
�أمريكا ت�ستعجل �إخر�ج دبلوما�سييها من �إثيوبيا

�لإعالن عن �إحباط خمطط �إرهابي لرتويع �أدي�س �أبابا

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

�لإمار�ت �لأوىل �إقليميا و�لـ 24 عامليا 
بتقرير �ملر�أة و�ل�سالم و�لأمن

•• دبي-وام:

هناأت حرم �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �صوؤون �لرئا�صة �صمو �ل�صيخة منال بنت حممد بن ر��صد 
رئي�صة  �جلن�صني  بييني  للتو�زن  �لإمييييار�ت  جمل�س  رئي�صة  مكتوم  �آل 
بنت  فاطمة  �ل�صيخة  و�صمو  �لر�صيدة  �لقيادة  للمر�أة  دبييي  موؤ�ص�صة 
مبارك رئي�صة �لحتاد �لن�صائي �لعام رئي�صة �ملجل�س �لأعلى للأمومة 
�لإمار�ت(  )�أم  �لأ�صرية  �لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �لأعلى  �لرئي�صة  و�لطفولة 
بتحقيق دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركز �لأول �إقليميا وتقدمها 
�إىل �ملركز 24 عامليا يف تقرير �ملر�أة و �ل�صلم و�لأمن 2021 �ل�صادر 
عن معهد جورج تاون للمر�أة و�ل�صلم و�لأمن يف و��صنطن حمققة 
20 مركز� عامليا عن �لن�صخة �ملا�صية من هذ�  قفزة نوعية مبعدل 

�لتقرير �لذي ي�صدر كل عامني.                         )�لتفا�صيل �س3(

تطلقه وز�رة �لت�سامح و�لتعاي�ش من 14 20- نوفمرب �حلايل
�ملهرجان �لوطني للت�سامح ينطلق بن�سخة عاملية 
حتمل ر�سالة �سالم للجميع من �إك�سبو 2020 دبي

•• اأبوظبي- وام: 

�لت�صامح  وزيييير  نييهيييييان  �آل  مييبييارك  بيين  نييهيييييان  �ل�صيخ  مييعييايل  �أعييليين 
و�لتعاي�س عن �إطلق �لدورة �ل�صنوية �خلام�صة، للمهرجان �لوطني 
للت�صامح و�لتعاي�س خلل �لفرتة من 14 وحتى 20 نوفمرب �حلايل، 
يف �إك�صبو 2020 دبي و�لذي تنظمه �لوز�رة كل عام ، حتت �صعار على 

نهج ز�يد.                                                )�لتفا�صيل �س4(

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد يبحثان مع رئي�س كولومبيا عالقات �لتعاون و�مل�ستجد�ت �لإقليمية و�لدولية 
•• دبي-وام:

��صتقبل �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، �أم�س مبقر �إك�صبو 
جمهورية  رئي�س  ماركيز،  دوكي  �إيفان  �لرئي�س  فخامة  دبي،   2020
رفيع  وفييد  ر�أ�ييس  على  �لييدوليية حالياً  يييزور  �لييذي  �ل�صديقة  كولومبيا 
�مل�صتوى �صمن زيارة ر�صمية ي�صارك خللها يف �حتفالت �ليوم �لوطني 

لبلده يف �إك�صبو 2020.
و��صتعر�س �جلانبان خلل �للقاء، جممل �مل�صتجد�ت على �ل�صاحتني 

معدلت  لت�صريع  �ملبذولة  �جلهود  مقدمتها  ويف  و�لعاملية،  �لإقليمية 
�ملقبلة  �ملرحلة  تتطلبه  وما  كوفيد19-،  جائحة  من  �لعاملي  �لتعايف 
من تكثيف ملجالت �لتعاون �لدويل لتاأكيد قدرة خمتلف �لقطاعات، 
ل�صيما �لقت�صادية، على تخطي هذه �ملرحلة �ل�صتثنائية من تاريخ 

�لعامل. 
�آل  ز�يييد  بيين  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ��صتقبل  �أخيييرى  جهة  ميين 
�م�س  �مل�صلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�إيفان دوكي ماركيز رئي�س جمهورية كولومبيا يف جناح دولة  فخامة 

�لإمار�ت مبعر�س �إك�صبو 2029 دبي.

و بحث �صموه و فخامة رئي�س كولومبيا ..علقات �ل�صد�قة و م�صتوى 
�لتعاون �مل�صرتك بني �لبلدين و�إمكانات تنميته يف خمتلف �جلو�نب 
م�صاحلهما  يحقق  مبا  و�ل�صياحية  و�لقت�صادية  �ل�صتثمارية  خا�صة 
�إىل عيييدد ميين �لق�صايا  بيي�ييصيياأن  �ليينييظيير  �مليي�ييصييرتكيية.. وتيييبيييادل وجييهييات 

و�مل�صتجد�ت �لإقليمية و�لدولية �لتي تهم �لبلدين.
�لإن�صانية  دبي   2020 �إك�صبو  معر�س  ر�صالة  �أهمية  �للقاء  تناول  و 
�لتعاون وتاأثري تو��صل  �إىل �لعامل عرب  �لتي توجهها دولة �لإمييار�ت 
�لعقول وم�صاركة �خلرب�ت و�لبتكار�ت يف جمالت حلول �ل�صتد�مة 

يف �صناعة م�صتقبل �لعامل و�زدهاره.                      )�لتفا�صيل �س2(

24 حزباً ليبياً توقع ميثاق 
�لتدخالت  ملنع  �ــســرف 
بالنتخابات �لأجنبية 

•• طرابل�س-وكاالت:

ميثاق  على  ليبياً  24 حزبا  وقع 
�لأجنبية  �لييتييدخييلت  ملنع  �ييصييرف 
يف  �لنتخابات  لنتائج  و�لمتثال 
�ل�صبت  �أم�س  �لعا�صمة طر�بل�س، 
وذليييييييك بيييحييي�يييصيييور مميييثيييليييني عن 
�لأمم �ملتحدة و�جلامعة �لعربية 

وم�صوؤولني يف �لدولة.
�لتح�صري  �إطيييييار  يف  ذليييك  يييياأتيييي 
للموؤمتر �لأول للأحز�ب �لليبية، 
�لذي �صيقام حتت �صعار �لإ�صلح 
�لييي�يييصيييييييا�يييصيييي وتييينيييظيييميييه ر�بييييطيييية 
�لأحيييييز�ب �لييليييييبييييية، وهيييي تنظيم 
�إد�ري ي�صم �لأحز�ب �لليبية ذ�ت 
�لييتييوجييه �لييوطيينييي، وتيييهيييدف �إىل 
�لأحييييز�ب يف  دور  �لثقة يف  �إعييييادة 

�حلياة �ل�صيا�صية.
ويييينييي�يييس �مليييييييثييياق عيييليييى �يييصيييرورة 
�لييعييمييل عييلييى �إيييجيياد د�ييصييتييور د�ئم 
�لتدخل �خلارجي  ومنع  للدولة، 
يف �ل�صوؤون �لد�خلية، ورف�س �أي 
ورف�س  خييارجييي،  �أو متويل  دعييم 
لأي  عيي�ييصييكييري  جييينييياح  �أي  وجيييييود 
�مل�صاحلة  ودعيييم  �صيا�صي،  حيييزب 
و�إجيييييير�ء �لنييتييخييابييات �مليييقيييررة يف 
24 دي�صمرب و�لقبول بنتائجها.
�أن  �إىل  �ملييييوقييييع  �مليييييييثييياق  وييييينييييوه 
باأي  تعرتف  ل  �ملوقعة  �لأحيييز�ب 
ج�صم �صيا�صي يف �لبلد بعد 24 
دي�صمرب �ملقبل، وتعتزم ��صتخد�م 
�ملحلية  �ليييقيييانيييونييييييييييييييية  �لييي�يييصيييبيييل 
وتاأجيل  تعطيل  مليينييع  و�لييدولييييية 

�لنتخابات.

ب�سكني  هجوم  يف  �إ�سابات 
�أملانيا يف  قــطــار  د�خـــل 

•• برلني-وكاالت:

�لييركيياب يف هجوم  �أ�صيب عييدد ميين 
د�خييل قطار يف ولية  وقييع  ب�صكني، 
بافاريا جنوبي �أملانيا، �صباح �ل�صبت، 

ح�صبما �أفادت �ل�صرطة �لحتادية.
�ل�صرطة  بييا�ييصييم  مييتييحييدث  و�أو�يييصيييح 
خلفيات  �أن  �لعامة،  �لإذ�عييية  هيئة 

�لهجوم غري و��صحة حتى �لآن.
�لقطار  �إن  �أميينييييية  ميي�ييصييادر  وقييالييت 
تييوقييف قرب  �لييهييجييوم،  �ليييذي �صهد 
منطقة  يف  �صيوبري�صدورف،  بييلييدة 

�أبر بالتينات بولية بافاريا.
�ل�صكك  با�صم �صركة  و�أكييد متحدث 
�حليييدييييد �لأمليييانييييييية �أنييييه مت �إغييييلق 
ونورمربغ،  ريغن�صبورغ  بني  �خلط 

منذ وقوع �حلادث �صباح �ل�صبت.
و�أ�صاف �ملتحدث دويت�صه بان �أنه يف 
متوقفة  �لقطار�ت  �حلييايل،  �لوقت 

يف مناطق منا�صبة.

•• اخلرطوم-وكاالت:

رف�صت حركة �لحتجاج يف �ل�صود�ن �ملبادر�ت �ملدعومة 
�جلي�س  مع  �ل�صلطة  تقا�صم  ترتيب  �إىل  �لعودة  دوليا 
يييومييني من  �إىل  �ملييا�ييصييي، د�عييييية  �ل�صهر  �أحييييد�ث  بييعييد 
�لإ�صر�بات على م�صتوى �لبلد بدء� من �ليوم �لأحد.

وحثت �حلركة �ملجتمع �لدويل على زيادة �ل�صغط على 
قادة �جلي�س، لوقف ما و�صفه بالت�صعيد �ملوؤ�صف.

وقال جتمع �ملهنيني �ل�صود�نيني، �لذي قاد �لنتفا�صة 
متاأخر من �جلمعة،  �لب�صري، يف وقت  نظام عمر  �صد 
جديدة  ت�صوية  �إىل  ت�صعى  �لتي  �لو�صاطة  مبادر�ت  �إن 
بني �لقادة �لع�صكريني و�ملدنيني من �صاأنها �إعادة �إنتاج 

وتفاقم �أزمة �لبلد.
وتعهد جتمع �ملهنيني �ل�صود�نيني مبو��صلة �لحتجاج 
�لعملية  لقيادة  كاملة،  مدنية  حكومة  ت�صكيل  حتى 

�لنتقالية �لتي بد�أت يف �أعقاب �صقوط نظام �لب�صري.
وي�صرع �ملجتمع �لدويل جهود �لو�صاطة لإيجاد خمرج 

•• بغداد-وكاالت:

�أعلنت �ل�صلطات �لعر�قية، �ل�صبت، 
�ملنطقة �خل�صر�ء  �إغلق مد�خل 
و�صط �نت�صار �أمني. فيما �نطلقت 
م�صرية ملتظاهري �حل�صد �ل�صعبي 
و�لأحز�ب �خلا�صرة يف �لنتخابات، 
بو�بات  �إىل  �لييو�ييصييول  م�صتهدفة 

�ملنطقة �خل�صر�ء.
لإقامة  �مليييتيييظييياهيييرون  ويييخييطييط 
ميلي�صيا  لييقيييييادي  عييييز�ء  جمييليي�ييس 
ع�صائب �أهييل �حلييق �لييذي قتل يف 
��ييصييتييبيياكييات، �جلييمييعيية، مييع �لقو�ت 
�لأمنية. وتعد هذه �مليلي�صيا �أحد 
�أبرز �لف�صائل �ملن�صوية يف �حل�صد 

�ل�صعبي �لعر�قي.
و�أ�يييصيييدر رئييييي�ييس جمييليي�ييس �لييييوزر�ء 
للقو�ت  �ليييعيييام  �لييقييائييد  �لييعيير�قييي 
�لكاظمي،  ميي�ييصييطييفييى  �مليي�ييصييلييحيية 
جديدة  توجيهات  �ل�صبت،  �ليييييوم 
�ملنطقة  قيييرب   �لتظاهر  لييتيياأمييني 

�خل�صر�ء يف بغد�د.
وقالت قيادة �لعمليات �مل�صرتكة يف 
بيان �أوردته وكالة �لأنباء �لعر�قية 
يوم  حيي�ييصييل  ميييا  وبييعييد  �إنييييه  )و�ع( 
�أم�س �جلمعة من �أحد�ث موؤ�صفة 

بغد�د،  �لعت�صام يف  �صاحات  قرب 
وجه �لقائد �لعام للقو�ت �مل�صلحة 
رئي�س �لوزر�ء م�صطفى �لكاظمي، 
قيادة عمليات بغد�د بت�صكيل مقر 
متقدم برئا�صة �صابط برتبة عليا 
�لأمنية،  �لأجييهييزة  عيين  وممثلني 
وتاأمني  �إد�رة  على  �لعمل  لغر�س 
�جل�صر  قيييرب  �لعييتيي�ييصييام  منطقة 
�لقو�ت  بني  �لحتكاك  ملنع  �ملعلق 

�لأمنية و�ملتظاهرين.
ب�صرورة  �ملييتييظيياهييرييين  و�أو�ييييصييييت 
بييقييو�عييد حييرييية �لتعبري  �للييتييز�م 

�لعر�قي،  �لييد�ييصييتييور  كفلها  �لييتييي 
�لعر�قية  �لأميينييييية  �لييقييو�ت  د�عييييية 
و�للييييتييييز�م  �ليينييفيي�ييس  �ييصييبييط  �إىل 
حلماية  �ملهنية  �ملمار�صات  باأف�صل 

حرية �لتعبري وحقوق �لإن�صان.
�ل�صتمر�ر  �لعمليات  و�أكدت قيادة 
�لعمليات  خييييييلل  ميييين  بييعييمييلييهييا 
�لقو�طع  خمتلف  يف  �ل�صتباقية 
ليييتيييعيييزييييز �لأميييييييين و�ل�ييييصييييتييييقيييير�ر، 
د�ع�س  ع�صابات  فييلييول  ومييو�جييهيية 
مناطق  جيييميييييييع  يف  �لإرهيييييابييييييييييية 

�لبلد.
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حممد بن ز�يد خلل ��صتقباله رئي�س كولومبيا   )و�م( حممد بن ر��صد خلل ��صتقباله رئي�س كولومبيا   )و�م(

عر�قيون يتظاهرون ر�ف�صني نتائج �لإنتخابات   )� ف ب(

�لدخان يت�صاعد من موقع �لنفجار  )� ف ب(

حركة �الحتجاج ترف�ش �ملبادر�ت �ملدعومة دوليا 

دعوة �إىل �إ�سر�ب ملدة 48 �ساعة يف �ل�سود�ن

�نت�سار �أمني قرب �ملنطقة �خل�سر�ء و�نطالق م�سرية للمتظاهرين

�لكاظمي: ت�سكيل مقر متقدم لتاأمني �لتظاهر

جائزة حممد بن ز�يد لأف�سل معلم تطلق دورتها 
�لر�بعة وتتيح للمعلمني �لأجانب �مل�ساركة

•• دبي-وام:

�أعلنت جائزة حممد بن ز�يد لأف�صل معلم عن �إطلق دورتها �لر�بعة فاحتة �ملجال 
�أمام �ملعلمني �لأجانب وغري �لناطقني باللغة �لعربية يف �ملد�ر�س �خلا�صة و�لدولية 
للتقدمي و�لت�صجيل باللغة �لإجنليزية و�ن�صمام جمموعة دول عربية و�أجنبية لها 
و��صتحد�ث  و�لنم�صا  وفنلند�  �صوي�صر�  بجانب  وتون�س  و�لعر�ق  و�ملغرب  �صوريا  وهي 

خطط تطويرية نوعية يف خطوة نحو �إي�صال ر�صالة �جلائزة �لرتبوية �إىل �لعامل.
جاء ذلك خلل �ملوؤمتر �ل�صحفي �لذي �أقيم يف �إك�صبو 2020 دبي مب�صاركة معايل 
و�صعادة  للجائزة  �لعام  �مل�صرف  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �إبر�هيم �حلمادي  بن  ح�صني 
�لعليا للجائزة و�صعادة حممد  �للجنة  نائب رئي�س  �لرحمن �حلمادي  �ملهند�س عبد 
�لنعيمي مدير مكتب �صوؤون �لتعليم يف ديو�ن ويل �لعهد باأبوظبي ع�صو �للجنة �لعليا 
و�صعادة �لدكتور حممد �ملعل رئي�س �للجنة �لفنية و�صعادة �ل�صيخة خلود �لقا�صمي 
و�لدكتور  �لفنية  �للجنة  رئي�س  نائب  �لمييار�ت  بدولة  �لرقابة  وكيل م�صاعد لقطاع 

حمد �أحمد �لدرمكي �أمني عام �جلائزة.                                   )�لتفا�صيل �س6(

�ص 03

�ص 10

�ص 18

الإمارات تفوز بالع�ضوية الكاملة 
لالحتاد الدويل للمخرتعني “ايفيا”

اأخبار الإمارات

تبون: لن نقوم بـ »اخلطوة الأوىل« 
لتخفيف التوترات مع ماكرون 

عربي ودويل

ت�ضايف...ممرر الكرات ال�ضاحرة 
املوؤمن بفل�ضفة كرويف 

الفجر الريا�ضي
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•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

�ملتحدة  �لوليات  �أن  �لأمريكية  بولي�صي  فورين  جملة  ذكييرت 
�أن�صاأت فريق مهام جديد �صيتوىل �لإ�صر�ف على مهمة �إخلء 
�لدبلوما�صيني �لأمريكيني يف �صفارة و��صنطن لدى �أدي�س �أبابا، 

مع ��صتد�د �لقتال يف �لبلد.
وياأتي هذ� �لتطور بعد �صاعات من دعوة �لوليات �ملتحدة لكل 

رعاياها ب�صرورة مغادرة �إثيوبيا يف �أقرب وقت ممكن.
�لأمريكية  لل�صفارة  �لإلييكييرتوين  �ملوقع  على  ن�صر  بيان  وقييال 
لدى �أدي�س �أبابا، �جلمعة: �لو�صع �لأمني يف �إثيوبيا غري و��صح 
�إثيوبيا  �ملييوجييودييين يف  �لأمييريكيييييني  �ملييو�طيينييني  متييامييا. نن�صح 

مبغادرة �لبلد يف �أ�صرع وقت ممكن.
�ملهام  فييريييق  �أن  بولي�صي  فييورييين  جملة  ذكيييرت  جانبها،  وميين 

�لأمريكيني  �ملو�طنني  مييغييادرة  على  �لإ�ييصيير�ف  �أي�صا  �صيتوىل 
�ملوجودين حاليا يف �إثيوبيا.

هيييذ� و�أعييليينييت �ييصييرطيية �أدييي�ييس �أبيييابيييا، �ليي�ييصييبييت، تييوقيييييف عيييدد من 
و�أ�صلحة،  �أر�صية  و�ألغام  يدوية  قنابل  وبحوزتهم  بهم  �مل�صتبه 
مع  تز�منا  �لعا�صمة،  لييرتويييع  يخططون  كييانييو�  �إنييهييم  وقييالييت 

�ل�صطر�بات �لتي متر بها �إثيوبيا.
�ملوقوفني  �إن  دبييل،  �أرغيياو  غيتو  �ملدينة  �صرطة  وقييال مفو�س 
يتلقون  وكييانييو�  �لعا�صمة،  لييرتويييع  �لتخطيط  يف  مييتييورطييون 
تييعييليييييمييات مييين جييبييهيية حتييرييير تيييييغيير�ي �لييتييي تييقيياتييل �لقو�ت 

�حلكومية وت�صنفها �أدي�س �أبابا �إرهابية.
و�أ�صاف: �صبطت ملب�س ع�صكرية تخ�س �لقو�ت �لنظامية مع 
�أمييو�ل من عملت خمتلفة وبطاقات  �مل�صتبه بهم، ف�صل عن 

هوية مزورة لتنفيذ خمططات �إرهابية.

ومن جهة �أخرى، �أعلنت �صرطة مدينة دري د�و� �صرقي �لبلد 
و�أو�صحت  �أ�صلحة،  وبحوزتهم  بهم  �مل�صتبه  من   208 توقيف 

�أنهم كانو� ب�صدد تنفيذ خمطط �إرهابي.
و�أ�صارت �إىل �مل�صتبه بهم يتبعون جبهة جبهة حترير تيغر�ي.

و�جلمعة قال حتالف موؤلف من 9 ف�صائل مناه�صة للحكومة 
�إنه يهدف �إىل �إ�صقاط حكومة رئي�س �لوزر�ء �أبي �أحمد �صو�ء 

بالقوة �أو باملفاو�صات، وت�صكيل حكومة �نتقالية.
وو�صفته  �لتحالف،  ت�صكيل  �لإثيوبية،  �حلكومة  و��صتنكرت 
باأنه عمل دعائي، وقالت �إن بع�س �جلماعات فيه لها تاريخ من 

�لعنف �لعرقي.
و�أعلن زعماء �لف�صائل �لت�صعة يف و��صنطن عن �لتحالف، رغم 
�لنار بني  �إطييلق  لوقف  �أفييارقيية وغربيني  زعماء  دعييو�ت من 

�حلكومة �ملركزية وجبهة حترير تيغر�ي وحلفائها.

99 قتيال و�أكرث من 100 م�ساب
 بانفجار �ساحنة وقود يف عا�سمة �سري�ليون

•• فريتاوين- وام:

�صاحنة  �نفجار  لييدى  مئة  من  �أكيير  و�أ�صيب  حتفهم  �صخ�صا   99 لقي 
وقود �إثر حادث ت�صادم يف عا�صمة �صري�ليون �أ�م�س.

وقال �صهود عيان �إن �لنفجار نتج عن �آلية ��صتعلت يف حمطة وقود �إثر 
حادث �صري، و�متدت �لنري�ن بعدها �إىل �حلي وعر على جثث متفحمة 

يف �صيار�ت ويف �صو�رع جماورة للموقع.

مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل: 
�ملتع�سبون للعرق �لبي�س ل 
د�ع�س عن  خطورة  يقّلون 

•• الفجر - خرية ال�شيباين

حتييييييييدث مييييكييييتييييب �ليييتيييحيييقيييييييقيييات 
�أخرى  �لأمريكي مرة  �لفيدر�يل 
هذه  بييي�يييصييياأن  �ليييكيييوجنييير�يييس  �إىل 

�مل�صاألة.
ي�صكل �تباع تفوق �لعرق �لأبي�س 
تهديًد�  �ملييحييليييييني،  و�ملييتييطييرفييني 
كيييبيييرًي� ليييليييولييييات �مليييتيييحيييدة مثل 
�لتحذير  هو  هذ�  د�ع�س.  تنظيم 
�لتحقيقات  مكتب  �أ�صدره  �لييذي 
�لكوجنر�س.  �إىل  �ليييفيييييييدر�يل، 
و�يييييييصيييييييرح بييييعيييي�ييييس �ملييييي�يييييصيييييوؤوليييييني 
بتغيري  قامو�  كيف  للم�صّرعني، 
تيييكيييتيييييييكييياتيييهيييم لييي�يييصيييميييان �لأميييييين 

�لد�خلي للبلد.
مبنى  عيييييليييييى  �ليييييهيييييجيييييوم  مييييينيييييذ 
 ،2021 يناير   6 يف  �لكابيتول 
قام مكتب �لتحقيقات �لفيدر�يل 
بفح�س  �لد�خلي  �لأمييين  ووز�رة 
و�لرد  �لإنرتنت  عرب  �لتهديد�ت 

عليها ب�صكل ��صتباقي.
)�لتفا�صيل �س10(

ميين �لأزميييييية، �لأميييير �لييييذي يييهييدد مبييزيييد ميين زعزعة 
�مل�صطربة  �لإفييريييقييي  �لييقييرن  منطقة  يف  �ل�ييصييتييقيير�ر 
و�ململكة  �ملتحدة  �لييوليييات  �أكيييدت  و�لأربييعيياء  بالفعل.  
�ملتحدة �لوقوف مع �صعب �ل�صود�ن، م�صددة على �أهمية 

دعم تطلعاته �إىل دولة دميقر�طية و�صلمية.
 30 �إن �حتجاجات  �أ�صدرته �لدول،  وقال بيان رباعي 
بدفع  �ل�صود�ين  �ل�صعب  �لييتييز�م  عمق  �أظييهييرت  �أكتوبر 

عملية �لنتقال يف بلده �إىل �لأمام.
و�أكيييييدت �لييييدول �لأربيييييع، �لييتييز�مييهييا مبيي�ييصيياعييدة �ل�صعب 
�ل�صود�ين على حتقيق هذه �لتطلعات، فيما �أعربت عن 
�ل�صود�ن،  يف  �لو�صع  �إز�ء  �لبالغ  �لييدويل  �ملجتمع  قلق 
للحكومة  و�لفورية  �لكاملة  �ل�صتعادة  �إىل  دعييت  كما 

و�ملوؤ�ص�صات �لنتقالية بقيادة مدنية.
و�لوحدة  للتعاون  �ل�صعي  �إىل  �لأطيير�ف  ودعييت جميع 
يف �لييو�ييصييول �إىل هيييذ� �لييهييدف �حلييا�ييصييم، كييمييا �صجعت 
على �لإفر�ج عن جميع �ملعتقلني على خلفية �لأحد�ث 

�لأخرية ورفع حالة �لطو�رئ.

            ال ميكن �إيقافها ومدمرة:
�ل�سو�ريخ �لأ�سرع من �ل�سوت 
تعيد �إطـالق �سـباق �لتـ�سلح.!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ت�صلط �لتجارب �ل�صينية �لأخرية �ل�صوء على �صعود جيل جديد من 
�لأ�صلحة فائقة �ل�صرعة �لقادرة على حمل روؤو�س حربية نووية.

