لفرو�س  للت�سدي  الأول  ال��دف��اع  خ��ط  يف  وم��ب��ادرات 

كوفيد19 ، ومن خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة.
العام  ل��ه��ذا  الإم������ارات  اأوائ�����ل  ���س��م��وه: وج��ه��ن��ا بتخ�سي�س ح��ف��ل  وق����ال 
والفرق  وال�سخ�سيات  امل��ب��ادرات  وجميع  الأول  الدفاع  بخط  لالحتفاء 
الداعمة التي جعلت من دولتنا منوذجاً متميزاً يف التعامل مع جائحة 
واملعلمني  الأم��ن  ورج��ال  بالأطباء  �سنحتفي  �سموه  واأ�ساف  كوفيد19 
اأنف�سهم يف اخلطوط الأمامية  والقطاع الإن�ساين وبكل الذين و�سعوا 

يف اأوقات الطوارئ للمحافظة على �سحة و�سالمة جمتمعنا.
املخل�سني  مبواطنيها  واأف�����س��ل  اأق���وى  �ستظل  الإم����ارات   : �سموه  واأك���د 
الذي  و�سعبنا  ومبجتمعنا  الأب��ط��ال  بجميع  ونعتز  املتفانني  ومقيميها 
املجال لكافة  املرحلة، ونفتح  التالحم والتوحد لتجاوز هذه  مل�سنا منه 

القرتاحات على و�سم#اأوائل_الإمارات لتكرميهم.
خط  بذلها  التي  العظيمة  للجهود  تقدير  كبادرة  �سموه  توجيه  وياأتي 
ال��ذي لعبوه يف  امل��ح��وري  املا�سية، وال���دور  ال��دف��اع الأول خ��الل الفرتة 
مع  التعامل  يف  الإم��ارات��ي  النموذج  من  جعل  مما  للجائحة،  الت�سدي 
جائحة فرو�س كورونا امل�ستجد مثاًل م�سرفاً عاملياً، حيث �سكلت فرق 

العطاء  يف  رائ���دة  من��اذج  القطاعات  خمتلف  يف  وامل��ب��ادرات  العمل 
فرو�س  لتداعيات  ال��دول��ة  ت�سدي  خ��الل  واملجتمعي  الإن�����س��اين 
اأنهم ثروة  19، واأثبت خط الدفاع الأول  كورونا امل�ستجد كوفيد 

وطنية يف الدولة ت�ستحق كل التقدير والحرتام.
)التفا�سيل �س2(

�صيتقل�ص هام�ص مناورته يف �لأ�صابيع �ملقبلة
�إىل متى ميكن لرت�مب �أن 
يرف�ض نتيجة �لنتخابات؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ترامب  دونالد  ي��زال  وا�سح، ل  يتنحى... على عك�س ما هو  اأن  يرف�س 
وبداأ  الأمريكية.  الرئا�سية  النتخابات  بالهزمية يف  الع��رتاف  يرف�س 
لتهنئته،  بايدن  جو  املنتخب  بالرئي�س  الت�سال  يف  العامل  ق��ادة  معظم 
با�ستثناء الرئي�س الرو�سي فالدمير بوتني، والرئي�س الربازيلي جاير 
بول�سونارو، وال�سيني �سي جني بينغ. فاإىل متى �سيتمكن دونالد ترامب 
من ال�ستمرار يف هذا املوقف؟ �سيتقّل�س هام�سه القانوين للمناورة يف 

قد يكون احل�سم يف الكونغر�سالأ�سابيع املقبلة... نف�سر ملاذا.                   )التفا�سيل �س10(

متديد للحو�ر �لليبي.. ومل�شات �أخرية على حكومة �لوحدة
•• تون�س-وكاالت

مع ا�ستمرار احلوار الليبي املنعقد منذ الثنني املا�سي 
الأخرة  اللم�سات  اأجل و�سع  يف تون�س، ومتديده من 
اأع�سائها  وت��ع��ه��دات  اجل���دي���دة  ال�����س��ل��ط��ة  م��ه��ام  ع��ل��ى 
م�سادر  م��ن  العربية  اأف���ادت  التفا�سيل،  م��ن  وغ��ره��ا 
فرقاء  متثل  التي  احل���وار  جل��ان  اأن  املفاو�سات  داخ��ل 
ال�سلطة  وم��ه��ام  ���س��روط  ع��ل��ى  ات��ف��ق��وا  الليبي  ال��ن��زاع 
التمهيدية  املرحلة  �ستدير  التي  امل��وح��دة  التنفيذية 
القاعة  داخ��ل  ب��ارز من  ال�سامل. وق��ال مفاو�س  للحل 
اأهلية  م�ساألة  ناق�سنا  وات�����س��اب  تطبيق  ع��رب  للعربية 
وحكومة  الرئا�سي  املجل�س  وع�سوية  لرئا�سة  الرت�سح 
لبنود  م�سرتكة  ل�سياغة  وتو�سلنا  الوطنية،  الوحدة 

هذه الفقرة من التفاق ال�سيا�سي الذي نعكف عليه.
التعهد باحرتام  ال�����س��روط  ب��ني ه��ذه  اأ���س��اف م��ن  كما 
الرزنامة الزمنية لال�ستحقاقات النتخابية، لت�سهيل 
د�ستورية  موؤ�س�سات  اإىل  لل�سلطة  وهادئ  �سل�س  انتقال 

�سرعية ودائمة.
ويت�سدر مهام ال�سلطة التنفيذية املوحدة التي ت�سعى 
النق�سام  لإنهاء  ليبيا  يف  ت�سكيلها  اإىل  املتحدة  الأمم 

توفر  متناف�ستني  حكومتني  بني  وال�سراع  املوؤ�س�سي 
الظروف والرتتيبات املالئمة لتنظيم انتخابات عامة 
ح���رة وت��وف��ر الأم����ن وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي اخلدمات 
القت�سادية  الأو����س���اع  ت����ردي  م��ن  ل��ل��ح��د  الأ���س��ا���س��ي��ة 

والجتماعية.
واأكدت املمثلة اخلا�سة لالأمني العام لالأمم املتحدة يف 
ليبيا بالإنابة، �ستيفاين وليامز - خالل موؤمتر �سحايف 
عرب الت�سال املرئي مع ال�سحافيني م�ساء اجلمعة اأن 
على  توافقوا  الليبي  ال�سيا�سي  احل��وار  ملتقى  اأع�ساء 
اإجراء النتخابات الوطنية يف ليبيا يوم 24 دي�سمرب، 

والذي يوافق يوم ال�ستقالل يف البالد.
اإنهاء  اأج��ل  اأخ��ر، من  اأي��ام��اً  اأعلنت متديد احل��وار  كما 
الأزمة  �ستنهي  التي  الطريق  خ��ارط��ة  تفا�سيل  كافة 
اإن الأجواء الإيجابية التي تدور فيها  الليبية. وقالت 
ال�75  امل�ساركني  وال��ت��زام  ال�سيا�سي  احل���وار  جل�سات 
�سّجع  القادمة،  املرحلة  حول  توافقات  اإىل  بالو�سول 
البعثة الأممية على متديد املحادثات لب�سعة اأيام اأخر 
من اأجل �سمان حتقيق كل ما مت التخطيط له، خا�سة 
التي  ال��ظ��روف  ب�سبب  معا  جمعهم  ال�سعب  م��ن  اأن���ه 

فر�سها وباء كورونا.

م�شرية  طائرة  يعرت�ض  �لتحالف 
حوثية مفخخة ت�شتهدف �ل�شعودية

•• عوا�شم-وكاالت

املُ��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي با�سم  ح  ���س��رَّ
ق�����وات ال���ت���ح���ال���ف، حت���ال���ف دعم 
ال�سرعية يف اليمن، العميد الركن 
تركي املالكي، باأن قوات التحالف 
ال�سبت  ف��ج��ر  امل�����س��رتك��ة مت��ك��ن��ت 
وت���دم���ر طائرة  اع���رتا����س  م���ن 
اأطلقتها  م��ف��خ��خ��ة  ط��ي��ار  ب����دون 
الإرهابية  احل��وث��ي��ة  امليلي�سيات 
بطريقة  اإي������ران  م���ن  امل���دع���وم���ة 
ل�ستهداف  وم��ت��ع��م��دة  ممنهجة 
الأع�������ي�������ان امل����دن����ي����ة وامل����دن����ي����ني 

باملنطقة اجلنوبية.
وكانت قد متكنت قوات التحالف 
خ����الل ال���ي���وم���ني امل��ا���س��ي��ني من 
خم�س  وت�������دم�������ر  اع��������رتا���������س 
مفخخة  م���������س����رة  ط�������ائ�������رات 
اأطلقتها ميلي�سيات احلوثي كانت 

ت�ستهدف املدنيني.

عميالن  ت��امي��ز:  ن��ي��وي��ورك 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ان ق��ت��ال �ل��رج��ل 
�إي���ر�ن  �ل��ث��اين ب��ال��ق��اع��دة يف 

•• وا�شنطن-رويرتز

 ن��ق��ل��ت ���س��ح��ي��ف��ة ن��ي��وي��ورك تاميز 
الأمريكية عن م�سوؤولني باملخابرات 
قولهم اإن عميلني اإ�سرائيليني قتال 
القاعدة  تنظيم  يف  ال��ث��اين  ال��رج��ل 
التخطيط  يف  ب��امل�����س��ارك��ة  وامل��ت��ه��م 
لتفجر �سفارتي وا�سنطن يف كينيا 
الواقعة  واإن   ،1998 عام  وتنزانيا 
ح��دث��ت يف اإي����ران يف اأغ�����س��ط�����س اآب 

باإيعاز من الوليات املتحدة.
على  رجلني  اأن  ال�سحيفة  وذك���رت 
قتال  ط����ه����ران  يف  ن����اري����ة  دراج��������ة 
بالر�سا�س عبد اهلل اأحمد عبد اهلل 
امل�سري املولد وال�سهر باأبي حممد 
امل�سري يف اأح��د ���س��وارع ط��ه��ران يف 

ال�سابع من اأغ�سط�س اآب.
واأ�سافت اأن قتل امل�سري، الذي كان 
ُينظر اإليه باعتباره اخلليفة املرجح 
ل���زع���ي���م ال��ت��ن��ظ��ي��م احل������ايل اأمي����ن 
الكتمان  ط��ي  ظ��ل يف  ال��ظ��واه��ري، 

اإىل اليوم.
وكان م�سدر اأمني اأفغاين كبر قد 
ت�سرين  اأكتوبر  يف  ل��روي��رتز  �سرح 
منذ  امل�����درج  امل�������س���ري،  ب�����اأن  الأول 
ف����رتة ط��وي��ل��ة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة مكتب 
الأمريكي  الحت�����ادي  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
لأخطر الإرهابيني املطلوبني، ُقتل 
طهران.  يف  ب��ا���س��داران  منطقة  يف 
ومل ي��ت�����س��ن ل���روي���رتز ال��ت��اأك��د من 

�سحة تلك املعلومات.
وقالت نيويورك تاميز يف تقريرها 
لعبته  ال���ذي  ال����دور  يت�سح  اإن���ه مل 
الوليات املتحدة، اإن كانت قد لعبت 

دورا، يف قتل امل�سري. 
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اأخبـار الإمـارات
عقوبات ت�صل �إىل �حلب�ص مدة ل تقل عن �صنتني 

�لنيابة �لعامة للدولة حتذر من جرمية تعاطي �ملو�د �ملخدرة و�ملوؤثر�ت �لعقلية 
•• اأبوظبي -وام:

حذرت النيابة العامة للدولة، من خالل مادة فلمية توعوية ن�سرتها ام�س 
املواد  تعاطي  التوا�سل الجتماعي، من جرمية  على ح�ساباتها يف مواقع 
املخدرة واملوؤثرات العقلية، وذلك يف اإطار جهودها للم�ساهمة يف الت�سدي 
اجل��رمي��ة وعقوباتها،  ه��ذه  اجل��م��ه��ور مبخاطر  توعية  ع��رب  الآف���ة  ل��ه��ذه 

حفاظا على ال�سباب ومبا يعزز اأمن وا�ستقرار املجتمع.
لعام   14 رق��م  الحت���ادي  للقانون  اأن��ه طبقا  اإىل  العامة  النيابة  واأ���س��ارت 
وتعديالته،  العقلية  واملوؤثرات  املخدرة  امل��واد  مكافحة  �ساأن  يف   1995

اأو تركيبية من امل��واد املدرجة يف  ف��اإن امل��واد املخدرة هي كل م��ادة طبيعية 
اجلداول اأرقام 1 و2 و3 و4 املرفقة بهذا القانون، واملوؤثرات العقلية هي 
كل م��ادة طبيعية اأو تركيبية من امل��واد املدرجة يف اجل��داول اأرق��ام 5 و6 
و7 و8 املرفقة بهذا القانون، ووفقا للمادة 34 من ذات القانون ل يجوز 
ا�ستعمالها  اأو  كانت  باأية �سورة  العقلية  املوؤثرات  اأو  املخدرة  امل��واد  تعاطي 
�سخ�سيا اإل للعالج، ومبوجب و�سفة طبية من الطبيب املعالج، وعقوبة 
اأي��ة مادة  تعاطى  لكل من  �سنتني  تقل عن  م��دة ل  ذل��ك احلب�س  خمالفة 
ويجوز  بالقانون  امل��درج��ة   5 و   4 و   2 و   1 ب��اجل��داول  عليها  من�سو�س 
تقل  ل  التي  بالغرامة  احلكم  ال�سابقة  العقوبة  اإىل  بالإ�سافة  للمحكمة 

عن ع�سرة اآلف درهم طبقا للمادة 39 من ذات القانون . ونوهت النيابة 
العامة اإىل اأن املادة 40 من ذات القانون ن�ست اأي�سا على عقوبة احلب�س 
مدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر ول تزيد على �سنتني لكل من تعاطى اأية مادة 
من�سو�س عليها يف اجلداول 3 و 6 و 7 و 8 ويجوز للمحكمة بالإ�سافة 
اإىل العقوبة ال�سابقة احلكم بالغرامة التي ل تقل عن ع�سرة اآلف درهم. 
واأو�سحت اأنه يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة، كل من تعاطى اأو حاز 
اأو نبات من غر  اأية مادة  ا�ستعمل �سخ�سيا  اأو  بق�سد التعاطي باأي وجه 
املواد املخدرة اأو املوؤثرات العقلية املن�سو�س عليها يف اجلداول املرفقة بهذا 
القانون، يكون من �ساأنها اإحداث التخدير اأو اأي اأثر اآخر �سار بالعقل متى 

كان التعاطي بق�سد اإحداث التخدير اأو الإ�سرار بالعقل طبقا للمادة 41 
من ذات القانون. ولفتت النيابة العامة اإىل اأنه ل تقام الدعوى اجلزائية 
على متعاطي املواد املخدرة اأو املوؤثرات العقلية اإذا تقدم املتعاطي من تلقاء 
نف�سه اأو زوجه اأو اأحد اأقاربه حتى الدرجة الثانية اإىل وحدة عالج الإدمان 
اأو النيابة العامة اأو ال�سرطة طالبني اإيداعه للعالج لدى الوحدة، فيودع 
 . القانون  ذات  من  لديها اإىل اأن تقرر الوحدة اإخراجه طبقا للمادة 43 
وياأتي ن�سر هذه املادة الفيلمية يف اإطار حر�س النيابة العامة على تعزيز 
اأف��راد املجتمع، ورفع م�ستوى وعي اجلمهور  الثقافة القانونية بني كافة 

بالقوانني وللحفاظ على جميع اأفراد املجتمع من اآفة املخدرات.

حممد بن ر��شد يعلن تخ�شي�ض حفل �أو�ئل �لإمار�ت 2020 لتكرمي �لتجارب و�ل�شخ�شيات �لتي جعلت من �لإمار�ت منوذجَا يف �لتعامل مع جائحة كوفيد- 19

••  دبي- وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأع��ل��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي "رعاه اهلل" ع��ن ف��ت��ح باب 
اأوائ��ل الإم��ارات، والتي  الرت�سيح للتكرمي �سمن ال��دورة اجلديدة ملبادرة 
�سخ�سيات  من  ال�ستثنائية  التجارب  لتكرمي  العام  ه��ذا  تخ�سي�سها  مت 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ل��ف��رو���س  للت�سدي  الأول  ال��دف��اع  خ��ط  يف  وم���ب���ادرات 

كوفيد19 ، ومن خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة.
وقال �سموه " وجهنا بتخ�سي�س حفل اأوائل الإمارات لهذا العام لالحتفاء 
بخط الدفاع الأول وجميع املبادرات وال�سخ�سيات والفرق الداعمة التي 
كوفيد19"  جائحة  مع  التعامل  يف  متميزاً  من��وذج��اً  دولتنا  من  جعلت 
والقطاع  واملعلمني  الأم��ن  ورج��ال  بالأطباء  " �سنحتفي  �سموه  وا���س��اف 
اأوقات  يف  الأمامية  اخلطوط  يف  اأنف�سهم  و�سعوا  الذين  وبكل  الإن�ساين 

الطوارئ للمحافظة على �سحة و�سالمة جمتمعنا ".

/#اأوائل_الإمارات/،  للمبادرة  املخ�س�س  الو�سم  خ��الل  م��ن  ال��دول��ة 
فيما �ستقوم اللجنة القائمة على مبادرة 'اأوائل الإمارات' بر�سدالأ�سماء 
ال�سخ�سيات  اأ���س��م��اء  ع��ن  والإع����الن  ال��و���س��م،  ع��رب  الرت�سيحات  ومتابعة 

واملبادرات يف حفل ا�ستثنائي.
الإماراتية  النماذج  تعزيز  اإىل  تهدف  الإم����ارات  اأوائ���ل  م��ب��ادرة  اأن  ُي��ذك��ر 
واإبراز  اإجن��ازات��ه��ا،  على  ال�سوء  وت�سليط  املختلفة  امل��ج��الت  يف  املتميزة 
اأوائل املنجزين الإماراتيني واملقيمني ممن عملوا باإخال�س منذ تاأ�سي�س 
دولة الإمارات وحتى اليوم لرت�سيخ روح الحتاد، اإ�سافة اإىل فئة ال�سباب 
املتميزين يف خمتلف املجالت، الذين �ساهموا يف رفع علم الدولة يف كافة 

املحافل.
ال�سابقة  دوراتها  كرمت خالل  2014، حيث  العام  املبادرة يف  وانطلقت 
اإمارات  كافة  من  وم��ب��ادرة  200�سخ�سية  من  اأك��رث   2019 العام  حتى 
يف  اأ�سماوؤهم  ُخلدت  كما  ومتيزهم،  جناحهم  بق�س�س  واحتفت  ال��دول��ة، 

ذاكرة الإمارات عرب اأر�سفة حكومية وكتاب �سنوي خا�س بهم.

املخل�سني  مبواطنيها  واأف�����س��ل  اأق���وى  �ستظل  الإم�����ارات   " �سموه  واأك���د 
الذي  و�سعبنا  ومبجتمعنا  الأب��ط��ال  بجميع  ونعتز  املتفانني  ومقيميها 
لكافة  املجال  ونفتح  املرحلة،  ه��ذه  لتجاوز  والتوحد  التالحم  منه  مل�سنا 

القرتاحات على و�سم#اأوائل_الإمارات لتكرميهم".
خط  بذلها  التي  العظيمة  للجهود  تقدير  ك��ب��ادرة  �سموه  توجيه  وي��اأت��ي 
ال���ذي لعبوه يف  امل��ح��وري  وال���دور  املا�سية،  ال��ف��رتة  الأول خ��الل  ال��دف��اع 
مع  التعامل  يف  الإم���ارات���ي  ال��ن��م��وذج  م��ن  جعل  مم��ا  للجائحة،  الت�سدي 
فرق  �سكلت  حيث  عاملًيا،  م�سرفاً  مثاًل  امل�ستجد  كورونا  فرو�س  جائحة 
الإن�ساين  العطاء  يف  رائ��دة  من��اذج  القطاعات  خمتلف  يف  العملواملبادرات 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س  لتداعيات  ال��دول��ة  ت�سدي  خ��الل  واملجتمعي 
الدولة  ثروة وطنية يف  اأنهم  الأول  الدفاع  خط  واأثبت   ،"19 "كوفيد 

ت�ستحق كل التقدير والحرتام.
من  منا�سباً  يرونه  من  اأو  اأنف�سهم  تر�سيح  املجتمع  اأف��راد  لكافة  وميكن 
يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  لفرو�س  للت�سدي  املتميزة  وامل��ب��ادرات  ال�سخ�سيات 

و�شعو� �أنف�شهم يف �خلطوط �لأمامية يف �أوقات �لطو�رئ للمحافظة على �شحة و�شالمة جمتمعنا  �لذين  وبكل  �لإن�شاين  و�لقطاع  و�ملعلمني  �لأمن  ورجال  بالأطباء  • �شنحتفي 
ومقيميها �ملتفانني ونعتز بجميع �لأبطال ومبجتمعنا و�شعبنا �لذي مل�شنا منه �لتالحم و�لتوحد لتجاوز هذه �ملرحلة، ونفتح �ملجال لكافة �لقرت�حات على و�شم#�أو�ئل_�لإمار�ت لتكرميهم  �ملخل�شني  مبو�طنيها  و�أف�شل  �أقوى  �شتظل  • �لإمار�ت 

»�شحة« توفر �لرعاية �لطبية ل� 266 �ألف مري�ض بال�شكري

بالإ�سافة  ب���ه  ل��الإ���س��اب��ة  ع��ر���س��ة 
ال�سبكية  اع��ت��الل  فح�س  لتقنية 
ال�سكري  مل���ر����س���ى  ب���ال���ك���ام���رات 
عن  املبكر  بالك�سف  ت�ساهم  والتي 
الدكتور  واأ���س��ار  ال�سبكية.  اعتالل 
عمر ن�سيب اجلابري اإىل اأنه رغم 
جائحة  فر�ستها  التي  التحديات 
اخلدمات  اأن  " اإل  " كوفيد19- 
من  متكنت  اخل��ارج��ي��ة  العالجية 
رعاية  ت��وف��ر  ا���س��ت��م��راري��ة  �سمان 
عالية  ووق��ائ��ي��ة  ع��الج��ي��ة  �سحية 
اإج������راء فح�س  اجل�����ودة ح��ي��ث مت 
مري�ساً   17080 ل��ع��دد  ال��ع��ي��ون 
م����ن م���ر����س���ى ال�������س���ك���ري واإج�������راء 
 10079 ل��ع��دد  ل��الأ���س��ن��ان  ك�سف 
مري�ساً واإجراء فح�س القدم لعدد 
ال�سكري  مر�سى  م��ن   28570
الدورية  الفحو�سات  م��ع  متا�سياً 

�سمن برنامج بيتنا الطبي.
واأكدت الدكتورة ناهد اأحمد بالعال 
رئي�س ق�سم اجلراحة العامة رئي�س 
ق�سم العيادات اخلارجية يف مدينة 

لالطمئنان  "�سحة"  من�ساآت  م��ع 
لهم  امل�سورة  وتقدمي  حالتهم  عن 
لأدويتهم  تناولهم  على  والتاأكيد 
الرتتيب  ح���ر����س  م����ع  ب���ان���ت���ظ���ام 
لي�سال الأدوية لهم اإىل منازلهم 
ح���ف���اظ���ا ع���ل���ى ���س��الم��ت��ه��م وع����دم 
بفرو�س  ل���الإ����س���اب���ة  ت��ع��ر���س��ه��م 

."19 "كوفيد 
اأنه مت تزويد من�ساآت  اإىل  واأ�سارت 
التقنيات  ب������اأح������دث  "�سحة" 
مر�سى  لعالج  اخلا�سة  والأجهزة 
ال���������س����ك����ري وع���������الج الأم������را�������س 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن م�����س��اع��ف��ات املر�س 
مثل اأجهزة قيا�س ن�سبة اجللوكوز 
ال�سكري  قيا�س  واأج��ه��زة  ال���دم  يف 
املتنوعة وم�سخات الأن�سولني ذات 
ت�ست�سعر  التقنيات احلديثة والتي 
ح��اج��ة اجل�����س��م ل��الأن�����س��ول��ني عند 
ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم وتقوم 
على  اجل�سم  يف  الأن�����س��ول��ني  ب�سخ 
�ساعة  وع�������س���ري���ن  الأرب��������ع  م������دار 
جمنبة املر�سى اآلم الوخز املتكرر 

ال��ت�����س��خ��ي�����س وال�����ع�����الج ب���اأح���دث 
وتقييم  وامل����ت����اب����ع����ة  ال���ت���ق���ن���ي���ات 
وخدمات  امل��ح��ت��م��ل��ة  امل�����س��اع��ف��ات 
التغذية  اأخ�����س��ائ��ي��ي  م���ع  امل��ت��اب��ع��ة 
تاأثر  املبكر عن  الك�سف  وخدمات 
ال�����س��ك��ري ع��ل��ى ال��ع��ي��ون ه����ذا اإىل 
والرعاية  املتابعة  خ��دم��ات  ج��ان��ب 
مل��ر���س��ى ال�����س��ك��ري م���ن الأط���ف���ال 
وممر�سني  اأط�����ب�����اء  خ������الل  م����ن 

متخ�س�سني يف �سكري الأطفال.
ب�سر طه  الدكتور  قال  من جهته 
���س��ال��ح ا���س��ت�����س��اري ورئ��ي�����س ق�سم 
الأم����را�����س امل�����س��اح��ب��ة ل��ل��ح��م��ل يف 
اإن م�ست�سفى  الكورني�س  م�ست�سفى 
الطبية  الرعاية  يقدم  الكورني�س 
يعانني  ال��الئ��ي  احل��وام��ل  للن�ساء 
عيادات  ع��رب  ال�سكري  مر�س  م��ن 
تخ�س�سات  ت�������س���م  م�������س���رتك���ة 
والتوليد  ال���ن�������س���اء  ا����س���ت�������س���اري���ة 
الباطنية  الأم����را�����س  ا���س��ت�����س��اري��ة 
امل�ساحبة للحمل والطاقم امل�ساعد 
وممر�سة  التغذية  اأخ�سائية  م��ن 

متري�سي  بكادر  الطبية  مرافقها 
مع  للتعامل  وم��وؤه��ل  متخ�س�س 
التوعية  ال�سكري وتقدمي  مر�سى 
والتثقيف والتعليم لأفراد املجتمع 
ل���ل���ح���د م����ن ت����اأث����ر ه�����ذا امل���ر����س 

املزمن.
التمري�سي  ال���ك���ادر  اأن  واأ���س��اف��ت 
فريق  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً  يعمل 
لتدريب  ال��ت��خ�����س�����س��ات  م���ت���ع���دد 
مر�سى ال�سكري على التعاي�س مع 
ومن  تاأثراته  من  واحل��د  املر�س 
حدوث م�ساعفات وتقدمي الدعم 
بداء  امل�سابني  لالأ�سخا�س  ال��الزم 

ال�سكري.
"�سحة"  م���راف���ق  اأن  واأو����س���ح���ت 
العالج  لتوفر  ج��ه��وده��ا  وا���س��ل��ت 
ال�����الزم مل��ر���س��ى ال�����س��ك��ري يف ظل 
ووف����رت   "19 "كوفيد  ج��ائ��ح��ة 
لل�سكري"  "�سحة  م�������راك�������ز 
الكادر  وق��ام  ُبعد  عن  ال�ست�سارات 
التمري�سي بالتوا�سل امل�ستمر مع 
يتعاملون  الذين  ال�سكري  مر�سى 

املركز  اأن  الطبية  �سخبوط  ال�سيخ 
اجلاري  العام  بداية  منذ  ا�ستقبل 
اآلف م��ري�����س ووف���ر لهم   5 ن��ح��و 

اأحدث عالجات ال�سكري.
وقالت اإن عيادة ال�سكري يف مدينة 
ال�����س��ي��خ ���س��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة توفر 
للن�ساء  ال�������ولدة  ق��ب��ل  م���ا  رع���اي���ة 
الك�سف  تت�سمن  وال��ت��ي  احل��وام��ل 
متعددة  امل�سرتكة  والرعاية  املبكر 
التخ�س�سات "منوذج مايو كلينك" 
ل��ل��رع��اي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ال��ق��ائ��م على 
توفر الرعاية الطبية عرب جميع 
العناية  لتقدمي  اخلدمة  خطوط 
بداء  امل�سابات  للحوامل  املتميزة 
ب��ه��دف حت�����س��ني نوعية  ال�����س��ك��ري 
واحلد  والطفل  الأم  من  كل  حياة 

من امل�ساعفات وال�سيطرة عليها.
والغدد  ال�����س��ك��ري  م���رك���ز  وي���ق���دم 
خليفة  ال�سيخ  مدينة  يف  ال�سماء 
ملر�سى  مم���ي���زة  رع����اي����ة  ال��ط��ب��ي��ة 
ال���������س����ك����ري ع����ل����ى اأي�����������دي ف���ري���ق 
مرحلة  م����ن  ب����داي����ة  م��ت��خ�����س�����س 

لالإبر.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ال���دك���ت���ور عمر 
التنفيذي  املدير  اجلابري  ن�سيب 
العالجية  اخل���دم���ات  يف  ال��ط��ب��ي 
اخلارجية اإن مرافق "�سحة" تقدم 
خدمات وقائية وعالجية ملكافحة 
اإجراء  خ��الل  من  ال�سكري  مر�س 
ملراجعيها  ال��وق��ائ��ي��ة  الفحو�سات 
معاير  م��ع  متا�سياً  دوري  ب�سكل 
دائ�����رة ال�����س��ح��ة يف اأب���وظ���ب���ي عرب 
يعد  الطبي" حيث  "بيتنا  برنامج 
طبيب الأ�سرة امل�سوؤول عن متابعة 

الفحو�سات الدورية للمراجعني.
العالجية  اخل��دم��ات  اأن  واأ����س���اف 
التقنيات  اأح��دث  وف��رت  اخلارجية 
ال�������س���ك���ري منها  م���ر����س���ى  ل���ع���الج 
يبني  ال���ذي  ال�سودو�سكان  فح�س 
ثالث  خالل  الأع�ساب  تلف  ن�سبة 
وكذلك  اأمل  اأي  وب������دون  دق���ائ���ق 
الع�سدي  الكاحلي  �سغط  فح�س 
للك�سف املبكرعن ان�سداد ال�سرايني 
اأكرث  ال�سكري  مري�س  يعد  ال��ذي 

•• اأبوظبي -وام:

للخدمات  اأبوظبي  �سركة  قدمت 
ال����رع����اي����ة  "�سحة"  ال�������س���ح���ي���ة 
األ��ف مري�س   266 لنحو  الطبية 
واملراجعة  العالج  تلقوا  بال�سكري 
وال���س��ت�����س��ارة خ����الل ال���ف���رتة من 
اأكتوبر  نهاية  اإىل   2019 يناير 
2020 ف�سال عن تنظيم حمالت 

التوعية والتثقيف .
"�سحة"  وا�ستقبلت من�ساآت �سركة 
152 األفا و245 مري�سا مري�سا 
األفا  امل��ا���س��ي و113  ال��ع��ام  خ��الل 
�سهر  ب��داي��ة  منذ  مري�سا  و796 
اأكتوبر  �سهر  نهاية  وح��ت��ى  يناير 
الزيارات  ع��دد  بلغ  فيما   2020
مل��ن�����س��اآت �سركة  ال�����س��ك��ري  مل��ر���س��ى 
واملراجعة  العالج  "�سحة" لتلقي 
زي���ارة   590،302 وال���س��ت�����س��ارة 
و391،951  املا�سي  العام  خالل 
زيارة من بداية �سهر يناير وحتى 
نهاية اأكتوبر 2020 حيث قدمت 
اجلودة  عالية  �سحية  رع��اي��ة  لهم 
العاملية  امل���ع���اي���ر  لأع����ل����ى  وف����ق����اً 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  مت��ا���س��ي��اً 
مكانة  لرت�سيخ  الرامية  الر�سيدة 
اإمارة اأبوظبي على خارطة الرعاية 

ال�سحية يف املنطقة والعامل.
دائرة  مدير  املهري  عائ�سة  وقالت 
اأب�����و ظبي  ���س��رك��ة  ال��ت��م��ري�����س يف 
يف  "�سحة"  ال�سحية  ل��ل��خ��دم��ات 
ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة اأن���ب���اء الإم�����ارات 
العاملي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���س��ب��ة  "وام" 
ل���ل�������س���ك���ري ال�������ذي ي���������س����ادف 14 
نوفمرب من كل عام ويقام هذا العام 
ي�سنعن  " امل��م��ر���س��ات  �سعار  حت��ت 
الفرق " - اإن الكادر التمري�سي يف 
"�سحة" يقوم بدور متميز  �سركة 
يف توفر الرعاية ملر�سى ال�سكري 
رفد  ع��ل��ى  "�سحة"  ح��ر���س��ت  اإذ 

ال�سكري.
الكورني�س  م�ست�سفى  اأن  واأ���س��اف 
ال���رع���اي���ة لنحو  ق�����دم  ب���اأب���وظ���ب���ي 
حامل  ���س��ك��ري  مري�سة   1100
منذ  ال�سكري  عيادات  علي  ت��رددن 
اأكتوبر  ���س��ه��ر  ي��ن��اي��ر وح��ت��ى  ���س��ه��ر 

.2020
كما يقدم م�ست�سفى " توام " رعاية 
ال�سكري  ملر�سى  متقدمة  �سحية 
يف م���رك���ز م��ت��ك��ام��ل ي��ح��ت��وي على 
مبر�س  املتعلقة  اخل��دم��ات  جميع 
الطبية  الرعاية  وي��وف��ر  ال�سكري 
لنحو خم�سة اآلف مري�س �سهرياً 
ما بني اأطفال وبالغني وحوامل .. 
ال�سكري  مركز  فريق  ي�سرف  كما 
ع��ل��ى ع����الج امل��ر���س��ى امل��ق��ي��م��ني يف 
امل�����س��ت�����س��ف��ى وال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 

مر�س ال�سكري.
اأهمية  الظفرة  م�ست�سفيات  وتويل 
وتقدم  ال�����س��ك��ري  مل��ر���س��ى  ك���ب���رة 
الالزمة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ل��ه��م 
ومتابعة حالتهم وتقدمي التوعية 
ولأ�سرهم  لهم  ال���الزم  والتثقيف 
ومدى  ال�سكر  قيا�س  ن�سبة  ح��ول 
اأهميته للمر�سى الذين ي�ستعملون 
باأجهزة  وت���زوي���ده���م  الأن�����س��ول��ني 
ذك��ي��ة ل��ق��ي��ا���س ال�����س��ك��ر م���ن خالل 
ويتم  اجللد  تو�سع على  ح�سا�سات 

قيا�س ن�سبة ال�سكر بدون اأمل.
وع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ج��ت��م��ع��ي تقوم 
بالتثقيف  ال��ظ��ف��رة  م�ست�سفيات 
املجتمع  اأف��راد  وت�سجيع  والتوعية 
لتباع منط حياه �سحي بالإ�سافة 
لتقدمي حما�سرات يف عدة مراكز 
الأن�سطة  اأهمية  ح��ول  جمتمعية 
احلياة  من��ط  وخ��ي��ارات  الريا�سية 
ال�سكري  مر�س  ع��الج  يف  ال�سحي 
وال���وق���اي���ة م��ن��ه وم����ن غ����ره من 
الن�ساط  بقلة  املرتبطة  الأمرا�س 

البدين.

جلنة �ل�شوؤون �لد�شتورية بالوطني �لحتادي تبحث �ليوم فى 
حلقة نقا�شية جهود وز�رة �لعدل يف تطوير مهنة �ملحاماة

•• ابوظبي-وام:

ال�سوؤون الد�ستورية والت�سريعية والطعون يف املجل�س الوطني  تنظم جلنة 
اليوم  م�ساء  اللجنة  رئي�سة  الزعابي  كفاح حممد  �سعادة  برئا�سة  الحت��ادي 
يف  وال��ط��م��وح  "الواقع  ع��ن��وان  حت��ت  بعد"  "عن  افرتا�سية  نقا�سية  حلقة 
العدل يف  وزارة  "جهود  ملو�سوع  مناق�ستها  اإط��ار  وذل��ك يف  املحاماة"،  مهنة 
واملهتمني  للمحامني  دع��وة  اللجنة  وتوجه  املحاماة"،  مهنة  تطوير  �ساأن 
احللقة  ه���ذه  يف  للم�ساركة  والإع��الم��ي��ني  والأك���ادمي���ي���ني  واملتخ�س�سني 

الفرتا�سية.
ال�سحي  عبداهلل  اأحمد  من  كل  �سعادة  اللجنة  اأع�ساء  احللقة  يف  وي�سارك 
واأحمد  امل��ه��ري،  عبيد  وم���روان  امل��ال،  حممد  وعائ�سة  اللجنة"،  "مقرر 
حميد  وهند  املن�سوري،  ال�سحاك  ح��واء  وال��دك��ت��ورة  ال�سويدي،  بو�سهاب 

العليلي.
وقالت �سعادة كفاح حممد الزعابي "رئي�سة اللجنة" اإن هذه احللقة النقا�سية 
مهمة للغاية من اأجل الطالع ب�سكل مبا�سر وعن قرب على اأهم املعوقات 

والتحديات التي تعيق عمل املحامني وجهود وزارة العدل يف تذليلها، وما 
هي املالحظات واملقرتحات التي من �ساأنها تطوير خمرجات معهد التدريب 
اأن هذه  اإىل  الق�سائية، مما يعزز مزاولة مهنة املحاماة، لفتة  والدرا�سات 
احللقة �ست�سب يف اإثراء النقا�س حول مو�سوع "جهود وزارة العدل يف �ساأن 

تطوير مهنة املحاماة" واخلروج بتو�سيات تالم�س الواقع.
"عن بعد"، وذلك حتى تكون متاحة  اأن تنظيم هذه احللقة �سيتم  وتابعت 
اإم��ارات الدولة من خالل  لكل املحامني الراغبني يف امل�ساركة من خمتلف 
اإر�سال رابط اإلكرتوين للم�ساركني فيها، اأو امل�ساركة من خالل الدخول اإىل 

.  www.almajles.gov.ae املوقع الإلكرتوين للمجل�س
اإىل مناق�سة  تهدف  النقا�سية  اأن احللقة  اإىل  الزعابي  كفاح  �سعادة  واأ�سارت 
جهود وزارة العدل يف �ساأن تطوير مهنة املحاماة، والتعرف على اخلدمات 
التدريب يف  والتعرف على حتديات  للمحامني،  العدل  وزارة  تقدمها  التي 
حمورين  ح��ول  �سيدور  احللقة  يف  النقا�س  ب��اأن  منوهة  الق�سائي.  املعهد 
رئي�سيني هما: التحديات التي تواجه املحامني يف ال�سلك الق�سائي، وفعالية 

املعهد الق�سائي يف تدريب وتطوير مهارات املحامني.
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اأخبـار الإمـارات
يف �إطار �لتز�مها �مل�صتمر يف �مل�صاهمة ببناء جمتمع �صحي

»�شمان« تنظم جل�شات توعوية حول �شرطان �لثدي لأكرث من �ألف م�شارك يف �لدولة 
•• اأبوظبي-الفجر: 

جل�سات  �سمان   - ال�سحي  لل�سمان  الوطنية  ال�سركة  نظمت 
ا�ستفاد  التي  و  الثدي،  �سرطان  افرتا�سية حول مر�س  توعوية 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  م�سارك  األف  اأكرث من  منها 
واجلهات العاملة يف دولة الإمارات، وذلك يف اإطار م�ساركتها يف 
املجتمع  اأف��راد  وم�ساعدة  املر�س،  بهذا  للتوعية  العاملية  احلملة 
ال�سركة  التزام  مع  ين�سجم  ومب��ا  املبكرة،  اأعرا�سه  معرفة  على 
جتاه امل�ساهمة يف بناء جمتمع �سحي. وتوىل موظفو "�سمان" 

ت�سخي�س  على  الفرتا�سية  اجلل�سات  خالل  امل�ساركني  تدريب 
وكيفية  الثدي،  ب�سرطان  لالإ�سابة  املحتملة  املبكرة  العالمات 
وقامت  تغيرات.  اأي��ة  ملالحظة  ال�سهري  الذاتي  الك�سف  اإج��راء 
"�سمان" بتدريب الأفراد العاملني لدى متعامليها من ال�سركات 

يف اأبوظبي وجميع اأنحاء الدولة.  
وقال حمد عبداهلل املحيا�س، الرئي�س التنفيذي لل�سركة الوطنية 
موا�سلة  على  )�سمان(  "حتر�س  �سمان:   - ال�سحي  لل�سمان 
مهمتها جتاه تعزيز الوعي املجتمعي ب�سرطان الثدي من خالل 
اإطالق وتنظيم هذه اجلل�سات ال�سنوية التي نوفرها مل�سرتكينا، 

وهو ما ين�سجم مع �سعينا لرت�سيخ الوعي ال�سحي بني خمتلف 
اأفراد املجتمع، كجزء من الربامج واملبادرات ال�سحية لدينا. كما 
نتطلع من خالل هذه احلمالت التوعوية اإىل امل�ساهمة يف بناء 
جمتمع اأكرث �سحة يف دولة الإمارات، يف خطوة تعرب عن مكانتنا 
املحيا�س:  واأ���س��اف  الدولة".  يف  القطاع  م�ستوى  على  ال��رائ��دة 
بني  �سيوعاً  الأن���واع  اأك��رث  من  الثدي  �سرطان  مر�س  "يعترب 
الن�ساء يف جميع اأنحاء العامل، وثاين اأكرث اأنواع ال�سرطان �سيوعاً 
ب�سكل عام، وبينما �سهدت معدلت وفيات �سرطان الثدي العاملية 
انخفا�ساً على مدار اخلم�سني عاماً املا�سية، فاإن �سمان ا�ستمرار 

وعي املجتمع املتزايد باأهمية الك�سف املبكر ما زال مبثابة اأولوية 
"تلتزم  املحيا�س:  وتابع  عاملياً".  العامة  ال�سحة  لفرق  اأ�سا�سية 
بعالمات  املجتمع  ل��دى  الوعي  م�ستوى  رف��ع  ب��دوره��ا يف  �سمان 
اجلهات  مع  بيد  ي��داً  والعمل  الثدي،  ب�سرطان  املبكرة  الإ�سابة 
الإم���ارات  دول���ة  يف  وال��رج��ال  الن�ساء  اأن  م��ن  للتاأكد  احلكومية 
اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در  املنتظم".  الذاتي  الفح�س  اأهمية  يدركون 
اأنه يتم الحتفاء �سنوياً ب�سهر التوعية ب�سرطان الثدي يف �سهر 
العامل، مما يزيد من الهتمام والدعم  اأنحاء  اأكتوبر يف جميع 

حول اأهمية الوعي والك�سف والعالج املبكر للمر�س. 

�لرتبية ت�صع دليل ��صتعد�د�ت �ملد�ر�ص لالمتحانات وتلزم �إد�ر�تها بتعميمه وتنفيذ ما جاء به  

رفع حالة �لطو�رئ ل�شتقبال �أي ظرف �شو�ء »حالة مر�شية مفاجئة« �أو »عطل تقني«
•• دبي- حم�شن را�شد

جاء  مب��ا  ب��الل��ت��زام  ؛  مدار�سها  اإدارات  كافة  والتعليم  الرتبية  وزارة  وجهت 
؛  الأول  الدرا�سي  الف�سل  لمتحانات  الإم��ارات��ي��ة  املدر�سة  ا�ستعدادات  بدليل 
والذي مت تعميمه على املدار�س وح�سلت "الفجر" على ن�سخة منه ؛ ويت�سمن 
اإجراءات وتعليمات يجب اتباعها من قبل الطالب واأولياء الأمور اأي�ساً، خالل 
امتحانات الف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي 2020 – 2021، واملقررة 
22 ال�سهر اجلاري، ح�سورياً يف املدار�س لطلبة ال�سف  اإقامتها الحد املقبل 

الثاين ع�سر.
" نحن   .. املدار�س  "ال�ستعداد لالمتحانات يف  دليل  ال��وزارة، عرب  واأو�سحت 
على  توجيها   12 واملت�سمن  املدر�سية  العمليات  قطاع  عن  وال�سادر  قدها"، 
اأن  �سرورة  بينها،  من  المتحانات  وبعد  واأثناء  قبل  جيداً  يعيها  اأن  الطالب 
و���س��رب كمية كبرة  الم��ت��ح��ان،  ي��وم  ال��راح��ة قبل  م��ن  الطالب ق�سطاً  ي��اأخ��ذ 
املدر�سي  بالزي  واللتزام  المتحان  لتاأدية  النف�سي  وال�ستعداد  ال�سوائل،  من 
والنظافة ال�سخ�سية، واحل�سور للمدر�سة قبل موعد المتحان ب�� 15 دقيقة ، 

وعند ح�سوره للمدر�سة بال�سيارة �سرورة الدخول منفردا حفاظا على �سالمة 
اجلميع،  اأما يف حال ا�ستخدام احلافلة فعليه اللتزام بالإجراءات الحرتازية 

اخلا�سة بذلك، ومنها ارتداء الكمامات والقفازات.
وفيما يخ�س جلان املتابعة اأثناء �سر المتحانات حددت وزارة الرتبية والتعليم 
ثمانية مهام اأ�سا�سية لهم  اأبرزها ال�ستعداد التام للتعامل مع اأي ظرف طارئ 
�سواء  "حالة مر�سية مفاجئة  اأو عطل تقني"، واإبالغ املمر�سة عن اأيه حالة 

ا�ستباه  الإ�سابة بفرو�س كورونا، وعزلها يف غرف العزل باملدر�سة.
اأ�سماء الطلبة على  ووجهت الوزارة اللجان، باأهمية التاأكد من وجود ك�سوف 
الطلبة  التزام  من  والتاأكد  الطلبة،  ح�سور  و  غياب  وح�سر  المتحان،  جلان 
وفق  املياه  دورات  واإىل  من  الطلبة  وتوجيه  الكمامات،  ب��ارت��داء  واملالحظني 
م�سارات حمددة، والتاأكد من وجود "مل�سق" مكاين هنا ) يف قاعات المتحان 
تتوافر  الذين مل  الطلبة  الأخ��رى، ودعم  الإر�سادية  املل�سقات  بالإ�سافة على 

لديهم  "اأوراق ، اآلة حا�سبة ، اأقالم وغرها".
الدولة،  اإم����ارات  خمتلف  يف  واخل��ا���س��ة  احلكومية  امل��دار���س  اإدارات  واأل��زم��ت   
ب�سرورة توفر عدد من املتطلبات اللوج�ستية، التي تخدم العملية المتحانية، 

منها جتهيز خمتربات احلا�سوب كقاعات امتحانيه للطلبة الذين ل ميلكون 
ال�سف  لطلبة  اللجان  يو�سح عدد  للمدر�سة  كروكي  واإع��داد خمطط  اأجهزة، 

الثاين ع�سر وطاقتها ال�ستيعابية واملناطق غر امل�ستخدمة.
املبنى  م��ع  ع��دده��ا  يتوافق  اأجنحة  اإىل  املبنى  تق�سيم  ���س��رورة،  على  و���س��ددت 
اأحد  اإ�سابة  املدر�سي واأع��داد الطلبة، وو�سع خطة ط��وارئ للعمل بها يف حال 
الطلبة اأو الكوادر التعليمية ومزودي اخلدمات، وتوفر قاعدة بيانات حمدثة 
لبيانات الطلبة واأرقام التوا�سل معهم، وتوفر ممر�س قادر على التعامل مع 

حالت ال�ستباه وتوفر  غرف العزل حلالت الطوارئ .
والتاأكد  المتحانية،  اللجان  يف  الطلبة  باأ�سماء  ك�سوف  توفر  اأهمية  واأك��دت 
وجلان  املداخل  عند  واملعقمات  الكمامات  توفر  و  با�ستمرار  املبنى  تعقيم  من 
التعليمية  املن�ساأة  اإىل  اخل��روج  و  الدخول  اإدارة عملية  المتحان،  ف�سال عن 
بطريقة حتافظ على التباعد اجل�سدي و متنع الزدح��ام، والتاأكد من �سبكة 
اأثناء  التقني  الدعم  م�سوؤول  ووج��ود  الدرا�سية  الف�سول  جميع  يف  النرتنت 

فرتة المتحان.
ووجهت بت�سكيل فرق وجلان لدعم اإجراء المتحانات، ووجود خمطط املدر�سة 

منها  بالقرب  عزل  غرف  وتخ�سي�س  الفرعية،  واملداخل  الرئي�سي  املدخل  يف 
طلبة  لمتحان  غرفة  تخ�سي�س  مع  ال�ستباه،  حال  يف  بها  خا�سة  مياه  دورة 
اأ�سحاب الهمم، وجتهيز مو�سالت كهرباء ل�سواحن اأجهزة الطلبة يف القاعات 
المتحانية، وجتهيز غرفة دعم لالمتحانات تكون مقرا للدعم التقني وتتوفر 
الوجبات  و  لل�سرب  مياة  وت��وف��ر  ل��الأج��ه��زة،  و�سواحن  حا�سوب  اأج��ه��زة  فيها 
اإجمايل  م��ن   20% بن�سبة  اخل��دم��ة  م���زودي  م��ع  بالتفاق  للطلبة  اخلفيفة 

الطلبة.
و�سددت على اإغالق املقا�سف املدر�سية ؛ طوال فرتة المتحانات حفاظا على 
�سالمة الطلبة، وعدم ال�سماح لويل المر بالدخول اىل املبنى و�سيقوم بانتظار 

ابنه يف ال�سيارة عند مواقف ال�سيارات .
، ويف حالة �سعور اأي طالب بالإعياء اأو ارتفاع درجة احلرارة �سرورة اإبالغ ويل 
المر واملدر�سة قبل احل�سور �سباحا، ويف حال وجود عطل مفاجئ يف جهاز 
احلا�سوب، ينبغي  التوا�سل مبا�سرة على اخلط ال�ساخن للمدر�سة واإعالمهم 
قبل  م��ن  الم��ت��ح��ان��ات  جميع  م��ن  الن��ت��ه��اء  ح��ني  النتائج  و�ستعلن  بامل�سكلة، 

املدر�سة.

�شبط 16 حماولة تهريب مو�د خمدرة عرب �لأح�شاء مبطار�ت دبي يف 9 �أ�شهر
•• دبي-وام:

اأث����م����رت ج���ه���ود ج����م����ارك دب�����ي يف 
اجلمركي  التفتي�س  قطاع  تطوير 
عرب  اجل��م��ارك  �سباط  �سقل  م��ن 
املتخ�س�سة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات 
واملبتكرة وتزويد املراكز اجلمركية 
باأحدث اأجهزة الفح�س، عن ك�سف 
16 حماولة تهريب مواد خمدرة 
عرب الأح�ساء مبطارات دبي خالل 
العام  من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر 

اجلاري.
اأهم  من  الأح�ساء  �سبطيات  وتعد 
ال�سبطيات التي تعتمد على كفاءة 
وقدرة املفت�س اجلمركي يف الك�سف 
قراءة  يف  ال��ع��ال��ي��ة  ومهنيته  عنها 
اأ�سفرت  حيث  امل�سافر  ج�سد  لغة 
عدد  حتريز  عن  ال�سبطيات  ه��ذه 
مواد  حت��ت��وي  ك��ب�����س��ول��ة   1457

خمدرة بوزن 12285.6 جرام.
الريادة  �سباق  يف  دب��ي  ت��ق��دم  وم��ع 
منوذجا  الإم���ارة  اأ�سبحت  العاملية 
للمخدرات  ال��ت�����س��دي  يف  دول���ي���ا 
ال�سحية  واأ���س��راره��ا  وخم��اط��ره��ا 
يف  بفاعلية  دب��ي  جمارك  وت�سارك 
هذه اجلهود من خالل ال�ستثمار 
التفتي�س  ق����ط����اع  يف  امل�������س���ت���م���ر 
على  الإم����ارة  لتحافظ  اجل��م��رك��ي 
للتجارة  دويل  ك��م��رك��ز  م��وق��ع��ه��ا 
ثابته  ب��خ��ط��ى  وت���ت���ق���دم  ال��ع��امل��ي��ة 

ويقظتهم  العايل  الأمني  واحل�س 
الفنية  التهريب  واأ�ساليب  للحيل 
اإىل حر�س  املهربني، م�سرا  لدى 
ال�سباط  اإحل������اق  ع��ل��ى  ال����دائ����رة 
تدريبية  ب��������دورات  اجل���م���رك���ي���ني 
متخ�س�سة ومبتكرة يف لغة اجل�سد 
واأن�����واع امل���خ���درات ب��الإ���س��اف��ة اىل 
باأحدث  اجلمركية  امل��راك��ز  ت��زوي��د 
اأجهزة الفح�س والك�سف املتطورة. 
و����س���دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون مع 
اجلهات املعنية الأخرى يف توحيد 
امل�سرتك  والعمل  اجلهود  وتعزيز 
اإدخال  واإحباط حماولت  ملكافحة 
تعاون  ه��ن��اك  حيث  ممنوعات  اأي���ة 
ك���اف���ة اجلهات  ب���ني  ب���ن���اء وف���ع���ال 
ال�سركاء  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  امل��ع��ن��ي��ة 

ال�سرتاتيجيني.
ال�سماك  ف���الح  ك�����س��ف  م���ن ج��ه��ت��ه 
ع���دد  اأن   2 م���ب���ن���ى  اأول  م����دي����ر 
�سبطيات الأح�ساء التي اأجنزت يف 
مبنى املطار رقم 2 خالل الأ�سهر 
اجلاري  العام  من  الأوىل  الت�سعة 
 1051 بعدد  �سبطية   11 �سجل 
 7560.99 وب��ك��م��ي��ة  ك��ب�����س��ول��ة 
ج���رام م��ن امل����واد امل���خ���درة، موؤكدا 
من  التفتي�س  وح����دات  ت��ك��ام��ل  اأن 
العمليات  وغ��رف��ة  اجل���وال���ة  ف���رق 
القادمني  ���س��ال��ة  يف  وامل��ف��ت�����س��ني 
الواحد  ال���ف���ري���ق  ب�����روح  وال���ع���م���ل 
اأ�سهم يف الإيقاع باملهربني وحماية 

م���ت���ن���وع���ة ج����دي����دة م��ن��ه��ا اإخ���ف���اء 
امل��خ��درة يف املالب�س ويف قاع  امل��واد 
احلقائب الكبرة مع ابتكار جيوب 
ويف  اليدوية  واحلقائب  لها  �سرية 
ال�سناديق املغلفة اأو ابتالعها على 
�سكل كب�سولت وتعتمد ك�سف هذه 
باملطار  التفتي�س  احليل على فرق 

ومهاراتهم يف حتديد املهربني.
واأك���د اأن ه��ذه الإجن����ازات حتققت 
بف�سل جهود موظفي جمارك دبي 
املوؤ�س�سي  ال����ولء  ب���روح  ومتتعهم 

التحديث  عمليات  �ساهمت  حيث 
الفح�س  لأج������ه������زة  امل�������س���ت���م���رة 
ال��ت��ي ت��ق��وده��ا جمارك  اجل��م��رك��ي 
ب�سكل  ال��دول��ة  م�ستوى  على  دب��ي 
رئ��ي�����س��ي يف حم��اف��ظ��ة م��ط��ار دبي 
ال���دويل على م��رك��زه ك���اأول مطار 
يف العامل من حيث اإجمايل اأعداد 

امل�سافرين الدوليني.
التقنيات  اأن  ال���ك���م���ايل  واع����ت����رب 
ال���ع���ال���ي���ة ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب���ه���ا هذه 
الأج����ه����زة ت���دع���م ت�����س��ري��ع وت���رة 

عاما  للخم�سني  ال���س��ت��ع��داد  ن��ح��و 
املجتمع  ح���م���اي���ة  وت���ع���د  امل���ق���ب���ل���ة، 
وت����ع����زي����ز ال�����س����ت����ق����رار الأم����ن����ي 
اأهم  اأح��د  لإم��ارة دبي والدولة هو 
دبي  جمارك  ا�سرتاتيجية  حم��اور 
الأول  ب��اع��ت��ب��اره��ا خ���ط احل��م��اي��ة 

للمجتمع.
وقال اإبراهيم الكمايل مدير اإدارة 
عمليات امل�سافرين يف جمارك دبي 
اإن جمارك دبي تعد داعما رئي�سيا 
ل��ري��ادة م��ط��ار دب���ي ال����دويل عامليا 

ور�سم  امل�سافرين  ع��ب��ور  اإج����راءات 
الب��ت�����س��ام��ة ع��ل��ى وج���وه���ه���م من 
اخلطرة  امل���واد  ع��ن  والك�سف  جهة 
وامل����ح����ظ����ورة وامل���ق���ي���دة م����ن جهة 
اأ�ساليب  اأن  اإىل  م�����س��را  اأخ�����رى، 
املادة  ن��وع  ح�سب  تتنوع  التهريب 
وو�سيلة  ال�سحنة  وح��ج��م  امل��ه��رب��ة 
النقل وذلك فيما يخ�س الب�سائع، 
اأما فيما يخ�س امل�سافرين يتوقف 
املهربة  امل����ادة  طبيعة  ع��ل��ى  الأم����ر 
امل���������س����اف����رون حليل  ي���ل���ج���اأ  ح���ي���ث 

الكمية  واأف���راده من ه��ذه  املجتمع 
من املخدرات.

�سبطيات  اأب�����رز  م���ن  اأن  واأو����س���ح 
�سبطية   2 م��ب��ن��ى  يف  الأح�������س���اء 
الآ�سيوية  اجل��ن�����س��ي��ة  م��ن  مل�����س��اف��ر 
ح��ي��ث مت ال���س��ت��ب��اه ف��ي��ه م��ن قبل 
"�سالة  يف  التفتي�س  ق�سم  موظف 
املفت�س  لحظ  اأن  القادمون" بعد 
التوتر  ع����الم����ات  امل�������س���اف���ر  ع���ل���ى 
اإىل جهاز  فتم حتويله  والرت��ب��اك 
على  وبعر�سه  ب��الأح�����س��اء  الك�سف 
اأج�سام  ت��ب��ني وج����ود  ك�����س��ف  ج��ه��از 
وب�����س��وؤال��ه عن  اأح�����س��ائ��ه  غريبة يف 
م����ا ي��ح��م��ل��ه ب���اأح�������س���ائ���ه اع����رتف 
اأح�سائه  يف  ي��ح��م��ل  ب��اأن��ه  امل�����س��اف��ر 
يعلم  ول  ك���ب�������س���ول���ة   70 ع������دد 
اإدارة  على  حتويله  فتم  حمتواها 
م��ك��اف��ح��ة امل�����خ�����درات ل��ي��ت��ب��ني اأن 
كب�سولة   82 بلغ  الكب�سولت  عدد 
مادة  م��ن  ج���رام   927.75 ب���وزن 

الهروين املخدرة.

وقال خليفة بن �ساهني مدير مبنى 
حتر�س  دب��ي  جمارك  اإن   3 مطار 
ع���ل���ى اإحل�������اق ����س���ب���اط اجل���م���ارك 
وتطويرية  ت���اأه���ي���ل���ي���ة  ب���������دورات 
م�ستمرة عن اأنواع املخدرات وطرق 
امليدانية  املراقبة  وكذلك  تهريبها 
يف ق�سايا املخدرات وك�سف اأ�ساليب 
اجل�سد،  ولغة  والتزييف،  التزوير 
بالإ�سافة  الأم��ن��ي  احل�س  وتنمية 
والأمتعة  الأ�سخا�س  تفتي�س  وفن 
ومهارات الت�سال الفعال ومهارات 
التفاو�س واحلوار والإقناع وك�سف 

اأ�ساليب التزوير والتزييف.
و�سقل  ت���دري���ب  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
امل��ف��ت�����س��ني اأث����م����ر ع����ن ت��ن��ف��ي��ذ 5 
�سبطيات لالأح�ساء باإدارة عمليات 
امل�����س��اف��ري��ن م��ب��ن��ى امل���ط���ار رق���م 3 
من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر  خالل 
العام اجلاري واحتوت ال�سبطيات 
ع��ل��ى 406 ك��ب�����س��ولت م���ن امل���واد 

املخدرة بوزن 4724.61 جرام.

تو�صيل �لتيار �لكهربائي �إىل 24  حماًل و �ل�صتغناء عن �ملولد�ت �ملوؤقتة
بلدية مدينة �أبوظبي ترفع قدرة �لأحمال �لكهربائية لأبنية 

�شوق �خل�شر�و�ت و�لفاكهة يف منطقة ميناء ز�يد

جمعية �لإمار�ت للم�شالك �لبولية حتتفل مبرور عام على حملة �لك�شف �ملبكر عن �شرطان �لربو�شتاتا

•• اأبوظبي-الفجر:

واأ�سول  التحتية  البنية  قطاع  يف  متمثلة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  اأجن���زت 
الكهربائية  الأح��م��ال  ل��زي��ادة  حت�سينية  و  تطويرية  اأع��م��ال  تنفيذ  البلدية 
ل�����س��وق اخل�������س���راوات وال��ف��اك��ه��ة يف م��ن��ط��ق��ة م��ي��ن��اء زاي����د ب��ت��ك��ل��ف��ة قدرها 
البلدية  التزام  �سمن  امل�سروع  ه��ذا  وياأتي  دراه���م.    1،948،905.00
بتقدمي اأف�سل اخلدمات، وتعزيز مكونات البنية التحتية للمرافق اخلدمية 
الإمكانات  وتوفر  التنمية،  عجلة  ودف��ع  املجتمع،  اإ�سعاد  �ساأنها  من  التي 

الالزمة للعاملني يف �سوق اخل�سراوات والفاكهة يف ميناء زايد .
ب�سعة  فرعية  ك��ه��رب��اء  حمطة  اإن�����س��اء  التطويرية  الأع��م��ال  ت�سمنت  وق��د 
وحدة  وغ��رف��ة  غ���رف،   )3( على  وت�ستمل  اأم��ب��ر،  ف��ول��ت  كيلو   )1500(
فولت  كيلو   )1500( ب�سعة  حم��ول  وغرفة   ،)TRM( احللقية  الربط 
اإليها، وجميع  التابعة  واملكثفات  الرئي�سية،  الكهرباء  للوحة  اأمبر، وغرفة 

امل�ستلزمات الكهربائية اخلا�سة بهذه الأحمال الكهربائية اجلديدة.
 كما مت  النتهاء من اإجناز )4( غرف كهربائية ب�سعة اإجمالية )1400( 
ك. واط ، كل منها مق�سمة اإىل غرفة كهرباء فرعية  وحتتوى على لوحات 
ك��ه��رب��ائ��ي��ة ف��رع��ي��ة ت��ق��وم ب��ت��زوي��د امل��ح��الت ع��ن ط��ري��ق ق��واط��ع كهربائية 
املطلوب لكل من هذه املحالت وذلك  خم�س�سة لكل حمل وح�سب احلمل 

ح�سب العتمادات امل�ستلمة من قبل �سركة اأبوظبي للتوزيع.
التيار  تو�سيل  الأح��م��ال مت  ال��زي��ادة يف  ل��ه��ذه  وف��ق��اً  اأن���ه  البلدية  واأ����س���ارت 
الكهربائي اإىل 24  حماًل، و ال�ستغناء عن املولدات املوؤقتة، والعمل يجري 
من اأجل نقل العدادات اإىل بقية غرف الكهرباء ح�سب العتمادات امل�ستلمة 
من قبل �سركة اأبوظبي للتوزيع، وبهذه الزيادة يف الأحمال �سوف يتم تغذية 

)65( حماًل موجوداً حالياً.
لعدد  الكهربائي  التيار  تو�سيل  اإمكانية  م�ستقباًل  امل�سروع  ه��ذا  يتيح  كما 

)30( حماًل اإ�سافياً ب�سعة 400 كيلو وات فى امل�ستقبل.