يف منت�صف �لعر�س �لذي �أقيم مبنا�صبة �لذكرى �ل�صبعني لتاأ�صي�س 
جمهورية �ل�صني �ل�صعبية يف 1 �أكتوبر 2019، كان هناك �صلح 
مل ميّر مرور �لكر�م. م�صمم يف �صكل �صهم، )دي �ف17-(، �ملثبت 
�لعر�س  �لهتمام خلل  ��صتقطب  -قاذفة،  جيير�ر�ت عملقة  على 

�لع�صكري يف ميد�ن تيانامنني يف بكني.

لأول   
�لنظام  يعر�س  ميييرة، 

�ل�صيوعي هذ� �ل�صاروخ من 
بل نييييوع جيييدييييد ييييفيييوق �ييصييرعيية �لييي�يييصيييوت. �يييصيييلح ثييييييوري: غري  قا

على  وقييادر  �لتقليدية،  كييروز  �صو�ريخ  بكثري من  و�أ�ييصييرع  للك�صف، 
�لطري�ن باأكر من خم�صة �أ�صعاف �صرعة �ل�صوت )ماخ 5، �أو �أكر 

من 6000 كم -�صاعة(.
                                                          )�لتفا�صيل �س13(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

  متا�صيا مع خطة وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع لتو�صيع و زيادة نطاق 
�لفحو�صات يف �لدولة بهدف �لكت�صاف �ملبكر وح�صر �حلالت �مل�صابة 
وعزلهم  لهم  19" و�ملخالطني   - "كوفيد  �مل�صتجد  كييورونييا  بفريو�س 
�أعلنت �لوز�رة �إجر�ء 281،138 فح�صا جديد� خلل �ل�صاعات �لي 24 
�ملا�صية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�صتخد�م �أف�صل و�أحدث تقنيات 

�لتق�صي و�لفح�س وتو�صيع  �إجيير�ء�ت  �لفح�س �لطبي.   و�صاهم تكثيف 
نطاق �لفحو�صات على م�صتوى �لدولة يف �لك�صف عن 73 حالة �إ�صابة 
جديدة بفريو�س كورونا �مل�صتجد من جن�صيات خمتلفة جميعها حالت 
جمموع  يبلغ  وبييذلييك  �لييلزميية،  �ل�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة 

�حلالت �مل�صجلة 740،362 حالة.
�أعلنت �لييوز�رة وفاة حالة م�صابة وذلك بتد�عيات فريو�س كورونا    كما 
عن  و�أعربت  حالة..   2،139 �لدولة  يف  �لوفيات  عدد  ليبلغ  �مل�صتجد 

�أ�صفها و خال�س تعازيها ومو��صاتها لذوي �ملتوفى و متنياتها بال�صفاء 
�لعاجل جلميع �مل�صابني .. و �أهابت باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات 
�صمانا  �لجتماعي  بالتباعد  و�للييتييز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�صحية 
ل�صحة و�صلمة �جلميع. و �أعلنت �لوز�رة يف �لوقت نف�صه �صفاء 101 
حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا و تعافيها �لتام من �أعر��صه بعد 
تلقيها �لرعاية �ل�صحية �للزمة منذ دخولها �مل�صت�صفى، وبذلك يبلغ 

جمموع حالت �ل�صفاء 734،796 حالة.

�أجرت 281,138 فح�سا 

�ل�سحة تعلن �لك�سف عن 73 �إ�سابة و�سفاء 101 حالة جديدة من كورونا
�ل�سحة تعلن تقدمي 23,038 جرعة من لقاح 

كوفيد- 19 خالل �لـ�ساعات �لـ24 �ملا�سية
•• اأبوظبي -وام:

لقاح  23،038 جرعة من  تقدمي  �ملجتمع  وقاية  و  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت 
جمموع  يبلغ  وبييذلييك  �ملا�صية   24 �لييي  �ل�صاعات  خييلل  "كوفيد19-" 
ومبعدل  جرعة   21،323،345 �أم�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جلرعات 

توزيع للقاح 215.60 جرعة لكل 100 �صخ�س.
�صعياً  و  كوفيد19-  لييقيياح  لتوفري  �لييييوز�رة  خطة  مييع  متا�صيا  ذلييك  ييياأتييي 
للو�صول �إىل �ملناعة �ملكت�صبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �صت�صاعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�صيطرة على �لفريو�س.

��ستقبله يف جناح �الإمار�ت باإك�سبو 2020 دبي

حممد بن ز�يد يبحث مع رئي�س كولومبيا عالقات �لتعاون و�مل�ستجد�ت �لإقليمية و�لدولية 

خالل لقاء عقد يف �إك�سبو 2020 دبي

حممد بن ر��سد يبحث مع رئي�س كولومبيا م�ستقبل �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين

�ملعا�سات: �إجر�ء�ت ��ستباقية لتحديث بيانات �ملتقاعدين و�مل�ستحقني دون زيارة مر�كز �خلدمة

•• دبي -وام:

��صتقبل �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
ماركيز  دوكييي  �إيفان  فخامة  �أم�س  �مل�صلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
رئي�س جمهورية كولومبيا يف جناح دولة �لإمار�ت مبعر�س �إك�صبو 2029 

دبي.
م�صتوى  و  �ل�صد�قة  ..عييلقييات  كولومبيا  رئي�س  فخامة  و  �صموه  وبحث 
�جلو�نب  خمتلف  يف  تنميته  و�إمييكييانييات  �لبلدين  بييني  �مل�صرتك  �لييتييعيياون 
م�صاحلهما  يحقق  مبييا  و�ل�صياحية  و�لقييتيي�ييصييادييية  �ل�صتثمارية  خا�صة 
�مل�صرتكة.. وتبادل وجهات �لنظر ب�صاأن �إىل عدد من �لق�صايا و�مل�صتجد�ت 

�لإقليمية و�لدولية �لتي تهم �لبلدين.
وتناول �للقاء �أهمية ر�صالة معر�س " �إك�صبو 2020 دبي" �لإن�صانية �لتي 
توجهها دولة �لإمار�ت �إىل �لعامل " عرب �لتعاون وتاأثري تو��صل �لعقول 
�ل�صتد�مة يف �صناعة  و�لبتكار�ت يف جمييالت حلول  �خلييرب�ت  وم�صاركة 
ثقافات  �ملعر�س من  �إىل جانب ما يحت�صنه  و�زدهييياره..  �لعامل  م�صتقبل 

�ل�صعوب وموروثاتها وتاريخ وح�صار�تها �لتي تعزز �أهد�فه. ح�صر �للقاء 
�ل�صيخ حممد بن  �آل نهيان و  �ل�صيخ حمد�ن بن حممد بن ز�يييد  .. �صمو 
حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة مطار�ت �أبوظبي ومعايل 
�لتعاون �لدويل و �صعادة  �لها�صمي وزيرة دولة ل�صوؤون  �إبر�هيم  رمي بنت 

�صامل ر��صد �لعوي�س �صفري �لدولة لدى جمهورية كولومبيا.

•• اأبوظبي-وام: 

��صتباقية  �إجيير�ء�ت  عن  �لجتماعية  و�لتاأمينات  للمعا�صات  �لعامة  �لهيئة  �أعلنت 
و�أو�صحت  �خلييدميية.  مر�كز  زيييارة  دون  و�مل�صتحقني  �ملتقاعدين  بيانات  لتحديث 
مر�كز  �إىل  باحل�صور  مطالبني  غييري  و�مل�صتحقني  �ملتقاعدين  كييافيية  �ن  �لهيئة 
�خلدمة لتحديث بياناتهم و�لتي �صيتم حتديثها ��صتباقياً من خلل �أنظمة �لربط 
�ملرئي.  �لت�صال  و�صائل  خلل  من  �أو  �لخت�صا�س،  ذ�ت  �جلهات  مع  �لإلكرتوين 
و�أكد حممد �صيف �لهاملي مدير عام �لهيئة �أن هيئة �ملعا�صات عملت على م�صروع 
بهدف  �حلكومية  �جلهات  من  �صركائها  مع  �لإلييكييرتوين  �لربط  عمليات  لتنفيذ 
��صتباقي، وذلك بهدف  ب�صكل  �أنظمتها  و�مل�صتحقني يف  �ملتقاعدين  بيانات  حتديث 
�لتخفيف عنهم، حيث �أ�صبح �ملتقاعدين و�مل�صتحقني غري مطالبني بزيارة مر�كز 
�صعادة �ملتعاملني بعد �ليوم لإجر�ء عملية �لتحديث �أو ما يعرف بالإقر�ر �ل�صنوي.
�ملا�صية  �لفرتة  تقدمي �خلدمات خلل  �لتوجه �حلكومي يف  �أن  �لهاملي  و�أو�صح 
�صهد حتوًل كبري�ً نحو �لرتكيز على �خلدمات �ل�صتباقية ذ�ت �لطابع �ل�صخ�صي 
�لرت�بط  تعزيز  خييلل  ميين  �لرقمية  �خلييدمييات  دعييم  �إىل  بييالإ�ييصييافيية  للمتعامل، 
�ملبا�صر  �لتفاعل  على  تعتمد  خدمات  لتقدمي  �حلكومية  �جلهات  بني  و�لتكامل 
�خلدمات  من  �لعديد  لإطييلق  �لهيئة  ت�صتعد  �لروؤية  هذه  مع  و�ن�صجاماً  بينها.. 
و�إ�صر�كه يف  �ملوؤمن عليه  �لتاأميني لدى  �لوعي  زيادة  �صت�صهم يف  �لتي  �ل�صتباقية 
ما  ومتعامليها،  �لهيئة  بني  �مل�صرتكة  �مل�صوؤولية  ملبد�أ  حتقيقاً  �لتاأمينية  �لعملية 
هذه  وتاأتي  �لتاأمينية.  �ملنافع  �إد�رة  يف  �ملطلوب  �لييتييو�زن  �لتاأميني  �لنظام  ُيك�صب 
للخدمات  �لفييرت��ييصييييية  و�لإد�رة  �لهيئة  بييني  �لعمل  مت  ملييا  ��صتكماًل  �لإجييييير�ء�ت 
�ل�صتباقية بوز�رة "�لل م�صتحيل"، و�جلهات �حلكومية �لأخرى، �صمن �خلطط 
خدمات  وتقدمي  وتطوير  للتحديات  مبتكرة  حلول  لإيجاد  �ملبذولة  و�لت�صهيلت 

وكان  �ملعا�صات.  بقانون  �مل�صمولة  �لفئات  خمتلف  تطلعات  يلبي  مبا  �لطلب،  قبل 
�صعادة حممد بن طليعة رئي�س �خلدمات �حلكومية حلكومة دولة �لإمار�ت قد �أ�صار 
يف وقت �صابق تعقيباً على هذ� �لتعاون �إىل �أن تبنى حكومة دولة �لإمار�ت لنماذج 
عمل غري تقليدية، تقوم على تطوير خدمات ��صتباقية وتقدميها للمتعاملني قبل 
�لطلب، ياأتي جت�صيد�ً لروؤى وتوجيهات �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل"، يف �إعادة 
�خلدمات  من  جديد  جيل  و�بتكار  �حلكومي  �لعمل  وممار�صات  مفاهيم  ت�صميم 
�حلكومية ي�صهل من حياة �لنا�س ويعزز ريادة �لدولة وتناف�صيتها �إقليمياً وعاملياً. 
وز�رة  باأعمال وكيل  �لقائم  �لنقبي  �صعيد على بحبوح  �لدكتور  �صعادة  �أثنى  بدوره 
�لعدل  وز�رة  �لربط بني  �أنظمة  تفعيل  �صاهمت يف  �لتي  كافة �جلهود  �لعدل على 
�حلكومة يف حتقيق  تخدم جهود  �ملييبييادر�ت  هييذه  مثل  �ن  مييوؤكييد�  �ملعا�صات،  وهيئة 
�أف�صل  من  �لإميييار�ت  تكون  �أن  �إىل  و�صوًل  �حلكومية،  �ملعاملت  كافة  يف  �جلييودة 
�لإجناز�ت  وهييذه  �حلكومية،  �خلدمات  تقدمي  يف  �لعامل  م�صتوى  على  دول   /5/
تاأتي من خلل �لإميان باأهمية �لعمل �مل�صرتك بني كافة موؤ�ص�صات �لدولة خلدمة 
�إمكانات  �لإميييار�ت من  دوليية  به  تتمتع  ما  �لنهاية  تييربز يف  �لتي  �لعامة  �لأهيييد�ف 
تقنية وفنية عالية �مل�صتوى عربياً وعاملياً. من جانبه �أكد �أحمد �إبر�هيم �ملرزوقي، 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �مل�صاندة �لإد�رية بد�ئرة �لق�صاء يف �أبوظبي على �أن جهود 
�لتعاون بني �لد�ئرة وهيئة �ملعا�صات كان لها �أثر�ً �إيجابياً يف �إنهاء عمليات �ملر�جعة 
�ليومية للح�صول على �لإثباتات �للزمة ل�صتمر�ر �صرف �ملعا�س �لتقاعدي من 
�أن  بع�س �لفئات �مل�صمولة بقانون �ملعا�صات، �لأمر �لذي يربز �إىل �أي مدى ميكن 
ي�صاهم �لتعاون بني �جلهات �ملختلفة يف �خت�صار �لكثري من �لعمليات �لت�صغيلية، 
وتقدمي  �ملعاملت  خمتلف  �إجنيياز  يف  و�لتو�صع  �لرقمي  �لتحول  ظل  يف  ول�صيما 
�خلدمات عن ُبعد. و�أ�صارت حماكم دبي �إىل �أن جودة �خلدمات �ملقدمة للمتعاملني 

له علقة مبا�صرة با�صتيفاء معايري �جلودة �للزمة لنجاح �أي خدمة، ومبا �أن هيئة 
�ملعا�صات تغطي قطاعاً كبري�ً من �ملتعاملني يف خمتلف �إمار�ت �لدولة كان تعاونها 
مع حماكم دبي �أمر�ً مهماً ل�صتيفاء متطلبات خدمة �لتحديث �ل�صتباقي لبيانات 
�أن حماكم دبي مبا متلك من بنية تقنية  �ملتعاملني مع حماكم دبي، م�صرية �إىل 
تدعم  �لتي  �مل�صاريع  كافة  يف  �لدعم  لتقدمي  د�ئماً  م�صتعدة  متميزة  ومعلوماتية 
�مل�صت�صار  �صعادة  و�أعييرب  �لأخييرى.  و�لتميز يف خدمات �جلهات �حلكومية  �جلييودة 
��صتعد�د �ملحاكم  ر�أ�ييس �خليمة عن  د�ئييرة �ملحاكم-  �أحمد حممد �خلاطري رئي�س 
�لد�ئم للم�صاركة يف �مل�صاريع �لتي تعزز روؤية �حلكومة يف تقدمي خدمات لها طابع 
�إ�صعاد  �أجييل  من  �خلييدمييات  تطوير  �إىل  �لييد�ئييم  �ل�صعي  لأن  للمتعاملني،  ��صتباقي 
�ملتعاملني ونيل ثقتهم ور�صاهم هو ما مييز �حلكومات �لر�صيقة، ولأن �لتطوير 
د�ئماً ما ير�فق �لتغيري �لذي يطر�أ على حياتنا ب�صكل مت�صارع يبقى مو�كبته بالفكر 
�ل�صتباقي �أمر�ً ملحاً للبقاء يف د�ئرة �لتميز. و�أكدت وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع 
�ملتقاعدين  بيانات  ب�صاأن  للهيئة  �لييدعييم  �أوجيييه  كافة  تقدمي  على  �ليييوز�رة  حر�س 
و�مل�صتحقني و�لفئات �لأخرى �لتي كان عليها مر�جعة �لهيئة ب�صكل �صنوي لتحديث 
بياناتها للتاأكد من �صحة ��صتمر�رية �صرف معا�صاتها �لتقاعدية، م�صرية �إىل �أن 
هذ� �لتن�صيق و�لتعاون بني �جلانبني يعك�س �لرغبة �ملتبادلة يف دعم كافة �جلهود 
�لر�مية �إىل تقدمي خدمات نوعية تتنا�صب مع طبيعة هذه �لفئات وبحيث ت�صهم 
د�ئرة  �لكعبي، وكيل  �لدكتور جمال حممد  �صعادة  و�أكييد  تعزيز جييودة حياتهم.  يف 
�ملوؤ�ص�صات �حلكومية للرتقاء  و�لتكامل بني جهود  �لتعاون  �أن  �أبوظبي  �ل�صحة- 
و�لتطوير �مل�صتمر على م�صتوى �خلدمات �ملقدمة للمتعاملني يعد جت�صيد�ً لروؤية 
�لرقمي  �لتحول  من  و�ل�صتفادة  �ملعلومات  تكنولوجيا  لتوظيف  �لر�صيدة  �لقيادة 
يف تطوير منظومة �لعمل �حلكومي خلدمة خمتلف فئات �ملجتمع، حيث تو��صل 
د�ئرة �ل�صحة �أبوظبي جهودها لدعم م�صرية �لتحول �لرقمي �لتي تنعك�س �آثارها 

ب�صكل �إيجابي يف تبوء �لدولة ملر�كز متقدمة يف موؤ�صر�ت �لتناف�صية �لعاملية.
من جانبها �أكدت هيئة �ل�صحة- دبي على �أن �ملعلومات هي ركيزة �أ�صا�صية لعمليات 
�لتخطيط و�تخاذ �لقر�ر، ولذلك ل ترتدد �لهيئة يف تعزيز �ل�صر�كات مع �ملوؤ�ص�صات 
�لعمليات  ي�صهم يف حت�صني جييودة  �أن  ذلك  �صاأن  كان من  �إذ�  �أو غريها،  �حلكومية 
�لأعباء على  ي�صاهم يف تخفيف  �أو  بالدولة،  �لتنمية  �أي قطاع ي�صب يف �صالح  يف 
�جلهات �لعاملة بالدولة �أو �ملتعاملني، موؤكد�ً �أن �لهيئة �صتبقى د�عماً و�صريكاً يف �أي 
م�صاريع من �صاأنها �أن تعزز جودة �لأعمال يف كافة موؤ�ص�صاتنا �حلكومية و�خلا�صة.
وقال حممد حممود �حلمادي – متقاعد- �إن قر�ر �لهيئة بتحديث �لبيانات ب�صكل 
يعزز من جهود  قيير�ر  �لأخييرى  و�لفئات  �ملتقاعدين  �ملو�طنني من  لكبار  ��صتباقي 
جهود  �أن  �إىل  م�صري�ً  للمتقاعدين،  م�صافة  قيمة  ذ�ت  خدمات  تقدمي  يف  �لدولة 
�لهيئة يف تنفيذ عملية �لربط �لإلكرتوين مع �ملوؤ�ص�صات ذ�ت �ل�صلة يف �لدولة يوؤكد 
ما تتمتع به موؤ�ص�صاتنا �حلكومية من بنية تقنية عالية �مل�صتوى، وهو �أمر يدعو 
للفخر و�لعتز�ز بحكومتنا وموؤ�ص�صاتها. بدورها �أكدت �صعاد �لها�صمي- متقاعدة- 
بان توجه �لهيئة نحو حتديث بيانات �ملتقاعدين ب�صكل ��صتباقي �صاهم يف توفري 
ملر�كز  �ملتكررة  �لييزيييار�ت  عييبء  عنهم  يرفع  حيث  �ملتقاعدين  على  و�لوقت  �جلهد 
�أي تغيري طييارئ على حالة  وعند وجييود  �صنوياً  �لبيانات  �أجييل حتديث  �لهيئة من 

�ل�صتحقاق خلل �لعام وهو ما ي�صهم يف حت�صني جودة حياة �ملتقاعدين.
و�أ�صار علي مطر �ملزروعي- متقاعد- �إىل �ن حتديث �لبيانات ب�صكل ��صتباقي يج�صد 
مو�كبة �لهيئة لعمليات �لتحول �لإلكرتوين يف �لدولة، كما �أنه يحقق مطلباً هاماً 
مر�كز  عن  بعدهم  �أو  حياتهم  ظييروف  ت�صعفهم  ل  �لذين  �ملتقاعدين  طلبات  من 
�خلدمة من تلبية متطلبات �لتحديث، ولذلك تاأتي هذه �خلدمة لتعالج و�حد�ً من 
�لتحديات �لهامة لفئات متنوعة مثل �ملتقاعدين من كبار �ل�صن و�أ�صحاب �لهمم 

ر ما ي�صكل �أمر�ً �إيجابياً �إىل حد كبري. و�لن�صاء و�لق�صّ

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��ييصييد  بيين  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ��صتقبل 
�إك�صبو  مبقر  �م�س  �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل”، 
جمهورية  رئي�س  ميياركيييييز،  دوكييي  �إيييفييان  �لرئي�س  فخامة  دبييي،   2020
كولومبيا �ل�صديقة �لذي يزور �لدولة حالياً على ر�أ�س وفد رفيع �مل�صتوى 
�صمن زيارة ر�صمية ي�صارك خللها يف �حتفالت �ليوم �لوطني لبلده يف 
�صمو  ح�صره  �لييذي  �للقاء،  خييلل  �جلانبان  و��صتعر�س   .2020 �إك�صبو 
�ل�صيخ مكتوم بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�س 
�ل�صاحتني �لإقليمية  �مل�صتجد�ت على  �ملالية، جممل  �لوزر�ء وزير  جمل�س 
�لعاملي  �لتعايف  معدلت  لت�صريع  �ملبذولة  �جلهود  مقدمتها  ويف  و�لعاملية، 
ملجالت  تكثيف  من  �ملقبلة  �ملرحلة  تتطلبه  وما  كوفيد19-،  جائحة  من 
�لقت�صادية،  ل�صيما  �لقطاعات،  خمتلف  قييدرة  لتاأكيد  �ليييدويل  �لتعاون 
�صاحب  و�أكيييد  �لييعييامل.  تيياريييخ  ميين  �ل�صتثنائية  �ملرحلة  هييذه  تخطي  على 

�صهدت تطور�ً  و�لتي  �لإميييار�ت  دوليية  �لوثيقة مع  �لتعاون  بعلقات  بييلده 
يف  �ل�صر�كة  علقات  تعميق  خلل  من  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  مييد�ر  على  لفتاً 
�ل�صباب،  وتنمية  �لأعمال  ريييادة  �أهمها  ومن  �حليوية  �لقطاعات  من  عدد 
مثمناً �لدعم �لكبري �لذي قدمته دولة �لإمار�ت لكولومبيا يف تطويرهما 
�إيفان  �لرئي�س  وّجييه  كما  �لتنموية.  وخططها  توجهاتها  مع  يتو�فق  مبا 
دوكي ماركيز �لتهنئة �إىل دولة �لإمييار�ت قيادة و�صعباً مبنا�صبة ��صت�صافة 
�إك�صبو 2020 دبي، و�لذي و�صفه باأنه ميثل فر�صة مثالية لتوثيق عرى 
يعترب  �لكبري  �حلييدث  و�أن  و�لإمييييار�ت،  كولومبيا  بني  و�لتعاون  �ل�صد�قة 
�لتطوير  م�صمار  يف  جمييييدد�ً  �لييعييامل  منها  ينطلق  مهمة  من�صة  كييذلييك 
متخطياً مرحلة �صعبة يف تاريخه بتحديات كبرية جلبتها جائحة كوفيد-

�آل مكتوم،  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو  �صاحب  �صهد  ذلييك،  �إىل   .19
�لتعاون  حول  تفاهم  مذكرة  تبادل  ماركيز  دوكي  �إيفان  �لرئي�س  وفخامة 
�ملذكرة  بتبادل  وقييام  و�حلوكمة،  �لتجربة �حلكومية  �مل�صرتك يف جمييالت 
�لييوزر�ء مع معايل  �صوؤون جمل�س  �لقرقاوي، وزير  معايل حممد عبد�هلل 

برو�بط  �لإميييار�ت  دوليية  �عتز�ز  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو 
�لنظر  �تفاق وجهات  و�لتعاون مع جمهورية كولومبيا يف �صوء  �ل�صد�قة 
يتعلق  ما  يف  �لييروؤى  وتطابق  و�لدولية،  �لإقليمية  �لق�صايا  جممل  حييول 
باأهمية �أخذ �لعلقات �لثنائية �إىل م�صتويات �أرقى تخدم م�صالح �ل�صعبني، 
�أمله  عن  �صموه  و�أعيييرب  �ل�صديقني.  للبلدين  �لتنمية  طموحات  وحتقق 
خمتلف  يف  �لبّناء  و�لتعاون  �لتقارب  من  مزيد�ً  �ملقبلة  �ملرحلة  ت�صهد  �أن 
ت�صمح  جديدة  و��صتثمارية  �قت�صادية  قنو�ت  بفتح  �لهتمام  مع  �ملجالت، 
بنفاذ كولومبيا �إىل �أ�صو�ق �ملنطقة عرب �لإمار�ت بكل ما تتمتع به من بنية 
لوج�صتية قوية تدعم رو�بطها �لتجارية و�لقت�صادية �لر��صخة مع �أ�صو�ق 
منطقة جغر�فية يقطنها نحو ملياري ن�صمة، كما ت�صمح لقطاعات �لأعمال 
و�أمريكا  كولومبيا  �أ�ييصييو�ق  �إىل  بالنفاذ  �لييدوليية  يف  �لعاملة  و�ل�صتثمار�ت 
�للتينية، خا�صة �لنا�صئة منها و�لتي حتمل بدورها �لعديد من �لفر�س 
�لتجاري  �لتبادل  م�صتوى  رفييع  على  �لرتكيز  مييع  �لييو�عييدة،  �ل�صتثمارية 
و�ل�صياحي و�لتعاون �لتقني بني �لبلدين. و�أكد �لرئي�س �لكولومبي �عتز�ز 

كولومبيا،  جمهورية  يف  �لرئا�صة  موظفي  كبرية  فرينانديز،  بيياول  ماريا 
ومبا ي�صهم يف تعزيز �ل�صتفادة من �لتجربة �لإمار�تية �لر�ئدة يف جمال 
جتربتها  م�صاركة  على  �لإميييار�ت  دوليية  وحر�س  �حلكومي،  �لعمل  تطوير 
و�صعيها  و�ل�صديقة،  �ل�صقيقة  �ل�صعوب  �ملجال مع خمتلف  �لر�ئدة يف هذ� 
لتبادل �لأفكار و�لروؤى �لتي تخدم يف �لرتقاء مبنظومة �لعمل �حلكومي 
�آل مكتوم،  �صعيد  �أحمد بن  �ل�صيخ  �صمو  �للقاء  وتعزيز خمرجاتها. ح�صر 
رئي�س هيئة دبي للطري�ن �ملدين �لرئي�س �لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت 
�أحمد بن حممد  2020 دبي، و�صمو �ل�صيخ  رئي�س �للجنة �لعليا لإك�صبو 
بن ر��صد �آل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي للإعلم، و�صمو �ل�صيخ من�صور بن 
و�مل�صوؤولني. وي�صم  �لييوزر�ء  �آل مكتوم، وعدد من معايل  ر��صد  حممد بن 
و�ل�صياحة  �لتجارة  وزييييرة  �لكولومبي،  للرئي�س  �مليير�فييق  �لر�صمي  �لييوفييد 
�لأعمال،  �لبيئة، وجمموعة من رجال  �ل�صحة، ووزييير  و�ل�صناعة، ووزييير 
�لييتييعيياون �لقائمة  حيييييث يبحث �لييوفييد خيييلل تييو�جييده يف �لييدوليية فيير�ييس 

و�مل�صتقبلية ومتطلبات حتقيق �ل�صتفادة للجانبني من ور�ئها.
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اأخبـار الإمـارات
�لإمار�ت تدين ب�سدة �لهجوم 
�لإرهابي يف جنوب غرب �لنيجر

•• اأبوظبي -وام:

�أد�نيييت دوليية �لإميييار�ت ب�صدة �لهجوم �لإرهييابييي �لييذي وقييع يف جنوب غرب 
جمهورية �لنيجر و�أ�صفر عن مقتل �لع�صر�ت. 