•• دبي-الفجر: 

اإطالق  على  ع��ام  مب��رور  ام�س  البولية  للم�سالك  الإم���ارات  جمعية  احتفلت 
وزارة  مع  بالتعاون  الربو�ستاتا  �سرطان  عن  املبكر  بالك�سف  املتعلقة  حملتها 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  وج��ائ��زة  دب��ي  يف  ال�سحة  وهيئة  ال�سحة 
عاما  احلملة  ا�ستمرت  وقد  العاملي.  التجاري  دبي  مركز  يف  الطبية،  للعلوم 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي  را�سد  ال�سيخ حمدان بن  كامال حتت رعاية �سمو 
وزير املالية رئي�س هيئة ال�سحة بدبي.  ا�ستهدفت احلملة الفئة العمرية من 
الدولة، وق�سمت اإىل ق�سمني  ومدن  مناطق  كل  يف  �سنة   69 اإىل  �سنة   50
الك�سف على عينة ع�سوائية  ت�سمنت  توعوي  والثاين  الأول بحثي  اأ�سا�سيني 
م��ن ال��رج��ال ت���رتاوح ب��ني 1000 اإىل 1500 ح��ال��ة. وق���ال ال��دك��ت��ور عبد 
القادر الزرعوين رئي�س جمعية الإمارات للم�سالك البولية ا�ست�ساري امل�سالك 
البولية يف م�ست�سفى خليفة العام يف اأم القيوين: "بعد عام كامل من اإطالق 
بالنجاح من  املبكر عن �سرطان الربو�ستاتا تكللت جمهوداتنا  الك�سف  حملة 
احلالت  مع  توا�سلنا  واأثمر  املجتمع،  مع  والعملي  املبا�سر  التوا�سل  خ��الل 
من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س  من  الكثر  بعالج  احلملة  عنها  ك�سفت  التي 
�سرطان الربو�ستاتا ويعود ذلك للك�سف املبكر عن مر�سهم." واأ�ساف الدكتور 
الزرعوين:” اأن هذا املر�س هو قاتل �سامت وبالك�سف عنه يف املراحل الأوىل 

يوؤدي اإىل حتقيق ن�سبة عالية من النجاح وال�سفاء تقارب 100 باملائة لفتا 
اأي�سا."  اأن هذا املر�س ي�سيب الرجال لكنه يوؤثر على الأ�سرة واملجتمع  اإىل 
واأكد الدكتور الزرعوين اأن التعاون والتكامل يف الأدوار واملهمات يو�سل اإىل 
هذا  ملكافحة  امل�ستقبلية  لل�سيا�سات  التخطيط  يف  ي�سهم  مبا  النتائج  اأف�سل 
املر�س، فقد عملنا معا كفريق واحد طيلة العام املا�سي �سم الهيئات والإدارات 
من  لنتمكن  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  املعنية  ال�سحية  واملوؤ�س�سات 
�سعيدي،  يا�سر  الدكتور  به جميعا. و�سرح  ال��ذي نفخر  الإجن��از  حتقيق هذا 
ال�ست�ساري مب�ست�سفى دبي عن دور هيئة ال�سحة بدبي:" اأن جمعية الإمارات 
للم�سالك البولية عملت على تنفيذ حملة فحو�سات للمواطنني كبداية هي 
الفحو�سات  �سيتبعها عدد من  النتائج وبعد ذلك  عبارة عن حتليل دم وفرز 
الدقيقة، كما مل يتاأثر اإجراء الفحو�سات والتحاليل بجائحة كورونا وتوا�سل 
العمل على الفح�س املبكر بالك�سف عن �سرطان الربو�ستاتا". وتهدف احلملة 
اإىل تعزيز حالة الوعي املجتمعي ب�سرطان الربو�ستاتا والعاملني يف جمالت 
الرعاية ال�سحية و�سانعي ال�سيا�سات املتعلقة بالرعاية ال�سحية والعالجية 
يف دولة الإم��ارات مبا ي�سهم يف زيادة الإقبال على الك�سف املبكر عن �سرطان 
الربو�ستات بالإ�سافة اإىل امل�ساهمة يف تثقيف امل�سابني ب�سرطان الربو�ستاتا 
من  امل�سخ�سة  للحالت  العالج  و�سول  وت�سهيل  العالج  وفوائد  اأهمية  حول 

خالل اجلهات والهيئات املعنية.
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اأخبـار الإمـارات
تنفيذً� لتوجيهات حممد بن ر��صد بتعزيز جهود �ل�صتعد�د للخم�صني: 

حكومة �لإمار�ت حتدد معامل �لقت�شاد وتوجهاته يف �خلم�شني عامًا �ملقبلة
�لحتادية و�ملحلية  �جلهات  من  وموظف  حكومي  م�صوؤول   1000 من  �أكرث  •م�صاركة 

لت�صميم م�صتقبل �لقت�صاد  عمل  ور�صة  و50  ت�صاوريًا  �جتماعًا   -11 •
�لقت�صادية و�لنموذج �لقت�صادي و�لقطاعات �لبيئة  يف  رئي�صيًا  قطاعًا   -19 •

•• دبي - وام:

تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
اجلهود  بتكثيف  اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
على  والتن�سيق احلكومي  التكامل  وتعزيز  الوطنية 
التوجهات  لتحديد  وامل��ح��ل��ي  الحت����ادي  امل�ستويني 
للخم�سني،  ال���س��ت��ع��داد  خطة  وت��ط��وي��ر  امل�ستقبلية 
ت�ساورياً  اجتماعاً  عقدت حكومة دولة الإمارات 11 
الإم���ارات �سمن  دول��ة  القت�ساد يف  لبحث م�ستقبل 
م�ساري "البيئة القت�سادية" و"النموذج القت�سادي 

والقطاعات"، للخم�سني عاماً املقبلة.
وت����اأت����ي ه����ذه الج���ت���م���اع���ات يف اإط������ار ج���ه���ود جلنة 
من�سور  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  للخم�سني  ال�ستعداد 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
للخم�سني،  ال�ستعداد  جلنة  رئي�س  الرئا�سة  �سوؤون 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة يف  يف ر���س��م م��الم��ح م�ستقبل 

الدولة.
القت�ساد،  مل�ساري  الت�ساورية  الجتماعات  وهدفت 
من   1000 م��ن  اأك���رث  بح�سور  تنظيمها  مت  ال��ت��ي 
الحتادي  امل�ستويني  على  احلكوميني  امل�����س��وؤول��ني 
ب���ه���ذا القطاع  ال��ن��ه��و���س  ل���دع���م ج���ه���ود  وامل���ح���ل���ي، 
احليوي يف الدولة من خالل و�سع خطط التطوير 
للخم�سني  ال�سرتاتيجية  والتوجهات  والت�سورات 
اإقليمياً  ي��ع��زز ري����ادة الإم������ارات  امل��ق��ب��ل��ة، مب��ا  ع��ام��اً 

وعاملياً.
اأهمها  امل��ح��اور،  م��ن  ع��دد  الجتماعات على  ورك���زت 
والتجارة  الأع���م���ال،  ري����ادة  وحت��ف��ي��ز  الأع���م���ال  بيئة 
ال�ستثمارات  وا���س��ت��ق��ط��اب  وال�����س��راك��ات  اخل��ارج��ي��ة 
الكوادر  ق��درات  وبناء  وامل��ه��ارات،  امل��واه��ب  واأ�سحاب 
مبا  امل�ستقبل،  اقت�ساد  ل��ق��ي��ادة  وتاأهيلها  الوطنية 
الجتماعات  ح�سر  اقت�ساديا.  ال��دول��ة  ري���ادة  يعزز 
معايل الدكتور �سلطان اأحمد اجلابر وزير ال�سناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة، ومعايل ح�سني بن اإبراهيم 
جميلة  ومعايل  والتعليم،  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي 
ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���رة  امل��ه��ري  ���س��امل م�سبح  بنت 
الهاملي  ث���اين  ب��ن  ن��ا���س��ر  وم��ع��ايل  ال��ع��ام،  التعليم 
وال��ت��وط��ني وم��ع��ايل عبداهلل  الب�سرية  امل���وارد  وزي��ر 
ب��ن ط��وق امل���ري وزي���ر الق��ت�����س��اد، وم��ع��ايل الدكتور 
الأعمال  لريادة  دولة  وزير  الفال�سي  بالهول  اأحمد 
الدكتور  وم��ع��ايل  واملتو�سطة،  ال�سغرة  وامل�ساريع 
ال����زي����ودي وزي�����ر دول�����ة للتجارة  اأح���م���د  ب���ن  ث����اين 
اخل��ارج��ي��ة، وم��ع��ايل ���س��ارة ب��ن��ت ي��و���س��ف الأم����ري، 
رئي�س جمل�س  املتقدمة  للتكنولوجيا  الدولة  وزيرة 
اإدارة وكالة الإمارات للف�ساء، ومعايل عمر �سلطان 
العلماء وزير الدولة للذكاء ال�سطناعي والقت�ساد 

الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
حممد  عبداحلميد  معايل  الجتماعات  يف  و�سارك 
�سعيد الأحمدي حمافظ م�سرف الإمارات العربية 
مر�سد  عوي�سة  املهند�س  ومعايل  املركزي،  املتحدة 
املرر رئي�س دائرة الطاقة يف اأبوظبي، ومعايل فالح 
الأحبابي رئي�س دائرة البلديات والنقل يف اأبوظبي، 
وم���ع���ايل حم��م��د ع��ل��ي ال�����س��رف��اء احل���م���ادي رئي�س 
ومعايل  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ����رة 
املالية  ل��دائ��رة  العام  املدير  �سالح  اآل  عبدالرحمن 
اأمني عام  الب�سطي  دبي، ومعايل عبد اهلل  بحكومة 
املجل�س التنفيذي لإمارة دبي، ومعايل �سعيد حممد 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�سو  الطاير 

كهرباء ومياه دبي.
اآل ���س��ال��ح وك��ي��ل وزارة  وح�����س��ره��ا ���س��ع��ادة ع��ب��داهلل 
وكيل  العلماء  �سريف  املهند�س  و�سعادة  القت�ساد، 
و�سعادة حمد عبيد  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة 
دولة  حلكومة  الرقمية  احلكومة  رئي�س  املن�سوري 
قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  ع��ام  مدير  الإم����ارات 
الت�سالت، و�سعادة عبداهلل لوتاه مدير عام مكتب 
رئ��ا���س��ة جم��ل�����س ال�������وزراء، و���س��ع��ادة اأح���م���د عبداهلل 
الحتادية  للهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الفال�سي  ب��ن لح��ج 
الهاملي  را�سد  حممد  الدكتور  و�سعادة  للجمارك، 
اأمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي، و�سعادة 
اأ�سماء بن طليعة اأمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة 
الأمني  املطرو�سي  �سعيد  الدكتور  و�سعادة  ال�سارقة، 
و�سعادة  عجمان،  لإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س  العام 
العام  الأم��ني  خليفة  اللطيف  عبد  حممد  الدكتور 
ال�سيخ  و�سعادة  اخليمة،  براأ�س  التنفيذي  للمجل�س 
حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن �سيف ال�����س��رق��ي رئ��ي�����س دائرة 
حممد  و�سعادة  بالفجرة،  اللكرتونية  احلكومة 
�سعيد ال�سنحاين مدير الديوان الأمري بالفجرة. 
�سليم  ب��ن  �سلطان  ���س��ع��ادة  الج��ت��م��اع��ات  و���س��ارك يف 
احلرة  واملنطقة  واجل��م��ارك  املوانئ  موؤ�س�سة  رئي�س 
اقت�سادية  عام  القمزي مدير  �سامي  و�سعادة  بدبي، 
القا�سمي  حميد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  و���س��ع��ادة  دب���ي، 
رئي�س دائرة الإح�ساء والتنمية املجتمعية بال�سارقة، 
و�سعادة عبداهلل العوي�س رئي�س غرفة جتارة و�سناعة 
ال�سارقة و�سعادة �سلطان عبداهلل بن هده ال�سويدي 
رئي�س دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، و�سعادة 
التنمية  دائ��رة  عام  مدير  احلمراين  اأحمد  عبداهلل 
ال�سويدي مدير  القت�سادية بعجمان، و�سعادة علي 
اأحمد  �سامل  و�سعادة  بعجمان،  احل��رة  املنطقة  ع��ام 
ال�سويدي مدير عام غرفة جتارة عجمان، و�سعادة د. 
حممد عبداهلل املحرزي مدير عام دائ��رة اجلمارك 
ال�سايب  عبدالرحمن  د.  و���س��ع��ادة  اخل��ي��م��ة،  ب��راأ���س 
التنمية القت�سادية براأ�س  النقبي مدير عام دائرة 
اخليمة، و�سعادة �سريف العو�سي مدير عام املنطقة 
مدير  الهندا�سي  �سلطان  و�سعادة  بالفجرة،  احلرة 
�سامل  و�سعادة  الفجرة،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  عام 
الأف���خ���م احل���م���ودي م��دي��ر ع���ام م��ن��ط��ق��ة الفجرة 
مراد  مو�سى  الكابنت  و�سعادة  البرتولية،  لل�سناعة 
مدير عام ميناء الفجرة، �سعادة علي قا�سم مدير 
الطبيعية،  ل��ل��م��وارد  ال��ف��ج��رة  موؤ�س�سة  م��دي��ر  ع��ام 

عام  مدير  الأف��خ��م  �سيف  حممد  املهند�س  �سعادة  و 
بلدية الفجرة و�سعادة را�سد حماد مدير عام دائرة 
اجلمارك يف الفجرة، و�سذى الها�سمي من�سق م�سار 

البيئة القت�سادية.
واأكد معايل املهند�س �سهيل املزروعي، وزير الطاقة 
تطوير  ع��ل��ى  تعمل  ال�����وزارة  اأن  التحتية،  وال��ب��ن��ي��ة 
القطاعات املرتبطة مبنظومة عمل "الطاقة والبنية 
متطلبات  يلبي  مب��ا  والنقل"،  والإ���س��ك��ان  التحتية 
املرحلة املقبلة يف امل�سرة التنموية للدولة، ويحقق 
من  العاملية،  التغرات  ظل  يف  ال��دول��ة  م�ستهدفات 
خالل ت�سميم مبادرات وخطط عمل طموحة قادرة 
ب�سال�سة  والعبور  الإجن���ازات  م�سرة  موا�سلة  على 
والريادة  التميز  من  مقبلة  عاماً  خلم�سني  واقتدار 

العاملية.
مت�سارعة  ب��خ��ط��وات  ن�����س��ر  "اإننا  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
 ،2071 مئوية  بحلول  العاملية  ال��ري��ادة  لتحقيق 
اإطالق مبادرات وم�ساريع نوعية تواكب  من خالل 
الإم��ارات، وروؤي��ة وتوجيهات �ساحب  توجه حكومة 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دبي 
"رعاه اهلل"، بالرتكيز على تكامل اجلهود الحتادية 
واملحلية، واإ�سراك القطاع اخلا�س يف عملية التنمية 
والتطوير، والعتماد على الأدوات الفعالة ومواكبة 
التطورات العاملية، ما ميثل �سمانة حقيقية مل�سرة 

النمو والزدهار للقطاعات املذكورة.
النموذج  م�����س��ار  ���س��م��ن  ال������وزارة  خ��ط��ة  اإىل  واأ����س���ار 
املقبلة  ع��ام��اً  للخم�سني  وال��ق��ط��اع��ات  الق��ت�����س��ادي 
هي  حم��اور  بثالثة  خاللها  ال����وزارة  ت�سطلع  التي 
وال�سناعات  والنفط  والنظيفة،  املتجددة  "الطاقة 
البرتوكيميائية والتعدين، والنقل الربي والبحري 

والتخزين".
من جهته، قال معايل الدكتور �سلطان اأحمد اجلابر 
وزير ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة: "نثمن عالياً 
مبادرة القيادة الر�سيدة بعقد اجتماعات ال�ستعداد 
طريق  خريطة  و�سع  يف  �ست�سهم  التي  للخم�سني، 
القطاعات  خمتلف  يف  امل�ستقبل  ت�ست�سرف  وا�سحة 
ت��ك��ام��ل اجل��ه��ود وت�سافرها  وامل���ج���الت م��ن خ���الل 
وال�ستقرار  الأم��ن  وا�ستدامة  ا�ستمرارية  ل�سمان 

والنمو والتقدم والزدهار".
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  "�ستعمل  واأ���س��اف: 
قادرة  تنظيمية  حتتية  بنية  اإر���س��اء  على  املتقدمة 
ابتكارات  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة  وحت��ف��ي��ز  مت��ك��ني  ع��ل��ى 
لدفع عجلة منو  الرابع  ال�سناعي  الع�سر  وتقنيات 
القطاع، وتعزيز تناف�سية �سناعاتنا الوطنية وزيادة 
اإىل  اإ�سافة  الإج��م��ايل،  املحلي  الناجت  يف  م�ساهمتها 
ال�سركات  منو  ودعم  امل�سافة  املحلية  القيمة  تعزيز 

ال�سغرة واملتو�سطة يف القطاع اخلا�س.
امل�سافة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
لل�سناعة  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ال���ق���درة  ت��ع��زي��ز  يف  �سي�سهم 
الوطنية، وحتفيز البتكار والنمو القت�سادي وخلق 
فر�س عمل جديدة للمواطنني، مو�سحاً اأن الوزارة 
�سرتكز اأي�ساً على تهيئة البيئة املنا�سبة لتحفيز منو 
القطاعات الواعدة التي ت�سهم يف حتقيق الأولويات 
كوفيد19-،  بعد  ما  ف��رتة  خ��الل  خا�سًة  الوطنية، 
وال�سناعات  وال��ط��اق��ة  وامل��ي��اه  ال��غ��ذاء  ت�سمل  وال��ت��ي 
املتقدمة  التكنولوجيا  تطبيق  وت��ع��زي��ز  ال��دوائ��ي��ة 
من  ال�ستفادة  اإىل  اإ���س��اف��ة  القطاعات،  خمتلف  يف 
بها  ال��ت��ي حت��ظ��ى  التناف�سية  وامل���زاي���ا  ال��ق��وة  ن��ق��اط 
دول����ة الإم������ارات يف ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة م��ث��ل �سناعة 
التوريد،  و���س��ال���س��ل  وامل�����س��ت��ق��ات  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
والعديد غرها، والعمل على تعزيز هذه املزايا من 

خالل مبادرات النمو والتو�سع والتطوير.
اجلابر:  اأح��م��د  �سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  واأ����س���اف 
لال�ستثمارات  جاذبة  وجهة  الإمارات  دولة  "تعترب 
اخلارجية املبا�سرة من خالل منظومتها الت�سريعية 
ال��ق��ان��ون��ي��ة امل���وث���وق���ة وامل�����س��ت��ق��رة، و���س��ن��ع��م��ل على 
ال�ستفادة من هذه املوثوقية ل�ستقطاب املزيد من 
م�سالح  حتقق  التي  والذكية  النوعية  ال�ستثمارات 
خمتلف الأط��راف امل�ساركة وت�سهم يف حتفيز النمو 

القت�سادي".
املوارد  وزي��ر  الهاملي  ث��اين  ب��ن  نا�سر  واأك���د معايل 
واملواهب  املهارات  ا�ستقطاب  اأن  والتوطني  الب�سرية 
العاملية وال�ستثمار يف الطاقات يعترب من مقومات 
طموحات مئوية الإمارات يف اأن تكون اأف�سل اقت�ساد 

يف العامل عرب النتقال اإىل اقت�ساد املعرفة.
هذه  حتقيق  ن��ح��و  ال�سعي  اإط����ار  يف  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ار 
والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  قامت  الطموحات 
بتحليل 3 حماور اأ�سا�سية �سملت املهارات والإنتاجية 
القطاعات  وا����س���ت���دام���ة  ال���ع���م���ل  ����س���وق  وج���اذب���ي���ة 
القت�سادية يف الدولة، ف�ساًل عن درا�سة التوجهات 
واملتغرات العاملية ذات العالقة با�ستقطاب املهارات 
وذلك من حيث اأمتتة الوظائف والثورة ال�سناعية 
الرابعة وتداعيات جائحة كوفيد19 واأثرهما على 
وظائف �سوق العمل الذي نعمل على ا�ستدامته ورفع 
م�سارات  اأرب��ع��ة  حتديد  عن  اأثمر  ما  وه��و  انتاجيته 
رئي�سية �سيتم الرتكيز عليها خالل اخلم�سني عاماً 
املهارات  ا�ستقطاب  م�ستهدف  يحقق  ومب��ا  املقبلة 
امل�سار  "اإن  ال��ه��ام��ل��ي:  وق����ال  ال��ع��امل��ي��ة.  وال���ك���ف���اءات 
الأول الذي �سيتم الرتكيز عليه هو اإيجاد قوة عمل 
خالل  من  امل�ستقبلي  العمل  �سوق  متطلبات  تواكب 
برامج تدريبية لوظائف ومهارات امل�ستقبل وبرامج 
يف  الثقايف  التنوع  ولتعزيز  امل��واه��ب  لرعاية  اأخ��رى 
يتمثل يف  الثاين  امل�سار  اأن  اإىل  العمل، م�سراً  �سوق 
ال��رتك��ي��ز على الق��ت�����س��اد امل��ع��ريف ذي اإن��ت��اج��ي��ة عرب 
برامج ت�ستهدف التوظيف املبتكر واأخرى حتفيزية 
�سوق  اإىل  وا�ستقطابها  املاهرة  بالعمالة  لالحتفاظ 

العمل".
يف  القت�سادية  القطاعات  ا�ستدامة  اأن  اإىل  ولفت 
ال��ث��ال��ث ح��ي��ث �سيتم  امل�����س��ار  ال��دول��ة �سيكون حم���ور 

قطاعات  يف  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وظ���ائ���ف  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز 
ال�ستقرار  تعزيز  على  وال��ع��م��ل  حيوية  اقت�سادية 
على  الرابع  امل�سار  �سركز  بينما  الوظيفي،  والم��ن 
لبيانات  اإح�سائية وحتليلية مركزية  اأنظمة  توفر 
ال�سجالت  اأنظمة  ع��رب  عالية  ب��ج��ودة  العمل  ���س��وق 

املتكاملة وبرامج ل�ست�سراف العمل امل�ستقبلي.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأك�����د م���ع���ايل ع���ب���داهلل ب���ن ط����وق وزي���ر 
الق��ت�����س��اد اأن دول���ة الإم������ارات اأث��ب��ت��ت ع��ل��ى ال���دوام 
ق���درت���ه���ا ع���ل���ى ا����س���ت�������س���راف امل�����س��ت��ق��ب��ل م����ن خالل 
ال��ر���س��ي��دة، وال��رام��ي��ة لت�سخر كافة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
التحديات يف  ملختلف  احل��ل��ول  واإي��ج��اد  الإم��ك��ان��ي��ات 
ظ��ل ال��ت��وج��ه ن��ح��و م��ئ��وي��ة الإم�����ارات وج��ع��ل بالدنا 
اإحدى اأكرث دول العامل تقدماً يف خمتلف القطاعات 
معاليه:  واأ�ساف  القت�ساد.  راأ�سها  وعلى  واملجالت 
2021 نقطة حتول يف م�سرة  "ميثل العام املقبل 
لكل  وا�سعة  مراجعة  خ��الل  م��ن  الوطنية  النه�سة 
املجال  يف  وخ�سو�ساً  منجزات  م��ن  حتقيقه  مت  م��ا 
الق��ت�����س��ادي ح��ي��ث مت��ي��زت دول����ة الإم�������ارات خالل 
من�سة  اإىل  ال��ت��ح��ول  يف  ب��ق��درت��ه��ا  اخلم�سة  ال��ع��ق��ود 
عاملية للتجارة وال�ستثمار وال�سياحة، وباتت موقعاً 
واإطالق  والتكنولوجيا  البتكار  متقدما يف توظيف 
اجلهات  ب��ني  بال�سراكة  وذل���ك  ال�سخمة  امل�����س��اري��ع 
القطاع  واأي�������س���اً  وامل��ح��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة الحت����ادي����ة 
اخلا�س، كما حتولت اإىل ملتقى للمواهب والكفاءات 
العاملية  القت�سادات  ك��ربى  مناف�سة  من  مكنها  ما 
املوؤ�سرات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  متقدمة  نتائج  وحتقيق 

الدولية املرموقة.
املنجزات  حت��ق��ي��ق  يف  ال����س���ت���م���رار  �����س����رورة  واأك������د 
الق���ت�������س���ادي���ة خ����الل ال���ع���ق���ود امل��ق��ب��ل��ة م���ن خالل 
مل�ستقبل  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م�����س��ت��وي��ات  اأع���ل���ى 
الإم������ارات، م��ن��وه��ا ب���اأن الق��ت�����س��اد ي��اأت��ي يف طليعة 
اأن  الهتمام احلكومي لدولة الإم��ارات، م�سرا اإىل 
العمل  اأهمية  تعك�س  التح�سرات خلطة اخلم�سني 
ال��دول��ة والن��ط��الق نحو  ال��دائ��م لتعزيز ج��ه��وزي��ة 
�سناعة م�ستقبل اأف�سل لالأجيال القادمة، موؤكدا باأن 
حتولت امل�سهد القت�سادي العاملي يف ظل التغرات 
التكنولوجيا  يف  ال�سريع  وال��ت��ط��ور  اجليو�سيا�سية 
واآليات التوا�سل وعمل الأ�سواق والتاأثرات الناجمة 
اأ�سهمت يف  19 جميعها عوامل  عن جائحة كوفيد 
�سرورة مراجعة خمتلف اخلطط احلكومية واآليات 
العمل ل�سمان ال�ستمرار بالنجاحات الوطنية التي 

حتققت خالل العقود املا�سية.
وزير  الفال�سي  بالهول  اأحمد  الدكتور  واأك��د معايل 
دولة لريادة الأعمال وامل�ساريع ال�سغرة واملتو�سطة، 
رائ��دة يف مبادراتها  كانت  الإم���ارات لطاملا  دول��ة  اأن 
ال��ت�����س��اوري��ة خلطة  الج��ت��م��اع��ات  واأن  احل��ك��وم��ي��ة، 
ال�ستثنائي  النهج  للخم�سني جت�سد هذا  ال�ستعداد 
التخطيط  واإمن��ا  امل�ستقبل  انتظار  ع��دم  يف  للدولة 
واإ�سراك  الراهنة،  اللحظة  منذ  له  وال�ستعداد  له 
الحتادي  احلكومي  ال�سعيد  على  اجلهات  خمتلف 
اخلطط  ر�سم  يف  اخل��ا���س،  القطاع  واأي�ساً  واملحلي 

والتوجهات امل�ستقبلية للدولة.
وقال معاليه اإن اجتماعات م�سار البيئة القت�سادية 
املو�سوعات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ام��ة  ب�سفافية  ت��ن��اول��ت 
الفر�س  خمتلف  ل��درا���س��ة  احل��ي��وي��ة،  الق��ت�����س��ادي��ة 
ومناق�سة التحديات و�سبل التعامل معها مع مراعاة 
التغرات التي تطراأ على امل�سهد القت�سادي العاملي. 
وممكنة  داع��م��ة  بيئة  تطوير  اأن  الفال�سي  واأ���س��اف 
ال�سغرة  وامل�ساريع  الأع��م��ال  ري���ادة  وازده����ار  لنمو 
روؤية  يف  الرئي�سي  امل��ح��ور  ال��ي��وم  مُيثل  واملتو�سطة، 
الدولة امل�ستقبلية، وتتعاون خمتلف اجلهات املعنية 
الدولة  جاذبية  وتعزيز  التوجه  هذا  لدعم  بالدولة 
واملبتكرة  النا�سئة  امل�ساريع  ا�ستقطاب  على  وقدرتها 
الأعمال  ل���ري���ادة  اأوىل  ك��وج��ه��ة  مكانتها  وت��ر���س��ي��خ 

وال�ستثمار يف املنطقة.
�سعباً  اختباراً  واجه  اليوم  العامل  اإن  وقال معاليه: 
العاملية  اجلائحة  فر�ستها  التي  التداعيات  ج��راء 
تعزيز  دورا يف  لعبت  اأنها  اإل  الأزم��ة  ورغ��م �سعوبة 
جمالت  يف  قدراتهم  تطوير  باأهمية  ال��دول��ة  وع��ي 
اإىل  والنتقال  واملعرفة  والتطوير  العلمية  البحوث 
مناذج اقت�سادية اأكرث مرونة وابتكارا ولديها القدرة 
اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال�ستدامة.  متطلبات  ا�ستيفاء  على 
اأدرك��ت مبكراً هذا التحدي، وعملت  دول��ة الإم��ارات 
على ال�ستثمار يف تنمية قدراتها يف جمالت البتكار 
والتحول الرقمي واأدوات الثورة ال�سناعية الرابعة، 
وهو ما اأعطاها اليوم القدرة على ال�ستجابة ب�سكل 

�سريع لتداعيات الأزمة العاملية.
واأكد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير 
الت�ساورية  الجتماعات  اأن  اخلارجية  للتجارة  دولة 
املقبلة  ل��ل��خ��م�����س��ني  ال����س���ت���ع���داد  خ��ط��ة  ل��ت�����س��م��ي��م 
والنهج  الر�سيدة  للقيادة  ال�ستباقي  الفكر  ترتجم 
امل�سي  موا�سلة  يف  الدولة  تتبعه  ال��ذي  ال�ستثنائي 
على  العمل  بل  التحديات  اأم��ام  التوقف  دون  قدماً 
اأهدافها  خل��دم��ة  وتوظيفها  ف��ر���س  اإىل  حتويلها 

التنموية.
ركيزة  متثل  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  اإن  معاليه  وق���ال 
واأحد  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  رك��ائ��ز من��و  م��ن  اأ�سا�سية 
الإمارات  دول��ة  وتتمتع  وتناف�سيته،  تنوعه  ممكنات 
ال��ت��ج��ارة العاملية  مب��ك��ان��ة م��رم��وق��ة ع��ل��ى خ���ارط���ة 
ومتتلك دولة الإمارات قدرات واعدة لكي تلعب دوراً 
موؤثراً يف حركة التجارة الإلكرتونية اإقليمياً وعاملياً، 
ال�ستثمار  ا�ستقطاب  �سعيد  على  اأن���ه  اإىل  م�سراً 
لال�ستثمارات  الأول  الوجهة  الإم���ارات  دول��ة  متثل 
الأجنبية يف املنطقة واأحد الوجهات الأكرث تف�سيلية 

للم�ستثمرين يف العامل.
الرتقاء  ح��ول  املقبلة  التوجهات  "ترتكز  واأ���س��اف: 
الأجنبي  ال�ستثمار  يف  ال��دول��ة  جاهزية  مب�ستوى 
رئي�سية  ركائز   4 على  العتماد  خ��الل  من  املبا�سر 
الروؤية  وال��ث��ق��ايف،  الق��ت�����س��ادي  الن��ف��ت��اح  يف  تتمثل 

الوا�سحة نحو الريادة والتناف�سية، املوارد الب�سرية، 
اإىل جانب اخلربة والنجاحات الإقليمية".

املواهب  ا�ستقطاب  م��ل��ف  اأن  اإىل  ال���زي���ودي  واأ����س���ار 
القت�سادية  خطتنا  اإط��ار  يف  بالغة  باأهمية  يحظى 
مت��ا���س��ي��اً م���ع ال���ت���وج���ه ال���وط���ن���ي ن��ح��و و����س���ع دول���ة 
اأف�����س��ل دول ال��ع��امل يف جذب  الإم�����ارات يف م�����س��اف 
يف  واملبتكرين  واملبدعني  الواعدة  والعقول  املواهب 
املجالت العلمية والتكنولوجية والأدبية والإن�سانية 
على حزمة من  بالعتماد  التوجه  ه��ذا  ومن�سي يف 
الربامج واملبادرات املدرو�سة خالل ال�سنوات الع�سر 
الأمري،  يو�سف  بنت  �سارة  معايل  واأك��دت  املقبلة. 
وزيرة الدولة للتكنولوجيا املتقدمة، رئي�س جمل�س 
اإدارة وكالة الإمارات للف�ساء، اأن دولة الإمارات تقدم 
منوذجاً ملهماً يف ابتكار الآليات التي تعزز ا�ست�سراف 
بعيدة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  روؤي��ت��ه��ا  وحت��ق��ق  امل�ستقبل، 
اخلربات  فيها  تلتقي  من�سات  ت��وف��ر  ع��رب  امل���دى، 
والكفاءات، وتوحد اجلهود والقدرات لر�سم خطط 
عمل م�ستقبلي تتعزز من خاللها مكانتها الريادية 

على املوؤ�سرات العاملية.
واأو�سحت معاليها اأن الجتماعات الت�ساورية خلطة 
لروؤية  عملي  جت�سيد  ه��ي  للخم�سني،  ال���س��ت��ع��داد 
جميع  ت�سخر  على  حتر�س  التي  الر�سيدة  القيادة 
الإجنازات،  وموا�سلة  التحديات  لتجاوز  الإمكانات 
كما اأنها ركيزة رئي�سة للتوجه بخطى ثابتة لتحقيق 
عاملياً  الأف�سل  الإم����ارات  دول��ة  لتكون  اأداء  اأف�سل، 

بحلول الذكرى املئوية لتاأ�سي�سها.
لقت�ساد  رئي�س  ممكن  الف�ساء  "قطاع  اإن  وق��ال��ت 
امل�ستقبل، و�سنعمل بروؤية متكاملة لتحقيق تطلعات 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  اأن  اإىل  م�سرة  ال��ر���س��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة 
�ست�سهد م�ساعفة العمل لتحقيق روؤية الإمارات يف 
ريادة قطاع الف�ساء من خالل تاأهيل جيل متخ�س�س 

قادر على امل�ساهمة يف منو القطاع الف�سائي.
واأك����د م��ع��ايل ع��م��ر ���س��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء وزي���ر الدولة 
الرقمي وتطبيقات  والقت�ساد  ال�سطناعي  للذكاء 
اأن القت�ساد الرقمي ميثل حمركاً  العمل عن بعد، 
اأ�سا�سياً لتنفيذ ال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية حلكومة 
ال�ستعداد  اأ�سا�سية خلطط  وركيزة  الإم���ارات،  دول��ة 

للخم�سني عاماً القادمة.
القت�ساد  قطاع  "اإن  العلماء:  �سلطان  عمر  وق��ال 
تناف�سية دولة  ت��ع��زي��ز  م��ه��م جل��ه��ود  داع���م  ال��رق��م��ي 
الإمارات على ال�سعيد العاملي، مل�ساهمته الكبرة يف 
واأ�سواق  عمل  فر�س  وتوفر  القت�سادية،  التنمية 
املجتمع  متكني  يف  ودوره  جديدة،  نا�سئة  وقطاعات 
التحتية  والبنية  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  ب��اأدوات 
املتطورة يف جمال التكنولوجيا والبتكار". واأ�ساف 
اأدوات  توظيف  على  تركز  الإم���ارات  دول��ة  قيادة  اأن 
جهود  دع���م  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  واحل���ل���ول  امل�ستقبل 
ت�سميم اخلم�سني عاماً املقبلة، موؤكداً اأن ريادة دولة 
الإم��ارات يف املجالت القت�سادية امل�ستقبلية تعتمد 
على ت�سريع تبني ثقافة التحول الرقمي، وتوظيف 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  تطوير  يف  التكنولوجيا 

الناجحة.
�سعيد  حممد  احلميد  عبد  معايل  اأك��د  جهته،  م��ن 
الأحمدي حمافظ م�سرف الإمارات العربية املتحدة 
اأكرب  امل�سرف �سارك يف جل�سات وور���س  اأن  املركزي، 
ا�سرتاتيجية عمل وطنية لال�ستعداد لرحلة تنموية 
رائدة لل�سنوات اخلم�سني املقبلة يف كافة القطاعات 
احليوية، ا�ستناداً اإىل الروؤية امل�ستقبلية والطموحة 

التي تتحلى بها القيادة احلكيمة.
وقال معاليه: "متا�سياً مع توجيهات وروؤية القيادة 
ال��ر���س��ي��دة، ي��ت��م��ح��ور دور امل�����س��رف امل���رك���زي خالل 
التحول  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  يف  املقبلة  ع��ام��اً  اخلم�سني 
واعتماد  املتبعة  والإج������راءات  الآل���ي���ات  يف  ال��رق��م��ي 
القطاع  ج��وان��ب  كافة  يف  احلديثة  املالية  التقنيات 
امل�سريف وقطاع التاأمني، وذلك دعماً مل�ساعي الدولة 
املعرفة  ع��ل��ى  ق��ائ��م  تناف�سي  رق��م��ي  اق��ت�����س��اد  ل��ب��ن��اء 

والبتكار".
واأ�ساف: "ترتكز خطة اخلم�سني للم�سرف املركزي 
والتي  امل�ستقبلية  الرئي�سية  امل��ح��اور  من  ع��دد  على 
تت�سمن تبني الذكاء ال�سطناعي وحتليل البيانات 
ال�سخمة، وا�ستخدام الهوية الرقمية والتعامل مع 
تداعيات التغر املناخي على القطاع امل�سريف وقطاع 
اأب���رز املوا�سيع على  ال��ت��اأم��ني، ومت��ث��ل ه��ذه امل��ح��اور 
جداول اأعمال البنوك املركزية العاملية." واأكد معايل 
املهند�س عوي�سة مر�سد املرر رئي�س دائرة الطاقة يف 
اأبوظبي، اأن اإطالق خطة ال�ستعداد للخم�سني عاماً 
روؤية  تعك�س  رائ���دة  خطوة  الإم����ارات  ل��دول��ة  املقبلة 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  القيادة الر�سيدة احلكيمة نحو 
ازدهار  ل�سمان  والتطور  التقدم  م�سرة  وا�ستمرار 

الأجيال القادمة.
وقال معاليه: "تعك�س اخلطة حر�س دولة الإمارات 
ال��رائ��دة يف كل  تعزيز مكانتها  يف  امل�سي قدماً  على 
التي  احلالية  التحديات  من  الرغم  على  امل��ج��الت، 
اأج���ل حتقيق روؤي��ت��ه��ا خلم�سة  ال���ع���امل، م��ن  ت��واج��ه 
يف  ال���ط���اق���ة  دائ������رة  "اإن  واأ�����س����اف  مقبلة"،  ع���ق���ود 
اأبوظبي تعمل وفق نهج متكامل من خالل توظيف 
ا�ستدامة  ل�سمان  واللوائح  والت�سريعات  ال�سيا�سات 
نهجاً  نعتمد  كما  للم�ستقبل،  وا�ستعدادها  جهودها 
خالل  من  للم�ستقبل  تخطيطنا  يف  الأب��ع��اد  متعدد 
والتنمية  ال��ط��اق��ة  اأم���ن  متطلبات  ب��ني  ت���وازن  خلق 

القت�سادية واحلماية البيئية ".
املنتدب  الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  معايل  واأك��د 
اأن  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
الجتماعات الت�ساورية ت�سعى لو�سع خارطة طريق 
وحتديد م�ستهدفات العمل �سمن خطة �ساملة تقوم 
على التن�سيق والتكامل بني كافة اجلهات احلكومية 
الحتادي  امل�ستويني  على  ا�سرتاتيجياتنا  ومواءمة 
ومكانتها  الإم���ارات  دول��ة  تناف�سية  لتعزيز  واملحلي 
�سمن  وذل��ك  وال�ستثمار،  لالأعمال  عاملية  كوجهة 

للخم�سني  امل�ستقبلية  التوجهات  ت�ست�سرف  م�سارات 
عاماً املقبلة".

واأو�سح معاليه: "ونحن على م�سارف خم�سني عاماً 
م��ن امل�����س��رة امل��ب��ارك��ة ل��دول��ة الإم�����ارات ف��اإن��ن��ا نرى 
بح�سب  واملياه  الطاقة  حم��اور  على  الرتكيز  اأهمية 
ت�سمل  التي  الف�سلى  واملمار�سات  العاملية  التوجهات 
واأدوات  الذكية  وال�سبكات  الرقمي  التحول  توظيف 
واملياه  الطاقة  اأنظمة  يف  الرابعة  ال�سناعية  الثورة 
واخلدمات ذات العالقة، وما لها من تاأثرات كبرة 
والتو�سع  ب�سكل عام،  والقت�ساد  الطاقة  على قطاع 
لتنويع  وامل��ت��ج��ددة  النظيفة  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��خ��دام  يف 
خلف�س  ال��ط��ل��ب  اإدارة  وب���رام���ج  ال��ط��اق��ة،  م�����س��ادر 
ال�ستخدام  كفاءة  ورف��ع  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك 
للمحافظة على البيئة وامل��وارد، والبحث والتطوير 
ومتابعة وتبني التقنيات احلديثة املنا�سبة، وخف�س 
بيئة  وتوفر  القت�ساد،  ودع��م  الكربونية  الب�سمة 
مثالية لتمكني الكفاءات الوطنية وال�سباب وتعزيز 
امل�ستدامة  التنمية  دف���ع  يف  ال��ق��ّي��م��ة  م�ساهماتهم 

والقت�ساد الرقمي والقت�ساد الأخ�سر".
رئي�س  احلمادي  ال�سرفاء  علي  حممد  معايل  واأك��د 
اإطالق  اأن  اأب��وظ��ب��ي  يف  القت�سادية  التنمية  دائ���رة 
على  يوؤكد  املقبلة  عاماً  للخم�سني  ال�ستعداد  فكرة 
ثوابت الإمارات وروؤية قيادتها الر�سيدة يف تبني نهج 

ا�ستباقي ي�ست�سرف امل�ستقبل ويخطط له وي�سنعه.
نهج  وفق  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  وقال:" تعمل 
متكامل من اأجل حتقيق تنمية اقت�سادية م�ستدامة 
وتعزيز مكانة اإمارة اأبوظبي كمركز عاملي لقت�ساد 
امل�ستقبل، حيث متتلك الإمارة العديد من القطاعات 
الق��ت�����س��ادي��ة احل��ي��وي��ة، وال��ت��ي مت��ك��ن ال���دول���ة من 

حتقيق روؤيتها ال�ست�سرافية نحو امل�ستقبل.
واأ�ساف: "نعمل على ترجمة هذه الروؤية من خالل 
قيادة منظومة التنوع القت�سادي يف اإمارة اأبوظبي 
القطاعني  يف  �سركائنا  ك��اف��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك 
امل�سرتكة  اأه��داف��ن��ا  لتحقيق  واخل���ا����س  احل��ك��وم��ي 
اأبوظبي  يف  القت�سادية  املقومات  بكافة  والرت��ق��اء 

وخلق منوذج عاملي رائد للتنمية القت�سادية".
واأكد ال�سيخ حممد بن عبد اهلل النعيمي املدير العام 
اأن التجارة  امل��ي��ن��اء واجل��م��ارك يف ع��ج��م��ان،  ل��دائ��رة 
تعرب املحرك الرئي�س لالقت�ساد يف الدولة، وهي من 
املحاور الأ�سا�سية التي تبنتها روؤية القيادة الر�سيدة 
لدولة  ال��ق��ي��ادة احلكيمة  اأول��ت��ه��ا  وق���د  ع��ج��م��ان،  يف 
الإمارات اأهمية بالغة �سمن خطط اخلم�سني عاماً 
الأ�سا�سية  الن�ساطات  التجارة من  املقبلة، نظراً لن 
وبالأخ�س  ال���دول���ة  اإم������ارات  عليها  اع��ت��م��دت  ال��ت��ي 

عجمان لتنمية اقت�سادها ورفده باملوارد املالية.
واأ�ساف اأنه من خالل الحتاد والتكامل بني خمتلف 
اإمارات الدولة مت تعزيز كفاءة وفاعلية هذه املنظومة 
القت�سادية وذلك من خالل ال�ستفادة من املقومات 
التي متتلكها خمتلف اإمارات الدولة كالبنية التحتية 
والت�سالت  واملوا�سالت  الطرق  و�سبكات  املتطورة 
الدولة  بتجارة  الرتقاء  يف  �ساهمت  والتي  املتقدمة 
من  وجنحت  م�سبوقة،  غر  قيا�سية  م�ستويات  اإىل 
التكامل برفع موؤ�سرات القت�ساد ب�سكل عام  خالل 
وم��وؤ���س��رات ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة ب�سكل 
ومت  وري��ادي��ة،  عاملية  تناف�سية  م�ستويات  اىل  خا�س 
من خالل التكامل بناء عالقات جتارية متميزة مع 

مع  ا�سرتاتيجية  �سراكات  وخلق  العامل  دول  جميع 
اأقوى القت�سادات يف العامل.

الرئي�س  الزعابي  �سيف  عبيد  الدكتور  �سعادة  واأك��د 
حماور  اأن  وال�سلع  املالية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي 
لال�ستعداد  وال�����س��ل��ع  امل��ال��ي��ة  الأوراق  ه��ي��ئ��ة  خ��ط��ة 
للخم�سني عاماً مقبلة تتطلع اإىل مواكبة املتغرات 
القطاعات  ت�سهدها  ال��ت��ي  املت�سارعة  وامل�����س��ت��ج��دات 
الريادي  ال��دور  يعزز  عاملياً مبا  واملالية  القت�سادية 
العاملية،  املالية  املراكز  اأب��رز  كاأحد  الإم���ارات  لدولة 
عرب تعزيز اجلاهزية للم�ستقبل وتبني نهج ا�ستباقي 
ي�ست�سرف التحديات لتحقيق اأهداف عام اخلم�سني، 
مبا ي�سمن حتقيق الريادة والزدهار لقطاع الأ�سواق 

املالية وحتى مئوية الإمارات 2071.
5 مراحل  تتحقق عرب  الهيئة  اأن خطة  اإىل  واأ���س��ار 
امل���رون���ة والن����ط����الق، ومرحلة  ت��ت�����س��م��ن: م��رح��ل��ة 
ال�ست�سراف، واملرحلة ال�ستباقية، ومرحلة البتكار، 
وذل��ك من خالل  الرقم /1/،  اإىل مرحلة  و���س��وًل 
يف  م�ستدامة  ا�ستثمارية  ببيئة  تبداأ  متدرجة  روؤي��ة 
ومروراً  التحديات،  كافة  يواجه  متقدم  مايل  �سوق 
باأ�سواق مالية ذكية، وو�سوًل لأن نكون �سمن اأف�سل 
10 اأ�سواق مالية مبتكرة عاملياً، واأن نكون يف النهاية 

�سوق راأ�س املال الأف�سل عاملياً.
امل���ن�������س���وري مديرعام  ع��ب��ي��د  ح��م��د  ����س���ع���ادة  واأك������د 
رئي�س  الت�����س��الت  ق��ط��اع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
احل��ك��وم��ة ال��رق��م��ي��ة حل��ك��وم��ة دول����ة الإم�������ارات، اأن 
وتقنيات  م���ه���ارات  اق��ت�����س��اد  ه��و  امل�ستقبل  اق��ت�����س��اد 
اقت�ساد  وه��و  با�ستمرار  ومتطورة  متجددة  رقمية 
حتققت  التي  النجاحات  اإن  وق��ال  الذكية.  املدينة 
املزيد  لتحقيق  ح��اف��زاً  ت�سكل  الأوىل  اخلم�سني  يف 
ملئوية  و���س��وًل  املقبلة  اخلم�سني  يف  النجاحات  م��ن 
البيانات  حم��وري��ة  اإىل  م�����س��راً   ،2071 الإم����ارات 
الذكية  امل��دي��ن��ة  اإن  اإذ  امل��رح��ل��ة،  ه���ذه  يف  امل��ت��ب��ادل��ة 
الأجهزة  م��الي��ني  فيها  ت��ت��وا���س��ل  ال��ت��ي  البيئة  ه��ي 
الأ�سياء  اإنرتنت  مفهوم  عرب  ال�سغرة  واملنظومات 

لت�سير احلياة باأبعادها القت�سادية وغرها.
جتليات  اأح��د  يج�سد  الرقمي  القت�ساد  اأن  واأ�ساف 
العاملية  التحولت  اإن  العاملي حيث  الرقمي  التحول 
�سمن  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  الب��ت��ك��ار  ت�سع  ال��ي��وم 
املفاهيم الثقافية ال�سرورية لبناء جمتمع م�ستدام، 
واملواهب  ال���ك���ف���اءات  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��راً 
ويتطلب  امل�ستقبل،  مهارات  على  اعتماداً  الب�سرية 
الرقمية  التحتية  ال��ب��ن��ى  ت��ط��وي��ر  م��وا���س��ل��ة  اأي�����س��اً 

للحفاظ على الريادة.
العام  امل��دي��ر  ال�����س��وي��دي  ���س��ع��ادة �سيف حممد  واأك���د 
الإم���ارات  دول��ة  اأن  امل��دين  للطران  العامة  للهيئة 
بها  تناه�س  الطران  عاملية يف قطاع  ري��ادة  حققت 
الدول التي �سبقتها ويعد هذا القطاع احليوي من 
الوطني،  القت�ساد  يف  م�ساهمة  الأك��رث  القطاعات 
جهوزية  تتطلب  الريادة  ا�ستدامة  ب��اأن  نوؤمن  واإننا 
امل�ستقبلية  املتغرات وامل�ستجدات  اأكرث للتعامل مع 
قريب  امل�ستقبل  وقال"  حت��دي��ات.  اأو  كفر�س  �سواء 
باأن  �سك  اليوم، ول  ن��راه و�سيختلف عما هو  وكاأننا 
ال�ستعداد للخم�سني يعترب مرحلة هامة يف تعزيز 
نه�سة دول���ة الإم������ارات م��ن خ���الل امل��ح��اف��ظ��ة على 
تناف�سي  اقت�ساد وطني  وبناء  املوؤ�س�سني  قادتنا  اإرث 

وموؤثر عاملياً.
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي -وام:

اأم  حديقة  "الأحد" يف  اليوم  املبكرة  للطفولة  اأبوظبي  هيئة  تطلق 
املحلي  املجتمع  لتعريف  توعوية  تثقيفية  باأبوظبي حملة  الإم��ارات 
باأهم �سبل واآليات رعاية الأطفال يف طفولتهم املبكرة "0-8 �سنوات" 
لالآباء  ت��ق��دم  ال��ت��ي  التثقيفية  وامل��ح��ط��ات  الأن�سطة  اإىل  بال�ستناد 

والأطفال جتربة ترفيهية تفاعلية وتعليمية .
للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اأه����داف  م��ع  الفعالية  تنظيم  ويتما�سى 
النمو  وحتقيق  املبكرة  الطفولة  برامج  تطوير  اإىل  الرامية  املبكرة 
الأمثل لالأطفال ابتداًء من فرتة احلمل وحتى �سن الثامنة وتعزيز 
ال�سحة  ه��ي  رئي�سية  جم��الت  اأرب��ع��ة  �سمن  ورفاهيتهم  �سالمتهم 
والرعاية  والتعليم  الأ����س���ري  وال��دع��م  ال��ط��ف��ل  وح��م��اي��ة  وال��ت��غ��ذي��ة 

املبكرين.
وت�ستمر فعاليات احلملة حتى نهاية العام اجلاري تقدم فيها الهيئة 

املبكرة عرب  الطفولة  القّيمة حول مرحلة  املعلومات  جمموعة من 
�سا�سات تفاعلية واأفالم تثقيفية تعر�س يف خمتلف مرافق احلديقة 

مبا يف ذلك �سا�سة ال�سينما ال�سخمة لالأطفال.
املرتبطة  التعليمية  واحلقائق  املعلومات  باقة من  الهيئة  تقدم  كما 
تن�سئتهم  يف  ت�سهم  التي  العلمية  ال�سبل  واأف�سل  الأط��ف��ال  برعاية 

والتعامل معهم يف فرتة الطفولة املبكرة.
زّوار احلديقة من  �سيتمكن  اآر" خا�س  "كيو  كود  ومن خالل م�سح 
الطفولة  ح��ول  اأ�سئلة  ط��رح  على  قائم  تفاعلي  ن�ساط  يف  امل�ساركة 
املبكرة، تتيح للم�ساركني فر�سة مراجعة واختبار معلوماتهم حول 

الأطفال يف املراحل العمرية الأوىل من حياتهم.
وق����ال امل��ه��ن��د���س ث��ام��ر را����س���د ال��ق��ا���س��م��ي امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 

هيئة  يف  نحر�س   : بالإنابة  الهيئة  يف  والتوا�سل  اخلا�سة  امل�ساريع 
واملوارد  توفر اخلدمات  التحقق من  املبكرة على  للطفولة  ابوظبي 
التنمية  ل�سمان  الرعاية  ومقدمي  والأط��ف��ال  للوالدين  املنا�سبة 
الأمثل لالأطفال بالإ�سافة خللق نظام متكامل يعزز دور امل�سوؤولية 

املجتمعية يف دعم الطفل ويحقق التطوير امل�ستمر .
ووجه الدعوة للجميع لزيارة حديقة اأم الإمارات وامل�ساركة يف هذه 
املبادرة التثقيفية التي �ستنفذ باللغتني العربية والجنليزية لتقدم 
لهم املزيد من املعلومات املوثوقة حول رعاية الأطفال يف مراحلهم 
على  الهيئة  حر�ست  والتي  �سنوات   8 عمر  وحتى  الأوىل  العمرية 
اإي�سال  على  القادر  والرتفيهي  التفاعلي  الطابع  لتاأخذ  ت�سميمها 

تلك املعلومات ب�سورة مب�سطة ووا�سحة.

من جانبها قالت ر�سا قبالوي مدير الت�سال املوؤ�س�سي لدى حديقة 
اأمام  اأبوابها  الإم���ارات فتح  اأم  اأع��ادت حديقة  اأن  الإم���ارات : منذ  اأم 
املا�سي متا�سياً مع التوجهات احلكومية يف هذا  4 يوليو  ال��زوار يف 
ال�ساأن نعمل دون كلل ل�سمان تطبيق اأعلى معاير ال�سالمة والأمان 
وعلى تطبيق كافة الإج��راءات الحرتازية التي من �ساأنها مواجهة 

جائحة كوفيد- 19.
ف��رتة عملها  ل��زّوار احلديقة ط��وال  الأن�سطة متاحة  ه��ذه  و�ستكون 
اليومي حتى نهاية العام اجلاري حيث حر�ست الهيئة على �سمان 
املتبعة  اعتماد ا�سرتاطات ال�سالمة العامة والإج��راءات الحرتازية 

للتعامل مع جائحة كوفيد–19.
اإمارة  مقرها  حكومية  هيئة  املبكرة  للطفولة  اأبوظبي  هيئة  وتعد 
اأبوظبي تهدف لدعم التنمية ال�ساملة لالأطفال.. وتعمل على و�سع 
ال�سيا�سات و�سن القوانني والت�سريعات امل�ستندة من البحوث العلمية 

والتي تعنى بالطفولة املبكرة وتعزيز ال�سلوكيات املرتبطة بها.

حملة تثقيفية جمتمعية يف حديقة �أم �لإمار�ت �ليوم

•• دبي-وام:

اعتمد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
املجل�س التنفيذي، خطة برنامج دبي للتميز احلكومي التابع لالأمانة العامة 
�سهر  من  تاأجلت  والتي   2020 التقييم  دورة  ل�ستئناف  التنفيذي،  للمجل�س 

فرو�س  جائحة  تداعيات  ب�سبب   2020 مار�س  فرباير 
كورونا امل�ستجد، ليبداأ التقييم املوؤ�س�سي لفئات منظومة 
 27 ي��وم  من  اعتبارا  النخبة  ومن��وذج  احلكومي  التميز 
جديد  من��وذج  �سمن   2021 ف��رباي��ر   21 وحتى  يناير 

لتقييم الأداء خالل العام 2020.
تنفيذا  ت��اأت��ي  ه��ذه اخلطة  اأن  دب��ي  �سمو ويل عهد  واأك���د 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  مكتوم 
التطوير  م�����س��رة  دع����م  مب��وا���س��ل��ة   ، اهلل"  "رعاه  دب����ي 
منها  وال�ستفادة  العاملية  املتغرات  ومواكبة  والتنمية، 
نهج  بنجاح  �سموه  ون��وه  وريادتها.  دبي  ير�سخ مكانة  مبا 
التميز يف الأداء احلكومي على مدار 23 عاما يف حتقيق 
اأن  على  م�سددا  دب��ي،  حكومة  وخ��دم��ات  اأداء  يف  ال��ري��ادة 

التطوير امل�ستمر والتطلع اإىل بلوغ م�ستويات جديدة من الإتقان وجودة الأداء 
هو ال�سمان ملواكبة طموحاتنا للم�ستقبل، وهو ما يتطلب موا�سلة بذل اجلهود 
للحفاظ على مكت�سبات الإمارة ومتيزها يف جمال العمل احلكومي. وقال �سمو 
قيا�س  على  يركز  ويل عهد دبي : " اعتمدت منوذج تقييم جديد لعام 2020 
ووجهت   .. ال�ستثنائية  ال��ف��رتة  ه��ذه  خ��الل  احلكومي  الأداء  وك��ف��اءة  فعالية 
برنامج دبي للتميز بتقييم جهاتنا احلكومية بناء على اأدائها خالل هذه املرحلة 
وا�ستعداداتها ملا بعدها ملوا�سلة دور الربنامج احليوي يف حتفيز كافة مكونات 
فعالية  وتعزيز  بخدماتها،  الرت��ق��اء  موا�سلة  على  احلكومي  العمل  منظومة 

العام كان  اإىل م�ستويات ريادية .. هذا  وكفاءة القطاع احلكومي والو�سول به 
اأداء عالية مكنتها من  ا�ستثنائيا وخالله حققت اجلهات احلكومية م�ستويات 

موا�سلة عملياتها وتقدمي خدماتها ملتعامليها ب�سال�سة ومن دون انقطاع " .
دبي  لإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س  العام  الأم��ني  الب�سطي،  عبداهلل  معايل  واأك��د 
اأن الواقع اجلديد يتطلب تعزيز مرونة  رئي�س برنامج دبي للتميز احلكومي، 

ل�ستباق  احل����ك����وم����ي  ال����ق����ط����اع 
ا�ستمرارية  و���س��م��ان  ال��ت��ح��دي��ات 
ال��ع��م��ل ب���ك���ف���اءة وف��ع��ال��ي��ة يف ظل 
خمتلف الظروف، م�سرا اإىل دور 
يف  احلكومي  للتميز  دب��ي  برنامج 
حت��ف��ي��ز اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة على 
تعزيز قدرتها وجاهزيتها للتعامل 

مع املتغرات.
للمجل�س  ال����ع����ام  الأم�������ني  وق������ال 
لتوجيهات  تنفيذا   "  : التنفيذي 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن حممد 
ق���ام فريق  م��ك��ت��وم،  اآل  را����س���د  ب���ن 
لتقييم  منوذج  بت�سميم  الربنامج 

احلكومية  اجلهات  حتفيز  اإىل  الأول  املقام  يف  يهدف   2020 لعام  ا�ستثنائي 
الواقع اجلديد،  ملرحلة  والتخطيط  التح�سر  ل�سرعة  الإج��راءات  اتخاذ  على 
وجت�سيد غايتنا الرئي�سية يف العمل احلكومي واملتمثلة يف حتقيق ر�سا و�سعادة 

كافة اأفراد املجتمع " .

- تقييم ��صتثنائي لعام 2020  
تعامل اجلهات  كيفية  تقييم  اإىل   2020 لعام  التقييم اجلديد  يهدف منوذج 
ابتكارية  حلول  وتقدمي  الأزم���ات  ومواجهة  احلالية  ال��ظ��روف  مع  احلكومية 

وممار�سات تعترب من اأف�سل املمار�سات العاملية يف ا�ستمرارية الأعمال وتقدمي 
اخلدمات.

الأزم���ة  م��واج��ه��ة  م��رح��ل��ة  لتقييم  اأب���ع���ادا   2020 ع���ام  تقييم  من���وذج  وي�سمل 
وتت�سمن الإج��راءات املتخذة لتعزيز جمال العمل يف فرتة مواجهة " كوفيد-
املمار�سات  واأف�����س��ل  امل�ستفادة  وال��درو���س   2020 يف  املحققة  والنتائج   "19

اأبعادا لتقييم  املطبقة، كما ت�سمل 
الأزمة  بعد  ملا  التخطيط  مرحلة 
وت�سمل خطة العمل "على املديني 
ل�سرعة  واملتو�سط"  ال��ق�����س��ر 
التعايف من اآثار الأزمة وموؤ�سرات 

اأداء تنفيذ اخلطة.

- مرونة �لتعامل مع �لأزمة .
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور هزاع 
لربنامج  ال��ع��ام  املن�سق  النعيمي، 
" اإن   : ل��ل��ت��م��ي��ز احل���ك���وم���ي  دب����ي 
2020 �سي�سكل ن�سبة  تقييم عام 
الكلي  املجموع  من  املائة  يف   10

للتقييم املوؤ�س�سي، حيث �سيتم التقييم من خالل حماور حمددة والرتكيز على 
ا�ستمرارية الأعمال وامل�ساهمة يف التحفيز القت�سادي واملرونة يف التعامل مع 

الأزمة.
ولفت اإىل اأن التقييم �سي�سمل مرحلتني : الأوىل هي مرحلة املواجهة، والثانية 
مرحلة التعايف والتعامل مع الواقع اجلديد ملا بعد " كوفيد19- "، بينما ي�سكل 
املائة من املجموع الكلي للتقييم املوؤ�س�سي تقييم اأداء اجلهات احلكومية  90 يف 
التميز احلكومي ومنوذج  ملنظومة  2019 وفقا  و  يف اأعوام 2017 و2018 

النخبة يف دبي.

- حماور �لتقييم  
يعتمد منوذج التقييم �سبعة حماور عمل هي : - ا�ستمرارية الأعمال : ويت�سمن 
وا�ستمرارية  املخاطر  اإدارة  وخ��ط��ة  الرئي�سية،  وامل��ه��ام  اخل��دم��ات  ا�ستمرارية 
ابتكار  اأو  وتطوير  امل�ستقبل،  وا�ست�سراف  املتغرات  ا�ست�سعار  واآليات  الأعمال، 
اآليات اأو مناذج عمل اأو خدمات جديدة، ور�ساقة العمليات 
واخل��دم��ات، وع��ق��ود وات��ف��اق��ي��ات ���س��راء وت��اأج��ر وتعهيد 

املمتلكات واخلدمات.
التعايف  امل�ساهمة يف  ويت�سمن   : الأولويات احلكومية   -
والتحفيز القت�سادي يف دبي، وتعزيز الكفاءة احلكومية 
العليا  اللجنة  وال�سراكة مع  والتعاون  الإنفاق،  وتر�سيد 
لإدارة الأزمات والكوارث يف دبي والقطاعات املختلفة يف 

مواجهة الأزمة.
- البيانات والتكنولوجيا : ويت�سمن ا�ستخدام البيانات 
يف اتخاذ القرار والتعلم والتطوير، وت�سخر التكنولوجيا 
وت�سريع التحول الرقمي يف جميع العمليات احلكومية.

املوظفني  م��ع  والتوا�سل  ال��دع��م  ويت�سمن   : القيادة   -
لتحقيق  اجل���ه���ود  وح�����س��د  والأزم�������ات،  ال��ت��غ��ي��ر  واإدارة 

الأهداف.
- ال�سالمة وال�سحة: ويت�سمن �سالمة املتعاملني واملوردين والزوار، و�سالمة 

و�سحة املوظفني اجل�سدية والنف�سية، وت�سميم بيئة العمل.
- املوارد الب�سرية : ويت�سمن رفع قدرات ومهارات املوظفني، وخطط التعاقب 
الوظيفي وخماطر الوظائف احلرجة، و�سيا�سات املوارد الب�سرية لدعم العمل 

عن بعد، ومعاير واأخالقيات العمل املهني .
اإىل  اإ���س��اف��ة  املجتمع،  وم��ع  املتعاملني،  م��ع  التوا�سل  ويت�سمن   : الت�����س��ال   -

الأن�سطة التطوعية.

•• اأبوظبي-الفجر:

قادتها  التي  الكبرة  اجل��ه��ود  ُت��ّوج��ت 
ُمنذ  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
على  اإط���ار حر�سها  2005 يف  ال��ع��ام 
ُمقّومات  وا���س��ت��دام��ة  واإح���ي���اء  ���س��ون 
ال����رتاث الإم���ارات���ي الأ���س��ي��ل، والذي 
ُتعترب ريا�سة ال�سيد بال�سقور اإحدى 
على  ال�سقارة  بح�سول  رك��ائ��زه،  اأه��م 
مب�سروعيتها  ع���امل���ي  اع������رتاف  اأه�����م 
بت�سجيلها  وذل��ك  احل�ساري،  وغناها 
يف   2010 ن���وف���م���رب   16 ب���ت���اري���خ 
الثقايف  ل��ل��رتاث  التمثيلية  ال��ق��ائ��م��ة 
منظمة  يف  ل��ل��ب�����س��ري��ة  امل��������ادي  غ����ر 

اليون�سكو.
ومب���ن���ا����س���ب���ة الح����ت����ف����اء مب������رور 10 
اأكد  اأع��وام على ذلك الإجن��از الكبر، 
الأمني  املن�سوري  علي  ماجد  معايل 
العام لنادي �سقاري الإم��ارات، رئي�س 
واملحافظة  لل�سقارة  العاملي  الحت���اد 
اأّن   ،)IAF( اجل��ارح��ة  الطيور  على 
دول��ة الإم���ارات �سهدت خ��الل العقود 
اإط���ار عملية  يف  ب���ارزا  املا�سية حت���ّول 
الرتاث  وا�ستدامة  الثقافية  التنمية 
وت��ع��زي��ز ج��ه��ود احل���ف���اظ ع��ل��ى هوية 

وث��ق��اف��ة �سعب الإم������ارات، وذل���ك من 
خ���الل م��ا زرع���ه امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور له 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن 
ث���راه - م��ن ع�سق  نهيان - ط��ّي��ب اهلل 
ل��ل��رتاث والع���ت���زاز ب��ه، ب��ال��ت��وازي مع 
اأكرث  كاإحدى  الإم���ارات  مكانة  تعزيز 
وتاأثراً  ح�سارياً  ت��ط��وراً  العامل  دول 

اإيجابياً يف احلوار بني الثقافات.
لدولة  والفاعل  الهام  للدور  وتقديراً 
الإم����������ارات يف جم�����ال احل����ف����اظ على 
ال�سقارة  و���س��ون  الإن�����س��اين  ال����رتاث 
وال�����س��ي��د املُ�����س��ت��دام، وه���ي ال��ت��ي قادت 
ال�سقارة  ت���اري���خ  يف  الإجن�������ازات  اأه����م 
ومنحها  ال��ي��ون�����س��ك��و  يف  ب��ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا 
ف��ق��د اختر  املُ���م���ار����س���ة،  م�����س��روع��ي��ة 
م���وؤ����س�������س ن������ادي ����س���ق���اري الإم��������ارات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، رئي�ساً 

لل�سقارة  ال��ع��امل��ي  ل���الحت���اد  ف��خ��ري��اً 
اجلارحة  ال��ط��ي��ور  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 

)IAF( يف عام 2017.
وُت��ع��ت��رب دول����ة الإم��������ارات م���ن اأوائ����ل 
لل�سقارة  العاملي  الحت��اد  يف  الأع�ساء 
ن�����ادي �سقاري  ع�����س��وي��ة  خ����الل  م���ن 
2003، حيث  ال��ع��ام  ُم��ن��ذ  الإم�����ارات 
العاملية  امل���وؤ����س�������س���ة  الحت�������اد  ُي���ع���ت���رب 
ال�سيد  ريا�سة  متثل  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة 
 110 ع�سويته  يف  وي�سم  بال�سقور، 
نادياً وموؤ�س�سة معنية بال�سقارة مُتّثل 
دولة ت�سم يف جمموعها ما يزيد   87

عن 75 األف �سقار حول العامل.
 ،2005 واإثر جهود دوؤوبة بداأت عام 
مت��ك��ن��ت الإم������ارات م��ن حت��ق��ي��ق جناح 
الرتاث  باهر يف جمال �سون عنا�سر 
غ��ر امل����ادي، وذل���ك م��ن خ��الل اإجناز 
العديد  مع  بالتن�سيق  ال�سقارة  ملف 
م���ن ال�����دول املُ�������س���ارك���ة، وق����د و�سفت 

جلنة اخلرباء يف اليون�سكو امللف باأّنه 
الأف�سل يف تاريخها من حيث العلمية 
املعلومات  ودقة  واجلودة  واملو�سوعية 

و�سموليتها.
وبهذه املنا�سبة، توّجه معاليه بخال�س 
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����س��ك��ر 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�سمو  ول�ساحب  اهلل،  حفظه  الدولة 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�سيخ حممد بن 
�سقاري  ن��ادي  موؤ�س�س  اأبوظبي  عهد 
ال�����س��ي��خ حمدان  ول�����س��م��و  الإم���������ارات، 
احل��اك��م يف  نهيان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن 
منطقة الظفرة رئي�س النادي، للدعم 
ال��ك��ب��ر ال���ذي ي��ت��م ت��ق��دمي��ه م��ن قبل 
اأ�سحاب ال�سمو لكّل جهد دويل ُي�سهم 
الإن�����س��اين وتوفر  ال���رتاث  يف حماية 
خمتلف  بني  امل�سرتك  التعاون  اأ�س�س 
اإطار  يف  وذل��ك  واحل�سارات،  ال�سعوب 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة احل��ف��اظ ع��ل��ى الرتاث 

الثقايف العريق لالإمارات.
اجلهات  ك��اف��ة  ج��ه��ود  بت�سافر  واأ���س��اد 
والثقافة  بالرتاث  املعنية  واملوؤ�س�سات 
يف الدولة، بدعٍم ومتابعة مبا�سرة من 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة، وه��و م��ا اأث��م��ر عن 
عنا�سر  من  والعديد  ال�سقارة  اإدراج 
الأ�سيل  الإم���ارات���ي  ال��ث��ق��ايف  ال����رتاث 
من  ذل��ك  يعنيه  مب��ا  اليون�سكو،  ل��دى 
و�سياحي  واج���ت���م���اع���ي  ث���ق���ايف  ع���ائ���د 
والبعيد  القريب  امل��دي��ني  على  وا���س��ع 
لدولة الإمارات. وبتاريخ 16 نوفمرب 
اأعلنت منظمة الأمم املتحدة   ،2010
للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو( 
اإن�ساين  كرتاث  ال�سقارة  ت�سجيل  عن 
للرتاث  التمثيلية  ق��ائ��م��ت��ه��ا  يف  ح��ي 
ال���ث���ق���ايف غ���ر امل�������ادي، وذل�����ك خالل 
الدولية  ال�����رتاث  جل��ن��ة  اج��ت��م��اع��ات 
والتي  اليون�سكو،  مبنظمة  احلكومية 

انعقدت حينها يف نروبي بكينيا.