و�أكيييدت وز�رة �خلييارجييييية و�لييتييعيياون �ليييدويل �أن دولييية �لإمييييار�ت تييعييرب عن 
جلميع  �لييد�ئييم  ورف�صها  �لإجيير�مييييية،  �لأعييمييال  لهذه  �ل�صديد  ��صتنكارها 

�أ�صكال �لعنف و�لإرهاب �لتي تتنافى مع �لقيم و�ملبادئ �لإن�صانية.
كما �أعربت �لوز�رة عن خال�س تعازيها ومو��صاتها لأهايل وذوي �ل�صحايا 

جر�ء هذه �جلرمية �لنكر�ء ومتنياتها بال�صفاء �لعاجل جلميع �مل�صابني.

�أكادميية �لعلوم �ل�سرطية بال�سارقة تختتم برنامج 
رماية تخ�س�سيا ملنت�سبي �لد�خلية �لبحرينية

•• ال�شارقة-وام:

�لرماية  بييرنييامييج  �ل�صرطية  �لييعييلييوم  بيياأكييادميييييية  �لييتييدريييب  �إد�رة  �ختتمت 
�لتكتيكي �لتخ�ص�صي �لذي نظمته على مد�ر �أ�صبوعني مب�صاركة عدد من 

�ل�صباط و�صف �ل�صباط بوز�رة �لد�خلية مبملكة �لبحرين.
لقائه  خلل  �لأكادميية  عام  مدير  �لعثمني  خمي�س  حممد  �لعميد  و�أكييد 
منت�صبي �لربنامج عمق ومتانة �لعلقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت ومملكة 
�لبحرين وقيادة و�صعبي �لبلدين لفتا �إىل �أن هذه �لرب�مج �لتدريبية تعد 
ثمرة �لعلقات �لأخوية و تهدف �إىل تبادل و�كت�صاب �خلرب�ت �لعملية يف 

ميادين �لعمل �لأمني و�ل�صرطي و �لإطلع على �أف�صل �ملمار�صات.

   �لإمار�ت تدين حماولة �حلوثيني ��ستهد�ف جاز�ن وخمي�س م�سيط بطائرتني مفخختني
•• اأبوظبي-وام:

ملحاولت  �ل�صديدين  و��صتنكارها  �إد�نتها  عن  �لإمييار�ت  دولة  �أعربت 
�ملدنية  و�لأعيان  �ملدنيني  ��صتهد�ف  �لإرهابية،  �حلوثي  ميلي�صيات 
باململكة  م�صيط  وخمي�س  جيييياز�ن  يف  ومييتييعييمييدة  ممنهجة  بطريقة 
�لييعييربييييية �ليي�ييصييعييودييية �ليي�ييصييقيييييقيية، ميين خيييلل طييائييرتييني مفخختني، 

�عرت�صتهما قو�ت �لتحالف.
و�أكييدت دوليية �لإمييار�ت يف بيان �صادر عن وز�رة �خلارجية و�لتعاون 
�لدويل �أن ��صتمر�ر هذه �لهجمات �لإرهابية جلماعة �حلوثي يعك�س 
�لقو�نني  بجميع  و��صتخفافها  �ليييدويل  للمجتمع  �ل�صافر  حتديها 

و�لأعر�ف �لدولية.
وحثت �لييوز�رة �ملجتمع �لدويل على �أن يتخذ موقفا فوريا وحا�صما 

لوقف هذه �لأعمال �ملتكررة �لتي ت�صتهدف �ملن�صاآت �حليوية و�ملدنية 
�لعامليني،  �لقييتيي�ييصيياد  و��ييصييتييقيير�ر  �لييطيياقيية  و�إميييييد�د�ت  �ململكة،  و�أمييين 
يعد ت�صعيد�  �لأخييرية  �لآونيية  �لهجمات يف  ��صتمر�ر هذه  �أن  موؤكدة 
خطري�، ودليًل جديد�ً على �صعي هذه �مللي�صيات �إىل تقوي�س �لأمن 

و�ل�صتقر�ر يف �ملنطقة.
وجددت �لوز�رة ت�صامن دولة �لإمييار�ت �لكامل مع �ململكة �إز�ء هذه 
تهديد  و�حييد �صد كل  و�لوقوف معها يف �صف  �لإرهابية،  �لهجمات 
�إجييير�ء�ت  ميين  تتخذه  مييا  كييل  يف  ودعمها  و��صتقر�رها،  �أمنها  يطال 

حلفظ �أمنها و�صلمة مو�طنيها و�ملقيمني على �أر��صيها.
و�أكد �لبيان �أن �أمن �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أمن �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية كل ل يتجز�أ و�أن �أي تهديد �أو خطر يو�جه �ململكة تعتربه 

�لدولة تهديد�ً ملنظومة �لأمن و�ل�صتقر�ر فيها.

ي�سارك بقمة موؤمتر ويب يف ل�سبونة بح�سور 104 �آالف م�سارك من 170 دولة

عمر �سلطان �لعلماء: حكومة �لإمار�ت ت�ستقطب �لعقول ومتكنها من �مل�ساركة يف �بتكار �حللول �ملدعومة بالذكاء �ل�سطناعي

�لإمار�ت تفوز بالع�سوية �لكاملة لالحتاد �لدويل للمخرتعني »�يفيا«�سحة حت�سل على �لعتماد �ملرموق من مركز �لعتماد �لأمريكي للتمري�س

بالتز�من مع �حتفاالت �لدولة باليوبيل �لذهبي لتاأ�سي�سها

�أبوظبي ت�ست�سيف �لقمة �لعاملية لقياد�ت �لعمل �لتطوعي يف دي�سمرب �ملقبل

•• ل�شبونة-وام: 

�أكد معايل عمر بن �صلطان �لعلماء 
�ل�صطناعي  لييلييذكيياء  دولييية  وزيييير 
وتطبيقات  �لييرقييمييي  و�لقييتيي�ييصيياد 
�لييعييمييل عيين بييعييد �أن حييكييوميية دولة 
�لإمار�ت تتبنى تر�صيخ بيئة حا�صنة 
ت�صتقطب  �ملتقدمة،  للتكنولوجيا 
وتبني  ومتكنها  و�ملييو�هييب  �لعقول 
للم�صاركة  وخييرب�تييهييا،  مييهييار�تييهييا 
�بييتييكييار �حلييلييول و�آليييييييات �لعمل  يف 
�ل�صطناعي.  بييالييذكيياء  �ملييدعييوميية 
جييياء ذلييييك، خيييلل ميي�ييصيياركيية عمر 
حو�رية  جل�صة  يف  �لعلماء  �صلطان 
�حلييكييوميية يف جمال  "دور  بييعيينييو�ن 
�صاركت  �ل�صطناعي"،  �ليييذكييياء 
�لرئي�صة  يورد�نوفا  تاليمكا  فيها 

��صتقطاب  يف  �لإمييييييييييييار�ت  دولييييييية 
�أ�يييييصيييييحييييياب �لييييعييييقييييول و�ملييييييهييييييار�ت 
تقدمي  يف  وباإ�صهاماتها  و�ملو�هب، 
حلول مبتكرة يف خمتلف �ملجالت 

للعامل.
 web" قييميية  �أن  بييالييذكيير  جييدييير 
�لعام  هييذ�  جتمع   ،"summit
�أكر 104 �آلف م�صارك من نحو 
 1130 من  و�أكيير  دوليية،   170
 2000 مييييين  و�أكييييييييير  ميييتيييحيييدثيييا 
�لنا�صئة، و�أكر  �صركة تكنولوجية 
�لأعيييميييال  رو�د  مييين   1000 مييين 
و�مليي�ييصييتييثييمييرييين، وتيينيياقيي�ييس �إعيييييادة 
�لتكنولوجيا  �ييصيينيياعيية  تيييعيييرييييف 
�لييييتييييطييييور�ت  ظيييييل  �لييييعيييياملييييييييية، يف 
�مليييتييي�يييصيييارعييية �ليييتيييي ييي�ييصييهييدهييا هذ� 

�لقطاع على خمتلف �مل�صتويات.

وحياة  �حلكومي  �لعمل  كفاء  على 
�ملجتمع و�حتياجات �أفر�ده.

�إن  �لعلماء  �صلطان  عمر  �أ�صاف  و 
حكومة دوليية �لإمييار�ت تعمل على 
تعزيز �لوعي باأهمية و��صتخد�مات 
حيييليييول �لييييذكيييياء �ل�يييصيييطييينييياعيييي يف 
بناء  خييلل  ميين  �حلكومي،  �لعمل 
�لييكييو�در �لوطنية وقييد مت  قيييدر�ت 
ليقودو�  منهم   300 نحو  تاأهيل 
جهود ن�صر �ملعرفة يف جهاتهم مبا 
�ملهار�ت  بناء  جهود  دعم  يف  ي�صهم 
م�صتد�مة.  �أ�ص�س  على  و�لييقييدر�ت 
للذكاء  �لييدوليية  وزييير  ��صتعر�س  و 
�لرقمي  و�لقت�صاد  �ل�صطناعي 
بعد،  عييييين  �ليييعيييميييل  وتيييطيييبيييييييقيييات 
جتييربيية دوليييية �لإمييييييار�ت يف جمال 
و�لقت�صاد  �ل�ييصييطيينيياعييي  �لييذكيياء 

"غلوبال  ملييينيييتيييدى  �ليييتييينيييفيييييييذيييية 
�صيتيزن" �صمن �أعمال قمة موؤمتر 
ويب "web summit"، �لتي 
�لربتغالية  �لييعييا�ييصييميية  يف  عييقييدت 
ل�صبونة، بح�صور �أكر 104 �آلف 

م�صارك من نحو 170 دولة.
وقيييال �إن حييكييوميية دولييية �لإمييييار�ت 
توؤمن باأهمية �لذكاء �ل�صطناعي 
يف �ييصيينيياعيية �مليي�ييصييتييقييبييل، وتيييييدرك 
ينطوي  �ليييتيييي  �لييتييحييديييات  حييجييم 
ي�صهد  �ليييذي  �لييقييطيياع  هيييذ�  عليها 
تييطييور� مييتيي�ييصييارعييا، وتييعييمييل يف ظل 
تييهيييييئيية �لبيئة  �ليييروؤيييية عييلييى  هيييذه 
�لتي  �لييتيينييظيييييمييييية  و  �لييتيي�ييصييريييعييييية 
تيي�ييصييميين �ل�يييصيييتيييخيييد�م �لأخيييلقيييي 
�لتكنولوجيا  ليييهيييذه  و�مليييي�ييييصييييوؤول 
�إيجاباً  ييينييعييكيي�ييس  مبيييا  �مليييتيييقيييدمييية، 

عييييدد من  �إىل  وتيييطيييرق  �ليييرقيييميييي، 
�حلكومية  و�ملييي�يييصيييارييييع  �ملييييبييييادر�ت 
�لهادفة لتعزيز ��صتخد�مات �أدو�ت 
و�لذكاء  �ملييتييقييدميية  �لييتييكيينييولييوجيييييا 
تبني  �إىل  وليييفيييت  �ل�يييصيييطييينييياعيييي، 
�لذكاء �ل�صطناعي  �لدولة حلول 
�لنفط  قييطيياعييات حيييييوييية مييثييل  يف 
و�لغاز، وغريها. و تناول �لتوجهات 
�جلديدة يف حكومة دولة �لإمار�ت 
�ملبادئ  وثيييييقيية  تيي�ييصييميينييتييهييا  �ليييتيييي 
�لع�صرة للخم�صني عاماً �ملقبلة من 
على  تركز  و�لتي  �لييدوليية،  م�صرية 
و�لتقني،  �لرقمي  �لتفوق  حتقيق 
وبناء �لقت�صاد �لأف�صل و�لأن�صط 
�ملو�هب  يف  و�ل�صتثمار  �لعامل،  يف 

و�لعقول و�ملبتكرين.
بدور  باجلل�صة  �مل�صاركون  �أ�ييصيياد  و 

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي للخدمات  ح�صلت �صركة 
�ل�صحية "�صحة" ممثلة يف د�ئرة 
�ملرموق  �لعتماد  على  �لتمري�س 
�لأمريكي  �لعيييتيييمييياد  مييركييز  مييين 
للتمري�س وهو من �أكرب �لهيئات 
�لدولية �لتي متنح �لعتماد�ت يف 
لتميز  �لتمري�صي،  �لتميز  جمال 
قطاع �لتمري�س يف من�صاآت �صركة 
خدمات  �أف�صل  "�صحة" بتقدمي 
�مل�صتمر  �لييتييمييرييي�ييصييي  �لييتييعييليييييم 
�لتمري�صية  �ليييرعيييايييية  وتيييقيييدمي 

�لتخ�ص�صية على �أكمل وجه.
قبل  ميين  �لتميز  �صهادة  منح  يتم 
مييركييز �لعييتييميياد �لأميييرييييكيييي بعد 
خ�صعت  حيييييييث  �إجييييييييييير�ء�ت  عيييييدة 
�لتمري�صي  �ليييتيييعيييليييييييم  بييييير�ميييييج 
يف  �لييتييمييرييي�ييس  د�ئييييرة  يف  �مل�صتمر 
دقيق  لييتييقييييييييم  "�صحة"  �ييصييركيية 

•• نونبريغ-وام:

�لعربية  �لإميييييييييار�ت  دولييييية  فيييييازت 
�ملتحدة بالع�صوية �لكاملة بالحتاد 
"�يفيا".  لييلييمييخييرتعييني  �لييييييدويل 
�جلمعية  �جتماع  خلل  ذلك  جاء 
�لييعييمييومييييية ليييلحتييياد �أمييي�يييس على 
للأفكار  �ليييدويل  �ملييعيير�ييس  هام�س 
و�لخييرت�عييات و�لبييتييكييار�ت " �إينا 
" �ملقام حاليا يف مركز �ملعار�س يف 

مدينة نونبريغ �لأملانية .
و�أعيييرب �ملييخييرتع �لمييار�تييي �أحمد 
جمان رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية 
�صكره  عيين  �لإمييار�تييييية  �ملخرتعني 
حممد  بيين  حييمييد�ن  �ل�صيخ  ل�صمو 
عهد  ويل  مييكييتييوم  �آل  ر��يييصيييد  بييين 
دبيييي ودعييمييه مليي�ييصييرية �لإخيييييرت�ع يف 
�لمار�ت و معايل ح�صة بنت عي�صى 
�ملجتمع  تنمية  وزيييييرة  حييميييييد  بييو 
�جلمعية  تاأ�صي�س  مبادرة  لدعمها 

�لعمل  تييعييزيييز  تييعييمييل عييلييى  �ليييتيييي 
�ليييتيييطيييوعيييي يف جميييييال �لخييييييرت�ع 
و�ملعرفة  �لإخيييييييرت�ع  وعييييي  ونيي�ييصيير 
ودعييييييم �ليييييقيييييدر�ت �ليييوطييينييييييية فيه 
ومتثيل �ملخرتعني �لإمار�تيني يف 

�ملحافل �لدولية.
للجمعية  �لكاملة  �لع�صوية  تتيح 
يف �حتاد �ملخرتعني �لعاملي �لعمل 

عييلييى �لرتييييقيييياء بيياملييخييرتعييني من 
�لناحية �لفنية وتطوير مهار�تهم 
�ملتخ�ص�صة  �لييدور�ت  يف  و�مل�صاركة 
و�مللتقيات  و�ملييعييار�ييس  و�مليييوؤمتييير�ت 
وتوفري  �خلييرب�ت  وتبادل  �لدولية 
لإبر�ز  للمخرتعني  كييافيية  �ل�صبل 
�إعلميا  ودعييمييهييم  �إخييرت�عيياتييهييم 

وفنيا وقانونيا.

يف  للتمري�س  �لييتيينييفيييييذي  �ملييدييير 
"�صحة" �إن �حل�صول على  �صركة 
هذ� �لعتماد �ملرموق يعد �إجناز�ً 
�لتمري�صي  �لييتييميييييز  يييعييزز  مييهييمييا 
توفري  مييع  �ملر�صى  نتائج  وجيييودة 
بيييييئييات عييمييل �آمييينييية و�إيييجييابييييية يف 
�حل�صول  �أن  و�أ�صافت  "�صحة". 
عيييليييى �لعييييتييييميييياد �لأميييييرييييييكيييييي يف 
�مل�صتمر  �لييتييمييرييي�ييصييي  �لييتييعييليييييم 
�صركة  �أهييييد�ف  �أحيييد  مييع  يتما�صى 
�ملمر�صني  تييزويييد  وهييو  "�صحة" 
و�ملييميير�ييصييات بيياملييعييرفيية و�مليييهيييار�ت 
يف  للم�صاعدة  يحتاجونها  �لييتييي 
وي�صلط  �مليير�ييصييى  رعيياييية  حت�صني 
هذ� �لإجناز �ل�صوء على �لأهمية 
"�صحة"  �يييصيييركييية  تييوليييييهييا  �ليييتيييي 
من  �مل�صتمر  �لتمري�صي  للتعليم 
خييييلل �مليييميييار�يييصييية �لييقييائييميية على 
للكو�در  خييا�ييصيية  �لعلمي  �لييدليييييل 

�لتمري�صية.

�مل�صتمر  �لييتييعييلييم  عيييليييى  حتييير�يييس 
�لتمري�صية  لكو�درها  و�لتدريب 
�لإ�صتعد�د  �أمت  عيييليييى  ليييييييكيييونيييو� 
وتعمل  �لعملية  و�جباتهم  لتاأدية 
�لإمار�ت  وبنات  �أبناء  تاأهيل  على 
�لتمري�س  قيييطييياع  يف  �لييعييامييلييني 
وتهيئ  وحتثهم  �لييعييايل  �لييتيياأهيييييل 
تعليمهم  ملييو��ييصييليية  �لييفيير�ييس  لييهييم 
�ل�صهاد�ت  �أعييلييى  على  و�حليي�ييصييول 

�صيا�صات  مر�جعة  خلله  مت  جد�ً 
و�إجيييييير�ء�ت �لييعييمييل لييلييوقييوف على 
�لتمري�صي  �لتعليم  بر�مج  جييودة 
من  و�لييتييحييقييق  ومتيييييزهييا  �مل�صتمر 
�لمتياز  مييعييايييري  �أعيييليييى  تييطييبيييييق 
خدماتالتعليم  يف  و�لييييتييييفييييوق 

�لتمري�صي �مل�صتمر.
و�أكد �لدكتور طارق فتحي �لرئي�س 
�أن  "�صحة"  ليي�ييصييركيية  �لييتيينييفيييييذي 
�أهمية  كيييو�درهيييا  تيييويل  "�صحة" 
كبرية خا�صة �لكو�در �لتمري�صية 
�لتي تعد ركن �أ�صا�صي يف منظومة 
�ليي�ييصييحييييية فيييهيييم على  �لييييرعيييياييييية 
تو��صل د�ئم ومبا�صر مع �ملر�صى 
ويييجييب �أن يييكييونييو� مييوؤهييليييييني يف 
�لتخ�ص�صية  �لتمري�صية  �لرعاية 
�ل�صرب  ميييين  كيييبيييري  قيييييدر  وعييييلييييى 
و�لييتييحييمييل خييييلل تييعييامييلييهييم مع 

�ملر�صى وذويهم.
"�صحة"  �يييصيييركييية  �ن  و�و�ييييييصييييييح 

متكنهم  �لتي  �خلييرب�ت  و�كت�صاب 
بكل  �إليه  �ملوكلة  �ملهام  �إجنيياز  من 

ثقة و�قتد�ر.
و�أ�صاف �أن ح�صول �صركة "�صحة" 
مركز  من  �ملرموق  �لعتماد  على 
للتمري�س  �لأمييريييكييي  �لعييتييميياد 
�عرت�ف مهم وم�صتحق من جهة 
عيياملييييية ميييرميييوقييية وميي�ييصييهييود لها 
�لتعليم  بييير�ميييج  بييتييميييييز  و�ييصييهييادة 
�صركة  يف  �مليي�ييصييتييميير  �لييتييمييرييي�ييصييي 
خيييدميييات  جيييميييييييع  يف  "�صحة" 
�لتمري�صي  و�لييتييدريييب  �لتعليم 
�لتي تقدمها للكو�در �لتمري�صية 
خا�صة مبا ي�صهم يف متيز خدمات 
ييي�ييصييهييد جميع  �ليييتيييي  �لييتييمييرييي�ييس 
�صركة  ميينيي�ييصيياآت  ميييع  �ملييتييعييامييلييني 
متميزة  خدماتهم  �أن  "�صحة" 
رحيمة  وميييعييياميييليييتيييهيييم  وعيييليييمييييييية 

و�إن�صانية.
�ملهري  قالت عائ�صة  ومن جانبها 

•• اأبوظبي-الفجر: 

تيي�ييصييتيي�ييصيييييف مييوؤ�ييصيي�ييصيية �لإميييييييار�ت 
للجهود  �لييييدولييييييييية  و�ليييير�بييييطيييية 
�لعاملية  "�لقمة  �ليييتيييطيييوعييييييية 
�لتي  �لتطوعي"  �لعمل  لقياد�ت 
ريييييادة  "دور  �ييصييعييار  �ييصييتييقييام حتيييت 
�لييعييمييل �لييتييطييوعييي: �لييتييعييامييل مع 
خطة  وبيينيياء  كوفيد19-  جائحة 
تعايف م�صتد�مة" يف  �أبوظبي من 

�ملقبل. دي�صمرب   5 �إىل   3
وتيي�ييصييكييل �ليييقيييمييية ميينيي�ييصيية ر�ئييييييدة، 
�ملنظمات  وممثلي  �لييقيير�ر  ل�صناع 
�لتطوعي  ليييليييعيييميييل  �لييييوطيييينييييييييية 
�لييييقييييادمييييني ميييين �أكييييييير ميييين 50 
�ل�صرت�تيجيات  مليينيياقيي�ييصيية  دوليييية 
�لتطوعي.  لييلييعييمييل  �مليي�ييصييتييقييبييلييييية 
ذكرى  �لقمة مع  �نعقاد  ويتز�من 
دولة  لتاأ�صي�س  �لييذهييبييي  �ليوبيل 

�لتطوعي  �لعمل  م�صتقبل  حييول 
يلتقي  حيييييث  �أ�يييصيييا�يييصييييييياً؛  حييييافييييز�ً 
لقادة  �لييعيياملييييية  "�ل�صبكة  �أعيي�ييصيياء 
لوجه  وجييهييا  �لتطوعي"  �لييعييمييل 
جائحة  بييييييدء  مييينيييذ  مييييييرة  لأول 
كييورونييا وذلييك للجتماع يف وقت 
�أهمية خا�صة يف جمال �لعمل  له 
�لعامل  يو��صل  حيث  �لتطوعي؛ 
جائحة  �آثيييييييار  ملييكييافييحيية  جييييهييييوده 
ب�صكل  و�لييييعييييمييييل  كوفيد19- 
متو��صل و�لتخطيط للتعايف من 

�آثار �جلائحة وتبعاتها.
نيكول  �ل�صيدة  قالت  جهتها،  من 
�صرييلو، �ملدير �لتنفيذي للر�بطة 
�لتطوعية  ليييليييجيييهيييود  �لييييدولييييييييية 
�لدولية  "�لر�بطة   :"IAVE"
�ملوؤ�ص�صة  هييي  �لتطوعية  للجهود 
تكر�س  �ليييتيييي  �ليييوحيييييييدة  �لييعيياملييييية 
جهودها ب�صكل كلي لدعم تطوير 

�أحمد  �يييصيييعيييادة  قييييال  مييين جييهييتييه، 
�لرئي�س  �لييي�يييصيييامييي�يييصيييي،  طييييالييييب 
�لييتيينييفيييييذي ملييوؤ�ييصيي�ييصيية �لإميييييييار�ت: 
�أن يتم �ختيار  "ي�صعدنا وي�صرفنا 
�حلدث  هييذ�  ل�صت�صافة  �أبوظبي 
بالتعاون  وذلييك  �ملييرمييوق،  �لعاملي 
�لدولية  �لر�بطة  يف  �صركائنا  مع 
ت�صكل  حيث  �لتطوعية؛  للجهود 
مل�صرية  ��يييصيييتيييكيييمييياًل  �ليييقيييمييية  هيييييذه 
�لر�بطة  مييع  و�ييصيير�كييتيينييا  تييعيياونيينييا 
�لعلقة  ذ�ت  �لدولية  و�ملنظمات 
وم�صروعاتنا  بيير�جميينييا  لتطوير 
مرونة  تعزيز  �أجيييل  ميين  �ملتنوعة 

�ملجتمع وبناء جمتمع �أف�صل". 
متطوعو  �أن  �إىل  �ييصييعييادتييه  ولييفييت 
ميييوؤ�يييصييي�يييصييية �لإمييييييييييييار�ت �ليييتيييزميييو� 
بو�جبهم  كيييورونيييا  جييائييحيية  �أثييينييياء 
وم�صوؤولياتهم �ملجتمعية وحتقيق 
مفاهيم �خلدمة �لعامة؛ ذلك �أنه 

�لذي  �ملتحدة،  �لعربية  �لإميييار�ت 
حتتفل فيه �لدولة يف 2 دي�صمرب 
�لذكرى  مييع  يتز�من  كما  �ملقبل، 
�ل�صنوية �لي 50 لتاأ�صي�س �لر�بطة 

�لدولية للجهود �لتطوعية.
مميزة  نخبة  �لييقييميية  وت�صتقطب 
�لذين  �لييدوليييييني  �ملتحدثني  ميين 
وتطلعاتهم  �آر�ئيييهيييم  �صي�صاركون 
لل�صتجابة  �لبيييييتيييييكيييييار  حيييييييول 
�مل�صتجد،  كوفيد19-  جلييائييحيية 
متكينية  بيييييييئييية  خيييليييق  وكيييييييفييييييية 
�مل�صاركون  �صيناق�س  كما  للتطوع. 
�ليييتيييطيييوعيييي  "�لعمل  مييييفييييهييييوم 
وجائحة كوفيد19-"، كما �صيتم 
�لتاأهب  درو�ييس  �ل�صوء على  �إلقاء 
ملييو�جييهيية �ليييكيييو�رث، وغييريهييا من 
�حلو�رية  و�جلل�صات  �ملو�صوعات 
و�لجتماعات  �لرية،  و�لنقا�صات 

على هام�س �لقمة.

وبالرغم من مو�جهتهم لتحديات 
غري م�صبوقة �إل �أنهم و�جهو� كل 
وعيييييزم وعطاء  بيي�ييصييغييف  �ليي�ييصييعيياب 
مل�صاعدة �لآخرين و�لعمل يد�ً بيد 
للتغلب على �جلائحة يف �لإمار�ت. 
�أحييييمييييد طالب  �يييصيييعيييادة  و�أ�يييييصييييياف 
للقمة  "��صت�صافتنا  �ل�صام�صي: 
�لتطوعي  �لعمل  لقياد�ت  �لعاملية 
للمرحلة  �لييييطييييريييييق  �يييصيييتيييميييهيييد 
حول  �لعاملي  �حليييو�ر  ميين  �لتالية 
م�صتقبل �لعمل �لتطوعي، و�لذي 
�لعيييييييييييييييي �ملوؤمتر  خلل  �صي�صتكمل 
�لتطوعي  للعمل   26 �لي  ييييييييييييييييياملي 
للجهود  �ليييييدولييييييييييية  لييييليييير�بييييطيييية 
�صت�صت�صيفه  و�ليييذي  �لتطوعية، 
�أبوظبي  يف  �لإميييار�ت  دوليية  �أي�صاً 

عام 2022".
للنقا�س  ميينيي�ييصيية  تيييوفيييري  وييييعيييد 
�لهادف  �ل�صرت�تيجي  و�لتو��صل 

بالتعاون مع  �ملييوؤثيير  هييذ� �حلييدث 
ر�صالة  نييوجييه  �لإميييييار�ت  موؤ�ص�صة 
�ييصييوييياً على  قييييادرون  بيياأنيينييا  للعامل 
فيه  يحتل  �أفيي�ييصييل  م�صتقبل  بيينيياء 

�لعمل �لتطوعي مكانة بارزة".
بييحييفييل خا�س  �ليييقيييمييية  وتييخييتييتييم 
للمتطوعني  �جلييييو�ئييييز  ليييتيييوزييييع 
�ملتميزين خلل فعالية �حتفالية 
للتطوع''  �لعاملي  "�ليوم  مبنا�صبة 
دبي؛   2020 �إكيي�ييصييبييو  يف  �ييصييتييقييام 
�لتطوعية  جليييهيييودهيييم  تيييقيييديييير�ً 
معر�س  يف  بذلوها  �لتي  �لكبرية 

�إك�صبو 2020 دبي.
وييييييقيييييام هيييييييذ� �حلييييييييدث متيييهيييييييد�ً 
26 للعمل  �ليييي  �لييعيياملييي  لييلييمييوؤمتيير 
�لدولية  ليييلييير�بيييطييية  �ليييتيييطيييوعيييي 
لييلييجييهييود �لييتييطييوعييييية، وهيييو �أكرب 
و�ملمار�صني  للخرب�ء  عاملي  جتمع 
�صيتم  و�لييييييييييييذي  �مليييييتيييييطيييييوعيييييني، 

�لعمل �لتطوعي على نطاق عاملي 
مررنا  لييقييد  وتيييطيييوييييره.  �ييصييامييل 
و�لعمل  �لييتييغيييييري  ميييين  بييييياأوقيييييات 
ميييين هذه  ييي�ييصييلييم  �ليييتيييطيييوعيييي مل 

�لتغري�ت".
�لر�بطة  يف  "�أجرينا  و�أ�ييصييافييت: 
بحثاً  �لتطوعية  للجهود  �لدولية 
�لعمل  قيييادة  ميينييظييمييات  دور  حيييول 
كوفيد- جائحة  �أثيينيياء  �لتطوعي 
19، وجرى جمع بيانات من 67 
دولييية حيييول �لييعييامل؛ حيييييث �أظهر 
�ل�صلبية  �لييتييبييعييات  بع�س  �لييبييحييث 
�لناجمة عن وباء كورونا و�لعديد 
و�جهتها  �ليييتيييي  �ليييتيييحيييدييييات  مييين 
�لعاملة  و�ملييوؤ�ييصيي�ييصييات  �مليينييظييمييات 
يف جميييال �لييعييمييل �لييتييطييوعييي، كما 
�حللول  حتديد  يف  �لبحث  �صاعد 
جائحة  مييييع  لييلييتييعييامييل  �مليييبيييتيييكيييرة 
"بتنظيم  مييينيييوهييية:  كورونا"، 

��صت�صافته يف �أبو ظبي �أو�خر �لعام 
منذ  تاأجيله  بعد  وذلييك   2022
كوفيد  وبييياء  ب�صبب   2020 عييام 
– 19.  وي�صتقطب هذ� �ملوؤمتر، 
�لذي يحتفل بالذكرى �خلم�صني 
�لذين  �مل�صاركني  �آلف  لإقييامييتييه، 
�لتطوعي  �ليييقيييطييياع  يف  يييعييمييلييون 
م�صاركة  عن  ف�صًل  �لعامل،  حول 
و��صتك�صاف كيفية �لعمل �مل�صرتك 
�لأمييييل ومو��صلة  بيينيياء  �أجييييل  ميين 
�لتحديات  مو�جهة  على  �لييقييدرة 
وتقوية  �حلييييييياة  جييييودة  وحتيي�ييصييني 

�ملجتمع.

منال بنت حممد تهنئ �لقيادة �لر�سيدة و�ل�سيخة فاطمة باالإجناز �لعاملي

�لإمار�ت �لأوىل �إقليميا و�لـ 24 عامليا بتقرير �ملر�أة و�ل�سالم و�لأمن
•• دبي-وام:

هناأت حرم �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
مكتوم  �آل  ر��صد  بن  بنت حممد  منال  �ل�صيخة  �صمو  �لرئا�صة  �صوؤون  وزييير 
رئي�صة جمل�س �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�صني رئي�صة موؤ�ص�صة دبي للمر�أة 
�لقيادة �لر�صيدة و �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة �لحتاد �لن�صائي 
ملوؤ�ص�صة  �لأعلى  �لرئي�صة  و�لطفولة  �لأعلى للأمومة  �ملجل�س  رئي�صة  �لعام 
�ملتحدة  �لعربية  �لإميييار�ت  دوليية  بتحقيق  �لإمار�ت"  "�أم  �لأ�صرية  �لتنمية 
�ملركز �لأول �إقليميا وتقدمها �إىل �ملركز 24 عامليا يف تقرير �ملر�أة و �ل�صلم 
و �لأمن 2021 �ل�صادر عن معهد جورج تاون للمر�أة و�ل�صلم و�لأمن يف 
و��صنطن حمققة قفزة نوعية مبعدل 20 مركز� عامليا عن �لن�صخة �ملا�صية 

من هذ� �لتقرير �لذي ي�صدر كل عامني.
و  للدولة  �جلييديييد  �لعاملي  �لإجنييياز  هييذ�  �إن  �ملنا�صبة  بهذه  �صموها  قالت  و 

�لدعم  �لهام ناجت عن  �لييدويل  �لتقرير  بهذ�  �أد�ئها  �لقفزة يف  حتقيق هذه 
�مل�صتمر �لذي تقدمه �لقيادة �لر�صيدة و �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك 
مللف �لتو�زن بني �جلن�صني تر�صيخا للنهج �لثابت يف دعم �ملر�أة �لذي تاأ�ص�صت 
عمل  �لتي  �لت�صريعية  للتعديلت  ونتيجة  عييامييا،   50 قبل  �لييدوليية  عليه 
عليها جمل�س �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�صني مع �صركائه �حلكوميني من 
�لوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية على قانون �لأحو�ل �ل�صخ�صية وقانون تنظيم 
و�لكر�هية  �لتمييز  وقانون  �لأ�صري  �لعنف  قانون  و�إ�صد�ر  �لعمل  علقات 
�مليير�أة يف  بيانات  �لتحديث على  �إىل  �ل�صمان �لجتماعي بال�صافة  وقانون 
 20 �أكر من  �صملت  �لربملان، �صمن تعديلت وقو�نني و�صيا�صات جديدة 

مادة ت�صريعية خلل �لعامني �ملا�صيني.
و �أ�صافت �صمو �ل�صيخة منال بنت حممد بن ر��صد �آل مكتوم �إن هذ� �لأد�ء 
�ملتميز للإمار�ت بهذ� �لتقرير �لهام و حتقيقها �ملركز �لأول على م�صتوى 
�لنوعية  و�لقفز�ت  �لإجنيياز�ت  �صل�صلة  �إىل  ي�صاف  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة 

للدولة خلل �ل�صنو�ت �لأخرية بالتقارير و�ملوؤ�صر�ت �لعاملية �ملعنية باملر�أة 
و�لتو�زن بني �جلن�صني ما يعك�س �أولوية هذ� �مللف يف روؤية وتوجيهات �لقيادة 
�لر�صيدة �لتي تعرب عنها �خلطط �ل�صرت�تيجية �مل�صتقبلية للدولة و�لتي 
تركز على تعزيز م�صاركة �ملر�أة مبختلف �ملجالت يف �خلم�صني عاما �لقادمة 
للدولة �صمن �لهتمام بال�صتثمار يف �لإن�صان ب�صفة عامة مع �لرتكيز على 
�لدور �لقت�صادي و�لجتماعي و�ل�صيا�صي للمر�أة ودعم م�صاركتها يف  دعم 

قطاعي �لأمن و�ل�صلم وزيادة �لوعي حول �لنوع �لجتماعي.
و �أ�صارت �صموها �إىل �أن هذ� �لإجناز �ملتعلق باملر�أة و �لأمن و �ل�صلم يتز�من 
مع ��صت�صافة دولة �لإمار�ت ملعر�س �إك�صبو 2020 دبي وما يعك�صه من ثقة 
�ملجتمع �لدويل باأنها و�حة للأمن و�ل�صلم ت�صارك يف �صنعه �ملر�أة بجو�ر 
�لرجل .. كما يعك�س �ملكت�صبات �لتي ح�صلت عليها من حيث �لأمن و�حلماية 

و�ل�صلم �صمن منظومة متكاملة لدعم دورها يف خمتلف �ملجالت.
و قالت �صموها �إن جمل�س �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�صني ومن خلل �جلهود 

�ملتو��صلة لفريق عمله �لذي ي�صم كفاء�ت وطنية من �لرجال و�لن�صاء يف 
�لروؤى  حتقيق  يف  رئي�صيا  فاعل  يكون  �أن  على  حري�س  متنوعة  قطاعات 
�لفر�س  تكافوؤ  لتعزيز  ر�ئييدة  و�صيا�صات  مبادر�ت  عرب  �لوطنية  و�لأهييد�ف 
ومر�كز  �لقيادية  �ملييو�قييع  يف  �ملييير�أة  متثيل  ن�صبة  من  وتزيد  �جلن�صني  بني 
�صنع �لقر�ر مبختلف �لقطاعات م�صرية �إىل �أن �ملجل�س ب�صدد �لإعلن عن 
�لفرتة  خلل  تطويرها  على  عمل  �لتي  �مل�صتقبلية  �ل�صرت�تيجية  خطته 
�ملا�صية بالتعاون مع مكتب رئا�صة جمل�س �لييوزر�ء يف وز�رة �صوؤون جمل�س 
تركز  و  �لحتييادييية  �جلهات  من  �لعديد  مع  و�لتن�صيق  وبالت�صاور  �ليييوزر�ء 
و�لطلع  �لفجو�ت  �صد  مرحلة  من  تنقلنا  جديدة  �آفيياق  ��صت�صر�ف  على 
على �أف�صل �ملمار�صات �إىل مرحلة و�صع �لدولة كم�صدر لأف�صل ممار�صات 
�لأوىل عامليا يف  �لدول  بالإمار�ت لقائمة  �لتو�زن بني �جلن�صني و�لو�صول 
�لتو�زن بني �جلن�صني و�لعمل على ت�صنيف �لدولة عامليا منوذجا يحتذى 

به يف هذ� �ملجال.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -الفجر:

للخروج  ذهيينييي  ع�صف  جل�صة  بال�صارقة  �لب�صرية  �مليييو�رد  د�ئيييرة  نظمت 
�إبييد�عييييية ومييبييتييكييرة ت�صهم يف يف حتييقيييييق مييزيييد من  بييتييو�ييصيييييات و�أفيييكيييار 

�لنجاحات يف تطبيق خطتها �ل�صرت�تيجية �لقادمة.
عقدت �جلل�صة يف فندق �صنرتو روتانا �ل�صارقة ، بح�صور �صعادة �لدكتور 
رئي�س  �ل�صارقة  لإمييارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  بن خادم ع�صو  �صلطان  طارق 
د�ئرة �ملو�رد �لب�صرية . و�صمت مدر�ء �لإد�ر�ت ونو�بهم وموظفي �لد�ئرة 
من خمتلف �مل�صتويات �لوظيفية وجميع �لوحد�ت �لتنظيمية بالد�ئرة . 

و�أد�رها ونظمها مكتب �لتخطيط �ل�صرت�تيجي بالد�ئرة .
على  نقا�صها  يف  �رتكزت   ، جمموعات  على  �مل�صاركني  توزيع  خللها  ومت 

�ل�صامية  �لييروؤى  على  �لقائمة  �ل�صرت�تيجية  �لييد�ئييرة  توجهات  حميياور 
ل�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي ع�صو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�صارقة ، وتوجيهات �ملجل�س �لتنفيذي بالإمارة ، ومبادئ 
موؤ�صر�ت  نتائج  �إىل  بالإ�صافة   . 2071م  �لإميييار�ت  وموؤية   ، �خلم�صني 
حماور   3 �لنقا�س  �صم  حيث  للد�ئرة.   �ل�صابقة  �ل�صرت�تيجية  �خلطة 
�لب�صري  �ملييورد  ��صتد�مة   : 8 حميياور فرعية وهي  رئي�صية تفرعت منها 
وحمورممكنات  و�لبتكار،  و�لتطوير  �لب�صري  �ملييورد  متكني  حييوت  �لتي 
رقمية مبتكرة �لذي �صم �لتحول �لرقمي و�لذكاء �ل�صطناعي ، وحمور 

�أد�ء موؤ�ص�صي متميز �لذي �صمل �ل�صمعة �ملوؤ�ص�صية و�ل�صر�كات �لفعالة. 
�إىل �خلييروج مببادر�ت  �لييد�ئييرة من خييلل تنظيم هييذه �جلل�صة  وتهدف 
ودر��صة   ، �خلم�صني  مبادئ  مع  ومو�ءمتها  �لب�صري  �ملييورد  تنمية  تعزز 

وتطبيق �أف�صل �ملمار�صات �ملحلية و�لعاملية يف جمال تنمية �ملو�رد �لب�صرية 
، وتعزيز دور �لد�ئرة يف �لإمارة عرب حتقيق موؤ�صر�ت �أد�ء عالية . ودعم 
م�صتوياتهم  مبختلف  و�إ�صر�كهم  �لييد�ئييرة  دورموظفي  ومتكني  وتعزيز 

�لوظيفية يف ر�صم �خلطط �ل�صرت�تيجية �لقادمة . 
و�أكد رئي�س �لد�ئرة �صعادة �لدكتور طارق �صلطان بن خادم �هتمام �لد�ئرة 
ببذل �أق�صى �جلهود للرتقاء باملورد �لب�صري عمًل بروؤية �صاحب �ل�صمو 
�ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي ع�صو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
يف  بييالإمييارة  و�لنجاحات  �لإجنيييياز�ت  م�صرية  مو�كبة  يف  �ل�صارقة  �إميييارة 
جميع �ملجالت . وتنفيذ�ً لتوجيهاته �حلكيمة يف ت�صخري كافة �ملقومات 
�لتنمية  �أ�ييصييل  ي�صكل  �لييييذي  �لييبيي�ييصييري  �لعن�صر  لنه�صة  و�لإمييكييانيييييات 
�مل�صتد�مة.  و�أ�صاد بنتائج �جلل�صة و�لأفكار �لبتكارية �لتي َخُل�َصت �إليها. 

موؤكد�ً �أهمية تنظيم جل�صات �لع�صف �لذهني �لتي �عتربها من�صة هامة 
بكافة  ترتقي  �لتي  �ملقرتحات  وطييرح   ، �لنظر  وجهات  و  �لأفييكييار  لتبادل 
جو�نب �لعمل.  و�أكد حر�س �لد�ئرة على ��صتقبال جميع �لآر�ء و�لأفكار 
�لأجيال  روؤيييية  ��صت�صر�ف  و   . للتطوير  ركيييييزة  ت�صكل  �لتي  و�ملييقييرتحييات 

�لقادمة يف ت�صخري �إمكانيات �مل�صتقبل للنه�صة �لب�صرية .
وقد �صهدت �جلل�صة مناق�صات مثمرة وتفاعل و��صح من قبل �ملوظفني 
. �لذين حر�صو� على �مل�صاركة وطرح �لأفكار �لتطويرية للرتقاء بكافة 

�لأعمال �لتي تخدم �ملورد �لب�صري  ، وت�صهم يف �لتنمية �مل�صتقبلية . 
�لتنفيذية  و�حللول   ، �ملبتكرة  �لأفييكييار  من  بعدد  �جلل�صات  خرجت  وقييد 
لكافة �ملحاور �ملطروحة ، على �أن يتم مناق�صتها ودر��صتها ملرحلة �لتطبيق 

. �صعياً ل�صياغة م�صتقبل �أف�صل للمو�رد �لب�صرية يف �إمارة �ل�صارقة. 

مو�رد �ل�سارقة يف جل�سة ع�سف ذهني لتطوير م�ستقبل �ملو�رد �لب�سرية

تطلقه وز�رة �لت�سامح و�لتعاي�ش خالل �لفرتة من 14 وحتى 20 نوفمرب �حلايل

�ملهرجان �لوطني للت�سامح ينطلق بن�سخة عاملية حتمل ر�سالة �سالم للجميع من �إك�سبو 2020 دبي
•• اأبوظبي- وام: 

�أعلن معايل �ل�صيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�صامح 
و�لتعاي�س عن �إطلق �لدورة �ل�صنوية �خلام�صة، للمهرجان 
14 وحتى  �لفرتة من  و�لتعاي�س خلل  للت�صامح  �لوطني 
20 نوفمرب �حلايل، يف �إك�صبو 2020 دبي و�لذي تنظمه 

�لوز�رة كل عام ، حتت �صعار على نهج ز�يد.
وقال معايل �ل�صيخ نهيان بن مبارك.. �إن �ملهرجان �لوطني 
ي�صادف  لأنه  �أكر عمقا،  يك�صب معان  �لعام  للت�صامح هذ� 
مع  �إي�صا  يت�صادف  كما   ، باخلم�صني  �لإمييييار�ت  �حييتييفييالت 
�لعامل  �لإمييار�ت  2020 دبي حيث حتت�صن  �إك�صبو  �نعقاد 
وز�رة  قييررت  ولذلك  وحتدياته،  وطموحاته  باآماله  �أجمع 
�أن يكون �ملهرجان عامليا باملعني �ملطلق  �لت�صامح و�لتعاي�س 
للكلمة، حيث تنظم �أغلب �أن�صطته و�صط كل ممثلي �لعامل يف 
�إك�صبو 2020 دبي، كما تربز مبادر�ته و�أن�صطته �لرئي�صية 
مو�صوعات �إن�صانية مت�س �هتمامات كافة �لأمم و�ل�صعوب، 
�إىل  بالنظر  عامليون  جميعهم  ومتحدثيه  �صيوفه  �إن  بييل 
�إىل  ينطلق  �لعام  هذ�  فاملهرجان  ولذ�   ، ومكانتهم  مكانهم 

�آفاق رحبة بحلة عاملية مميزة.
" �إننا نعتز كثري� باأن عمل وز�رة �لت�صامح  و�أ�صاف معاليه 
�لدولة  موؤ�ص�س  و�أفعال  لأقييو�ل  حي  و�لتعاي�س هو جت�صيد 
�لعظيم، �ملغفور له �لو�لد �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان 
ططيب �هلل ثر�ه"، وهو �لذي كان مثاًل وقدوة يف �حلر�س 
�لأمل  و�لأخيييييوة  و�لييتييعيياييي�ييس  �لت�صامح  مييبييادئ  تييعييزيييز  عييلييى 
و�لعمل �مل�صرتك ، يف �لدولة و�لعامل ، وكان مثاًل يف �لولء 
و�لنتماء للدين �حلنيف وللوطن �لعزيز وللأمة �خلالدة 
وكان مثاًل يف �لتو��صل �لإيجابي مع �لآخرين ، ويف �لقدرة 

على فهم و�حرت�م �لثقافات و�حل�صار�ت �ملختلفة".
وقييييال مييعيياليييييه �إن �ييصييفييات �لييتيي�ييصييامييح و�لييتييعيياييي�ييس و�لأخيييييوة 
�لإن�صانية، تتج�صد بو�صوح يف �أعمال و�أقو�ل و�إجناز�ت قادة 
�ل�صكر  بعظيم  �أتقدم  �أن  ي�صرفني  و�إنييه  �ملخل�صني،  �لدولة 
وفائق �لحرت�م �إىل �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، و�إىل �صاحب �ل�صمو 
�ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ، و�إىل �أخيه �صاحب 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  �ل�صيخ حممد بن  �ل�صمو 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة ملا قدموه من �إجناز�ت 
�لعامل يف  لييلإمييار�ت مكانتها �ملرموقة يف  ومييبييادر�ت جعلت 

جمالت �لت�صامح و�لتعاي�س و�لأخوة �لإن�صانية.
وعن تفا�صيل �أن�صطة ومبادر�ت �ملهرجان �أ�صار معاليه �إىل 
كافة  توفري  على  تاأكيده  مييع  �لرئي�صية  �لنقاط  ميين  عييدد 

�لتفا�صيل عنها لكافة و�صائل �لإعلم.
مدى  على  �صت�صتمر  �ملهرجان  �أن�صطة  �إن   .. معاليه  وقييال 
�أ�ييصييبييوع كييامييل مييين 14 وحييتييى 20 مييين �ليي�ييصييهيير �جليييياري، 

وتت�صمن �أن�صطة لل�صركاء من �لوز�رت و�لهيئات و�ملوؤ�ص�صات 
�لرئي�صية  �لأن�صطة  تنطلق  فيما  و�مليييد�ر�يييس،  و�جلييامييعييات 
لتذكر  نوفمرب،   16 يف  دقيقة،   11.16 �ل�صاعة  متييام  يف 
�ليوم  ذ�ت  ي�صادف  و�لذي  للت�صامح  �لعاملي  باليوم  �جلميع 
ميين كييل عييييام، و�صي�صهد هيييذ� �ليييييوم جمييمييوعيية كييبييرية من 
�لتالية،  �لنقاط  يف  �خت�صارها  ميكننا  �لعاملية  �لفعاليات 
و�ييصييتييوفيير �ليييييوز�رة كييافيية �لييتييفييا�ييصيييييل عييرب خمييتييلييف و�صائل 

�لإعلم: 

�أوال: �إطالق �لتحالف �لعاملي للت�سامح : 
تاريخي  م�صهد  للت�صامح يف  �لعاملي  �لتحالف  �إعييلن  �صيتم 
يتعهد فيه �جلميع ببذل كافة �جلهود �ملمكنة لتعزيز ثقافة 
فريدة  عاملية  مييبييادرة  وهييي  �ل�صلمي،  و�لتعاي�س  �لت�صامح 
من نوعها، تنطلق من �لإمييار�ت �إىل �لعامل، لتكون مبثابة 
من�صة متنحنا �لفر�صة جلعل �لت�صامح و�لتعاي�س جزًء� ل 
يتجز�أ من حياتنا كمو�طنني عامليني، و�صيمثل هذ� �حلدث 
باجلميع  بالرتحيب  �لقوي  �لتز�منا  عن  للتعبري  فر�صة 
وفهم �حتياجاتهم و�حرت�مها و�لعمل دون توقف للو�صول 

�إىل �ملعرفة �مل�صرتكة و�لإثر�ء �ملتبادل من �أجل �لب�صرية.