الت�سجيل  اإج�������راءات  يف  ����س���ارك  وق���د 
امل�سرتك  امل��ل��ف  واإع����داد   2010 ع��ام 
اإ�سافة  الإم��ارات،  باإ�سراف  دولة   11
فرن�سا،  الت�سيك،  بلجيكا،  لل�سعودية، 
قطر،  �سوريا،  اإ�سبانيا،  املغرب،  كوريا، 
وم��ن��غ��ول��ي��ا. وان�����س��م��ت ل��ل��م��ل��ف عام 
2012 دولتا النم�سا واملجر. ويف عام 
الربتغال،  م��ن  ك��ل  ان�سمت   2016
اأملانيا، اإيطاليا، باك�ستان، وكازاخ�ستان. 
اأما يف عام 2019 فقد طلبت كل من 
و�سلوفاكيا،  هولندا،  كرواتيا،  بولندا، 

الن�سمام لعملية الت�سجيل.
وب���ذل���ك، ف��ق��د ت�����س��اع��ف ع���دد ال���دول 
 10 امل�ساركة يف ملف ال�سقارة خالل 
ومن  دول��ة.   22 اليوم  ليبلغ  �سنوات، 
ال���دول يف  امل��زي��د م��ن  ان�سمام  املتوقع 
ذلك  ُي�ساهم  حيث  ال��ق��ادم��ة،  الأع���وام 
يف حت��ق��ي��ق م���ب���ادئ ال���ت���ع���اون ال����دويل 
ب���ني ث��ق��اف��ات و���س��ع��وب خم��ت��ل��ف��ة، مبا 

ي��ن�����س��ج��م م���ع ال�����س��ي��ا���س��ة الإم���ارات���ي���ة 
والت�سامح  ال�����س��الم  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  يف 
�سارك  وق���د  امل�����س��رتك.  العي�س  وق��ي��م 
كافة  يف  الإم����������ارات  ����س���ق���اري  ن������ادي 
بهدف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة  م����راح����ل 
وفقاً  املحلي  املجتمع  م�ساركة  تفعيل 
كافة  اأّي���د  حيث  اليون�سكو،  ملُتطلبات 
الإمارات  به  قامت  ما  النادي  اأع�ساء 
م���ن ج���ه���ود م��ل��م��و���س��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
الإم���ارات،  واأك���د �سقارو  اأخ���رى.  دول 
ثقافة  ال�سقارة يف  ل  لتاأ�سّ ونظراً  اأنه 
ال����دول����ة وه���وي���ت���ه���ا ال���وط���ن���ي���ة، ف�����اإّن 
اأجيالنا  ُي�سّجع  اليون�سكو  يف  اإدراجها 
ال�سقارة،  ال�سابة على تعّلم وممار�سة 

واأن يكونوا فخورين بها.
ُيذكر اأّنه، ومنذ العام 2010، وخالل 
اأبوظبي  قيا�سية، جنحت جهود  فرتة 
 10 ت�����س��ج��ي��ل  ودول�������ة الإم����������ارات يف 
الرتاث  رك��ائ��ز  م��ن  وم��واق��ع  عنا�سر 

الوطني املُتفّردة يف القائمة التمثيلية 
للرتاث الثقايف امل��ادي وغر امل��ادي يف 
ثقافيا  ت��راث��ا  ب��اع��ت��ب��اره��ا  اليون�سكو، 
اإ�سافة  الب�سرية، وهي  اإن�سانيا يخ�س 
العيالة،  التغرودة،  ال�سدو،  لل�سقارة، 
العربية،  ال��ق��ه��وة  ال���رزف���ة،  ال���ع���ازي، 
اإ�سافة  وال��ن��خ��ل��ة،  ال�سيافة،  جمل�س 
الإماراتية �سمن مواقع  العني  ملدينة 
الرتاث الثقايف املادي. الرتاث الثقايف، 
ب�سّقيه املادي واملعنوي، يخلق الحرتام 
ال�سعوب،  ب���ني  وال�������س���الم  وال��ت��ف��اه��م 
التنمية  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  وُي�������س���اع���ده���ا 
ل  ال�سون  وا�سرتاتيجيات  املُ�ستدامة. 
اأو عدم مواكبة  ال��رتاث  تعني جتميد 
املُ�ستقبل، واإمنا نقل املعارف واملهارات 
وامل����ع����اين وال���ق���ي���م م���ن ج��ي��ل لآخ����ر. 
ومُيكن القول اإّن الرتاث الثقايف غر 
اليون�سكو - هو  ملنظمة  امل��ادي - وفقاً 
ي�سمل  فهو  لالإن�سانية،  الرتاث احلي 
والعادات  التعبرية  الأ�سكال  جُممل 
الجتماعية  وامل��م��ار���س��ات  وال��ت��ق��ال��ي��د 
الآباء  التي ورثها  وامل��ه��ارات  وامل��ع��ارف 
ع����ن الأج����������داد، وه�����و م����ا ُي�������س���اه���م يف 
ت��ع��زي��ز م�����س��اع��ر ال��ف��خ��ر ل���دى ال���دول 

واملجتمعات والأفراد.

�عتمد منوذج تقييم جديدً� لعام 2020 �صمن برنامج دبي للتميز �حلكومي

حمد�ن بن حممد : تقييم ��شتثنائي لأد�ء ��شتثنائي للجهات �حلكومية يف دبي هذ� �لعام 

�ليون�صكو يف  �ل�صقارة  ت�صجيل  على  �أعو�م   10

ت�شاعف عدد �لدول �ملُ�شاركة �إىل 22 دولة بقيادة �لإمار�ت

•• دبي -وام:

ت�ست�سيف »اأكادميية الإمارات لتدريب الطيارين« الواقعة يف »دبي اجلنوب« 
لتكنولوجيا  الدويل  للهليكوبرت  دبي  وموؤمتر  الثامنة من معر�س  الن�سخة 

وعمليات املروحيات يف الفرتة من 19 اإىل 21 يناير املقبل.
�سهر  يف  ق��ام��ت  ق��د  للمعر�س  املنظمة  اجل��ه��ة  دومو�س"  "جمموعة  وك��ان��ت 
يوليو املا�سي بتغير موعد اإقامة املعر�س لي�سبح يف يناير القادم عو�سا عن 
انتقال  بعملية  لل�سماح  وذل��ك  العام  نوفمرب من هذا  �سهر  املقرر يف  موعده 
�سل�سلة للموقع اجلديد واإجراء التغيرات الالزمة واإتاحة املزيد من الوقت 
الكابنت طيار عبد  التح�سر للحدث. وقال  اأجل  الدوليني من  للم�ساركني 
نتطلع  الطيارين«:  لتدريب  الإم��ارات  »اأكادميية  رئي�س  نائب  احلمادي  اهلل 

قدما للتعاون مع فريق »جمموعة دومو�س« يف برنامج العمل وتنظيم احلدث 
املرتقب باأعلى معاير اجلودة والتميز.

واحد  مكان  يف  �ستقام  والتي  للهليكوبرت  دبي  معر�س  من  الثامنة  الن�سخة 
مع معر�س الأمن الوطني والنقاذ ومعر�س الطائرات بدون طيار تت�سمن 
الفر�س  اأه��م  على  ال�سوء  لت�سليط  املتعمقة  الفنية  اجلل�سات  م��ن  �سل�سلة 
يف  الهليكوبرت  ط���ران  �سناعة  تعريف  تعيد  ال��ت��ي  الرئي�سية  وال��ت��ح��دي��ات 

العامل.
يف  العامليني  اخل��رباء  اأب��رز  من  ع��دد  للمعر�س  الفنية  اجلل�سات  يف  وي�سارك 
ال�����س��وء على م��و���س��وع��ات متنوعة  ل��ت��ب��ادل اخل���ربات وت�سليط  ال��ق��ط��اع  ه��ذا 
ودور  العامة  وال�سالمة  طيار  دون  وال��ط��ائ��رات  احلديثة؛  التقنيات  ت�سمل 
النقا�سات  و�ستغطي  للدول  الداخلي  الأم��ن  حماية  يف  املروحية  الطائرات 

الهليكوبرت احلديثة والتاك�سي اجلوي  حماور متنوعة من �سمنها طائرات 
موؤ�س�سات  وُم�ستقبل  العمودي  والهبوط  لالإقالع  املُ�ستقبلية  والتكنولوجيا 
مهابط  ت�سريعات  ب�ساأن  امل�ستجدات  واآخ���ر  املنطقة  يف  والإ���س��الح  ال�سيانة 
امل��روح��ي��ات وَم����دارج امل��ط��ارات كما �سُيربز ه��ذا احل��دث اأه��م ال��ت��ط��ورات على 
�سعيد املركبات اجلوية غر املاأهولة/ الطائرات دون طيار يف اإ�سافٍة جديدة 
ي�ستمر على مدى  ال��ذي  امل�ساحب. وخ��الل هذا احل��دث  واملوؤمتر  للمعر�س 
ثالثة اأيام �ست�سهد كل جل�سة فنية حما�سرات وعرو�س تقدميية �ساملة اإىل 
توجيه  للحا�سرين  تتيح  اجلمهور  اأم��ام  مفتوحة  ح��واري��ة  منتديات  جانب 
املعر�س  �سُيف�سح  كما  املحا�سرات  وُمقدمي  للُمتحدثني  مبا�سرة  الأ�سئلة 
املجال للتوا�سل بني امل�ساركني بهدف ت�سهيل اإطالق �سراكات جديدة وعقد 
�سفقات جديدة. وقال طحنون �سيف الرئي�س التنفيذي مل�سروع »حممد بن 

املروحية يواجه حتديات  را�سد للطران« »دبي اجلنوب«اإن قطاع الطائرات 
ت��ربز فر�ٌس جديدة  جديدة كما هو ح��ال القطاعات الأخ���رى.. ورغ��م ذل��ك 
حتفزنا على اتباع منهجيات ُمبتكرة لتعزيز كفاءة خمتلف نواحي وجمالت 
هذا القطاع لدفع م�سرته نحو الأم��ام. ويعك�س اختيار »اأكادميية الإمارات 
هذا   2021 للهليكوبرت  دب��ي  ملعر�س  جديدة  كوجهة  الطيارين«  لتدريب 
مثالية  كمن�سة  للمعر�س  الريادية  املكانة  تعزيز  يف  ذلك  و�سي�سهم  اللتزام 
وتبادل  للتو�سع  ج��دي��دة  اآف���اٍق  ل�ستك�ساِف  ال��ع��امل  ح��ول  امل�سلحة  لأ�سحاب 
اأف�سل املمار�سات. وقال اأحمد اأبو الهول املدير العام ل� »جمموعة دومو�س«: 
ياأتي اختيار هذه املن�ساأة الرائدة كوجهة ل�ست�سافة املعر�س يف اإطار التوجه 
وال�سرتاتيجية اجلديدة التي نتبعها للحفاظ على مكانة هذا احلدث وتعزيز 

ح�سوره على خارطة املعار�س العاملية .

• تقييم �أد�ء جهاتنا 
�حلكومية �صيكون 
بناء على �أد�ئها 
يف هذه �ملرحلة 

و��صتعد�د�تها
 ملا بعدها 

• منوذج �لتقييم 
�ملعتمد يركز 
على قيا�ص 

فعالية وكفاءة 
�لأد�ء خالل 

فرتة ��صتثنائية  

• �لتطوير 
�مل�صتمر هو 

�ل�صمان ملو�كبة 
طموحاتنا 
للم�صتقبل 

معر�ض وموؤمتر دبي للهليكوبرت يعود يف ن�شخته �لثامنة 

�لإن�صاين وحو�ر �لثقافات  �لرت�ث  على  �حلفاظ  جمال  يف  �لإمار�ت  لدولة  وفاعل  مهم  • دور 
�ملعنية بدعٍم ومتابعٍة مبا�صرة من �لقيادة �لر�صيدة �جلهات  كافة  جهود  ت�صافر  �ملن�صوري:  علي  • ماجد 



األحد   15  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13088  
Sunday   15  November   2020   -  Issue No   13088

06

اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر: 

حتت رعاية موؤ�س�سة ال�سيخة �سالمة بنت حمدان اآل نهيان، 
الختيار  جلنة  اأع��ل��ن��ت   ،« تر�ست  »رود�����س  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
 اخلا�سة بربنامج منحة »رود�س الإمارات »  برئا�سة معايل 
ال��ط��ال��ب��ت��ني حور  اأن����ور ن�سيبة، وزي���ر دول���ة ح�����س��ول  زك���ي 
النعيمي وميثة ال�سويدي على منحة رود�س  الإمارات لعام 

 .2021
يجمع  مزدوًجا  ا  تخ�س�سً النعيمي  حور  الطالبة  وتدر�س 
يف  الإب��داع��ي��ة  والأدب  والكتابة  ال�سيا�سية  العلوم  ب��ني  م��ا 
ال�سويدي  ميثة  الطالبة  اأم��ا  اأبوظبي،  نيويورك  جامعة 
اأبوظبي،  جامعة  نيويورك  يف  ال�سيا�سية  العلوم  فتدر�س 
برنامج  م��ن  الأخ���رة  ال�سنة  اإك��م��ال  الآن  كالهما  وتتابع 

البكالوريو�س يف التخ�س�سات املذكورة.  
ويذكر اأن منحة رود�س هي اأحد اأعرق منح الدرا�سات العليا 
ع��ام، تختار هيئة  املنح  العامل. ويف كل  واأع��اله��ا مكانًة يف 
دولة   20 م��ن  اأك��رث  م��ن  وطالبة  طالب   100 الدرا�سية 
من خمتلف اأنحاء العامل وتتيح لهم الفر�سة للدرا�سة يف 
يف  رود���س  منحة  تقدمي  ويتم  املرموقة.  اأك�سفورد   جامعة 
دولة الإم��ارات منذ عام 2014.   وتخطط الطالبة حور 
للح�سول على درجة املاج�ستر )   MSc ( يف الدبلوما�سية 
يف   ) MSt ( وم��اج�����س��ت��ر  الآداب  ال���دول���ي���ة،  واحل��وك��م��ة 
ال��ط��ال��ب��ة ميثة  اأم���ا  امل���ق���ارن.  ال��ن��ق��دي��ة والأدب  ال��رتج��م��ة 
التدخل  يف  علم  املاج�ستر  درج��ة  على  باحل�سول  فتفكر 
الجتماعي القائم على الأدلة وتقييم ال�سيا�سات، بالإ�سافة 

 .) MPP ( اإىل ماج�ستر ال�سيا�سة العامة

جزر �أم �لقيوين حا�شنة �جلمال �لبيئي و�حل�شاري

•• دبي-الفجر:

 Drive In اإن(  )دراي���ف  م��ب��ادرة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأطلقت 
التوعوية والتعليمية بهدف حت�سني جودة حياة مر�سى ال�سكري وتعاي�سهم 
لتقدمي  ال�سكري  من  الوقاية  برنامج  مبادرة  عن  ك�سفت  كما  املر�سى،  مع 
التثقيف والتدريب على العادات ال�سحية املرتبطة مبر�س ال�سكري. وياأتي 
تاريخ  ي�سادف  الذي  لل�سكري  العاملي  اليوم  بالتزامن مع  املبادرتني  اإطالق 
كل عام، ويحمل �سعار " دور كادر التمري�س يف دعم مر�س  من  نوفمر   14
القوى  ن�سف  من  اأك��رث  حالًيا  التمري�سي  الكادر  ميثل  حيث  ال�سكري". 
العاملة ال�سحية العاملية ويقومون مبجهود كبر لدعم الأ�سخا�س امل�سابني 

بال�سكري.

متكني �ملر�صى 
واأكد �سعادة الدكتور ح�سني عبد الرحمن الرند الوكيل امل�ساعد لقطاع املراكز 
والعيادات ال�سحية اأن اإطالق املبادرتني مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سكري ياأتي 
يف اإطار جهود الوزارة لتقدمي خدمات وقائية وعالجية مبتكرة �سمن برامج 
تطوير ال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الأمرا�س غر ال�سارية ومتا�سياً مع 
الأجندة الوطنية لتقليل ن�سبة مر�س ال�سكري يف الدولة، وت�سليط ال�سوء 
من  ومتكينهم  امل��ر���س��ى  رع��اي��ة  يف  التمري�سي  ل��ل��ك��ادر  ال��ف��اع��ل  ال���دور  على 

ال�سيطرة على مر�س ال�سكري وخف�س م�ساعفاته واحلد من انت�ساره. 

خدمات �صحية مبتكرة 
طبيعة  لفهم  املر�سى  تثقيف  على  ال���وزارة  حر�س  اإىل  الرند  �سعادة  واأ���س��ار 
املر�س  نتائج  من  للتقليل  الذاتية  العناية  وكيفية  عالجه  واإدارة  ال�سكري 
ال�����س��ح��ي والجتماعي  ال�����س��ع��ي��د  ال�����س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى الأف������راد وامل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى 
والقت�سادي، منوهاً اإىل اإطالق الوزارة خدمة "اأكتي�ست" مطلع العام املا�سي 
العامل، ترجمة  بعد يف  ال�سكري عن  ملراقبة ومعاجلة مر�سى  ك��اأول خدمة 
لتوجهات احلكومة بدمج الذكاء ال�سطناعي بن�سبة %100 يف اخلدمات 
عام  ال�سارية  غر  الأم��را���س  عيادات  ال���وزارة  ا�ستحداث  اإىل  لفتاً  الطبية. 
2017 ودجمها مبراكز الرعاية ال�سحية الأولية لتقدمي خدمات متميزة 

ذات جودة عالية ملر�سى ال�سكري من خالل فريق متعدد التخ�س�سات، وفقاً 
اإىل  لالأدلة العلمية الوطنية املحدثة ومتا�سياً مع املعاير العاملية. ومنوهاً 
اإطالق تطبيق ملتابعة مر�سى ال�سكري وما قبل ال�سكري وتوعيتهم باأمناط 

احلياة ال�سحية واملحافظة على م�ستوى ال�سكر بالدم.

مرحلتني لربنامج �لوقاية 
والتعزيز  التثقيف  اإدارة  مدير  �سريف  حممد  ف�سيلة  الدكتورة  واأو�سحت 
الوعي  لتعزيز  ي��ه��دف  ال�سكري  م��ن  ال��وق��اي��ة  ب��رن��ام��ج  اإط���الق  اأن  ال�سحي 
باأهمية الوقاية من خالل زيادة وعي امل�ساركني مبر�س ال�سكري، بالإ�سافة 

اإىل م�ساعدتهم على خف�س ن�سبة %5 على الأقل من الوزن الأ�سا�سي.

بالتز�من مع �ليوم �لعاملي لل�صكري
وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع تطلق مبادرتي )در�يف �إن( وبرنامج �لوقاية من �ل�شكري لتح�شني جودة حياة �ملر�شى 

•• دبي-الفجر: 

حتت رعاية معايل عبد اهلل اأريبوف رئي�س وزراء جمهورية اأوزبك�ستان، ومب�ساركة 
ال��وزراء، كرمت حكومة  �سوؤون جمل�س  القرقاوي وزير  معايل حممد عبد اهلل 
جمهورية اأوزبك�ستان يف حفل افرتا�سي نظم عن بعد، الفائزين بالدورة الأوىل 
جلائزة "اأف�سل تطبيق خدمات حكومية لطالب اجلامعات يف اأوزبك�ستان"، التي 
مت اإطالقها �سمن خمرجات ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني دولة الإمارات العربية 

املتحدة وجمهورية اأوزبك�ستان يف جمالت التحديث احلكومي. 
ح�سر التكرمي معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير احلكومي 
وامل�ستقبل، و�سعادة عبد اهلل نا�سر لوتاه مدير عام مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء، 
و�سعادة حممد بن طليعة رئي�س اخلدمات احلكومية يف حكومة دولة الإمارات، 
اأوزبك�ستان،  لدى جمهورية  الإم��ارات  دولة  �سفر  القمزي  �سعيد مطر  و�سعادة 
دولة  ل��دى  اأوزبك�ستان  جمهورية  �سفر  اإبراهيموف  باختيور  ال�سفر  و�سعادة 

الإمارات، وعدد من امل�سوؤولني واأع�ساء الفرق امل�سرتكة.

عبد �هلل �أريبوف: �صر�كة ��صرت�تيجية مثمرة 
باإجنازات  اأوزبك�ستان  جمهورية  وزراء  رئي�س  اأري��ب��وف  اهلل  عبد  معايل  واأ���س��اد 
ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني دولة الإمارات وجمهورية اأوزبك�ستان، ودعم حكومة 
اإىل ال��دور الكبر  دول��ة الإم��ارات جلهود التحديث احلكومي يف ب��الده، م�سراً 
املهم لفرق العمل امل�سرتكة لتحقيق اأف�سل النتائج، مبا ي�سهم يف اإحداث تغير 
النا�س  ح��ي��اة  لت�سهيل  ب����الأداء  والرت��ق��اء  احلكومي  العمل  م�سرة  يف  اإي��ج��اب��ي 
ومتكينهم من احل�سول على اأف�سل اخلدمات. وهناأ اأريبوف الفائزين باجلائزة، 
حلول  لإيجاد  احلكومية  اخلدمات  ت�سميم  يف  م�ساركتهم  تعزيز  اإىل  ودعاهم 
ت�سهم  التي  وامل�ساريع  وامل��ب��ادرات  الأفكار  تقدمي  خالل  من  للتحديات  مبتكرة 
يف بناء م�ستقبل اأف�سل لهم والأجيال القادمة، واأ�ساد بطالب اجلامعات الذين 
�ساركوا يف املناف�سة، وفرق العمل من اخلرباء وامل�سوؤولني يف البلدين ال�سديقني، 
موؤكدا اأن جهودهم متثل حمفزا لطالب اجلامعات على البتكار وتطوير الأفكار 

لالرتقاء باخلدمات احلكومية مبا ينعك�س اإيجاباً على اأفراد املجتمع.

مع  �ل�صرت�تيجية  لل�صر�كة  ج��دي��د  �إجن����از�  �ل��ق��رق��اوي:  حممد 
�أوزبك�صتان 

الوزراء،  �سوؤون جمل�س  القرقاوي وزير  اأكد معايل حممد عبد اهلل  من جهته، 
اأن دولة الإم��ارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، حتر�س 
على تعزيز التعاون مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة، وم�ساركة جتاربها الناجحة 

يف حتديث العمل احلكومي خلر ال�سعوب واملجتمعات.
اأن ال���س��ت��ث��م��ار يف ط��اق��ات ال�����س��ب��اب مي��ث��ل خيارا  واأ����س���ار حم��م��د ال��ق��رق��اوي اإىل 
اأف�سل،  م�ستقبل  وبناء  ال��ري��ادة  حتقيق  اإىل  ال�ساعية  للحكومات  ا�سرتاتيجيا 
موؤكدا اأن الأفكار والتطبيقات اخلالقة التي طورها طالب اجلامعات الأوزبكية 

ك�سفت عن امل�ستوى العايل للكفاءات واملواهب ال�سابة.
يف  اجلامعات  لطالب  حكومية  خدمات  تطبيق  "اأف�سل  جائزة  جن��اح  اإن  وق��ال 
يف  ال�سرتاتيجية  لل�سراكة  جديداً  اإجن��ازاً  ميثل  الأوىل،  دورتها  يف  اأوزبك�ستان 
على  ال�سباب  باإقبال  م�سيداً  واأوزبك�ستان،  الإم����ارات  ب��ني  احلكومي  التحديث 
حكومي  خ��دم��ات  تطبيق  اأف�����س��ل  ج��ائ��زة  م��ن  امل�ستلهمة  اجل��ائ��زة  يف  امل�����س��ارك��ة 
اإياهم  داعياً  الفائزين،  الطالب  ال��وزراء  �سوؤون جمل�س  وزير  وهناأ  الإماراتية.  
اإىل موا�سلة ابتكار الأفكار والتجارب واملقرتحات التطويرية التي تعزز جهود 

حتديث العمل احلكومي يف اأوزبك�ستان.

جامعة  27 من  تطبيقات   103
27 جامعة، قدمت  اإقباًل نوعياً، حيث �ساركت فيها فرق من  و�سهدت اجلائزة 
ط�سقند  جامعة  م�ساركة  التعليمية  املوؤ�س�سات  اأك��رث  وكانت  تطبيقات،   103
ب�23  ط�سقند  يف  "اإنها"  جامعة  تلتها  تطبيقاً،  ب�30  املعلومات  لتكنولوجيا 

تطبيقاً، ومدر�سة حممد اخلوارزمي لتكنولوجيا املعلومات ب�ستة تطبيقات.
قطاع  وت�سدر  القطاعات،  خمتلف  بني  باجلائزة  امل�ساركة  التطبيقات  وتنوعت 
ال�سحة  ث��م  تطبيقاً،  ب�21  الأع��م��ال  ري���ادة  ق��ط��اع  ث��م  تطبيقاً،  ب�29  التعليم 
ب�سبعة  واللوج�ستيات  النقل  قطاع  ث��م  منهما،  لكل  تطبيقاً  ب�20  وال�سياحة 

تطبيقات، ومرت عملية تقييم التطبيقات بعدة مراحل حتت اإ�سراف فرق عمل 
م�سرتكة اتبعت معاير علمية دقيقة يف اختيار اأف�سل امل�ساركات.

بعد عن  �لإجنليزية  ٌ"Roboteach" لتعليم 
وفاز باملركز الأول يف جائزة اأف�سل تطبيق خدمات حكومية لطالب اجلامعات 
يف اأوزبك�ستان، تطبيق ٌ"Roboteach" لتعليم اللغة الإجنليزية "عن بعد"، 
ويت�سمن  اأمريكي،  دولر  األ��ف   50 على  التطبيق  ط��ور  ال��ذي  الفريق  وح�سل 
التطبيق درو�ساً وتدريبات واختبارات متدرجة، ويبداأ التعليم خطوة بخطوة ما 

ي�سهل على املتعلمني تطوير اأنف�سهم واإمكاناتهم يف اللغة الإجنليزية.

�ل�صائح �لبخاري" "Seven Pirs" دليل  "�لإمام 
البخاري" "Seven Pirs" وح�سل  "الإمام  تطبيق  الثاين  املركز  يف  وح��ل 
فكرة  وتقوم  اأمريكي،  دولر  األ��ف   30 قيمتها  ط��وره على جائزة  ال��ذي  الفريق 
التطبيق على تزويد ال�سياح بكل ما يحتاجونه لزيارة الأماكن الدينية يف البالد، 
رحالتهم  لإمت��ام  الالزمة  املعلومات  مبفردهم،  ال�سفر  يف�سلون  للذين  ويوفر 
اأو املجموعات  بكل �سهولة وي�سر دون احلاجة اإىل ال�ستعانة بالدليل ال�سياحي 

ال�سياحية.

�لهمم �أ�صحاب  "�صحيا" مل�صاعدة 
فريق  اأم��ري��ك��ي،  دولر  األ���ف   20 قيمتها  مالية  وب��ج��ائ��زة  الثالث  باملركز  وف���از 
الهمم من  اأ�سحاب  مل�ساعدة  نف�سه  ال�سم  يحمل  تطبيقاً  طور  الذي  "�سحيا" 
خالل الذكاء ال�سطناعي وتقنيات تعلم الآلة، كما ميكن اأن يكون هذا التطبيق 
مفيداً اأي�ساً لالأ�سخا�س الأ�سحاء. وكانت 4 تطبيقات اأخرى و�سلت للت�سفيات 
واآمنا  ذكيا  اإن���ذار  نظام  يوفر  ال��ذي   "Carwon" وه��ي:  للجائزة،  النهائية 
�سبكية  �سرطان  عن  املبكر  للك�سف   Eyecaria وتطبيق  ال�سيارات،  لأ�سحاب 
ABOO وهو من�سة تعليمية توفر مقالت وكتبا  العني لالأطفال، وتطبيق 
�سوتية قيمة ودورات تدريبية م�سممة خ�سي�ساً، وتطبيق Code Sys الذي 
يتيح اإمكانية التعرف على الدار�سني عن طريق تكنولوجيا التعرف على الوجوه، 

ي�سلح لال�ستخدام �سمن اأي نظام تعليمي.

رئي�صية  قطاعات   5
وت�ستهدف اجلائزة حتفيز الطلبة على ابتكار تطبيقات ذكية تقدم حلوًل خالقة 
والتعليم،  ال�سحة،  ه��ي  قطاعات   5 يف  احلكومية  اخل��دم��ات  ت��وف��ر  يف  ت�سهم 

وال�سياحة، وريادة الأعمال، والنقل.
اأوزبك�ستان،  اجلامعات يف  تطبيق خدمات حكومية لطالب  اأف�سل  وتعد جائزة 
الرائدة يف هذا املجال، الأوىل من نوعها يف  امل�ستلهمة من التجربة الإماراتية 
منطقة و�سط اآ�سيا، الهادفة اإىل حتفيز طالب اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية 
ال��ه��وات��ف الذكية  اإب��داع��ي��ة يف جم���ال تطبيقات  اب��ت��ك��ار ح��ل��ول  الأوزب��ك��ي��ة ع��ل��ى 
والأجهزة املحمولة لتطوير خدمات حكومية �سهلة ومب�سطة يتم تقدميها على 

مدار ال�ساعة.
التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ات  ط��الب  اآلف  مل��ئ��ات  فر�سة  اجل��ائ��زة  و�سكلت 
لي�ساركوا يف �سناعة امل�ستقبل باأفكارهم وابتكاراتهم، واأ�سهمت يف تعزيز العالقة 
اإ���س��راك��ه��م يف ت�سميم اخلدمات  ال��ط��الب واجل��ه��ات احلكومية م��ن خ��الل  ب��ني 

احلكومية، وتوفر حلول ت�سهل رحلة املتعامل.
تعزيز  الإم���ارات يف  دول��ة  نوعية جلهود حكومة  اإ�سافة  اجل��ائ��زة  وي�سكل جن��اح 
متتابعة  م��راح��ل  �سمن  وت��اأت��ي  وال��ع��امل،  املنطقة  حكومات  م��ع  امل��ع��ريف  التبادل 
وتهدف  البلدين،  بني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  لتفاقية  التنفيذية  للخطط 
اإىل توظيف طاقات ال�سباب وقدراتهم يف ت�سميم حلول مبتكرة ت�سمن تقدمي 
خدمات حكومية متميزة على مدار ال�ساعة، وا�ستقطاب املبدعني من الطالب 
وحتفيزهم مل�ساركة اأفكارهم التطويرية يف العمل احلكومي، وحتويل اجلامعات 
اإىل بيئة حا�سنة للعقول واأ�سحاب املواهب والأفكار. اجلدير بالذكر، اأن جائزة 
"اأف�سل تطبيق خدمات حكومية لطالب اجلامعات يف اأوزبك�ستان" مت اإطالقها 
يف �سبتمرب 2019، و�سهدت عقد جمموعة من ور�س العمل امل�سرتكة ح�سرها 
جامعة   60 يف  التدري�س  هيئات  واأع�ساء  والطالب  احلكومية  اجلهات  ممثلو 
وموؤ�س�سة تعليمية يف خمتلف املناطق يف اأوزبك�ستان، وهدفت لتعريف امل�ساركني 

باأهداف اجلائزة ودورها يف ت�سميم اخلدمات احلكومية.

•• دبي-الفجر:

الحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
والطفولة،  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  ال��ع��ام،  الن�سائي 
الرئي�س الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية، اأم الإمارات، �ست�سارك 

الأ�سبوع  فعاليات  يف  والأط���ف���ال  الن�ساء  ل��رع��اي��ة  دب��ي  موؤ�س�سة 
الوطني الرابع للوقاية من التنمر يف البيئة املدر�سية وذلك يف 

الفرتة من 15 نوفمرب اإىل 21 نوفمرب. 
ويف ه���ذا الط����ار ق��ال��ت الأ���س��ت��اذة �سيخة امل��ن�����س��وري م��دي��ر عام 
لروؤية  تعزيزا  بالإنابة:  والأطفال  الن�ساء  لرعاية  دبي  موؤ�س�سة 

دولة المارات العربية املتحدة التي و�سعت الكثر من جهودها 
ورعايتها  يف جمال الهتمام بحقوق الطفل �سنقوم بتقدمي ور�س 
عمل افرتا�سية ت�ستهدف طلبة املدار�س من خمتلف الإمارات و 
خا�س  ب�سكل  الإلكرتوين  التنمر  مو�سوع  على  ال�سوء  �سن�سلط 
�سخ�سية قوية وغر عدائية يف  ذوي  ليكونوا  الأطفال  وتوجيه 

املن�سورات  من  عدد  املوؤ�س�سة  �ستدرج  كما  ال�سلوك،  هذا  مواجهة 
عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي حتمل ن�سائح للوالدين خا�سة 
بالتعاون مع  و  �ستقدم  اأخ��رى  وم��ن جهة  الل��ك��رتوين،  بالتنمر 
الربملان الإماراتي للطفل فيديوهات ق�سرة �ستبث عرب و�سائل 

التوا�سل الجتماعي تزامناً مع اليوم العاملي للطفل. 

•• اأم القيوين-وام:

تعد ال�سياحة البيئية اأحد اأنواع ال�سياحة امل�ستدامة التي ت�ساهم 
يف احلفاظ على الرتاث الطبيعي والثقايف .

بحكم  الطبيعية  ال�سياحة  مقومات  القيوين  اأم  اإم��ارة  متتلك  و 
جاذبة  جعلها  مما  العربي  اخلليج  على  املمتد  اجلغرايف  موقها 
واملهتمني  الطبيعية  امل��ع��امل  ل�ستك�ساف  امل��ح��ب��ني  لل�سائحني 

بالتعرف على احلياة الفطرية يف دولة المارات .
م��ن خالل  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  الأث�����ار يف  و  ال�����س��ي��اح��ة  دائ����رة  ت�سعى  و 
ب��راجم��ه��ا ال��ت��ط��وي��ري��ة اإىل ت��ع��زي��ز ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة يف الإم����ارة 
وحتقيق م�ستويات متقدمة يف هذا اجلانب من خالل احلفاظ 
مواردها  وا���س��ت��دام��ة  الإم����ارة  يف  بالبيئة  املرتبطة  امل��ع��امل  على 

الطبيعية .
للجزر  ال��رتوي��ج  على  القيوين  اأم  يف  البيئية  ال�سياحة  رك��زت  و 
القرم  اأ�سجار  حتيطها  الإم���ارة  �سرق  يف  تقع  والتي  لها  التابعة 
العام ومتيزت بجمالها الفطري و تنوعها  اخل�سراء على مدار 
ل��ل��ج��زر التي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  اإىل الأه��م��ي��ة  اإ���س��اف��ة  ال��ب��ي��ول��وج��ي، 
اك�سبتها مكانة ا�ستباقية على خارطة ال�سياحة البيئية و متكن 
العريق  تاريخها  على  التعرف  الأث��ري��ة  باللقى  املهتم  ال�سائح 
عديدة،  زمنية  حقب  اإىل  تعود  التي  الأث��ري��ة  الكت�سافات  م��ن 
التي ا�سبحت وجهة  ف�سال عن متتع الإم��ارة بجمال �سواطئها 
ال�ساطئية  الأن�سطة  البحرية ملمار�سة خمتلف  الريا�سات  ملحبي 

كالريا�سات ال�سراعية والقفز باملظالت.
ويعد خور اأم القيوين الذي يف�سل املدينة واملمتد علي طول 35 
12 مرتا  اإيل  وعمق من مرت  كم   5 ايل  كيلو  وعر�س من  كم 
الدولة فهو ي�سم على جانبيه  من �سمن اخل��ران اجلميلة يف 

ال�سينية وج���زر �سغرة  اأب���رزه���ا ج��زي��رة  جم��م��وع��ة م��ن اجل���زر 
باأ�سجار  امل��زي��ن��ة  ال�����س��واط��ئ  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ك��ج��زي��رة احل��رم��ل��ة 
التي  البيئية  ال�سياحية  ميزه  مينحها  ما  اخل�سراء  املنجروف 

جتذب ال�سائحني املهتمني بهذا النوع من الطبيعة.
التي متتاز بجمالها  القيوين  ام  اأكربها يف  و  اأه��م اجل��زر  و من 
البيئي و كنزها التاريخي هي جزيرة ال�سينية التي تقع على بعد 
كيلو مرت �سرق مدينة اأم القيوين لها طبيعة طبوغرافية جعلت 
املنت�سر  الأخ�سر  النباتي  الغطاء  ب�سبب  طبيعية  حممية  منها 
على �سطحها ومنو ا�سجار املنجروف و القرم مما جعلها جاذبة 
كالنور�س  بكرثة  فيها  تنت�سر  التي  الطيور  اأن���واع  م��ن  للعديد 
اإىل وجود  ب��الإ���س��اف��ة  ال��غ��اق  وامل��ال��ك احل��زي��ن و ط��ائ��ر  والن�سر 

ال�سباء فيها بكميات كبرة .
قدمي  ب��ت��اري��خ  اجل��زي��رة  حتظى  الطبيعي  جمالها  ج��ان��ب  واإىل 
اأكدتها الكت�سافات الأثرية يف جزيرة ال�سينية  وح�سارة عريقة 
والتي اأكدت من خالل الأثار املكت�سفة تاريخها احل�ساري الذي 
ال�سدفية  ال��ت��الل  م��ن خاللها  ب��رزت  ق��دمي��ة،  اإىل ع�سور  يعود 
يف  لها  ال�سيادين  اعتماد  على  دلت  التي  والرخويات  املحار  من 
تلك احلقبة كغذاء، بالإ�سافة اإىل العثور على الك�سر الفخارية 
املحلي �سنع  كالفخار  الأن��واع  الكاملة خمتلفة  اجل��رار  بع�س  و 
امل��ع��روف بفخار جلفار وامل���وؤرخ م��ا بني  حملي وه��ي م��ن النمط 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   ، امل��ي��الدي  ع�سر  وال��ت��ا���س��ع  ع�سر  ال�سابع  ال��ق��رن 
اكت�سف الفخار املزجج و يعود تاريخه اإىل الع�سر الإ�سالمي ما 
بني القرن ال�سابع ع�سر والتا�سع ع�سر امليالدي ، اإىل جانب وجود 
العديد من الأث��ار التي يعود تاريخها للع�سر العبا�سي و وجود 
تقليد البور�سالن ال�سيني الذي ميتاز بزخارفه الرقيقة ويوؤرخ 

اإىل القرن التا�سع ع�سر امليالدي .

بها  يوجد  ال�سينية  ج��زي��رة  يف  الث��ري��ة  اللقى  اإىل  بالإ�سافة  و 
ب��رج��ان م��ع��روف��ان حم��ل��ي��اً ب������ »ب����رج ال��ن��ه��ار وب����رج ال��ب��ح��ر« كانا 

ي�ستخدمان يف املا�سي لإنارة طرق ال�سفن.
اأما اجلزيرة الثانية التي تعد من اجلزر املعززة لل�سياحة البيئة 
»الع�سر  اإىل  تاريخها  وي��رج��ع  الأك��ع��اب  الإم����ارة ه��ي ج��زي��رة  يف 
احلجري احلديث« الذي يوؤرخ بني �سبعة اآلف و�ستة اآلف �سنة 
و  ال�سيادين  ج��زي��رة  عليها  يطلق  ك��ان  و  احلا�سر،  ال��وق��ت  قبل 
وال�سنارات  وال�سكاكني،  ال�سيد،  اأدوات  على  العثور  ب�سبب  ذلك 
ال�����س��وان، ودلت  واأح��ج��ار  وال��ع��ظ��ام،  الأ����س���داف،  امل�سنوعة م��ن 
املكت�سفات التاريخّية على اأّن �سكان اجلزيرة امتهنوا �سيد البحر 
م��ن الأ���س��م��اك وال��ل��وؤل��وؤ منذ اأق���دم الع�سور .. وم��ن اأه���م م��ا مت 
اكت�ساف مقربة كبرة حليوان الأطوم  اكت�سافه يف اجلزيرة هو 
املحيط  �ساحل  على  يعي�س  ك��ان  ال��ذي  البحر  ببقر  يعرف  ما  او 
اأمتار   4 اإىل  ي�سل طوله  ال��ه��ادي حيث  املحيط  وغ��رب  الهندي 
وميكن اأن ي�سل وزنه اإىل 400 كيلو غرام.... وك�سفت حفريات 
ال�سياحة  دائ��رة  اإ���س��راف  حتت  تنفيذها  مت  التي  الكعاب  جزيرة 
والآثار يف اأم القيوين قيام �سكان اجلزيرة يف تلك احلقبة انتقاء 
بقايا الأطوم بعناية ور�سفها لت�سكل بناء بحجم كبر من عظام 
ال�سدفية  اللقى  اكت�ساف  اأن  كما  حم��دد  اخ��ت��ي��ار  وف��ق  منتقاة 
واحلجرية كانت مو�سوعة ب�سكل مق�سود وهي مكونة من حلي 
ثدييات  بقايا  اإىل  اإ�سافة  النادرة  الأدوات  من  ونخبة  �سخ�سية 

اأر�سية .
و تعمل دائرة ال�سياحة و الأثار يف ال�سنوات الأخرة على الرتويج 
للمواقع ال�سياحية البيئية يف الإمارة من خالل تنفيذ الربامج 
الأهمية  ت��ربز  و  ال�سياحة  النوع من  ه��ذا  التي تعزز  امل��ب��ادرات  و 

البيولوجية و احل�سارية للمواقع ال�سياحية يف الإمارة .

حور �لنعيمي وميثة �ل�شويدي تفوز�ن مبنحة رود�ض  �لإمار�ت لعام 2021

�صمن خمرجات �ل�صر�كة �ل�صرت�تيجية بني �لإمار�ت و�أوزبك�صتان

تكرمي �لفائزين بجائزة �أف�شل تطبيق خدمات حكومية لطالب �جلامعات �لأوزبكية 

�نطالق فعاليات �لأ�شبوع �لوطني للوقاية من �لتنمر يف �لبيئة �ملدر�شية
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

نظم الأر�سيف الوطني ور�سة تثقيفية 
وطنية افرتا�سية )عن بعد( بعنوان: 
قيم  الوظيفية..  الوطنية  "الهوية 
بالقيم  فيها  عليا" ع��رف��ْت  وواج��ب��ات 
الوطنية  للهوية  ال�سامية  وامل��ع��اين 
الوظيفي  ال��ع��م��ل  ب��اإت��ق��ان  ورب��ط��ت��ه��ا 
ا�ستهدفت  وق���د  ال���وط���ن،  خ��دم��ة  يف 
للوطن  النتماء  تعزيز  الور�سة  هذه 
نفو�س  يف  احلكيمة  لقيادته  وال���ولء 
وغر�س  الوطني،  الأر���س��ي��ف  موظفي 
ال�����س��ع��ور ب��امل�����س��وؤول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة لدى 
يف  ج��ه��داً  ي��دخ��روا  ل  العاملني حتى 

�سبيل اإجناز العمل واإتقانه.
العلي  ح�����س��ن��ي��ة  ال����دك����ت����ورة  واأي��������دت 
التي  التعليمية  الربامج  ق�سم  رئي�س 
حماور  جميع  ال��ور���س��ة  يف  ح��ا���س��رت 
ال��ور���س��ة ب����الإجن����ازات ال��ت��ي حتققت 
زايد  ال�سيخ  املوؤ�س�س  القائد  يد  على 
ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان – ط��ي��ب اهلل 
قيمه  من  انبثقت  التي  وروؤاه  ث��راه- 
وماآثره، ومن حبه لوطنه واإخال�سه 
الذي  النهج  اأه��م��ي��ة  واأك����دت  ل�سعبه، 

و�سعته القيادة احلكيمة التي نتاأ�سى 
ب��ه��ا يف حت��ق��ي��ق ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز يف 
جميع اأعمالنا التي ت�سّب يف م�سلحة 
ا�ستلهام  اأهمية  اإىل  م�سرة  الوطن؛ 
الر�سيدة  ق���ي���ادت���ن���ا  م����ن  ال�����درو������س 
ال��ع��م��ل والإخال�س  اإت��ق��ان  اأج���ل  م��ن 
والإي��ج��اب��ي��ة وه���ذه م��ن اأه���م مفاتيح 

النجاح والتميز وقهر التحديات.

تابعها  -ال���ت���ي  ال���ور����س���ة  واأو����س���ح���ت 
اأهم  ال��وط��ن��ي -  م��وظ��ف��و الأر����س���ي���ف 
الهوية  ب��ه��ا  ت���ق���رتن  ال���ت���ي  ال���رك���ائ���ز 
اأخالقيات  الوطنية الوظيفية، مثل: 
وال�سنع  ال�ساحلة،  واملواطنة  العمل، 
وحثت  الذاتية،  والتنمية  الإم��ارات��ي، 
املتنامي  الوطني  الوعي  اأهمية  على 
الوطنية،  الهوية  على  ي�ستند  ال��ذي 

عالمات  اإىل  بالتف�سيل  وت��ط��رق��ت 
الهوية الوظيفية.

– ال���ت���ي قدمها  ال���ور����س���ة  وو���س��ع��ت 
التقنيات  ع���رب  ال��وط��ن��ي  الأر����س���ي���ف 
اتبعه  ال����ذي  الأ����س���ل���وب  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة- 
الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي يف ح��ر���س��ه على 
حياة املنت�سبني اإليه منذ بداية انت�سار 
فرو�س كوفيد19 وهو )العمل عن 
ب��ع��د( واأ���س��ب��اب ال��ن��ج��اح ال���ذي حققه 
الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي، وان��ت�����س��اره على 
اأعماله  وا�ستمرار  التحديات،  جميع 
اإىل حب  ذل����ك  واأع�������ادت  وخ���دم���ات���ه، 
ال���وط���ن والإمي�������ان ب�������اأداء ال���واج���ب، 
والولء  بالنتماء  الإح�سا�س  وعمق 

الوطني.
وتطرقت الور�سة اإىل الهوية الوطنية 
و�سلطت  ال�سيا�سية،  القيادة  فكر  يف 
ال�����س��وء ع��ل��ى ب��ع�����س امل��ف��اه��ي��م مثل: 
الور�سة  واأث����رت  ال��وط��ن وال��وظ��ي��ف��ة، 
ب��ق��ي��م امل���واط���ن���ة يف ف��ج��ر الإ����س���الم؛ 
خدمة  يف  الإخ�����ال������س  اأن  م����وؤك����دة 
هو  الواجب  اأداء  يف  والإتقان  الوطن 
ال��دي��ن الإ�سالمي  اأه���م م��ب��ادئ  اأح���د 

احلنيف والهدي النبوي ال�سريف.

•• دبي -وام:

اإبراهيم  ب��ن  ح�سني  م��ع��ايل  ت��راأ���س 
 ، والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي 
اللقاء الت�ساوري، الذي �سم قيادات 
الوزارة وفريق ال�ستعداد للخم�سني 
ال��ق��ادم��ة م���ن م��ك��ت��ب رئا�سة  ع���ام���اً 
موؤ�س�سات  وم��دراء  ال���وزراء،  جمل�س 
ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل،ل�����س����ت����ع����را�����س 
ال�ستعداد  خطة  مبادرات  ومناق�سة 
اخلا�سة  ال��ق��ادم��ة،  عاما  للخم�سني 

بالتعليم.
واأك�������د م���ع���ايل ح�����س��ني احل����م����ادي ، 
اأن  الف��ت��ت��اح��ي��ة،  كلمته  م�ستهل  يف 
ه����ذا ال��ل��ق��اء ي��ع��ك�����س ����س���ورة العمل 
من  امل�ستمر  وال��ت��ع��اون  ال��ت�����س��ارك��ي 
وامل�سي  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  اأج��ل 
امل�ستقبلية  قدماً يف حتديد الوجهة 
على �سعيد التعليم، وما يت�سل بها 
التعلم  م��ب��ادرات، ترثي م�سرة  من 
يف ال��دول��ة م��ن خ��الل ال��ت��ع��رف اإىل 
اخلا�سة  وامل����رئ����ي����ات  امل����ق����رتح����ات، 

باملبادرات امل�ستقبلية.
امل�ساركة يف و�سع  اإىل  ودعا اجلميع 
الت�سورات امل�ستقبلية، ملاهية التعليم 

لتحقيق  وال����ع����ايل،  ال���ع���ام  ب�����س��ق��ي��ه 
موقعنا  من  تعزز  ا�ستثنائية  قفزات 
تعليمياً على م�ستوى العامل، م�سراً 
قطاعاتها  مبختلف  الدولة  اأن  اإىل 
الر�سيدة،  ال���ق���ي���ادة  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
روؤى  اأف�سل ما لديها من  ت�ستدعي 
عاماً  للخم�سني  ا�ستعداداً  تطويرية 
اأي�ساً  علينا  يحتم  وه���ذا  ال��ق��ادم��ة، 
اأج��ل حتقيق  اأن نح�سد اجلهود من 
روؤى وتطلعات الدولة على ال�سعيد 

التعليمي.
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اإن  وق���ال 
ع�����ززت م���ن ق���ن���وات ال���ت���وا����س���ل مع 
املجتمع من خالل املن�سات الرقمية 
وموقعها الإلكرتوين، ومت تخ�سي�س 
التعليمية،  ال�سيا�سات  من�سة حلوار 
الهيئات  واأع�ساء  الرتبويني  داع��ي��اً 
التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  التدري�سية 
من  ومالحظاتهم  اآرائ��ه��م  لتقدمي 
اأجل ح�سد اجلهود الرتبوية والعمل 

بروح الفريق الواحد.
واأ�ساف معاليه، اأن الفرتة الأخرة 
الوزارة  بني  متنامياً  تعاوناً  �سهدت 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  م���ن  وال���ع���دي���د 
بالتعليم،  املعنية  واجل��ه��ات  ال��ع��ايل 

الربامج  اأج��ل �سياغة عدد من  من 
النوعية،  الدرا�سية  والتخ�س�سات 
من  ج�����ار  ال���ع���م���ل  اأن  اإىل  م�������س���راً 
ال�سيا�سات  من  الكثر  اإ�سالح  اأج��ل 
ونتطلع  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  وال��ع��م��ل��ي��ات 
التزود  اإىل  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  م��ن خ���الل 
باأفكار احل�سور واملقرتحات يف هذا 

ال�سدد.
دور  ت���ع���زي���ز  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع   : وق������ال 
يف  للم�ساهمة  ال��ع��ل��م��ي��ة،  الأب���ح���اث 
والتعرف  التعليمي،  النظام  تطوير 
كيفية  ع��ن  اجلميع  مقرتحات  اإىل 
املبنية  العملية  املنهجية  ا�ستخدام 
ت��ع��زي��ز وحت�سني  ال��ب��ح��وث يف  ع��ل��ى 
موؤكداً   ، بالدولة  التعليمي  النظام 
بالن�سبة  و���س��روري  كبر  دوره��ا  اأن 
ال�����ربام�����ج  ظ������ل  يف  ل����ل����خ����ري����ج����ني 
ي��ق��دم��ه��ا قطاع  ال���ت���ي  الأك���ادمي���ي���ة 
يحفزنا  ح���ي���ث  ال����ع����ايل،  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ن��ظ��ر يف التعلم  اإع�����ادة  ذل���ك ع��ل��ى 
التطبيقية،  وامل���ه���ارات  التطبيقي 
قدماً  م��ا���س��ي��ة  ال���دول���ة  اأن  ل���س��ي��م��ا 
على  قائم  اقت�ساد  نحو  التحول  يف 

املعرفة.
����س���رك���ات كربى  واأ�����س����اف : ه���ن���اك 

تتخذ  �سوف  نا�سئة،  واأخ���رى  عاملية 
من الإم��ارات، مقراً لها يف امل�ستقبل 
الدولة  تكون  لأن  ون�سعى  القريب، 
القت�سادية  ل��الأن�����س��ط��ة  م����رك����زا 
امل��ن��ط��ق��ة وم���رك���ز ج����ذب يف هذا  يف 
املجال، لفتاً اإىل اأن الدولة حتر�س 
املهارات  اأ���س��ح��اب  يتمكن  اأن  ع��ل��ى 
الراغبني  ال�سركات  من  واخل���ربات 
يف النتقال اإىل الدولة من الو�سول 
اإىل جمموعات بحثية وتعليم عايل 

اجلودة لأبنائهم.
اأن����ه ف��ي��م��ا يت�سل  واأو����س���ح م��ع��ال��ي��ه 
ب��ا���س��ت��ق��ط��اب ال��ط��ل��ب��ة ل��ل��درا���س��ة يف 
م��وؤ���س�����س��ات��ن��ا، ن�����س��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق منو 
اإىل  الطلبة  ا�ستقطاب  يف  م��ت��زاي��د 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
ليكونوا جزًءا من منظومة التطور 
يف  والتنموية  الإن�سانية  والنه�سة 

امل�ستقبل.
الدكتور  ����س���ع���ادة  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
حممد اإبراهيم املعال، وكيل الوزارة 
لل�سوؤوون الأكادميية للتعليم العايل 
موؤ�س�سات  اإىل  تتطلع  ال�����وزارة  اإن 
التعليم العايل لتلعب دورها املن�سود 
كبيوت خربة تدعم الوزارة يف و�سع 

التعليم  و�سيا�سات  خطط  وتنفيذ 
تتطلب  وال���ت���ي  امل��ق��ب��ل��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
للو�سول  اجل���ه���ود  ج��م��ي��ع  ت�����س��اف��ر 
ت�سبو  م��ا  اإىل  التعليمي  ب��ال��ن��ظ��ام 
اأن  واأ���س��اف  الر�سيدة.  القيادة  اإليه 
اخل���ط���ط امل��ب��دئ��ي��ة امل��و���س��وع��ة من 
املراحل  جميع  ت�سمل  ال����وزارة  قبل 
التعليمية بدءا من مرحلة الطفولة 
املبكرة اإىل التعليم العام ثم التعليم 
احلياة..  م����دى  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���ع���ايل 
يجب  امل��راح��ل  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سرا 
األ يتم التعامل معها ب�سكل منف�سل 
ت�سب  بحبث  تكاملي  ب�سكل  واإمن���ا 
املرحلة  يف  م��رح��ل��ة  ك���ل  خم���رج���ات 
اخلطط  اأن  اإىل  ولفت  تليها.  التي 
ترتكز  بحيث  و�سعها  مت  امل�ستقبلية 
ع��ل��ى حم�����اور رئ��ي�����س��ي��ة م���ن ناحية 
اجلودة والبتكار والفعالية والتواءم 
الوطنية  والأول��وي��ات  املتطلبات  مع 

والتطورات العاملية.
نبذة  ت���ق���دمي  ال���ل���ق���اء،  خ����الل  ومت 
للخم�سني،  ال���س��ت��ع��داد  خ��ط��ة  ع���ن 
وبع�س  امل������ح������اور  وا�����س����ت����ع����را�����س 
ف�ساًل  للخطة،  املقرتحة  امل��ب��ادرات 
مع  والت�ساور  املرئيات  مناق�سة  عن 

العايل  التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  ممثلي 
حول الق�سايا التعليمية امل�ستجدة.

خطة  امل���ج���ت���م���ع���ون  وا����س���ت���ع���ر����س 
ال�ستعداد للخم�سني ب�سكل عام، بدءاً 
 ،2071 امل�ستقبلي  املبكر  بالتعليم 
حيث يرتكز على التنمية امل�ستدامة 
ل�����راأ������س امل�������ال ال���ب�������س���ري وال����ق����وى 
العاملة يف مرحلة الطفولة املبكرة، 
للتكنولوجيا  الأم��ث��ل  وال���س��ت��ث��م��ار 
املعرفة  لإدارة  ال�سطناعي  والذكاء 
والبيانات بفعالية للو�سول لأف�سل 
الطفولة  مرحلة  يف  رقمية  حكومة 
املبكرة، ونظام تعليم مبكر يف العامل 
ذو جودة عالية ي�سمن التناف�سية يف 

مرحلة الطفولة املبكرة.
امل�ستهدف،  ال��ت��وج��ه  يخ�س  وف��ي��م��ا 
 ،2071 امل�ستقبلي  ال��ع��ام  للتعليم 
في�ستند اإىل منظومة تعليمية عاملية 

امل�ستقبل،  م���ه���ارات  ت��ع��زز  م��ب��ت��ك��رة 
العاملية  امل��واط��ن��ة  مفاهيم  وت��ك��ر���س 
ال�����س��ام��ل جل����ودة احلياة،  وامل��ف��ه��وم 
تعليمية  م���ن���ظ���وم���ة  ع����ن  ف�������س���اًل 
الفردي  ال��ت��ع��ل��م  م�����س��ت��دام��ة مت��ك��ن 
وترعى املوهوبني والفائقني، وبيئة 
تكنولوجية  مب��وا���س��ف��ات  تعليمية 
عاملية، وتعليم خا�س يعزز ال�سراكة 
على  احلكومي،وي�سجع  القطاع  مع 
اقت�ساد  على  وي��ح��اف��ظ  ال�ستثمار 
تعليمية  موؤ�س�سات  واأخ���راً  حيوي، 
متنوعا  ت���ع���ل���ي���م���ا  ت����ق����دم  خ���ا����س���ة 
ومتطورا وع��ايل اجل��ودة، ومتوائما 

مع مئوية الدولة 2071.
امل�ستهدف  ب��ال��ت��وج��ه  يتعلق  وف��ي��م��ا 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  للتعليم 
باجلودة  فيهتم   ،2071 امل�ستقبلي 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  يف  واحل��وك��م��ة 

والهيئات  املوؤ�س�سات  وكفاءة  العايل، 
ومواءمة  والأك���ادمي���ي���ة،  ال��ق��ي��ادي��ة 
خم�����رج�����ات ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ايل مع 
امل�ستقبلي،  العمل  �سوق  احتياجات 
وتطوير  العلمي،  البحث  ومت��وي��ل 
وتوفر  املتميزة،  البحثية  ال��ك��وادر 
للبحث  وحم��ف��زة  داع��م��ة  ت�سريعات 

العلمي.
امل�ستهدف  ال���ت���وج���ه  وب��خ�����س��و���س 
ل���ل���ه���ي���ئ���ة ال����وط����ن����ي����ة ل���ل���م���وؤه���الت 
على  ف��رتت��ك��ز   ،2071 امل�ستقبلية 
متقدمة  وطنية  موؤهالت  منظومة 
متطلبات  م�����ع  ت����ت����واك����ب  وم�����رن�����ة 
امل�ستقبلية،  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
وتطوير  ل��ت��ق��ي��ي��م  م��ت��ط��ورة  وب��ي��ئ��ة 
املواطنة  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وى  م���ه���ارات 
مدى  للتعلم  رائ���دة  عاملية  ومن�سة 

احلياة.

ح�شني �حلمادي: تعاون وثيق مع موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل 
ل�شياغة خطة �ل�شتعد�د للخم�شني يف جمال �لتعليم

 •• ال�شارقة -وام:

ال�����س��ارق��ة خ��الل جل�سته  ال���س��ت�����س��اري لإم����ارة  املجل�س  وج��ه 
علي  �سعادة  برئا�سة  الأول  قبل  اأم�����س  عقدها  التي  الرابعة 
اأعماله  �سمن  ال�ست�ساري  املجل�س  رئي�س  ال�سويدي  ميحد 
الت�سريعي  ال��ف�����س��ل  م���ن  ال���ث���اين  ال���ع���ادي  الن���ع���ق���اد  ل�����دور 
الإجراءات  حول  ال�سارقة  بلدية  اإىل  برملانيا  �سوؤال  العا�سر 
ومكاتب  املقاولني  متابعة  يف  البلدية  تتخذها  التي  والنظم 

ال�ست�ساريني.
وقال �سعادة ثابت �سامل الطريفي مدير عام بلدية ال�سارقة 
ت��ق��وم بتطبيق  ال��ب��ل��دي��ة  اإن  ال��ربمل��اين  ال�����س��وؤال  ع��ل��ى  رده  يف 

بدءاً  والبناء  الت�سييد  لئحة  ب�ساأن  املقرر  القانوين  النظام 
من التاأكد من توافر ال�سروط الواجب ا�ستيفائها يف املقاول 
جميع  وت��واف��ر  ال�سارقة  يف  العمل  يف  ال��راغ��ب  وال�ست�ساري 
املعاير وال�سوابط املقررة ومن ثم ت�سنيفه من خالل جلنة 
متخ�س�سة واإ�سدار الت�ساريح املنظمة لالأعمال وفق النظام 
القانوين. واأ�ساف الطريفي اأن العالقة القائمة بني امل�ستثمر 
ن�ساأت بالرتا�سي بني  واملقاول وال�ست�ساري عالقة تعاقدية 
بالتوفيق  العالقات  تلك  تكلل  اأن  الطبيعي  وم��ن  اأطرافها 
فتن�ساأ  عار�ساً  يعرتيها  اأن  اأو  م�سرتها  وت�ستكمل  والنجاح 
اخلالفات والنزاعات والبلدية مل تكن طرفاً يف التعاقد ول 

ينبغي لها اأن تتدخل فيه اإل وفق ما قررته الت�سريعات .

امل�ساريع التي  اإطالق عدد من  اأن البلدية �سباقة يف  واأو�سح 
الكفء قبل  وال�ست�ساري  املقاول  اختيار  امل�ستثمر من  متكن 
النجوم"  "ت�سنيف  م�سروع  ومنها  بينهم  العالقة  تن�ساأ  اأن 
ل��ت��ق��ي��ي��م ع��م��ل امل���ق���اول وال���س��ت�����س��اري ف�����س��ال ع���ن ت�سميم 
املقاول  وكل من  امل�ستثمر  بني  للعالقة  لعقد موحد  من��وذج 
وال�ست�ساري واإطالق نظام "ميزان الكميات" حول الدفعات 
ال�سمانات"  و"جدول  ال���س��ت�����س��اري  اأو  ل��ل��م��ق��اول  امل��ق��دم��ة 
م�سبقة  والت�ساميم  املخططات   " ونظام  "م�سار"  وبرنامج 
اخلا�سة  تو�سياته  م�سروع  املجل�س  ناق�س  كما  العتماد". 
اإمارة ال�سارقة  ب�سيا�سة هيئة المناء التجاري وال�سياحي يف 

والوارد من جلنة اإعداد م�سروع التو�سيات.

��شت�شاري �ل�شارقة يعقد جل�شته �لر�بعة 

•• ال�شارقة-وام:

غنائي  حفل  تنظيم  الوطني  ال��ي��وم  لح��ت��ف��الت  ال�سارقة  اإم���ارة  جلنة  اأعلنت 
مبنا�سبة اليوم الوطني يف مقر م�سرح املجاز بال�سارقة وذلك وفق الجراءات 

الحرتازية وتوفر اأعلى معاير الوقاية التي اأقرتها اإمارة ال�سارقة .
اليوم  ال�سارقة لحتفالت  اإم��ارة  املدفع رئي�س جلنة  �سعادة خالد جا�سم  واأك��د 

الوطني حر�س الإمارة على م�ساركة الدولة احتفالتها بهذه املنا�سبة العزيزة 
م�سددا على اتخاذ كافة معاير اللتزام وال�سوابط الحرتازية ال�سحية خالل 

احلفل الغنائي املقرر عر�سه على من�سة م�سرح املجاز بح�سور جماهري .
ونوه اإىل مزايا امل�سرح التي تتيح التباعد اجل�سدي وتنظيم احلفل مبا يحاكي 

اأهمية احلدث الوطني .
و�سيتم العالن لحقاً عن تفا�سيل احلفل .

•• دبي-وام:

ا�ستعر�س جمل�س البتكار العاملي ، اأحد مبادرات مركز حممد بن را�سد لالبتكار 
تطوير  جلهود  الداعمة  امل�ستقبلية  وال���روؤى  الأف��ك��ار  من  جمموعة  احلكومي، 
فاعلة  حلول  لإيجاد  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  احلكومي  البتكار  بيئة  وتعزيز 
اأف�سل لالأجيال  وبناء م�ستقبل  التنمية  تعزيز م�سرة  ي�سهم يف  ما  للتحديات 

القادمة.
جاء ذلك، خالل اجتماع املجل�س "عن بعد" و ح�سرت جانباً منه معايل عهود 

بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير احلكومي وامل�ستقبل .
البتكار  لبيئة  الداعمة  والتوجهات  امل�ستقبلية  اخلطط  فيه  امل�ساركون  وبحث 
احلكومي العاملي، مبا ين�سجم مع دور املجل�س يف ا�ستك�ساف الجتاهات والفر�س 

اجلديدة ودعم احلكومات للعبور اإىل امل�ستقبل وحت�سني حياة النا�س.
اإىل تعزيز قدرة احلكومات يف جمال البتكار  العاملي،  ويهدف جمل�س البتكار 
من خالل ن�سر وتعميم منهجية البتكار احلكومي، وامل�ساركة يف تطوير �سيا�سات 
حكومية قائمة على البتكار يف حكومة دولة الإمارات وحكومات العامل، و�سياغة 
تعزيز  ال�ساملة عرب  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  ا�ستباقية لتحقيق  ريادية  اأدوار 
اجلاهزية للم�ستقبل ملواكبة متطلبات املرحلة املقبلة وتلبية تطلعات املجتمعات. 
والبتكار  ال�سرتاتيجية  رئي�س  الها�سمي  ه��دى  ���س��ع��ادة  الج��ت��م��اع  يف  ���س��ارك 

احل��ك��وم��ي حلكومة دول���ة الإم�����ارات واأع�����س��اء جمل�س الب��ت��ك��ار ال��ع��امل��ي، جيف 
موليغان بروفي�سور الذكاء اجلماعي وال�سيا�سة العامة والبتكار الجتماعي يف 
كلية لندن اجلامعية، والدكتورة اإل�س ترويرنخت الرئي�س التنفيذي ملركز مار�س 
دي�سكفري دي�سرتيكت، ويوها لبانني املدير التنفيذي ل�سركة دميو�س هيل�سنكي 
يف  الإب���داع  ل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�س  بينيت  وب��ول  لال�ست�سارات،  الفنلندية 
"اآيديو"، وجوريت دي جونغ حما�سر يف ال�سيا�سة العامة بكلية هارفرد كينيدي، 
وماركو�س بونتوري اخلبر العاملي يف البتكار، وبينغ فو املوؤلفة ورائدة الأعمال 
الأمريكية. واأكدت هدى الها�سمي ، اأن حكومة دولة الإمارات ر�سخت منهجية 
عمليات  تبني  خالل  من  للم�ستقبل،  وال�ستعداد  اجلاهزية  تعزيز  يف  وا�سحة 
ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  جت�سيداً  ا�ستباقية،  روؤى  وف��ق  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
العمل  البتكار يف خمتلف جم��الت  ثقافة  تر�سيخ  "رعاه اهلل" ، يف  دب��ي  حاكم 
احلكومي لإيجاد حلول ا�ستباقية للتحديات ما يعزز جاهزية الدولة للعبور اإىل 
امل�ستقبل وحتقيق م�ستهدفات مئوية الإمارات 2071. واأ�سارت اإىل الدور املهم 
احلكومي،  البتكار  لتعزيز  امل�ستقبلية  امل�سارات  ر�سم  يف  العاملي  البتكار  ملجل�س 
مالمح  ت�سميم  خ��الل  من  املقبلة  للمرحلة  ل��الإع��داد  احلكومات  جهود  ودع��م 
واأهداف  ال��دول��ة  طموحات  لتحقيق  اجل��دي��دة  الفر�س  وا�ستك�ساف  امل�ستقبل 

التنمية امل�ستدامة.

�لأر�شيف �لوطني يوعي بالقيم و�لو�جبات �لتي حثت �لهوية �لوطنية �لوظيفية عليها

�ل�شارقة لحتفالت �ليوم �لوطني تنظم حفاًل غنائيا

•• اأبوظبي -وام:

العليا  اللجنة  مع  بالتعاون  الهمم  لأ�سحاب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  وف��رت 
لالأخوة الإن�سانية 100 ن�سخة من وثيقة الأخوة الإن�سانّية مت طباعتها 
بطريقة برايل للمكفوفني باللغتني العربية والجنليزية لو�سعها مبكتبة 
الت�سامح  اإىل  ال��داع��ي��ة  الوثيقة  ر�سالة  و���س��ول  ب��ه��دف  ال�سريف  الأزه���ر 
التحديات  م��ن ذوي  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  اإىل  امل�����س��رتك  وال��ع��ي�����س  وال��ت��ع��اون 

الب�سرية خارج الدولة مبختلف اللغات.
وكانت موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم اتفقت واللجنة العليا لالأخوة 
الإن�سانية على التعاون يف توعية اأ�سحاب الهمم بوثيقة الأخوة الإن�سانية 
للمكفوفني،  والإجنليزية  العربية  ب��راي��ل  لغة  اإىل  ترجمتها  خ��الل  م��ن 
وحتويلها اإىل ن�سو�س م�سجلة بلغة الإ�سارة العربية والإجنليزية املعتمدة 
لل�سم وجاءت املبادرة من اأ�سحاب الهمم موظفي موؤ�س�سة زايد العليا فئة 
املكفوفني برتجمة الوثيقة بلغة برايل العربية والإجنليزية وطباعة 100 
ن�سخة منها بهدف و�سول ر�سالة الوثيقة الداعية اإىل الت�سامح والتعاون 

والعي�س امل�سرتك اإىل جميع فئات املجتمع ومنهم اأ�سحاب الهمم.