"نحو  �الأدي��ان  بني  �مل�سرتكة  �لعاملية  �لقمة  ثانيًا: 
عامل مرت�حم"..

ونوؤكد �إن كافة �لفعاليات �لرئي�صية للمهرجان �صيحت�صنها 
2020 دبي، حيث تطلق وز�رة �لت�صامح و�لتعاي�س  �إك�صبو 
�لقمة �لعاملية �مل�صرتكة بني �لديان حتت �صعار "نحو عامل 
مييرت�حييم ميين خيييلل �لييتيي�ييصييامييح و�لييتييفيياهييم بييني �لأديان" ، 
�أنحاء  خمتلف  ميين  دينية  قييييياد�ت  يح�صرها  �لقمة  وهييذه 
للحو�ر  دبيييي   20202 �إكيي�ييصييبييو  �إىل  �صيح�صرون  �لييعييامل، 
و�لتو�صل �إىل فهم م�صرتك و�لبحث عن ما يجمع �لب�صرية 

و�لبعد �ل�صر�عات و�لنزعات �لطائفية �ملقيتة.
�ملهرجان قامات عاملية مهمة للحديث يف هذه  وي�صت�صيف 
�خلارجية  وزييير  نائبة  �صرييني  مارينا  �صعادة  منهم  �لقمة 
تييعييزيييز �لإنيي�ييصييانييييية مييين خييييلل �لتعاون  �لإيييييطييييايل حييييول 
�لعاملي و�حلييو�ر بني �لأديييان، وكذ� ف�صيلة �لدكتور حممد 
�لإميان  ق�صية  ويييتيينيياول  �ل�صريف  �لأزهييير  وكيل  �لييدوييينييي 
بيرتو  �لكاردينال  يتناول  كما  �لإن�صانية،  �لقيم  يف  �ملتجذر 
بارولني �أمني �صر دولة �لفاتيكان �أهمية �لتعددية و�لأخوة 
كييطييريييق نييحييو جمييتييمييع ميييرت�بيييط ، فيييييمييا يييتيينيياول معايل 
�ملتحدة  لييلأمم  �ل�صامي  �ملمثل  مور�تينو�س،  ميغيل  �ل�صيد 
يحفز  �لنييقيي�ييصييامييات  جت�صري  ق�صية  �حليي�ييصييار�ت،  لتحالف 
عييدد كبري من  �إىل  �إ�صافة  �لأدييييان،  و�حليييو�ر بني  �لتفاهم 
�لقادة �لدينني �لذي تري نقا�صاتهم �لقمة، يف مناخ يعمه 

�لت�صامح و�لتعاي�س و�لأخوة �لإن�صانية.
ثالثاً: منتدى �ل�صباب �لعاملي يف �إك�صبو 2020 دبي.. من 
و�قع حر�صنا على و�صل ر�صالة �لت�صامح و�لتعاي�س و�حلو�ر 
�إىل �صباب �لعامل، باعتبارهم �لفئة �لأهم يف عاملنا، �صتطلق 
�لوز�رة "منتدى �ل�صباب �لعاملي" حتت عنو�ن "من �ل�صباب 
�ىل �لتفكري يف �مل�صتقبل" و�لذي ي�صلط �ل�صوء على حاجة 
�لعامل للم�صاركة و�ل�صتفادة من �لقدر�ت �لإبد�عية لل�صباب 
�ملنتدى  و�صيكون  و�لتخ�ص�صات،  �جلن�صيات  خمتلف  ميين 
�لعاملية  �ل�صبابية  و�ملييو�هييب  �لييقييييياد�ت  ل�صت�صافة  فر�صة 
م�صتد�مة يف  بيير�مييج  وبيينيياء  �مل�صتقبل  حييول  روؤيييتييهييا  لييطييرح 
جميع �ملجالت، تكون قادرة على مو�كبة �لتغري�ت �ل�صريعة 
مع  ر�صالته  يف  يتكامل  �ملنتدى  �أن  م�صيفا  تنتهي،  ل  �لتي 
�لعاملية  ن�صخته  يقدم  �لييذي   " �لت�صامح  "فر�صان  برنامج 
�لن�صخة  بهذه  وي�صارك  دبييي،   2020 لإك�صبو  �ملخ�ص�صة 
ممثل و�حد عن كل دولة م�صاركة يف معر�س �إك�صبو "192 
تعزيز  �إىل  �لييربنييامييج  ويييهييدف  دولة"،   192 ميين  ميي�ييصييارك 

 ، حييييياة  كيياأ�ييصييلييوب  �لت�صامح  �أهييمييييية  و�ييصييرح  �لت�صامح  ثقافة 
عليه  �لقيا�س  ميكن  كنموذج  �لإمييار�تييييية  �لتجربة  وطيييرح 

من �أجل عامل مت�صامح.

لل�سالم  ي�سدو  �لعامل  �لت�سامح"  "�أ�سو�ت  ر�ب��ع��ًا: 
و�ملحبة و�الأخوة �الإن�سانية يف �إك�سبو 2020 دبي..

�أهييمييييية وجيييوٍد فاعل  يييومييه �لأول  �ملييهييرجييان ويف  يييوؤكييد  كما 
�إىل  ر�صالتنا  حتمل  �ن  ميكنها  و�ملو�صيقى  للفنون  وحيوي 
وجيييد�ن �لييعييامل يف كييل مييكييان، ميين خييلل مييبييادرة "�أ�صو�ت 
وتعاطف  وحمبة  �صلم  �أن�صودة  عن  عبارة  �لت�صامح" وهي 
هذ�  يف  وي�صارك  و�ل�صعوب،  �لأمم  كافة  �إىل  �لإميييار�ت  من 
�لت�صامح  وز�رة  �نييتييجييتييه  �لييييذي  �لإنييي�يييصييياين  �لييفيينييي  �لييعييمييل 
يف  �مل�صاركة  �لعامل  دول  ميثلون  ا  �صخ�صً  219 و�لتعاي�س 
ر�ييصيياليية حييب وقبول  �لييعيير�ييس  ويييقييدم  دبيييي،   2020 �إك�صبو 
وتعاي�س متناغم وتعاطف، ووعد بفر�س متجددة للجميع.

خام�سًا: "موؤمتر �لت�سامح و�ل�سمولية من �أجل حقوق 
�ملر�أة"..

�ملييهييرجييان خم�ص�صا لإبيييير�ز  �ليييثييياين مييين  �ليييييييوم  و�ييصيييييكييون 
�مليير�أة ودورهييا �حليوي يف تعزيز قيم �لت�صامح  ودعم جهود 
موؤمتر  �ملهرجان  ينظم  ولييذ�  وعامليا"،  "حمليا  و�لتعاي�س 
خلل  من  �ملر�أة"،  حقوق  �أجل  من  و�ل�صمولية  "�لت�صامح 
"دور  �لأوىل  �لنقا�صية  �حللقة  تتناول  نقا�صيتني،  حلقتني 
�لأعييييير�ف �لجييتييميياعييييية يف نيي�ييصييوء �لييفييجييوة بييني �جلن�صني" 
و�لتعاي�س  �لييتيي�ييصييامييح  قيييييم  غييير�يييس  كيييييفييييية  �إىل  وتييتييطييرق 
�لت�صامح  "�أهمية  فتتناول  �لثانية  �حللقة  �أمييا  ومتكينها، 
�ملتحدثون  �له�صة" ويركز  �لبيئات  يف  و�ل�صمول  و�لتعاي�س 
كما  م�صتقر،  �جتماعي  ن�صيج  بناء  �إعيييادة  كيفية  على  فيها 
يحتفي �ملهرجان مبنجز�ت �ملر�أة �لإمار�تية يف هذ� �ملجال، 

�لعامل  �نحاء  كافة  من  �صخ�صيات  ي�صم  �ملوؤمتر  �أن  موؤكد� 
ومن خمتلف �لثقافات و�ملد�ر�س �لفكرية.

ووجه معايل �ل�صيخ نهيان بن مبارك دعوة مفتوحة لكافة 
و�لهيئات  �ليييوز�ر�ت  من  و�لتعاي�س  �لت�صامح  وز�رة  �صركاء 
للم�صاركة يف  و�ملييحييلييييية و�خلييا�ييصيية  و�ملييوؤ�ييصيي�ييصييات �لحتييياديييية 
�لأن�صطة �لتفاعلية �ملتاحة للجميع، كما دعا معاليه طلب 
�ملد�ر�س و�جلامعات، و�جلمهور �لعاملي يف �إك�صبو 2020 دبي 
مل�صاركتنا تعزيز ثقافة �لت�صامح و�لتعاي�س، معرب� عن �أمله 
�أن حتظى هذه �لن�صخة من �ملهرجان �لوطني للت�صامح  يف 
�صتم  �لأن�صطة  كافة  �أن  موؤكد�  �إك�صبو،  رو�د  كافة  مب�صاركة 
�لفر�صة  لإتيياحيية  �لييييوز�رة،  موقع  خييلل  ميين  مبا�صرة  بثها 

للجميع للتعرف على هذه �لن�صطة.
�مل�صاركة  �لييدولييييية  �لجيينييحيية  كييافيية  بتفاعل  معاليه  و�أ�ييصيياد 
على  جناحا   192 تتجاوز  و�لييتييي  دبييي   2020 �إك�صبو  يف 
�لت�صامح  عيين  �خلييا�ييصيية  باأن�صطتها  �ملييهييرجييان  يف  �مليي�ييصيياركيية 

و�لتعاي�س �ل�صلمي.
�أن  "حر�صت وز�رة �لت�صامح و�لتعاي�س على  وقال معاليه.. 
تقدمها  �لتي  �ملتنوعة  �لأن�صطة  من  عييدد�  �ملهرجان  ي�صم 
�ليييييوز�رة مييع عيييدد كييبييري ميين �ملييوؤ�ييصيي�ييصييات و�لييهيييييئييات �ملحلية 
و�لدولية، �إ�صافة �إىل �ن�صطة م�صرتكة مع �لجنحة �لدولية 
�مل�صاركة يف �إك�صبو 2020 دبي و�ن�صطة �ل�صركاء و�ملوؤ�ص�صات 
�حلكومية ، و�صيتم توزيعها على كافة و�صائل �لإعلم موؤكد� 
�أن �إك�صبو 2020 دبي فر�صة هائلة لكي نف�صح �ملجال �أمام 
 192 تتجاوز  و�لتي  �ملعر�س  �مل�صاركة يف  �لعامل  كافة دول 
دولة لكي ت�صاركنا بفاعلية يف �ملهرجان، ولكي تتعرف �أي�صا 
�لت�صامح، ولذ�  �لإمار�تية يف جمال  �لتجربة  على مفرد�ت 
حر�صت �لوز�رة على �أن تنطلق �لأن�صطة من خلل عدد من 
�لأجنحة �لدولية باملعر�س، و�إذ� كنا تعتز ونفتخر بتجربتنا 
50 عاما  �لوطنية يف �لت�صامح و�لتعاي�س و�لتي بد�أت قبل 
�صلطان  بن  ز�يييد  �ل�صيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ص�س  �لو�لد  يد  على 
من  �لر�صيدة  قيادتنا  ورعاية  ثر�ه"،  �هلل  "طيب  نهيان  �آل 
�أي�صا بال�صتفادة من جتارب �لآخرين يف  فاإننا نعتز  بعده، 
�لت�صامح  �أن يعم  �لأ�صمى يتمثل يف  �ملجال، لأن هدفنا  هذ� 
و�ليي�ييصييلم كييافيية بييقيياع �لأر�ييييييس، وبييهييذ� �ملييعيينييي، فاملهرجان 
عاملية  وتييعيياييي�ييس  �ييصييلم  ر�ييصيياليية  للت�صامح مبييثييابيية  �لييوطيينييي 
كافة  �إىل  �جلميع  بتكاتف  دبي   2020 �إك�صبو  من  تنطلق 

�صعوب �لعامل.
يتم  �صوف  �ملهرجان  و�أن�صطة  بر�مج  كافة  �أن  معاليه  و�أكييد 
و�حلديثة،  �لتقليدية  �لإعييييلم  و�ييصييائييل  كييافيية  عييرب  ن�صرها 
�لو�صول للجميع، مرحبا مب�صاركة ومتابعة  �إىل  �صيعا منا 
كافة فئات �ملجتمع يف فعاليات �ملهرجان �لوطني للت�صامح، 
وم�صيد� باحت�صان �إك�صبو 2020 دبي لهذ� �حلدث باعترب 
�لو�صول  عيياملييييية ميييكيين ميين خييللييهييا  �أكيييرب من�صة  �إكيي�ييصييبييو 

بر�صائل �لت�صامح و�لتعاي�س �إىل �لعامل.

نهيان بن مبارك: 
و�لتعاي�س �لت�سامح  يف  جتربتنا  �لعامل  �سعوب  كافة  لن�سارك  دبي   2020 �إك�سبو  من  �ملهرجان  ينطلق  �أن  على  • حر�سنا 

ر�سالته عاملية  ويوؤكد  �ملهرجان  �أن�سطة  يرثي  عامليني  ومفكرين  دينني  وقادة  و�لأزهر  و�لفاتيكان  �ملتحدة  �لأمم  • م�ساركة 
�لعام هذه  �ملهرجان  مبادر�ت  �أهم  �ملر�أة  وموؤمتر  لل�سباب,  �لعاملي  و�ملنتدى  للت�سامح  �لعاملي  و�لتحالف  �لأديان  • قمة 

مكان كل  يف  �لإن�سان  �أجل  من  �سادقة  بجهود  و�لتعاي�س  للت�سامح  عاملية  كو�حة  �لإمار�ت  مكانة  عززت  �لر�سيدة  • قيادتنا 

�سباب �لإمار�ت ي�سممون كتابا م�سورً� عن �لقيم �لإمار�تية
•• دبي-الفجر: 

فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  رعيياييية  حتييت 
رئي�صة  �لإمار�ت"،  "�أم  مبارك  بنت 
رئي�صة  �لييييعييييام  �ليينيي�ييصييائييي  �لحتييييييياد 
�ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة 
�لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �لأعييلييى  �لرئي�صة 
�لحتادية  �ملوؤ�ص�صة  د�صنت  �لأ�صرية 
لييليي�ييصييبيياب ميييين جيييينيييياح �لييي�يييصيييبييياب يف 
دبيييييي،   2020 �كييي�يييصيييبيييو  ميييعييير�يييس 
للغة  �أبوظبي  مركز  مع  وبال�صر�كة 
�لعربية وبالتعاون مع هيئة �أبوظبي 
ت�صميم  ميي�ييصييروع  �ملييبييكييرة  للطفولة 

كتاباً م�صور� للقيم �لإمار�تية.
�ل�صيخة  �صمو  �أكدت  �ملنا�صبة  وبهذه 
م�صروع  �أن  ميييبيييارك،  بيينييت  فيياطييميية 
للقيم  ميييي�ييييصييييور�ً  كيييتيييابييياً  تيي�ييصييميييييم 
تيييرجيييميييًة جلهود  �لإمييييار�تييييييييية جيييياء 
يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإمييييار�ت  دوليية 
�حل�صاري  تيير�ثييهييا  عييلييى  �حليييفييياظ 
وثييقييافييتييهييا �ليييتيييي تيييو�رثييينييياهيييا عرب 
�لوطن  لأبناء  ومييا قدمته  �لأجيييييال 
لي�صكل  و�إبيييد�عيييي،  فييكييري  �إرث  ميين 
م�صوؤولية وطنية وتاريخية نحملها 
�للذين  �ملخل�صني  �صبابنا  �إىل  �ليوم 
من  ينطلق  �مل�صتقبل  �أن  ييييدركيييون 

وحي تر�ثنا وتاريخنا �لعريق.
هذه  يف  ي�صعنا  "ل  �صموها:  وقييالييت 
�ل�صرية  نيي�ييصييتييذكيير  �أن  �إل  �مليينييا�ييصييبيية 
�لعطرة للمغفور له باإذن �هلل �ل�صيخ 
"طيب  نهيان  �آل  �صلطان  بيين  ز�ييييد 
بها  تعبق  تييز�ل  ل  �لتي  ثر�ه"،  �هلل 
ين�س  مل  لقائد  و�لتو�ريخ،  �لأمكنة 
�ييصييعييبييه طيييييليية حييييياتييه فييحيي�ييصييد حباً 
يييزد�د ر�صوخاً يف ذ�كييرة �لوطن  جماً 
و�لأر�س و�لب�صر  �لذي ظل يحر�س 
كيييل �حلييير�يييس عييلييى �حليييفييياظ على 
لنهج  تعزيز�ً  قيمه،  وتر�صيخ  تر�ثه 
و�ملعا�صرة،  �لأ�ييصيياليية  بييني  �ليييتيييو�زن 
وميييا ز�لييييت دوليييية �لإميييييييار�ت يف ظل 
�ل�صيخ خليفة  �ل�صمو  �صاحب  قيادة 
�لدولة  رئييييي�ييس  نييهيييييان  �آل  ز�ييييد  بيين 
�ل�صمو  و�ييصيياحييب  �هلل"،  "حفظه 
مكتوم،  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ 

معانيها �لأجيال �لقادم، و�صيحر�س 
�لعربية  ليييليييغييية  �أبييييوظييييبييييي  مييييركييييز 
�ملييييحييييتييييوى مبييييا يليق  عيييليييى جيييييييودة 
و�جلمهور  عموما  �لكتب  بجمهور 
�لييعيياملييي لييدوليية �لإمييييار�ت على وجه 
�خلرب�ء  مييع  و�صيعمل  �خل�صو�س، 
باأ�صلوب  وتييقييدميييه  ميير�جييعييتييه  عييلييى 
�ملكتبة  �إىل  لي�صيف  ومبتكر  �صيق 
بني  يجمع  جديد  عن�صر�  �لعربية 

روعة �لفن و�أ�صالة �لقيم".
�يييصيييعيييادة �صناء  ثييميينييت  مييين جييانييبييهييا 
�ييصييهيييييل ميييديييير عيييييام هيئة  حميييميييد 
�جلهود  �ملييبييكييرة  للطفولة  �أبييوظييبييي 
�ليييكيييبيييرية �لييييتييييي تيييوليييييييهيييا �ليييقيييييييادة 
�ليي�ييصيييييخيية فاطمة  �حلييكيييييميية و�ييصييمييو 
�حلياة  جيييودة  لتعزيز  مييبييارك  بيينييت 
ورفيياهييييية �ملييجييتييمييع، و�ل�ييصييتييثييمييار يف 
بيينيياء �لإنيي�ييصييان وتييوفييري �أرقييييى �صبل 
�أهمية  موؤكدة  لييه،  و�لزدهيييار  �لنمو 
�لإمار�تية  �لقيم  غر�س  يف  �مل�صروع 
ملجتمع  �حلييي�يييصييياريييية  و�ملييييييوروثييييييات 
�لإميييييار�ت يف نييفييو�ييس �لأطيييفيييال منذ 
حياتهم،  ميييين  �لأوىل  �لييي�يييصييينيييو�ت 
تاأ�صيل  يف  �لهيئة  جييهييود  وتيير�ييصيييييخ 
�لتي  �لأ�صا�صية  �ل�صمات  جمموعة 
حددتها �لهيئة �صمن �أربعة جمالت 
رئي�صية تركز عليها لبلورة �صخ�صية 
�لأطفال وتعزيز �لإبد�ع لديهم عند 
ل�صمان  �لييثيياميين،  عامهم  �إمتييامييهييم 
�أفييي�يييصيييل تيينيي�ييصييئيية ليييهيييم و�إعيييييد�دهيييييم 
لييلييميي�ييصييتييقييبييل ليييييكييونييو� ميييوؤثيييريييين يف 

ترتجم  �ييصييييينيياريييوهييات  وتيي�ييصييميييييم 
�لقيم �لإمار�تية للأجيال، و�صتقدم 
كيييل �ييصييفييحيية مييين �ييصييفييحيياتييه قيمة 
وعاد�تنا  تييير�ثييينيييا  مييين  ميي�ييصييتييوحيياة 
بييعيييييون و�أ�ييصييلييوب �ملو�هب  �لأ�ييصيييييليية 
مرجعا  ييي�ييصييكييل  بيييحيييييييث  �لييي�يييصيييابييية، 
ميي�ييصييور� يييوثييق �مليييعييياين �لييتييي تقف 
على  و�نعكا�صاتها  �لقيم  تلك  عليها 
�ل�صباب و�ملجتمع، و�صنقوم باإطلقه 
�أبوظبي  مييعيير�ييس  يف  وميينيياقيي�ييصييتييه 
مبثابة  بيييات  �ليييذي  للكتاب  �لييييدويل 
للمحتوى  �ليييثيييقيييافييييييية  �حليييا�يييصييينييية 

�لفكري و�لإبد�عي".
من ناحيته قال �صعادة �لدكتور علي 
بن متيم رئي�س مركز �أبوظبي للغة 
�مل�صروع  �إطييلق  فعالية  يف  �لعربية 
�أك�صبو،  مبعر�س  �ل�صباب  جيينيياح  يف 
و�أكد بدوره �أهمية هذه �ملبادرة �لتي 
و�ييصييفييهييا بيياأنييهييا جتييمييع بيييني ثلثية 
توثيق  و�أن  و�ليييفييين،  و�لييلييغيية  �لييقيييييم 
م�صاهد �لقيم �لإمار�تية يف كتاب ل 
ميثل �ملجتمع �لإمار�تي بح�صب بل 
�لأ�صالة �لعربية، و�أن �لكتاب �صيتيح 
مييين خلل  �لييعيياملييييية  �إىل  �إييي�ييصييالييهييا 

معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب.
بييين متيييييييم: �صري�صم  �ييصييعييادة  وقيييييال 
�أ�صالة  �لييكييتيياب ميي�ييصيياهييد ميين وحيييي 
�ل�صباب  بييعيييييون  �لإميييار�تييييييية  �لييقيييييم 
وروؤ�هييييييييم، ورمبيييييا هيييم �لأقييييييدر على 
وع�صرنتها  ب�صيطة  بلغة  ترجمتها 
وتت�صرب  �لييعيياملييي  �مليي�ييصييهييد  لييتييو�كييب 

�ملتو�رثة من �لآباء و�لأجد�د وقالت 
�ل�صباب  بييييدور  "�إمياننا  مييعيياليييييهييا 
�ملوؤ�ص�س  �ليييو�ليييد  نييهييج  ميين  م�صتمد 
�صلطان  بيين  ز�يييد  �ل�صيخ  لييه  �ملغفور 
�ليييذي  ثييييير�ه  �هلل  طيييييب  نييهيييييان  �آل 
�لييوطيين وتنميته ل  بيينيياء  بييياأن  �آمييين 
طاقة  دون  ميين  يتحققا  �أن  ميييكيين 
بالقول  معاليها  وتابعت  �ل�صباب؛ 
باأن  م�صاركة �ل�صباب يف هذ� �لعمل 
�ييصييييي�ييصيييييف ليييهيييم خيييييييرب�ت جيييدييييدة 
و�لتميز  لييلبييد�ع  �آفيياقييا  لهم  ويفتح 
له  �صيكون  مييا  طاقاتهم  و��صتغلل 
�لأثييير  يف  نقل �صورة م�صرفة  بالغ 
و�أخلق  وتر�ثها  وثقافتها  لدولتنا 
كل  �ىل  وتييقيياليييييده  وعييياد�تيييه  �صعبها 

�ل�صعوب".
قييال �صعادة �صعيد  �لإطيييار،  ويف هييذ� 
�لقيم  برنامج  يحظى   ": �لنظري 
�لإمييار�تييييية بييرعيياييية ودعيييم كرميني 
مييين �ييصييمييو �ليي�ييصيييييخيية فيياطييميية بنت 
مبارك-�أم �لإمييار�ت-، ولقد �خرتنا 
�إطييييييلق هييييذه �ملييييبييييادرة خييييلل هذ� 
�ل�صباب  جييينييياح  يف  �لييعيياملييي  �ملييحييفييل 
�صباب  يجمع  �ليييذي  دبييي  �ك�صبو  يف 
�أكييير من  ميين  �لإمييييار�ت بنظر�ئهم 
190 دولة حول �لعامل؛ وملا للقيم 
و�لهوية �لإمار�تية من دور بتقدمي 
دولتنا  عن  متكاملة  �إيجابية  �صورة 

وجمتمعها".
"�صيتيح  �ليينييظييري:  �صعادة  و�أ�ييصيياف 
�لكتاب �مل�صور عن �لقيم �لإمار�تية 
�لييفيير�ييصيية لييليي�ييصييبيياب �ملييبييدعييني ر�صم 

�ملتبادل  على �لحرت�م  �أي�صاً  �لكر�م 
و�لت�صامح  �خليييري  وعييمييل  و�لييعييطيياء 
وخدمة  و�ليييتيييو��يييصيييع  و�لجييييتييييهيييياد 
�ل�صلم  لييوطيين  و�لنييتييميياء  �ملجتمع 

و�ملحبة".
وبناتي  "�أبنائي  �صموها:  و�ختتمت 
عليكم  �لأوفييييييييييياء،  �ليييوطييين  �ييصييبيياب 
تر�ثنا  بيييييياأن  �لييييوعييييي  كييييل  تيييعيييو�  �أن 
�لوطنية  �لييييييروة  هيييو  �حلييي�يييصييياري 
�أثيييق باأنها  لييدوليية �لإمييييييار�ت، �لييتييي 
�صتزدهر بجهودكم وهمتكم �لعالية 
هذ�  وييينييدرج  �ملعهودة".  وتفانيكم 
�لوطني  "�لربنامج  �صمن  �مل�صروع 
�لذي  �لإمار�تي"  �ليي�ييصييبيياب  لييقيييييم 
ييي�ييصييلييط �ليي�ييصييوء عييلييى �لييقيييييم �لتي 
و�لتي  �لإمييييييار�ت  �أبيينيياء  بييهييا  يتحلى 
�لتي  �لأخلقية  �لرتبية  من  تنبع 
و�لتي  و�ملد�ر�س  �ملنازل  يف  تعلموها 
�ملجتمعي  �لييرت�بييط  بتعزيز  ت�صاهم 

بني �جلميع
وت�صميم  تييطييويييره  عييلييى  و�ييصيييييعييمييل 
�لإمار�تي  �ل�صباب  ف�صوله  وتوثيق 
على �أن يتم ن�صره يف �لن�صخة �ليي 31 
 .2022 للكتاب  �أبييوظييبييي  ملييعيير�ييس 
�مل�صاركة  للمهتمني  ميييكيين  بييحيييييث 
�لإلكرتوين  �ملوقع  زيارة  من خلل 
https://values.youth.
وخمتلف    gov.ae/book
لها على من�صات  �لتابعة  �حل�صابات 

�لتو��صل �لجتماعي.
مت �إطلق �مل�صروع يف جناح �ل�صباب 
بح�صور  دبييييي   2020 �إكيي�ييصييبييو  يف 

جمل�س  رئي�س  �لدولة،  رئي�س  نائب 
�هلل"،  "رعاة  دبيييي  حيياكييم  �ليييييييوزر�ء، 
�أع�صاء  �ليي�ييصييمييو  �أ�ييصييحيياب  و�إخيييو�نيييه 
لييييلحتيييياد، حكام  �لأعييييلييييى  �ملييجييليي�ييس 
�ل�صيخ  �ل�صمو  و�صاحب  �لإمار�ت"، 
حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد 
�أبوظبي، نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
نف�س خطى  �مل�صلحة، م�صتمرة على 
بف�صائل  للتم�صك  �ملوؤ�ص�س  �لقائد 
ثقافة  يف  وتر�صيخه  �لييوطيين  تييير�ث 
�لييرو�بييط بني  تييدوم  �ملو�طنني حتى 

�ملا�صي و�حلا�صر و�مل�صتقبل".
ح�صارة  "لدينا  �ييصييمييوهييا:  وتييابييعييت 
كيييبيييرية وميييييييييوروث ثيييقيييايف غييينيييي مل 
�ليومية  �مليييميييار�يييصيييات  يف  ييينييحيي�ييصيير 
به  تتميز  �لتي  و�لتقاليد  و�لييعيياد�ت 
بل  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمييار�ت  دولة 
�إنها �أ�صمل و�أعمق لفكر وروؤى وقيم 
حييمييلييت يف طييييياتييهييا �أنييبييل �ملييعيياين يف 
بناء �لإن�صان، و�حرت�م �ملر�أة وتعزيز 
�ل�صباب  ومنح  �ملجتمع،  يف  مكانتها 
�لثقة و�لفر�صة للتحليق و�لبتكار، 
و�صون حقوق �لطفل وتهيئة �لبيئة 
�حلا�صنة لطاقاته �خللقة، وتقدير 
عطاء كبار مو�طنيها وتثمني دورهم 
يف نقل �خلييرب�ت و�ملعارف يف �أجو�ء 
�حييتييييياجيياتييهييم وتر�عي  مييع  تيينييا�ييصييب 
ومييتييطييلييبيياتييهييم، ومتكني  رغييبيياتييهييم 
�أ�صحاب �لهمم، لتحقيق م�صاركتهم 
�لييفيياعييليية و�لييفيير�ييس �ملييتييكييافييئيية لهم 
لي�س  مييتييجييانيي�ييس  جمييتييمييع  ظييييل  يف 
�أبناءها  تيي�ييصييرب  بيييل  وحيي�ييصييب  ذلييييك 

�ملزروعي  �صهيل  بيينييت  �ييصييمييا  مييعييايل 
وزيرة دولة ل�صوؤون �ل�صباب، و�صعادة 
�ملوؤ�ص�صة  عييام  مدير  �لنظري  �صعيد 
و�لرئي�س  ليييلييي�يييصيييبييياب  �لحتييييييادييييييية 
مركز  يف  لل�صرت�تيجية  �لتنفيذي 
و�يييصيييعيييادة �صر�ر  �ليييعيييربيييي،  �ليي�ييصييبيياب 
�ملجل�س  عيي�ييصييو  �لييفييل�ييصييي  بييالييهييول 
�لوطني �لحتادي و�ملدير �لتنفيذي 
ملوؤ�ص�صة وطني �لإمييار�ت، وعدد من 

�ل�صباب .
�أكدت معايل �صما بنت �صهيل فار�س 
�لكربى  �لأهيييمييييييية  عييلييى  �ملييييزروعييييي 
لدور  �لر�صيدة  �لقيادة  توليها  �لتي 
�ل�صباب و�إ�صهاماتهم ل�صيما �لدعم 
�ل�صيخة  �صمو  توليه  �لييذي  �خلا�س 
فيياطييميية بيينييت ميييبيييارك، ملييلييف متكني 
�ل�صباب و�ملر�أة و�لطفل. و�أعربت عن 
�صموها  لرعاية  وتقديرها  �متنانها 
ودعما لدور �ل�صباب يف تر�صيخ قيمنا 
ورثناها  �لييتييي  �ل�ييصيييييليية  وعييياد�تييينيييا 
�ملوؤ�ص�صني وحر�صها على  عن �لآبيياء 
جميع  يف  �لييوطيين  �صباب  دور  �بييير�ز 
لوطنه  �صفري  خري  لكونه  �ملييجييالت 
على  تعمل  �لتي  وحكومته  ودولييتييه 
�لتميز  مييقييتيي�ييصيييييات  كيييافييية  تيييوفيييري 
ليكونو�  �لمييييار�ت  و�ييصييابييات  ل�صباب 
ركيزة �أ�صا�صية يف بناء نه�صة �لوطن 

و�صريكا يف تنميته.
ودعت معاليها �ل�صباب �إىل �مل�صاهمة 
يف تطوير حمتوى  �لكتاب �جلديد 
ميييوؤكيييدة عييلييى دورهيييييم �لأ�ييصييا�ييصييي يف 
�ل�صامية  �ليييقيييييييم  عيييليييى  �مليييحيييافيييظييية 

م�صرية  يف  وم�صاهمني  جمتمعهم 
�لنه�صة و�لبناء لوطنهم.

-�ملوؤ�ص�صة  باختيار  �صعادتها  و�أ�صادت 
�أبوظبي  ومركز  لل�صباب  �لحتادية 
�ل�صباب  فييييئيييية  �لييييعييييربييييييييية-  ليييليييغييية 
�لثقايف  �مليي�ييصييروع  هييذ�  يف  للم�صاركة 
�ملهم، مما يج�صد حر�س  و�لتنموي 
�لجتماعي  �لتمكني  عييلييى  �لييدوليية 
لل�صباب ورفع م�صاركتهم يف حتقيق 
دورهم  وتييعييزيييز  �ل�صاملة،  �لتنمية 
من  للطفل،  ملهمة  كيينييميياذج  �ملييهييم 
تييوثيييييق وميي�ييصيياركيية خل�صة  خيييلل 
مع  �لإيجابية  وجتاربهم  خرب�تهم 
�لأجيييييييال �ليي�ييصيياعييدة، �نييطييلقيياً من 
دعم  جتيياه  �ملجتمعية  م�صوؤوليتهم 

ومتكني قطاع �لطفولة �ملبكرة. 
و�لتوقيع  �لإطيييلق  فعالية  وتبعت 
جناح  ميييقييير  يف  لييلييحيي�ييصييور  جييييوليييية 
يعمل على  و�ليييذي  دبييي،  �ل�صباب يف 
�ليييتيييعيييرييييف بيييالييينيييميييوذج �لإميييييار�تيييييي 
لتمكني و�إ�صر�ك �ل�صباب من خلل 
�لحتادية  �ملوؤ�ص�صة  و�أن�صطة  بر�مج 
�لعربي،  �ليي�ييصييبيياب  ومييركييز  لل�صباب 
عرب تقدمي ق�صة �لإن�صان وقدر�ته؛ 
�صاحب  كلمة  ميين  ذليييك  ُم�صتلهماً 
ز�يييد ويل  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي،  عهد 
للقو�ت �مل�صلحة لل�صباب، و�لتي �أكد 
خمتلف  ميين  �كيي�ييصييبييو  زو�ر  �أن  فيها 
�صيكونون على موعد  �لعامل  �أرجيياء 

مع ق�صة �لإن�صان ل �لبنيان. 



األحد    7  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13385  
Sunday     7   November   2021   -  Issue No   13385

05

اأخبـار الإمـارات
جناح �ملر�أة يف �إك�سبو 2020 دبي ي�سلط �ل�سوء على م�ساهمات �ملر�أة يف �لعمارة �لإ�سالمية

•• دبي-وام: 

نظم جناح �ملر�أة يف �إك�صبو 2020 دبي جل�صة نقا�صية على هام�س �أ�صبوع 
�ملو�صوعات  �أ�صابيع  من  �لثالث  �لأ�صبوع  و�لريفية،  �حل�صرية  �لتنمية 
�لع�صر �لتي �صتنعقد طو�ل فرتة �نعقاد �حلدث �لدويل ، تناولت �جلل�صة 
�لآر�ء حول �أبرز �لن�صاء �للو�تي لعنب دور�ً حيوياً يف �لتاريخ �لإ�صلمي، 
�صعيد  على  لعبته  �لييذي  �ليييدور  على  خا�س  ب�صكل  �ل�صوء  ت�صليط  مييع 

�لعمارة �لإ�صلمية.
�لأنروبولوجيا  لييدر��ييصييات  م�صاعدة  �أ�ييصييتيياذة  دونييكييان،  �أوليفيا  قييالييت  و 
�ملر�أة  هذه  �لفهرية،  فاطمة  عن  �صمعت  ظبي:  �أبييو  نيويورك  جامعة  يف 

يف  فا�س  مدينة  �إىل  �نتقلت  ثييم  تون�س  يف  ولييدت  �لتي  �مل�صلمة  �لعربية 
�ملثري  وميين  �لييعييامل،  �أول جامعة يف  �لييقييرويييني،  و�صيدت جامعة  �ملييغييرب، 
�أن دور �مليير�أة كان �أكر تعقيًد� من دور نظري�تها  للهتمام بالن�صبة يل 

�لأوروبيات يف تلك �لفرتة.
�إت�س  �إف  �لتطوير يف جييي  رئي�صة ق�صم  زييينييل،  �أحيييلم  �لييدكييتييورة  وقييالييت 
�لإ�صلمية،  �لعمارة  يف  �مليير�أة  �إ�صهامات  عن  قيير�أت  �لبحرين:  �لعقارية- 
نفي�صة  فعلته  مييا  منها  �مل�صلمات،  �لن�صاء  عيين  كييثييرية  ق�ص�س  ولفتتني 
�لبي�صاء، �لتي طورت من خلل ثروتها وم�صاهماتها مبنى"�صبيل وكّتاب 

نفي�صة �لبي�صاء" يف م�صر.
ما  �أهييم  �لفردو�س  تعد مدر�صة  و�لبي�صاء،  �لفهرية  �إجنيياز�ت  �إىل جانب 

تركته �مللكة "�صيفة خاتون" يف مدينة حلب، كما �أمرت �مللكة �ل�صلجوقية 
تركت  عدة  مبان  جانب  �إىل  ر�ئعة،  جنائزية  قبة  �مللك" ببناء  "�صفوت 
و  �لإ�صلمية  �ملييدن  بع�س  هوية  و�صكلت  �لإ�صلمية،  �لعمارة  يف  �أثييرهييا 
�ألهمت �مل�صاهمات �للفتة للن�صاء من �ملنطقة �لعربية و�لإ�صلمية �لتي 
�لتاريخ، ن�صاء  �لإ�صلمية و�لتنمية �حل�صرية يف  �لعمارة  �إىل تقدم  �أدت 
و�صع  من  بد  ل  �إذ  وم�صتد�مة،  �صاملة  مدن  �إن�صاء  يف  للم�صاركة  �ليوم، 
لفهم  �حل�صرية،  للمناطق  �لتخطيط  عند  �لعييتييبييار  بعني  �ملييير�أة  ر�أي 
�حتياجاتها وعاد�تها و�صمان �صلمتها و�صلمة �ملجتمع، وذلك بح�صب 
�ملخططة  �لها�صمي  �لأميييرية رمي  �لييدكييتييورة  وقييالييت  �ملييحييا�ييصيير�ت.  �آر�ء  
�حليي�ييصييرييية و�لييكيياتييبيية و�لييبيياحييثيية- دولييية �لإميييييار�ت �لييعييربييييية �ملييتييحييدة �نه 

تاريخيا، �نق�صمت م�صاحات �ملنازل و�ملناطق �لعامة �إىل �أجز�ء خم�ص�صة 
�لرئي�صية يف  �لعامة  �ملناطق  وكانت  للرجال،  و�أخييرى خم�ص�صة  للن�صاء 
�ملدينة من �خت�صا�س �لرجال، وكان للمر�أة مكانتها �ملقد�صة يف منزلها، 
لكنها ت�صجعت، وقررت ترك �لغلف �لو�قي ملنزلها، ودخلت �ملجال �لعام 
�أن �لن�صاء كن  للمدينة حمققة �لفائدة للجميع، ومن �ملثري للهتمام، 
مثرية  و�خلييا�ييس  �لعام  بني  �لديناميكية  وهييذه  منازلهن،  يف  مهيمنات 
�ل�صماح  �ييصييرورة  على  �جلل�صة  ختام  يف  �ملحا�صر�ت  و�أكيييدت  للهتمام.  
للن�صاء بلعب دور يف �لعمارة �مل�صتقبلية، وذلك لإ�صافة ح�صهن �لأنثوي 
�لقائم على حماية "�لفئات �لأقل قوة" يف �ملجتمع، كالأطفال و�أ�صحاب 

�لهمم وغريهم  ما �صي�صمح  بتاأمني بيئة �أف�صل و�أكر �أماناً لهم.

بحثا تعزيز م�ستقبل �لعالقات �لثنائية و�سبل تعزيزها

حمد�ن بن حممد يلتقي ويل عهد لوك�سمبورغ ويزور جناحها يف �إك�سبو
•• دبي-وام

دبي  عهد  ويل  مكتوم،  �آل  ر��صد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�صيخ  �صمو  �لتقى 
�لذي يزور دبي  �مللكي �لأمري غيوم، ويل عهد لوك�صمبورغ،  �ل�صمو  �صاحب 

حاليا مبنا�صبة م�صاركة بلده يف �إك�صبو 2020 دبي.
�إك�صبو  معر�س  يف  لوك�صمبورغ  جيينيياح  مقر  يف  جييرى  �ليييذي  �لييلييقيياء،  تيينيياول 
مكتوم  �آل  ر��صد  بن  بن حممد  �ل�صيخ من�صور  �صمو  بح�صور  دبي،   2020
متطلبات  حول  �لييروؤى  تو�فق  �صوء  يف  تطويرها  و�صبل  �لثنائية  �لعلقات 
�لتطوير و�لتنمية للمرحلة �ملقبلة، و�لرغبة يف �كت�صاف مزيد من �لفر�س 
�لتي من �صاأنها تعزيز �آفاق �ل�صر�كة بني �لطرفني، وعلى خمتلف �لأ�صعدة 
�لييقييطيياع �خلييا�ييس يف ر�صد  �إ�ييصيير�ك  �لقييتيي�ييصييادييية و�لتقنية و�لييثييقييافييييية، مييع 
بالنفع  يعود  مبا  و�لتجاري  �ل�صتثماري  �لتعاون  فر�س  من  �ملزيد  وتفعيل 

على �ل�صعبني �ل�صديقني. و�أكد �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل 
مكتوم كامل تقديره للتطور �لكبري �لذي ت�صهده لوكم�صبورغ كمركز مايل 
و�صناعي عاملي، معربا عن �أمله يف �أن تكون م�صاركة �لبلد �لأوروبي �ل�صديق 
�لبناء،  �لتقارب و�لتعاون  2020 دبي، ممهدة ملزيد من  �إك�صبو  يف معر�س 
بني  �ل�صر�كة  توثيق  خللها  ميين  ميكن  جييديييدة  ميي�ييصييار�ت  لر�صد  وفر�صة 

�جلانبني يف �صتى �لقطاعات �مل�صتقبلية حمل �لهتمام �مل�صرتك.
�لتي  �ل�صاملة  للنه�صة  �لكامل  بييلده  تقدير  �لأمييري غيوم  �أكييد  من جانبه، 
ت�صهدها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف خمتلف �ملجالت، و�لنموذج �مللهم 
�لرتكيز على قطاعات  �مل�صتد�مة مع  �لتنمية  �أ�ص�س  تر�صيخ  تتبعه يف  �لذي 
لدولة  �لريادة  حتقيق  هدفها  بروؤية  �مل�صتقبل،  ل�صنع  ركائز  متثل  حليوية 
�لذي جمع �جلانبني  �لوثيق  بالتعاون  �لقطاعات منوها  �صتى  �لإمييار�ت يف 
على مد�ر �صنو�ت �صمن م�صار�ت عدة منها �خلدمات �ملالية و�لإمد�د و�لنقل 

و�لف�صاء وتقنيات �ل�صحة و�ملالية.
�إىل ذلييييك تييفييقييد �ييصييمييو �ليي�ييصيييييخ حيييميييد�ن بييين حمييمييد و�لأمييييييري غيييييوم جناح 
متعددة  لوك�صمبورغ   " �صعار  حتت  �لفر�س،  منطقة  يف  �ملقام  لوك�صمبورغ 
�ملو�رد" مبا يعك�س نهج �لتطوير �لد�ئم و �لقائم على �ل�صتفادة من �ملو�رد 
�لطبيعية و�لب�صرية �لكبرية �لتي تتمتع بها لوك�صمبورغ و مقومات �لتميز 
على  �لرتكيز  على  عييلوة  و�ملالية،  �ل�صناعية  �ملييجييالت  يف  بها  تتمتع  �لتي 

قطاعات �لأبحاث و�لتقنيات �لرقمية وعلوم و�صناعات �لف�صاء.
و��صتمع �صموه �إىل �صرح حول ت�صميم �جلناح �لفريد �لذي مت ��صتلهامه من 
يف  لوك�صمبورغ  جهود  �إىل  يرمز  نهائي  ل  �صريط  "موبيو�س" وهو  �صريط 

تاأ�صي�س �قت�صاد د�ئري وعملها �مل�صتمر على �إيجاد مقومات ��صتد�مته.
لوك�صمبورغ  خييللييه  ميين  ت�صعى  �ليييذي  �جليينيياح  مكونات  على  �صموه  و�طييلييع 
�لتعريف  �إىل  �إ�ييصييافيية  �ليييييومييي  حياته  ميين  ومييلمييح  مبجتمعها  للتعريف 

�ملنحدر  �ليييزييييارة  خيييلل  �ييصييمييوه  و�ييصيياهييد  �ملختلفة.  وقييطيياعيياتييه  باقت�صادها 
بدل من  ��صتخد�مه  للزو�ر  و ميكن  ي�صمه �جلناح  �لذي  �ل�صخم  �ل�صفاف 
�لدرج للنتقال من �لطابق �لعلوي للجناح �إىل �لطابق �ل�صلفي، وهو �إ�صافة 
مبتكرة تعرب عما تتمتع به لوك�صمبورغ من ديناميكية، وتعك�س �نفتاحها على 
�لأفكار �ملبدعة و�لبتكار�ت �لتي تخدم يف �صرعة �حلركة و�لنتقال و�لتطور، 
فيما يركز �جلناح على خم�صة حماور تعك�س �ل�صمات �لأ�صا�صية ملجتمع دوقية 

لوك�صمبورغ وهي �لتنوع و�لت�صال و�ل�صتد�مة و�ملبادرة و�جلمال.
يذكر �أن معر�س �إك�صبو 2020 دبي قد �نطلق يف �لأول من �أكتوبر �ملا�صي 
وت�صتمر �أعماله حتى نهاية مار�س 2022، مب�صاركة 192 دولة من خمتلف 
�أنحاء �لعامل، �صمن �لدورة �لأكرب من نوعها يف تاريخ �ملعر�س �لعريق �لذي 
1851 ويقام يف دبي للمرة �لأوىل يف  �لعام  �إىل  يعود تاريخ دورتييه �لأوىل 

منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�أفريقيا وجنوب �آ�صيا.

�سقر غبا�س: جناحا �لإمار�ت و�لروؤية يف �ك�سبو 2020 يعك�سان �لوجه �حل�ساري للدولة وقيادتها �لر�سيدة يف بناء �لإن�سان
•• دبي-وام:

�أكييييد مييعييايل �ييصييقيير غييبييا�ييس رئي�س 
�ملييجييليي�ييس �ليييوطييينيييي �لحتيييييييادي �أن 
لييدوليية �لإميييار�ت  �جليينيياح �لوطني 
 2020 �إك�صبو  يف  �لييروؤييية  وجناح 
�حل�صاري  �لييوجييه  يييعييكيي�ييصييان  دبيييي 
و�لإن�صاين �مللهم للدولة وقيادتها 
�لر�صيدة يف بناء �لإن�صان �لإمار�تي 
ومييييا حييقييقييتييه دولييييية �لحتيييييياد من 
�إجنيييييييييياز�ت يف خمييتييلييف �مليييجيييالت 
�صر�كتها  خييلل  ميين  وطموحاتها 
�لدولية يف تعزيز م�صرية �لتنمية 

�مل�صتد�مة على م�صتوى �لعامل.
جيييياء ذلييييك خييييلل �لييييزيييييارة �لتي 

بالإجناز�ت �حل�صارية و�لإن�صانية 
غري �مل�صبوقة.