مكتبة �لأزهر مب�شر حت�شل على 100 ن�شخة من وثيقة �لأخوة 
�لإن�شانية بطريقة بر�يل للمكفوفني من ز�يد �لعليا لأ�شحاب �لهمم

•• اأبوظبي-وام:

اأن����ور ن�سيبة وزي����ر دول����ة، وف���د دولة  ت���راأ����س م��ع��ايل زك���ي 
الإم��ارات امل�سارك يف منتدى باري�س لل�سالم، الذي عقد " 
عن بعد " عرب الت�سال املرئي خالل الفرتة من 11 اإىل 
الرئي�س الفرن�سي  فخامة  بح�سور  اجلاري،  نوفمرب   13

اإميانويل ماكرون.
املجتمع  من  م�ساركني  يجمع  �سنويا  حدثا  املنتدى  ويعد 
والقطاع اخلا�س للرتكيز على احللول  املدين واحلكومة 
املبتكرة للم�ستقبل . �سم وفد دولة الإمارات �سعادة يعقوب 
يو�سف احلو�سني م�ساعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل 

ال�سحي  هالل  حممد  و�سعادة  الدولية،  املنظمات  ل�سوؤون 
مدير اإدارة ال�سوؤون الأوروبية يف وزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل، و�سعادة علي عبد اهلل الأحمد �سفر دولة الإمارات 

لدى فرن�سا.
وناق�س امل�ساركون ال�ستجابة العاملية لوباء " كوفيد19- " 
واجلهود املبذولة لتعزيز النتعا�س امل�ستدام .. كما ت�سمن 
حول  وامل�ساريع  وال��ن��دوات  اجلل�سات  من  العديد  املنتدى 
الرتكيز  ومت  احلكومية،  امل��ب��ادرات  من  خمتارة  جمموعة 
اإىل  النقا�س  حلقات  وتطرقت  رئي�سية.  موا�سيع   3 على 
اأطر احلوكمة، والتعددية، واملدن امل�ستدامة، وال�ستثمارات 

الإن�سانية، وبرامج ال�سالم والتنمية.

�لإمار�ت ت�شارك يف منتدى باري�ض لل�شالم 

جمل�ض �لبتكار �لعاملي ي�شتعر�ض �لتوجهات �مل�شتقبلية لتعزيز �لبتكار �حلكومي 
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اآراء الكتاب

م�صاحة ن�صتعر�ص فيها �لأفكار و�لإبد�ع 
بهدف �إثر�ء �حلياة �لثقافية

 يعرب �لقارىء فيها عن ر�أيه ول ميثل وجهة نظر �ل�صحيفة
نتلقى م�صاركتكم عرب �لمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

يوم ��صتثنائي 
تقدم  املجتمع  فئات  وجميع  الوطني،  باليوم  الإم���ارات  دول��ة  احتفالت  تتواىل 
اأجمل ما لديها من اأفكار لتظهر دولة الإمارات باأجمل �سورة بني الأمم، وتعرب 
ن�سر  على  وم�سجعة  داعمة  بكلمات  الغايل  الوطن  لهذا  وانتمائها  ولئها  عن 

الطاقة الإيجابية بني املواطنني واملقيمني.
العام  ه����ذا  الح���ت���ف���ال  ولأن 
تكون  اأن  ف��الب��د  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا 
تفوق  والإب�����داع�����ات  الأف����ك����ار 
وتنتمي  التقليدي  ال��ت�����س��ور 
اإجنازات  يوازي  الذي  للتميز 
الإم��������������ارات امل���ت���ع���اق���ب���ة من 
اإط��������الق امل�������س���ب���ار واق������رتاب 
و���س��ول��ه مل��ك��ان��ه وه��دف��ه، واأن 
وفكرهم  ب��ق��ي��ادت��ن��ا  ن��ح��ت��ف��ي 
امل�������س���ت���ن���ر ال����������ذي ي����واك����ب 
اأدواته  الع�سر و ي�ستفيد من 
ولو  احلديثة،  كالتكنولوجيا 
لهذا  الإم����������ارات  ت��ف��ط��ن  مل 
اليوم  لوقفت  مبكرا  امل��ج��ال 
التحديات،  اأم�������ام  م���ت���ع���رثة 
ل����ك����ن اله�����ت�����م�����ام ب����ال����ذك����اء 

ال�سطناعي وتكري�س العلم خلدمة املجتمع يف �ستى املجالت، جعل منها دولة 
متقدمة وقادرة على تخطي ال�سعاب واإيجاد حلول جذرية لالأزمات الطارئة. 
والعمل  ال�سطناعي  الذكاء  بف�سل  كورونا  اأزم��ة  تخطى  من  الإم���ارات  متكنت 
الحرتازية  ب��الإج��راءات  املجتمع  والتزام  الوقاية  م�ستلزمات  وتوفر  بعد  عن 
للحد من انت�سار هذا الوباء، فلما كانت البنية التحتية جاهزة، عربت بها اإىل 
بر الأمان وحظيت الدولة باحرتام العامل، فالتعليم مل يتوقف بل ا�ستمر وفقاً 
مما  اأي�سا  بعد  ع��ن  مت��ت  الخ��ت��ب��ارات  حتى  بعد  ع��ن  والتعليم  الفنية  لالأليات 
اخلدمية  والأع��م��ال  �سغط،  حتت  التعليم  من  �سنة  تخطي  الطالب  على  �سهل 
امل�سبار  يكن  الذكية. مل  التطبيقات  الوقت عرب  تعمل طوال  كانت  واحلكومية 
هو الإجناز الوحيد، ولكن اإطالق القمر ال�سناعي اأي�سا يعترب واحداً من اأهم 
اخلطوات الداعمة للم�ستقبل، واأن تكون هذه الإجنازات بيد �سباب اإماراتي فهذا 
الإن�سان  لبناء  اليوم  لهذا  تعد  وه��ي  زم��ن  فالدولة منذ  الإجن��از احلقيقي،  هو 
وكان  الدولة،  اأجندة  و  ا�سرتاتيجية  ولتحقيق  منه  لال�ستفادة  قدراته  وتنمية 
ال�سباب عند ح�سن ظن القادة ، تعلموا يف الداخل واخل��ارج و �سقلوا مواهبهم 
بالعلم واملعرفة حتى �ساروا الأوائل. لهذه الأ�سباب ينبغي علينا اأن نبتهج ونفرح 
العام  ه��ذا  الوطني  باليوم  الحتفاء  ورق��ي،  تقدم  من  الإم���ارات  اإليه  و�سلت  ملا 
ياأتي معرباً عن جناحها يف اجتياز اأزمة كورونا وتوابعها، فالأفكار املبدعة هي 
التى �ستربز على ال�ساحة لكي تعرب عن �سعادتنا بها  بقيادتها الر�سيدة وتخطي 

�سنوات كثرة من التطوير والتنمية امل�ستدامة. 
�ل�صيماء حممد /خبري �إعالم و�صحافة 

خارج �ل�صندوق 
عمق  يف  ي�سرب  الن�ساط  فهذا  القدم،  منذ  والإع���الن  الدعاية  الإن�سان  مار�س 
التاريخ واأول ما يدر�س يف كليات الإع��الم هو تاريخ الإع��الن، فقد ا�ستخدم يف 
معلناً  بطبلة  النا�س  بني  مناد مي�سي  بوا�سطة  ال�سيا�سية  القرارات  بيانات  ن�سر 
عن الفرمان والقوانني، والباعة حتى الآن مي�سون يف ال�سوارع وهم ينادون عن 

ال�سلع وما يقدمونه من خدمات.
ومع التكنولوجيا احلديثة �سار الت�سويق بوا�سطة الهاتف والإذاعة والتليفزيون 
العن�سر  الإع��الن��ات  �سناع  وا�ستخدم  متنوعة،  ب��اأف��ك��ار  امل�ستهلك  وا�ستقطاب 
الإع���الن  وك���ان  وال��ري��ا���س��ي��ني،  الفنانني  م��ن  وامل�����س��اه��ر  ال��رتوي��ج  الن�سائي يف 

عدم  وي��راع��ي  اجلمهور  يحرتم 
فاملنتجات  الأ�سر  حياء  خد�س 
الن�ساء  ب��ا���س��ت��خ��دام  اخل��ا���س��ة 
كان يكتب عليها للن�ساء فقط، 
اأما اليوم فيظهر ب�سكل م�سف 
خ��ال م��ن احل��ي��اء، وب���داأ �سناع 
ال�ساحة  يدخلون  الإع��الن��ات 
لكرثة املناف�سة يف منتج واحد 
ومعظم  امل�سمى،  يف  ويختلف 
امل��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا �سلع  امل��ن��ت��ج��ات 
ا�ستهالكية غر ا�سرتاتيجية. 
وان����ت���������س����ر م�������س���ط���ل���ح خ�����ارج 
الآون��ة الخرة،  ال�سندوق يف 
التفكر  امل��ق�����س��ود م��ن��ه  وك���ان 
ب�����اأ������س�����ل�����وب غ�������ر ت���ق���ل���ي���دي 
�سناع  لالأ�سف  ولكن  ومبتكر، 

الإعالنات فهموا امل�سلح ب�سكل 
خاطيء، واأرادوا اأن يجودوا اأكرث ويبدعوا لدرجة البتعاد عن ال�سندوق مب�سافة 

كبرة جدا.
ال�سناديق  ك��ل  خ��ارج  الفكر  على  اعتمد  غ��ازي��ة  مياه  مل�سروب  ترويجي  اإع���الن 
والبتعاد عن املخازن الإبداعية، فيظهر بطل الإعالن واأمامه الزجاجة املعلن 
الر�سفة  عنها وبيده كاأ�س ي�سرب منها ر�سفة ومن خلفه دخان ومل يهتم، ومع 
اأن  ليبني  ال�سوت  ويظهر  مهتم،  غر  والفنان  املنزل  يف  النران  ت�سب  الثانية 
امل�سروب م�ستحيل يرتك مهما حدث، وامل�سحك اأن الهتمام ورد الفعل هو و�سع 
عنه.  املعلن  امل�سروب  مع  واختالطها  الإطفاء  مياه  ملنع  الكاأ�س  فوهة  على  يده 
واإعالن ترويجي غريب لنوع من اأنواع املراتب الإ�سفنجية، وطبعاً التفكر خارج 
ال�سندوق جر �سناع هذا الإعالن اإىل اأميال بعيدة جدا عن ال�سندوق،  تنام فتاة 
على املرتبة املعلن عنها، وبكل الطرق واأ�ساليب الإزعاج يحاول �ساب اإيقاظها ومل 
ت�ستيقظ، ويدخل �سوت املعلن باأن النوم على املرتبة ينقل النائم اإىل عامل اآخر. 
اأخفق �سناعها باملقارنة بني املعلن  واإعالنات كثرة مل�ساحيق واأجهزة كهربائية 
، فكان على كتاب  �سائع  ال�سندوق  التفكر خارج  املناف�سة، ولأن  واملنتجات  عنه 
الإعالنات العتماد على �سرب املناف�س بتظليل ال�سم اأو نزع ال�سعار ومدح املنتج 
وذم املناف�س، ونقول: اإن هذا عمل خارج ال�سندوق، ويف احلقيقة اإنه فعال خارج 
امل�ستهدف  املوجهة للجمهور  الإعالنات  عن  بعيداً  لرداءته  ال�سندوق لأنه قفز 
الذهنية  ال�سورة  اأن  �سناعها  ول  الإع��الن��ات  كاتب  ينتبه  ومل  عقله،  واح���رتام 

للجمهور تتعلق بق�سة الإعالن ون�سيان املنتج وا�سمه متاما.
حممد �أ�صامة 

�أ�صقاء �لروح 
الناي  كعزف  ت��واأم��ه��ا،  ع��ن  طويل  بحث  بعد  موعد  دون  �سدفة  الأرواح  تلتقي 
ال�سرب حول  ويلتف  ت�سبهها،  التي  ال��روح  تلك  فاين  ب�سوق  الأحا�سي�س  حترتق 
اأ�سئلة   راأيتك من قبل !هل وهل،  التقينا هل  واأي��ن  اأنف�سنا،  ن�ساأل  املواعيد  عنق 
معلقة بني النظرة الأوىل واحلديث الأول وبني  تلك ال�سورة التي ر�سمناها عن 

الروح التي ت�سبه روحنا.

ت��ل��ك ال������روح ال���ت���ي ح���اورن���اه 
واأخ����ربن����اه����ا  ك���ل ����س���يء عن 
ال��ع��ث��ور عليها  ق��ب��ل  اأن��ف�����س��ن��ا 
ت��خ��ربن��ا م��ا ل نعرفه  ن��راه��ا 
ولدت  وكاأنها  �سخ�سيتنا  عن 
بداخلنا وترعرعت بني قلبنا 
الذي  ال�سر  هو  وه��ذا  وعقلنا 
مل جند له اأي تف�سر غر اأن 
الأرواح تلتقي وتتاآلف، واأحيانا 
التي  الأرواح  تلك  م��ن  نهرب 
تعرفنا جيداً لأننا نعلم متاما 
التعلق  ع��ل��ى  جم�����ربون  اأن���ن���ا 
احل�سول  ن�ستطيع  ل  ب�سيء 
الن�سجام  بهذا  ونكتفي  عليه 

الكلمات وقد تت�سابق على �سفاهنا  الكلمات مع  الفكري والروحي .وقد تتعانق 
اأحيانا لنقول الأ�سياء بنف�س الأ�سلوب حتى اإننا يف قرارتنا وخياراتنا و بكل �سيء 
قد نت�سابه وهنا نبداأ بالبحث عن ثغرة ما بتلك الروح اإل اأننا نقف اأمام مراآتنا 
حتى واإن كانت يف وطن اآخر، فتحية لكل روح عانقت روحها على اأجفان الأقدار ، 

وا�ستقر القلب يف موطن تتدفق منه امل�ساعر ال�سادقة دون اأي غاية .
عايدة عيد 

�ل�صخ�صية �لرنج�صية
هو �سخ�س يرى نف�سه حمور الكون ويع�سق نف�سه حتى الثمالة، لديه حب الذات 
ب�سكل مفرط نابع من الغرور ال�سديد وحب ال�سيطرة على الآخرين بل ينظر 
خلدمته  حوله  من  ي�سّخر  اأن  يحب  حيث  وا�ستغاللية  دونية  بنظرة  للجميع 

وخدمة م�ساحله فقط.
 لديه الأنا عالية جداَ ولذلك جنده يتكلم عن نف�سه دوماَ ول ي�سمح لالآخرين 

ب���احل���دي���ث ع���ن اأن��ف�����س��ه��م اأو 
النقد  يحب  ل  راأيهم،  اإعطاء 
نف�سه  ي��رى  لأن���ه  يتقبله  ول 
م���ث���ال���ي���اَ و����س���اح���ب ق������رارات 
يف�سل  ل  و���س��ائ��ب��ة،  حكيمة 
يندمج  ول  اجل��م��اع��ي  العمل 
العمل  فريق  اأو  اجلماعة  مع 
التالعب  يف  رغ���ب���ة  ول����دي����ه 

بالآخرين. 
عالقاته  يف  فا�سل  الرنج�سي 
العاطفية  وحتى  الجتماعية 
لأن���ه اأن����اين وم�����س��اع��ره جافة 
ومتطلب يظلم الطرف الآخر 
ب�سدة لأنه يطلب الكمال دوماَ 
م��وج��ود، يحب  غ��ر  والكمال 
الهتمام الكامل به فقط ول 

يكرتث مل�ساعر من حوله ما يهمه هو نف�سه اأوَل واأخراَ ويح�سد النا�س دوماَ على 
نعمهم وينزعج من جناحاتهم بل يحاول اأذيتهم اأي�ساَ لأنه يرى نف�سه امل�ستحق 

الوحيد لأي نعمة اأو جناح ويحتقر اأي اإجناز لغره. 
الأب  من  الوراثة  ب�سبب  تكون  قد  والنف�سية  ال�سخ�سية  ال�سطرابات  هذه  اإن 
الأهل  فيه  اعتمد  التي  اخلاطئة  الرتبية  اأو  البيئة  ب�سبب  تكون  قد  اأو  الأم  اأو 
على الدلل الزائد وتنفيذ الأوامر دون تعليم حتمل امل�سوؤولية وتقبل واحرتام 
الآخرين، األوانه املف�سلة هي اللون الذهبي واللون الأبي�س وطبيعته نارية وهو 

ع�سبي، غيور وانفعايل اإىل اأبعد احلدود.
ومقبولة  ب�سيطة  تكون  ما  منها  متفاوتة  ب��درج��ات  تكون  ال�سفات  ه��ذه  طبعاَ 
لدى الآخرين ومنها ما قد ت�سل اإىل جنون العظمة، لذلك من الأف�سل جتنب 
التعامل مع مثل هذه ال�سخ�سيات امل�ستفزة ذات الطاقة ال�سلبية لكن يف حال كان 
اأمره فاإن الطريقة املثلى هي يف توفر الأمان النف�سي له ومنحه الثقة  يهمنا 
لأن هذا اأكرث ما يفقتده، وبتجاهل ردود اأفعاله وحتمل تقلباته املزاجية، اأعطه 
اأمام النا�س، جتنب اأن تناق�سه  اأب��داَ  دون اأن تنتظر منه املقابل ول تنتق�س منه 
منه  التقرب  ح��اول   .. له  جيداَ  م�ستمعاَ  كن  بل  اأثناء غ�سبه  تنتقده خا�سة  اأو 
واحتواءه نف�سياَ ..ادعمه ودعه ي�سعر اأنك موجود معه ولن تخذله بل اإنك حتبه 

بكل حالته ..واإذا ف�سلت يف ا�ستيعابه اأو تغيره اأو قبوله كما هو اأو ابتعد عنه. 
منال �حلبال /�عالمية 

�مل�صلحة �صحية �خليانة 
ا�سا�س  ، لنها  واح��د فقط  ل�سبب  كذلك  ولت��زال  امل�سلحة �سحية  كانت  لطاملا 
الن�سطة  او  الفكار  كتقارب   ، ا�سياء  جمموعة  يف  او  �سيء  يف  جتمع  عالقة  اي 
والهوايات او حتى تلك املتعلقة بال�سراكات املهنية وباملردود املادي ، وهذه النوعية 
من امل�سالح لبد وان تكون هي القا�سم امل�سرتك ما بني النا�س ، ولي�س �سحيحا 
القول: اإن عالقتنا مع النا�س بال م�سالح ! فذلك يعني انه ل يوجد داٍع ا�سا�ساً 

لتلك العالقة ! لن الذي يجعل النا�س متكافئني هو ما يجمعهم من م�سالح.
ولكن كيف ظلمت هذه امل�سلحة اإىل ان غدت �سحية ، ان الواقع غر ذلك متاماً 
اوقات  يف  جحودهم  او  البع�س  لبع�سهم  الط���راف  خيانة  ان  ه��ي  فاحلقيقة   ،
معينة ، جعلت النا�س تعتقد ان امل�سلحة هي ال�سبب ! وان عدم وجود امل�سلحة او 

وجودها دليل بقاء ال�سا�سات اجلامعة ما بني ال�سخا�س .
وكانت  معه  تعاملت  �سخ�س 
جتمعني به م�سلحة او فلنقل 
ذلك  اث����ن����اء  ويف   ، م�������س���ال���ح 
طرا  العالقة  يف  تغر  ح�سل 
امل�سرتكة  امل�سلحة  تنتهي  ان 
اجلانب  يف  كانت  اإذا  خا�سة   ،
اجلوانب  ويف  ط��ي��ب   ، امل����ادي 
هناك م�سالح  اي�ساً  الخ��رى 
ري��ا���س��ي��ة وه����واي����ات لزال����ت 
اي�سا  ل��ي�����س  ول��ك��ن   ، ج��ام��ع��ة 
، ان  هذا هو اجل��واب املنا�سب 
والتع�سب  والنكران  اجلحود 
اهم  م��ن  واخل��ي��ان��ة  والغ�سب 
ال�سباب الداعية لذهاب الود 
ال��ذي ميثل اجل��زء اله��م من 
مب�سلحة  ع���الق���ة  اي  ب���ق���اء 

لن��ه��ا ب���دون م�سلحة ل��ن ت��ك��ون ه��ن��اك ا���س��اًل ع��الق��ة ، ل ميكن ب��اي �سكل من 
ال�سكال ان يرتبط احد ب�سريك حياة ما مل يكونا جمتمعني يف روية واحدة على 
الق��ل، او هواية او فكر او ثقافة ، م�ستحيل ، ولكن اذا ح�سل اف��رتاق بينهما ، 
فهذا ل يعني ان امل�سلحة هي ال�سبب ، اذ اإن امل�سلحة الكامنة فيما ذكرت ل زالت 

باقية اإن كانت هواية اأو فكراً اأو ثقافة ، اذا ما الذي حدث او طرا.
الذي حدث هو انه مل يح�سل توافق على امل�سلحة ا�ساًل ، بقدر ما ح�سل تنافر 

دواعي  اه��م  واجلحود من  فاخليانة  ب��راء،  منها  امل�سلحة   ، اخ��رى  ا�سباب  لعدة 
انتقاء العالقات ما بني النا�س ، ولي�س امل�سلحة ، لن امل�سالح جتمع ، واخليانات 

تفرق ، امل�سلحة توفق واجلحود ميزق.
مري� علي /كاتبة 

�لهيكل �لإد�ري
عند  اأعينها  ن�سب  الإداري  التنظيم  اخلا�سة  وال�سركات  احلكومات  ت�سع  مل 
هذا  لأهمية  لكن  برتوكول،  ل�سكل  اأو  الوقت  وت�سييع  التباهي  ملجرد  تاأ�سي�سها 
التنظيم من ت�سل�سل عملية العمل وتنظيمها ومعرفة كل �سخ�س دوره املنوط له 
يف املنظومة التى يتم و�سع خطة ا�سرتاتيجية بعيدة املدى ومتو�سطة وقريبة 

املدى.
ل��ه��ا دوره����ا يف حتقيق عجلة الإن���ت���اج، والهيكل  ت��ل��ك اخل��ط��ط  وك���ل خ��ط��ة م��ن 
الوظيفي �سروري جدا لإجناح اأي عملية، فكل من ين�سم لفريق العمل له دور 
حمدد مع اختالف املهام، فاملدير مثال لبد واأن تتحقق فيه ال�سروط التى توؤهله 
لقيادة فريق عمل يوؤدي املهمة باقتدار وحتقيق الهدف، ومن اأهم هذه ال�سمات 
القرار  اتخاذ  واجل��راءة يف  التفكر  البديهة وعمق  و�سرعة  بالكيا�سة  يتمتع  اأن 
ومنح فريقه الفر�سة للتعبر والت�ساور، وحتليل القرارات والنتائج املرتتبة عن 
املعطيات، ول يعطي لنف�سه احلق يف ا�سطهاد اأحد اأع�ساء الفريق ملجرد احلب 
والكره، فامل�سار موجودة ول ميكن اأن نغفلها، لكن يف العمل لبد اأن تتنحى قلياًل 

لتحقيق الهدف.
املدير  �سخ�سية  يف  امل��ح��اب��اة 
جت��ع��ل��ه م��ه��ت��ز يف ال����ق����رارات 
ف��اق��داَ ج��زءاَ كبراً من ثقته 
احلقيقي  وامل��دي��ر  نف�سه،  يف 
اأع�ساء  اأف��ك��ار  يتبنى  م��ن  ه��و 
حق  ذي  لكل  ويعطي  فريقه 
ي��ن�����س��ب الأع���م���ال  ح���ق���ه، ول 
العليا  ال��ق��ي��ادة  ع��ن��د  لنف�سه 
للح�سول على نقطة يف ملفة 
ال��وظ��ي��ف��ي، ل��ك��ن ك��ل��م��ا منح 
الفريق حقهم وذكر اأعمالهم 
عن القيادات العليا للموؤ�س�سة 
احرتام  ن��ال  كلما  ال�سركة  اأو 
اإدارته  ح�سن  واأثبت  اجلميع 
ومتكنه من الرتفع والقيادة 

الناجحة.
فالهيكل الوظيفي مهم جدا وكلما كان من اأهل اخلربة ل من اأهل املحبة حتقق 
امل�سروعات وال�سركات  الثقة بكثر يف مثل هذه  اأهل  اأهم من  النجاح، فاخلربة 
و�سنوات  علمهم  خال�سة  يعطون  اخل��ربة  فاأهل  والإنتاجية،  اخلدمية  خا�سة 
عملهم يف املجال مما يتيح لهم الفر�سة يف بناء جدار متني وقواعد را�سخة يتم 
العتماد عليها يف الرتفاع، وتنظيم الهيكل الوظيفي واأهميته حتديد املهام وعد 
تدخل الأفرع على تخ�س�سات بع�سها اأي الف�سل املبا�سر بني الإدارات، وحتديد 
على جميع  يطلع  ال��ذي  املدير  مكتب  الإدارات يف  ه��ذه  كل  بني  للجمع  وظيفة 

الأوراق ل�سمها لبع�سها وخلق ن�سيج �سالح وبيئة عمل متميزة.
حممد �صعيب 

مقومات �لنجاح
ننظر اإىل الناجحني وهم على من�سة التتويج وكاأنهم �سقطوا عليها من ال�سماء 
بال معاناه اأو جهد منقطع النظر، ولأننا مل نَر م�سوار حتقيق الهدف والإ�سرار 
على بلوغ املراد، ومل نَر مدى امل�سقة والعقبات التى عرقلت م�سرتهم للو�سول 
والتخلف عن ركب  بالوقوف  اكتفى  ال��ذي  امل�ساهد  يفكر  اللحظة. مل  اإىل هذه 
على  ويتح�سر  التتويج  من�سات  فقط  لي�ساهد  وال��ع��زمي��ة،  والإ���س��رار  الطموح 
الناجحني متطلعاً اإليهم بعني الده�سة وال�ستغراب، مل يفكر للحظة يف مقومات 
النجاح وخو�س التجربة، وقد تنا�سى اأن خ�سال الناجح تتلخ�س يف عدة �سمات 
الهدف  النهاية، منها حتديد  اإىل هدفه يف  ال�سخ�س لي�سل  تتوافر يف  اأن  لبد 
والتخطيط له بعناية والعمل على التدريب و�سقل املعرفة والإقدام على املغامرة 
بال تردد اأو خوف من الف�سل، كما اأن الطموح ودعم الذات بالنماذج امل�سرفة اأمر 

وينمي  قيادياَ  ي�سنع  بديهي 
لتحقيق  ال�����س��خ�����س  ق������درات 
ال�سخ�سية  ولأن  ال���ن���ج���اح. 
الفطرة،  اأ���س��ا���س��ه��ا  ال��ق��ي��ادي��ة 
اكت�ساف  ال�����س��خ�����س  ف��ع��ل��ى 
املكت�سبة  ذاته وتنمية قدراته 
ويدعم  اإم��ك��ان��ي��ات��ه  ل��ر���س��خ 
اجتاهه نحو م�سرة التفوق، 
احلواجز  عند  ال��ت��وق��ف  دون 
وال���ع���ق���ب���ات ال���ت���ى ت��ق��اب��ل��ه يف 
�سمات  الو�سول، ومن  طريق 
الناجح التفاوؤل الدائم وعدم 
الغر  ب��ت��ع��ل��ي��ق��ات  اله���ت���م���ام 
الذي  املجال  يف  متخ�س�سني 
و�سعه هدف يف حياته، حتى 

بكل  الواقعي  عامله  يعي�س  اإن��ه 
حذافره ومقت�سياته من تلقي التدريب والعلم وبث روح املثابرة بداخله وتقومي 
الذات. النتماء لع�سرة الناجحني لي�س بالأمر ال�سهل، خا�سة من اأثبت وجوده 
بدون عوامل م�ساعدة اأو دعم من الآخرين، فالنجاح له مذاق اآخر ل ي�سعر به 
الناجح لدرجة من دراج��ات هدفه  الناجح، �سعور ل يو�سف حني يرتفع  �سوى 
ووعيه مبا يدور من حوله، درب الناجحني لي�س �سهاًل ومل يكن مفرو�ساً بالورود 
واإمنا باجلهد والتعب والإميان والثقة بالنف�س. النجاح ل يتحقق فقط بالدعاء 
والتواكل والإمي��ان املطلق، فالتوفيق بيد اهلل ملن �سعى واجتهد، والنجاح لي�س 
ال�سخ�س  اإثبات  النجاح هو  واإمن��ا  اأعمال متميز  اأ�سبح رجل  على من  مقت�سراً 
عندما  احلقيقية  ال�سعادة  فلحظة  ج��داً،  ب�سيط  ك��ان  ول��و  اأمله  وحتقيق  لذاته 
اأن ي�ستمر  يرتقي ال�سخ�س من معدل اإىل معدل اآخر لتحقيق حلمه، والنجاح 
التدرج لأعلى ويحافظ على مكانته التى و�سل اإليها، ف�ساًل عن جتديد احللم 
وا�ستمرار الطموح ويعترب كل مرحلة من مراحل العمر نقطة حتول لالأف�سل، 
والآراء  ال�سلبية  الطاقة  اأ�سحاب  عن  النجاح  يف  ياأمل  ال��ذي  ال�سخ�س  ويبتعد 

الهدامة، ويقرتب ممن يدعمونه بالأفكار ويرفعوه اإىل القمة. 
�ل�صيد �مام 

ر�صالة 
عندما تكون روابط العالقة ب�سخ�س قوية، فاإنه يقدم كّل �سيء من اأجلك لتعزيز 
هذه العالقة و ا�ستمرارها فيثبت لك يف كل مرة باأنه يحر�س بعدم التاأثر على 
نف�سيتك مبا تكره، لكن هناك من يتقرب منك ويبني عالقته معك على الوّد، و 

حينما يكدر نف�سك و ي�سّيق �سدرك يقول
ب�سبب  ال��ع��الق��ة  ج�����س��ور  الأي�����ام، حت��ط��م  م��ع  روا���س��ب  فتتكون  زع���ل(  مابيننا   (

ال�ستهانة بالبحث عن دوافع 
و حيثيات الزعل.

م���ا ����س���اأن م���زاج���ي ال����ه����ادئ و 
ب�سطحات  ال��ن��ف�����س��ي��ة  راح���ت���ي 
متى  اإىل  امل��ت��ق��ل��ب  م����زاج����ك 
يعني  حتملني(  تقول)  واأن��ت 
بتفرغ  ت�ستفزين  اأن  لك  يحق 
���س��ح��ن��ات��ك ال�����س��ل��ب��ي��ة وث�����ورة 
ليتعكر  ف�����رتت�����اح  غ�������س���ب���ك 
عي�ستي،  ت��ت��ن��ك��د  و  م����زاج����ي 
وب��ع��ده��ا ت��اأت��ي ل��ت��ع��ت��ذر بعذر 
اإنها �سغوط  اأقبح من الذنب 
ك�����اأن  و  ال���ع���م���ل  اأو  احل�����ي�����اة 
وحدك،  لك  خلقت  ال�سغوط 
واأن���ا م��ع��زول ع��ن ه��ذه احلياة 

التي تعي�سها، هل تعتقد اأن عالقتنا �ست�ستمر و اأنت على هذا احلال. 
فايز �لعر�بي �حلارثي/�صاعر

�ل�صعادة �لزوجية 
ملاذا العالقات الزوجية تاأخذ يف النحدار، ب�سبب عدم التخطيط غر املنا�سب 
اإهمال  من  يبداأ  وذل��ك  لالنحدار،  �سبيلها  الزوجية  احلياة  تاأخذ  البداية  منذ 
ال���ف���راغ، ون��دخ��ل يف ع��الق��ات وخيانات  ال��ب��دي��ل ل�سد  ال��ط��رف��ني وال��ب��ح��ث ع��ن 
الركام،  اأنقا�س  بني  بالبحث  جميعاً  وي�سيعون  القلوب  وتتحطم  وت�سدعات، 

فلنبداأ بتعديل اأنف�سنا يف كل الأمور.
 ون�ساأل هل النظافة ال�سخ�سية من اأ�سباب تدهور العالقات و�سبب التنافر بني 
العادات  يف  بالتغير  الآن  لنبداأ  بذلك،  الآخ��ر  للطرف  البوح  وع��دم  املتزوجني 
بني  الثنائية  العالقات  وتنظيم  الطيبة  والكلمة  بالحتواء  ويكون  وال�سلوك 
اجلانبني، وهو التجمل للطرفني ولن ياأخذ من وقتكم غر وقت حمدود باليوم 
والتطيب بالعطورات وال�سواك لالأ�سنان وهذا ما جاءت به ال�سنة املطهرة فَعْن 
اأَيُّ  و�سلم:  ِ �سلى اهلل عليه  اهللَّ ِلَر�ُسوِل  "ِقيَل  َق��اَل:  اأب��ي هريرة ر�سي اهلل عنه، 

ُه  ؟ َقاَل: »الَِّتي َت�ُسرُّ النِّ�َساِء َخْرٌ
اإَِذا َنَظَر، َوُتِطيُعُه اإَِذا اأََمَر، َوَل 
ا  َنْف�ِسَها َوَماِلَها مِبَ ُتَخاِلُفُه يِف 

َيْكَرُه (.
وه��ن��اك ك��ذل��ك اأم���ور متعددة 
منها تنظيم الوقت باجللو�س 
م�����ع ب���ع�������س���ه���م وال����ت����ك����ل����م يف 
ي��ك��ون يومكم  اأم����ور ع���دة ول 
ك��ل��ه��ا ب��الأ���س��ي��اء ال�����س��ل��ب��ي��ة بل 
ت�ساعد  ال���ت���ي  ب���الإي���ج���اب���ي���ات 
الطرفني لكتمال �سعادتهما.

حتى  املفرحة  الكلمات  انتقاء 
عند النقا�س يف تربية الأبناء 
خ����وف  دون  ب�����ه�����دوء  ت����ك����ون 
ونكتفي  عنوانا  ال�سدق  يكون 
املو�سوعات  ب��ه��ذه  ب��الأ���س��رار 

وي�ستقر  و���س��ع��ادة،  ه��دوء  يف  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  بحياتكم  وتنعموا  لتعي�سوا 
الأبناء جميعاً ب�سبب تفاين الأم والأب بتدابر الثقة املتبادلة ويكون هنا الأمان 

لبيت الأ�سرة وللمجتمع كافة.
فتنه �خلما�ص

ليظل يقر�أ
 ، ع��ام��ة، معار�س دول��ي��ة  ال��ق��راءة م��ن مكتبات  ك��ل مقومات  بالرغم م��ن وج��ود 
؟  القرائي  ال�سغف  اأي��ن   ، نف�سه  يطرح  �سوؤال   ، اإلكرتونية  كتب   ، متي�سرة  كتب 
املعرفة،  اإدراك  ذاته نحو  املبادر من  ال�سغوف  القارئ  اأزمة وجود  ملاذا ت�ساحبنا 
يف ت�سوري اأن الأزمة م�سبباتها لي�ست القارئ يف حد ذاته ، فقد عا�سرنا القارئ 
بالرغم من  الباعة �سباحا  لي�سرتيها من  ال�سحيفة  ينتظر  كان  الذي  العربي 
�سغف العي�س ، وتاأخذ منه �سويعات من النهار ليلتقط جممل ما ورد فيها حتى 
الثورة  القراء يف ظل  اأع��داد  تت�ساءل  ومل��اذا  اأين اخللل،  اإذن  املتقاطعة،  الكلمات 
املعلوماتية، يف اعتقادي هو ما طراأ على اللغة العربية من تطور كما يدعون ، 
فهل يا ترى لغتنا الأ�سيلة الر�سينة بحاجة اإىل التطور ، وقد نزل فيها القراآن 
الكرمي باإعجازه، ملاذا ن�سخم الأمور على القارئ بهذا الزخم املعقد من الألفاظ 

القارئ  تنفر  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
لغته  ب��غ��راب��ة  ي�سعر  وجت��ع��ل��ه 
وكاأنها لغة دخيلة لي�ست تلك 
اأو  اأ���س��رت��ه  م��ن  تعلمها  ال��ت��ي 

مدر�سته .
الأل����ف����اظ  اأن  ن�������درك  ن���ح���ن 
العربية عرب تاريخها الطويل 
وال�سال�سة  ب���امل���رون���ة  مت���ت���از 
لذا   ، ال���س��ت��ع��م��ال  و���س��ه��ول��ة 
ت�������س���اف���ر ال������زم������ان وامل����ك����ان 
ل��ت��ت��وي��ج��ه��ا على  والإن���������س����ان 
ع���ر����س ال���ب���الغ���ة وال���ب���ي���ان ، 
اخلامتة  ال��ر���س��ال��ة  وح��م��ل��ت 
هذا  وبعد   ، جمعاء  للب�سرية 
ح�����س��ور جل�سة  ي���وؤمل���ن���ي  ك��ل��ه 
حوارية يف مو�سوع ما ؛ لياأتي 

من يتحدث فيمزج لغة اجلمال بلغة اأخرى، وفجاأة يقف متلعثما قائال اأ�سعفوين 
بكلمة ... فاأنا ل اأجيد معنى الكلمة بالعربية وينطقها باللغة الأخرى ب�سال�سة 
، وهو من اأب واأم وجد عربي اأ�سيل ل اأعتقد هناك �سبب �سوى التهاون من ذات 

ال�سخ�س ظنا منه اأن ا�ستخدام لغة اأخرى هو ما ينعته باملثقف.
 بالرغم من ذلك فاإين اأجد هناك م�سكلة اأخرى بالرواة واملوؤلفني واملخططني 
با�ستكمال  �سغفه  ال��ق��ارئ  تفقد  ج��دي��دة  م�سطلحات  لإدخ���ال  ي��ل��ج��وؤون  ال��ذي��ن 
املو�سوع،  واأوؤكد اأن اأزمة القارئ تكمن باللغة امل�ستخدمة التي تعد و�سيلة توا�سل 
، اإما مع الآخر اأو مع ذاته ، فمثال عرب قراءته  يجد م�سطلح  ليقف حلظات عن  
القراءة  تفقده  متعة ا�ستكمال اجلملة، وبعد برهة من التفكر يجد اأن املق�سود 
هو ) و�سع القوانني ( كذلك اإدخال م�سطلح ) الأمتتة ( ويق�سد به التكنولوجيا 
و) الأن�سنة ( ويق�سد بها الإن�سان ، وق�س على ذلك الكثر الكثر وحني ن�ستف�سر 

عن �سبب هذا الإيغال ، تاأتي الإجابة اأن هذه هي الثورة الذهنية.
 يوؤملني هروب اأبنائنا اإىل لغات اأخرى بقولهم اأ�سهل من لغتنا ، اإن التم�سك باللغة 
الأم هو هوية ، وامتالك لغات اأخرى اإىل جانبها �سعة يف املعرفة ومتكني للثقافة 
ودعم لها، دعوة ملن يكتب لقارئ القرن 21 هوؤلء بع�سر ال�سرعة ، وب�سغطة زر 
، لتكن كتاباتكم  ، ل وقت لديهم للبحث عن تف�سر للمقروء  العامل  يطوفون 

مرنة �سل�سة بجمال حروف ال�ساد، ليظل هناك من يقراأ.
 د. نعيمة قا�صم 

�إعد�د �أ�صامة عبد�ملق�صود
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عربي ودويل

نقلت قناة اجلديد اللبنانية  اأم�س ال�سبت عن اللواء عبا�س اإبراهيم 
املدير العام لالأمن العام بلبنان قوله اإنه توجه اإىل دم�سق بعد زيارته 
وا�سنطن يف اإطار م�سعى لالإفراج عن املواطن الأمريكي اأو�سنت تاي�س 
الذي ُيعتقد اأنه حمتجز يف �سوريا. وقال اإبراهيم لقناة اجلديد اإنه 
زار دم�سق ملدة يومني واإنه على ات�سال بوالدة تاي�س ب�سفة منتظمة 
لإبالغها باأنه �سيوا�سل العمل ب�ساأن “ملف” جنلها. ون�سبت القناة 
اإىل اإبراهيم قوله “اأنا لن اأتوقف عن العمل بهذا املو�سوع ووعدت 
ات�سال  وا�سنطن وهي على  اأك��رث من مرة يف  التقيتها  التي  والدته 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  كان  الهاتف«.  م�ستمر معي عرب 
قد تبنى ق�سية تاي�س ال�سحفي بالقطعة وال�سابط ال�سابق يف م�ساة 
البحرية الأمريكية والذي اختفى اأثناء ممار�سة عمله ال�سحفي يف 
وقال عبا�س اإن زيارته لدم�سق جاءت بعد اأن زار  �سوريا عام 2012. 
وا�سنطن ال�سهر املا�سي حيث التقى مب�ست�سار الأمن القومي روبرت 
اأوبراين. كان م�سوؤول يف اإدارة ترامب قد اأكد يف 18 اأكتوبر ت�سرين 
اإىل  �سافر  الأبي�س  بالبيت  م�سوؤول  باأن  اأف��اد  تقريرا �سحفيا  الأول 
دم�سق هذا العام لعقد اجتماعات �سرية مع احلكومة ال�سورية �سعيا 
املرة  الزيارة هي  اآخ��ر. وكانت  اأمريكي  تاي�س ومواطن  لالإفراج عن 
الأوىل التي يجتمع فيها م�سوؤول اأمريكي رفيع امل�ستوى مع حكومة 

الرئي�س ب�سار الأ�سد يف �سوريا منذ اأكرث من ع�سر �سنوات.

 
جمهول  م��ن  ات�سال  ورود  بعد  حتقيقا  م��ون��رتي��ال  �سرطة  با�سرت 
ي�سر اإىل ح�سول عملية احتجاز رهائن يف مقر �سركة “يوبي�سوفت” 
اإىل انت�سار ع�سرات من  اأدى  الفرن�سية الكبرة لألعاب الفيديو، ما 

عنا�سرها على مدى �ساعات وتبني لحقا اأنه اإنذار كاذب.
واأكدت ال�سرطة م�ساءاأول اأم�س اجلمعة بالتوقيت املحلي اأن العملية 
انتهت بعد اإجالء ع�سرات املوظفني من املبنى اإثر �ساعات من القلق 
وعدم اليقني. وكتبت ال�سرطة يف تغريدة “العملية املرتبطة بات�سال 
تهديد  اأي  ي�سجل  مل  انتهت.  رهائن  احتجاز  عملية  بح�سول  يفيد 
ومل تقع اأي اإ�سابات«. وقالت ال�سلطات اإن “حتقيقا �سيجرى جلالء 

ال�سوء على الت�سال الذي ت�سبب بالنت�سار الكبر لل�سرطة«.
وقد تكون “يوبي�سفوت” وقعت �سحية ات�سال كاذب معروف با�سم 
“�سواتينغ” )كلمة �سوات بالنكليزية تعني وحدة تدخل يف ال�سرطة 
اأ”  الأمركية( على ما ذكرت �سحيفة “ل بر�س” وحمطة “تي يف 
الكندية مو�سحتني اأن هذه الطريقة تهدف اإىل اإيقاع ال�سرطة من 
اإىل النت�سار ب�سكل عاجل ويحبذها ممار�سو  ات�سال لدفعها  خالل 
يدر�سون  املحققني  اأن  بر�س”  “ل  واأو�سحت  اللكرتونية.  اللعاب 
ليوبي�سوفت �سممت  “م�ستاء من لعبة جديدة  اإمكان وقوف لعب 
�سرطة  وب����داأت  الت�����س��ال.  وراء  مونرتيال”  يف  منها  ك��ب��ر  ب��ج��زء 
املحلي  بالتوقيت   13،30 ال�ساعة  قرابة  وا�سعة  عملية  مونرتيال 

)18،30 ت غ( بعدما وردها الت�سال.

اأن ف��رو���س ك��ورون��ا امل�ستجد طال  اأم��رك��ي��ة  اإع���الم  اأف����ادت و���س��ائ��ل 
الرئي�س  حرا�سة  املكلف  الأمركية  ال�سرية  اخلدمة  جهاز  جم��ددا 

دونالد ترامب والرئي�س املنتخب جو بايدن والبيت الأبي�س.
عمالء  م��ن   130 م��ن  اأك���رث  اإن  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  وق��ال��ت 
اخلدمة ال�سرية اأ�سيبوا بفرو�س كورونا اأو اأنهم يف احلجر ال�سحي 

ب�سبب خمالطتهم اأ�سخا�سا م�سابني.
وقد ح�سل هذا التف�سي للفرو�س بعد اأن �سافر العديد من عمالء 
اخلدمة ال�سرية يف اإطار التجمعات النتخابية مع ترامب، والتي كان 

خاللها معظم امل�سوؤولني واحلا�سرين بال اأقنعة.
الأبي�س  البيت  �سهدها  ع��دة  اأح���داث  بعد  الإ�سابات  ه��ذه  تاأتي  كما 
خالل الأ�سابيع الثالثة املا�سية مبا فيها حفل نظم ملنا�سبة انتخابات 

3 ت�سرين الثاين/نوفمرب حيث مل ي�سع معظم احلا�سرين اأقنعة.
اإيجابية لفحو�س  نتائج  ع��ن  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  ع��دد  اأب��ل��غ  ذل���ك،  بعد 
كوفيد-19 التي خ�سعوا لها، وبينهم كبر موظفي البيت الأبي�س 
يقّل عن  ل  م��ا  اإّن  تاميز  نيويورك  وق��ال��ت �سحيفة  م��ي��دوز.  م��ارك 
اإ�سابتهم بالفرو�س يف  ال�سّرية قد ثُبتت  30 من عنا�سر اخلدمة 
فيما ُطلب  الأ�سابيع الأخرة، متحّدثة عن حالة تف�ّس “م�ستمّرة”، 

من نحو 60 اآخرين البقاء يف احلجر ال�سّحي.

عوا�شم

عمان

مونرتيال

وا�صنطن

مايكرو�شوفت تندد بهجمات 
�إلكرتونية رو�شية وكورية �شمالية

•• باري�س-اأ ف ب

نّددت �سركة مايكرو�سوفت بهجمات اإلكرتونّية �سّنتها “جمموعات حكومّية اأو �سبه 
حكومّية” رو�سّية وكورّية �سمالّية �سّد �سركات الأدوية ال�ساعية اإىل احل�سول على 
القانون”  “احرتام  فر�س  اإىل  احلكومات  داعيًة  امل�ستجّد،  كورونا  لفرو�س  لقاح 
يف الف�ساء الإلكرتوين. وكتب نائب رئي�س مايكرو�سوفت امل�سوؤول عن الأمن توم 
اأّنه  الفرن�سّية،  احلكومة  نّظمته  ال��ذي  لل�ّسالم  باري�س  منتدى  مبنا�سبة  ب��رت، 
جمموعات  ث��الث  م�سدرها  اإلكرتونّية  هجمات  اكت�سفنا  الأخ���رة،  الأ�سهر  “يف 
حكومّية اأو �سبه حكومية ت�ستهدف �سبع �سركات رائدة ُت�سارك مبا�سرًة يف البحث 
“�سرتونتيوم”  جمموعة  اأّن  واأ�ساف  كوفيد-19«.  جلائحة  وعالج  لقاحات  عن 
م�سدر  هي  ال�سمالّيتني،  الكورّيتني  و”�سريوم”  “زنك”  وجمموعَتي  الرو�سّية 
تلك الهجمات. ودعت مايكرو�سوفت “القادة الدولّيني اإىل فر�س احرتام القانون 
اأّن  اأّي نوع. وكتب برت  اأّي هجوم من  �سّد  الدويل الذي يحمي قطاع ال�سّحة” 
“جماعات  من  الهجمات  تاأتي  عندما  ذلك”  يف  “مبا  ُيطّبق،  اأن  يجب  القانون 
و�سبق  ح��دوده��ا«.  داخ��ل   - تدعمها  حّتى  اأو   - احلكومات  معها  تت�سامح  اإجرامّية 
ملايكرو�سوفت اأن اّتهمت “�سرتونتيوم” الرو�سّية مبهاجمة اأكرث من 200 منّظمة 
املجموعة  ه��ذه  وُتعرف   .2020 لعام  الأمركّية  الرئا�سّية  بالنتخابات  معنّية 
وقد مّت ربطها بهجمات  ا با�سم “فان�سي بر” اأو “اإيه بي تي 28”،  الرو�سّية اأي�سً

وا�سعة النطاق على الوليات املتحدة قبل انتخابات عام 2016.

�إطالق �شو�ريخ قرب تيغر�ي يف �إثيوبيا 

مقتل 2300 جنديًا �أرمنيًا يف معارك ناغورين قره باغ 

�جلوع ينه�ض �لإثيوبيني �لهاربني �إىل �ل�شود�ن 

•• باري�س-اأ ف ب

برخان  ق����وة  اأن  ف��رن�����س��ا  اأع���ل���ن���ت 
قيادي  ب�”حتييد”  قامت يف مايل 
عملياتي مت�سدد من ال�سف الأول 
ف�سال  ال��ق��اع��دة  بتنظيم  مرتبط 

عن 30 مت�سدداً اآخرين.
واأ�سادت وزيرة اجليو�س الفرن�سية 
بالعملية  بيان  يف  ب��اريل  فلوران�س 
التي تطلبت “و�سائل ا�ستخباراتية 
اع��رتا���س مكونة من  كبرة وق��وة 
�سنت  برية”  وق�����وات  م���روح���ي���ات 
اأغ م��و���س��ى الذي  ب��ا  ه��ج��وم��ا ع��ل��ى 
الع�سكري”  “القائد  باأنه  و�سفته 
ل�ما ت�سمى جماعة ن�سرة الإ�سالم 
ال����ك����وادر  و”اأحد  وامل�سلمني” 
ال��ت��اري��خ��ي��ني ل��ل��ت��ي��ار الإره���اب���ي يف 

)منطقة( ال�ساحل«.
مو�سى  اأغ  ب��ا  اأن  ال��ب��ي��ان  واأو����س���ح 
هجمات  ع����ن  م�������س���وؤول  “يعترب 

ع����������������������دة �������س������د 
املالية  ال����ق����وات 
وكان  وال���دول���ي���ة 
القادة  م���ن  ي��ع��د 
ال����ع���������س����ك����ري����ني 
امل������ت�������������س������ددي������ن 
ال���رئ���ي�������س���ي���ني يف 
م������������ايل م���ك���ل���ف 
تاأهيل  خ�سو�سا 
جمندين جدد«.

و����������������������س���������������������رح 
با�سم  امل���ت���ح���دث 
ه���ي���ئ���ة الأرك���������ان 

ال������ف������رن�������������س������ي������ة 
اأن  باربري  فريديريك  الكولونيل 
اجل��ن��ود ح��اول��وا اع��رتا���س �سيارة 
ي�ستقلها  ك����ان  ال���ت���ي  ال���ب���ي���ك-اآب 
اأ�سخا�س  اأرب����ع����ة  م����ع  اجل����ه����ادي 
اآخ��ري��ن مل ت��ع��رف ه��وي��ات��ه��م على 
ب��ع��د ح�����وايل م��ئ��ة ك��ي��ل��وم��رت من 

)�سمال  م��ي��ن��اك��ا 
�سرق مايل(.

اأن  واأ�����������س����������اف 
ب  كا لر ا “
امل���������دج���������ج���������ني 
فتحوا  بال�سالح 
ال��ن��ار ف��ج��اأة من 
ر�سا�سات واأ�سلحة 
ما  فردية”، 
ا����������س���������ت���������دع���������ى 
مو�سحا  ال�������رد، 
امل�����واج�����ه�����ة  اأن 
قرابة  ا���س��ت��م��رت 
وُقتل  دقيقة   15

خاللها الرجال اخلم�سة.
ق��وة برخان  م��ن  ق��َت��َل عنا�سر  كما 
اأم�س  اأول  اأول  اإره��اب��ي��ا    30 نحو 
على  نياكي  من  بالقرب  اخلمي�س 
بعد 180 كلم من موبتي يف و�سط 
اأع���ل���ن اجلي�س  م�����ايل، ح�����س��ب م���ا 

الفرن�سي اجلمعة.
الكوماندو�س  من  عنا�سر  وخا�س 
كانوا على منت طائرات هليكوبرت 
“�ساعات  مب��ق��ات��الت  وم��دع��وم��ني 
يف  الأر�س”  القتال على  ع��دة من 
“حتييد ع�سرات”  اإىل  اأدت  عملية 
املت�سددين بح�سب ما اأعلنت رئا�سة 
اأرك�������ان اجل��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي على 

تويرت.
اجلي�س  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
باربري  ف���ري���دري���ك  ال��ك��ول��ون��ي��ل 
“حوايل  ان  بر�س  فران�س  لوكالة 
ارهابية  ج��م��اع��ة  يف  ع�����س��وا   30
ت�سمى   م��ا  اىل  تنتمي  م�سلحة” 
وامل�سلمني  الإ�سالم  ن�سرة  جماعة 

ُقتلوا.
م�����راج  م����ق����ات����الت  ان  واأ�������س������اف 
دعمت  قتالية  تايغر  وم��روح��ي��ات 
ق�����وات ال��ك��وم��ن��دو���س اجل��ب��ل��ي��ة يف 

العملية.

•• كابول-اأ ف ب

القب�س  الأفغانية  ال�سلطات  األقت 
لهجوم  املدّبر”  “العقل  ع���ل���ى 
ا����س���ت���ه���دف ج���ام���ع���ة ك����اب����ول حيث 
الدرا�سة  قاعات  م�سلحون  اقتحم 
واأطلقوا النار على ع�سرات الطلبة 
بح�سب  ال�سهر،  �سابق من  يف وقت 
امل�ستوى  رف��ي��ع  م�����س��وؤول  اأف����اد  م��ا 

اأم�س الأول اجلمعة.
وق���ت���ل 22 ���س��خ�����س��ا ع��ل��ى الأق����ل 
عندما  ب�����ج�����روح   27 واأ�����س����ي����ب 
اجلامعة  م�سّلحني  ث��الث��ة  ه��اج��م 
يف ال���ث���اين م���ن ت�����س��ري��ن ال���ث���اين-
قاعات  يف  ال��ن��ار  مطلقني  نوفمرب 

الهجوم  وج��اء  ل�ساعات.  ال��درا���س��ة 
يف  العنف  من�سوب  ارت��ف��اع  ظ��ل  يف 
اأنحاء البالد والذي ازداد �سوءا يف 
من  الرغم  على  الأخ���رة  ال�سهور 
عقد احلكومة حمادثات �سالم مع 

حركة طالبان يف قطر.
وق�����ال ن���ائ���ب ال��رئ��ي�����س الأف���غ���اين 
ع��ل��ى �سفحته يف  ���س��ال��ح  اأم�����راهلل 
الذي  امل��دّب��ر  “العقل  اإن  في�سبوك 
كابول،  جامعة  اعتداء  خلف  يقف 

اأوقف«.
واأ�سار اإىل اأن املوقوف الذي خطط 
للهجوم يدعى عادل وهو ع�سو يف 
العتداء  وان��ت��ه��ى  ح��ق��اين.  �سبكة 

بعدما قتل امل�سّلحون الثالثة.

ُنّفذ  “العتداء  اإن  ���س��ال��ح  وق����ال 
وت�سويه  احل��ك��وم��ة  على  لل�سغط 
�سمعتها وجعلها تبدو �سعيفة اأمام 
ال�سعب«. وذكر اأن عادل، الذي كان 
طالبا يدر�س ال�سريعة الإ�سالمية، 
ل��ك��ن عائلته  ب��ان�����س��ر  م���ن ولي����ة 

تعي�س على اأطراف كابول.
واأفاد اأي�سا اأن “عادل كان مفقودا 
�سائعات  و�سط  �سنوات  ث��الث  منذ 
ت�سر اإىل اأنه توّجه لتلقي التدريب 

على احلرب والقتال«.
التحقيق معه  وك�سف عادل خالل 
اأ�سلحة من �سبكة  باأنه ح�سل على 
بح�سب  ال��ه��ج��وم،  لتنفيذ  ح��ق��اين 
�سبكة  ���ه���م���ت  اتُّ ول���ط���امل���ا  ����س���ال���ح. 

طالبان،  بحركة  املرتبطة  حقاين، 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ ه���ج���م���ات ����س���د ال����ق����وات 
ال��غ��رب��ي��ة وامل��دن��ي��ني وه���ي مدرجة 
على لئحة وا�سنطن للمجموعات 
اّتهم  الإره��اب��ي��ة. وبعيد الع��ت��داء، 
امل�سوؤولني  كبار  وغ��ره من  �سالح 
ح���رك���ة ط���ال���ب���ان ب��ت��ن��ف��ي��ذه. لكن 
اأعلن  الإره�����اب�����ي  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 

م�سوؤوليته عن الهجوم.
وق���ب���ل اأي�������ام ع���ل���ى وق������وع اع���ت���داء 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ت��ب��ّن��ى  اجل���ام���ع���ة، 
داميا  انتحاريا  هجوما  الإره��اب��ي 
تعليمي يف حي  م��رك��ز  ق���رب  اآخ���ر 
 24 بحياة  اأودى  ك��اب��ول  غ��رب  يف 

�سخ�سا.

فرن�شا تقتل قياديا مرتبطًا بالقاعدة يف مايل 

�عتقال »�لعقل �ملدّبر« لعتد�ء جامعة كابول 

�لأزمة �لقت�شادية يف تركيا 
متزق عائلة �أردوغان

•• لندن-وكاالت

قالت �سحيفة “فاينان�سيال تاميز” الربيطانية اإن حجم الأزمة القت�سادية يف 
اإىل  اإ�سارة  اأردوغ��ان، يف  اأ�سرة الرئي�س الرتكي رجب طيب  اإىل انهيار  اأدى  تركيا 

ا�ستقالة برات األبرق، وزير املال و�سهر اأردوغان من من�سبه.
ل اأعتقد اأن اأحداً كان ميكن اأن يتخّيل ما حدث، ول ميكن األبرق اأبداً ا�ستعادة 
العدالة  ح��زب  داخ��ل  كثرين   اإن  ال�سحيفة،  بهاوقالت  يتمتع  ك��ان  التي  ال��ق��وة 
والتنمية احلاكم كانوا يعتقدون اأن اأردوغان يعّد األبرق ليكون وريثه ال�سيا�سي، 
واأن الرئي�س الرتكي جعل من الوزير امل�ستقيل وزوج ابنته، ثاين اأقوى �سخ�سية 

يف احلكومة، واأن األبرق َيدين لأردوغان مب�سرته ال�سيا�سية.
وا�سع،  نطاق  على  ا�ستياًء  اأث��ار  ال��ذي  األبرق  على  �سيحزنون  قلة  اأن  اإىل  ولفتت 
“ي�سعر  اأنحاء تركيا، ونقلت عن م�سوؤول حكومي قوله:  اأع��داء يف جميع  و�سنع 

معظم النا�س بالرتياح لرحيله«.
وقال زميل �سابق للوزير امل�ستقيل: “ل اأعتقد اأن اأح��داً كان ميكن اأن يتخيل ما 

حدث، ول ميكن األبرق اأبداً ا�ستعادة القوة التي كان يتمتع بها«.

موقف �ألبريق
واأو�سحت ال�سحيفة اأن األبرق اأ�سر لأ�سهر على اأن تركيا تتفوق على القت�سادات 
نواب  التقى  اقت�سادي كبر، وكرر قوله، عندما  واأنها يف خ�سم حتول  املناف�سة، 
احلزب احلاكم يف الأ�سبوع املا�سي. ومت�سك اأي�ساً براأيه القائل اإن اللرة الرتكية، 
العام، لي�ست  الأمريكي منذ بداية  ال��دولر  التي فقدت نحو ثلث قيمتها مقابل 

املعيار الوحيد الذي يجب ا�ستخدامه للحكم على �سحة القت�ساد.
ويف املقابل، واجه اأردوغان يف الأ�سابيع املا�سية �سغوطاً متزايدة داخل حزبه، الذي 
عانى من تراجع يف ا�ستطالعات الراأي ب�سبب تداعيات جائحة فرو�س كورونا، 

وارتفاع تكاليف املعي�سة، ومعدلت البطالة، وتدهور قيمة اللرة الرتكية.
 

ف�صل
الفا�سل  التدخل  اإىل  الرتكي  القت�ساد  منه  يعاين  ال��ذي  الهائل  العجز  ويعود 
بقيادة األبرق لإنقاذ العملة والذي كلف تركيا ما يقارب 140 مليار دولر على 

مدى العامني املا�سيني.
اإردوغ����ان،  اأن  ت�سديق  امل�ستحيل  م��ن  اأن  يعتقد  البع�س  اأن  ال�سحيفة،  وذك���رت 
الأمور،  �سوء  ي��درك مدى  يكن  �سخ�سيات جتارية، مل  دوري  ب�سكل  يلتقي  ال��ذي 
لكن اآخرين ي�سرون على اأن ال�سبب هو تهمي�س املنتقدين واإحاطة نف�سه بالذين 
ال��واق��ع، وق��ال م�سدر على �سلة وثيقة  ُع��زل ع��ن  ال���ولء، وم��ن ث��م  ُيظهرون ل��ه 

ق ولكنه معقول«. باحلزب احلاكم: “اإنه اأمر ل ي�سدَّ
وختمت ال�سحيفة قائلة اإن “ما عا�سته تركيا طيلة اأ�سهر من م�ساكل اقت�سادية 
�سيا�سية  درام��ا  �سهد  اأ�سبوع  �سهدته منذ  ينذر مبا  ك��ان  اللرة  قيمة  وت��راُج��ع يف 

وعائلية بداأ با�ستقالة األبراق«.

“راأيت  ع��ام��اً   25 العمر  م��ن  تبلغ  مهند�سة  وه��ي  ج��ي��زرج��ي��ل،  روين  وق��ال��ت 
اجلنود  يقتلهن  اأن  خ�سية  ال�سر  وا�سلن  لكنهن  الطريق،  على  يلدن  ن�ساء 

الإثيوبيون«.
ومل يجد جابرا �سول�سي، طالب الريا�سيات البالغ 22 عاًما، غر بئر مياه 

يلجاأ اإليها اتقاء من الق�سف العنيف.
ويقول �سول�سي “اختباأت يف بئر اأثناء الق�سف ثم هربت خالل فرتة هدوء«.

وي�سيف حُمبطا “الآن اأنا يف ال�سودان واأظن اأن احلرب �ست�ستمر.. ل�ست متاأكًدا 
من اأنني �ساأمتكن من العودة اإىل اجلامعة«.

اجلنود  من  رماديا  و���س��روال  برتقاليا  قمي�سا  ارت��دى  ال��ذي  جيزريل  يقرتب 
ال�سودانيني وعاملني يف جمال امل�ساعدة الإن�سانية وميّد يده يتو�سل احل�سول 

على بع�س الطعام.
ولي�س جيزريل الوحيد الذي ي�ستجدي فتات اخلبز. فثمة املئات من الأطفال 

يف ال�سوارع، بع�سهم مع ذويهم والبع�س الآخر انف�سل عنهم و�سط حالة الذعر 
وهم يتقدمون يف قافلة طويلة ت�سم اآلفا من الإثيوبيني الآخرين املتجهني 

اإىل ال�سودان.
قال ال�سر خالد الرئي�س الإقليمي ملفو�سية الالجئني ال�سودانية، اإن ما ل يقل 
م�ساء  حتى  للم�ساعدة  طلباً  ال�سودان  �سرق  اإىل  ع��ربوا  اإثيوبي  األ��ف   21 عن 

اجلمعة.
واأو�سح لوكالة فران�س بر�س “اإنهم يوا�سلون القدوم”، م�سرا اإىل اأن الكثرين 

و�سلوا من بلدة ُحمرة الإثيوبية التي �سهدت بع�س اأعنف املعارك.
واأفاد �سحافيون جالوا يف املنطقة احلدودية بني اثيوبيا وال�سودان، اأن معظم 
ال�سودانيني  القرى  اأبناء  من  تاأتي  الالجئني  لالإثيوبيني  املقدمة  امل�ساعدات 

فيما ل تقدم الدولة اأو اجلمعيات اخلرية الكثر.
املاء  �سوى  اأ�سرب  “�سلم  عاًما   23 البالغ  �سالومون  تي�سفاي  الطالب  ويقول 

اأثناء امل�سي ملدة يومني، ومل يكن هناك اأي �سيء اآكله«. وي�سيف “ما اأن عربنا 
ال�سكان  واأعطانا  القرية  اإىل هذه  �سيارة  ال�سودانيني يف  بع�س  نقلنا  احل��دود، 

املحليون الطعام، لكن الكمية قليلة لدرجة اأننا نحتفظ بها لالأطفال«.
ويحاول اأهل هذه القرى احلدودية يف ال�سودان تقدمي ما ي�سعهم من م�ساعدة 
ا�ستنفاد  اإىل  منهم  الآلف  و���س��ول  ي���وؤدي  اأن  يخ�سون  اأن��ه��م  اإل  لالإثيوبيني، 

مواردهم املحدودة اأ�سال.
ا�ستقر  املخيمات،  يف  البقاء  م��ن  “بدل  اآدم  ج��م��ال  ال�����س��وداين  امل���زارع  وي��ق��ول 

الكثرون )من الإثيوبيني( يف حقولنا«.
وي�سيف لوكالة فران�س بر�س “لقد قطعوا اأ�سجارنا حلماية اأنف�سهم من اأ�سعة 
ال�سم�س ، بينما ينام اآخرون حتت النجوم يف حقولنا. وقد حان مو�سم ح�ساد 

الذرة، وقد اأخ�سر كل �سيء«.
اإىل  اأمامهم كان اللجوء  املتاح  اأن اخليار الوحيد  يف املقابل، يوؤكد الإثيوبيون 

ال�سودان.
اإنها لي�ست حربا �سيا�سية..  “اإنها حرب �سد �سعب تيغراي،  وتقول جيزرجيل 

اإنها حرب لبادتنا«.

•• الق�شارف-اأ ف ب

متلك اجلوع الطفل الإثيوبي تيدي�ست جيزريل البالغ ع�سرة اأعوام الذي فر 
مع اآلف من مواطنيه م�سيا على مدى يومني اإىل ال�سودان، هرًبا من القتال 

العنيف الذي ي�سهده اأقليم تيغراي.
ال�سم�س  اأ�سعة  30 كيلومرتاً حتت  وقد قطع جيزريل حايف القدمني م�سافة 
احلارقة، وانف�سل عن اأ�سرته مع �سيطرة اخلوف والفو�سى يف اإقليم تيغراي 

الإثيوبي.
الالجئني  وتدفق  اإثيوبيا  �سمال  يف  تيغراي  منطقة  يف  الت�سالت  قطع  ومع 
عرب احلدود النائية، اإىل ال�سودان املجاور، قدم الالجئون املرعوبون واملنهكون 
روايات هي الأوىل ل�سهود عيان عن القتال املتوا�سل يف منطقتهم منذ اأ�سبوع.

وتقول اأ�سمرة تيف�ساي وهي اأم تبلغ من العمر 31 عاما “ح�سل ق�سف مدفعي 
ووقعت غارات جوية ثم راأينا اجلنود يقرتبون وهربت مع طفلّي واأمي واأبي«.

الكثيف  الق�سف  ج��راء  الالجئني  من  الكثر  على  ال�سدمة  عالمات  وتبدو 
الذين يتهمون اجلي�س الثيوبي ب�سّنه.

•• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

اأمهرة  منطقة  يف  مدينتني  �ساروخي  هجوم  ا�ستهدف 
مع  اجلي�س  يتواجه  حيث  لتيغراي  املجاورة  الإثيوبية 
ال�سلطات املحلية، ما يعزز املخاوف من احتمال ات�ساع 
العديد  الذي ي�سهد توترات بني  البلد  النزاع يف  رقعة 

من املجموعات العرقية.
و�سقطت ال�سواريخ يف حميط مطاري مدينتي بحر دار، 
عا�سمة اأمهرة الواقعة على م�سافة 200 كيلومرت من 
حدود تيغراي، وقوندر التي تبعد 100 كيلومرت اإىل 
ال�سمال، وفق خلية الأزمة يف احلكومة. واأفاد �سكان عن 
وقوع انفجارات واإطالق نار م�ساء اأم�س الأول اجلمعة.
واأفاد طبيب من قوندر وكالة فران�س بر�س عن مقتل 
15 اآخرين، جميعهم جنود، فيما مل  �سخ�سني وجرح 

ترد اأي ح�سيلة على الفور من بحر دار.
“اأطلقت  تغريدة  يف  احلكومية  الأزم���ة  خلية  وكتبت 
اإىل  اأدى  �سواريخ باجتاه مدينتي بحر دار وقوندر ما 
اإىل  امل�سدر  ي�سر  ومل  باأ�سرار”.  فيهما  املطار  اإ�سابة 

وقوع اإ�سابات ب�سرية.
واأ�سافت “اأن جبهة حترير �سعب تيغراي ت�ستخدم اآخر 
الذخائر يف تر�سانتها”، يف اإ�سارة اإىل اجلبهة التي تدير 
احمد  الثيوبي  ال���وزراء  رئي�س  وبا�سر  والتي  املنطقة 
ال��ث��اين-ن��وف��م��رب عملية  ت�سرين  م��ن  ال��راب��ع  اأب��ي��ي يف 

ع�سكرية �سدها.
ميكائيل  غ��رب  دبرت�سيون  ت��ي��غ��راي  رئي�ساإقليم  وق���ال 
بهذا  علم  على  لي�س  اإن��ه  بر�س  فران�س  لوكالة  ال�سبت 
الهجوم ال�ساروخي م�سرا اإىل اأن حزبه جبهة حترير 
�سعب تيغراي الذي يدير املنطقة يعترب اأن “اأي مطار 

ي�ستخدم ملهاجمة تيغراي �سيكون هدفا م�سروعا«.

اأفاد �سكان وكالة فران�س بر�س، كما اأ�ساروا اإىل حدوث 
اإطالق نار لوقت ق�سر يف املدينتني بعد التفجرات.

انفجارين  “دوي  �سمع  اإن��ه  دار  بحر  �سكان  اأح��د  وق��ال 
واأ�ساف  غ(.  ت   19،50(  ”22،50 ال�ساعة  ح��وايل 
“ثم تالهما اإطالق النار ملدة 15 دقيقة وعاد الهدوء 

من جديد«.

ال��ط��ائ��رات املدنية  ب��ح��ر دار وق���ون���در  وي��خ��دم م��ط��ارا 
الإث��ي��وب��ي��ة عدة  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  ون��ف��ذت  والع�سكرية. 
اأ�سفرت  ال��غ��ارات  اأن  واأك���دت اجلبهة  تيغراي  غ��ارات يف 
عن مقتل مدنيني، دون اأن يكون بالإمكان التحقق من 

ذلك.
و���س��اد ال��ه��دوء بحر دار وق��ون��در اأم�����س ال�سبت وف��ق ما 

الب�سرية يف �سفوف قواتها مكتفية بالإعالن 
عن مقتل 93 مدنيا.

الأ�سبوع  مطلع  واأذرب��ي��ج��ان  اأرمينيا  وقعت 
اإطالق  لوقف  اتفاقا  رو�سية  برعاية  احلايل 
النار ينهي النزاع امل�ستجد. ويكر�س التفاق 
الأذربيجانية  القوات  حققتها  التي  املكا�سب 
على الأر�س وين�س على التخلي عن مناطق 

اإ�سافية ل�سالح باكو.
ال�سالم خالل  رو�سية حلفظ  ق��وات  ون�سرت 

الأ�سبوع الراهن يف منطقة النزاع.
اتفاق،  اإىل  ال��ت��و���س��ل  ع��ن  الع����الن  وت�سبب 
اقتحم  حيث  اأرمينيا  يف  غا�سبة  بتظاهرات 
ق�����س��رة م��ق��ر احلكومة  ل��ف��رتة  حم��ت��ج��ون 
والربملان. وتطالب املعار�سة با�ستقالة رئي�س 

الوزراء نيكول با�سينيان.
واأكد الرئي�س الرو�سي فالدمير بوتني من 
ن��اغ��ورين قره  امل��ع��ارك يف  اأن  جهته اجلمعة 
قتيل  اآلف  اأربعة  اأك��رث من  اأ�سفرت عن  ب��اغ 
ع�سرات  ع��ن  ف�����س��ال  ج��ري��ح  اآلف  وث��م��ان��ي��ة 

اآلف النازحني.

•• يريفان-اأ ف ب

من  اأك��رث  مقتل  الأول  اأم�����س  اأرمينيا  اأعلنت 
لل�سيطرة  ال��ن��زاع  يف  جنودها  م��ن   2300
على اإق��ل��ي��م ن��اغ��ورين ق��ره ب��اغ ال���ذي انتهى 
القوات  انت�سار  يكر�س  �سالم  اتفاق  بتوقيع 

الأذربيجانية.
با�سم  الناطقة  نيكوغو�سيان  األ��ي��ن��ا  وق��ال��ت 
في�سبوك  ع���رب  الأرم��ي��ن��ي��ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
ال�سرعي  الطب  جهاز  ت�سلم  ال�ساعة  “حتى 
جثث 2317 ع�سكريا بينها جثث مل حتدد 

هوية اأ�سحابها«.
ت���ب���ادل اجل���ث���ث مع  اأن ع��م��ل��ي��ة  واأو����س���ح���ت 
اإىل  م�سرة  بداياتها  يف  ت��زال  ل  اأذرب��ي��ج��ان 
ان “الأطراف املتحاربة ل متتلك حتى الآن 

اأرقاما نهائية«.
الآن  الأرمينية ت�سر حتى  ال�سلطات  وكانت 
يف  م��دن��ي��ا  و50  ج��ن��دي��ا   1339 مقتل  اإىل 

املعارك التي بداأت نهاية اأيلول/�سبتمرب.
يف املقابل، مل تك�سف اأذربيجان عن اخل�سائر 

باإطالق  ق��ام��ت  ال��ت��ي  اأن اجل��ب��ه��ة ه��ي  ث��ب��ت  ويف ح���ال 
ال�����س��واري��خ، ف��اإن��ه��ا تظهر ب��ذل��ك ق��درت��ه��ا ع��ل��ى اإخ���راج 
النزاع من معقلها. بينما اأكد قائد اجلي�س برهان جول 
يف 5 ت�سرين الثاين/نوفمرب اأن “احلرب لن ت�سل اإىل 

و�سط البالد” و “�ستنتهي” يف تيغراي.
اأن يجر  املراقبني ع��ن خ�سيتهم م��ن  واأع���رب ع��دد م��ن 
ال��ن��زاع يف ت��ي��غ��راي اإث��ي��وب��ي��ا اإىل ح��رب اأه��ل��ي��ة ل ميكن 
اأكرث  دول��ة  ث��اين  اإثيوبيا  اأن  وي��ذك��ر  عليها.  ال�سيطرة 
اكتظاظا بال�سكان يف القارة الفريقية مع اأكرث من مئة 
املجتمعة  ال�سعوب  ف�سيف�ساء من  وت�سم  ن�سمة،  مليون 

�سمن “الفدرالية العرقية«.
وهي  اأم��ه��رة،  ب��ني  القدمية  املحلية  ال��ن��زاع��ات  وتتكرر 
اأوروم���و،  بعد  اإثيوبيا  يف  عرقية  جمموعة  اأك��رب  ث��اين 
درات  اللذين  ال�سكان،  %6 من  ت�سكل  التي  وتيغراي، 

بينهما ا�ستباكات عنيفة يف املا�سي.
اإىل  الأم���ه���رة  ميلي�سيات  عنا�سر  م��ن  الآلف  وذه���ب 
جبهة  مواجهة  يف  الإثيوبي  اجلي�س  مل�ساعدة  تيغراي 
يف  الإقليمية  لل�سلطات  وف��ًق��ا  ت��ي��غ��راي،  �سعب  حت��ري��ر 

اأمهرة.
اأم�س اخلمي�س  اأول  اأول  ونددت منظمة العفو الدولية 
مبقتل ع�سرات املدنيني يف “مذبحة” �سهدتها منطقة 
“جبهة حترير  اإىل قوات تدعم  �سهود  ن�سبها  تيغراي، 
نفاه  م��ا  وه���و  الإق��ل��ي��م،  يف  احل��اك��م��ة  تيغراي”  �سعب 

دبرت�سيون.
وي�سود ا�ستياء كبر خا�سة يف �سفوف عرقيتي اأورومو 
“جبهة حترير  واأم��ه��رة -- الأك��رب يف البالد -- جت��اه 
�سعب تيغراي” التي كانت تتمتع ب�سلطة وا�سعة طوال 
املوؤ�س�سات  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  �سيطرت  ع��ق��ود  ث��الث��ة  ن��ح��و 

ال�سيا�سية والأمنية يف اإثيوبيا.
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ولن ت�سمح بعودته جمدداً.
معهد  مدير  ماكوفي�سكي،  ديفيد  عن  اللندنية  العرب  �سحيفة  ونقلت 
ال�سرق  يف  ال�سالم  وعملية  الأدن���ى  ال�سرق  �سيا�سات  مل�سروع  وا�سنطن 
اأن  بعد  19 حتى   � كوفيد  على  �سرتكز  اجل��دي��دة  الإدارة  اأن  الأو���س��ط، 
ظهرت بوادر التو�سل اإىل لقاح. ذلك لأن الآثار القت�سادية للجائحة 
املناخ والرعاية  اأخ��رى كتغرات  اأكرث م�سكالت  مريعة ج��داً، وتفاقمها 
اأبرزها  اخلارجية،  ال�سيا�سة  يف  اإ�سكالت  اإىل  بالإ�سافة  ذلك  ال�سحية، 
الأو�سط  بال�سرق  املعنيني  على  ف��اإن  ل��ذا  ال�سني.  م��ع  التعامل  كيفية 

“معايرة” توقعاتهم جيداً، واأل يتفاءلوا بتحرك جوهري و�سيك.
اأما نائب رئي�س املوؤ�س�سة الأمريكية للدفاع عن الدميقراطيات جونثان 
�سانزر، اأكد اأن بايدن يرث الكثر من امل�ساعب املحلية التي من �ساأنها 
التعامل مع  الأول��وي��ات. فهناك  اأدن��ى قائمة  اإىل  الأو���س��ط  ال�سرق  دف��ع 

الغدر، يف  بيد  باغتموها  التي  الدولة  امل�سرية مل تعد هي  الدولة  واأن 
وال�سعب  لأخطار خادعة،  اأ���س��راً  يكون  لأن  �سعبها  ق��ادت  ن��ادرة،  حلظة 
الكربى،  اخلديعة  اأمرا�س  �سد  وح�سانة  مناعة  لديه  �سارت  امل�سري 
الأمن  �سد  والتخابر  والتخريب،  والفو�سى  القتل  م�ساهد  ت��زال  فال 
باتت  وحكاماً،  �سعوباً  العربية  ال��دول  اأن  اأذهانه، كما  القومي ماثلة يف 
اأمام اأية حماولت، ملجرد التفكر يف تكرار اأي �سيء ي�ستبه  �سداً منيعاً 

اأنه �سد ا�ستقرار مفهوم الدولة الوطنية«.
اأن  الأو���س��ط  ال�سرق  �سحيفة  يف  الرميحي  حممد  الكاتب  اعترب  فيما 
الإخوان  وتنظيم  وح��زب اهلل  والقوى احلوثية  و�سوريا  اإي��ران  كاًل من 
الإرهابي، �سوف تكون �سديقة لالإدارة اجلديدة، ذلك حتليل ت�سطيحي 
وتب�سيط  عاطفي  موقف  على  اأي�ساً  ولكن  ال��ه��وى،  على  فقط  ي��دل  ل 

خُملٍّ اإىل “درجة الَعَته«.

•• عوا�شم-وكاالت

البيت  ب��اي��دن  ج��و  املنتخب  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  وي��دخ��ل  قليلة  اأ�سابيع 
الأب��ي�����س مل��دة 4 ���س��ن��وات، بعد اأن ف��از يف الن��ت��خ��اب��ات الأم��ري��ك��ي��ة على 
زائفة وحماولت  اآمال  دونالد ترامب، و�سط  الرئي�س احلايل  مناف�سه 
للم�سهد  ل��ل��ع��ودة  الإره���اب���ي  الإخ����وان  تنظيم  عنا�سر  قبل  م��ن  خبيثة 

ال�سيا�سي جمدداً.
ووفقاً ل�سحف عربية �سادرة، اأم�س ال�سبت، فاإن دعاة الفو�سى والتخريب 
من عنا�سر الإخوان يتوهمون اأن بايدن �سياأتي ب�سيا�سة جديدة ت�سب يف 
م�سلحتهم ح�سب اأمنياتهم، ول يدركون مفهوم املوؤ�س�سات ول ي�ستطيع 
الوقت  �سيا�ساته اخلا�سة، يف  املتحدة فر�س  الوليات  �سخ�س واحد يف 
التي ت�سهد فيه املنطقة العربية تغرات عميقة جتاه الإ�سالم ال�سيا�سي 

ي�ساعد  ال���ذي  النحو  على  الق��ت�����س��اد،  ب��ن��اء  اإع����ادة  اإىل   ،19 – كوفيد 
طبيعة  اأن  “اأعتقد  وق��ال  الداخل.  يف  ال�سيا�سي  النق�سام  معاجلة  على 
التفوي�س الذي عربت عنه نتائج النتخابات، تق�سي بعدم الرتكيز على 

اخلارج، واإبقاء الأمور مركزة يف الوليات املتحدة«. 
وانتقد الكاتب جمال الك�سكي يف �سحيفة البيان الإماراتية ما و�سفهم 
ومقاويل الهدم  ب�”فلول التخريب والقتل وقطاع الطرق ال�سيا�سية”، 
امل�سرية،  الوطنية  �سد  واملتحالفني  ال�سائعات،  ومروجي  القت�سادي، 
ربيع  ا�ستئناف موجة جديدة من  انتظار  يف  ال�ساطئ  على  واجلال�سني 

الفو�سى بعد جميء جو بايدن للبيت الأبي�س.
اأنهم ممثلو  يدعون  الذين  لهوؤلء  اأق��ول  “فى احلقيقة  الك�سكي  وق��ال 
حمددات  ع��دة  اإدراك  عليكم  اجل��دي��د،  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  وروؤي���ة  فكر 
ومتغرات جرت يف ال�سنوات الع�سر املا�سية يف املنطقة العربية والإقليم، 

�شحف عربية: �لإخو�ن يتوهمون ويحلمون ب� »�لتحالف« مع بايدن

الرو�سي  ال���رئ���ي�������س  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء   
والرئي�س  ب����وت����ني،  ف����الدمي����ر 
بول�سونارو،  ج���اي���ر  ال���ربازي���ل���ي 
فاإىل  ب��ي��ن��غ.  ج��ني  ���س��ي  وال�سيني 
ترامب  دون����ال����د  ���س��ي��ت��م��ك��ن  م��ت��ى 
املوقف؟  ه���ذا  ال���س��ت��م��رار يف  م��ن 
القانوين  ه��ام�����س��ه  ���س��ي��ت��ق��ّل�����س 
املقبلة...  الأ���س��اب��ي��ع  يف  ل��ل��م��ن��اورة 

نف�سر ملاذا.
   كما ج��رت ال��ع��ادة، كانت و�سائل 
الإع���الم الأم��ري��ك��ي��ة )���س��ي ان ان، 
بي  �سي  �سي،  بي  اأي  نيوز،  فوك�س 
ا����س، ان ب��ي ���س��ي، اإل����خ( ه��ي التي 
النتخابات  يف  ال���ف���ائ���ز  اأع���ل���ن���ت 
تعتمد  بذلك  وللقيام  الرئا�سية. 

و�سائل الإع��الم على النتائج غر 
الر�سمية التي تنقلها الوليات.

   يف الواقع، مل يتم النتهاء من 
من  العظمى  الغالبية  يف  ال��ف��رز 
امل��ث��ال، يف  ال���ولي���ات. ع��ل��ى �سبيل 
باملائة   84 ف����رز  مت  ن���ي���وي���ورك، 
فقط من بطاقات القرتاع بعد 8 
األ�سكا،  ويف  النتخابات.  اأي��ام من 
باملائة.   75 اإىل  الن�سبة  تنخف�س 
على  او����س���ك���ت  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ان  ال 
الن��ت��ه��اء م��ن ال���ف���رز. وم���ع ذلك، 
ل ي���زال دون��ال��د ت��رام��ب ي��اأم��ل يف 
تغير النتيجة من خالل اللجوء 

اإىل القانون.
   حاليا، مل يتم اكت�ساف اأي تزوير 
يحتمل اأن يغّر النتيجة يف جميع 

تر�مب مغادرة �لبيت �لأبي�ص
14 دي�����س��م��رب، ي�����س��وت كبار     يف 
الرئي�س،  وي��ن��ت��خ��ب��ون  ال��ن��اخ��ب��ني 
ول���ي�������س���وا م���ط���ال���ب���ني ب����اح����رتام 
ولياتهم.  يف  ال�سعبي  الت�سويت 
الغالبية  ي��ف��ع��ل��ه  م���ا  ه����ذا  ول���ك���ن 
 1796 ب����ني  ت���ق���ل���ي���دًي���ا.  م��ن��ه��م 
و2016، كان هناك 180 �سوًتا 
النتخابات  يف  ال���ت���وق���ع���ات  ���س��د 
اب����دا  ي����غ����روا  ومل  ال���رئ���ا����س���ي���ة، 
بهوية  املتعلقة  النهائية  النتيجة 

م�ستاأجر البيت الأبي�س.
   وم����ع ذل�����ك، ف�����اإن الإج�������راء مل 
يجتمع  يناير،   6 يف  بعد.  يكتمل 
اأ�سوات  لفرز  اجلديد  الكونغر�س 
امل����ج����ّم����ع الن����ت����خ����اب����ي. ي����رتاأ�����س 

اخلم�سني،  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ولي��ات 
نيويورك  �سحيفة  لتقارير  وفًقا 

تاميز.

مو�فقة كل ولية على 
�لنتائج قبل 8 دي�صمرب

   يف ال���ولي���ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة، وهي 
اأري�������زون�������ا ون����ي����ف����ادا وج���ورج���ي���ا 
وب����ن���������س����ل����ف����ان����ي����ا وم����ي���������س����ي����غ����ان 
من  اأك���رث  ف��رز  مت  ووي�سكون�سن، 
98 ب��امل��ائ��ة م��ن الأ�����س����وات، غر 
بعد.  ن��ه��ائ��ي��ة  لي�ست  ال��ن��ت��ائ��ج  ان 

اأم��������رت امل���ح���ك���م���ة ال���ع���ل���ي���ا ولي����ة 
فلوريدا بوقف اإعادة الفرز يف 12 
اأيام  �ستة  دي�سمرب. كان ذلك قبل 
النتخابي،  امل��ج��ّم��ع  اج��ت��م��اع  م��ن 
ب��ني اجلمهوري  ال��ف��ج��وة  وك��ان��ت 
والدميقراطي  بو�س  دبليو  جورج 
حالًيا،  ����س���وت���ا.   537 ج����ور  اآل 
يتمتع جو بايدن بتقدم مبا يفوق 
دونالد  ع��ل��ى  ���س��وت  األ����ف   200

ترامب يف الوليات الرئي�سية.

يف 20 يناير, �صيتعني على 

�سهادة  اإج���راء  بعد  ذل��ك  و�سيكون 
ال��ن��ت��ائ��ج. وق���د ح����ددت ك���ل ولية 
على  النهائية  للموافقة  م��وع��ًدا 
يف  املحلي.  امل�ستوى  على  النتائج 
نيفادا، مت حتديد املوعد ليوم 16 
نوفمرب، ويف بن�سلفانيا ومي�سيغان 
 30 اأري����زون����ا  ويف  ن��وف��م��رب،   23
الأول  وي�سكون�سن  ويف  ن��وف��م��رب، 
توافق  اأن  وي��ج��ب  دي�����س��م��رب.  م��ن 
ج��ورج��ي��ا ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج ق��ب��ل 20 
متقاربة  النتائج  ان  ال  نوفمرب 
جدا، وينبغي اإعادة فرز الأ�سوات.    

ويف كل احلالت، يجب على جميع 
النتائج  على  امل�سادقة  ال��ولي��ات 
اأيام   6 قبل  اأي  دي�سمرب،   8 قبل 
ال��ر���س��م��ي لرئي�س  م��ن الن��ت��خ��اب 
اأنه  يعني  مما  النتخابي.  املجّمع 
العرتا�سات  جميع  ت�سوية  يجب 
القانونية بحلول 8 دي�سمرب، كما 

تقول �سي ان بي �سي. 
   لن يتمكن دونالد ترامب حينها 
موؤامرة  باأنها جمرد  الدع��اء  من 
من و�سائل الإعالم، اأو اأن العدالة 
 ،2000 ع���ام  ق��ري��ًب��ا.  �ستن�سفه 

ال�سيوخ،  جمل�س  رئي�س  اجلل�سة 
بن�س،  م����اي����ك  ال���رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
و�سيكون م�سوؤوًل عن اإعالن الفرز 
النهائي لعدد كبر من الناخبني 
ودونالد  ب���اي���دن  جل���و  امل���وؤي���دي���ن 
الت�سويت  ه��ذا  تقليديا،  ت��رام��ب. 
هو جمرد اإجراء �سكلي، لكن ماذا 

�سيحدث هذا العام؟ 
   يف الواقع، الربملانيون من كال 
الأق��ل من  املجل�سني )واح��د على 
جمل�س ال�سيوخ واآخر من جمل�س 
النواب( لديهم فر�سة للطعن يف 
للمجل�سني حينها  النتائج. ميكن 
اأق�ساها  م��دة  يف  الطعن  مناق�سة 
ت�سويت  تنظيم  يتم  ثم  �ساعتان. 
يف ك���ل جم��ل�����س. وم���ع ذل����ك، فاإن 
اأي  له  تكون  لن  الطلب  مثل هذا 
اأن  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ل��ل��ن��ج��اح  ف��ر���س��ة 
على  ي�سيطرون  الدميقراطيني 

جمل�س النواب.
ي��ن��اي��ر، يتوىل   20 اأخ������ًرا، يف     
ال���رئ���ي�������س اجل����دي����د م��ن�����س��ب��ه يف 
بالتوقيت  ظ���ه���ًرا   12 ال�����س��اع��ة 
امل���ح���ل���ي، وي��ت��ح��ت��م ع���ل���ى دون���ال���د 
الأبي�س.  البيت  م��غ��ادرة  ت��رام��ب 
اأ�سارت  امل��غ��ادرة،  رف�سه  ح��ال  ويف 
“ال�سلطات  اأن  اإىل  ب��اي��دن  حملة 
الأمريكية قادرة متاًما على طرد 
الأبي�س”...  البيت  املت�سللني من 
املرجح  غ����ر  ف���م���ن  ذل������ك،  وم�����ع 

الو�سول اإىل هذا احلّد.
عن لو جورنال دي دميان�ص

�صيتقل�ص هام�ص مناورته يف �لأ�صابيع �ملقبلة

�إىل متى ميكن لرت�مب �أن يرف�ض نتيجة �لنتخابات...؟
مل يتم �كت�صاف �أي تزوير قد يغري �لنتيجة يف جميع �لوليات �لأمريكية �خلم�صني 

يجب على جميع �لوليات �مل�شادقة على �لنتائج قبل 8 دي�شمرب

يتنحى...  �أن  يرف�ص 
ع��ل��ى ع��ك�����ص م���ا هو 
ي����ز�ل  ل  و�������ص�����ح, 
دونالد تر�مب يرف�ص 
�لعرت�ف بالهزمية يف 
�لنتخابات �لرئا�صية 
�لأم��ري��ك��ي��ة. وب���د�أ 
�لعامل  ق���ادة  معظم 
يف �لت�صال بالرئي�ص 
بايدن  ج��و  �ملنتخب 

لتهنئته,

•• الفجر –خرية ال�شيباين

حالًيا, يتمتع جو بايدن بتقدم يفوق 200 �ألف �صوت على دونالد تر�مب يف �لوليات �لرئي�صية
يف 14 دي�صمرب, ي�صوت كبار �لناخبني ولي�صو� مطالبني باحرت�م �لت�صويت �ل�صعبي لولياتهم

قد يكون احل�سم يف الكونغر�س

ترامب ي�ستنجد بالق�ساء من اجل البقاء

اعادة الفرز مطلوبة يف بع�س الوليات

يف 20 يناير يجب ان يغادر البيت البي�س

ر�ي�ض �ملر�شحة خلارجية �أمريكا.. هذه �أبرز مو�قفها •• وا�شنطن-وكاالت

اجلديدة،  اإدارت���ه  مالمح  لو�سع  بايدن  جو  املنتخب  الأمريكي  الرئي�س  ي�سعى 
البارزة  الأ�سماء  بني  ومن  املتحدة،  الوليات  خ��ارج  و�سفرائها  وزرائها  واختيار 
املتوقع اأن تتوىل مراكز مهمة، �سوزان راي�س. تقول امل�سادر، اإن جو بايدن، ي�سعى 
من خالل تولية �سوزان راي�س وزارة اخلارجية الأمريكية لإعادة ترميم �سورة 
الوليات املتحدة يف اخلارج وا�ستعادة القيادة العاملية بعد اأربع �سنوات م�سطربة 
وتعد  الآن.  اإىل  النتخابات  نتيجة  قبول  يرف�س  ال��ذي  ترامب  دونالد  عهد  يف 
راي�س �سيا�سية خم�سرمة، اإذ �سغلت �سابقاً منا�سب عدة، فهي كانت �سفرة �سابقة 
لالأمم املتحدة وم�ست�سارة لالأمن القومي يف عهد باراك اأوباما. وُرجح تر�سيحها 
ملن�سب نائب الرئي�س قبل كامال هاري�س. ورغم ارتباط ا�سمها بف�سيحة بنغازي 
كري�ستوفر  جيه  الأم��ري��ك��ي  ال�سفر  فيهم  مب��ن  اأم��ري��ك��ي��ني   4 فيها  قتل  ال��ت��ي 
�سيا�سة  وتركز  كبرة.   اخلارجية  وزارة  تويل  يف  حظوظها  تبقى  لكن  �ستيفنز، 
الأو�سط،  وال�سرق  ورو�سيا  ال�سني  اأهمها  عدة،  حماور  اخلارجية  راي�س  �سوزان 
اإن راي�س �ستعمل على ت�سوية الختاللت  ومبا يتعلق بال�سني، تقول التقارير، 

الكرملني اخلارجية والع�سكرية. ووجهت راي�س اللوم اإىل ترامب مراراً لف�سله يف 
الوقوف يف وجه بوتني. وقالت يف اأغ�سط�س -اآب املا�سي، اإنها مقتنعة متاماً باأن 
2020 واتهمت ترامب واحلزب  رو�سيا �ستتدخل يف النتخابات الرئا�سية لعام 
اأي�ساً لرف�سه  اجلمهوري بالتواطوؤ مع رو�سيا لهزمية بايدن. وانتقدت ترامب 
اتخاذ اإجراءات بعد تقارير عن منح رو�سية ُدفعت ملقاتلي طالبان يف اأفغان�ستان 
متاماً  ف�سل  ترامب  “اإن  راي�����س،  واأك���دت  الأمريكية.  ال��ق��وات  من  عنا�سر  لقتل 
الحتجاجات  وموجة  رو�سيا  بني  ترابط  راي�س  وت��رى  عاملياً«.  اأمريكا  قيادة  يف 
املناه�سة للعن�سرية التي اندلعت يف الوليات املتحدة موؤخراً، فهي ملحت مراراً 
اإىل اأن مو�سكو تدعم اأطرافاً معينة تنادي بتفوق العرق الأبي�س لإحداث �سرخ 
الأو���س��ط، تقول  ال�سرق  راي�����س جت��اه  �سيا�سة  ع��ن  الأم��ري��ك��ي.   املجتمع  كبر يف 
التقارير، اإن اإدارة بايدن حتتفظ بعالقات متينة مع اإ�سرائيل، وقاومت الأ�سوات 

التج�س�س  عمليات  اإىل  الت�سدي  اإىل  اإ���س��اف��ة  ووا���س��ن��ط��ن،  بكني  ب��ني  التجارية 
ال�سينية اخلارجية، واحرتام حقوق الإن�سان واأقلية الإيغور امل�سلمة التي تتعر�س 
منع  بحجة  خا�سة  م��ع��ازل  يف  تعزلهم  فهي  ال�سني،  قبل  م��ن  كبر  ل�سطهاد 
انت�سار التطرف بينهم، وفقاً ملا ذكرته جملة “نيوز ويك” اأم�س الأول اجلمعة. 
�سحيفة “غلوبال تاميز” القومية ال�سينية املدعومة من الدولة اأ�سارت موؤخراً 
اأن  اأمريكية مت�سددة �سد ال�سني، وعلقت  اأن راي�س تعترب جزءاً من موجة  اإىل 
ترامب،  اإدارة  مع  يكون متطابقاً  يكاد  ال�سني  بايدن جتاه  اإدارة  �سيا�سة  “هدف 
واإن مت الإعالن عنها بلباقة اأكرب«. وتوقعت ال�سحيفة، اأن “ت�ستمر اإدارة بايدن 
على  للحفاظ  تهديد  بكني  يف  ترى  فهي  الرئي�سي،  مناف�سها  ال�سني  اعتبار  يف 
مكانة اأمريكا العاملية«. وفيما يتعلق برو�سيا، ت�سف �سوزان راي�س مو�سكو باأنها 
التهديد الأول لأمريكا على غرار بايدن، الذي تعهد مراراً بالرد على تدخالت 

لكن  الإ�سرائيلية،  الأمريكية  العالقات  تقييم  ب��اإع��ادة  املطالبة  الدميقراطية 
ُيرجح اأن تتبع �سوزان راي�س نهجاً اأقل ت�ساحماً عما كان عليه الأمر يف زمن اإدارة 
العودة  راي�س، كونها تدعم  �سوزان  الإ�سرائيلية  الإعالم  ترامب. وتنتقد و�سائل 
اإىل التفاق النووي مع اإيران، والذي ترف�سه تل اأبيب متاماً، وترى فيه خطراً 
يهددها. وراي�س هي اأي�ساً من بني جمموعة من الدبلوما�سيني وامل�سوؤولني وقادة 
العامل الذين حذروا اإ�سرائيل من امل�سي قدماً يف قرارها ب�سم اأجزاء من ال�سفة 
“�سيوؤدي  اخلطوة  ه��ذه  على  نتانياهو  اإق���دام  اإن  وقالت  الفل�سطينية.  الغربية 
بالوجود  الدميقراطي«. وترى  القوي من احلزب  التقليدي  الدعم  اإىل تراجع 
الع�سكري الأمريكي يف ال�سرق الأو�سط �سرورة ا�سرتاتيجية، حتى لو كان ذلك 
القوات الأمريكية من  اأمر ترامب ب�سحب  م�سحوباً مب�ساكل معقدة. وانتقدت 
ومن املرجح اأن توا�سل اإدارة بايدن  �سوريا وو�سفته باأنه “كارثة ا�سرتاتيجية”. 
والأ���س��د عن  واإي���ران  رو�سيا  اإب��ع��اد  بينما حت��اول  �سوريا  داع�س يف  العمليات �سد 
امل�سهد. مع ذلك واجهت راي�س واإدارة اأوباما انتقادات على نطاق وا�سع لف�سلهم 
يف الرد على جتاوز الأ�سد “اخلط الأحمر” با�ستخدامه الأ�سلحة الكيماوية يف 

ال�سراع الفو�سوي الدائر منذ 2011.
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اأن ن��واي��ا الت�سويت      ل غ��راب��ة يف 
للمر�سح  تاريخية  ب�سعبية  اأن���ذرت 
ما  الأمريكيات،  بني  الدميقراطي 
وليته  املنتهية  الرئي�س  قلق  غ��ذي 
الن�ساء  اأن  ي���درك  ال���ذي  ومع�سكره 
اأنهن ناخبات اأكرث موثوقية  اأثبنت 

من الرجال.
   ومع ذلك، فاإن بايدن يف نظرهن 
ل ميثل املر�سح املثايل، ول يقنعهن 
ح�سب  ل���ك���ن  مت������اًم������ا،  ب����رن����اجم����ه 
ا����س���ت���ط���الع���ات ال���������راأي الأخ��������رة، 
فاإنهن يثقن به يف اإدارته امل�ستقبلية 
ووباء  العرقية،  للم�ساألة  املحتملة 
املدار�س،  فتح  واإع���ادة  كوفيد-19، 
وفر�س  ال���ن���ظ���ام،  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ 
احرتام القانون -وحتى، ب�سكل اأكرث 
ت��وا���س��ع��ا )51 ب��امل��ائ��ة م��ق��اب��ل 43 
ل��رف��ع القت�ساد  ل��رتام��ب(،  ب��امل��ائ��ة 
اأكتوبر،  اأوائ�����ل  يف  اجل��ائ��ح��ة.  ب��ع��د 
اأك���رب فجوة  اأي���وا ع��ن  اأعلنت ولي���ة 
ت�سويت  ن���واي���ا  يف  امل��ر���س��ح��ني  ب���ني 

الن�ساء، بفارق 26 نقطة لبايدن.
كامال  ق���راره جعل  ك��ان  بالطبع،    
الن��ت��خ��اب��ات يف  رفيقته يف  ه��اري�����س 
�ساحله. وانتخاب هذه الأخرة هو 
خ��رب ���س��ار، وم��ع ذل��ك، حت��ذر ميكي 
ال�سجرة  ت��ك��ون  األ  ي��ج��ب  ك��ي��ن��دال، 
م��وؤل��ف��ة كتاب  ال��غ��اب��ة.  ال��ت��ي تخفي 
للن�سويات  مالحظات  هود:  ن�سوية 
كيندال  تخ�سى  املن�سيات،  البي�س 
اإث�����ارة احل����دث على  م��ن اأن ت��غ��ط��ي 
لالحتفاء  بحاجة  “نحن  التاريخ. 
بالتقدم الذي متثله هاري�س، ولكن 
والنت�سار.  ال��ت��ق��دم  ب��ني  نخلط  ل 
انها ت�سر على خطى �سارلوتا با�س، 
الأمريكية  وال�سحفية  النا�سطة 
امراأة مر�سحة لهذا  واأول  ال�سوداء، 
�سريل  اأو   ،1952 ع���ام  امل��ن�����س��ب 
يتم  ���س��وداء  ام����راأة  اأول  ت�سي�سومل، 
واأول مر�سحة  للكونغر�س  انتخابها 
يف  الدميقراطي  احلزب  ي�ستثمرها 
 .1972 عام  الرئا�سية  النتخابات 
اأك��ت��اف الن�ساء  ت��ق��ف ه��اري�����س ع��ل��ى 
الفئات  اأج����ل  ق��ات��ل��ن م���ن  ال��ل��وات��ي 
اأن  امل��ه��م  م��ن  اأم��ري��ك��ا:  يف  املهم�سة 
�سلطتها  ���س��ت�����س��ت��خ��دم  ك��ي��ف  ن�����س��األ 
ال��ن�����س��اء، مع  اإرث ه����وؤلء  وت�����س��ّرف 

موا�سلة عملهن ».

�لتاريخ »�لقمعي«
 و »�ل�صتبد�د �لتنور�تي«

    قارنت الكاتبة الكندية مارجريت 
“حقبة  اأت����وود )ح��ك��اي��ة اخل���ادم���ة( 
ال����ق����رن  ب����ث����الث����ي����ن����ات  ترامب” 
ب�سعود  مت���ي���زت  وال����ت����ي  امل���ا����س���ي، 
التي  والفا�سية  ال�سعبويني  ال��ق��ادة 
الثانية.  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب  اإىل  اأدت 
“امراأة  ل�  املذهلة  الروؤية  اأك��رث من 
التي  ترامب  لدونالد  ال�سواحي” 
املا�سي،  القرن  خم�سينات  يف  �سادت 
اأ���س��ب��ح ال��ت��ه��دي��د امل����روع ب��ق��ف��زة اإىل 
الوراء ملمو�ًسا بان�سمام اإميي كوين 
اأكد  اإىل املحكمة العليا. لقد  باريت 
دون���ال���د ت��رام��ب ف��ع��ال اإم��ك��ان��ي��ة اأن 
القا�سية �ساحبة املواقف املحافظة 
رو  قانون  تقلب  اأن  املتطرفة ميكن 
املراأة  ح��ق  ال���ذي يحمي  واي���د،  �سد 

الأمريكية يف الإجها�س.
    ل��ن ت��ك��ون ه��ذه ه��ي امل���رة الأوىل 

ال��ت��ي حُت���رم فيها الأم��ري��ك��ي��ات من 
حقوق اعتقدن اأنهن ح�سلن عليها. 
ف��ف��ي ع�����س��ر ث��ق��اف��ة الإل����غ����اء ه���ذا، 
ح���ان ال���وق���ت لإل���ق���اء ال�����س��وء على 
جوانب معينة غر معروفة، وحتى 
غام�سة، من تاريخ ت�سويت الن�ساء 

يف الوليات املتحدة.
   »عندما خ�سرت الن�ساء الت�سويت: 
ق�سة ثورية”، هو واحد من العديد 
تنظيمها  مت  ال���ت���ي  امل���ع���ار����س  م���ن 
لالحتفال بالذكرى املئوية لدخول 
التا�سع ع�سر حيز التنفيذ  التعديل 
)م���ن���ح امل������راأة ح���ق ال��ت�����س��وي��ت عام 
من  واح����د  ��ا  اأي�����سً وه���و   .)1920
ال��ق��الئ��ل ال�����ذي ي���ذّك���ر ب���ج���زء من 
ال���واق���ع،  ال���ت���اري���خ مت ط��م�����س��ه: يف 
على  الأم��ري��ك��ي��ات  ال��ن�����س��اء  ح�سلت 

ح��ق ال��ت�����س��وي��ت ق��ب��ل ف���رتة طويلة 
من 26 اأغ�سط�س 1920 -قبل اأن 

ُي�سحب منهن.
الأمر  يتعلق  تاريخية،  كحقيقة     
الثامن  ال��ق��رن  مطلع  يف  مبلحمة. 
الن�ساء  ل��ب��ع�����س  اأت���ي���ح���ت  ع�������س���ر، 
الت�سويت  ف���ر����س���ة  الأم���ري���ك���ي���ات 
البي�س  م�����ن  ك�����ن  اإذا  )خ����ا�����س����ة 
 ،1776 ع��ام  الأرا���س��ي(.  ومالكات 
اآدامز  اأبيجيل  الأوىل  ال�سيدة  حثت 
للوليات  ال��ث��اين  الرئي�س  زوج��ه��ا، 
جون   ،)1801-1797( املتحدة 
اآدامز، على “و�سع املراأة يف العتبار 
وبقي  اجلديدة”.  الت�سريعات  يف 
الرجال  “�سيقاوم  خ����ال����دا:  رّده 
 1777 ب��ني  التنورات”.  ا�ستبداد 
“التنورات”  خ�����س��رت  و1787، 

ال��ت�����س��وي��ت يف  ت��دري��ج��ي��اً حقهن يف 
جميع الوليات با�ستثناء ولية نيو 
عام  حتى  �ست�ستمر  التي  جر�سي، 
1807.    كان ل بد النتظار حتى 
عام 1869 لتمنحهن وايومنغهم، 
مرة اأخرى، هذا احلق. ثم يف العام 
ال���ت���ايل ي���وت���ا-وه���و ت��ك��ت��ي��ك يهدف 
اإىل ج���ذب امل��زي��د م��ن ال��ن�����س��اء اإىل 
وبعد  ال�سكان.  قليلة  املنطقة  ه��ذه 
الكوجنر�س  ح���اول  ع��اًم��ا،  ع�سرين 
رتبة  اإىل  واي���وم���ن���غ  دخ�����ول  ج��ع��ل 
ولي���ة اأم��ري��ك��ي��ة م�����س��روًط��ا ب�سحب 
دون  ولكن  الت�سويت،  امل��راأة يف  حق 
تو�سيع  مت   ،1920 وع����ام  جن����اح. 
املواطنات  لي�سمل جميع  هذا احلق 
الأمريكيات  -با�ستثناء  الأمريكيات 
على  اأخ��ًرا  ح�سلن  الالتي  ال�سود، 

ثالثة  الآن  هناك  الأج��ي��ال.  جميع 
ان�سمت  ن���وف���م���رب،   3 يف  م��ن��ه��ن: 
هالند  دي����ب  اإىل  ه���ري���ل  اإي��ف��ي��ت 
احتفظتا  اللتني  داف��ي��دز،  و�ساري�سا 

مبقاعدهما هناك.

�ل�صحوة �ل�صيا�صية للجيل زد, 
على خطى جيل �لألفية

النتائج  ملعرفة  النتظار  �سيتعني     
جتاهل  ميكننا  ل  لكن  التف�سيلية، 
تاأثر “جرنال اإك�سرز”: وفًقا ملركز 
ب��ي��و ل���الأب���ح���اث، اح��ت��ف��ل اأك����رث من 
بعيد  اأمريكي  مليون  ع�سر  خم�سة 
وح�سلوا  ع�سر  ال��ث��ام��ن  م��ي��الده��م 
على حق الت�سويت منذ النتخابات 

الرئا�سية 2016.
   ول��ئ��ن ظ��ل��ت ن�����س��ب الن��ت��م��اء اإىل 
احل����������زب اجل������م������ه������وري واحل��������زب 
ما  حد  اإىل  م�ستقرة  الدميقراطي 
فاإن  ع��اًم��ا،  وع�سرين  خم�سة  طيلة 
الختالف يف الراأي مل يكن يف املقابل 

من  لي�ست  وال�سيا�سية  الجتماعية 
عمل اهلل اأو الطبيعة.    عام 2020، 
مل�ساركة  امل���ئ���وي���ة  ال��ن�����س��ب��ة  ك���ان���ت 
الأمريكيات الأ�سليات يف الت�سويت 
اأق���ل ب��اأرب��ع ع�����س��رة نقطة م��ن تلك 
خلفيات  م���ن  ب��ج��م��اع��ات  اخل��ا���س��ة 
ب��امل��ائ��ة فقط   66 اأخ�����رى.  ع��رق��ي��ة 
النتخابية،  ال��ق��وائ��م  يف  م�سجالت 
امل�ساركة  ت�ستطعن  ل  منهن  مليون 
الأمية  )ال��ع��زل��ة،  خمتلفة  لأ�سباب 
وال���ف���ق���ر، ال�����س��ج��ل اجل���ن���ائ���ي، عدم 
اإلخ(.  �ساحلة،  هوية  وثيقة  وج��ود 
ونيو  اأوك��اله��وم��ا  ويف ولي���ات مثل 
مك�سيكو واأل�سكا، ميثلن 10 باملائة 

على الأقل من ال�سكان.
اأول امراأة  2018، ان�سمت     ع��ام 
الأ�سليني  ال�����س��ك��ان  م���ن  اأم��ري��ك��ي��ة 
ق��وي يف  رم��ز  وه��و  الكونغر�س،  اإىل 
)واإعادة  ال�سلطة  ل�ستعادة  ال�سعي 
يف  الن�ساء  قبل  من  التاريخ(  كتابة 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، وال��ت��ي اأث���رت يف 

قانون  بف�سل   1965 ع��ام  حقهن 
حقوق الت�سويت.

  جزء اآخر مت جتاهله من التعديل 
لن�ساء  ي���ك���ن  مل  ع�������س���ر،  ال���ت���ا����س���ع 
ال��ه��ن��ود احل��م��ر الأم��ري��ك��ي��ني احلق 
 1960 ع����ام  ح��ت��ى  ال��ت�����س��وي��ت  يف 
)1950 بالن�سبة لالإنويت(. ومن 
ق�سوتها:  ن��الح��ظ  ال��ت��ي  امل��ف��ارق��ات 
رابطة  اأو  الإي���روك���وا،  احت��اد  يعترب 
دميقراطية  اأق���دم  اخل��م�����س،  الأمم 
األهمت  وق��د  ال��ت��اري��خ،  يف  ت�ساركية 

الآباء املوؤ�س�سني للوليات املتحدة.
الن�ساء  متتلك  اأم��وم��ي،  جمتمع     
اأحالمهن  ت��ت��ج��اوز  “�سلطة  ف��ي��ه 
املدافعون  ي��ك��ت�����س��ف  اجلاحمة”، 
التا�سع  ال��ق��رن  امل���راأة يف  ع��ن حقوق 
وماتيلدا  م���وت،  )ل��وك��ري��ت��ي��ا  ع�سر 
ج��و���س��ل��ني غ��ي��ج، واإل��ي��زاب��ي��ث كادي 
�ستانتون، املحتفى بهن اليوم( وكان 
م�سدر الهام لهن ملحاولة اإثبات من 
امل�ساواة  اأن  ذات���ه،  وج��وده��ن  خ��الل 

اليوم  والهمية  احلجم  ه��ذا  مبثل 
الألفية:  جيل  عند  اجلن�سني  ب��ني 
مواليد  الن�ساء من  باملائة من   60
اإىل  ي��ن��ت��م��ني  و1996   1981
 31 ال��دمي��ق��راط��ي، مقابل  احل���زب 
الرجال  للحزب اجلمهوري.  باملائة 
من نف�س الفئة العمرية منق�سمون 
دميقراطيون  ب��امل��ائ��ة   48 اأك�����رث، 
مقابل 44 باملائة جمهوريون.   ففي 
مركز  ك�سف  ما�سات�سو�ست�س،  ولية 
امل��ع��ل��وم��ات والأب���ح���اث ح��ول التعلم 
املدين، عن نتائج مماثلة لعينة من 
اأعمارهن  ت����رتاوح  ام�����راأة   2232
بني  ا���س��ت��ط��الع  يف  و29   18 ب���ني 
مايو ويونيو: 60 باملائة قلن اإنهن 
بطاقة  ل�سالح  الت�سويت  تعتزمن 
 77 ذروتها  -بلغت  بايدن-هاري�س 
الأمريكيات  ال�����س��اب��ات  ب��ني  ب��امل��ائ��ة 
باملائة   71 ب���  -مقارنة  الآ�سيويات 
ال�������س���ود، وو61  ب���ني الأم���ري���ك���ي���ات 
الالتينو�س  الأمريكيات  بني  باملائة 
الأخرتان  امل��ج��م��وع��ت��ان  )���س��ان��دت 
اأربع  قبل  كلينتون،  هيالري  ب�سدة 
الرئي�سية  وال�������س���واغ���ل  ����س���ن���وات(. 
ل���ه���وؤلء ال�����س��اب��ات، ه��ي ت��غ��ر املناخ 
الإجها�س(.  )منها  امل���راأة  وح��ق��وق 
بالت�سويت،  فقط  تلتزمن  وهن مل 

ا بت�سهيل الت�سويت. وامنا اأي�سً
    عام 2016، كان 53 باملائة من 
من  الق���رتاع  مراكز  يف  املتطوعني 
الن�ساء، وكان اأكرث من ن�سفهن 61 
ع��اًم��ا واأك�����رث. ويف م��واج��ه��ة خطر 
ال���ع���ام، ف�����س��ل العديد  ال���وب���اء ه���ذا 
تناولت  م���اأم���ن.  يف  ال��ب��ق��اء  م��ن��ه��ن 
درا����س���ات ق��ل��ي��ل��ة م�����س��ارك��ة امل�����راأة يف 
العملية النتخابية )“وهذا ي�سلط 
لالأ�سف:  ح��ق��ي��ق��ة،  ع��ل��ى  ال�������س���وء 
اأمر مفروغ منه!”(، حتتّج  وجودنا 
�سارة كورتني، املتحدثة با�سم رابطة 
الناخبات، رغم التفوق الوا�سح على 

الرجال.
من  امل�سعل:  حفيداتهن  ت�سلمت     
�سن 16، ميكنك التطوع. وهذه هي 
حال مالوري روجرز التي عملت يف 
اأكرث  النتخابات،  ي��وم  نوفمرب،   3
يف  متتالية  �ساعة  ع�سرة  اأرب���ع  م��ن 
“جدتي  اق��رتاع يف جورجيا.  مركز 
التقليد...  اأوا�سل  واأن��ا  ذلك،  فعلت 
ا  اأي�سً ول���ك���ن���ه  م����ره����ق،  اأم������ر  اإن������ه 
مل�ساعدة  بامل�سوؤولية  ال�سعور  يحفز 

مواطنيك على الت�سويت«.
األف   900 ���س��ه��ر   ،2016 ع����ام    
مركز  األ������ف   116 ع���ل���ى  م���ت���ط���وع 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  م��ن��ت�����س��رة يف  اق����رتاع 
العام، و�سلت الطلبات  البالد. هذا 
ميكن  ا�ستنفار  قيا�سية.  اأرق���ام  اإىل 
امل���ت���وت���ر لهذه  ب��ال�����س��ي��اق  ت��ف�����س��ره 
القت�سادية  والعواقب  النتخابات 
ل��ل��وب��اء: رات����ب ي��ب��ل��غ ح����وايل مائة 
دولر يومًيا ح�سب املقاطعات، ووعد 
املوظفني  مبكافاأة  ال�سركات  بع�س 
ال��ذي��ن ي��اأخ��ذون اج���ازة ب��ي��وم واحد 
بالتاأكيد  لعب  الت�سويت،  اجل  من 
دوًرا يف احلما�س العام.   يف جامعة 
ب��ري��ن�����س��ت��ون، اأق���ن���ع م�������س���روع بطل 
األ��ف طالب )ثلثاهم   30 الق��رتاع 
دون �سن 18( بامل�ساركة. “اإن جيل 
زد هو الذي يتوا�سل ويخاطب جيل 

زد لبدء تغير عميق«.

عام 2020, ن�صبة م�صاركة �لأمريكيات �لأ�صليات يف �لت�صويت �أقل باأربع ع�صرة نقطة من �جلماعات �لعرقية �لأخرى
 ينتمي 60 باملائة من �لن�صاء من مو�ليد 1981 و1996 �إىل �حلزب �لدميقر�طي, مقابل 31 باملائة للحزب �جلمهوري

كان تعيني اإميي كوين باريت جر�س انذاركامال هاري�س ، بعد اإعالن فوزها وانت�سار جو بايدن

�سارلوتا با�س اأول امراأة مر�سحة لهذا املن�سب عام 1952

تطوع ال�سابات للعمل يف مكاتب القرتاع.اإيفيت هريل ثالث امراأة من ال�سكان الأ�سليني تدخل الكونغر�س

تعيني بايدن لكامال هاري�ض لعب ل�شاحله لكن �لن�شاء 
يرف�شن �أن يكون �نتخابها �ل�شجرة �لتي تخفي �لغابة

تثق �لن�شاء يف �إد�رة بايدن للم�شاألة �لعرقية، ووباء 
كوفيد19-، و�إعادة فتح �ملد�ر�ض وفر�ض �حرت�م �لقانون

بالن�صبة للن�صويات �لأمريكيات:

متثل كامال هاري�ض »خطوة �إىل �لأمام ولي�ض �نت�شاًر�«
•• الفجر -ايلودي باال�س لورو –ترجمة خرية ال�شيباين

�أكتوبر   14 يف  لكن  ل��ه...  �صّوتن  قد  باملائة   42 كّن   ,2016 عام     
�ملا�صي, يف ولية بن�صلفانيا, كان دونالد تر�مب يدرك �أنه من �ملرجح 
“هل  �صاخًر�,  �لرئي�ص  قال  �ل�صو�حي”,  “ن�صاء  عنه:  تتخّلني  �أن 
ميكن �أن حتبوين, �أرجوكم؟ لقد �أنقذت �صاحيتكم �للعينة, و�صمحت 

لأزو�جكن بالعثور على عمل ».      تظل �لن�صاء �لبي�ص غري �خلريجات 
, وكثري منهن يف �لوليات �لرئي�صية, ملتزمات باملر�صح �جلمهوري. �ل 
�ن �ل�صحافة ت�صرد ع�صر�ت �ل�صهاد�ت من “ن�صاء �ل�صو�حي”, متعلمات 
�أو غري متعلمات, من �لبي�ص �أو من �لأقليات, وجميعهن موؤيد�ت لرت�مب 
�نتمائهن  ورغ��م  جم��دد�.  �لفخ  يف  ي�صقطن  لن  �أنهن  يق�صمن  تائبات 

�ملتجذر و�لد�ئم للحزب �جلمهوري, فاإنهن �صّوتن جلو بايدن.

�لن�صاء, ناخبات �أكرث موثوقية من �لرجال
�إحد�هن على  تتح�صر  2016؟”,  فعلنا جميًعا عام  ماذ�  �إلهي,  »يا     
�صفحات �جلارديان. “�ألقي باللوم على �حلزب �جلمهوري باأكمله لأنه 
لكن مو�صوع غ�صبهم يرتكز على  �صمح له باأن ي�صبح رئي�ًصا فظيًعا”. 
“�لأناين”,  “ �مل�صيح �لدجال”,  تر�مب: “�ملتنمر يف �صاحة �ملدر�صة”, 

“�أي �صخ�ص �إل هو«. ال�سيدة الأوىل اأبيجيل اآدامز عام 1766“كاره �لن�صاء”, 
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عربي ودويل
تو�شية باإنهاء �لقوة �مل�شرتكة يف د�رفور نهاية �لعام

الأمم املتحدة ال�سيا�سية اجلاري اإعدادها يف اخلرطوم.
وراأى الأمني العام لالأمم املتحدة انطونيو غوتري�س ورئي�س 
مفو�سية الحتاد الإفريقي مو�سى فقي حممد يف التقرير اأن 
القوة يف حاجة اإىل “�ستة اأ�سهر” لالن�سحاب كليا من دارفور 
لكن هذه املهلة رهن اأي�سا بتطور جائحة كوفيد-19 ومو�سم 

الأمطار.
وهي  ج��ن��دي  اآلف  ثمانية  ح���واىل  ال��ق��وة  ه��ذه  ع��دي��د  ويبلغ 
2007 يف دارف��ور يف غرب ال�سودان وقد  منت�سرة منذ العام 

و�سل عديدها يف فرتة من الفرتات اإىل 18 األفا.
واأو�سى التقرير كذلك “با�ستمرار املجتمع الدويل ول �سيما 
الأمم املتحدة والحتاد الإفريقي والهيئة احلكومية الدولية 
ال�سودانية  ال�سلطات  مع  البحث  يف  )اإيغاد(  بالتنمية  املعنية 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

الحتاد  ورئ��ي�����س مفو�سية  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  الأم����ني  اأو����س���ى 
باإنهاء  الأم��ن  جمل�س  اإىل  رفع  م�سرتك  تقرير  يف  الإفريقي 
كانون   31 يف  دارف����ور  يف  ال�����س��الم  حلفظ  امل�سرتكة  قوتهما 
للتحول  الإيجابي  “بالتاأثر  اأِ���س��ادا  بعدما  الأول-دي�����س��م��رب 

ال�سيا�سي يف ال�سودان على حماية املدنيني«.
واأو�سح التقرير الذي ح�سلت وكالة فران�س بر�س على ن�سخة 
مع  والت�ساور”  ال��ب��الد  يف  امل�ستجدات  اآخ��ر  اإىل  “نظرا  منه 
ال�سلطات ال�سودانية، يو�سي هذا التقرير بو�سع حد لتفوي�س 
القوة املختلطة لالحتاد الإفريقي والأمم املتحدة يف دارفور 
31 كانون الأول-دي�سمرب والتطبيق الكامل لبعثة”  بحلول 

والأمن  ال�سالم  جهود  مل�ساندة  املنا�سبة  ال��دع��م  اإج����راءات  يف 
ال�سودان  يف  اأخ���رى  مناطق  ع��ن  ف�سال  دارف���ور  يف  والتنمية 

للم�ساعدة على و�سع حد للعنف يف البالد«.
املواجهات  م�ستوى  باأن  الوثيقة  واأق��ر غوتري�س وحممد يف 
اإثر  ان��خ��ف�����س  ب��ع��دم��ا   2020 يف  ل��الرت��ف��اع  “عاد  امل�سلحة 

مفاو�سات جوبا لل�سالم يف اآب-اغ�سط�س 2019.
واأ�سار التقرير اإىل اأن “النزاعات بني جماعات حملية ازدادت 
على  اجل��رمي��ة  م��ع��دل  “بقي  ف��ي��م��ا  و2020”   2019 يف 

امل�ستوى نف�سه ن�سبيا” هذه ال�سنة يف دارفور.
واأو�سح التقرير اأن “الرتفاع الكبر اأخرا يف اأعمال العنف يف 
دارفور التي ل تقارن مبا كانت عليه يف بدايات النزاع، ت�سلط 

ال�سوء على ه�سا�سة اأي عملية انتقالية �سيا�سية رئي�سية«.

القوى  لن�سر  ال�سلطات  بجهود  وحممد  غوتري�س  ورح��ب 
الأمنية �سريعا بعد حدوث مواجهات بني اأطراف حملية.

و�ُسكلت البعثة ال�سيا�سية الأممية اجلديدة يف حزيران-يونيو 
املا�سي، ول تزال تنتظر تعيني رئي�س لها.

تعطيل  اثر  فرن�سي  مر�سح  ان�سحاب  بعد  دبلوما�سيون  وق��ال 
اإف��ري��ق��ي فيما  اإىل تعيني  اإن غ��وت��ري�����س مي��ي��ل  م��ن رو���س��ي��ا، 

�سيتوىل البعثة يف ليبيا البلغاري نيكولي مالدينوف.
القوات  ب���ني  دارف�����ور  ال���ن���زاع يف  ب����اأن  امل��ت��ح��دة  الأمم  وت��ف��ي��د 
ال�سودانية ومتمردين ينتمون اإىل اأقليات اتنية تعترب نف�سها 
 300 ب��ح��ي��اة  اأودى  امل��رك��زي��ة،  ال�سلطات  ق��ب��ل  م��ن  مهم�سة 
العام  2،5 مليون منذ  اأكرث من  بنزوح  األف �سخ�س وت�سبب 

.2003

•• باري�س-اأ ف ب

���س��ّج��ل��ت اأك����رث م��ن م��ل��ي��ون و300 
امل�ستجد حول  ب��ك��ورون��ا  وف���اة  األ���ف 
ال���ع���امل م��ن��ذ ظ��ه��ر ال���ف���رو����س يف 
اأواخ���ر ال��ع��ام امل��ا���س��ي، وفق  ال�سني 
ت��ع��داد اأع���دت���ه ف��ران�����س ب��ر���س بناء 
ال�سبت  اأم�����س  ر�سمية  م�سادر  على 

ال�ساعة 09،30 ت غ.
املعلنة  ال��وف��ي��ات  ح�����س��ي��ل��ة  وب��ل��غ��ت 
ب����ني  م����������ن   1،303،783
اأن  رغ��م  اإ�سابة،   53،380،442
البيانات  اأن  اإىل  ي�سرون  اخل��رباء 
اإل  الأرج��ح  على  تعلن  ل  الر�سمية 
جزءا من العدد الفعلي لالإ�سابات 

والوفيات.
الفرو�س  ت��ف�����س��ي  ���س��رع��ة  وت������زداد 
جمددا يف وقت ت�سرب موجة ثانية 
والوليات  اأوروب�����ا  الإ���س��اب��ات  م��ن 

املتحدة.
و�سّجلت واحدة من كل خم�س وفيات 
البلد  املتحدة،  الوليات  يف  تقريبا 
الأكرث ت�سررا بالفرو�س يف العامل 
حيث مت الإعالن عن 244،345 

وفاة و10،739،614 اإ�سابة.
وت����ع����د ال������ربازي������ل ال���ب���ل���د ال���ث���اين 
ال���ع���امل حيث  ت�������س���ررا يف  الأك������رث 
من  وف������اة   164،737 ���س��ّج��ل��ت 
اإ�����س����اب����ة،   5،810،652 ب�����ني 
وفاة   129،188( ال��ه��ن��د  تليها 
ومن  اإ����س���اب���ة،  و8،773،479( 
وف����اة   97624( امل��ك�����س��ي��ك  ث����م 
واململكة  اإ����س���اب���ة(  و997،393 
وف����ي����ات   51304( امل�����ت�����ح�����دة 

و1،317،496 اإ�سابة(.
وبينما احتفى العامل هذا الأ�سبوع 
ب���الأن���ب���اء ع���ن حت��ق��ي��ق ت��ق��دم كبر 
�سد  ل����ق����اح  ت���ط���وي���ر  حم����اول����ة  يف 
ال��ف��رو���س، ح����ّذرت خ��ب��رة رفيعة 
امل�ستوى يف منظمة ال�سحة العاملية 
وانعدام  امل�سللة  املعلومات  اأن  من 
يقلل  ق��د  العامة  اأو���س��اط  يف  الثقة 
م���ن ح��ج��م ال���ف���ائ���دة امل����رج����وة من 

اللقاحات.
 ويطرح �سوؤال نف�سه فيما اإذا كانت 
ال������دول ال���ف���ق���رة ���س��ت��ح�����س��ل على 
اإعالن  بعد  كوفيد-19  �سد  لقاح 
و”بايونتيك”  “فايزر”  �سركتي 
“فعال  لقاح  تطوير  الأ���س��ب��وع  ه��ذا 
لفرو�س  املئة”  يف   90 ب��ن�����س��ب��ة 

كورونا امل�ستجد.
ملنظمة  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر  واأع�����������رب 
اأدهانوم  تيدرو�س  العاملية  ال�سحة 
غ��ي��ربي�����س��و���س ع���ن اأم���ل���ه ي����وم اأول 
اأم�س اجلمعة يف اأن يفيد اأي “تقدم 
علمي” كل البلدان قائال “ل �سك 

بينما “معظم الثالجات يف غالبية 
ال���ع���امل ت�سل  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ح����ول 
مئوية”  درج��ة   20- اإىل  حرارتها 

وفق ترودي لنغ.
وبع�س  “فايزر”  ���س��رك��ة  وت���ق���وم 
احل���ك���وم���ات ب�����اإع�����داد ب���روت���وك���ول 
ت�سليم منذ اأ�سهر، لكن “مل يحدث 
منخف�سة  البلدان  يف  ه��ذا  م��ن  اأي 
ما  ع���ل���ى  الدخل”  وم���ت���و����س���ط���ة 

او�سحت رايت�سل �سيلفرمان.
“لدينا  ���س��راي��رب  ب��ن��ج��ام��ني  وق����ال 
اإيبول”  ���س��د  ل��ق��اح  ن�سر  يف  خ���ربة 
وه����و ل��ق��اح ل���ه خ�����س��ائ�����س مماثلة 
م��ن حيث  “فايزر”  ���س��رك��ة  ل��ل��ق��اح 

درجة حرارة التخزين.
وتابع “اإن تخزين لقاح كوفيد-19 
الأر�سية  ال��ك��رة  ج��ن��وب  اأ���س��ع��ب يف 
ويتطلب  م�ستحيال”  لي�س  لكنه 

ا�ستثمارات وتدريبا كبرا.
وح���ت���ى ل���و ت���واف���رت ال��ل��ق��اح��ات يف 
اأخرة  عقبة  تبقى  املقبلة،  الأ�سهر 
وهي عدم الثقة يف حمالت التلقيح، 
الع�سرة  ال���ت���ه���دي���دات  اأح�����د  وه����ي 
ملنظمة  وف��ق��ا  لل�سحة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

ال�سحة العاملية.
وق�������س���ى ال���ل���ق���اح ����س���د اإي�����ب�����ول يف 
الفرو�س  على  الأخ���رة  ال�سنوات 
ب�سكل �سبه كامل، لكن العديد من 
التق������دم  اأن  اأظه��������رت  الدرا�س�����ات 
املح������رز يرتاجع ب�سبب عدم الثقة 
واملعلوم������ات امل�سلل�ة عرب الإنرتنت 

وداخل املجتمعات عن اللقاحات.

اأ�سا�سية  اأداة  �سيكون  اللقاح  اأن  يف 
لل�سيطرة على الوباء«.

الغنية  ال����دول  تخطط  فيما  ل��ك��ن 
العام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  تلقيح  ل��ربام��ج 
من  اخل����������رباء  ي����ح����ذر   ،2021
البلدان  ���س��ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ب��ات 

الفقرة.
وياأمل خمتربا “فايزر” الأمركية 
توفر  يف  الأمل��ان��ي��ة  و”بايونتيك” 
اجلرعات الأوىل يف غ�سون اأ�سابيع 
ت�ساريح  ا���س��ت��الم  مب��ج��رد  ق��ل��ي��ل��ة، 
الوكالت  من  ال��ط��ارئ  ال�ستخدام 
ال�سحية. وتتوقع ال�سركتان توفر 
جرعة  م��ل��ي��ار   1،3 اإىل  ي�����س��ل  م���ا 

العام املقبل.
برنامج  ل��ك��ل  دولرا   40 وب��ك��ل��ف��ة 
جرعتني(،  ع���ل���ى  )ي���ع���ط���ى  ع�����الج 
اإىل طلب  ال��غ��ن��ي��ة  ال����دول  ���س��ارع��ت 
م���الي���ني اجل����رع����ات م�����س��ب��ق��ا قبل 
اللقاح  ه���ذا  ك���ان  اإذا  م��ا  ي��ع��رف  اأن 
���س��ي��ن��ج��ح. ل��ك��ن م�����اذا ع���ن ال����دول 

الفقرة؟
وق��ال��ت ت���رودي لن��غ م��دي��رة �سبكة 
ال�سحة العاملية يف جامعة اأك�سفورد 
كان  “اإذا  ب���ر����س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
لدينا لقاح فايزر فقط ويحتاج كل 
�سخ�س اإىل جرعتني، فمن الوا�سح 

اأننا اأمام مع�سلة اأخالقية«.
اأك�����رث م���ن ثالثني  ي���وج���د ح��ال��ي��ا 
لكوفيد-19  اآخ��ر  حمتمال  لقاحا 
يف  كانت  منها   11 التطوير،  قيد 
اأي  ال��ت��ج��ارب،  م��ن  الثالثة  املرحلة 

����س���راي���رب من�سق  ب��ن��ج��ام��ني  وق�����ال 
�سوؤون لقاح كوفيد-19 يف منظمة 
اليوني�سف “علينا جتنب اأن حت�سل 
اللقاحات  ك��ل  ع��ل��ى  الغنية  ال����دول 
ت��ت��ب��ق ج��رع��ات كافية  وب��ال��ت��ايل ل 

للبلدان الأفقر«.
وبالإ�سافة اإىل م�ساألة الأخالقيات، 
توؤكد البيانات الوبائية احلاجة اإىل 

التوزيع العادل للقاح.
ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة نورث  ون�����س��ر 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  يف  اإي���������س����رتن 
ال�سلة  يف  ت��ب��ح��ث  درا�����س����ة  اأخ������را 
والوفيات  اللقاح  اإىل  الو�سول  بني 

الناجمة عن كوفيد-19.
يبحث  ���س��ي��ن��اري��وه��ني؛  وو����س���ع���وا 
الأول يف ما قد يحدث اإذا احتكرت 
50 دولة غنية اأول ملياري جرعة 
الثاين،  ال�سيناريو  ويف  اللقاح.  من 
عدد  اأ�سا�س  على  اللقاح  توزيع  يتم 
�سكان الدولة بدل من قدرتهم على 

دفع ثمن اللقاحات.
الول،  ال�����س��ي��ن��اري��و  اأن����ه يف  وت��ب��ني 
ت��ن��خ��ف�����س ال��وف��ي��ات ال��ن��اج��م��ة عن 
 33( ال��ث��ل��ث  مب��ق��دار  كوفيد-19 
يف امل��ئ��ة( يف اأن��ح��اء ال��ع��امل. اأم���ا يف 
ن�سبة  فت�سل  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��ف��ر���س��ي��ة 
انخفا�س الوفيات اإىل 61 يف املئة.

لكن حتى لو حتقق التمويل للدول 
ال���ف���ق���رة، ���س��ت��ظ��ه��ر م�����س��ك��ل��ة نقل 

اجلرعات.
ال���ل���ق���اح يف مكان  ت��خ��زي��ن  ف��ي��ج��ب 
مئوية  درج���ة   70- ح��رارت��ه  تبلغ 

ق��ب��ل الأخ����رة ال��ت��ي مت��ن��ح خاللها 
املوافقة.