يعر�صه  مييا  على  معاليه  وتييعييرف 
�جلناح من م�صرية �صاحب �ل�صمو 
�أل مكتوم  �ل�صيخ حممد بن ر��صد 
�لفخر  �إىل  يييدعييو  �إبييد�عييي  ب�صكل 
�لثاقبة  �صموه  روؤيييية  يف  و�لييتيياأمييل 
�ليييذي ��ييصييتييطيياع ميين خييللييهييا بناء 
�لعامل  ميييييدن  �أكيييييير  ميييين  و�حيييييييدة 
يليق  �إجنييييييييياز�  وحيييقيييقيييت  جنيييياحييييا 
�إك�صبو  يف  عامليا  �لر�ئدة  مبكانتها 
دولة   192 بجمع  دبييي   2020
�إ�صافة �إىل م�صاركة �أهم �ملوؤ�ص�صات 
�لدولية  و�ليييهيييييييئيييات  و�ملييينيييظيييميييات 
و�ملبتكرين و�ملبدعني من خمتلف 

�آفييياق �أعييلييى ميين �لييريييادة و�لإبيييد�ع 
جم�صد� �لقيم �لإمار�تية �لأ�صيلة 
وتر�ثها  �ليييعيييرييييقييية  وتيييقييياليييييييدهيييا 
�أبهى  يف  �لوطنية  وهويتها  �لغني 

�صورها.
�جلناح  مييكييونييات  معاليه  و�ييصيياهييد 
�ليييوطييينيييي �لييييييذي ييييعيييد �لأكيييييييرب يف 
2020 دبي ويييروي ق�صة  �إك�صبو 
�لإمار�ت "موطن �حللم و�لإجناز" 
لييي�يييصيييرح حيييييول حمتوى  و��يييصيييتيييميييع 
حمتوى  من  يعر�صه  ومييا  �جلناح 
ثييييقييييايف وفيييليييكيييليييوري يييعييكيي�ييس قوة 
�لإمار�تي  �لإن�صان  وعزمية  �إر�دة 
و�صمات جمتمع �لإمار�ت �لأ�صيل 
وروؤية  �لر��صخة  �لإن�صانية  وقيمه 

�ل�صاملة خلل 5 عقود من �لعمل 
�إىل  تطمح  ومييا  و�لتنمية  و�لبناء 
حتييقيييييقييه خيييلل �خلييميي�ييصييني عاماً 
�لوجه  �إبييييير�ز  جييانييب  �إىل  �ملييقييبييليية 
�حليي�ييصيياري لييلإنيي�ييصييان �لإميييار�تيييي 
بالعزمية  �مليييتييي�يييصيييليييح  �لييييطييييمييييوح 
�لتفوق  عييلييى حتييقيييييق  و�لإ�ييييصيييير�ر 

و�لريادة يف خمتلف �ملجالت.
�أعيييييييرب مييعيياليييييه عيييين فخره  كيييميييا 
�ل�صتثنائي  بالتنظيم  و�عيييتيييز�زه 
و�أكرب  �أهييم  دبييي   2020 لإك�صبو 
حدث ثقايف وح�صاري على م�صتوى 
�لعامل ت�صت�صيفه �لإمار�ت و�لذي 
تاريخ  يف  مييهييميية  حميييطييية  مييييثيييل 
�لدولة حيث يتز�من مع �لذكرى 

�إك�صبو  مقر  �إىل  معاليه  بها  قييام 
من  عييييدد�  �ييصييمييلييت  دبيييي   2020
�لأجيينييحيية �لييوطيينييييية �مليي�ييصيياركيية يف 
�إك�صبو 2020 دبي ، حيث ��صتهل 
�لوطني  �جلييينييياح  بيييزييييارة  جييولييتييه 
�ملتحدة  �لعربية  �لإميييار�ت  لدولة 
قلب  ل يف  �لتنقُّ �لو�قع يف منطقة 

موقع �حلدث �لدويل.
حمتوى  عيييليييى  ميييعييياليييييييه  و�طييييلييييع 
ي�صتعر�س  �لييذي  �لوطني  �جلناح 
وت�صميمه  �لإميييييار�ت  دولييية  نيي�ييصيياأة 
�لإبيييد�عيييي �لييييذي جييياء عييلييى هيئة 
للتحليق  ي�صتعد  �لريادة"  "�صقر 
�لييييدوليييية  يف رمييييزييييية ل�يييصيييتيييعيييد�د 
نحو  �مليي�ييصييتييقييبييل  �إىل  ليييلنيييطيييلق 

تاريخ  مييرة يف  �لعامل لأول  �أنييحيياء 
�إكيي�ييصييبييو �ملييمييتييد عييلييى مييييد�ر 170 

عام.
�صاحة  يف  ميييعييياليييييييه  �يييصييياهيييد  كيييميييا 
لإك�صبو  �لناب�س  -�لقلب  �لو�صل 
دبي 2020 - جانبا من �لعرو�س 
�لثقافية و�لفلكلورية �لتي �أبهرت 
�حليي�ييصييور وتييعييكيي�ييس �لييتيينييوع �لغني 
�لييييييذي ييييقيييدميييه �حلييييييدث �ليييييدويل 

لزو�ره من خمتلف دول �لعامل.
و�أكيييييييد ميييعيييايل �ييصييقيير غيييبيييا�يييس �أن 
�إك�صبو 2020 دبي من�صة ملهمه 
لييتييعييريييف �لييز�ئييرييين ميين خمتلف 
�لإمار�ت  حققته  مبا  �لعامل  دول 
ونه�صتها  مييتييفييردة  �إجنييييياز�ت  ميين 

يف  وطموحاتهم  �ملوؤ�ص�صني  �لآبييياء 
بناء دولة ع�صرية متقدمة نفاخر 

بها �لأمم.
و�صملت جولة معاليه زيارة جناح 
�لروؤية �مل�صتلهم من كتاب "ق�صتي 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  ل�صاحب   "
رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��صد  بن 
�ليييدولييية رئييييي�ييس جمييليي�ييس �ليييييوزر�ء 
و�لييييذي  �هلل"  "رعاه  دبييييي  حييياكيييم 
دبي   2020 �إكييي�يييصيييبيييو  خيي�ييصيي�ييصييه 
لييتييعييريييف �ليييييزو�ر بييجييو�نييب مهمة 
يف �ييصييخيي�ييصييييية ومييي�يييصيييرية وروؤيييييييية 
عرب  و�مللهمة  �ل�صتثنائية  �صموه 
جمييمييوعيية مييين �ملييعييرو�ييصييات �لتي 
تيييياأخييييذ �لييييز�ئيييير يف رحيييلييية ز�خيييييرة 

لتاأ�صي�س  �خلييميي�ييصييني  �ليي�ييصيينييوييية 
�لإمار�ت وم�صرية ن�صف قرن من 

�لنمو و�لإجناز�ت �حل�صارية.
وقال معايل �صقر غبا�س يف ختام 
�إك�صبو2020 دبي وما  �إن  جولته 
رئي�صية  مييو�ييصييوعييات  ميين  ي�صمله 
�لعامل  لييدول  �إلييهييام  م�صدر  متثل 
�مل�صرتك  �لييييدويل  �لييعييمييل  لتعزيز 
�لعاملية  �لييييتييييحييييديييييات  ملييييو�جييييهيييية 
خلل  ميين  و�مل�صتقبلية  �ليير�هيينيية 
لبناء  و�لإبد�عية  �ملبتكرة  �لأفكار 
�أجل  من  ��صتد�مة  �أكيير  م�صتقبل 
يج�صده  ما  وهو  �لقادمة  �لأجيال 
" تو�صل  �ليييييدويل  �ييصييعييار �حلييييدث 

�لعقول و�صنع �مل�صتقبل".

جمموعة بريد �لإمار�ت ت�سدر جمموعة من �لطو�بع �لتذكارية ملوقع �ساروق �حلديد �لأثري بالتعاون مع بلدية دبي
•• دبي-الفجر:

بييييريييييد  "جمموعة  �أ�يييييييييصيييييييييدرت 
بلدية  ميييع  بييالييتييعيياون  �لإمار�ت" 
دبي ثلثة طو�بع تذكارية خا�صة 
مبييوقييع �يييصييياروق �حليييدييييد �لأثييييري 
ُيييعييد �أحد  يف �إميييييارة دبييييي، و�ليييييذي 
دولة  �لأثييرييية يف  �لكت�صافات  �أهييم 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وحتمل 
�لييثييلثيية �ييصييور لثلثة  �لييطييو�بييع 
قطع �أثرية من �أبزر ما مت �لك�صف 
من  "حلقة  وهييييي  �مليييوقيييع  يف  عيينييه 
�لذهب" و"منوذج تاج من �لذهب" 

و"جرة تخزين من �لفخار". 
وتييييياأتيييييي هيييييذه �خلييييطييييوة يف �إطيييييار 
بييييريييييد  "جمموعة  ميييييييييبيييييييييادر�ت 
على  �ليي�ييصييوء  لت�صليط  �لإمار�ت" 
�إرث �لدولة �حل�صاري و�لتاريخي، 

�خلا�صة  �لتذكارية  �لييطييو�بييع  ميين 
مبيييوقيييع �يييصييياروق �حليييدييييد، وذليييك 
�صار عليه  �لذي  �لنهج  مع  متا�صياً 
نهيان،  �آل  �صلطان  بن  ز�يد  �ل�صيخ 
�صمو  وبتوجيهات  ثيير�ه،  �هلل  طيب 
�ليي�ييصيييييخ حييييمييييد�ن بيييين حميييميييد بن 
عييهييد دبي،  مييكييتييوم، ويل  �آل  ر��ييصييد 
ييي�ييصييهييم يف تعزيز  لييتييقييدمي كيييل ميييا 
هويتنا وتر�ثنا �لوطني من خلل 
�لوطنية يف  �ملوؤ�ص�صات  �لتعاون مع 
�لتنفيذي  �ملييدييير  وذكييير  �لدولة." 
ليييقيييطييياع �خلييييدمييييات �ملييي�يييصيييانيييدة �إن 
�يييصييياروق �حلييديييد �أ�ييصييبييح ميين �أهم 
�ملو�قع �لأثرية يف �إمارة دبي، وكان 
2002م  عييام  يف  �كت�صافه  مت  قييد 
�ليي�ييصييمييو �ل�صيخ  ميين قييبييل �ييصيياحييب 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��صد  بن  حممد 
رئييييييي�يييس جمل�س  �لييييدوليييية  رئييييييي�يييس 

يف  هييدفيينييا  ويتجلى   .2002 عيييام 
�ملوقع،  هييييذ�  عييلييى  �ليي�ييصييوء  �إليييقييياء 
نوعه،  ميين  فريد  �أثيييري  كاكت�صاف 
كييييييان يييي�يييصيييتيييخيييدم مييييع بييييد�ييييية من 
رئي�صي  كمركز  �حلديدي،  �لع�صر 
�لأدو�ت  وت�صنيع  �لنحا�س  ل�صهر 
�ملنطقة،  يف  �ملييتيينييوعيية  و�لأو�ين 
حيث �أكد علماء �لآثار �لعثور على 
�أدلة، تثبت وجود ن�صاط ب�صري يف 
�أكيير ميين خم�صة  �إىل  �ملييوقييع يعود 
�إ�صافة  ي�صكل  ما  وهييو  �صنة،  �آلف 
�حل�صاري  �مليييخيييزون  عييلييى  نييوعييييية 
�لغني  و�لييييتيييياريييييخييييي  و�لييييثييييقييييايف 
للمنطقة. و�صنو��صل يف جمموعة 
�لر�مية  مبادر�تنا  �لإميييار�ت  بريد 
�لربيدية  �لإ�ييييصييييد�ر�ت  لت�صخري 
�ملعامل  لتوثيق  كييياأدو�ٍت  �لتذكارية 
للدولة،  و�لأََثيييييريييييية  �حلييي�يييصييياريييية 

وتخليد �ملو�قع و�ملكت�صفات �لأثرية 
متا�صياً مع توجيهات حكومة دولة 
�لإمييييار�ت لإحييييياء �ملييو�قييع �لأثرية 
باعتبارها  �لندثار  من  وحمايتها 
�ليييعيييرييييق  �لإرث  عيييليييى  �ييييصيييياهييييد�ً 
لييلييحيي�ييصييار�ت �ليييتيييي تييعيياقييبييت على 

�أر�س �لدولة و�ملنطقة.  
وقيييييال عييبييد �هلل حمييمييد �لأ�يييصيييرم، 
بريد  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لطو�بع  هيييذه  "تاأتي  �لإمييييييار�ت: 
�ملعامل  باإبر�ز  �لتز�منا  مع  متا�صياً 
�ملتميزة  و�حليي�ييصييارييية  �لييتيياريييخييييية 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإميييار�ت  لدولة 
�إ�صد�ر  خييييلل  مييين  نيي�ييصييعييى  حيييييث 
�ليييطيييو�بيييع �ليييربييييديييية �خلييا�ييصيية بي 
تعزيز  �إىل  �حلديد"،  "�صاروق 
�ليييييوعيييييي بيييياأهييييمييييييييية هيييييييذ� �ملييييوقييييع 
�لأثييييييري �لييييذي مت ��ييصييتييكيي�ييصييافييه يف 

وتخليد مييوروث �لأجييد�د وحفظه 
لأجيال �مل�صتقبل".

ومن جانبه �أكد �أحمد عبد�لكرمي 
�لييتيينييفيييييذي لقطاع  �مليييديييير  �أهيييليييي، 
دبي،  ببلدية  �مليي�ييصييانييدة  �خلييدمييات 
تهدف  �لتي  �ملييبييادر�ت  �أهمية  على 
�لوطني  �ليييييييييرت�ث  �إحييييييييييييياء  �إىل 
لييلييدوليية و�ملييحييافييظيية عييليييييه، حيث 
"تتعاون �لبلدية مع �لعديد  قال: 
�ملييحييلييييية لتقدمي  �ملييوؤ�ييصيي�ييصييات  مييين 
و�مل�صاريع  و�خلدمات  �ل�صت�صار�ت 
�ملحلي  �ليييرت�ث  برت�صيخ  �ملتعلقة 
وثو�بت  وبيينييظييم  خمتلفة  بييياأوجيييه 
وعاد�تنا  قيمنا  عن  تعرب  معتمدة 

�ملجتمعية."
"�صعدنا  �أهيييليييي:  �أحيييميييد  و�أ�ييييصيييياف 
بريد  مييييع جميييميييوعييية  بييياليييتيييعييياون 
�لإمار�ت يف �إ�صد�ر هذه �ملجموعة 

قد  �حلييديييد  �يييصييياروق  �أن  �لتنقيب 
ما  �لفرتة  يف  ب�صريا   ن�صطاً  �صهد 
بني �لألف �لثالث قبل �مليلد حتى 

�لقرن �لأَول �مليلدي.
وُيق�صد مب�صمى "�صاروق �حلديد" 

�لييوزر�ء حاكم دبييي، عندما لحظ 
�ختلفاً يف �صكل �لكثبان �لرملية، 
�حلفر  عمليات  بعدها  من  وبييد�أت 
�أكدت   و�لييتييي  و�لييبييحييث،  و�لتنقيب 
�أعمال  �أكيييدت  �ملييوقييع حيث  �أهييمييييية 

�ملوقع  كييييان  حيييييث  �ملييييعييييادن،  درب 
�ل�صناعات  يف  ي�صكل مركز�ً حيوياً 
و�لأن�صطة  �ملييخييتييلييفيية  �مليييعيييدنييييييية 
�لتجارية و�لطرق �لربية و�ملمر�ت 

�لبحرية.

كليات �لتقنية حتتفي بتخريج طالبها يف �إك�سبو 2020
•• دبي -وام:

�ل�صمو  �يييصييياحيييب  رعيييياييييية  حتييييت 
نهيان  �آل  ز�يييد  بن  �ل�صيخ خليفة 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل تنطلق 
بعد غد �حتفالت كليات �لتقنية 
�لعليا بتخريج دفعة �لعام 2021 
�لتي تقام يف مقر �إك�صبو 2020. 
طلبة  تخريج  ينظم  مييرة  ولأول 
16 يف  �لييي  فييروعييهييا  ميين  �لكليات 
مييكييان و�حييييد عييلييى مييييد�ر 4 �أييييام 

�مليييعيييارف و�مليييهيييار�ت وفيييق �لييييروؤى 
و�صمن  �لييوطيينييييية  و�لييطييمييوحييات 
للكليات  �ل�صرت�تيجية  �خلييطيية 
�ليييتيييي �ييصييعييت لييتييخييريييج كيييفييياء�ت 
يف  �لأكادميية  بال�صهاد�ت  تتمتع 
و�ملعتمدة  �حليوية  �لتخ�ص�صات 
من   متييكييييينييهييم  �ىل  بيييالإ�يييصيييافييية 
خلل  ميين  �مل�صتقبلية  �مليييهيييار�ت 
متييكيينييهييم خييييلل در��يييصيييتيييهيييم  من 
�حل�صول على �صهاد�ت �حرت�فية 
معتمدة عاملياً من �جلهات �ملانحة 

�إك�صبو  يف  يييقييام  كييونييه  تيينيي�ييصييى  ل 
خريجي  و�صيكون  دبييي   2020
�لييكييليييييات جيييزء� ميين هيييذ� �حلدث 
يجتمع  �ليييييذي  �ليييير�ئييييد  �ليييعيييامليييي 
بالعقول  ليييييحييتييفييي  �ليييعيييامل  فيييييه 
تخرجهم  �أن  كيييميييا  و�مليي�ييصييتييقييبييل 
يتز�من مع �لحتفالت باليوبيل 

�لذهبي للدولة. 
�لر�صيدة  �لييقيييييادة  جييهييود  وثييميين 
�لتقنية  لكليات  �لكبري  ودعمها 
عييلييى ميييد�ر ميي�ييصييرية متييتييد لييي 33 

خريج  �آلف   4 نييحييو  ليييييحييتييفييى 
وخريجة بهذه �لذكرى �لغالية يف 
هذ� �حلدث �لعاملي �لبارز. وتقدم 
عبد�للطيف  �لربوفي�صور  �صعادة 
كليات  جمييمييع  مييدييير  �ل�صام�صي 
�لييتييقيينييييية �لييعييليييييا بييالييتييهيينييئيية �إىل 
دفعة     2021 �ليييعيييام  خييريييجييي 
"�صناع �مل�صتقبل..عام �خلم�صني" 
خمتلف  ميين  تخرجهم  مبنا�صبة 
�أن  و�أكد  و�لرب�مج.  �لتخ�ص�صات 
حييفييل تييخييرجييهييم �ييصيييييكييون ذكرى 

�لعمل  �صوق  رفييدت خللها  عاماً 
وخريجة  خريج  �ألييف   70 بنحو 
موؤهل  �ألييييف   92 نييحييو  وميينييحييت 
يحتلون  خريجيها   لنجد  علمي 
وتنفيذية  قيييييادييية  مييو�قييع  �ليييييوم 
و�صاهمو�  �مليييجيييالت  خمييلييتييف  يف 
�لتنمية  م�صرية  يف  فيياعييل  ب�صكل 
�أنييينيييا دفعة  �ليييوطييينييييييية. و�أو�ييييصييييح 
�أكر  ت�صم  �جلديدة  �خلريجني 
وطالبة  طييييالييييب  �آلف   4 ميييين 
من  ومتكينهم  تاأهيلهم  مت  ممن 

به من �لعام 2019 ومتكن من 
نا�صئة منها  108 �صركة  �إطلق 
ملز�ولة  رخ�س  على  ح�صلو�   26
ن�صاطهم �لتجاري و 20 �نطلقت 

و�أخذت مو�قعها يف �ل�صوق.
بيييكيييل خريج  فييييخييييره  وعيييييرب عيييين 
باأنهم  ثييقييتييه  مييييوؤكييييد�ً  وخييريييجيية 
�لطاقة  مييييين  جييييييزء  �يييصيييييييكيييونيييو� 
�ملحركة و�مل�صاهمة يف بناء ورفعة 
للخم�صني  ننطلق  ونحن  �لوطن 
�لييقييادميية ميين عييميير دولتنا  عيياميياً 

لها بعد �أن جنحت �لكليات يف ربط 
لكل  �لدر��صية  مناهجها   جميع 
بال�صهاد�ت �لحرت�فية  تخ�ص�س 

�لعاملية �ملتخ�ص�صة.
و�أ�صار �إىل �أنه من بني �خلريجني 
�صركته  تيياأ�ييصييييي�ييس  يف  جنييييح  ميييين 
�لدر��صة  �صنو�ت  خييلل  �خلا�صة 
بالكليات وذلك من خلل �ملناطق 
�لبيييد�عييييييية �حلرة  �لقييتيي�ييصييادييية 
�ل�صركات  "تطوير  برنامج  عييرب 
�لعمل  �نطلق  و�ليييذي  �لنا�صئة" 

�لكليات  فييخيير  و�أنيييهيييم  �حلييبيييييبيية 
بلدهم  جميل  ليييرد  و�صيعملون 

بكل �إخل�س و�إبد�ع.
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-الفجر: 

يف �إ�ييصييافيية نييوعييييية مييتييميييييزة لإثيييير�ء 
�لإمييييار�ت  جلييامييعيية  �لعلمية  �ملكتبة 
ماريا  متييكيينييت  �مليييتيييحيييدة،  �ليييعيييربييييييية 
و�لأ�صتاذة  �لباحثة  �يف�صرت�توبولو 
�خلا�صة  �لرتبية  ق�صم  يف  �مل�صاركة 
 ، �لميييار�ت  بجامعة  �لرتبية   بكلية 
من �إ�صد�ر ن�صختني من كتاب ت�صدر 
قييائييميية �لييكييتييب �لأكيييير مييبيييييعيياً حول 
�لعاملي  �لن�صر  د�ر  بح�صب  �لييعييامل، 
بالوليات  نيويورك  يف  نوفا�صين�س 
�ملتحدة �لأمريكية ، يف جمال �لتوحد  

و��صطر�بات طيف �لتوحد .
�لكتاب  ميين  �لأول  �لإ�يييصيييد�ر  وجيييياء 
�أم  عبقرية  �لييتييوحييد:  لغز   " بعنو�ن 
�ختلف؟"-  جمييييرد  �أم  ��يييصيييطييير�ب 
 Enigma of Autism:
 Genius، Disorder or
ليقدم   "?Just Different
�ملتخ�ص�س  و�لييييبيييياحييييث  لييييلييييقييييارىء 
جو�نب  �ليييتيييوحيييد  ��يييصيييطييير�بيييات  يف 
للتوحد  خميييتيييليييفييية  وخييي�يييصيييائييي�يييس 
�ملتعلقة  �ملييي�يييصيييكيييلت  ويييينييياقييي�يييس   ،
�حل�صية،  ،و�حليي�ييصييا�ييصييييية  بيياليي�ييصييلييوك 
�حلياة  على  و�آثييارهييا  �لقلق  وق�صايا 
�مل�صابني  للأ�صخا�س  �لجتماعية 
�لكتاب  يناق�س  كما  بعمق،  بالتوحد 

للعائلت  �لنف�صية  �ل�صحة  مو�صوع 
با�صتخد�م  �لتاأقلم  و��صرت�تيجيات 
و�ملناق�صات  �ملييقييابييلت  مييين  بيييييانييات 
�ليييوديييية مييع �أولييييييياء �لأميييييور و�أفيييير�د 
بالتوحد،  �مليي�ييصييابييني  �لأطيييفيييال  �أ�ييصيير 
��صرت�تيجيات  طييييرح  عييلييى  عيييييلوة 
يف  �لتعليمية  و�لأ�ييصيياليييييب  �لييتييدخييل 
و�ملهنيني  �لآبييييياء  مليي�ييصيياعييدة  حميياوليية 
و��صحة  عامة  نظرة  على  للح�صول 
على �أحدث �ملمار�صات بالإ�صافة �إىل 
لكل  �ملطلوبة  وتيياأثييري�تييهييا  فائدتها 
و�لعائلت  �لرتبويني  �ملهنيني  ميين 
يف مو�قف �حلياة �لو�قعية ، و�أن هذه 
�ملعلومات ميكن �أن ت�صاعد يف تقليل 
�لناجم  و�لييقييلييق  �لييعيياطييفييي  �ل�صغط 

عن نق�س �ملعرفة.
�يف�صرت�توبولو  ميياريييا  و�أو�ييصييحييت 

�لرتبية  بييقيي�ييصييم  ميي�ييصييارك  –�أ�صتاذ 
"ب�صكل   - �لرتبية  كلية  يف  �خلا�صة 
�ليينييا�ييس نف�س  ليييدى  �أن  يييبييدو   ، عيييام 
�لكتاب  هييذ�  �لييذي يطرحه  �ليي�ييصييوؤ�ل 
عييين �ليييتيييوحيييد: مييين هيييو يف �ليييو�قيييع 
�لطفل �مليي�ييصيياب بييالييتييوحييد؟  هييل هو 
جمرد  �أم  �إعيياقيية  �صاحب  �أم  عبقري 
طيييفيييل خميييتيييليييف؟ و�إجييييابييييتييييي د�ئيييًميييا 
طريقة  �إنييهييا   ، �لتوحد  نف�صها:  هييي 
، وقالت  �ليييعيييامل  لييتييجييربيية  خمييتييلييفيية 
�مل�صابون  �لأطييفييال  يتجاهلنا  ل   "
بييالييتييوحييد، هييم فييقييط ييينييتييظييرون منا 
�لكتاب قمت  دخييول عاملهم، ويف هذ� 
�صخ�صية  ق�ص�س  بت�صمني  ييا  �أييي�ييصً
و�ملقابلت مع  �لعائلت  من جتارب 

�إعطاء وجهات نظرهم �خلا�صة."
�لثاين   �لييكييتيياب  يف  ��صتعر�صت  فيما 

�لعمل  �بييتيي�ييصييامييتييي:  �أعييييد  بعنو�ن" 
�إطار  يف  �ل�صعد�ء  غري  �لأطييفييال  مع 
 Bring My Smile تعليمي- 
 Back: Working with
 Unhappy Children
�أهمية   ،  "  in Education
�لتعليم من خلل �لت�صلية و�لرتفيه 
�مل�صابني  و�لييييييطييييييلب  لييييلأطييييفييييال 

باطر�بات �لتوحد.
و�أ�ييييييييييييصييييييييييييارت �لييييييبيييييياحييييييثيييييية  ميييييارييييييا 
�أن  �لعلماء  "يعتقد  �يف�صرت�توبولو 
�ملمار�صات  يف  تكمن  �لتوحد  م�صاكل 
يف  �لغريبة  و�لجتماعية  �لثقافية 
حياتنا �حلديثة ، وخا�صة يف �لطريقة 
�لتي نربي بها �أطفالنا، حيث يهدف 
�ل�صلة  ��صتك�صاف  �إىل  �لييكييتيياب  هييذ� 
و�لتعلم  و�لييرفيياهييييية  �مليي�ييصيياعيير  بيييني 
�لتي  �لأو�صع  �لجتماعية  و�لعو�مل 
توؤثر على �صعادة �لأطفال. و�أ�صافت 
" �عتمدت يف هذ� �لكتاب على تقدمي 
�حلالة  ودر��صات  و�لأمثلة  �خلييرب�ت 
لتقدمي  �لييتييعييليييييمييييية  و�لأ�يييصييياليييييييب 
�ليينيي�ييس �جلييييذ�ب حيييول رفاهية  هيييذ� 
�لأطفال وعو�طفهم. كما يركز هذ� 
�لييكييتيياب عييلييى �ييصييعييادة �لأطيييفيييال �أكر 
من �إجناز�تهم �لأكادميية و�صلوكهم 
�لإيجابي ، وي�صع �بت�صامات �لأطفال 

يف �صميم �لتدري�س."

•• دبي-الفجر:

بحثت وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع 
�لأمريكية  دي"  �أ�يييس  "�أم  �صركة  مييع 
�لتعاون  �آفييياق  تعزيز  �صبل  لييلأدوييية 
�لطرفني  بييني  �مليي�ييصييرتك  و�لتن�صيق 
بييي�يييصييياأن �مليييليييف �لييتيينييظيييييمييي ليييلأدويييية 
�ملبتكرة �حلديثة ليتم منحه �ملو�فقة 
�لت�صويقية �لطارئة يف دولة �لإمار�ت 
�لغذ�ء  هيئة  قبل  ميين  �عييتييميياده  فييور 

و�لدو�ء �لأمريكية.
�صعادة  �فيييتيييتييياح  خييييييلل  ذلييييييك  جيييييياء 
�لدكتور �أمني ح�صني �لأمريي، وكيل 
�لتنظيم  لييقييطيياع  �مليي�ييصيياعييد  �ليييييييوز�رة 
�لطبية،  دبيييي  مييدييينيية  يف  �ليي�ييصييحييي، 
"�أم  ل�صركة  �جلييديييد  �لعلمي  �ملكتب 
يف  �ملتخ�ص�صة  �لأمريكية  دي"  �أ�ييس 
جمال �لأور�م و�للقاحات و�لأمر��س 
�ملكاتب  عييدد  بذلك  لريتفع  �ملعدية، 
 89 �إىل  �لإمييييار�ت  دولييية  �لعلمية يف 

مكتباً.
ميغان  �يييصيييعيييادة  �لفييييتييييتيييياح  وحييي�يييصييير 
للوليات  �لعام  �لقن�صل  غريغوني�س 
�ملتحدة يف دبييي، وكييار� نيياز�ري �ملدير 
�لأمريكية  �ليييتيييجيييارة  ليييغيييرف  �ليييعيييام 
�لرئي�س  �أوزييييييييريل  ورنيييييان  دبييييي،  يف 
يف  دي"  �أ�يييس  "�أم  ل�صركة  �لتنفيذي 
و�إفريقيا  �لأو�ييصييط  �ليي�ييصييرق  منطقة 

و�أوروبيييييييييييييا �لييي�يييصيييرقييييييية، وعييييييييدد من 
�مل�صوؤولني يف �لوز�رة.