الطلب  ت��وق��ع��ت  اأن���ه���ا  اإىل  ون���ظ���را 
املفرط على اأي لقاح معتمد، اأن�ساأت 
مبادرة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  منظمة 
ني�سان/اأبريل  يف  “كوفاك�س” 
للقاحات،  العادل  التوزيع  ل�سمان 
والعلماء  احل��ك��وم��ات  جت��م��ع  وه���ي 

واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س.
�سيلفرمان  رايت�سل  اإىل  بالن�سبة 
امل�����س��روع يف م��رك��ز التنمية  م��دي��رة 
العاملية، من غر املرجح اأن يتوافر 
الأوىل من  الدفعة  ج��زء كبر من 

اللقاحات يف اأفقر البلدان.
ال�سراء  ات���ف���اق���ات  اإىل  ف��ا���س��ت��ن��ادا 
امل�سبق املوقعة مع �سركة “فايزر”، 
هناك 1،1 مليار جرعة مت �سراوؤها 
ال��غ��ن��ي��ة. وقالت  ال�����دول  م���ن ق��ب��ل 
بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  �سيلفرمان 
“مل يتبق الكثر للدول الأخرى«.

وبع�س البلدان التي طلبت م�سبقا، 
جزء  هي  وبريطانيا،  اليابان  مثل 
من  ل����ذل����ك  “كوفاك�س”،  م�����ن 
اجلرعات  بع�س  ت�سل  اأن  املحتمل 
الأق����ل  ال���ب���ل���دان  اإىل  الأق������ل  ع��ل��ى 
ال�سراء  اتفاقات  خ��الل  من  تقدما 

اخلا�سة بها.
وبخالف ذلك، فاإن الوليات املتحدة 
جرعة،  مليون   600 طلبت  ال��ت��ي 
لكن  لي�ست ع�سوا يف “كوفاك�س”. 
ه��ذا الأم���ر ق��د يتغر م��ع الرئي�س 

املنتخب جو بايدن.

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �لآخر

•• نورمان لي�شرت

    اإننا ن�سهد حالًيا مظهًرا خطًرا ل� “ال�ستثناء 
ومثل هذا ال�سرك البائ�س ل ميكن  الأمريكي”. 
اأخ����رى... فقط يف  دول���ة متقدمة  اأي  ت�����س��وره يف 

اأمريكا!
   فكرة اأن لأمريكا مهمة فريدة تتمّثل يف تغير 
يف  تتنزل  للب�سرية،  اأك��رب  �سعادة  اأج��ل  من  العامل 
باأن  وال�سعور  الأمريكي،  ال�ستثناء  اأ�سطورة  قلب 
اأهدتا الوليات املتحدة تفوّقا  العناية الإلهية قد 
�سوفينية  الأخ���رى...  الأمم  على  وطبيعيا  خريا 

تثر �سحك بقية العامل.
   التفوق الأخالقي املتاأ�سل لالأمريكيني البي�س، 
هو اأحد املبادئ الأ�سا�سية لال�ستثنائية الأمريكية. 
ت�سم  التي  ترامب،  رئا�سة  ووظفت  تالعبت  لقد 
57 يف املائة من الناخبني البي�س، بهذه الأ�سطورة 

الطنانة ل�ساحلها.

��صتثنائية, يجب �أن حتكم �أمريكا �لعامل
الزمن  ال��ك��الم عفا عليه  اأن ه��ذا     ه��ل تعتقدون 
“ال�ستثناء  ب��اأن  اأذك��رك��م  2020؟  ع��ام  وجت���اوزه 
ال�سيا�سي  ال��ربن��ام��ج  م��ن  ج���زًء  ك���ان  الأمريكي” 
ويعلن   .2012 ع���ام  م��ن��ذ  اجل��م��ه��وري  ل��ل��ح��زب 
ومبادئنا  اأف��ك��ارن��ا  “متنحنا  اجل��م��ه��وري:  احل��زب 
ويوؤكد  الأخالقية”،  للزعامة  فريًدا  مكاًنا  كاأمة 
موقعها  “ت�ستعيد  اأن  يجب  املتحدة  ال��ولي��ات  اأّن 

الطبيعي كزعيمة للعامل احلر«. 
   بالن�سبة لل�سيناتور اجلمهوري ميت رومني، خلق 
اهلل الوليات املتحدة لتحكم الكوكب: “مل يخلق 
اأم��ة ات��ب��اع، ولي�س مقدرا  اهلل ه��ذه ال��دول��ة لتكون 
لأم��ري��ك��ا اأن ت��ك��ون واح����دة م��ن ع���دة ق���وى عاملية 
اأن  اأمريكا  على  يجب  امل�ساواة،  قدم  على  متوازنة 
كان رومني هو املر�سح اجلمهوري  حتكم العامل”. 

للرئا�سة عام 2012، ومن الوا�سح اأنه يتطلع اإىل 
اأن يكون كذلك مرة اأخرى عام 2024. 

   مع اأو بدون دعم اهلل، اأ�سبح احلفاظ على مكانة 
اأك���رث �سعوبة  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  العظمى  ال��ق��وة 
ب�سكل متزايد. معلق �سي ان ان فريد زكريا يتحدث 
عن “عامل ما بعد اأمريكا”. وي�سخر املتخ�س�س يف 
الدرا�سات الأمريكية دونالد اإي بيز، من ال�ستثناء 

الأمريكي باعتباره “توّهم دولة«.

�لوليات �ملتحدة: �لفجوة 
تت�صع بني �حلقيقة و�لأ�صطورة

ال�ستثنائية  ال�سلطة  ت��رام��ب  دون��ال��د  ا�ستخدم     
الت���ف���اق���ات متعددة  ل��ك�����س��ر  امل���ت���ح���دة  ل���ل���ولي���ات 
الأطراف والن�سحاب من املعاهدات والتهرب من 
القواعد والأعراف الدولية. وا�ستثنائيون، ميار�س 
الأمريكيون �سوء نية يف غاية التقان. على �سبيل 
امل���ث���ال، ي��دع��م��ون امل���ع���اه���دات والت��ف��اق��ي��ات طاملا 

ت�ستثني املواطنني واجلنود الأمريكيني.
   اإن الرتامبية، التي تتميز بالفو�سى والأكاذيب 
دللة  ت�سفي  ل��ل��واق��ع،  ووق���ح  متعجرف  ورف�����س 
لقد  الأم��ري��ك��ي.  ال�ستثناء  على  وا���س��ح��ة  ازدراء 
على  اأوًل”،  “اأمريكا  اخلارجية  �سيا�سته  ���س��ددت 
يف  املهيمنة  –الآن-لالأمة  امتياز  وهي  الأح��ادي��ة، 

ع�سرنا.
التي  احلقائق  فاأكرث  اأك��رث  الأمريكيون  وينكر     
تتعار�س مع اأ�ساطرهم، كما هو احلال مع ترامب، 

وتت�سع الفجوة بني الواقع وت�سوراتهم له.
“ا�ستثنائي”،     اإن الوليات املتحدة حاليا حليف 
ال���ت���ن���ب���وؤ به  خ���ط���ر وغ�����ر م�����س��ت��ق��ر ول مي���ك���ن 
وغ������ر ج����دي����ر ب���ال���ث���ق���ة ط����امل����ا مت�������س���ك ت���رام���ب 
املنتخبني  امل�سوؤولني  غالبية  مب�ساعدة  بال�سلطة 

اجلمهوريني.
ترجمة خرية �ل�صيباين

�لرت�مبية و»�ل�شتثناء �لأمريكي«...!

* كاتب �سحفي، وموؤلف كتب وا�سعة النت�سار منها “الكتاب الأ�سود لكندا الإجنليزية”، 
و”ق�سية جرار بول”  و”حتقيقات حول الأجهزة ال�سرية” و”اأ�سرار خيار كندا”، 

و”�سجني يف بانكوك” “�سرة ذاتية«.

�أكرث من 1,3 مليون وفاة بكوفيد-19 حول �لعامل 

ح�شول �لدول �لفقرية على �للقاح... حتد �شعب يطرحه �لوباء  

�إ�شابات قيا�شية بكورونا يف �أمريكا وتر�مب ير�هن على �للقاحات 
•• نيويورك-اأ ف ب

يف م��واج��ه��ة الرت���ف���اع احل���اد يف ع���دد الإ���س��اب��ة ب��ف��رو���س كورونا 
اأنحاء الوليات املتحدة، ت�ستعد نيويورك لإغالق  امل�ستجد يف كل 
مدار�سها لكن دونالد ترامب الذي كان يراهن على توزيع مرتقب 

للقاح، رف�س اأم�س الأول اجلمعة فر�سية اإغالق البالد.
ويبدو اأن الإجراءات املفرو�سة ملكافحة الفرو�س، مثل تلك التي 
اعتمدت يف اأوروبا خالل الأ�سابيع الأخرة، توؤتي ثمارها اإذ اأظهر 

الوباء بع�س عالمات التباطوؤ يف القارة العجوز.
بالفرو�س خالل  الأم��رك��ي��ة ت�سررا  امل��دن  اأك��رث  ن��ي��وي��ورك،  ويف 
ي�سهد معدل  ال��رب��ي��ع،  يف  ال��ب��الد  اج��ت��اح��ت  ال��ت��ي  الأوىل  امل��وج��ة 
ن�سبة  وهو  املئة،  3 يف  عتبة  وقد جت��اوز  يوميا  ارتفاعا  الإ�سابات 

كبرة، للمرة الأوىل يوم اجلمعة.
واأع���ل���ن ح��اك��م ن��ي��وي��ورك اأن������درو كومو 
ال�ساعة  عند  واملطاعم  احلانات  اإغ��الق 
وهو  اجل��م��ع��ة  م���ن  اع���ت���ب���ارا   22،00
رفعت  اإج��راء مقبول عموما يف مدينة 
فيها تدابر الإغالق تدريجا وكان هذا 
مبعظمه  مغلقا  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ال��ن��وع 

قبل منت�سف الليل
دي  بيل  ن��ي��وي��ورك  بلدية  رئي�س  ودع���ا 
العامة  املدار�س  فتح  اأعاد  الذي  بالزيو 
اأيلول/�سبتمرب بنظام هجني،  يف نهاية 
اأولياء اأمور التالميذ اإىل “ال�ستعداد” 

لإعادة اإغالقها الثنني.
راي��ن لوكالة فران�س بر�س  وق��ال ج��ون 
اأث���ن���اء ان��ت��ظ��اره اأم����ام م��رك��ز اخ��ت��ب��ار يف 
مانهاتن “اأعتقد اأن املوجة الثانية اآتية 
)...( واآمل فقط باأل تكون رهيبة مثل 

الأوىل«.
ول تزال �سور ال�ساحنات املليئة باجلثث 
واخليام التي ن�سبت اأمام امل�ست�سفيات يف 
اآذار/مار�س وني�سان/اأبريل، مع ت�سجيل 
اأكرث من 23 األف وفاة يف املدينة، عالقة 

يف اأذهان اجلميع. تبدو نيويورك الآن قلعة حما�سرة فيما ينت�سر 
الفرو�س ب�سرعة كبرة يف اأنحاء البالد.

وي�ستمر عدد الإ�سابات اليومية يف الوليات املتحدة يف الرتفاع. 
فقد اقرتب من 189 األفا بني اخلمي�س واجلمعة، وهو رقم لي�س 

بعيدا عن الرقم القيا�سي امل�سجل يف بداية الأ�سبوع.
1600 وف��اة جديدة، وفقا لأرق��ام جامعة  كذلك �سجلت ح��واىل 
اأك��رث من  اإىل  البالد  الإج��م��ايل يف  العدد  رف��ع  ما  جونز هوبكنز، 

10،7 ماليني اإ�سابة بوباء كوفيد-19 و244،200 وفاة.
اأما عدد امل�سابني بفرو�س كورونا الذين اأدخلوا امل�ست�سفيات فهو 
الأعلى اأي�سا منذ بداية تف�سيه مع بلوغه اأكرث من 67 األفا، وفقا 

ل�”كوفيد تراكينغ بروجكت«.
الأوبئة يف جامعة هارفرد خالل موؤمتر  مايكل مينا عامل  وق��ال 
�سحايف عقد عرب الهاتف اإنه “�سيتعني علينا اإغالق كل �سيء. واإذا 

•• بريوت-اأ ف ب

اإقفال عام جديد يف  اإج���راءات  ال�سبت  اأم�س  ب��داأت فجر 
لبنان ملواجهة ارتفاع الإ�سابات بفرو�س كورونا امل�ستجد 
ولرفع جهوزية القطاع ال�سحي بعدما بلغت امل�ست�سفيات 
ط��اق��ت��ه��ا ال��ق�����س��وى. ون��ا���س��د رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ت�سريف 
الأعمال ح�سان دياب م�ساء اأول اأم�س اجلمعة املواطنني 
اللتزام باإجراءات الإقفال ومعاير الوقاية بعدما كانت 
احلكومة جنحت عرب اإغالق عام مبكر يف احتواء املوجة 
الأوىل، اإل اأن البالد ت�سّجل يف الفرتة الأخرة معدلت 
والقرى.  ال��ب��ل��دات  ع�����س��رات  ع��زل  رغ��م  قيا�سية  اإ���س��اب��ة 
وتخطى عدد الإ�سابات بفرو�س كورونا امل�ستجد عتبة 
 796 بينها  حالة   102607 وبلغ  اإ���س��اب��ة،  األ��ف  مئة 
لبنان  ي�سّجل  ال�سحة،  وزارة  اح�ساءات  وبح�سب  وف��اة. 
الذي يبلغ عدد �سكانه نحو �ستة ماليني نحو 11 األف 

اإ�سابة يف معدل اأ�سبوعي.
ال�سهر احلايل مع  نهاية  العام حتى  الإقفال  و�سي�ستمر 
اإمكانية متديده يف حال ال�سرورة. و�سيرتافق مع حظر 
جتول من اخلام�سة م�ساء حتى اخلام�سة فجراً، على اأن 
مينع التجول باملطلق يوم الأح��د. كذلك، نظمت وزارة 
لوحاتها، بحيث ل  اأرق��ام  ال�سيارات وفق  �سر  الداخلية 

بدء �إقفال عام يف لبنان للجم كوفيد-19  

ارت��ف��اع ح��اد يف عدد  �سيت�سبب يف  ال�سكر  ف��اإن عيد  مل نقم بذلك، 
الإ�سابات” بكوفيد-19.

لكن يف اأول ت�سريح علني له منذ ال�سبت املا�سي مع اإعالن خ�سارته 
يف النتخابات الرئا�سية التي ي�ستمر بالطعن يف نتائجها، ا�ستبعد 

دونالد ترامب ب�سدة هذه الفر�سية.
اأفعل ذل��ك. هذه  اأن��ا لن  اإىل الإغ���الق،  “لن نذهب  وق��ال ترامب 

الإدارة لن تذهب اإىل الإغالق«.
وبدل من ذلك، اأكد اأن توزيع اجلرعات الأوىل من اللقاح املوجهة 
لالأ�سخا�س الأكرث عر�سة لالإ�سابة بالفرو�س “م�ساألة اأ�سابيع«.

الثنني عن  و”بايونتيك”  “فايزر”  اإع��الن خمتربي  اأث��ار  وق��د 
�سد كوفيد- املئة”  90 يف  “فعال بن�سبة  اختبارات واع��دة للقاح 

19، موجة من الأمل.
�سالوي  من�سف  الدكتور  اأع��رب  ترامب،  ت�سريحات  انتهاء  وبعد 
كبر امل�سوؤولني الطبيني يف عملية “راب 
لقاح  ا�سرتاتيجية  تن�سق  التي  �سبيد” 
الفرو�س،  ب�ساأن  الفدرالية  احلكومة 
عن اأمله يف اأن يجري تلقيح 20 مليون 
اأمركي بحلول كانون الأول/دي�سمرب.

ما زالت الوليات املتحدة اإىل حد بعيد 
من  بالفرو�س  ت�سررا  الأك��رث  الدولة 
الربازيل  تليها  ال��وف��ي��ات،  ع���دد  ح��ي��ث 
 )128،668( والهند   )164،737(
واملك�سيك )97،056( واململكة املتحدة 

.)50،928(
اإ�سابة  األ��ف   284 ت�سجيلها  مع  ولكن 
املنطقة  اأوروب��ا  يومية جديدة، ل تزال 
الإ�سابات  م��ن  ع��دد  اأك��رب  ت�سجل  التي 
اجلديدة، حتى لو بدا اأن معدلها ا�ستقر 
اإج������راءات  ف���ر����س  ب��ع��د  امل���ئ���ة(  )+1 يف 

�سارمة وحظر جتول.
وم���ع ذل����ك، ت��رف�����س ال�����س��ل��ط��ات يف كل 
ال����ق����ارة ت��ق��ري��ب��ا ف���ك���رة ت��خ��ف��ي��ف هذه 

القيود.

ميكن ال�سر لأكرث من ثالثة اأيام اأ�سبوعياً. ول ي�سمل 
ا�ستثناءات  يت�سمن  كما  ب���روت،  م��ط��ار  الإق��ف��ال  ق���رار 
لقطاعات �سحية وحيوية. وقال دياب ع�سية بدء الإقفال 
جمتمعنا  يف  ال�سحي  النهيار  “نتفادى  اأن  الهدف  اإن 
“القفال بحّد  اأن  اإىل  م�سراً  واأهلنا”،  اأنف�سنا  ونحمي 
البلد  جهوزية  م��ن  لرنفع  فر�سة  ه��و  ح��اًل،  لي�س  ذات��ه 
تتخذها  ال��ت��ي  الج�������راءات  “كل  واأ����س���اف  ال�����س��ح��ي��ة«. 
الدولة لن تنفع اإذا مل يلتزم اللبنانيون بو�سع الكمامة 
والتعقيم والتباعد الجتماعي«. ويخ�سى امل�سوؤولون من 
انهيار املنظومة ال�سحية خ�سو�ساً مع ارتفاع الإ�سابات 
يف �سفوف الطواقم الطبية وعدم قدرتها على ا�ستقبال 
مر�سى جدد خ�سو�ساً مع امتالء اأ�سرة العناية الفائقة. 
وحذر طبيب الرئة والعناية الفائقة يف م�ست�سفى رفيق 
الو�سع  الأ�سمر من خطورة  �سعيد  احلريري احلكومي 
ال�سحي. وقال لوكالة فران�س بر�س “نحن يف الذروة.. 
ال��و���س��ع ح���رج وي��ت��ج��ه ن��ح��و الأ�����س����واأ«. واأ����س���اف “هناك 
امل�����س��اب��ني يف ظ��ل نق�س الأ����س���رة وثمة  ازدي�����اد يف ع���دد 
مر�سى يحتاجون عناية فائقة ن�سطر لرتكهم يف ق�سم 
الظروف  رغم  العام  “الغالق  اأن  مو�سحاً  الطوارئ”، 
الطبي  القطاع  ويريح  ي�ساعدنا  ال�سعبة،  القت�سادية 

ويعطيه القليل من الوقت لنجهز اأكرث«.
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املال والأعمال
للتاأكيد على �أهمية �لتو��صل �ملنتظم مع خمتلف �لأطر�ف

�أر��شي دبي ت�شدر �لتقرير �ل�شنوي لأد�ء �لقطاع �لعقاري 2020
اأربعة ف�سول رئي�سية؛ يتناول الف�سل الأول  امل�ستقبلية. ويتكون التقرير من 
منه حتليل املوؤ�سرات القت�سادية الكلية لإمارة دبي، وم�ساهمة القطاع العقاري 
يف النمو القت�سادي لإمارة دبي، بينما يتناول الف�سل الثاين حتلياًل ملوؤ�سرات 
الق�سايا  اأحد  على  ال�سوء  الثالث  الف�سل  وي�سلط  للقطاع،  الت�سغيلية  الأداء 
املهمة التي توؤثر على اأداء القطاع، بينما يقدم الف�سل الرابع حتلياًل للتوجهات 
جمرن،  بن  بطي  �سلطان  �سعادة  وو�سف  القطاع.  اأداء  يف  املتوقعة  امل�ستقبلية 
مدير عام دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي التقرير باأنه اأداة ر�سد �ساملة تعزز 
القرارات وترثي التحليالت، تاأكيًدا لنهج الدائرة القائم على اأهمية التوا�سل 
مع كافة فئات متعامليها وخمتلف فئات �سركائها من الأطراف املختلفة، وقال 
مبا  بانتظام،  وطرحها  الأدوات  من  العديد  بتطوير  “نقوم  ال�سدد:  ه��ذا  يف 

•• دبي-الفجر: 

القطاع  لأداء  ال�سنوي  التقرير  دب��ي  يف  والأم����الك  الأرا���س��ي  دائ���رة  اأ���س��درت 
وا�ستثمر يف  ال��دويل  العقارات  2020 على هام�س فعاليات معر�س  العقاري 
�ساملة للمتعاملني  اأداة  الإ�سدار  الدائرة من خالل هذا  عقارات دبي. وتقدم 
يف القطاع، لتعريفهم باأهم النتائج التي حّققها، تاأكيًدا جلهودها الهادفة اإىل 
والثقة  البتكار  يف  عامليًّا  الأوىل  العقارية  الوجهة  دبي  جلعل  روؤيتها  حتقيق 
وال�سعادة. ويهدف التقرير اإىل توفر �سورة �ساملة عن اأداء القطاع العقاري؛ 
والت�سغيلية  القت�سادية  واملوؤ�سرات  القطاع  اأداء  اأوجه  كافة  من خالل حتليل 
اإم��ارة دبي وحتدد اجتاهاته  العقاري يف  اأداء القطاع  التي توؤثر على  املختلفة 

العقاري،  دبي  �سوق  اأداء  نتائج  الك�سف عن  ال�سفافية يف  اأعلى م�ستويات  يربز 
وما يحققه من اإجنازات متثل مبجملها خمرجات اأ�سا�سية كل عام. وبف�سلها 
ميكن للمتعاملني الوقوف على اآخر امل�ستجدات يف ال�سوق العقاري، وال�ستفادة 
امل�ستنرة  ال�ستثمارية  ال��ق��رارات  لتخاذ  املت�سمنة،  والبيانات  املعلومات  من 
املتعلقة بالبيع وال�سراء وال�ستثمار والدخول يف �سراكات.  ورغم تبعات تف�سي 
وانعكا�ساتها على قطاعنا العقاري و�سائر القطاعات  جائحة “كوفيد – 19”، 
ا�سرتاتيجية  على  للتاأكيد  موعده  يف  التقرير  اإ�سدار  على  حر�سنا  الأخ��رى، 
على  وم�ساعدتهم  القطاع،  ب��اأداء  املهتمني  فئات  املنتظم مع خمتلف  الت�سال 
اأي ثغرات قد  اإىل جهودنا ومبادراتنا ملعاجلة  تكوين �سورة �ساملة، والتعرف 

تظهر، مبا ي�سمن لل�سوق موا�سلة ن�ساطه املعتاد«.

�لعالمة �لتجارية �لوطنية لالإمار�ت بلغت 672 مليار دولر �أمريكي 

�لإمار�ت تت�شدر دول �ملنطقة يف تقرير �أقوى �لعالمات �لتجارية �لوطنية للعام 2020
�لدولة حققت �أكرب �صعود بني قائمة نادي �لع�صرين �لكبار و�رتفعت من �ملرتبة 20 �إىل �ملرتبة 18  

•• اأبوظبي-وام:

العربية  الإم����������ارات  دول������ة  ت�������س���درت 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  دول  املتحدة 
و����س���م���ال اأف���ري���ق���ي���ا يف ت���ق���ري���ر اأق�����وى 
ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��وط��ن��ي��ة للعام 
2020 . وجاءت الدولة يف املركز 18 
دولر  مليار   672 بلغت  بقيمة  عاملياً 
 “ دره���م  تريليون   2.45 “ اأم��ري��ك��ي 

العالمات  ير�سد  ال��ذي  “ ال�سنوي  فاينن�س  “ براند  موؤ�س�سة  تقرير  بح�سب 
التجارية الوطنية الأكرث قيمة والأقوى تاأثراً. وعلى الرغم من ال�سعوبات 
والتحديات التي واجهت دول العامل منذ مطلع العام اجلاري ب�سبب جائحة 
“كوفيد-19”، متكنت الإمارات من تعزيز موقعها يف قائمة الع�سرين الكبار 
بل وجنحت يف حتقيق اأكرب ارتفاع بني هذه الدول بتقدمها من املرتبة ال�20 
يف التقرير ال�سابق اإىل املرتبة ال� 18 هذا العام لتوؤكد اأنها العالمة الوطنية 
الذي يقدم ت�سوراً  التقرير  الأو�سط بح�سب  ال�سرق  الأعلى قيمة يف منطقة 
من  ب��ه  تتمتع  م��ا  وم���دى  الوطنية  التجارية  ال��ع��الم��ات  قيمة  ع��ن  متكاماًل 

ح�سور وتاأثر على ال�ساحة العاملية.
اجلهود  اأن  فاينان�س،  ب��ران��د  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  ه��اي،  ديفيد  واأك���د 
التي تبذلها الإمارات لتعزيز مكانتها على امل�ستوى العاملي وتر�سيخ عالمتها 
التجارية الوطنية، اأ�سهمت يف و�سع الدولة يف بوؤرة الهتمام العاملي وجنحت 
الأثر  اإىل  م�����س��راً  ال��ع��امل��ي،  ل���دى اجل��م��ه��ور  الإي��ج��اب��ي��ة  ���س��ورت��ه��ا  يف تر�سيخ 
اأطلقتها الدولة ل�سيما  التي  الإيجابي الكبر للم�ساريع واملبادرات اجلديدة 
عالوة  دب��ي،   2020 اإك�سبو  وا�ست�سافة  املريخ  ل�ستك�ساف  الإم���ارات  م�سروع 
مع  ال�سالم  معاهدة  بتوقيع  موؤخراً  اتخذتها  التي  ال�سيا�سية  اخلطوات  على 

اإ�سرائيل.

- �رتفاع �إمار�تي رغم �لنكما�ص �لعاملي
واأ�سار التقرير اإىل اأن ال�سعود الذي حققته الإمارات جاء على عك�س ال�سغوط 

التقديرات  ت�سر  2020 حيث  العام  العامل يف  تواجه  التي  القوية  ال�سلبية 
اإىل اأن جائحة “كوفيد-19” ت�سببت يف انخفا�س مبقدار 22 تريليون دولر 
اأمريكي يف التقييم يف جميع اأنحاء العامل خالل الربع الأول من العام 2020 
“من 116.6 اإىل 94.8 تريليون دولر اأمريكي خالل الفرتة من يناير اإىل 
اأبريل”، كما توقع �سندوق النقد الدويل انكما�س القت�ساد العاملي بن�سبة تبلغ 
-4.4? هذا العام وهو ما اأدى اإىل انخفا�س قيمة غالبية العالمات التجارية 

الوطنية يف جميع اأنحاء العامل بن�سبة تفوق 20?.
واأ�ساف هاي : “ اأ�سهم الإطالق الناجح مل�سبار الأمل وما �ساحبه من تغطية 
اإعالمية وا�سعة على م�ستوى العامل ب�سكل كبر يف تعزيز العالمة التجارية 
امل�سبار  مهمة  اإ�سهام  قيمة  تّقدر  حيث  اجلائحة  عن  رغماً  للدولة  الوطنية 
باأن  علماً  دولر  مليار   6.8 ب��ح��وايل  الإم��ارات��ي��ة  التجارية  للعالمة  وح��ده��ا 
كلفة تطوير امل�سروع وعملية الإطالق والت�سغيل مل تتعد 200 مليون دولر 

اأمريكي.

- نظرة عاملية على �لتقرير 
حققت  حيث  بال�سني  متبوعة  التقرير  المريكية  املتحدة  الوليات  ت�سدرت 
الأوىل قيمة بلغت 23.7 تريليون دولر فيما بلغت قيمة العالمة التجارية 

الوطنية لل�سني 18.8 تريليون دولر .
املتحدة  ال��ولي��ات  �سجلت  طويلة  لفرتة  للتقرير  ت�سدرها  من  الرغم  وعلى 
انخفا�ساً بن�سبة %14 وهو ما يعزى اإىل العدد الكبر من حالت الإ�سابة 

والوفيات ب�سبب الوباء والتي تعد الأكرث يف العامل.
التجارية  العالمات  مازالت  ال�سيا�سي،  اليقني  عدم  حالة  عن  النظر  وبغ�س 
لل�سركات الأمريكية حتظى بقوة و�سيطرة كبرتني على النطاق العاملي ما من 
�ساأنه اأن ي�سهم دوماً يف دعم القت�ساد الأمريكي حيث تاأتي �سركات “اأمازون، 
�سركات �سمن  اأف�سل خم�س  ترتيب  يف قمة  واآب��ل، وميكرو�سوفت”  وجوجل، 

تقرير اأف�سل 500 �سركة عاملية.
ملحوظاً  ا�ستقراراً  ال�سينية  الوطنية  التجارية  العالمة  حققت  املقابل  ويف 
حيث انخف�ست هذا العام مبقدار طفيف بلغ %4 .. وتعد ا�ستجابة احلكومة 
الأ�سباب  من  قدمتها  التي  الدعم  وح��زم  “كوفيد-19”  جلائحة  ال�سريعة 
احلا�سمة التي و�سعت ال�سني يف مقدمة القت�سادات الكربى املتعافية ومن 
املتوقع اأن تكون القت�ساد الوحيد �سمن جمموعة الع�سرين الذي يحقق منواً 

هذا العام.
ومع تف�سي الوباء وما �سببه يف انخفا�س يف قيم العالمات التجارية الوطنية 
يف جميع اأنحاء العامل، �سجلت املراكز الع�سرة الأوىل خ�سارة يف قيمة العالمة 
حيث  ن�سبًيا  اأف�سل  اليابان  اأداء  وك��ان   .. املتو�سط  يف   ?14 بن�سبة  التجارية 
�سجلت خ�سارة متوا�سعة يف قيمة العالمة التجارية بن�سبة 6? لت�سل اإىل 4.3 

تريليون دولر اأمريكي و�سعدت تدريجًيا لتحتل املركز الثالث يف الرتتيب.
وحققت اأيرلندا جناحاً حيث ارتفعت عالمتها الوطنية مبقدار %11 لت�سل 
اأمريكي واأثبت القت�ساد الإيرلندي قدرته مدعوماً  670 مليون دولر  اإىل 
مبعدلت قوية من ال�سادرات، وجاءت اململكة املتحدة يف املرتبة اخلام�سة اإل 

اأنها خ�سرت %14 من قيمة عالمتها 
 3.3 اإىل  لت�سل  الوطنية  ال��ت��ج��اري��ة 

تريليون دولر.
وتعترب فيتنام اأ�سرع القت�سادات منواً 
 29% بن�سبة  ال��ع��ام  ه���ذا  ت��ق��ري��ر  يف 
دولر  مليار   319 اإىل  و�سلت  وقيمة 
متدنية  ن�سبة  ال��دول��ة  �سجلت  ح��ي��ث 
من الإ�سابات وحالت الوفاة الناجتة 
ع��ن ال��وب��اء وب���رزت ب��ق��وة ك��واح��دة من 
اأف�سل الوجهات ال�سناعية يف جنوب �سرق قارة اآ�سيا وجذبت اإليها العديد من 

امل�ستثمرين ل�سيما من الوليات املتحدة الأمريكية.
 57% بلغت  بن�سبة  العام  ه��ذا  خ��الل  انخفا�س  اأك��رب  الرجنتني من  وعانت 
اأملانيا يف مقدمة العامل من حيث  175 مليار دولر، فيما جاءت  اإىل  لت�سل 

قوة العالمة الوطنية التجارية.

- منهجية �لتقرير  
يعتمد تقرير “براند فاينان�س” على ثالثة عنا�سر اأ�سا�سية يف عملية التقييم 
للعالمة التجارية الوطنية للدولة، حيث يرتكز العن�سر الأول على قيا�س عدة 
التقنيات  وا�ستخدام  الت�سريعات،  الأ�سا�سية ومدى تطور  البنية  عوامل منها 
املتطورة، و�سهولة التاأ�سي�س واإدارة الأعمال .. وي�سم العن�سر الثاين موؤ�سرات 
مكافحة الف�ساد وتطور النظام الق�سائي، وتوافر الأمن والأمان، ومدى جودة 
احلياة، ويقوم العن�سر الثالث على موؤ�سرات حول عملية التطوير يف القوانني 

التجارية وعوامل املناف�سة واجلاذبية والنفتاح.
الوليات   : التايل  النحو  على   2020 العام  تقرير  يف  ال��دول  ترتيب  وج��اء 
املتحدة الأمريكية ، وال�سني ، واليابان ، واملانيا ، واململكة املتحدة ، وفرن�سا، 
والهند ،وكندا ، واإيطاليا ، وكوريا اجلنوبية ، وا�سبانيا ، وا�سرتاليا ، وهولندا 
 ، املتحدة  العربية  والإم��ارات   ، واندوني�سيا   ، والربازيل   ، و�سوي�سرا  ورو�سيا   ،

وايرلندا ، واململكة العربية ال�سعودية.

بال�صر�كة مع كونفريجينت �آيه �آي

مطار �أبوظبي �لدويل ي�شتعد لإطالق نظام جديد ومتطور ل� »�ل�شفر �لذكي«
خا�سة  ب����رام����ج  ت���ط���وي���ر  ي���ج���ري 
ل��ت��وج��ي��ه ال���ف���رق امل����وج����ودة على 
الأر����س لإك��م��ال اإج����راءات معينة، 
اإع�����ادة  اأو  ت��ف��ري��غ الأم���ت���ع���ة  م��ث��ل 
ت����زوي����د ال����ط����ائ����رات ب���ال���وق���ود يف 

الوقت الأمثل لذلك.
الدويل  اأبوظبي  مطار  يعمل  كما 
���ا ع��ل��ى اك��ت�����س��اف ���س��ب��ل دمج  اأي�������سً
ال�سطناعي  ال�����ذك�����اء  ت���ق���ن���ي���ات 
ال�سالمة  اأن��ظ��م��ة  يف  وت��وظ��ي��ف��ه��ا 
والأم�������ن اخل���ا����س���ة ب����ه، م���ا يعزز 
م����ن اإم���ك���ان���ي���ة امل����راق����ب����ة الآل���ي���ة 
ل��ت��غ��ذي��ة ال���ك���ام���را امل����وج����ودة يف 
التي  املنطقة  وه��ي  امل��ط��ار،  �ساحة 
بالنطالق  الطائرات  فيها  تقوم 
ك���م���ا مي���ك���ن برجمة  وال�����وق�����وف. 
الذكاء  بتقنيات  امل���زودة  الأن��ظ��م��ة 
ال�سطناعي للك�سف عن الأن�سطة 
الفرق  واإخ����ط����ار  امل��ن��ت��ظ��م��ة  غ���ر 
امل�سكالت  ملعاجلة  بها  ال�سلة  ذات 

املحتملة ب�سرعة وكفاءة عالية.
ال�سالمة  حت�����س��ي��ن��ات  ���س��ت�����س��ه��م 
وال�����ك�����ف�����اءة امل����رتت����ب����ة ع�����ن دم����ج 
وت�����وظ�����ي�����ف ت����ق����ن����ي����ات ال������ذك������اء 
مطار  ع��م��ل��ي��ات  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي 
اأبوظبي الدويل، يف �سمان تقدمي 
ومريحة  ���س��ل�����س��ل��ة  ���س��ف��ر  جت���رب���ة 

للم�سافرين عرب املطار. 

•• اأبوظبي- الفجر: 

عن  ال��دويل  اأبوظبي  مطار  اأعلن 
بدء جتربة نظام “ال�سفر الذكي’’ 
ال��ذي جرى تطويره من  اجلديد 
بال�سراكة  اأبوظبي  م��ط��ارات  قبل 
اآي”،  اآي�����ه  “كونفرجينت  م���ع 
الذكاء  تقنيات  من  بدعم  ويعمل 
تقلي�س  ب���ه���دف  ال����س���ط���ن���اع���ي، 
وتب�سيط  الن����ت����ظ����ار،  ط����واب����ر 
املطار  مرافق  جميع  يف  العمليات 
يف ���س��ب��ي��ل ت���ق���دمي جت���رب���ة اأك����رث 

�سال�سة و�سهولة للم�سافرين.
تقنيات  اجل��دي��د،  النظام  ويتبنى 
تعتمد على حجم البيانات الكبرة، 
والنمذجة  ال�سطناعي،  والذكاء 
الدقيقة، وتقييم حركة امل�سافرين 
جمموعة  وحت���������س����ني  ل���ت���ط���وي���ر 
مطار  عرب  العمليات  من  متنوعة 
اأبوظبي الدويل واأبرزها اإجراءات 
واجلوازات  ال�سفر  اإج��راءات  اإنهاء 
واأوق������������ات ال����و�����س����ول وامل������غ������ادرة 

للم�سافرين.
القائمة،  ال����ت����ج����ارب  اإط�������ار  ويف 
حمددة  جمموعة  اإب��الغ  �سيجري 
م�����ن امل���������س����اف����ري����ن م�����ع الحت�������اد 
ل�����ل�����ط�����ران ب�����ال�����وق�����ت الأم�����ث�����ل 
اأبوظبي  م���ط���ار  اإىل  ل��و���س��ول��ه��م 

لو�سع  اآي”  اأي��ه  و”كونفرجينت 
امل�سافرين  ل��رح��ل��ة  دق��ي��ق  من����وذج 
امل���ط���ار وحت�����س��ي��ن��ه��ا يف كافة  ع���رب 
“من خالل  واأ����س���اف:  امل���راح���ل«. 
النتقال  م��ن  امل�����س��اف��ري��ن  مت��ك��ني 
من�سات  ب���ني  و���س��ال���س��ة  ب�����س��رع��ة 
ت�������س���ج���ي���ل ال����و�����س����ول وم���راق���ب���ة 
الطائرة  اإىل  وال�سعود  اجل���وازات 
الوقت  م��ن  امل��زي��د  مننحهم  فاإننا 
ي����وف����ره مطار  ب���ك���ل م����ا  ل��ل��ت��م��ت��ع 
مطاعم  م����ن  ال�������دويل  اأب���وظ���ب���ي 
راقية وعرو�س متميزة للت�سوق يف 

ال�سوق احلرة«. 
تقنيات  اإدخ������ال  ف���ائ���دة  و���س��ت��ع��ود 
مطار  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
اأي�������س���اً على  اأب���وظ���ب���ي ال��������دويل، 
التجزئة  وجت��ار  الطران  �سركات 
املطار  يف  ال��ع��ام��ل��ني  وامل���وظ���ف���ني 
ميكنهم  اإذ  خم���ت���ل���ق���ة،  وب����ط����رق 
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة 
وتتبع  م��راق��ب��ة  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي 
حيث  م��ب��ا���س��ر،  ب�سكل  ال��ط��ائ��رات 

ال����������دويل، ح���ي���ث ���س��ي�����س��ه��م ه���ذا 
تنظيم  على  يركز  ال��ذي  الإج���راء 
يف  امل��ط��ار،  اإىل  امل�سافرين  و���س��ول 
تخفيف الزدحام، و�سهولة تطبيق 
الجتماعي،  ال���ت���ب���اع���د  م���ع���اي���ر 
ومع  النتظار،  طوابر  وتقلي�س 
ال�ستمرار  مع  فاإنه  الوقت،  مرور 
الذكاء  بتقنيات  النظام  ت�سغيل  يف 
النظام  ���س��ي�����س��ب��ح  ال���س��ط��ن��اع��ي، 
اأك���رث ذك����اًء و���س��ي��زي��د م��ن �سهولة 

رحالت امل�سافرين عرب املطار.
�سريف  ق������ال  ال���������س����دد،  وب�����ه�����ذا 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ه��ا���س��م��ي، 
البتكار  “اإن  اأب��وظ��ب��ي:  مل��ط��ارات 
والتحول الرقمي هما طريقنا نحو 
حتقيق روؤيتنا باأن ن�سبح جمموعة 
املطارات الرائدة يف العامل، ونحن 
ال�ستثنائي  ب����ال����دور  ف����خ����ورون 
مطارات  يف  فريقنا  ق��دم��ه  ال���ذي 
املا�سي، عرب  العام  اأبوظبي خالل 
املطار  يف  العمليات  جميع  تطوير 
ومب���ا ي��ن�����س��ج��م م���ع ح��ر���س��ن��ا على 

�سالمة  ل�سمان  اأ���س��ا���س��ي��اً  ع��ام��اًل 
وتب�سيط  امل�������س���اف���ري���ن  و����س���ح���ة 
ال��ع��م��ل��ي��ات، وه���و م��ا دف��ع��ن��ا للعمل 
مع �سركائنا من �سركات الطران 

امل�سي  ن���ح���و  الأه���م���ي���ة  يف  غ���اي���ة 
امل�ستمر والبتكار  للتح�سني  قدماً 
وامل�ساهمة يف بناء م�ستقبل اأف�سل 

لتجربة ال�سفر«.

موا�سلة تقدمي جتربة �سفر �سهلة 
واإن توفر  للم�سافرين.  ومريحة 
مطار  يف  الذكي”  “ال�سفر  نظام 
ال�����دويل ي��ع��ت��رب خطوة  اأب���وظ���ب���ي 

وبدوره، قال جون بارتون الرئي�س 
املعلومات  ل�������س���وؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
“يعترب  اأب���وظ���ب���ي:  م����ط����ارات  يف 
املطارات  يف  ال���ط���واب���ر  ت��ق��ل��ي�����س 

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم:6457/2020 
املنذر:م�سرف ال�سارقه ال�سالمي

املنذر اليها:زليخاء عبدالغني عبداهلل البلو�سي - اماراتيه اجلن�سيه
املرت�سدة  املبالغ  اجمايل  ب�سداد  ال��وف��اء  اول:ب�����س��رورة  اليه  املنذر  اىل  الن���ذار  ه��ذا  املنذر  املو�سوع:يوجه 
واملن�سغلة به ذمته ل�سالح البنك )املنذر( والبالغ قدرها )20.986.28( درهم فقط ع�سرون الف وت�سعمائة 
و�ستة وثمانون درهما وثمانية وع�سرون فل�سا ل غر - ثانيا:وذلك يف خالل خم�س ايام من تاريخ ا�ستالم 
املنذر اليه لهذا التكليف بالوفاذ املاثل و لنفاذ مفعوله يف املدة املقررة وال �سي�سطر امل�سرف )املنذر( اىل 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية املقررة جتاه املنذر اليه ملطالبته بال�سداد ومنها ا�ست�سدار امر اأداء بكامل 
املبلغ امل�ستحق مع حفظ كافة حقوق امل�سرف )املنذر( الخرى قبل املنذر اليه - ثالثا علما بانه يف حال عدم 
�سداد املبلغ يف امليعاد املحدد �سوف يتحمل املنذر اليه كافة التعوي�سات والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 

املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى مع اي نوع كانت
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم:6464/2020 
املنذر:م�سرف ال�سارقه ال�سالمي

املنذر اليها:منره عبداهلل �سلطان عبداهلل املهري - اماراتيه اجلن�سيه
املرت�سدة  املبالغ  اجمايل  ب�سداد  ال��وف��اء  اول:ب�����س��رورة  اليه  املنذر  اىل  الن���ذار  ه��ذا  املنذر  املو�سوع:يوجه 
الف  وع�سرون  خم�سة  فقط  درهم   )25.017.89( قدرها  والبالغ  )املنذر(  البنك  ل�سالح  ذمته  به  واملن�سغلة 
و�سبعه ع�سر درهما وت�سعه وثمانون فل�سا لغر - ثانيا:وذلك يف خالل خم�س ايام من تاريخ ا�ستالم املنذر 
اليه لهذا التكليف بالوفاذ املاثل ولنفاذ مفعوله يف املدة املقررة وال �سي�سطر امل�سرف )املنذر( اىل اتخاذ كافة 
الجراءات القانونية املقررة جتاه املنذر اليه ملطالبته بال�سداد ومنها ا�ست�سدار امر اأداء بكامل املبلغ امل�ستحق 
مع حفظ كافة حقوق امل�سرف )املنذر( الخرى قبل املنذر اليه - ثالثا علما بانه يف حال عدم �سداد املبلغ يف 
امليعاد املحدد �سوف يتحمل املنذر اليه كافة التعوي�سات والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى مع اي نوع كانت
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/6461 
املنذر:ام بي ام العقارية ذ.م.م - اجلن�سية المارات

املنذر اليه الول:مر حممد �سيد العامل مر حممد عبدالوهاب - اجلن�سية بنغالدي�س )امل�ستاأجر(
املنذر اليه الثاين:حممد جوم�سيد �سودري - اجلن�سية بنغالدي�س )املوقع على ال�سيكات واملتعهد ب�سدادها(

املو�سوع:يوجه املنذر هذا النذار اىل املنذر اليه ننذركم ب�سرورة �سداد القيمة اليجارية املرت�سدة يف ذمتكم 
مع  درهم   )9500( فيهما  �سيك  كل  قيمة   2020/6/10 و  يف:2020/3/10  ال�سداد  امل�ستحقة  ال�سيكات  بقيمة 
اخالء العني املوؤجرة و�سداد القيمة اليجارية عنها بداأ من 2020/9/9 حتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع 
)38.000( درهم ثماين وثالثون الف درهم �سنويا م�ستحقة ال�سداد فورا مع �سداد مبلغ )1000( درهم قيمة 
ا�ستالمكم  تاريخ  من  ي��وم  ثالثني  اأق�ساه  موعد  خ��الل  وذل��ك  املرجتعني  ال�سيكني  عن  التفاقية  الغرامة 
النذار وال �ست�سطر ال�سركة املنذرة اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم مع حفظ كافة حقوق املنذرة 

الخة قبلكم دون ح�سر مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى مع اي نوع كانت
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

املحكمة االبتدائية املدنيه االحتادية 
ينطبق  ال   - اأداء  اأمر   AJCFICIPPL2020 /0001101 يف الدعوى رقم

اىل املدعي عليه:رافيندرا �ساندراكانت �ساوب - مينت ماركيتينج �سرفي�سز �س.م.ح
جمهول حمل القامة 

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليكم  حكمت  قد  بتاريخ:2020/8/27  بانه  علما  نحيطكم 
املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح املدعي/�ساجناي كومار ماليك

بالتايل:نامر بالزام املدعي عليهما بالت�سامن ان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )75.000(
درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات ، حكما قابال لال�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

ل�ستالمك هذا التبليغ 
مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
والكائنة   1120 رق��م  رخ�سة  ح��رة  منطقة  م.م.ح  انرتنا�سونال  بي�سه  نتورا  �سركة  
مبدينة دبي املنطقة احلرة ملطار دبي - �س.ب:293646 ، دبي دولة المارات العربية 
املتحدة،  واملرخ�سة لدى �سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ترغب هذه ال�سركة املذكورة 
يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س الدارة يف اجتماعة الذى 
عقد بتاريخ 2020/2/14    ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.وفقا لذلك تهيب ال�سركة باأى  
طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات 

خالل  15 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او الت�سال ب: 
ال�سادة: نتورا بي�سه انرتنا�سونال م.م.ح 

�س.ب:293646 دبي
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة

هاتف رقم:042993090
mireiapalomer@naturabisse.com:الربيد اللكرتوين

 لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 3705/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :المر بالزام املطلوب �سدهما المر بالت�سامن والت�سامم باداء مبلغ وقدره )326.630( 
درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك حتى متام ال�سداد و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة الزام املطلوب �سدهما المر بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب الإعالن : ديل نورتي ميدل اي�ست للتجارة العامة �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

 - القناوي  حممد  م�سطفى  حممد   -2 ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الهلية  الن�سر   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
�سفتهما بالق�سية:مدعي عليهما   - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : 
العامة  للتجارة  الهلية  الن�سر  عليهما/  املدعي  بالزام   2020/9/11 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  قررت 
اي�����س��ت للتجارة  ن��ورت��ي م��ي��دل  دي���ل  ي��وؤدي��ا للمدعية/  ب���ان  ال��ق��ن��اوي  ������س.ذ.م.م وحم��م��د م�سطفى حم��م��د 
ال�سيك  ا�ستحقاق  تاريخ  �سنويا من  القانونية بواقع %9  ���س.ذ.م.م مبلغ )326.630( درهم والفائدة  العامة 
املحاماة  -  اتعاب  ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  يف:2019/8/14 وحتى متام 

ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية التجارية
العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6921/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2020/2095 جتاري جزئي، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )2832136.27( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب الإعالن : م�سرف اأبوظبي ال�سالمي -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
املطلوب اإعالنه: 1- حمد عبيد خليفه ابو العماء ال�سويدي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  

-  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  به وق��دره )2832136.27( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7048/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2019/4846 جتاري جزئي، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )479382( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب الإعالن : م�سرف ال�سارقة ال�سالمي -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  

  - �سده   منفذ   : بالق�سية  �سفته   - ابراهيم  1-  حممد جميل حممد  اإع��الن��ه:  املطلوب 
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )479382( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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املال والأعمال
كلية دبي لل�شياحة توقع �تفاقية تعاون مع هيلتون �لعاملية

ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة النقل  ���س��اه��م 
زيادة  دب��ي يف  اإم���ارة  اجلماعي يف 
النقل  و�سائل  م�ستخدمي  ن�سبة 
 2006 عام   6% اجلماعي من 
اإىل %18.3 عام 2019 المر 
ال�����ذي ع����زز م���ن ت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا يف 
ا�ست�سافة الفعاليات العاملية مثل 

معر�س اإك�سبو 2020.

•• دبي-وام:

الطاير  اأك��د معايل مطر حممد 
ورئ���ي�������س جمل�س  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
ال����ط����رق  ه���ي���ئ���ة  امل�����دي�����ري�����ن يف 
ال���س��ت��ث��م��ار يف  اأن  وامل���وا����س���الت 
املحرك  ه����و  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال���ب���ن���ي���ة 
اأي مدينة  الرئي�س لنمو اقت�ساد 
الدرا�سات  اإن  .وق����ال  ال��ع��امل  يف 
العاملية توؤكد جدوى الإنفاق على 
النقل  واأن��ظ��م��ة  ال��ط��رق  م�ساريع 
بريطانية  درا���س��ة  اأظ��ه��رت  حيث 
اأج����ري����ت ع��ل��ى اأك�����رث م���ن 300 
القت�سادي  ال��ع��ائ��د  اأن  م�����س��روع 
تلك  على  انفاقه  يتم  دره��م  لكل 
 1.84 ب���ني  ي������رتاوح  امل�������س���اري���ع 

و4.3 درهم.
الطرق  هيئة  اأن  الطاير  واأ�ساف 
بدرا�سات  ق���ام���ت  وامل����وا�����س����الت 
ج���������دوى مل�����������س�����روع م�������رتو دب����ي 
الطرق  م�ساريع  م��ن  وملجموعة 

دبي  اإم����ارة  يف  ال�سخ�س  تعر�س 
بن�سبة  مم��ي��ت  م������روري  حل�����ادث 
اأ�سعاف  ع�سرة  اإىل  ت�سل  كبرة 
الوفيات  م��ع��دل  ان��خ��ف�����س  ح��ي��ث 
لكل  وف�������اة  ح����ال����ة   21.7 م�����ن 
100،000 من ال�سكان يف العام 
وف���اة  ح���ال���ة   2.3 اإىل   2007
يعنى  م��ا  وه���و   2019 ال��ع��ام  يف 
بال�سالمة  ال�سعور  معدل  ارتفاع 
الطريق  مل�����س��ت��خ��دم��ي  والأم��������ان 
يف  الهيئة  ج��ه��ود  اأن  اإىل  م�سراً 
جمال ال�سالمة املرورية يف اإمارة 
دبي منذ عام 2007 وحتى العام 
اجل������اري ���س��اه��م��ت يف احل����د من 
ب�سبب  امل��ال��ي��ة  اخل�����س��ارة  ت�ساعد 
حوادث ال�سر وخف�س التكاليف 
املتعلقة باحلوادث املرورية ويقدر 
حجم التوفر خالل الفرتة من 
بحوايل   �2020 وحتى   2007
انخف�س  فيما  دره���م  مليار   46
اأك�سيد  ث����اين  ان��ب��ع��اث��ات  م���ع���دل 

األف   661 ب��اأك��رث م��ن  ال��ك��رب��ون 
غطاء  يعادل  ما  وهو  �سنوياً  طن 
ب�سمك حوايل 39 �سم فوق كامل 

م�ساحة دبي احل�سرية.
دبي  اإم��������ارة  اإن  ال���ط���اي���ر  وق������ال 
متميزة  حت���ت���ي���ة  ب���ن���ي���ة  مت���ت���ل���ك 
الطرق  جمال  يف  امل�ستوى  عالية 
واملوا�سالت ومتتاز هذه املنظومة 
وتغطيتها  ال���ع���ال���ي���ة  ب���ج���ودت���ه���ا 
جلميع  ال�����س��ام��ل��ة  اجل���غ���راف���ي���ة 
م��ن��اط��ق اإم������ارة دب����ي ح��ي��ث يبلغ 
اإج��م��ايل ط���ول �سبكة ال��ط��رق يف 
دبي 18000 م�سرب ��� كم وعدد 
ج�سور واأنفاق امل�ساة 119 ج�سراً 
ونفقاً ت�سمل اأنفاق وج�سور املرتو 
فيما بلغ طول م�سارات الدراجات 
الهوائية 425 كم و�ساهمت هذه 
ال�سبكة يف ح�سول دولة الإمارات 
العربية املتحدة على املركز الأول 
ف�����ي ج���ودة ال��ط��رق ع��امل��ي��اً خالل 
الفرتة من 2013-2017 كما 

ملرتو  اجل��دوى  درا�سة  واأو�سحت 
دب��ي ال��ت��ي اأج��ري��ت ب��ال��ت��ع��اون مع 
ان  احدى اجلامعات الربيطانية 
ملرتو  التكاليف  اإىل  املنافع  ن�سبة 
املنافع غطت   1 اىل  دب��ي و�سلت 
اأن  ويتوقع   2016 يف  التكاليف 
يف   4.3 اىل  الن�سبة  ه��ذه  ت�سل 
الهيئة  اأجن���زت  كما   2030 ع��ام 
م��وؤخ��را درا���س��ات ج���دوى مل�سروع 
وم�سروع  �سقيم  ام  �سارع  تطوير 
ت���ط���وي���ر ������س�����ارع امل�����ط�����ار وذل�����ك 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ا���س��ت�����س��اري عاملي 
ان  اإىل  ال��درا���س��ات  تلك  وخل�ست 
لتطوير  للتكاليف  املنافع  ن�سبة 
�سارع ام �سقيم تقدر بحوايل 8.8 
-8.8 دره���م م��ن��اف��ع م��ق��اب��ل كل 
بلغت  فيما  التكاليف  م��ن  دره���م 
الن�سبة لتطوير �سارع املطار 3.8 
م��ق��اب��ل كل  م��ن��اف��ع  دره�����م   3.8

درهم من التكاليف .
العاملي  امل��وؤ���س��ر  اإن  الطاير  وق���ال 

والوقود  الوقت  قيمة  من  دره��م 
وخ��ف�����س م��ع��دل وف���ي���ات ح���وادث 
22 وف��اة لكل 100  الطرق من 
وفاة   2.3 اإىل  ال�سكان  م��ن  األ��ف 
ال�سكان  م����ن  األ������ف   100 ل���ك���ل 
وخ��ف�����س م��ع��دل ان��ب��ع��اث��ات ثاين 
اأك�سيد الكربون باأكرث من 661 
األ���ف ط��ن �سنوياً يف الأع����وام من 

2016 اإىل 2019.
واأو�سح اأن الدرا�سات والتحليالت 
ت�سر اإىل اأن اإجمايل قيمة الوقت 
والوقود املهدرين يف الزدحامات 
اإىل  ���س��ت�����س��ل  ك����ان����ت  امل������روري������ة 
248.8 مليار درهم يف حال مل 
واأنظمة  ال��ط��رق  م�����س��اري��ع  تنفذ 

النقل اجلماعي .
�سرتفع  امل����ث����ال  ���س��ب��ي��ل  ف���ع���ل���ى 
زم�����ن ال���رح���ل���ة م����ن م���ط���ار دبي 
من  ب��ردب��ي  منطقة  اإىل  ال���دويل 
يف  دق��ي��ق��ة   40 اإىل  دق��ي��ق��ة   20
ت��ن��ف��ذ م�����س��اري��ع الطرق  ح���ال مل 

هو  الزدح�����ام  لقيا�س  ال��رئ��ي�����س��ي 
“ن�سبة  وهو  الرحلة  زمن  موؤ�سر 
املدينة  ال��رح��ل��ة يف  زم���ن  م��ع��دل 
خ��الل اأوق���ات ال���ذروة اىل املعدل 
وعليه  الذروة”  اأوق�������ات  خ�����ارج 
فكلما قل هذا املوؤ�سر قل م�ستوى 
الزدح����ام. وا���س��اف ب��ان م�ساريع 
التي  ال���ن���ق���ل  واأن���ظ���م���ة  ال����ط����رق 
تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  ال��ه��ي��ئ��ة  ن��ف��ذت��ه��ا 
زمن  م��وؤ���س��ر  حتقيق  يف  �ساهمت 
 2019 ع�����ام  يف   1.23 رح���ل���ة 
 10 يف   1.33 مب��ع��دل  م��ق��ارن��ة 
�سكانها  ع��دد  م��ع��دل  عاملية  م��دن 
م�����س��اب��ه مل��دي��ن��ة دب����ي م��ث��ل لو�س 
ومونرتيال  وب���رل���ني  اجن��ل��و���س 
اإىل اأن  و���س��ي��دين وروم���ا م�����س��راً 
ا�ستثمارات حكومة دبي يف البنية 
التحتية للطرق واملوا�سالت التي 
خالل  دره���م  مليار   130 بلغت 
 2019 اإىل   2006 الفرتة من 
�ساهمت يف توفر 193.3 مليار 

واملوا�سالت ويرتفع زمن الرحلة 
دبي  اإىل   3 ج��م��را  منطقة  م��ن 
 55 اإىل  دق��ي��ق��ة   21 م���ن  م����ول 
دق���ي���ق���ة و���س��ي��ت�����س��اع��ف ال���زم���ن 
امل�ستغرق للرحالت الطويلة مثل 
اأو املمزر  ال��رح��ل��ة م��ن اخل��وان��ي��ج 
اإىل مول الإمارات اأكرث من �ستة 
اأ�سعاف يف ح������ال ل��������م تنفذ تلك 

امل�ساريع.
واأ����س���اف ال��ط��اي��ر: ���س��اه��م تنفيذ 
منظومة  وتطوير  الطرق  �سبكة 
النقل اجلماعي يف احليلولة دون 
املروري  الزدح���ام  م�سكلة  تفاقم 
وت���وف���ر ال���وق���ت واجل���ه���د وامل���ال 

على م�ستخدمي الطرق.
قيمة  ب��ل��غ��ت  امل��ث��ال  �سبيل  ف��ع��ل��ى 
وال��وق��ود عام  ال��وق��ت  التوفر يف 
مليار   24.42 ق��راب��ة   2019
درهم اأي ما يعادل 7400 درهم 
ل��ك��ل ���س��خ�����س م���ن ���س��ك��ان اإم�����ارة 
احتمالية  ان��خ��ف�����س��ت  ك��م��ا  دب����ي 

�لطاير: 193.3 مليار درهم قيمة �لتوفري يف �لوقت و�لوقود نتيجة تنفيذ م�شاريع �لطرق و�أنظمة �ملو��شالت

والتدريب والعمل التطوعي وا�ست�سافة الفعاليات املجتمعية.
لل�سياحة: يف  دبي  لكلية  العام  املدير  بن حا�سر  عي�سى  وق��ال 
الوقت الذي ن�سعى فيه لتحقيق هدف »ا�سرتاتيجية ال�سياحة 
الأكرث  الوجهة  2022-2025« لتعزيز مكانة دبي لت�سبح 
املواطنني  ال�سباب  ا�ستقطاب  اإىل  ن�سعى  فاإننا  العامل  زيارة يف 
وتاأهيلهم للعمل يف اأحد اأهم القطاعات القت�سادية خا�سة يف 
وكذلك  العامل  بها  مير  التي  ال�ستثنائية  الظروف  هذه  ظل 
ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  يف  الإم��ارات��ي��ني  اأع����داد  زي���ادة  على  العمل 
بالتن�سيق مع �سركائنا ممن يدعموننا بكافة الإمكانيات املمكنة 
ل�سيما هيلتون العاملية التي تتمتع ب�سمعة عاملية وتدير الكثر 
الهداف  حتقيق  يف  وناأمل  املدينة،  يف  الفندقية  املن�ساآت  من 

امل�سرتكة التي وقعنا من اأجلها هذه التفاقية.

فنادق  اأول  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  كو�ستلي  وي��ل��ي��ام  ع��ل��ق  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
هيلتون العاملية: نحر�س دائما على ا�ستقطاب اأف�سل الكفاءات 
خا�سة اننا نتو�سع يف فنادقنا يف دبي و�ست�ساهم هذه الإتفاقية 
وبرنامج  لل�سياحة  دب��ي  كلية  م��ع  التعاون  ع��الق��ات  تعزيز  يف 
م�سياف ونتطلع اإىل تزويد طالب الكلية بفر�س رائعة للتعلم 
على يد اأمهر اخلربات التجارية وتو�سيع مهاراتهم يف جمال 

ال�سيافة .
التي  الإف��رتا���س��ي��ة  اجل��ل�����س��ات  اإىل جن���اح  كو�ستلي  اأ���س��ار  ك��م��ا 
هيلتون  ف��ن��ادق  م��ع  بالتعاون  م��وؤخ��را  م�سياف  فريق  نظمها 
ال�سيف الثالثة والتي �سارك فيها اأكرث من 100 من ال�سباب 
العمل يف  اأهمية  على  م��ن خاللها  اأط��ل��ع��وا  وال��ت��ي  امل��واط��ن��ني 

قطاع ال�سياحة.

•• دبي -وام:

ال�سياحة والت�سويق  التابعة لدائرة  وقعت كلية دبي لل�سياحة 
فنادق  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  لل�سياحة”  “دبي  بدبي  التجاري 
ال�سياحي  القطاع  توطني  اإدارة  جهود  لدعم  العاملية  هيلتون 
الإماراتية  الكوادر  من  املزيد  لتدريب  الكلية  يف  “م�سياف” 

وتاأهيلهم للعمل يف قطاع ال�سيافة.
وتهدف التفاقية التي قام بتوقيعها كل من عي�سى بن حا�سر 
املدير العام لكلية دبي لل�سياحة وويليام كو�ستلي نائب رئي�س 
اأول فنادق هيلتون العاملية يوم اخلمي�س املا�سي اإىل دعم فنادق 
“م�سياف”  ف��ري��ق  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  للجهود  العاملية  هيلتون 
التوظيف  اإىل جانب توفر خدمات  ال�سيافة  لتوطني قطاع 

جمل�ص �إد�رة �صيد�ت �أعمال عجمان يعقد �إجتماعه �لثالث للعام 2020

�آمنة خليفة: تنوع �ل�شر�كات و�ملبادر�ت �شاهم يف منو م�شاريع ع�شو�ت �ملجل�ض

�شوي�شر� تختتم م�شاركة مميزة يف �أ�شبوع دبي للت�شميم 2020
اأويل  ب�سكل  والتعرف  املعر�س،  يف  التفاعلية  املن�سات  مظالت  حت��ت  “�سيلفي” 
على عنا�سر ت�سميم اجلناح ال�سوي�سري يف معر�س اإك�سبو 2020 دبي، والتفاعل 
امل�سممة �سمن  الواقية  الأقنعة  ابداعاتهم من  ال�سوي�سريني عرب  امل�سممني  مع 
ال�سوي�سرية  اأكتيف”  “هايرب  لوكالة  التابع  اخلا�س”  قناعك  “اأح�سر  م�سروع 
بالتعاون مع املوؤ�س�سة الثقافية ال�سوي�سرية - بروهلفت�سيا القاهرة ، وذلك ف�ساًل 
عن ا�ستك�ساف خطوات الإنتاج التي تتبعها �سركة ت�سنيع احلقائب والك�س�سوارات 
ال�سوي�سرية ال�سهرة “فريتاخ” وما تتبناه ال�سركة من فل�سفة، وذلك يف ظهورها 

الأول يف منطقة اخلليج.
“نحن  ال�سوي�سري:  للجناح  العام  املفو�س  �سالت�سلي،  مانويل  اأ�سار  جانبه  وم��ن 
فخورون بنجاح من�ستنا يف اأ�سبوع دبي للت�سميم، والتي ميكن و�سفها باأنها ملحة 
نتطلع  دب��ي.   2020 اإك�سبو  معر�س  يف  ال�سوي�سري  اجلناح  �سيقدمه  عّما  اأولية 
قدماً ل�ست�سافة اجلميع العام القادم يف جناحنا، اإذ اإنه من الرائع اأن نقوم بتعريف 

العامل باجلانب الإبداعي والبتكاري الذي متتاز به �سوي�سرا.« 
للدبلوما�سية  ب��رن��ام��ج  خ��الل  م��ن  امل��ع��ر���س  ه��ذا  ال�سوي�سرية  ال�����س��ف��ارة  ونظمت 
مبتكرة،  كدولة  �سوي�سرا  مكانة  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  يهدف  ال��ذي  الثقافية 

مبدعة ومنفتحة. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

على مدار اأ�سبوع كامل، �ساركت �سوي�سرا يف اأ�سبوع دبي للت�سميم عرب معر�س خا�س 
وقد  اليوم.  فعالياته  تختتم  والتي  ال�سوي�سري”،  البتكار  “انعكا�سات  ا�سم  حمل 
والبتكار  والت�سميم  بالفن،  املعجبني  الزوار  اآلف  ال�سوي�سري  املعر�س  ا�ستقطب 
�سوي�سرا  �سفر  بادجي  ما�سيمو  �سعادة  امل�ساركة  فعاليات  ال�سوي�سري. وقد ح�سر 
لدى دولة الإمارات والبحرين؛ اإىل جانب جمموعة من ال�سيوف البارزين الذين 

اأعربوا عن اإعجابهم الكبر مبا تقدمه �سوي�سرا من اإبداعات وت�ساميم فريدة. 
الإمارات  دول��ة  لدى  �سوي�سرا  �سفر  بادجي  ما�سيمو  �سعادة  قال  م�ساركته،  وعن 
ورائ�����داً يف جمال  اإرث����اً مم��ي��زاً  �سوي�سرا  “متتلك  وال��ب��ح��ري��ن:  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الت�سميم، وميكن التعبر عما ي�سمى الأ�سلوب ال�سوي�سري �سمن �سياقات واأ�سكال 
عديدة، مبا يف ذلك �سناعة ال�ساعات ال�سوي�سرية ال�سهرة، وخطوطنا الت�سميمية 
اإظهار  يف  املعر�س  ه��ذا  خ��الل  من  جنحنا  لقد  الفريدة.  الت�سويرية  واإبداعاتنا 
الروح البتكارية لت�ساميم املنتجات ال�سوي�سرية املعا�سرة، والتي تتفاعل باإيجابية 
مع حتديات عاملية خمتلفة كال�ستدامة البيئية.«  وعلى امتداد فعاليات الأ�سبوع، 
ال�سخ�سية  ال�سور  واأخ��ذ  ال�سوي�سرية،  التجربة  يف  للتعمق  بفر�سة  ال��زوار  حظي 

“�سركة  م��ع  التوقيع  مت  بحيث  لع�سواته  امل��وج��ه��ة  اخل��دم��ات  لتنويع 
ل، منتج كرفانا الزوراء،  اك�ساك، مركز الوزن املثايل الطبي، تطبيق ف�سّ
تطبيق هرات، فندق جراند حياة دبي و�سركة بيلت�س للو�ساطة التجارية 
كما نفذ املجل�س مبادرة “ مبادرة ا�ستثمري يف م�سروعك”  باأبوظبي”، 
ومبادرة “خلج يف البيت والرتويج علينا” ومبادرة “ ابدعي والرتويج 

علينا«.
وتناول الجتماع اآخر امل�ستجدات حول الربنامج الوطني اإ�سراقة  حتت 
يف  الربنامج  ودور  الزمنية  واخلطة  بالإقت�ساد”  ت�سرق  “اإمراأة  �سعار 
واملائي،  الغذائي  “المن  جمايل  يف  امل�ساريع  ل�ساحبات  من�سة  توفر 
للبحث  امل�ساريع  العمال و�ساحبات  �سيدات  ت�سجيع  بهدف  وال�سحة” 
عن فر�س اأعمال جديدة مبتكرة تواكب التحديات وتتحول اىل اعمال 
باأمنه  املجتمع واملرتبطة  تلبي حاجة  م�ستدامة، ودعم م�ساريع حيوية 
الإقت�سادي والإجتماعي واإ�ستثمار احلاجة املتزايدة والطلب يف املجالت 
التكنولوجيا  توظيف  عرب  ناجحة  م�ساريع  اىل  وحتويلها  امل�ستهدفة 

احلديثة اأو تقدمي حلول مبتكرة.
يف  م�سروع   31 وعددها  املتاأهلة  امل�ساريع  على  املجل�س  ع�سوات  واإطلع 
فئتي الربنامج، تاأهل منها 5 م�ساريع يف جمال الأمن الغذائي واملائي 
ال�سحة، كما مت  و4 م�ساريع يف جمال  الربنامج  الثانية من  للمرحلة 
ور�س،   3 وعددها  الوىل  للمرحلة  املتخ�س�سة  العمل  ور�س  اإ�ستعرا�س 
لع�سوات  ع��ام  ب�سكل  موجهة  ور���س   9 وع��دده��ا  الثانية  املرحلة  وور���س 
ي��رتج��م ج��ه��ود جمل�س  ال���ذي  املجل�س ورواد ورائ����دات الع��م��ال الم���ر 
والفكار  امل�ساريع  و�ساحبات  اأ�سحاب  توجيه  اعمال عجمان يف  �سيدات 

ملواكبة توجهات الدولة واأجندتها الوطنية.  
هذا وتناول اجتماع جمل�س الدارة اآخر م�ستجدات املبنى اجلديد ملجل�س 
�سيدات اعمال عجمان، يف منطقة اجلرف يف عجمان بحيث مت جتهيز 
الأر�سي  بالدور  64 حمل  املتطلبات وجتهيز  بكافة  املجل�س  اإدارة  مقر 

وترقيم املحالت ح�سب توزيع املخطط.
جتارة  غرفة  ادارة  ملجل�س  الكبر  بالدور  الع�سوات  اأ���س��ادت  اخلتام  ويف 
و�سناعة عجمان على تقدمي الدعم املتكامل مل�ساريع ومبادرات املجل�س، 
ووجهن ال�سكر لكافة اجلهات احلكومية واخلا�سة على التعاون يف تنفيذ 

برامج ومبادرات تعزز م�ساركة �سيدات العمال يف القت�ساد الوطني.

•• عجمان ـ الفجر 

اأعمال  �سيدات  جمل�س  رئي�س  علي  اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  تراأ�ست 
الجتماع  عجمان،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�سو   � عجمان 
الثالث للعام 2020 ملجل�س اإدارة �سيدات اأعمال عجمان لالإطالع على 
خطة  ومناق�سة  واملبادرات  امل�ساريع  اأهم  وا�ستعرا�س  العمل  م�ستجدات 
لع�سوات  م�سافة  قيمة  ذات  خدمات  تقدمي  ل�سمان  امل�ستقبلية  العمل 

املجل�س و�سيدات ورائدات العمال ب�سكل عام.
املرئي،  الت�سال  بُعد عرب خا�سية  ال��ذي عقد عن  الإجتماع  بداية  ويف 
القيادة  بحر�س  واأ����س���ادت  ب��ال��ع�����س��وات،  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  رح��ب��ت 
�سيدات  م�ساريع  لدعم  اجل���اذب  الإقت�سادي  امل��ن��اخ  توفر  يف  الر�سيدة 
ورائ�����دات الع���م���ال، م��وؤك��دة ع��ل��ى م��ت��ان��ة ال��ق��ط��اع الق��ت�����س��ادي يف دولة 
جهود  على  واأثنت  املتغيرات.  كافة  مع  التعامل  يف  ومرونته  الم��ارات 
جمل�س �سيدات اأعمال عجمان خالل ال�سهور ال�سابقة يف تنفيذ العديد 
اإ�ستمرارية العمال لع�سواته وتطوير  من املبادرات وامللتقيات ل�سمان 
الإقت�سادي  القطاع  �سهدها  التي  املتغيرات  م�ساريعهن ل�سيما يف ظل 
ب�سبب فرو�س كوفيد � 19، كما او�سحت ان تعزيز املجل�س ل�سراكاته مع 
موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�س �ساهم ب�سكل رئي�سي يف اإ�ستدامة 

ومنو العمال.
تناول الجتماع حم�سر الجتماع الثاين للعام 2020 وامل�سادقة عليه، 
نهاية  وح��ت��ى  م��ار���س  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  املجل�س  م��ن��ج��زات  واإ�ستعر�س 
واملجددة،  اجل��دي��دة  ب��داي��ات  رخ�سة  اإح�سائية  ومنها   ،2020 اأكتوبر 
الفرتة  تلك  خ��الل  املجل�س  نفذها  التي  التدريبية  وال��ور���س  وال���دورات 
وعددها 8 ور�س ودورات على اأيدي خرباء ومتخ�س�سني، ونفذ املجل�س 
ملتقى اإفرتا�سي بعنوان “ريادة العمال الزراعية” وجمل�س رم�ساين 
كما  امل�ساريع”  اإلكرتونية لدعم  اإقت�سادية ومن�سات  “مبادرات  بعنوان 
حتت  املبتكرة”  الح��رتازي��ة  “التقنيات  بعنوان  اإفرتا�سي  ملتقى  نظم 
بهدف  الحرتازية”  الإج����راءات  حتقيق  يف  �ساهموا  “مبدعون  �سعار 
الجراءات  واكبت  التي  احلديثة  البتكارات  اأب��رز  على  ال�سوء  ت�سليط 

الحرتازية يف الدولة.
و�سملت منجزات املجل�س توقيع جملة من اتفاقيات التعاون وال�سراكة 

مالية �ل�شارقة �ملركزية ُتفّعل تطبيق �لعتماد �لذكي يف �لديو�ن �لأمريي
•• ال�شارقة-الفجر:

بال�سارقة  الأم��ري  الديوان  با�سر 
بتفعيل  ح���ك���وم���ي���ة  ج���ه���ة  ك��������اأول 
املخ�س�س  الذكي  العتماد  تطبيق 
عموم  وم����دراء  روؤ���س��اء  ل�ستخدام 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة وال�������ذي مت 
ت��ط��وي��ره م���ن ق��ب��ل ف��ري��ق العمل 
بال�سارقة،  املركزية  املالية  بدائرة 
كافة  اعتماد  خا�سية  يتيح  وال��ذي 
الإجراءات املالية بطريقة مبتكرة 
م���ن خ����الل ال���ه���وات���ف والأج����ه����زه 

الذكية.
ج������اء ذل������ك ع���ل���ى ه���ام�������س زي������ارة 
نظمتها الدائرة للديوان الأمري 
مناق�سة  خ��الل��ه��ا  مت  ب��ال�����س��ارق��ة، 
يوفرها  ال���ت���ي  الم����ت����ي����ازات  اأه�����م 
�سعادة  بح�سور  اجلديد،  التطبيق 
الدائرة،  عام  مدير  ال�سايغ،  وليد 
وهدى اليا�سي، مدير اإدارة النظام 
امل����ايل يف ال����دائ����رة، ح��ي��ث ك����ان يف 
بن  را���س��د  ���س��ع��ادة  ال��وف��د  ا�ستقبال 

ال�سيخ رئي�س الديوان. 

كافة  املالية يف  الإج���راءات  ت�سهيل 
اجلهات احلكومية 

ال�سيخ،  ب��ن  را���س��د  ���س��ع��ادة  واأ����س���اد 
ب��ج��ه��ود دائ����رة امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة يف 
العاملية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  ت��ب��ن��ي 

 وز�رة �ملالية تطلق نظام �لخطار�ت و�إيد�ع 
�لتقارير �خلا�ض بال�شركات �ملتعددة �جلن�شيات 

•• ابوظبي-الفجر: 

موا�سلة مل�سرتها نحو اعتماد اأف�سل احللول الرقمية يف العمل احلكومي، اأعلنت 
بال�سركات  اخلا�س  التقارير  واإي���داع  الخ��ط��ارات  “نظام  اإط��الق  عن  املالية  وزارة 
املتعددة اجلن�سيات” وذلك وفقاً لقرار جمل�س الوزراء رقم 44 ل�سنة 2020 ب�ساأن 
تنظيم التقارير املقدمة من ال�سركات متعددة اجلن�سيات على اأ�سا�س كل دولة على 

حدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
اأ�سار �سعادة يون�س حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية  وتعليقاً على اإطالق النظام، 
املتعددة  بال�سركات  اخلا�س  التقارير  واإي��داع  الخ��ط��ارات  نظام  اإط��الق  اأهمية  اإىل 
13 من م�سروع مكافحة  اجلن�سيات وال��ذي يعد ج��زءاً حمورياً من الإج��راء رقم 
تاآكل الوعاء ال�سريبي ونقل الأرباح، حيث ي�سهل على جمموعات ال�سركات الكربى 
متعددة اجلن�سيات اإمكانية تقدمي التقرير اخلا�س بكل دولة على حدة، مع توفر 
و�سرائب  والأرب���اح  املجموعة  قبل  من  عاملياً  املح�سلة  الإي����رادات  ح��ول  معلومات 
تقوم  دول��ة  بكل  املرتبطة  الأخ���رى  املالية  امل��وؤ���س��رات  بع�س  اإىل  الإ���س��اف��ة  ال��دخ��ل، 
املعلومات  تبادل  “اإن عملية  �سعادته:  وقال  فيها.  ن�ساطها  املجموعة مبزاولة  فيه 
القيمة  توليد  ب��اأم��اك��ن  يتعلق  فيما  ال�سريبية  وال�سلطات  املكلفني  م��ن  ك��ل  ب��ني 
اأرباح املجموعة و�سداد ال�سرائب املتعلقة  القت�سادية للمجموعة، واأماكن حتويل 
املتبادلة،  املعلومات  النق�س يف  للحد من  اأك��رب  تطلبت جهوداً  عاملياً  الأرب��اح  بتلك 
على  ليقوم  ح���دة،  على  دول���ة  بكل  اخل��ا���س  التقرير  اإع���داد  ا�ستدعى  ال���ذي  الأم���ر 
الأن�سطة  عن  عامة  بنظرة  ال�سريبية  ال�سلطات  وتزويد  املعلومات  تبادل  توطيد 
املالية  وزارة  وب��داأت  عاملياً.«  وال�سريبية  املالية  ونتائجها  للمجموعة  القت�سادية 
بتلقي الخطارات عرب النظام منذ يوم اخلمي�س املوافق 5 نوفمرب 2020، ويجب 
التقارير  واإي��داع  الخطارات  نظام  يف  الت�سجيل  اجلن�سيات  متعددة  ال�سركات  على 
 31 وامل��واف��ق  املحدد  النهائي  املوعد  قبل  اجلن�سيات،  املتعددة  بال�سركات  اخلا�س 
دي�سمرب 2020.  جتدر الإ�سارة اإىل اأن دولة الإمارات كانت قد ان�سمت اإىل الإطار 
ال�سامل لربنامج مكافحة تاآكل الوعاء ال�سريبي ونقل الأرباح )BEPS( يف العام 
2018، والذي تقوده منظمة التعاون القت�سادي والتنمية )OECD( وجمموعة 

 .)G20( الع�سرين الإقت�سادية

يف اإط�����ار ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل بني 
اإم�������ارة  ال�����دوائ�����ر احل���ك���وم���ي���ة يف 
التحول  يف  وي�������س���اه���م  ال�������س���ارق���ة 
اإلكرتونية  اأنظمة  ا�ستخدام  نحو 
مرتابطة �سمن توجهات احلكومة 

الرقمية.« 
وتتمثل روؤية دائرة املالية املركزية 
اإىل  للو�سول  ال�سعي  يف  بال�سارقة 
ري�����ادة م��ال��ي��ة ن��ح��و ال��ع��امل��ي��ة، من 
مبتكرة  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��وي��ر  خ����الل 
وال�ستدامة  ال���س��ت��ق��رار  لتحقيق 
امل���ال���ي���ة، وب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى ثالثة 
توجهات ا�سرتاتيجية رئي�سية هي 
املالية،  وال���س��ت��دام��ة  ال���س��ت��ق��رار 
واخلدمات املالية املبتكرة، والبيئة 

الداخلية املحفزة.
عدد  حتقيق  على  ال��دائ��رة  وتعمل 
التي  ال�سرتاتيجية  الأه��داف  من 
وتوفر  وت��ن��م��ي��ة  اإدارة  يف  ت��ك��م��ن 
وتطوير  ال���ن���ق���دي���ة،  ال�������س���ي���ول���ة 
وتنفيذ  الأداء،  م��وازن��ة  منظومة 
وفّعالة،  متكاملة  مالية  �سيا�سات 
املالية  يف  ع����امل����ي  من�������وذج  وب����ن����اء 
الذكي،  التحول  ومتكني  ال��ع��ام��ة، 
وتطبيق خدمات بفئة �سبع جنوم، 
اإ�سافة اإىل تعزيز منظومة الرقابة 
الداخلية، ومتكني املوارد الب�سرية 
التمّيز  ثقافة  وتطوير  امل��واط��ن��ة، 

والبتكار واإدارة الأداء املوؤ�س�سي.

واأ�ساف:” كما ل يخفى على اأحد 
�سبق  مل��ا  اإ���س��اف��ة  التطبيق  مالهذا 
م���ا ي���وف���ره م���ن م��ع��اي��ر الأم�����ان 
واجلودة التي تكفل ال�سرية التامة 
الأخطاء  وت���اليف  العالية  وال��دق��ة 
م�ستوى  حت�سني  وحتقق  الب�سرية 

اخلدمات«.

�سهادة ثقة بالنظام اجلديد 
واأ�سار �سعاده وليد ال�سايغ، اإىل اأن 

احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب��اإ���س��ت��خ��دام 
وامل���ت���ط���وره ل��ت�����س��ه��ي��ل الإج�������راءات 
املالية يف كافة اجلهات احلكومية، 
وال�������������ذي ي����ع����ك���������س ال����ت����وج����ه����ات 
ال�سارقة  حلكومة  الإ�سرتاتيجية 
والروؤية  الرقمية،  احلكومة  نحو 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال��ث��اق��ب��ة 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى،  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 

حاكم ال�سارقة حفظه اهلل ورعاه.

كان  بال�سارقة  الأم���ري  ال��دي��وان 
بتطبيق  تقوم  حكومية  جهة  اأول 
املايل يف  الإلكرتوين  الربط  نظام 
اأنه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   ،2005 ع���ام 
يتميز بوجود فريق عمل متجان�س 
التطوير  اإىل  دائماً  وطموح ي�سعى 

امل�ستمر والتميز يف الأداء.
اإ�ستخدام  اإن  �سعادته:”  وق�����ال 
ال��ت��ط��ب��ي��ق يعترب  ل���ه���ذا  ال����دي����وان 
�سهادة ثقة بالنظام اجلديد ويحفز 

احلكومية  اجل���ه���ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
الأخ�����رى ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام��ه خالل 
النظام  اأن  ل�سيما  املقبلة،  الفرتة 
اجل�����دي�����د ي����وف����ر م���ن���ظ���وم���ة من 
الذكية  الإل���ك���رتون���ي���ة  اخل���دم���ات 
احتياجات  ك����اف����ة  ت���غ���ط���ي  ال����ت����ي 
ومتطلبات اجلهات احلكومية وفق 

معاير عاملية اجلودة ..
 وياأتي ا�ستخدام املزيد من اجلهات 
الر�سمية لتطبيق العتماد الذكي 
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املال والأعمال

حتفيز جتارة �لذهب 
و�ملجوهر�ت

من جانبه اأ�سار �سعادة �سيف حممد 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  امل��دف��ع 
بو�سلة  اأن  اإىل  ال�����س��ارق��ة،  اإك�سبو 
ال�����س��ارق��ة متجهة  اإك�����س��ب��و  م��رك��ز 
املعار�س  تنظيم  نحو  ال��ع��ام  ه��ذا 
ال�سركات  دع����م  ب���ه���دف  امل��ح��ل��ي��ة 
للمنتج  وال����رتوي����ج  الإم����ارات����ي����ة 
معر�س  اأن  اإىل  لف���ت���ا  امل���ح���ل���ي، 
دور  �سيلعب  الإمارات”  “جواهر 
الذهب  جت���ارة  حتفيز  يف  ح��ي��وي 
لتعزيز  وامل���ج���وه���رات  وال��ف�����س��ة 
م��ك��ان��ة الإم��������ارات ك��م��رك��ز عاملي 
اإيجاد  عن  ف�سال  التجارة،  لهذه 
امل�ستهلكني  ي�ستفيد منها  م�ساحة 
من خالل تقدمي باقة وفرة من 
العرو�س واجلوائز القيمة، م�سرا 
غدى  ال�سارقة”  “اإك�سبو  اأن  اإىل 
لتجارة  للرتويج  رئي�سية  من�سة 
الذهب واملجوهرات وال�ساعات يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط ومق�سدا 
لأه���������م ال�����ع�����الم�����ات ال���ت���ج���اري���ة 
وامل�سممني  وال���ت���ج���ار  ال�����س��ه��رة 
ح�سورهم  ل��ت��ع��زي��ز  واحل��رف��ي��ني 

يف اأ�����س����واق امل��ن��ط��ق��ة خ��ا���س��ة اأن���ه 
العامل  الوحيد يف  املعار�س  مركز 
واحدا  �سنويا  مرتني  ينظم  الذي 
امل��ع��ار���س على م�ستوى  اأك���رب  م��ن 
ال�سرق  م���ع���ر����س  وه�����و  امل��ن��ط��ق��ة 
واملجوهرات،  لل�ساعات  الأو���س��ط 
ال��دورة الأوىل ملعر�س  لذلك فاإن 
“جواهر الإمارات” �ستكون حدث 
يوؤكد مكانة املركز كوجهة مميزة 
املتخ�س�سة،  ل��ل��م��ع��ار���س  ورائ�����دة 
اأجندة  اإىل  �سي�ساف  اأن��ه  وم��وؤك��دا 
�سيتم  التي  الرئي�سية  الفعاليات 

تنظيمها �سنويا. 

عودة �لثقة
 للزو�ر و�لعار�صني

اللجنة  اأن  امل�����دف�����ع،  واأو�������س������ح 
“جواهر  مل���ع���ر����س  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ا�ستكمال  على  تعمل  الإمارات” 
التنظيمية  حت�����س��رات��ه��ا  ك���اف���ة 
وال���ل���وج�������س���ت���ي���ة وال����رتوي����ج����ي����ة 
اأهداف  حتقيق  ل�سمان  ال��الزم��ة 
اإىل  ه��ذا احل��دث، م�سرا  ور�سالة 

اإطار  ياأتي يف  تنظيم هذا احلدث 
من�سات  لإيجاد  املبذولة  اجلهود 
املبيعات  ح���رك���ة  حت��ف��ز  م��ت��ن��وع��ة 
امل�����س��ت��وى املحلي  وال��ت��ج��ارة ع��ل��ى 
بتداعيات  ت���اأث���ره���ا  ب��ع��د  وذل�����ك 
خالل  م��ن  كوفيد-19،  جائحة 
رع�����اي�����ة واإط����������الق ���س��ل�����س��ل��ة من 
املعار�س املتخ�س�سة على م�ستوى 
اإم����������ارة ال�������س���ارق���ة ب���ع���د ����س���دور 
لإم���ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  املجل�س  ق���رار 
ا�ستئناف  ب��خ�����س��و���س  ال�����س��ارق��ة 
ع��م��ل امل��ع��ار���س وامل���وؤمت���رات التي 
واإدارة  واإ���س��راف  تقام حتت مظلة 
احلكومية  والقطاعات  املوؤ�س�سات 
يف الإمارة، وذلك مبا يتما�سى مع 
يف  ال�����س��ارق��ة  غ��رف��ة  ا�سرتاتيجية 
اإيجاد مبادرات من �ساأنها حتقيق 
وتطوير  القت�سادية  ال�ستدامة 
ياأتي  ك��م��ا  ال���وط���ن���ي،  الق��ت�����س��اد 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة  اإط����ار  يف 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
لتحقيق التنوع القت�سادي، الذي 
ال�سيا�سة  يف  ث��اب��ت��ة  رك��ي��زة  مي��ث��ل 

•• ال�شارقة-الفجر:

لإطالق  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  ت�ستعد 
“معر�س  م���ن  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة 
معر�س  اأول  الإمارات”،  جواهر 
متخ�س�س   100% اإم�����ارات�����ي 
والذهب  امل��ا���س��ي��ة  ب���امل���ج���وه���رات 
وال���ف�������س���ة وال����ل����وؤل����وؤ والأح����ج����ار 
الفاخرة  وال�������س���اع���ات  ال���ك���رمي���ة 
اأع����ل����ن مركز  ح���ي���ث  وال����ع����ط����ور، 
هذا  تنظيم  ع��ن  ال�سارقة  اإك�سبو 
احلدث خالل الفرتة 25 ولغاية 
28 نوفمرب اجل��اري، حتت �سعار 
“دع جموهراتك تتحدث عنك”، 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  من  بدعم 
ال�سارقة ومب�ساركة عدد كبر من 
ال�سركات الإماراتية التي �ستعر�س 
اأحدث خطوط واجتاهات الذهب 

والأملا�س التقليدية واملعا�سرة.

حتقيق �ل�صتد�مة 
�لقت�صادية

�سلطان  اهلل  ع��ب��د  ���س��ع��ادة  واأك������د 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ع��وي�����س 
غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، اأن 

ال�سارقة،  لإم������ارة  الق��ت�����س��ادي��ة 
املحلي  القت�ساد  دع��م  خ��الل  من 
ومبا  التناف�سية،  ق��درت��ه  وتعزيز 
كمركز  ال�������س���ارق���ة  م��ك��ان��ة  ي���وؤك���د 
الأعمال  ملمار�سة  رائ��د  اقت�سادي 

يف خمتلف القطاعات.

مبادر�ت مبتكرة 
م���ن ج��ه��ت��ه اأ����س���ار ���س��ع��ادة حممد 
م��دي��ر عام  العو�سي  اأم���ني  اأح��م��د 
غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة اإىل 
دوما  حتر�س  ال�سارقة  غرفة  اأن 
املبتكرة،  امل���ب���ادرات  اإط����الق  ع��ل��ى 

اقت�ساد  تناف�سية  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
احتياجات  وتلبية  ال�سارقة،  اإمارة 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، وامل�����س��اه��م��ة يف 
ب�سكل  القطاعات  خمتلف  تنمية 
مركز  اأن  اإىل  لف���ت���ا  م�������س���ت���دام، 
ال�سارقة لديه من اخلربة  اإك�سبو 
التناغم  ع��ل��ى  ق�����ادرا  ي��ج��ع��ل��ه  م���ا 
الطارئة،  امل��ت��غ��رات  خمتلف  م��ع 
ه���ذا احلدث  اإط����الق  اأن  م��ع��ت��ربا 
املحليني  والتجار  لل�سّناع  املوجه 
ي���ع���د خ���ط���وة م��ت��م��ي��زة ت�����س��ب يف 
التي  الأه���داف  حتقيق جملة من 
عودة  خ��ط��وات  ت�سريع  يف  تتمثل 

الإمارة،  يف  والفعاليات  املعار�س 
من  الداخلية  ال�سياحة  وحتفيز 
من  امل�ستهلكني  ا�ستقطاب  خ��الل 
ف�سال  ال���دول���ة،  اإم�����ارات  خمتلف 
وفر�سة هامة  منا�سبة  اإيجاد  عن 
لغتنام  ال�����زواج  ع��ل��ى  للمقبلني 
بالعرو�س  والتمتع  احل���دث  ه��ذا 
ال����ت����ي ���س��ي��ق��دم��ه��ا ال���ع���ار����س���ون، 
باإقامة  ال�����س��م��اح  ب��ع��د  ���س��ي��م��ا  ول 
اإعادة  وبالتايل  ال��زف��اف،  حفالت 
انتعا�س قطاع الذهب واملجوهرات 
وت��ن�����س��ي��ط ح���رك���ة امل���ب���ي���ع���ات من 

جديد. 

كبرا  اإق��ب��ال  ي�سهد  امل��ع��ر���س  اأن 
واملحلية  الإماراتية  ال�سركات  من 
عودة  م��ع  خا�سة  فيه،  للم�ساركة 
باملعار�س  والعار�سني  ال��زوار  ثقة 
الفرتة  خ���الل  تنفيذها  مت  ال��ت��ي 
لتطبيق  ن��ت��ي��ج��ة  وذل����ك  امل��ا���س��ي��ة 
والتدابر  الإج����������راءات  اأق�������س���ى 
على  ت�ستمل  وال��ت��ي  الح��رتازي��ة، 
و�سالت  ب��ال��ك��ام��ل  امل��ب��ن��ى  تعقيم 
با�س�رتاطات  والأخ�������ذ  ال���ع���ر����س 
م���ن قيا�س  وال�����س��الم��ة  ال�����س��ح��ة 
درج�����ة احل�������رارة ع��ن��د ال���دخ���ول، 
واع��ت��م��اد ك��ام��رات ح��راري��ة ذكية 
تعمل بتقنيات الذكاء ال�سطناعي 
العر�س  م�ساحات  ترتيب  واإع���ادة 
ل�سمان  ومدرو�سة  علمية  بطرق 
ال����ت����ب����اع����د اجل���������س����دي وت����وف����ر 
وتهيئة  احل��م��اي��ة،  درج���ات  اأق�سى 
ق��اع��ة ان��ت��ظ��ار، ل��ت��ف��ادي الزدح����ام 
توزيع  جانب  اإىل  املعر�س،  داخ��ل 
كافة  وامل��ل�����س��ق��ات يف  الإر�����س����ادات 
�سالمة  املركز حر�سا على  اأرج��اء 

اجلميع.

% تنظيم �أول معر�ص جموهر�ت �إمار�تي 100 

جو�هر �لإمار�ت تتالألأ يف �إك�شبو �ل�شارقة 25 نوفمرب �جلاري 
�لعوي�ص: �إيجاد من�صات متنوعة حتفز حركة �ملبيعات و�لتجارة على �مل�صتوى �ملحلي بعد تاأثرها بتد�عيات جائحة كوفيد-19

�لفال�شي ي�شتعر�ض مع ممثلي �لقطاع �ل�شياحي مبادر�ت �لدولة لتنمية �ل�شياحة �لوطنية
واأ�سار اإىل اجلهود املكثفة حالياً لتنفيذ عدد من املبادرات التي 
لقطاع  والت�سهيالت  الدعم  من  مزيداً  حُتقق  اأن  �ساأنها  من 
ال�سياحة وتعزيز ا�ستقطاب امل�سافرين وجذب ال�سياح من عدد 
املبادرات  حزمة  اإىل  منوها  العاملية،  ال�سياحية  الأ���س��واق  من 
33 التي اعتمدتها حكومة دولة الإم��ارات وتقودها وزارة  ال� 
ال�سعيدين  على  ال�سركاء  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون  القت�ساد 
احلكومي واخلا�س، من خالل جلنة التن�سيق واملتابعة لتنفيذ 
القت�سادية  القطاعات  العامة لدعم  املرنة واخلطة  احلزمة 

يف الدولة.
اإج��راء مباحثات لإن�ساء  اأبرز تلك املبادرات  اأن من  ولفت اإىل 
مم����رات ���س��ف��ر اآم���ن���ة م���ع ع����دد م���ن ال�����دول ل��ت��ع��زي��ز احلركة 
ال�سياحية، وو�سع اآليات لتمكني ال�سركات العاملة يف القطاع 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي 
واملتو�سطة  ال�سغرة  وامل�ساريع  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  دول��ة  وزي��ر 
القطاع  لتنمية  ج��ه��وده��ا  موا�سلة  على  الإم�����ارات  ح��ر���س   ،
ال�سياحي يف الدولة واإطالق املبادرات النوعية لدعم من�ساآت 
القطاع اخلا�س العاملة يف جمال ال�سياحة يف خمتلف اإمارات 
الدولة، بهدف ت�سريع وترة تعايف ال�سياحة الوطنية واإعادة 

الزخم للحركة ال�سياحية.
جاء ذلك خالل اجتماعني ملعاليه عرب املن�سات الفرتا�سية 
مع ممثلي القطاع ال�سياحي واملدراء العامني لعدد من املن�ساآت 
الفندقية و�سركات ال�سياحة وال�سفر وتنظيم الرحالت، حيث 

وتزويدها بالت�سهيالت والإعفاءات واحلوافز الداعمة، لفتا 
�سياحية  ه��وي��ة  تطوير  على  تعمل  الق��ت�����س��اد  وزارة  اأن  اإىل 
اآم��ن��ة وم�ستدامة  ال���دول���ة ك��وج��ه��ة  ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة  م��وح��دة 

لل�سياحة، اإ�سافة اإىل مبادرات لتعزيز ال�سياحة الداخلية.
واأكد معاليه اأن دولة الإمارات تعد من اأكرب الدول عاملياً فيما 
اإن  اإج��راوؤه��ا، حيث  التي مت  يتعلق بعدد الفحو�س املختربية 
لل�سكان  الإج��م��ايل  العدد  من  الفحو�سات  تلك  اإج��راء  ن�سبة 
اجلهود  ع��ن  ف�ساًل  العاملي،  املتو�سط  اأ�سعاف  بع�سرة  تفوق 
اإىل  الو�سول  عند  للزائرين  بالفحو�سات  املتعلقة  واملبادرات 
اإ�سابتهم، وغرها من  التاأمينية ملن تثبت  الدولة والتغطية 
الإجراءات لتي�سر عملية النتقال وال�سفر الآمن مع �سمان 

اللتزام بكافة املعاير الوقائية وال�سحية.

متت مناق�سة عدد من الإجراءات والربامج واملبادرات الداعمة 
اجلديدة  الفر�س  على  ال�سوء  وت�سليط  ال�سياحي،  للقطاع 
وا�ستعرا�س جهود  الراهنة،  التحديات  للقطاع، و�سبل جتاوز 

الدولة لدعم وتنمية الأن�سطة ال�سياحية.
بني  امل�ستمر  والتن�سيق  ال��ق��وي��ة  ال�����س��راك��ة  اإن  معاليه  وق���ال 
القطاعني احلكومي واخلا�س هما ركيزتان اأ�سا�سيتان يف دعم 
امل�ساعي الوطنية لتن�سيط احلركة ال�سياحية، وو�سع احللول 
موؤكداً  ا�ستدامته،  و�سمان  القطاع  هذا  منو  لتعزيز  املنا�سبة 
املبادرات  واإط���الق  الت�سهيالت  توفر  يف  احلكومة  ا�ستمرار 
موا�سلة  يف  ال�سياحية  وال�سركات  املن�ساآت  لدعم  التحفيزية 
اأعمالها وتعزيز تناف�سيتها وقدرتها على مواجهة التحديات 

التي فر�ستها جائحة “كوفيد-19«.

�لعو�شي: حري�شون على �إطالق �ملبادر�ت �ملبتكرة بهدف تعزيز 
تناف�ش��ية �قت�ش�اد �ل�ش�ارقة وتلبي�ة �حتياج�ات �لقط�اع �خلا�ض

�ملدفع: بو�شلة �إك�شبو �ل�شارقة موجهة نحو �ملعار�ض �ملحلية 
بهدف دعم �ل�شركات �لإمار�تية و�لرتويج للمنتج �لوطني

بهدف تبادل �خلرب�ت و�لتجارب ومو�كبة �حللول �لذكية 

مدينة �ل�شارقة لالإعالم »�شم�ض« ت�شارك يف معر�ض �شيمل�ض �ل�شرق �لأو�شط 2020
•• ال�شارقة-الفجر: 

معر�س  فعاليات  يف  م�ساركتها  عن  )�سم�س(،  لالإعالم  ال�سارقة  مدينة  اأعلنت 
“�سيمل�س ال�سرق الأو�سط 2020 “، كراعي ف�سي، مبن�سة خا�سة ت�سم حتت 
مظلتها 12 �سركة م�سجلة يف )�سم�س(. ويجمع املعر�س الذي ينطلق يف غدا 
وي�ستمر لليوم التايل، مبركز دبي التجاري العاملي، �سركات وعار�سني خمت�سني 
يف العامل الرقمي من خمتلف بلدان العامل، ويعترب  معر�س �سيمل�س للحلول 

الذكية للمدفوعات والتجارة الرقمية والتجزئة الأكرب من نوعه يف املنطقة.
وق���ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور خ��ال��د ع��م��ر امل��دف��ع، رئ��ي�����س م��دي��ن��ة ال�����س��ارق��ة لالإعالم 
الأو�سط، ب�سفتنا  ال�سرق  امل�ساركة يف معر�س �سيمل�س  )�سم�س(، نحر�س على 
يف  ت�سهم  التكنولوجيا،  اأ�سا�س  على  مبنية  ومتقدمة  متطورة  ح��رة  منطقة 
ت�سجيع التجارة الإلكرتونية، وبهدف تبادل اخلربات والتجارب مع العار�سني 
فر�سة  ميثل  املعر�س  اأن  اإىل  ولفت   . الذكية  احل��ل��ول  ومواكبة  وامل�����س��ارك��ني، 

للم�ساركني  حيوية  من�سة  وي�سكل  جناحنا،  وق�س�س  مبادراتنا  لعر�س  كبرة 
ال�سركات النا�سئة ورواد  اأعمالهم وم�ساريعهم، خ�سو�ساً  حتت مظلتنا لعر�س 
م�ساركة  ت��اأت��ي  وعموماً  ومهاراتهم،  خرباتهم  تعزيز  يف  ي�سهم  مب��ا  الأع��م��ال، 
)�سم�س(، ان�سجاماً وتناغماً مع روؤيتنا ال�سرتاتيجية يف دعم وت�سجيع املواهب 
وال�ستثمار  الإبداعي،  م�سوارهم  يف  والأف��راد  ال�سركات  واإلهام  الفر�س  وخلق 
القت�ساد  دعم  وبالتايل  و�سقلها،  عنها  والك�سف  ال�سباب  ومواهب  طاقات  يف 
الوطني عرب بوابة دعم امل�ساريع والأعمال. ،لفت املدفع اإىل اأن املعر�س يت�سمن 
املحاور  ال��دول��ي��ني يف  اخل���رباء  م��ن  ع��دد  فيها  ي�����س��ارك  ع���دة،  نقا�سية  جل�سات 
والتجارة  الرقمية،  واملدفوعات  املالية،  التكنولوجيا  وهي  للموؤمتر،  الرئي�سة 
)�سم�س(  اأن  اإىل  واأ���س��ار  الرقمية.  وال��ه��وي��ة  التجزئة،  وجت���ارة  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
يوقف  ال��ذي  ما  التنفيذ:  مقابل  “الطموح  بعنوان:  نقا�س  �ست�سارك يف حلقة 
قطاع  تطوير  مدير  علي،  قا�سم  فجر  ال�سيد  مب�ساركة  الرقمي؟”،  التحول 

الإعالم يف مدينة ال�سارقة لالإعالم )�سم�س(.

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
يف الدعوى رقم:2020/2739 جتاري جزئي - دبي

املدعي عليه:حممد جمعه علي حممد اجلمري
العنوان:المارات امارة دبي - جمرا 2 - فيال العائلة - رقم الفيال 121 - بجانب م�سجد را�سد - هاتف 

حممول:0504242882
نرجو اعالمكم ان عدالة حمكمة دبي البتدائية قد انتدابتنا خبرا م�سرفيا يف الدعوى اعاله واملقامه 

�سدكم من/بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع
ونظرا لالجراءات الحرتازية ال�سحيه يف الوقت احلايل والتي مبوجبها �سيتم التقا�سي عن بعد ندعوكم 
متام  يف   )ZOOM APPLICATION( امل��رئ��ي  الت�����س��ال  ن��ظ��ام  ع��رب  خ��ربه  اجتماع  حل�سور 
الرابط  على  بال�سغط  وذل���ك  امل����واف����ق:2020/11/19  اخلمي�س  ي��وم  �سباح  م��ن  ع�سره  احل��ادي��ة  ال�ساعه 

التايل:
على ان يتم تزويدنا بامل�ستندات التي تعزز دفوعكم يف هذه الدعوى على الربيد اللكرتوين:

او على الوات�س اآب رقم:0562539394

اخلبري امل�شريف/حممد كامل عريان  

اعالن بالن�شر

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اعالن �شحيفة الطعن رقم:2020/813 بوكالة املحامي/�شعيد احمد العو�شي

اىل:1- نا�سر علي ي�سلم ح�سن
رق���م:2019/1684 جتاري  ال�ستئناف  بان احلكم  لديكم  ليكن معلوما 
بالنق�س من طرف  الطعن عليه  ب��ت��اري��خ:2020/9/21 قد مت  ال�سادر 
اعاله  اليه  امل�سار  الطعن  يف  املنزلية  الدوات  لتجارة  الطاعن/عرفان 
املوكل  املحامي  توكيل  ب�سند  بدفاعكم م�سفوعة  اي��داع مذكرة  وعليكم 
يف  الدعوى  اإدارة  مكتب  ل��دى  تقدميها  ي��رى  التي  وبامل�ستندات  عنكم 

موعد اق�ساه خم�سه ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
ليلى حممد ال�شكيلي
مدير مكتب اإدارة الدعوى  

اعالن بالن�شر

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - �شيبوكي �شتانلي�شيو�س امادي
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اخطار دفع يف الق�شية رقم 0002748/ 

اىل املحكوم عليه:�سيبوكي �ستانلي�سيو�س اأمادي
ال�سارقة - �سارع نا�سيونال لال�سباغ - بناية مع�سكر الأمن - الطابق 13 - �سقة 13

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:�سركة جمموعة 
المارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س.م.ع -  يف الق�سية امل�سار اليها اعاله 

ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ومبا 
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي:

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف:27273 درهم 
من  يوما   15 خالل  اعاله  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  ماجاء  بتنفيذ  مكلف  فانت  لذلك   
تاريخ اعالنك/اعالنكم بهذا الخطار ويف حالة تخلفكم عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك 

اجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا 
القا�شي/احمد طلعت عبدال�شادر حممد
حمكمة ال�شارقة

حمكمة التنفيذ املدنيه      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - احمد حممد م�شطفى �شيف
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اخطار دفع يف الق�شية رقم 0002749/ 

اىل املحكوم عليه:احمد حممد م�سطفى �سيف
ال�سارقة - البحرة - بناية اليمامة - الطابق 13 - �سقة 1303

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:�سركة جمموعة 
المارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س.م.ع -  يف الق�سية امل�سار اليها اعاله 

ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ومبا 
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي:

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف:27941 درهم 
من  يوما   15 خالل  اعاله  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  ماجاء  بتنفيذ  مكلف  فانت  لذلك   
تاريخ اعالنك/اعالنكم بهذا الخطار ويف حالة تخلفكم عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك 

اجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا 
القا�شي/وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة

حمكمة التنفيذ املدنيه      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - ماجد �شامل بالل مبارك املهريي
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اخطار دفع يف الق�شية رقم 0000713/ 

اىل املحكوم عليه:ماجد �سامل بالل مبارك املهري
ال�سارقه - النهده - بناية تايجر - الطابق 11 �سقة 1102

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:�سركة جمموعة 
المارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س.م.ع  اماراتي اجلن�سية-  يف الق�سية امل�سار اليها 
املحدد  الر�سم  املذكور ودفع  لتنفيذ احلكم  املذكور قد تقدم بطلب  له  املحكوم  ان  اعاله  ومبا 

لذلك ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي:
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف:22880 درهم 

من  يوما   15 خالل  اعاله  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  ماجاء  بتنفيذ  مكلف  فانت  لذلك   
تاريخ اعالنك/اعالنكم بهذا الخطار ويف حالة تخلفكم عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك 

اجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا 
القا�شي/وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة

حمكمة التنفيذ املدنيه      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
مذكرة اعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة حمكمة الفجرية - املحكمة االبتدائية املدنيه
)جزئي(  جتاري   FUCFICIPOR2019  /M0000087 يف الدعوى رقم

اىل املحكوم عليه:�سركة التايجر للنقل واملقاولت ذ.م.م
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2019/11/13  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اعاله ل�سالح/�سركة التاأمني املتحدة �س.م.ع بالتايل:
وقدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  احل�سوري:بالزام  مبثابة  املحكمة  حكمت 
يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  درهم   )133516(
2019/1/27 وحتى ال�سداد التام والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ وقدره 200 درهم مقابل 

اتعاب املحاماة
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره 

خالد حممد الفالحي
حمكمة الفجرية
املحكمة االبتدائية املدنيه      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة حمكمة عجمان - املحكمة االبتدائية املدنيه
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 يف الدعوى رقم 0001297/ 

اىل املحكوم عليه:خلفان �سامل �سعيد �سامل البدواوي
9122883

املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2020/11/5  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اعاله ل�سالح/م�سرف المارات ال�سالمي �س.م.ع بالتايل:قررت املحكمة الزام املدعي 
عليه ان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ )270011.31( درهم وفائده بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف  والر�سوم  يف:2020/6/11  حا�سل 

ماجاوز ذلك من طلبات
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره 

القا�شي/خالد �شهري ربيع
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
مذكرة اعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة حمكمة عجمان - املحكمة االبتدائية املدنيه
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2019 يف الدعوى رقم 0002729/ 

اىل املحكوم عليه:ويبرال ديجيتال �سوليو�سن �س.م.ح
9063554

املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2020/02/13  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اعاله ل�سالح/م�سنع ال�سقر لل�سناعات الورقية �س.ذ.م.م بالتايل:الزام املدعي عليها ان 
توؤدي للمدعية مبلغ )65855( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة احلا�سل 
يف 2019/12/26 وحتى متام ال�سداد والزمتها الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب 

املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره 

القا�شي/خالد �شهري ربيع
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم:6463/2020 
املنذر:م�سرف ال�سارقه ال�سالمي

املنذر اليه:احمد حممد عبداهلل اأمري - اجلن�سيه/المارات
املرت�سدة  املبالغ  اجمايل  ب�سداد  ال��وف��اء  اول:ب�����س��رورة  اليه  املنذر  اىل  الن���ذار  ه��ذا  املنذر  املو�سوع:يوجه 
واملن�سغلة به ذمته ل�سالح البنك )املنذر( والبالغ قدرها )94.458.87( درهم اربعه وت�سعون الف واربعمائه 
وثمانيه وخم�سون درهما و�سبعة وثمانون فل�سا - ثانيا:وذلك يف خالل خم�س ايام من تاريخ ا�ستالم املنذر 
اليه لهذا التكليف بالوفاذ املاثل ولنفاذ مفعوله يف املدة املقررة وال �سي�سطر امل�سرف )املنذر( اىل اتخاذ كافة 
الجراءات القانونية املقررة جتاه املنذر اليه ملطالبته بال�سداد ومنها ا�ست�سدار امر اأداء بكامل املبلغ امل�ستحق 
مع حفظ كافة حقوق امل�سرف )املنذر( الخرى قبل املنذر اليه - ثالثا علما بانه يف حال عدم �سداد املبلغ يف 
امليعاد املحدد �سوف يتحمل املنذر اليه كافة التعوي�سات والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى مع اي نوع كانت
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7113/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:3091/2019 جتاري جزئي، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )134703( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف
بالق�سية : طالب  الإع��الن : هنيكل بوىل بت لل�سناعات املحدودة ذ.م.م -  �سفته  طالب 

التنفيذ  
  - بالق�سية : منفذ �سده   ���س.ذ.م.م - �سفته  الفي�سلية للمقاولت    -1 اإعالنه:  املطلوب 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )134703( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/ ح�سن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرافدين ل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1150402  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ تدريب 

  CN 1733709:للخدمات الريا�سية رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ �سالون 

  CN 2035420:احلى عرو�س للتجميل رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ الرياده 
  CN 1136778:الوىل لل�سيانة العامة رخ�سة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جموهرات عمر ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1039783 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبدالرحمن ح�سن را�سد عبدالرحمن الربيكي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد ح�سني علي احمد جند
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عماير للمقاةلت العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:3650163 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة و�ساح ال�سريف زين �سامل �سعود احلارثى 10
تعديل ن�سب ال�سركاء 

 ابراهيم عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل احلمادى من 50 % اإىل %40
تعديل ن�سب ال�سركاء 

مو�سى عبداهلل احمد �سالح جعيول من 50 % اإىل %40
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة را�سد عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل احلمادى %10
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15 

�إع����������الن
الباديه للدواجن  ال�س�����ادة/رو�سه  التنمية القت�سادية بان  تعلن دائ���رة 

CN قد تقدموا الينا بطلب والبي�س ذ.م.م رخ�سة رقم:1102170 
تعديل ن�سب ال�سركاء 

 �سعد بن جمعه بن �سعيد بن را�سد ال�سناين من 25% اىل %50
تعديل ن�سب ال�سركاء 

حممد جمعه �سعيد ال�سناين من 25 % اإىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف جمعه بن �سعيد بن را�سد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
الغذائية  املواد  لتجارة  البحار  ال�س�����ادة/اأعايل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1188247 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سهيل نخره عي�سه �سهيل العفارى من �سريك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سهيل نخره عي�سه �سهيل العفارى من 51 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ROYAL HORIZON HOLDING L.L.C.اإ�سافة رويال هورايزن القاب�سه ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فواد �سالح مو�سى جفال

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مو�سى م�سلم حممد ال�ساوي�س
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ اأعايل البحار لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م 
OVERSEAS FOODSTUFF TRADING L.L.C

اإىل /اأعايل البحار لتجارة املواد الغذائية- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
OVERSEAS FOODSTUFF TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة مطر احل�ساين لل�سيانة العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب واملقاولت رخ�سة رقم:1123792 
تعديل مدير / اإ�سافة �سلطان مطر �سعيد حمد احل�سانى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سركة احل�ساين للتجارة العامة ذ.م.م
AL HASSANI GENERAL TRADING COMPANY L.L.C.

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مطر �سعيد حمد احل�سانى
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 200000

 تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اإىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة مطر احل�ساين لل�سيانة العامة واملقاولت
MATAR AL HASSANI GENERAL MAINTENANCE & CONTRACTING EST. 

اإىل /موؤ�س�سة مطر احل�ساين لل�سيانة العامة و املقاولت �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م 
م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 MATAR AL HASSANI GENERAL MAINTENANCE & CONTRACTING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15 

�إع����������الن
�سركة  الداخلي-  للت�سميم  ال�س�����ادة/�سرينا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:2600011 

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سرينا للت�سميم الداخلي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

SERENA INTERIOR DESIGN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

اإىل/ ديزاين كونيك�سن للت�سميم الداخلي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 DESIGN CONNECTION INTERIOR DESIGN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:ايال كافيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:مزيد، مزيد، بناية �سركة نايل وبن حرمل لال�ستثمار ذ.م.م

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1415612 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

قانوين  كم�سفي  احل�سابات،  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  -تعيني   2
لل�سركة بتاريخ:2020/09/16 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2050012277 

تاريخ التعديل: 2020/11/14
امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سك�سوكه كافيه ذ.م.م
عنوان ال�سركة:وحدة بناية فري ح�سن احمد مفتاح املزروعي G2 متجر 

C62 جزيرة ابوظبي �سارع املرور �سرق 1-20 ق
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2190289 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

فرع  قانونيون(  )حما�سبون  و�سركاه  عبا�س  ال�سادة/ا�سعد  -تعيني   2
بناء  وذلك  بتاريخ:2020/11/10  لل�سركة  قانوين  كم�سفي  ابوظبي، 
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على 

العدل بالرقم:2005012272 تاريخ التعديل: 2020/11/13
امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:عبدالكرمي �سالح للعقارات وال�سيانة العامة ذ.م.م
ابوظبي   +  z9-01 مول  مزيد   000  ،439 رقم  ال�سركة:مكتب  عنوان 

مدينة حممد بن زايد
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2390877 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�سادة/مرال  -تعيني   2
بناء  وذلك  بتاريخ:2020/11/09  لل�سركة  قانوين  كم�سفي  الدارية، 
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على 

العدل بالرقم:2056008521 تاريخ التعديل: 2020/11/14
امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك بوتيغا هو�سبيتاليتي �سركة و�سف بري�ستول للتجارة 
العامة ذ.م.م بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 336527           بتاريخ : 29/09/2020
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: بري�ستول للتجارة العامة ذ.م.م.
وعنوانة: بور �سعيد، ا�ستدامة، �س.ب 40283، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الزيوت وال�سحوم التي ت�ستخدم يف ال�سناعة )غر الزيوت واملواد الدهنية التي ت�ستخدم يف التغذية والزيوت 
الوقود مبا يف ذلك  وامت�سا�سها،  الأتربة  ت�ستخدم لرت�سيب  التي  امل�ستح�سرات  الت�سحيم،  الطيارة(، مواد 
الزيوت املعدنية ) اخلا�سة باإدارة املحركات ( ومواد الإ�ساءة، �سموع ال�ساءة بجميع اأنواعها وفتائل الإ�ساءة 

يف الفنة 4.
الواق�عة بالفئة: 04

باللون  وذل��ك  ب��ارزة   »Bremenol Lubricants« الالتينية  الكلمات  عن  عبارة   : العالمة  و�سف 
ال�سود ومت كتابة »Bremenol« ب�سكل كبر ويظهر حتت امل�سمى لفظ »Lubricants« ب�سكل �سغر 

كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  15  نوفمرب  2020 العدد 13088 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك بوتيغا هو�سبيتاليتي �سركة و�سف بري�ستول للتجارة 
العامة ذ.م.م بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 336545           بتاريخ : 29/09/2020
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: بري�ستول للتجارة العامة ذ.م.م.
وعنوانة: بور �سعيد، ا�ستدامة، �س.ب 40283، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الزيوت وال�سحوم التي ت�ستخدم يف ال�سناعة )غر الزيوت واملواد الدهنية التي ت�ستخدم يف التغذية والزيوت 
الوقود مبا يف ذلك  وامت�سا�سها،  الأتربة  ت�ستخدم لرت�سيب  التي  امل�ستح�سرات  الت�سحيم،  الطيارة(، مواد 
الزيوت املعدنية ) اخلا�سة باإدارة املحركات ( ومواد الإ�ساءة، �سموع ال�ساءة بجميع اأنواعها وفتائل الإ�ساءة 

يف الفنة 4.
الواق�عة بالفئة: 04

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة »Marshal« بحروف لتينية بارزة وذلك بلون اأ�سود يف خلفية بي�ساء 
كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  15  نوفمرب  2020 العدد 13088 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك بوتيغا هو�سبيتاليتي �سركة و�سف بري�ستول للتجارة 
العامة ذ.م.م بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 336543           بتاريخ : 29/09/2020
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: بري�ستول للتجارة العامة ذ.م.م.
وعنوانة: بور �سعيد، ا�ستدامة، �س.ب 40283، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الزيوت وال�سحوم التي ت�ستخدم يف ال�سناعة )غر الزيوت واملواد الدهنية التي ت�ستخدم يف التغذية والزيوت 
الوقود مبا يف ذلك  وامت�سا�سها،  الأتربة  ت�ستخدم لرت�سيب  التي  امل�ستح�سرات  الت�سحيم،  الطيارة(، مواد 
الزيوت املعدنية ) اخلا�سة باإدارة املحركات ( ومواد الإ�ساءة، �سموع ال�ساءة بجميع اأنواعها وفتائل الإ�ساءة 

يف الفنة 4.
الواق�عة بالفئة: 04

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية » Essenol  Lubricants« بارزة وذلك باللون ال�سود 
ب�سكل �سغر كما هو   »Lubricants« امل�سمى لفظ  ب�سكل كبر ويظهر حتت   »Essenol« كتابة  ومت 

مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  15  نوفمرب  2020 العدد 13088 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك بوتيغا هو�سبيتاليتي �سركة و�سف بري�ستول للتجارة 
العامة ذ.م.م بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 336529           بتاريخ : 29/09/2020
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: بري�ستول للتجارة العامة ذ.م.م.
وعنوانة: بور �سعيد، ا�ستدامة، �س.ب 40283، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الزيوت وال�سحوم التي ت�ستخدم يف ال�سناعة )غر الزيوت واملواد الدهنية التي ت�ستخدم يف التغذية والزيوت 
الوقود مبا يف ذلك  وامت�سا�سها،  الأتربة  ت�ستخدم لرت�سيب  التي  امل�ستح�سرات  الت�سحيم،  الطيارة(، مواد 
الزيوت املعدنية ) اخلا�سة باإدارة املحركات ( ومواد الإ�ساءة، �سموع ال�ساءة بجميع اأنواعها وفتائل الإ�ساءة 

يف الفنة 4.
الواق�عة بالفئة: 04

اأ�سود يف خلفية بي�ساء  الكلمة »Bristol« بحروف لتينية بارزة وذلك بلون  و�سف العالمة : عبارة عن 
كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  15  نوفمرب  2020 العدد 13088 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك بوتيغا هو�سبيتاليتي �سركة و�سف بري�ستول للتجارة 
العامة ذ.م.م بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 336548           بتاريخ : 29/09/2020
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: بري�ستول للتجارة العامة ذ.م.م.
وعنوانة: بور �سعيد، ا�ستدامة، �س.ب 40283، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الزيوت وال�سحوم التي ت�ستخدم يف ال�سناعة )غر الزيوت واملواد الدهنية التي ت�ستخدم يف التغذية والزيوت 
الوقود مبا يف ذلك  وامت�سا�سها،  الأتربة  ت�ستخدم لرت�سيب  التي  امل�ستح�سرات  الت�سحيم،  الطيارة(، مواد 
الزيوت املعدنية ) اخلا�سة باإدارة املحركات ( ومواد الإ�ساءة، �سموع ال�ساءة بجميع اأنواعها وفتائل الإ�ساءة 

يف الفنة 4.
الواق�عة بالفئة: 04

saLaLa Lubricants« بارزة وذلك باللون ال�سود  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية » 
هو  كما  �سغر  ب�سكل   »Lubricants« لفظ  امل�سمى  حتت  ويظهر  كبر  ب�سكل   »saLaLa« كتابة  ومت 

مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  15  نوفمرب  2020 العدد 13088 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  نوفمرب  2020 العدد 13088 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  نوفمرب  2020 العدد 13088 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

 تلقى �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س الإمارات للم�سارعة واجلودو 
ر�سالة عاجلة من ال�سيد ماريو�س فيزر ، رئي�س الحتاد الدويل للجودو 
تفيد بتاأجيل كافة بطولت واأن�سطة الحتاد الدويل للجودو حتى مطلع 
التنفيذية لالحتاد الدويل  ،بناء على قرار اللجنة  2021 القادم  يناير 
والذي  اأم�����س  اأول  اأول  عقدته  ال��ذي  الف��رتا���س��ي  اجتماعها  يف  للجودو 
اتخذت فيه القرار الذي يق�سى بتاأجيل اأن�سطته الريا�سية ب�سبب تزايد 
املزيد  العامل مما يتطلب  العاملية وذل��ك يف معظم دول  ال�سحية  الأزم��ة 
املجتمعية  الريا�سية  الأن�سطة  وتعطيل  ال�سارمة  التدابر  اتخاذ  من 
حتى املوعد املقرتح ، ملنع انت�سار فرو�س Covid-19.  ، يف ظل هذه 
الظروف ال�ستثنائية التي يكون فيها التدريب م�ستحياًل على ريا�سيينا ، 
لذلك كان القرار بعدم تنظيم اأي اأحداث اأخرى خالل الفرتة املتبقية من 
عام 2020 والتي كانت تت�سمن 7 بطولت اأخرى ، اأبرزها بطولة زغرب 
 ،  2020 احل��ايل  نوفمرب  نهاية  لها يف  كان مقررا  التي  بريك�س  جراند 
بالرغم من تفاوؤل اجلميع بتكملة املو�سم الريا�سي لن�ساط احتاد اجلودو 
الدويل بعد العودة الناجحة ال�سليمة للمناف�سات عند قيام بطولة املجر 
جراند �سالم 2020 التي اأقيمت يف نهاية اأكتوبر املن�سرم والتي �سهدت 

تتويج منتخب رو�سيا بلقبها .
وقال - �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي – ياأمل اجلميع اأن يعود ن�ساط 
الحتاد الدويل للجودو ب�سكل تدريجي اعتبارا من يناير  2021 ، حيث 
قررها  التي  وال��ب��ط��ولت  ال��ربام��ج  م��ن  العديد  اجل��دي��د  املو�سم  يت�سمن 
وهي  ال��ع��امل  دول  ا�ستثمارا جلهود خمتلف  اآم��ن  ب�سكل  ال���دويل  الحت���اد 
ال�سيطرة  انت�سار الوباء واخل��روج عن  تكافح بجد واجتهاد اجلائحة ملنع 
اأوًل.. وثمن الدرعي اجلهود املخل�سة  ،حيث تاأتي �سالمة عائلة اجلودو 
التي تبذلها القيادة الر�سيدة واجلهات املعنية على م�ستوى دولة الإمارات 
من اأجل احلفاظ على �سالمة جمتمع الإمارات من مواطنني ومقيمني 

وزائرين.
واختتم م�سرا – باأن منتخبنا الأول للجودو اختتم موؤخرا م�ساركته يف 
املع�سكر الدويل الذي اأقيم يف تركيا ،وتلقى املنتخب الدعوة لإقامة مع�سكر 
م�سرتك يف تل اأبيب خالل الفرتة 10 وحتى 24 دي�سمرب املقبل بدعوة 
من الحتاد الإ�سرائيلي للجودو يف اإطار التعاون امل�سرتك ودعما لعالقات 
اأكتوبر  اأبوظبي جراند �سالم  يف  التعاون التي بداأت على هام�س بطولة 
2019 بح�سور وزيرة الريا�سة الإ�سرائيلية ال�سيدة  مري ريغيف التي 
اآن��ذاك وي�ستمر  البطولة  امل�سارك يف  الإ�سرائيلي  رافقت منتخب اجلودو 

املع�سكر امل�سرتك ملدة ثالثة اأ�سابيع ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد .

•• اأبوظبي-الفجر

دفعة  اأري���ن���ا  جوجيت�سو  ا�ستقبلت   
اجلوجيت�سو  لع���ب���ي  م���ن  ج���دي���دة 
اإىل زمالئهم من لعبي  لالن�سمام 
ب��ا���س��روا تدريباتهم  ال��ذي��ن  الأن��دي��ة 
الأ�سبوع املا�سي حتت اإ�سراف اجلهاز 
ال��ف��ن��ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي. وكان 
ال��ت��دري��ب��ات قد  الأ���س��ب��وع الأول م��ن 
اقت�سر على لعبي الأندية واملنتخب 
ب����اأن الدفعة  ال��وط��ن��ي ف��ق��ط، ع��ل��م��ا 
تت�سمن  ال��الع��ب��ني  م���ن  اجل���دي���دة 
اإىل خمتلف  اأولئك الذين ينت�سبون 

اأكادمييات اجلوجيت�سو يف الدولة. 
ورحب ال�سيد مبارك �سالح املنهايل 
احت����اد  يف  ال���ف���ن���ي���ة  الإدارة  م���دي���ر 
بان�سمام  للجوجيت�سو  الإم�������ارات 
زيادة  اأن  م���وؤك���دا  اجل���دد  ال��الع��ب��ني 
يف  ينتظمون  ال��ذي��ن  الالعبني  ع��دد 
قاعدة  تو�سيع  يف  ي�ساهم  التدريبات 
اخليارات اأمام اجلهاز الفني وبالتايل 
الأكرث  لالعبني  الأن�����س��ب  الخ��ت��ي��ار 
املنتخب  لتمثيل  وا�ستعدادا  جاهزية 

الوطني على اأعلى امل�ستويات. 

واأث������ن������ى امل����ن����ه����ايل ع���ل���ى الأج���������واء 
امل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى قاعة  الإي���ج���اب���ي���ة 
الأمثل  باللتزام  منوها  التدريبات 
الوقائي  ب���ال���ربوت���وك���ول  ل��الع��ب��ني 
الالعبون  اأثبت  قال:«  املعتمد حيث 
على  اأن��ه��م  التدريبات  يف  امل�ساركون 
عاتقهم،  على  امللقاة  امل�سوؤولية  قدر 
باللوائح  مثاليا  ال��ت��زام��ا  واأظ���ه���روا 

الوقائية  والإج��������راءات  وال��ق��وان��ني 
والتباعد اجل�سدي التي مثلت �سرطا 
مما  التدريبات،  ل�ستئناف  اأ�سا�سيا 
باأدوارهم  القيام  اجلميع  اأم��ام  اأت��اح 

على اأكمل وجه«. 
واأو�سح املنهايل اأن الالعبني يدركون 
اأهمية هذه املرحلة، ويبذلون جهودا 
اإىل  وال�ستماع  التدريبات  يف  كبرة 

الفني  اجل��ه��از  واإر���س��ادات  توجيهات 
رام����ون ليمو�س  ال��ربازي��ل��ي  ب��ق��ي��ادة 
ال��وط��ن��ي. وتعك�س  امل��ن��ت��خ��ب  م����درب 
لالعبني  العالية  الفنية  امل�ستويات 
رغ��ب��ت��ه��م اجل����احم����ة ب���ال���ع���ودة اإىل 
الب�ساط واإقناع اأع�ساء اجلهاز الفني 
مبدى جاهزيتهم واأحقيتهم بتمثيل 
ال�ستحقاقات  يف  الوطني  املنتخب 

املقبلة. 
ال����الع����ب حامد  م����ن ج���ان���ب���ه ع����رب 
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  جن����م  ال���ه���ن���ائ���ي 
وح�����ام�����ل ذه���ب���ي���ة ب���ط���ول���ة ال���ع���امل 
عاما2019   18 دون  للجوجيت�سو 
لعام، عن �سعادته البالغة يف التواجد 
وال�ستعداد  اأري���ن���ا  ج��وج��ي��ت�����س��و  يف 
اأن  للمرحلة القادمة. وقال الهنائي 

تعلموا  اجلوجيت�سو  لع��ب��ي  جميع 
جديدة  خ�����ربات  وراك����م����وا  درو�����س����ا 
جراء اأزمة كورونا، لكن اجلوجيت�سو 
اأر�سا  مت��ث��ل  ال��ت��ح��دي��ات  اأن  علمتنا 
ا�ستغاللها  وعلينا  للفر�س  خ�سبة 

بال�سكل الأمثل.
ان�سمام  اأن  ال���ه���ن���ائ���ي  واأ�������س������اف 
لع��ب��ني ج��دد م��ن الأك��ادمي��ي��ات من 

مع  بينهم  املناف�سة  ي�سعل  اأن  �ساأنه 
والحرتام  امل��ودة  من  اأج���واء  اإ�سفاء 
حري�س  اجلميع  اأن  واأك���د  امل��ت��ب��ادل. 
للظهور  ال��ت��دري��ب��ات  ا�ستغالل  على 
القوي يف البطولت القادمة. واأثنى 
ال���ه���ن���ائ���ي ب�����س��ك��ل خ���ا����س ع���ل���ى دور 
الإم���ارات  واحت���اد  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
ريا�سة  ن�������س���ر  يف  ل���ل���ج���وج���ي���ت�������س���و 

ال�سباب  اأو�����س����اط  يف  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
الإم����ارات  اأ�سبحت  حتى  وامل���دار����س 
هذه  تطوير  يف  به  يحتذى  منوذجا 

الريا�سة.
وقال الالعب �سلطان احلو�سني جنم 
الوطني:  وامل��ن��ت��خ��ب  ال��وح��دة  ن���ادي 
�سمان  يف  الحت��اد  دور  عاليا  »نثمن 
عودتنا اإىل الب�ساط يف بيئة اآمنة وها 
نحن ن�سعر للمرة الأوىل باأن الأزمة 
اأ�سبحت وراءنا وننظر بعني املتفائل 
قادم  اإىل  الريا�سة  ل��ه��ذه  والعا�سق 
الأي��ام التي حتمل يف طياتها الكثر 

من التحديات واملفاجاآت.«
بعودة  اأري���ن���ا  ج��وج��ي��ت�����س��و  وت���رح���ب 
مع  التدريب،  ب�ساط  اإىل  الالعبني 
ال�سحة  م��ع��اي��ر  ب��اأع��ل��ى  الل����ت����زام 
وال�������س���الم���ة، مب����ا يف ذل�����ك اإج������راء 
 PCR ف��ح��و���س��ات م�����س��ح��ة الأن�����ف
التعقيم  واإج�������راءات  دوري،  ب�سكل 
على  وامل���رور  الجتماعي،  والتباعد 
وتخ�سي�س  احل���راري  امل�سح  اأج��ه��زة 
وغرها  منف�سلة،  وخم��ارج  مداخل 
املعتمدة  الإج����������راءات  اأف�������س���ل  م���ن 

عاملياً.

•• ال�شارقة-وام:

توج �سعادة اللواء �سيف الزري ال�سام�سي قائد عام �سرطة ال�سارقة اأم�س قبل 
الأول الفائزين يف بطولة القيادة للفرق التخ�س�سية الأوىل التي نظمتها 
اأكادميية العلوم ال�سرطية بال�سارقة وق�سم الأن�سطة الريا�سية باإدارة الإعالم 
والعالقات العامة ب�سرطة ال�سارقة يف ميادين الرماية باخل�سرة مبدينة 
الذيد خالل الفرتة من 10 حتى 12 من نوفمرب اجلاري مب�ساركة "15" 
واملنطقة  الو�سطى،  واملنطقة  ال�سارقة،  من  ف��رق   "3" ميثلون  مت�سابقاً 

ال�سرقية.
و�سيفاً  ال�سرقية  املنطقة  فريق  وج��اء  الأول  املركز  ال�سارقة  فريق  حقق  و 
للواء  �سعادة  قام  حيث  الثالث  املركز  على  الو�سطى  املنطقة  فريق  وح�سل 

ال�سام�سي بتقليد الفائزين بامليداليات الذهبية و الف�سية والربونزية .
واأ�سار املقدم اأحمد عبدالرحمن العوي�س رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة اإىل 
اأن البطولة التخ�س�سية �سهدت التعامل مع 5 �سيناريوهات حتاكي الواقع 
وت�سهم يف �سقل مهارات رجل ال�سرطة يف جميع املواقف �سواء يف املداهمات 

اأو القتحام اأو الإنزال اإىل جانب رفع اللياقة البدنية وقوة التحمل .

• �ملنهايل: �لأ�صبوع �لأول من بدء �لتدريبات يعك�ص حما�ص �لالعبني �لكبري للعودة �إىل �أجو�ء �لبطولت 
• �لهنائي: نحر�ص على ��صتغالل كل دقيقة خالل �لتمرين لتاأكيد جاهزيتنا للبطولت �لقادمة

• �حلو�صني: نثمن جهود �لحتاد يف �صمان �لعودة �لآمنة لالعبني �إىل �لب�صاط
• �لتز�م تام من قبل جميع �مل�صاركني بالربوتوكول �لوقائي �ملعتمد وفقا لأعلى معايري �جلودة و�لبتكار 

دويل �جلودو يبلغ حممد بن ثعلوب بتاأجيل كافة �أن�صطته حتى 2021

مع�شكر م�شرتك يف تل �أبيب بدعوة من �لحتاد �لإ�شر�ئيلي للجودو 

�إف�صاح �ملجال �أمام �لالعبني من 12 �صنة وما فوق من خمتلف �لأكادمييات لالن�صمام �إىل �لتمرين حتت �إ�صر�ف �جلهاز �لفني للمنتخب �لوطني 

جوجيت�شو �أرينا ت�شتقبل دفعة جديدة من لعبي �جلوجيت�شو 

�شرطة �ل�شارقة تتوج �لفائزين ببطولة 
�لقيادة للفرق �لتخ�ش�شية �لأوىل
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اإىل  امل��وؤه��ل��ة  اجلنوبية  اأم��رك��ا  ت�سفيات  ترتيب  ���س��دارة  ال��ربازي��ل يف  ان��ف��ردت 
الباهت على �سيفتها فنزويال  القدم، بعد فوزها  2022 لكرة  مونديال قطر 

-1�سفر يف �ساوباولو، يف غياب جنمها نيمار الذي يتعافى من ا�سابة 
ع�سلية.

افتقد "�سيلي�ساو" اإىل الإبداع يف غياب جنم باري�س �سان جرمان 
الفرن�سي الذي مل يتعاف بعد من اإ�سابة بفخذه �ستبعده عن 

مباراتي فريقه يف النافذة الدولية احلالية، واحتاج اىل 
الآخ��ر روبرتو فرمينو )67( ليح�سم  املهاجم  هدف 
ال��ن��ق��اط ال��ث��الث وي��ن��ف��رد ب�����س��دارة ال��رتت��ي��ب بثالثة 
التغلب على بوليفيا )-5�سفر(  انت�سارات كاملة بعد 

ويف البرو )2-4(.
العامل،  اأغ��ل��ى لع��ب يف  ع��ام��ا(،  نيمار )28  وك���ان 

املا�سي،  ال�سهر  ليما  يف  ثالثية  �سجل 
هدفا،   64 اإىل  ر�سيده  رافعا 

ليتخطى رقم "الظاهرة" رونالدو ويقف على بعد 13 هدفا من الرقم املحلي 
للجوهرة بيليه.

واأمام منتخب عرقلها بتعادل �سلبي يف بطولة كوبا اأمركا العام املا�سي 
العامل  بطلة  ال��ربازي��ل،  خا�ست  بخ�سارتني،  الت�سفيات  وا�ستهل 
اأبرزهم  خم�س مرات )رقم قيا�سي(، املواجهة مع �سبعة غيابات 

لعبا الو�سط كا�سيمرو وكوتينيو.
وا�سطر املدرب تيتي اىل الدفع بخط هجومي غر اعتيادي �سّم 

ري�سارلي�سون، غابريال جيزو�س وفرمينو.
ول��ع��ب ف��رم��ي��ن��و م���ت���اأخ���را ع��ل��ى غ����رار م��وق��ع��ه م���ع ليفربول 
النكليزي(  �سيتي  )مان�س�سرت  جيزو�س  عانى  فيما  النكليزي، 

يف الربوز على اجلهة اليمنى.
ل��الع��ب ي�سنع اخل��ط��ر على  م���رات  ال��ع��امل خم�س  واف��ت��ق��د بطل 

الأطراف، برغم حماولت الظهر رينان لودي على الرواق الأي�سر.
ريبرو  ايفرتون  ب��دا  ال��ربازي��ل،  �سيطرة  برغم  عقيم  اول  �سوط  ويف 
الذي لعب بدل من نيمار وحمل الرقم 10، الوحيد الذي �سارك 

باأريحية يف ت�سكيلة امل�سيف.
من  خ��ال��ي��ة  "مورومبي"  ملعب  م���درج���ات  وك��ان��ت 
فرو�س  تف�سي  م��ن��ع  اج����رات  ب�سبب  اجل��م��اه��ر 
تيتي  امل��درب  تعليمات  و�ٌسمعت  امل�ستجد،  كورونا 
على غرار "افتحوا اللعب!" اأو "غّروا الجنحة" 

ليجاد ثغرات يف الدفاع الفنزويلي.
بكرة   )28( بعيد  م��ن  حظه  فرمينو  ج���ّرب 
فارينيي�س.  فويلكر  احل��ار���س  �سدها  اأر���س��ي��ة 
الت�سلل  بداعي  �سجله  هدف  من  حرمانه  وبعد 
اإيفرتون  لع����ب  ري�����س��ارل��ي�����س��ون  اأه������در   ،)7(

الإنكليزي فر�سة ذهبية )33(.
امركا  م����ن  ال����وح����ي����دة  ف����ن����زوي����ال،  واك���ت���ف���ت 
املونديال،  ن��ه��ائ��ي��ات  ت��خ�����س  مل  اجل��ن��وب��ي��ة 
خطرة  ت�سديدة  تخللها  املرتدة  بالكرات 
لعب   ،)39( ل��و���س��ت��ي��ل��دو  ل��ي��ف��ر���س��ون 
�سانتو�س  م�����ع  امل�����ح�����رتف  ال����و�����س����ط 

الربازيلي.
وملزيد من البداع يف و�سط امللعب، 
باكيتا  امل��درب تيتي بلوكا�س  دفع 
ب������ني ال���������س����وط����ني ب��������دل من 

دوغال�س لويز.
ك�����������ان لع�����������ب ل����ي����ون 
ناجعا،  ال��ف��رن�����س��ي 
ريبرو  اىل  فمرر 
الكرة  ل��ع��ب  ال�����ذي 
فرمينو  راأ����������س  ن���ح���و 

مفتتحا الت�سجيل )67(.
هدفه  ت�سجيل  ب��ع��د  ف��رم��ي��ن��و  ق���ال 
"هذه  دول���ي���ة  م���ب���اراة   47 يف  ال�16 
اأج��م��ل حل��ظ��ة يل م��ع امل��ن��ت��خ��ب. اآم���ل األ 

تنتهي وتاأتي املزيد من اللحظات اجليدة".

مع  مقابلة  يف  ذك��ر  ق��د  فرمينو  ك��ان   ،2022 يف  اللقب  ب��اح��راز  رغبته  وع��ن 
موقع الحتاد الدويل "كثرا، كثرا، كثرا. اأكرث مما تتخيلون. اأحرزت دوري 
اأوروب��ا، كاأ�س العامل لالأندية، الدوري الإنكليزي، هذا ما افتقده )كاأ�س  اأبطال 

العامل(".
وكان فرمينو قريبا من حتقيق الثنائية لكن حماولته مرت قريبة من املرمى 
الربازيلي، فر�سة  اأوت��رو، لعب كورنثيانز  البديل روميلو  اأهدر  )86(، فيما 
التعادل ب�سربة حرة يف اللحظات الأخرة فوق عار�سة احلار�س اإيدر�سون الذي 

بالكاد مل�س الكرة يف املباراة.
وتلعب الربازيل التي تقدمت الرجنتني الثانية بنقطتني، مباراتها املقبلة على 

اأر�س الأوروغواي الثالثاء يف مونتيفيديو.
املجموعة  من  العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل  مبا�سرة  منتخبات  اأربعة  اأول  ويتاأهل 
منتخب  مع  دوليا  ملحقا  اخلام�س  يخو�س  فيما  منتخبات،  ع�سرة  ت�سم  التي 

من اأوقيانيا.
وعّو�ست الأوروغواي خ�سارتها الكبرة امام الكوادور 2-4 ال�سهر املا�سي، بفوز 
اأكرب على م�سيفتها كولومبيا القوية -3�سفر يف بارانكيا، رافعة ر�سيدها اىل 

�ست نقاط فيما جتمد ر�سيد كولومبيا )4(.
تاباري�س  اأو�سكار  التاريخي  ملدربها  الوروغ���واي  مع   100 الرقم  الفوز  وه��ذا 

الذي احلق بكولومبيا اق�سى خ�سارة على ار�سها يف الت�سفيات منذ 82 عاما.
ناهيتان  من  متريرة  بعد  بالت�سجيل  كافاين  ادين�سون  املخ�سرم  املهاجم  وبّكر 

ناندي�س )5( رافعا ر�سيده اىل 51 هدفا دوليا.
غّرد مهاجم مان�س�سرت يونايتد النكليزي بعد الفوز "فوز رائع اأمام كولومبيا 

ال�سعبة دوما.. لتقييم هذا الفوز وامل�سي قدما".
دوفان  واقرتب  رودريغي�س،  العابها خامي�س  �سانع  الرد عرب  كولومبيا  حاولت 
ك���وادرادو، لكن  الثاين بعد متريرة من خ��وان  ال�سوط  الت�سجيل يف  �ساباتا من 
الثانية من ركلة جزاء  الهدف  تلقى  كارلو�س كرو�س  الربتغايل  امل��درب  فريق 
احلار�س  �سباك  يف  �سواري�س  لوي�س  الآخ��ر  املخ�سرم  املهاجم  وترجمها  �سنعها 
هدايف  ب�سدارة  ومنفردا  ال�63  ال��دويل  هدفه  م�سجال   )54( اأو�سبينا  دافيد 

الت�سفيات احلالية )4(.
املخ�سرم  ق��اده  دف��اع قلب  اأم��ام  "لو�س كافيترو�س" بعدها دون جناعة  �سيطر 
الهدف  نوني�س  داروي���ن  ال�ساب  البديل  املهاجم  يح�سم  اأن  قبل  غ��ودي��ن،  دييغو 
الثالث بت�سديدة من خارج املنطقة اثر متريرة من لعب الو�سط لوكا�س توريرا 

.)73(
وغاب عن الوروغ��واي لعب و�سط ريال مدريد ال�سباين فيدريكو فالفردي 
يف  امل�ساب  غوميز  ماك�سي  اىل  بال�سافة  ال�ساق،  عظمة  يف  لك�سر  تعر�سه  بعد 

ركبته.
القارة مرتني  ت�سيلي، بطل  اأرت��ورو فيدال منتخب  الو�سط اخلبر  وقاد لعب 
2015 و2016، اىل حتقيق فوزه الول يف الت�سفيات على �سيفته  تواليا يف 

البرو -2�سفر بت�سجيله الهدفني.
وبت�سديدة رائعة جدا من نحو 30 مرتا �سكنت املق�س الي�سر للحار�س، افتتح 

فيدال الت�سجيل بعد ثلث �ساعة على انطالقة املباراة.
وقبل ع�سر دقائق على ال�سرتاحة �سجل لعب انرت اليطايل البالغ 33 عاما 

الثاين من م�سافة قريبة.
كاريو  اأندريه  الفارق عن طريق  تقلي�س  اأمركا،  كوبا  و�سيفة  البرو،  حاولت 
الذي  برافو  املخ�سرم كالوديو  احلار�س  �سباك  لكن  ال�سعودي،  الهالل  مهاجم 
بقيت  املونديال،  ت�سفيات  يف  م��ب��اراة   50 يخو�س  ت�سيلياين  لع��ب  اول  ا�سبح 

نظيفة حتى �سافرة النهاية.

•• دبي – فائز بجبوج

والتي  للبولو  احل��ب��ت��ور  لبطولة  الأوىل  اجل��ول��ة  �سهدت 
�سهدت اأربع مباريات يف انطالقتها اأول اأول اأم�س  41 هدفا، 
حيث د�سنت ال� 8 فرق  والتي مت توزيعها على جمموعتني 
والتي  اأوراق��ه��ا  وك�سفت  م�سوارها  البطولة  يف  للم�ساركة 
جاءت متباينة لكون معظم الفرق قد �ساركت بالعديد من 
الإمارات  فريق  بعك�س  الآن،  حتى  اأقيمت  التي  البطولت 

بنت  ال�سيخة ميثاء  �سمو  بقيادة  باملو�سم  الأول  يف ظهوره 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، وجاءت نتائج الفرق مبعظمها 
طبيعية �سهدتها مالعب نادي ومنتجع احلبتور للفرو�سية 

بدبي خالل الفرتتني ال�سباحية وامل�سائية.
 

فوز علياء وبنجا�ص 
جنح  مباراتني  �سهدت  وال��ت��ي  ال�سباحية  ال��ف��رتة  وخ��الل 
فريق )AM( بقيادة ال�سيخة علياء اآل مكتوم من جتاوز 

فريق الإمارات بقيادة �سمو ال�سيخة ميثاء بنت حممد بن 
را�سد اآل مكتوم بنتيجة �ستة اأهداف مقابل ثالثة اأهداف، 
املو�سم بعد غياب عن  الإم��ارات بهذا  يف ول ظهور لفريق 
ال�سيخة  بعك�س فريق  اأ�سهر،   7 اللعبة لأكرث من  �ساحات 
اأن ���س��ارك ب��ال��ع��دي��د من  ع��ل��ي��اء اآل م��ك��ت��وم وال����ذي ���س��ب��ق 

البطولت بهذا املو�سم.
وجنح فريق انكور بنجا�س بقيادة خالد العمران يف املباراة 
الثانية من حتقيق فوز بنف�س النتيجة ب�ستة اأهداف مقابل 

ق��ادت��ه لورا  ال���ذي  ف��ري��ق هي�سكث  اأه���داف حل�ساب  ث��الث��ة 
الأ�سواط  جم��ري��ات  على  ال�سيطرة  دان��ت  حيث  ديك�سون، 
الأربعة مل�سلحة فريق بنجا�س رغم امل�ساعي اجلادة لفريق 

هي�سكث والتي مل تفلح يف تغر النتيجة.

تفوق جرين ومهرة 
وخالل مباراتي الفرتة امل�سائية حقق فريق جرين جيت�س 
بقيادة نور اأبوخ�سرا فوزاً عري�ساً على فريق مهرة بقيادة 

خلف وطارق احلبتور بنتيجة 8 اأهداف مقابل 3 اأهداف 
يف مباراة �سهدت التفوق الوا�سح لفريق جرين من بداية 

املباراة وللنهاية ال�سعيدة.
وجنح فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور احلبتور من ال�سيطرة 
على جمريات مباراته التي جمعته مع فريق الدكتور عبد 
بنتيجة  بالبطولة  ل��ه  ف��وز  اأول  بنهايتها  ح�سد  الرحمن 
���س��ب��ع��ة اأه������داف م��ق��اب��ل خ��م�����س��ة اأه������داف م��ن��ح��ت��ه �سدارة 

جمموعته الأوىل.

للبولو �حلبتور  بطولة  �نطالق  يف  هدفًا    41

�حرت�زية �إجر�ء�ت  و�شط  هادئة  بد�ية  يف  �أور�قها  تك�شف  فرق   8

اأم�س  القدم  لكرة  الإيطايل  الأوىل  الدرجة  دوري  مت�سدر  ميالن  قال 
الأول

اإن مدربه �ستيفانو بيويل اأ�سيب بفرو�س كورونا امل�ستجد.
واأنه  اأعرا�س  اأي  بيويل )55 عاماً( مل تظهر عليه  اأن  واأ�ساف ميالن 
األغيت تدريبات الفريق التي كانت  يخ�سع لعزل �سحي يف املنزل بينما 

مقررة اأم�س ال�سبت.
وقال النادي اأي�ساً اإن "جميع الفحو�س التي خ�سع لها اأع�ساء الفريق 
مواجهة  قبل  الفريق  تدريبات  �سلبية،  نتائجها  ج��اءت  الفني  والطاقم 
نابويل �ست�ستاأنف يوم الثنني، بناء على الإجراءات التي حددها الحتاد 

الإيطايل لكرة القدم".
ل��وج��وده��م مع  ويغيب ع��ن ت�سكيلة م��ي��الن ع��دد م��ن ال��الع��ب��ني ن��ظ��راً 

منتخبات بالدهم خالل العطلة الدولية احلالية.
النت�سار  �سريع  بالفرو�س  ميالن  م��ن  لعبني  ع��دة  اأ�سيب  اأن  و�سبق 
وتعافوا منه ومن بينهم حار�س املرمى جيانلويجي دوناروما واملهاجم 

زلتان اإبراهيموفيت�س.
الدوري  ب�سدارة  املو�سم احلايل  يخ�سر خالل  الذي مل  وينفرد ميالن 
الإيطايل بر�سيد 17 نقطة من 7 مباريات و�سيلتقي مع نابويل يف 22 

نوفمرب -ت�سرين الثاين اجلاري.

حممد  الإجنليزي  وليفربول  م�سر  منتخب  جنم  اإ�سابة  خرب  خيم 
اأم�س  ك��ورون��ا، على ع��ن��اوي��ن ال�سحف الإجن��ل��ي��زي��ة  ب��ف��رو���س  ���س��الح 

ال�سبت.
وتناولت العديد من �سحف اإجنلرتا خرب اإ�سابة حممد �سالح، بعد 
لالعب،  ال�سحية  احلالة  لتو�سيح  امل�سري  الكرة  احت��اد  بيان  اإع��الن 
والتي تعد �سربة قوية لفريق مدرب ليفربول، الأملاين يورغن كلوب، 

يف وقت حرج من املو�سم.
وير�سد التقرير التايل ل�سحيفة اليوم ال�سابع، اأبرز ما جاء يف �سحف 

اإجنلرتا عن اإ�سابة حممد �سالح بفرو�س كورونا:
ذكرت �سحيفة ذا �سن الإجنليزية اأن حممد �سالح اأ�سيب بفرو�س 

اأي��ام من ح�سوره حفل زف��اف �سقيقه، ومل يلتزم �سالح  كورونا، بعد 
قام  ثم  كمامة  يرتدي  الفرح  بداية  يف  وظهر  الوقائية،  ب��الإج��راءات 
من  جمموعة  و�سط  رق�سه  خ��الل  خلعها  ث��م  ذق��ن��ه،  اأ�سفل  ب�سحبها 

احل�سور.
دايلي ميل

وذكرت �سحيفة دايلي ميل الإجنليزية اأنه ثبت اإ�سابة حممد �سالح 
بفرو�س كورونا، بعد خ�سوعه مل�سحة ثانية بعد اأيام من م�ساركة جنم 
ليفربول يف حفل زفاف �سقيقه يف م�سر، تاركاً فريق كلوب دون لعب 

رئي�سي اآخر.
واأ�سافت ال�سحيفة: "�سالح الذي مت ت�سويره على و�سائل التوا�سل 

الأ�سبوع،  ه��ذا  من  �سابق  وق��ت  يف  �سقيقه  زف��اف  حفل  يف  الجتماعي 
وح�سر اأي�ساً حفل توزيع اجلوائز يف القاهرة الأربعاء املا�سي، �سيغيب 
دوري  يف  واأتالنتا  لي�سرت  �سد  املقبلتني  ليفربول  مباراتي  عن  الآن 

اأبطال اأوروبا".
وا�ستبداله  لح���ق  وق���ت  يف  ال��ب��ي��ان  ح���ذف  "مت  ال�سحيفة:  وت��اب��ع��ت 
اإ�سابتهم بالفعل  3 لعبني من م�سر قد ثبتت  باأن  مبعلومات تفيد 
توغو،  اأع�ساء  بع�س  وكذلك  �سالح،  ت�سمية  دون  ك��ورون��ا،  بفرو�س 
امل�سري  واأك��د الحت��اد  املباراة،  الثانية قبل  اإج��راء الختبارات  و�سيتم 

لكرة القدم يف وقت لحق اأن �سالح اأعاد اختباره الإيجابي الثاين".
وذكرت �سحيفة مرور الإجنليزية اأن حممد �سالح وجه �سفعة قوية 

اإ�سابته بفرو�س كورونا، عقب  اكت�ساف  اأن مت  لكتيبة ليفربول، بعد 
اأو  الواقي  القناع  يرتدي  �سقيقه يف م�سر، ومل  زف��اف  ح�سوره حفل 
يف  الوحيد  الالعب  يكن  مل  واأن��ه  احل�سور،  وب��ني  بينه  م�سافة  ت��رك 
كان  اأي�ساً  تريزيغيه،  ح�سن  حممود  فيال  اأ�ستون  جنم  اأن  اإذ  احلفل، 

اأبرز احل�سور ولكن مل ي�سب بالفرو�س.
�سكاي �سبورت�س

اأ�سيب  �سالح  حممد  اأن  الإجن��ل��ي��زي،  �سبورت�س  �سكاي  موقع  وذك��ر 
امل�سري،  املنتخب  مع  ال��دويل  الواجب  اأدائ��ه  خالل  كورونا  بفرو�س 
ليرتك كتيبة يورغن كلوب يف موقف �سعب، بعد اإ�سابة فرجيل فان 

دايك وجو غوميز، وترينت األك�سندر اأرنولد.

كيف تناولت �ل�شحف �لإجنليزية �إ�شابة �شالح بكورونا؟

قبل 8 �أيام على لقاء نابويل.. �لرب�زيل تنفرد بال�شد�رة بفوز باهت على فنزويال 
بيويل ي�شاب بكورونا
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جمتمع االمارات

مول �لإمار�ت يتيح �لفر�شة �أمام �لزو�ر للم�شاركة 
يف �أن�شطة �للياقة �لبدنية و�لفوز بجو�ئز ح�شرية

اإحتفاًء بانطالق حتدي دبي للياقة 2020، ويف اإطار التزام �سركة ماجد 
الإم����ارات  م��ول  ي�ست�سيف  ال��ل��ح��ظ��ات،  اأ���س��ع��د  بتحقيق  امل��ت��وا���س��ل  الفطيم 
كافة  تنا�سب  والتي  وامل�سلية  املمتعة  البدنية  اللياقة  اأن�سطة  من  �سل�سلة 
اأفراد العائلة.   ويتيح مول الإمارات خالل الفرتة املمتدة من 30 اأكتوبر 
اإىل 28 نوفمرب، الفر�سة اأمام زوار املركز والزوار واأفراد املجتمع املحيط، 
امل�سلية واحل�سرية والتي تت�سمن:  للم�ساركة يف جمموعة من الفعاليات 
زومبا و متارين مكثفة و باوند فيت و يوغا وبوك�س فيت و رق�س بوليوود. 
للياقة،ال�ستمتاع  دب���ي  ف���رتة ح���دث حت���دي  ل��ل��ع��ائ��الت ط���وال  ك��م��ا مي��ك��ن 

بالفعاليات الرتفيهية من عر�س الهول هوب وعر�س التن�س الأكروباتي.

ال��رائ��دة يف  الرتفيهية  الوجهة  ي��ا���س،  ج��زي��رة   قدمت 
احتفاًل  والأن�سطة  الفعاليات  من  جمموعة  اأبوظبي، 
اتاحت من خاللها  والتي  دي��وايل،  الأ�سواء  مبهرجان 
جتارب متنوعة تنا�سب جميع اأذواق واهتمامات الزوار.

من  ب��دءاً  الرتفيهية  وجهاتها  على  الفعاليات  وتتوزع 
خ��و���س جت���ارب »ع���امل ف����راري - اأب��وظ��ب��ي« اجلديدة 
املفعمة بالت�سويق وال�ستمتاع بتجربة »امل�سار النزلقي« 
اأو خو�س »جولة على ال�سطح«، اأو جتربة قوائم الطعام 
يا�س  يجعل من جزيرة  وج��ب��ات، مما   3 تت�سمن  التي 
كما  الأ����س���واء،  مبهرجان  لالحتفال  املثالية  الوجهة 
حت��ت��ف��ي ك���ل م���ن »ي���ا����س ووت�����روورل�����د«، و»ع�����امل وارن���ر 
ب���راذرز - اأب��وظ��ب��ي«، و»ك���المي - اأب��وظ��ب��ي«، مبهرجان 
تخاطب  م�سعة  مل�سات  اإ�سافة  عرب  »دي���وايل«  الأ���س��واء 
املنا�سبة، وتتيح جزيرة يا�س للعائالت خيارات متنوعة 
ال�ستمتاع  خ��الل  م��ن  الأ���س��واء  مبهرجان  لالحتفال 
160 مطعماً مبا  اأك��رث من  امل��اأك��ولت يف  باألذ واأ�سهى 
و»يا�س  لينك�س«،  و»ي��ا���س  م��اري��ن��ا«،  »ي��ا���س  م��راف��ق  مول«، وتقدم مطاعم جزيرة يا�س اأطباق »ديوايل« ال�سهية لتتيح للزوار فر�سة الحتفال مبهرجان فيها 

الأ�سواء وحلوياته التقليدية حيث تزين الردهات بالزهور وال�ساري وال�سموع على اأنغام املو�سيقى الهندية. 

�شكي دبي ي�شتكمل ��شتعد�دته لأن�شطة حتدي دبي للياقة
 بالتزامن مع حتدي دبي للياقة الذي يقام من 30 اأكتوبر وحتى 28 نوفمرب، ي�ست�سيف �سكي دبي �سل�سلة من 
الأن�سطة املجانية املمتعة و�سهلة املمار�سة على اجلميع، من خالل امل�ساركة واإمتام حتديات بدنية على مدار ثالثني 
ال�سدة  عالية  التمارين  �ستبداأ  يوماً،  الثالثني  حتدي  لإط��الق  موؤخراً  �سنوغا  لفعالية  ا�ست�سافته  وبعد  دقيقة، 

والت�سلق على منحدرات �سكي دبي، حيث تبلغ احلرارة 4- مئوية.
وي�ست�سيف منتجع التزلج الداخلي ب�سورٍة منتظمة اأن�سطة مبتكرة وم�سلية، وذلك متا�سياً مع �سعيه الدائم جلعل 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة و�سكي دبي وجهة عاملية للريا�سة، ودعماً جلهود دولة الإم��ارات يف الت�سجيع على 
اأو  اأ�سلوب حياة اأكرث ن�ساطاً.  وتتنا�سب الدورات والأن�سطة مع جميع م�ستويات اللياقة البدنية، �سواًء املتبدئني 

الريا�سيني املحرتفني.
والتباعد  للتعقيم  �ساملة  خطة  اعتماد  خ��الل  من  وال�سالمة،  ال�سحة  واإر���س��ادات  بتوجيهات  دب��ي  �سكي  ويلتزم 
امل�ساركون على  الطماأنينة. و�سيحافظ  املزيد من  ا�ستثنائية مع  الزوار على جتربة  الجتماعي، ل�سمان ح�سول 
امل�سافة الآمنة بحدود مرتين خالل كافة الأن�سطة، كما �سيطلب منهم ارتداء الكمامات والتي �سي�سمح باإنزالها 
عن الوجه خالل ممار�سة التمارين ال�ساقة اإذا لزم الأمر، كما ين�سح حمبو اللياقة با�سطحاب قفازاتهم ومياههم 

اخلا�سة بهم.

 فايزر تعنّي ليند�شي ديت�شي رئي�شًة
 لأعمال �ل�شركة يف منطقة �خلليج �لعربي

 اأعلنت �سركة فايزر عن تعيني ليند�سي ديت�سي رئي�سًة لأعمال ال�سركة يف 
منطقة اخلليج العربي �سمن وحدة اأعمالها لالأ�سواق النا�سئة. ومتلك ديت�سي 
خربًة تزيد على 17 عاماً تراأ�ست خاللها منا�سب عاملية متنوعة. كما �سبق 
لها تويل من�سب مديرة ال�سراكات ال�سحية العاملية يف فايزر، حيث اأ�سرفت 
اخلا�سة  الإع��الم��ي��ة  احل��م��الت  على 
توفر  على  �ساعدت  والتي  بال�سركة 
م�ستوى اأعلى من ال�سحة وال�سالمة 
لل�سكان الأكرث حاجًة �سمن اأفريقيا 
بالإ�سافة  الالتينية،  واأمريكا  واآ�سيا 
ديت�سي  و�ست�سرف  الأو���س��ط.   لل�سرق 
مب��ن�����س��ب��ه��ا اجل����دي����د ع���ل���ى اأع����م����ال 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  يف  ف��اي��زر 

والبحرين والكويت وُعمان واليمن.

تعيني �شاڤينو ليون مديرً� عامًا 
ملنتجع جمري� يف جزيرة �ل�شعديات 
الفاخر  ال�ساطئي  ال��ف��ن��دق  ال�����س��ع��دي��ات،  ج��زي��رة  يف  ج��م��را  منتجع  ي�سّر   
فنادق  اإىل جمموعة  الطويل  املدى  بانتمائه على  وال��ذي يفخر  باأبوظبي 
للمنتج  ومنتجعات جمرا، الإع��الن عن تعيني �ساڤينو ليون مديراً عاماً 
الراقي.  ين�سم �ساڤينو ليون اإىل املنتجع اعتباراً من 1 نوفمرب 2020، 
حاماًل معه خربة تتجاوز 25 عاماً يف قطاع ال�سيافة اكت�سبها من العمل 
يف العديد من املنا�سب حول العامل، فقد توىّل اأدواراً متنوعة يف دول عديدة 
منها اليابان وم�سر واململكة املتحدة ودبي وفرن�سا. كما قاد �ساڤينو عدداً 
مبجال  كبر  �سغف  ولديه  جديدة،  فنادق  لفتتاح  الناجحة  امل�ساريع  من 
الأطعمة وامل�سروبات، والتزام دائم جتاه تقدمي اخلدمات الفارهة واملعاير 

النوعية املتميزة وتطوير فريق العمل.
ت��ل��ت��زم جمموعة  ال���ذي  ال�����س��ع��دي��ات،  اأن منتجع ج��م��را يف ج��زي��رة  ي��ذك��ر 
ال�ساطئ  على  رائ���ع  يتمتع مب��وق��ع  ال��ق��ادم��ة،  ال�سنوات  يف  ب��اإدارت��ه  ج��م��را 
الرئي�سي باجلزيرة ويف قلب اأجوائها الراقية التي تت�سم بالفخامة الهادئة 
والب�ساطة. ويتطلع �ساڤينو لقيادة املنتج نحو اإدامة وتعزيز �سمعته املرموقة 
كواحد من اأبرز املنتجعات الفاخرة باملنطقة. وحتت اإدارة �سافينو، وعمله 
الوثيق مع جمموعة جمرا، فاإنه يهدف اإىل املحافظة على �سمعة الفندق 
املرموقة ومكانته الرائدة وتفوقه باعتباره من اأهم الفنادق الفاخرة على 
م�ستوى املنطقة، كما يوؤكد على التزام جمموعة جمرا على املدى الطويل 

جتاه ال�سياحة يف اأبوظبي وروؤيتها الثقافية. 
اأن ان�سّم اإىل  اإنه ل�سرف كبر يل   ويف تعليقه على التعيني قال �ساڤينو: 
اأ�سبح ا�سم  – فقد  الفريق الرائع يف منتجع جمرا يف جزيرة ال�سعديات 
اأوا�سل  اأن  ي�سعدين  املنطقة.  والريادة يف  ال�سيافة  لفخامة  رديفاً  املنتجع 
ل�ستقبال  واأتطلع  امل��ذه��ل،  املنتجع  ه��ذا  يف  جمرا  جمموعة  يف  م�سرتي 

ال�سيوف من خمتلف اأنحاء العامل يف هذه الوجهة الفريدة. 
 من جانبه قال فرج�س �ستيوارت، القائم باأعمال املدير التنفيذي للعمليات 
يف جمموعة جمرا: ي�سرين اأن اأرّحب بان�سمام �ساڤينو ليون كمدير عام 
ملنتجع جمرا يف جزيرة ال�سعديات بالنيابة عن جمموعة جمرا. وبف�سل 
فاإننا  القطاع،  النجاحات يف  البارز من  و�سجله  الوا�سعة  الفندقية  خربته 
واثقون من اأن مهاراته القيادية املتميزة �ست�ساهم يف احلفاظ على مكانة 
الفارهة  الفندقية  التجارب  اأف�سل  من  كواحد  املرموقة  و�سمعته  املنتجع 

باملنطقة.

�أكادميية �ل�شارقة للفنون �لأد�ئية 
تفتح �أبو�ب �لت�شجيل للعام �لدر��شي �ملقبل

 قامت اأكادميية ال�سارقة للفنون الأدائية، الأكادميية الأوىل والوحيدة املتخ�س�سة 
يف جمالها يف املنطقة، بفتح اأبواب الت�سجيل لل�سنة الدرا�سية اجلديدة التي �ستبداأ يف 
�سبتمرب 2021. وقد تزامن اإطالق حملة الت�سجيل اجلديدة مع فتح الأكادميية 
اإىل الأكادميية للتعلم وجهاً  اأبوابها للعام الثاين فقط وعودة الطالب اجلامعيني 
�سهد العام الدرا�سي 2020 ارتفاعاً يف اأعداد  لوجه بعد قيود فرو�س كوفيد-19. 
15 دول��ة من  62 طالباً من  اإىل   2019 اأول ثمانية ط��الب يف ع��ام  الطالب من 
حول العامل، مبا يف ذلك ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا واململكة املتحدة والوليات 

املتحدة الأمريكية.

جزيرة يا�ض حتتفي مبهرجان �لأ�شو�ء ديو�يل

�لقرية �لعاملية ت�شجل رقمًا قيا�شيًا جديدً� لأكرب عدد من �لأ�شو�ء على �شيارة و�حدة

عامل و�رنر بر�ذرز �أبوظبي تطلق جتربة
 ��شتخر�ج �لأحجار �لثمينة يف منطقة د�يناميت غالت�ض

 اأطلقت عامل وارنر براذرز اأبوظبي جتربة ا�ستخراج الأحجار الثمينة يف منطقة دايناميت غالت�س التي 
تعج بالألوان والتجارب الفريدة. وتتيح التجربة اجلديدة ل�سيوف املدينة الرتفيهية اختبار اأ�ساليب 
ا�ستخراج الأحجار الثمينة املتبعة قدمياً يف الغرب، واكت�ساب املعرفة حول الأحجار الثمينة من خمتلف 

اأنحاء العامل، وذلك خالل ق�سائهم اأجمل الأوقات احلافلة بالت�سلية واملرح. 
و�ستتيح هذه التجربة لل�سيوف من الأطفال والعائالت والأ�سدقاء اكت�ساب مهارات جديدة والتعرف 

على اآلية ت�سفية الأحجار الثمينة من خالل �سكب املاء لغ�سل الأتربة عنها.
 14 من  ا�ستخراجها  مت  التي  الثمينة  بالأحجار  خا�سة  تعليمية  بطاقات  على  ال�سيوف  ويح�سل   
بلداً من قارات العامل ال��ست، مع الأحجار الثمينة التي قاموا با�ستخراجها كهدية تذكارية من هذه 

التجربة الفريدة.

اأ�سبوعني. وحملت ال�سيارة املميزة 
وال���ت���ي ج��اب��ت ����س���وارع دب���ي كجزء 
 Stunt Show ع���ر����س   م���ن 
جناحاً  حقق  الذي   Survivor
املا�سي،  املو�سم  للغاية  ا�ستثنائياً 
اأ�����س����واء  م����ن  و676  األ������ف   37
LED. وتهدف القرية العاملية يف 
اإىل  والع�سرين  اخلام�س  مو�سمها 
وذلك  قيا�سياً  رق��م��اً   25 حتطيم 
بالذكرى  اح��ت��ف��الت��ه��ا  اإط������ار  يف 

ا�ساءت  م�����س��اًء،   9 ال�ساعة  مت��ام  ويف 
الألعاب النارية مبنى فندق اأتالنت�س 
النخلة وذا بوينت قبل اأن يبداأ عر�س 

نافورة النخلة الراق�سة.
 وا�ستقطب العر�س اخلا�س مبهرجان 
امل�ساهدين  م��ن  ك��ب��راً  دي���وايل ع���دداً 
على نغمات اأغنية مالهاري للمطرب 
الهندي  الفيلم  م��ن  دادلين  في�سال 
النافورة  وت�سم  ما�ستاين.   باجراو 

ديوايل يف عدد من الوجهات املختارة 
خالل فرتة الليل.   واحتفلت القرية 
للعائالت  املف�سلة  الوجهة  العاملية، 
التي تبحث عن جتربة ت�سوق متميزة 
املرح،  م��ن  والكثر  رائ��ع��ة  وم��اأك��ولت 
م���ع جمموعة  الأ�����س����واء  مب��ه��رج��ان 
الرتفيهية  ال���ع���رو����س  م���ن  ���س��خ��م��ة 
وال������ع������رو�������س احل�����ي�����ة وامل�������اأك�������ولت 
بالتجزئة  البيع  اأك�����س��اك  م��ن  وامل��ئ��ات 

ومتتد  عمالقتني  عائمتني  من�ستني 
مربعة،  ق��دم  األ���ف   14 م�ساحة  على 
بارتفاع  امل���ي���اه  ت��ط��ل��ق  م�����س��خ��ات  م���ع 
و3000  ال����ه����واء  يف  اأم����ت����ار   105
م�سباح  ليد تعمل جميعها يف تناغم 
ُتن�سى.  ���س��اح��رة ل  ع��رو���س  ل��ت��ق��دمي 
ال�ستمتاع  بوينت  ذا  زوار  وا�ستمتع 
على  ب��امل��ئ��ة   25 بن�سبة  بتخفي�سات 
اخل��ا���س��ة مبهرجان  ال��ط��ع��ام  ق���وائ���م 

والأل���ع���اب ال���ن���اري���ة.  وا���س��ت��م��ت��ع زوار 
املو�سيقية  بالعرو�س  الهندي  اجلناح 
تقام  التي  النارية  الأل��ع��اب  وع��رو���س 
 9 ال�����س��اع��ة  اأي����ام اخلمي�س واجل��م��ع��ة 
اإط��ار الحتفالت مبهرجان  م�ساًء يف 
وجرى  العاملية.  القرية  يف  الأ���س��واء 
العالقات  لتعك�س  العرو�س  ت�سميم 
ط��وي��ل��ة الأم�����د ب���ني دول����ة الإم������ارات 

العربية املتحدة والهند.

وبداأت  الف�سي.  لليوبيل  ال�سنوية 
هذا  حتقيق  نحو  رحلتها  الوجهة 
عندما  اأ����س���ب���وع���ني  ق��ب��ل  ال���ه���دف 
الأول  ال��ق��ي��ا���س��ي  رق��م��ه��ا  ح��ق��ق��ت 
لالأرقام  غيني�س  يف  امل��و���س��م  ه���ذا 
مقاطع  ع��دد من  لأك��رب  القيا�سية 
مو�سيقي  ف��ي��دي��و  �سمن  ال��ف��ي��دي��و 
متنوع بعد احلفل الفتتاحي الذي 
اأح���ي���ت���ه ف���رق���ة م��و���س��ي��ق��ى ال����روك 

ال�سهرة روكن 1000. 

اح��ت��ف��ل��ت دب����ي مب���ه���رج���ان الأ�����س����واء 
ديوايل من خالل العديد من عرو�س 
الراق�سة  والنوافر  النارية  الألعاب 

واملو�سيقى الإيقاعية.  
مبهرجان  الح���ت���ف���الت  وا���س��ت��م��ل��ت   
دي����وايل ل��ه��ذا ال��ع��ام، وال��ت��ي تنظمها 
موؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة، 
ع��رو���س الأل��ع��اب ال��ن��اري��ة امل��ذه��ل��ة يف 
العائلية  الوجهات  اأف�سل  من  اثنتني 
وذا  العاملية  القرية  وهما  املدينة،  يف 
بوينت. وترحب الوجهتان ب�سكان دبي 
وزوارها لال�ستمتاع بعرو�س م�سممة 
ب���ني ال�سوت  ل��ت��ج��م��ع  ب�����س��ك��ل م��ث��ايل 
احتفاًل  املبهجة  والأل�����وان  وال�����س��وء 

مبهرجان ديوايل لعام 2020. 
الذين  والعائالت  الأ�سدقاء  وحظي 
الرائدة  ال��وج��ه��ة  ب��وي��ن��ت،  ذا  زاروا 
والرتفيه  والتجزئة  الطعام  لتناول 
ال�ستمتاع  بفر�سة  ج��م��را،  نخلة  يف 
لنافورة  خ�����س��ي�����س��اً  م�����س��م��م  ب��ع��ر���س 
ال��ن��خ��ل��ة، اأك�����رب ن����اف����ورة راق�������س���ة يف 
نارية  عرو�س  اإىل  بالإ�سافة  العامل، 

رائعة.  

اأكرب  اأحد  العاملية،  القرية  �سجلت 
العامل  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���ت���ن���زه���ات 
للثقافة  الأوىل  العائلية  والوجهة 
املنطقة،  يف  وال��رتف��ي��ه  وال��ت�����س��وق 
غيني�س  يف  ج��دي��داً  قيا�سياً  رق��م��اً 
ل����الأرق����ام ال��ق��ي��ا���س��ي��ة لأك�����رب عدد 
واحدة،  �سيارة  على  الأ���س��واء  م��ن 
الذي  الثاين  القيا�سي  الرقم  وهو 
ت�����س��ج��ل��ه ال���ق���ري���ة ال��ع��امل��ي��ة خالل 
تتجاوز  ل  ق�����س��رة  زم��ن��ي��ة  ف���رتة 

�حتفالت متنوعة يف دبي مبهرجان ديو�يل ت�شمل �لألعاب �لنارية وعرو�ض �لنو�فري �لر�ق�شة



 
تتحول �إىل عار�شة �أزياء بف�شل ت�شوه يف وجهها

من  منعها  وج��ه��ه��ا  يف  وا���س��ح  لت�سوه  اأم��ري��ك��ي��ة  ام����راأة  ت�سمح  مل 
البت�سام باأن يقف عائقاً يف طريقها، ومتكنت من العثور على عمل 

يف جمال الأزياء.
وولدت هانا �ستزر )30 عاماً( مع كتلة كبرة يف وجهها، وت�سبب 
وت�سررت  فمها  يف  بت�سوه  ال���ورم  ه��ذا  لإزال���ة  عملية  خ��الل  خطاأ 

اأع�ساب حيوية يف وجهها، وباتت غ
ير قادرة على تناول الطعام اأو ال�سراب ب�سكل طبيعي اأو حتى اإغالق 
فمها، لكنها حتاول دوماً اأن تظهر ما ميكن لذوي الإعاقات فعله.

ويف �سهر �سبتمرب )اأيلول(، ح�سلت هانا على فر�سة العمر، عندما 
طلبت منها م�سممة الأزياء اإميا ماني�س متثيل عالمتها التجارية 
على املن�سة، وبعد ب�سعة اأ�سابيع فقط، اأ�سبحت هانا رمزاً للتنوع، 
ريت�سموند،  اأزي�����اء يف  ع��ر���س  ف���اخ���رة يف  م��الب�����س  ت���رت���دي  وه���ي 

فرجينيا، اأمام 100 �سخ�س من احل�سور.
وكانت  ل��الأزي��اء،  �سغرة  �سركة  �ساحبة  بي  "ات�سلت  هانا  وقالت 
تعتربين  اإن��ه��ا  وق��ال��ت  ال��ت��ن��وع يف عملها،  لإظ��ه��ار  ح��ق��اً  متحم�سة 

منوذجاً اإيجابياً لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة مثلي".
واأ�سافت "لقد كان قراراً �سهاًل للغاية بالن�سبة يل، وقلت نعم على 
اأنني �ساأح�سل على فر�سة لأكون  اأفكر مطلقاً يف  الفور لأنني مل 
زلت  ما  لكنني  نف�سي،  واثقة من  اأن��ا  �سكلي،  ب�سبب  اأزي��اء  عار�سة 

متفاجئة جداً ملنحي فر�سة كهذه".
وتابعت هانا "كان عر�س الأزياء مثراً حقاً، قمت بو�سع مكياجي 
�سممتها  التي  الرائعة  املالب�س  بع�س  وارتديت  �سعري  وت�سفيف 
ب�سكل  ا�ستقبلني اجلميع  ب�سكل كبر، فقد  اأكن متوترة  اإمي��ا. مل 

جيد عندما خرجت على املن�سة وهو ما كنت ممتنة جداً له".

�شاحبة �أكرب فم يف �لعامل تربح 
�آلف �لدولر�ت على تيك توك

ال��ع��امل، يف  اأك���رب ف��م يف  اأن لديها  ت��دع��ي  اأم��ري��ك��ي��ة  ك�سفت ام����راأة 
حديث لها مع �سحيفة �ستار، اأن هذه امليزة جعلتها م�سهورة على 
“تيك  ال��دولرات عرب موقع  اآلف  الإنرتنت، ومكنتها من ك�سب 

توك”
ت��ع��م��ل مندوبة  ال��ت��ي  ع���ام���اً(  ���س��ام��ن��ث��ا رام�����س��دي��ل )30  اأح���دث���ت 
ب�سبب  “تيك توك”  الطبية، �سجة كبرة على موقع  للمنتجات 
فمها ال�سخم، وح�سلت على 740 األف متابع اأثناء فرتة الإغالق 

يف بداية العام.
يف بداية الأمر قررت �سامنثا اإظهار مهاراتها يف الغناء والتمثيل 
عرب الإنرتنت، لكنها �سرعان ما وجدت اأن مالمح وجهها جتذب 

النتباه.
يف  درو����س  تلقي  “بعد  جتربتها:  ع��ن  متحدثة  �سامانثا  وق��ال��ت 
الغناء، بداأت بن�سر مقاطع الفيديو الغنائية على موقع اإن�ستغرام. 
املزيد  اأحب الرجتال والكوميديا، وبداأت بن�سر  اأين  كما اكت�سفت 

منها على و�سائل التوا�سل الجتماعي”
واأ�سافت: “بداأت �سعبيتي بالتزايد خالل فرتة الإغالق، كنت اأقوم 
وامل�سرحيات  للوجه،  امل�سحكة  الفيديو  مقاطع  من  الكثر  بعمل 
التي  املقاطع  وك��ان��ت  ال�ساخرة.  الغنائية  وامل��ح��اك��اة  الكوميدية، 
تت�سمن فمي الكبر تنت�سر ب�سكل جنوين” واأك��دت �سامنثا التي 
ك�سبت حتى الآن اأكرث من 12 األف دولر اأمريكي على تيك توك، 
اأنها لن تتوقف عن اإن�ساء مقاطع الفيديو، ولن تتاأثر باأية تعليقات 

ت�سخر من فمها، ما دامت مقتنعة مبا تفعل.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ك�شف �شخم ي�شم 100 تابوت فرعوين
اأثري �سخم ي�سمل تابوتات فرعونية  اأم�س ال�سبت عن ك�سف  اأعلن وزير ال�سياحة والآث��ار امل�سري، خالد العناين 

ومتاثيل ذي اأقنعة مذهبة ومومياوات. مبنطقة �سقارة يف اجليزة جنوب القاهرة.
واأو�سح الوزير امل�سري، يف احتفالية كربى بح�سور و�سائل الإعالم العاملية واملحلية، اإن الك�سف يحتوي على اأكرث 
اقنعة مذهبة  متثال ذي   40 اأك��رث من  ي�سمل  املتاأخر، كما  و  البطلمي  للع�سرين  تعود  تابوت فرعوين   100 من 
ومومياوات. واأ�ساف اأنه �سيتم نقل بع�س الكت�سافات اإىل املتحف امل�سري الكبر بجوار اأهرامات اجليزة ومتحف 

احل�سارة بو�سط القاهرة املتحف امل�سري بالتحرير مبنا�سبة عيد ميالده.
وك�سف امل�سوؤول امل�سري، اأنه �سيتم الثالثاء املقبل اإقامة احتفالية كربى مبنا�سبة ذكرى تاأ�سي�س املتحف امل�سري 

بالتحرير، م�سرا اإىل اأن هذا املتحف �سي�ستمر ولن يتم اإلغائه و�سيناف�س بقية متاحف اجلمهورية.
وك�سف عن متحف جديد با�سم متحف العا�سمة اجلديدة ي�سم اآثار عوا�سم حمافظات م�سر .

وعن �سبب كرثة الكت�سافات الأثرية موؤخرا، قال وزير ال�سياحة والآثار اإنه يعود لتوفيق من اهلل ثم وجود �سركاء 
من كل دول العامل ي�ساركون يف البحث والتنقيب مع ال�سلطات امل�سرية.

واأكد ان �سباب م�سريني يعملون بقيادة د. زاهي حوا�س وراء 95 باملئة من الكت�سافات التي متت موؤخرا بعد توفر 
الحتياجات الالزمة لهم. واأو�سح اأن هذا الك�سف اجلديد خمتلف عن الك�سف الذي مت اإعالنه بعدد 59 تابوتا يف 

الوزير. بح�سب  الكبر  امل�سري  للمتحف  جميعا  نقلها  مت  والتي  املا�سي  اأكتوبر   3

األحد   15  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13088  
Sunday   15  November   2020   -  Issue No   13088

ذي كر�ون يغو�ض يف عالقة �لأمري ت�شارلز بديانا 
يبداأ  كراون" ال��ذي  "ذي  م�سل�سل  من  ج��ّدا  املرتقب  ال��راب��ع  املو�سم  ي�سهد 
العائلة  اإىل  ديانا  الأم��رة  ان�سمام  "نتفليك�س"،  الأح��د على  اليوم  عر�سه 
اأكرث  بعد  �سيئا من �سحرها  امللكية الربيطانية، وهي �سخ�سية مل تخ�سر 

من عقدين على وفاتها املاأ�سوية.
وجت�ّسد اإميا كورين، وهي ممّثلة مغمورة يف الرابعة والع�سرين من العمر، 

دور ديانا يف �سباها، حماكية �سوتها الناعم ونظرتها اخلجولة.
�سخ�سية  دور  تاأدية  تاميز" ب��اأن  "�سنداي  ل�  ت�سريحات  املمثلة يف  واأق��ّرت 

ا�ستحالت لحقا "اأمرة ال�سعب" تفر�س "�سغوطا كبرة".
وجت�ّسد كورين �سابة �ساذجة وخطيبة مهملة حتاول التغّلب على ال�سجر 
من خالل التزحلق مبزلجني يف اأروقة ق�سر باكينغهام. وهي كانت ت�ساب 

باأزمات �سره مر�سي من �سّدة توّترها بعيد زواجها.
تزّوجت  عندما  العمر  من  الع�سرين  لتّوها  بلغت  قد  �سبن�سر  ديانا  وكانت 
اإليزابيث  للملكة  البكر  الب��ن  1981. وقد ُطلب من  �سنة  ت�سارلز  الأم��ر 
عرو�سا  لنف�سه  يجد  اأن  الثالثني  تخّطيه  بعد  ع��ازب��ا  ي��زال  ل  ك��ان  ال��ذي 
ل�سمان خالفة العر�س. وقبل ت�سارلز، رغم بع�س ال��رتّدد، ال��زواج بديانا، 
وال�ساب  الطفل  الأول. وحت���ّول  ح��ّب��ه  ك��ام��ي��ال،  غ���رام  غ��ارق��ا يف  ك��ان  لكنه 
احل�ّسا�س الذي مل يلق اآذانا �ساغية تتفّهم حاجاته، كما يظهر يف املوا�سم 
ول  "ه�سا�ستها".  على  ال�سابة  زوجته  يلوم  وخائن  ب��ارد  زوج  اإىل  ال�سابقة، 
اأظّن  لكني ل  ال�سيء،  القلب بع�س  قا�سي  اأحيانا  "كان  ت�سارلز  اأن  �سّك يف 
اأنه كان يوما متعجرفا اأو غر مبال بالآخر. واأظّن اأنه حاول فعال اأن ينقذ 
زواجه"، على ما تقول بيني جونور كاتبة �سرة "ت�سارلز، فيكيتم اأور فيلن" 

يف ت�سريحات لوكالة فران�س بر�س.

دولة �آ�شيوية تكّرم كلبا بتمثال ذهبي
ك�سفت تركمان�ستان موؤخرا عن متثال ذهبي بطول 15 مرتا، يج�سد كلبا 

ينتمي اإىل ال�ساللة املف�سلة لرئي�س البالد قربان قويل بردي حممدوف.
 ،2007 العام  منذ  تركمان�ستان  يحكم  وال��ذي  الرئي�س حممدوف  وح�سر 
مرا�سم الك�سف عن التمثال، وهو ل�ساللة الكلب الراعي يف اآ�سيا الو�سطى.

واأقيم احتفال خا�س باإ�سدال ال�ستار عن التمثال الواقع مبنطقة حديثة يف 
العا�سمة ع�سق اأباد، حيث و�سع املج�سم على قاعدة تعر�س فيديوهات لهذه 
ال�ساللة من الكالب، علما اأن التمثال �سنع من الربونز اإل اأنه طلي بطبقة 

من الذهب عيار 24 قراط.
قيم  يج�ّسد  ب��اأن��ه  التمثال  تركمان�ستان  حكومة  ع��ن  ���س��ادر  بيان  وو���س��ف 
وال�سرف وال�سجاعة والقلب الودود لهذه احليوانات الرائعة"،  "الحرتام 

ح�سبما نقلت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
الأمة  م�سر  يف  دوره���ا  على  ال�سوء  "ي�سلط  التمثال  اأن  البيان  واأ���س��اف 

�نف�شال �أوليفيا و�يلد 
وجي�شون �شوديك�ض

ال�����س��ه��ر  اأوليفيا  ال��ث��ن��ائ��ي  ق����رر 
جي�سون  الأم��رك��ي  واملمثل  وايلد  
عالقتهما  اإن������ه������اء  ����س���ودي���ك�������س 

الرومان�سية،
ق���ال م�����س��در م��ق��رب م��ن املمثلني 
النف�سال  "حدث   :People�ل
ب�سكل  وك�������ان  ال�����ع�����ام،  ب����داي����ة  يف 
الأب����وة  روت����ني  اإىل  وان��ت��ق��ال  ودي 
هم  الأطفال  امل�سرتكة.  والأمومة 
الأولوية وجوهر عالقة الأ�سرة".

يف  امل��واع��دة  واأوليفيا  جي�سون  ب��داأ 
يد  ج��ي�����س��ون  وط���ل���ب   2011 ع����ام 

اأوليفيا يف العام التايل.
الثنائي لديهما طفلني مًعا ، البن 
، والبنة ديزي  6 �سنوات   ، اأوتي�س 

، 4 اأعوام.
يف وقت �سابق من هذا العام ، حتدث 
عرف  وكيف  اأوليفيا  عن  جي�سون 
قال:  ل��ه.  املنا�سب  ال�سخ�س  اأن��ه��ا 
الثانية  املرة  يف  حد�س  لدي  "كان 
بي  ينتهي  ل��ن   ، فيها  قبلتها  التي 
مرة  ���س��خ�����س  اأي  ب��ت��ق��ب��ي��ل  الأم�����ر 
اأخ���رى ، لذلك ك��ان الأم���ر كما لو 

كان علي توخي احلذر يف ذلك".

رحيل �لكاتب �مل�شري 
�شعيد �لكفر�وي 

الكاتب  واأ����س���دق���اء  اأ�����س����رة  ق���ال���ت 
اأم�س  ال��ك��ف��راوي  �سعيد  امل�����س��ري 
 81 اإن��ه تويف عن عمر ناهز  الأول 
اأثرى ال�ساحة الأدبية  عاما بعدما 
عامة وفن الق�سة الق�سرة خا�سة 
اإىل  بع�سها  ُترجم  مميزة  باأعمال 

عدد من اللغات الأجنبية.
اأدب��اء و�سحفيون من م�سر  ونعاه 
وخ��ارج��ه��ا يف ر���س��ائ��ل ح��زي��ن��ة عرب 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م����واق����ع 
الرفاعي  ط��ال��ب  ال��ك��وي��ت��ي  م��ن��ه��م 
رئي�س جمل�س اأمناء جائزة امللتقى 
الذي  العربية  الق�سرة  للق�سة 
اليوم  "�سقط  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ك��ت��ب 
���س��ج��رة الق�سة  غ�����س��ن ك��ب��ر م���ن 

الق�سرة العربية".
لي�س  ال��ك��ف��راوي  "�سعيد  واأ���س��اف 
ق��ا���س��ا م��ب��دع��ا ح��اف��ظ ع��ل��ى �سلته 
ذاكرة  لكنه  الق�سة،  بفن  الوطيدة 

اإن�سانية م�سرية عربية عظيمة".
ولد الكفراوي عام 1939 يف قرية 
كفر حجازي باملحلة الكربى وبداأ 
حقبة  يف  الق�سرة  الق�سة  كتابة 
ال�����س��ت��ي��ن��ات، وه���و ال��ف��ن ال���ذي ظل 
رغم  عقود  م��دى  على  له  خمل�سا 
اجتاه معظم اأبناء جيله لحقا اإىل 

كتابة الرواية.
ناديا  اأ�سدقائه  ع��دد من  ك��ّون مع 
اأدبيا يف ق�سر ثقافة املحلة وتعر�س 
لالعتقال لفرتة ق�سرة يف 1970 

ب�سبب ق�سة كتبها اآنذاك.

رغم وفاته..مايكل جاك�شون 
�لأعلى دخال يف عام 2020

اأن النجم  اإع����الم ع��امل��ي��ة  اأف����ادت و���س��ائ��ل 
هو  جاك�سون   ال���راح���ل  مايكل  ال��ع��امل��ي 
الأعلى  ال�����س��ه��رة  امل��ت��وف��ي��ة  ال�سخ�سية 
مليون  ب�48  وذل���ك   2020 ل��ع��ام  دخ���اًل 

دولر اأمركي.
ق�سية  األ��غ��ي��ت  ك��ان��ت  اآخ����ر  �سعيد  ع��ل��ى 
ال��ت��ح��ر���س اجل��ن�����س��ي ال��ت��ي رف��ع��ه��ا �ساب 
مايكل  ���س��د  �سيفت�ساك  جيم�س  ي��دع��ى 
جاك�سون، وذلك ب�سبب عدم توفر الأدلة، 
فيلم  يف  �سابقا  وّثقها  ك��ان  ال�ساب  ان  اذ 

.HBO وثائقي ل�سالح
اذ اتهم جيم�س و�سخ�س اآخر يدعى ويد 
روب�سون يف الفيلم الوثائقي ان جاك�سون 
حني  جن�سيا  بهما  وحت��ر���س  �سادقهما 
والآخر  �سنوات  �سبع  اأحدهما  عمر  ك��ان 
القرن  ت�سعينيات  اأوائ��ل  �سنوات يف  ع�سر 

املا�سي.

تكت�شف فقد�ن جزء من �أذنها بعد عملية جتميل  
جتميل  لعملية  م��وؤخ��راً  خ�سعت  �سينية  ام���راأة  دمت  �سُ
لأنفها يف م�ست�سفى مبدينة ت�سنغدو عندما اكت�سفت بعد 
العملية اإزالة جزء من غ�سروف اأذنها دون احل�سول على 

موافقتها.
اأجرت  ال��ت��ي ت��دع��ى ت�ساو )31 ع��ام��اً( ق��د  امل����راأة  وك��ان��ت 
جراحة جتميل لأنفها يف م�ست�سفى اأجيل وينغ يف الأول 
ه���ذه اجلراحة  وك��ان��ت  امل��ا���س��ي،  )اأي���ل���ول(  �سبتمرب  م��ن 

الثانية من نوعها خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرة.
واأخربت ت�ساو و�سائل الإعالم ال�سينية اأن العملية �سارت 
على ما يرام، و�سعرت اأنها بحالة جيدة، ولكن بعد 4 اأيام 
نظرت يف املراآة ولحظت �سيئاً غريباً يف اأذنها اليمنى، حيث 
اكت�سف اأن الغ�سروف املدبب ال�سغر املوجود يف اجلانب 
الداخلي من الأذن قد متت اإزالته جراحياً، ومل يخربها 
اأح���د ب��ذل��ك. وع��ن��دم��ا واج��ه��ت امل��ري�����س��ة امل�����س��ت��اءة اإدارة 
اأعطت  واأنها  طبيعي،  اإج��راء  اأن��ه  اإخبارها  مت  امل�ست�سفى، 
موافقتها ب�سكل م�سبق، من خالل التوقيع على اتفاقية 
جتميل  لعملية  الأذن  غ�����س��روف  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  تن�س 
الأنف. وقالت ت�ساو اإنها ت�ساورت مع العديد من خرباء 
الغ�سروف  اأن  لها  اأك���دوا  ال��ذي��ن  التجميلية،  اجل��راح��ة 
املوجود يف الأذن ي�ستخدم ب�سكل �سائع يف عمليات جتميل 

الأنف، لأنه ل يوؤثر على مظهر املري�س.
للعملية،  دفعته  ل��ذي  املبلغ  ك��ام��ل  ب��رد  ت�ساور  وتطالب 
لإ�سالح  ج��دي��دة  عملية  اإىل  بالإ�سافة  م��ايل  وتعوي�س 
واأنها  اأذنها،  مظهر  من  حمرجة  اأنها  من  وت�سكو  اأذنها، 
غ��ر ق����ادرة ح��ت��ى ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام ���س��م��اع��ات الأذن لأنها 

ت�سقط با�ستمرار.
واأدى �سراع ت�ساو مع امل�ست�سفى اإىل جدال حاد كان على 
دون حل حتى  الق�سية  ت��زال  ول  فيه،  التدخل  ال�سرطة 

الآن، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال

�لفيلبينيون يحاولون �إنقاذ عيد �مليالد من كورونا 
اأحد اأطول موا�سم عيد امليالد  ت�سهد الفيليبني تقليديا 
اأيلول- اإذ تنطلق مظاهر الحتفال �سنويا يف  العامل،  يف 
مراكز  يف  ا�سطناعية  واأ�سجار  �سحرية  باأ�سواء  �سبتمرب 
الت�سوق اإ�سافة اإىل بث اإيقاعات احتفالية على الإذاعات... 
لكن يبدو اأن جائحة كوفيد19- �ستكون ال�سبب الرئي�سي 
وحظر  مم��ن��وع��ة  فالتجمعات  ال��ت��ق��ل��ي��د.  ه���ذا  اإف�����س��اد  يف 
ال��ت��ج��ول ال��ل��ي��ل��ي ���س��اري امل��ف��ع��ول وع����دد احل��ا���س��ري��ن يف 
من  �سيحرمون  الفيليبينيني  اأن  كما  حم��دود،  الكني�سة 
انت�سار  ملكافحة  املفرو�سة  القيود  ب�سبب  اأخ��رى  تقاليد 
عاطلني  املاليني  وت��رك  القت�ساد  دمر  ال��ذي  الفرو�س 
ت�سان  م��اري  الفيلبيني خو�سيه  املغني  وق��ال  العمل.  عن 
بداية  هارت�س"  اأور  اإن  "كري�سم�س  اأغنيته  تعلن  ال��ذي 
الحتفالت يف الأول من اأيلول/�سبتمرب "احلزن يحيط 
بنا". وهذا العام، لن تكون هناك لقاءات عائلية وحفالت 
اأمور عادة ما متثل العد  واإنفاق باذخ على الهدايا، وهي 
التنازيل لعيد امليالد. لكن رغم الظروف القامتة، يقول 
من  ال��ف��رو���س  منع  على  م�سممون  اإن��ه��م  الفيلبينيون 

�سرقة كل اأوجه الحتفالت لعيد امليالد.
واأو�سحت �سي�سيليا موري التي كانت ت�سع كمامة وتدفع 
منزلها  لتزيني  اأ�سواء  مقابل  دولرا(   52( بيزو   2500
كوفيد اأو بدونه، علينا الحتفال بعيد امليالد مهما  "مع 

كلف الأمر، هذا تقليد فيلبيني".

�شيارة ثورية.. ت�شافر حول �لعامل بلرت و�حد من �لبنزين
اأثبتت اإيك�سيمو�س اآي يف، وهي �سيارة �سكك حديدية 
والتي  ال�سويديني،  الطالب  �سنعها جمموعة من 
الوقود  ا�ستهالك  كفاءة  يف  قيا�سية  اأرقاماً  �سجلت 
منذ 2016، وبقيت منذ ذلك احلني حتظى بلقب 
ال�سيارة الأكرث كفاءة يف العامل يف م�سابقة “ديل�سبو 

اإليكرتيك” ال�سنوية.
يف كل عام، ت�سافر فرق من جميع اأنحاء العامل اإىل 
ا يف ال�سويد لختبار مركباتهم  م�سار مبني خ�سي�سً
وامل�سممة  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��خ��دام  ال��ك��ف��اءة يف  ف��ائ��ق��ة 
لتغطية اأطول م�سافة ممكنة باأقل قدر ممكن من 

الوقود.
ُيكلف املت�سابقون بقيادة �سياراتهم على م�سار �سكة 
ما  ُتقل  وه��ي  كيلومرت،   3.36 طوله  يبلغ  حديد 
كغ   50 يبلغ  مبتو�سط   وزن  رك���اب،  �ستة  جمموعه 

لكل �سخ�س.
اأ�سبحت  �سنوات،  اأربع  قبل  املناف�سة  دخولها  ومنذ 
�سيارة اإكي�سيمو�س اآي يف اأ�سطورة املناف�سة، واأثبتت 
هذا العام تفوقها على جميع ال�سيارات مرة اأخرى. 
امل�ساركة  للمركبات  الطاقة  ا�ستهالك  قيا�س  يتم 

ال��رق��م على عدد  تق�سيم  يتم  ث��م  �ساعة   / ب��ال��واط 
الركاب املوجودين على متنها. يف عامها الأول من 
من  امل�سنوعة  ال�سيارة  ف��ازت  امل�سابقة  يف  امل�ساركة 
مواد الطائرات فائقة اخلفة، باملركز الأول بقدرة 
 / �سخ�س  لكل  �ساعة   / واط   0.840 تبلغ  مذهلة 

كيلومرت، لكن هذا الرقم كان يتح�سن كل عام.
يف،  اآي  اإيك�سيمو�س  فريق  حقق  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  يف 
ال����ذي ي��ت��األ��ف م��ن ط���الب ���س��وي��دي��ني م��ن جامعة 
مرة  ال�سويدية،  التقنية  ت�ساملرز  وجامعة  دالرن���ا 
اأخ����رى رق��ًم��ا ق��ي��ا���س��ًي��ا ج���دي���ًدا، ح��ي��ث ب��ل��غ 0.603 
�ساعة لكل �سخ�س لكل كيلومرت. و�سهدت   / واط 
مناف�سة هذا العام، التي اأقيمت ال�سهر املا�سي، مرة 
تبلغ  بكفاءة  مناف�ساتها  ال�سيارة على  تفّوق  اأخ��رى 

0.517 واط / �ساعة لكل �سخ�س لكل كيلومرت.
"نظرياً،  ال��ربوف��ي�����س��ور ه��رني��ك رودي���غ���ارد:  وق���ال 
ا  �سخ�سً يف،  اآي  اإيك�سيمو�س  �سيارة  تنقل  اأن  ميكن 
مل�����س��اف��ة ط��وي��ل��ة ح���ول ال��ع��امل ب��ا���س��ت��خ��دام الطاقة 
امل��وج��ودة يف ل��رت واح��د فقط )0.26 غ��ال��ون( من 

البنزين"

كايلي مينوغ حتقق �إجنازً� تاريخيًا
باتت النجمة العاملية  كايلي مينوغ  اأول جنمة اأ�سرتالية يكون األبومها يف ال�سدارة 
قوائم  "دي�سكو" ت�����س��در  األ��ب��وم��ه��ا  اأن  ح��ي��ث  ع��ق��ود،   5 م���دى  ع��ل��ى  بريطانيا  يف 

الألبومات.
 ، الراق�سة  املو�سيقية  اإىل جذورها  مينوغ  النظر  فيه  تعيد  التي   ، "دي�سكو" 
متفوقًة   ، املتحدة  اململكة  يف  رقم   واحد  ملينوغ  الثامن  الألبوم  ا  اأي�سً ي�سادف 

بذلك على كليف ريت�سارد واإلتون جون وجورج مايكل ب�سبعة لكل واحدة.
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  �سفحتها  عرب  فيديو  كايلي  ون�سرت 

تعرب فيه عن �سعادتها الكبرة بت�سدر األبومها.
منذر  عامني  غياب  بعد  وياأتي  مينوغ  م�سرة  يف   15 الرقم  هو  الألبوم 

�سدور اآخر البوماتها "غولدن" عام 2018.
وتعترب كايلي مينوغ من اأهم جنمات البوب العامليات.

نيكول�ص جي�صلربيخت , موؤ�ص�ص Pipa , د�ر �ملز�د�ت �لبلجيكية ل�صباق �حلمام , يعر�ص حمامة تبلغ من �لعمر عامني 
تدعى New Kim , و�لتي يتوقع �أن تباع ب�صعر قيا�صي عاملي جديد عندما ينتهي �ملز�د �ليوم �لأحد, يف بلجيكا   رويرتز