 توفري �الأدوية �ملبتكرة 
و�أكييييد �ييصييعييادة �لييدكييتييور �أميييني ح�صني 
�ل�صحة  وز�رة  حييير�يييس  �لأمييييييييريي 
�ل�صر�كة  ووقاية �ملجتمع على تعزيز 
�لدو�ئي  �لييقييطيياع  يف  �ل�صرت�تيجية 
مع �ل�صركات �لعاملية �ملنتجة للدو�ء، 
بهدف �صمان �لو�صول �ملبكر للأدوية 
�حلديثة �ملبتكرة، وتوفري �أف�صل �صبل 
ودعييييم منظومة  لييلييميير�ييصييى،  �لييعييلج 
مبا  �لإميييار�ت،  يف  �لدو�ئي  �لقت�صاد 
�لييييوز�رة  ��ييصييرت�تيييييجييييية  مييع  يتما�صى 
�ل�صحية  �لييرعيياييية  لتوفري  �لييهييادفيية 
�ملجتمع  لأفيييير�د  و�ملييبييتييكييرة  �ل�صاملة 

وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية، منوهاً �إىل 
دي"  �أ�ييس  "�أم  �صركة  مييع  �لتعاون  �أن 
ب�صاأن �لدوية �ملبتكرة �حلديثة ياأتي 
يف �صوء �جلهود �لر�ئدة �لتي تبذلها 
دولة �لإمار�ت يف �ل�صتجابة �لفّعالة 
��صتقطاب  خييييلل  مييين  لييلييجييائييحيية، 
ثبتت  �لتي  �ملبتكرة  �لأدويييية  وتوفري 
فاعليتها وكفاءتها، و�عتمادها �صمن 

بروتوكولت �لعلج.
و�أ�يييييصيييييار �ليييدكيييتيييور �أمييييييني �لأمييييييريي 
وجهة  متثل  �لإمييييار�ت  دولييية  �أن  �إىل 
�لعاملية  �لييدو�ئييييية  لل�صركات  مثالية 
عرب  عملياتها  و�إد�رة  ت�صغيل  بهدف 
بنية  به من  تتمتع  ملا  نظر�ً  �ملنطقة، 
�إىل  بالإ�صافة  قوية،  جتارية  حتتية 
�لتي توفرها  �لتنظيمية  �لت�صهيلت 

�إيجاد  يف  �صاهمت  و�لييتييي  لل�صركات 
جاذبة  ��ييصييتييثييمييارييية  فييير�يييس  حيييزمييية 
�أجو�ء  وخلقت  �لييدو�ئييييية،  لل�صركات 
�فتتاح  �أن  �إىل  م�صري� ً لها،  تناف�صية 
�صركة " �أم �أ�س دي " مكتبها �لعلمي 
�لعديد  يييتيييييح  �لإمييييييييييار�ت  دوليييييية  يف 
ميين �لييفيير�ييس �أمييييام �ييصييركييات �لأدوييييية 
�لأميييرييييكييييييية، لييل�ييصييتييثييمييار يف دولييية 

�لإمار�ت و�ملنطقة.

رعاية �سحية ر�ئدة
ميييين جيييانيييبيييه �أ�ييييصييييار رنييييييان �أوزييييييييريل 
�أ�س  "�أم  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لأو�يييصيييط  �ليي�ييصييرق  ميينييطييقيية  دي" يف 
و�إفيييرييييقيييييييا و�أوروبييييييييا �ليي�ييصييرقييييية �إىل 
مبكر  وقييييت  يف  �لأدويييييييية  تيييوفيييري  �أن 
مييز  �إليها  �ملري�س  و�ييصييول  و�إتيياحيية 
دوليية �لإميييار�ت عن �لعديد من دول 
�لرعاية  يف  ريييادتييهييا  ويعك�س  �لييعييامل 
�ل�صركة  حيير�ييس  ميييوؤكيييد�ً  �ليي�ييصييحييييية، 
وز�رة  مع  قوية  �صر�كة  تطوير  على 
ل�صمان  �ملييجييتييمييع  ووقيييايييية  �ليي�ييصييحيية 
تييوفييري �لأدوييييية و�لييلييقيياحييات �ملبتكرة 
�فتتاح  �أن  �إىل  �أ�ييصييار  كما  للمر�صى، 
�ملنطقة  يف  لل�صركة  �جلييديييد  �ملكتب 
�ل�صركة  جيييهيييود  يف  فيييارقييية  عيييلمييية 
وحت�صني  �لأرو�ح  �إنيييقييياذ  يف  ودورهيييييا 

نوعية حياة �ملر�صى.

•• دبي-وام:

�لر�بعة فاحتة  �إطييلق دورتها  �أعلنت جائزة حممد بن ز�يد لأف�صل معلم عن 
�ملد�ر�س  يف  �لعربية  باللغة  �لناطقني  وغييري  �لأجييانييب  �ملعلمني  �أميييام  �ملييجييال 
جمموعة  و�ن�صمام  �لإجنليزية  باللغة  و�لت�صجيل  للتقدمي  و�لدولية  �خلا�صة 
دول عربية و�أجنبية لها وهي " �صوريا و�ملغرب و�لعر�ق وتون�س بجانب �صوي�صر� 
�إي�صال  نحو  خطوة  يف  نوعية  تطويرية  خطط  و��صتحد�ث  و�لنم�صا  وفنلند� 

ر�صالة �جلائزة �لرتبوية �إىل �لعامل.
2020 دبي مب�صاركة  �إك�صبو  �أقيم يف  جاء ذلك خلل �ملوؤمتر �ل�صحفي �لذي 
�لعام  �مليي�ييصييرف  �لييرتبييييية و�لتعليم  �إبيير�هيييييم �حلييمييادي وزيييير  بيين  مييعييايل ح�صني 
�لعليا  �للجنة  رئي�س  نائب  �حلمادي  �لرحمن  عبد  �ملهند�س  و�صعادة  للجائزة 
للجائزة و�صعادة حممد �لنعيمي مدير مكتب �صوؤون �لتعليم يف ديو�ن ويل �لعهد 
باأبوظبي ع�صو �للجنة �لعليا و�صعادة �لدكتور حممد �ملعل رئي�س �للجنة �لفنية 
�لمار�ت  بدولة  �لرقابة  لقطاع  وكيل م�صاعد  �لقا�صمي  �ل�صيخة خلود  و�صعادة 

نائب رئي�س �للجنة �لفنية و�لدكتور حمد �أحمد �لدرمكي �أمني عام �جلائزة.
ومت خلل �ملوؤمتر �ل�صحفي ت�صليط �ل�صوء على �مل�صتجد�ت �لتطويرية للجائزة 

يف دورتها �جلديدة يف خطوة نحو �إي�صال ر�صالة �جلائزة �لرتبوية �إىل �لعامل.
ل�صاحب  �صكره  عيين  �ملييوؤمتيير  كلمته يف  �حلييمييادي خييلل  و�أعيييرب معايل ح�صني 
�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�صلحة ر�عي �جلائزة على ما يقدمه من دعم ل متناهي للتعليم ب�صفة 
عامة وللجو�ئز �لرتبوية �لتي ت�صتهدف �ملعلم خا�صة ومنها جائزة حممد بن 
ز�يد لأف�صل معلم �لتي برزت �حلاجة �إليها يف هذه �ملرحلة لتكون �أد�ة حقيقية 
�لعملية  ع�صب  متكني  خييلل  من  �لتعليم  تطوير  يف  �لقيادة  تطلعات  ترتجم 
�لتعليمية وهو �ملعلم وجعل �لبتكار و�لإبد�ع و�صيلة م�صتد�مة ل�صق طريقه نحو 

بناء �أجيال معرفية عرب حتقيق بيئات تعلم �إبد�عية.
وقال معاليه.. �إن �جلائزة �نطلقت عام 2017 ويف غ�صون هذه �لفرتة �لزمنية 
�لوجيزة �أ�صبحت �ليوم تلقى �صدى �إيجابيا وو��صعا يف خمتلف �لدول �مل�صاركة 
وهذ� يعك�س قيمتها و�أهد�فها وروؤيتها �لرتبوية �مل�صتد�مة.. م�صري� �إىل �أن و�قع 
�لعربية  �ل�صاحتني  على  ر��صخة  مكانة  لها  �أ�صبحت  �جلييائييزة  �أن  يوؤكد  �حلييال 
�لتي  �لنجاحات  ملو��صلة  �جلييهييود  ت�صافر  ي�صتدعي  بيييدوره  وهييذ�  و�لإقليمية 

حتققها كل عام عرب تطبيق �أف�صل �خلطط و�ل�صرت�تيجيات.
�مل�صتهدفة  �لييدول  يف  �مل�صاركات  نطاق  تو�صع  على  �نعك�س  هذ�  �أن  معاليه  و�أكييد 
حيث  للن�صمام  �أخييرى  عربية  دول  رغبة  وهييو  �إ�ييصييايف  مك�صب  حتقيق  بجانب 
عربت عن رغبتها يف �مل�صاركة وهو �أمر ي�صعدنا جميعا �إذ �ن�صمت �إىل �جلائزة 
يف دروتها �لر�بعة كل من �صوريا و�ملغرب و�لعر�ق وتون�س بجانب �لدول �ل�صابقة 
ونثمن  �مل�صاركة  بالدول  د�ئما  ونرحب  و�لأردن  �خلليج وم�صر  دول  �ملتمثلة يف 
�صعيها �لدوؤوب على �لتو�جد فعليا يف �صاحة �لتناف�صية �ملعرفية و�لتعليمية من 
خلل هذه �جلائزة �لر�ئدة. ولفت �إىل �أن �جلائزة ت�صعى �إىل �لعاملية و�لو�صول 
�إىل كل معلم يف بقاع �لأر�س قاطبة ويف هذ� �ل�صدد �ن�صمت �صوي�صر� وفنلند� 
و�لنم�صا للجائزة وهو �أمر ي�صعدنا وي�صي بحر�ك تربوي عاملي كبري �صوف تكون 
�لعمل  لفرق  �لبالغ  �صكره  عيين  معاليه  وعييرب  فيه.  �لأ�ييصييا�ييس  �لييلعييب  �جلييائييزة 
بالدول �مل�صاركة ووز�ر�ت �لرتبية و�لتعليم �لتي كانت �ل�صند و�لد�عم لأهد�ف 

�جلائزة وهو ما �نعك�س على جناح �لدورة �لثالثة ومتيزها.
من جانبه �أعرب �لدكتور حمد �لدرمكي عن �متنانه �إىل مقام �صاحب �ل�صمو 
�ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�صلحة على في�س كرمه ورعايته ودعمه للجائزة حتى �أ�صبحت �ليوم علمة 
م�صيئة يف �صماء �لوطن �لعربي ولتكون �إ�صر�قة معرفية جديدة وو�صيلة مهمة 
وبلدهم  ومناطقهم  مد�ر�صهم  يف  و�ملتميزين  �ملبدعني  �ملعلمني  عن  للك�صف 
مهما تباعدت �مل�صافات لأن �جلائزة �أ�صا�س ريادتها ونهجها هو �لو�صول �إىل كل 
معلم و�إبر�زه للعلن تقدير� وتكرميا جلهوده �لرتبوية �لنبيلة ولعطاء�ته �لتي 
عييام رغم  �أن تكون متو�جدة يف كل  �إن �جلييائييزة حر�صت على  وقييال  ل تن�صب. 
�أن دعم �لقيادة و�جلهود  �إل  �لتحديات �ملاثلة جر�ء �لأو�صاع �ل�صحية �لر�هنة 
�لكبرية من قبل فرق �لعمل عزز من ح�صورها و��صتمر�ريتها للعام �لثالث على 
وللقائمني  لها  يح�صب  وهذ�  �ل�صعبة  و�لأو�صاع  �لعقبات  على  متغلبة  �لتو�يل 

عليها وللدعم �لذي نلقاه من قبل �لدول �مل�صاركة.
ورحب بالدول �مل�صاركة وعلى ر�أ�صها �لدول �ملن�صمة �إىل لو�ء �جلائزة يف دورتها 
و��صتد�متها  �جلييائييزة  روؤيييية  تعزيز  �إىل  �صيوؤدي  �لأمييير  هييذ�  �أن  مييوؤكييد�  �لر�بعة 

و�نت�صارها �ل�صريع للو�صول �إىل كل معلم.
و�أو�صح �لدرمكي �أن هناك تغيري� د�ئما ونوعيا يف �جلائزة متا�صيا مع �مل�صتجد�ت.. 
لفتا �إىل �أن �لدورة �لر�بعة �صتنق�صم �ىل مرحلتني حيث �ل�صنة �لأوىل وتت�صمن 
و�لبتكار  �لإبييد�ع  �لإجنيياز  �لتميز يف  �إليها وهي  ت�صتند  ر��صخة  خم�صة معايري 
�لتطوير و�لتعليم �مل�صتد�م �ملو�طنة �لإيجابية �لريادة �ملجتمعية و�ملهنية �أما يف 
�لعام �لثاين فيتناف�س �ملتاأهلون من �ملرحلة �لأوىل وفقا ملعايري خمتلفة �إ�صافة 
باملائه   20 �لرئي�صية  �ملعايري  هييي  �ملعايري  وهييذه  �لأوىل  �ملرحلة  معايري  �إىل 

و�مل�صاريع و�ملبادر�ت 20 باملائه و�لبتكار �ملجتمعي 20 باملائه و�ملبادرة �لريادية 
وت�صويت �جلمهور 10 باملائه. باملائه   30

وقال �إن �جلائزة ت�صعى �إىل تر�صيخ ثقافة �لتميز و�لإبد�ع عرب �ملجال �لتعليمي 
و��صت�صر�ف وتطوير  �لتعليمي  �مليد�ن  �مل�صتقبل يف  �إعييد�د كفاء�ت  و�مل�صاهمة يف 
معايري �لتميز و�لبتكار �لتعليمي وفقا لأف�صل �ملمار�صات �لعاملية وقد حر�صت 
�أف�صل  لإبييير�ز  و�أهييد�فييهييا  معايريها  دقيية  وعييلييى  جو�نبها  تكامل  على  �جلييائييزة 
ويف  �لأد�ء  يف  �لفعالية  توفري  على  قييادرة  منهجية  بت�صور�ت  و�خليييروج  �صورة 
�لتي  للجائزة  �لتقدم  �إىل  �مل�صاركة  �لييدول  يف  �ملعلمني  ودعييا  �ملتوخاة.  �لنتائج 
�لأعلى  وملثل  �لقدوة  باعتبارهم  مكانتهم  تدعيم  �أجل  ومن  �أجلهم  من  وجدت 
�لرتبوي  �لتعليم و�لإجنيياز  �لأقييدر على حتقيق م�صتهدفات  و�لعن�صر  للطالب 
طريق  عن  للجائز  �لتقدمي  طريقة  �أن  �إىل  م�صري�  �لتعليم  خمرجات  وتعزيز 
عقد  �صتو��صل  �جلائزة  �أن  موؤكد�   ..  mbzaward.ae �لإلكرتوين  �ملوقع 
ور�س تثقيفية ملعايري �جلائزة باأهم �ملعارف �حلديثة و�ملهار�ت �لتي متكن �ملعلم 
�لرحمن  عبد  �ملهند�س  �صعادة  وقييال  �لتعليم.  يف  ومعارفه  ��صاليبه  تطوير  من 
�حلمادي �إن جائزة حممد بن ز�يد لأف�صل معلم تو��صل وبدعم �لقيادة تر�صيخ 
�لنهو�س  ملتطلبات  �حلقيقية  و�ل�صتجابة  �ملعريف  �لتميز  من  جديدة  مرحلة 
بالتعليم من خلل ت�صجيع وحفز �ملعلمني على �أن ينخرطو� يف �جلائزة لتقييم 
�ملتميزين  وتكرمي  �لرتبوي  �لإبييد�ع  على  وحثهم  �لر�ئدة  �لتعليمية  جتاربهم 

و�لر�ئدين منهم يف �صلك �لتعليم.
وذكر �أن �لتناف�صية �أ�صبحت �لإطار �لعام �لذي يغلف �جلائزة و�مل�صاركني فيها 
بعد 4 �صنو�ت م�صت على �نطلقها بتوجيهات من �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة وذلك 
�لذي  �ليير�ئييد  �لييرتبييوي  �لعمل  و�أهييد�فييهييا يف �صميم  لأن معايريها وحميياورهييا 

يهدف �إىل تر�صيخ �لتميز منهجية و�أ�صلوب عمل.
�أ�صكال خمتلفة  ياأخذ  �أن ثو�بت �جلائزة و��صحة ودعمها للمعلم  و�أكد �صعادته 
بدء� من �لتحفيز �ملادي و�لور�س �لتدريبية و�لرحلت �لتعليمية �ل�صتك�صافية 
و�لتقدير  �ل�صامية  �ملكانة  كله حتقيق  �لعاملية وقبل ذلك  بيوت �خلييربة  لأرقييى 

�مل�صتحق للمعلم وتر�صيخ دوره �ملوؤثر يف نه�صة �لأمم.
و�لدول  �ل�صركاء  تلقاه من  �لذي  و�لدعم  �لقائمني على �جلائزة  و�صكر جميع 
حتقيق  يف  كبري  �أثيير  لييه  كييان  مييا  بالتايل  وهييو  �ملختلفة  �لعمل  وفييرق  �مل�صاركة 
�جلائزة  �أن  �ملييعييل  حممد  �لييدكييتييور  �صعادة  وقيييال  �لييهييادفيية.  �لييرتبييوييية  ر�صالتها 
�حلر�ك  �إثيير�ء  وكيفية  �لتعليم  ل�صتد�مة  متهيد�  �مل�صتقبل  متطلبات  ت�صخ�س 
�لرتبوي من خلل معايريها �ل�صاملة و�ملتكاملة و�لتي حتاكي �أف�صل �ملمار�صات 
�أثيير� يف م�صرية  بناء لترتك  ت�صكل �جلائزة معول  وبالتايل  �لرتبوية �حلديثة 
�لتعليم يف �لبلد�ن �مل�صاركة وحتقق �لإ�صافة �لكبرية للمعلمني. و�أكدت �صعادة 
�ل�صيخة خلود �لقا�صمي �لوكيل �مل�صاعد لقطاع �لرقابة �أن دعم �لقيادة �لر�صيدة 
عزز من موقع �جلائزة على �مل�صتوى �لإقليمي يف زمن قيا�صي على �لرغم من 
�إطلق هذه �جلائزة  �لتعليمية حيث يعد  �ل�صاحة  تنوع �جلو�ئز وتعددها على 
�لإمار�ت  لدولة  ومييوؤثيير�  كبري�  مك�صبا  عميقة  تربوية  فل�صفة  من  حتمله  مبا 
لت�صتهدف  �ملحلي  �مل�صتوى  تتخطى  تعليمية  نه�صة  ت�صييد  �إىل  تتطلع  �لتي 
و�لعاملي من  �لإقليمي  �مل�صتويني  �لتعليمية على  �لنظم  �إحييد�ث نقلة نوعية يف 
و�بتكار�تهم  �إبد�عاتهم  و�إبيير�ز  �ملعلمني  بني  �لإيجابية  �لتناف�صية  تعزيز  خلل 
�أدو�رهييم �لهامة يف تنمية مهار�ت �مل�صتقبل لدى �لطلبة  وت�صليط �ل�صوء على 
�لع�صر  يييو�كييب  ب�صكل  و�لتعلم  �لتعليم  و��صرت�تيجيات  �أ�صاليب  تنويع  عييرب 
ومقت�صيات �لتطور �لتقني و�ملعريف �لذي ي�صهده �لعامل. وعرب حممد �لنعيمي 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ييييد  بيين  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  ل�صاحب  �صكره  بييالييغ  عيين 
�صموه من مكارم  ي�صبغه  �مل�صلحة على ما  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�لدعم  �لتعليم وميتد هذ�  تطور  لت�صريع عجلة  ومعنوي  مييادي  ودعييم  عديدة 
�إىل �لف�صاء �ملعريف عربيا وعامليا م�صري� �إىل �أن ذلك ينعك�س على �أد�ء �ملعلمني 
�لتناف�س  ثقافة  وتطوير  �لتميز  �إىل  وي�صعون  �مل�صاركة  حما�س  يلهبهم  �لذين 
و�لنبيلة.  �ل�صامية  ر�صالتهم  �أد�ء  يف  �جلييائييزة  معايري  من  و�ل�صتفادة  �ملعريف 
�أن �جلائزة �أخذت منحى ت�صاعديا ولفتا من حيث �لتو�صع و�لنت�صار  و�أو�صح 
و�مل�صاركة لفتا �إىل �أن �ملوؤ�صر�ت �حلالية توؤكد �أن �جلائزة �أحدثت حر�كا فاعل 
بني �صفوف �ملعلمني حمليا وعربيا ل�صيما �أن معايريها و�أهد�فها م�صتقاة من 
�أحدث �ملمار�صات �لرتبوية �لعاملية. وبني �أن �جلائزة متم�صكة بروؤيتها �لرتبوية 
و�لتاأثري �ملبا�صر يف تغيري �لنظرة �لنمطية نحو �ملعلم باعتباره �صريك �أ�صا�صي 
كقدوة  دوره  بجانب  �لرتبوية  و�ل�صرت�تيجيات  و�خلطط  �ل�صيا�صات  �إعييد�د  يف 
وملهم وباين �لأجيال ودفعه �إىل �لتميز �لد�ئم و�لإبد�ع و�لبتكار �صمن �لبيئة 
�ملدر�صية و�لف�صل �لدر��صي. وعرب �صعادة �لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي وزير 
�لرتبية و�لتعليم يف مملكة �لبحرين بهذه �ملنا�صبة عن عمق �لعلقات �لأخوية 
بني مملكة �لبحرين ودوليية �لإمييار�ت وما بينهما من علقات خا�صة ورو�بط 
�جتماعية و�إن�صانية وتاريخية تغطي كافة �جلو�نب ..م�صري� �إىل �أنها علقات 
ت�صرب بجذورها يف �لتاريخ للبلدين �ل�صقيقني ومبنية على �أ�ص�س متينة ز�دتها 

قوة وعمقا �ل�صيا�صة �لر�صيدة يف ظل �لقيادة �حلكيمة للبلدين.

•• ابوظبي-الفجر:

خطة  بتفعيل  �لوطني  �لأر�صيف  قام 
�ملت�صابهة  �لوثائق  لتحديد  مييوحييدة 
يف �جلهات �حلكومية على �صوء �ملادة 
35 من �للئحة �لتنفيذية للقانون 
�لحتادي رقم 7 ل�صنة 2008 ب�صاأن 
�ملعدلة  و�لقو�نني  �لوطني  �لأر�صيف 
�لأر�صيف  �أن  عييلييى  ن�صت  و�لييتييي  ليييه، 
�لوثائق  بييتييحييديييد  ييييقيييوم  �ليييوطييينيييي 
�حلكومية  �جلييهييات  كييل  يف  �ملت�صابهة 
�ييصييبييط عملية حييفييظ هذ�  �أجييييل  ميين 

�لنوع من �لوثائق.
وتتيح هذه �خلطة �لفنية و�لقانونية، 
متابعة  �إمكانية  �حلكومية  للجهات 
�لتي  بييياليييوثيييائيييق  �لحييييتييييفيييياظ  ميييييدد 
تنتجها وت�صتقبلها، بناء على قيمتها 

�لييقييانييونييييية، وحتدد  و�ل�يييصيييرت�طيييات 
�لوثائق، �صو�ء  �لنهائي لتلك  �مل�صري 
باحلفظ �لد�ئم يف �لأر�صيف �لوطني 
لييييييلإجيييييير�ء�ت  طيييبيييقييياً  �لإتييييييييييلف  �أو 
�لقانونية �ملعتمدة بالأر�صيف �لوطني 

وحتت �إ�صر�فه.
�صعادة  قال  �خلطة  هذه  �أهمية  وعن 
�مليييديييير  عيييليييي  �آل  ميييياجييييد  �هلل  عيييبيييد 
�لوطني:  ليييلأر�يييصيييييييف  �ليييتييينيييفيييييييذي 
يييو��ييصييل �لأر�ييصيييييف �لييوطيينييي دوره يف 
�ليييدولييية على  تيينييظيييييم �لأر�يييصيييييييف يف 
�يييصيييوء �ليييقيييانيييون �لحتييييييييادي رقيييييم 7 
�لتنفيذية  ولئييحييتييه  2008م  لييعييام 
�ملنطلق  هييذ�  وميين  �لعاملية،  و�ملعايري 
قام باإ�صد�ر �خلطة �ملوحدة لتحديد 
�جلهات  جميع  يف  �ملت�صابهة  �لوثائق 
�حلييكييومييييية ميين �أجييييل �ييصييبييط عملية 

حفظ و�إتلف �لوثائق.
�لأر�صيف  يف  نخطط  �إنيينييا  و�أ�يييصييياف: 
�لقادمة،  عيياميياً  للخم�صني  �لييوطيينييي 
�صبط  على  حري�صون  فاإننا  ولذلك 
كل وثيقة حكومية ذ�ت قيمة تاريخية 

�أو قانونية �أو بحثية، وهذ� ما ي�صمن 
متكامل  �أر�صيفي  ر�صيد  ت�صكيل  لنا 
عام  �لإميييار�ت  �إىل مئوية  ن�صل  حني 

2071م.
�ملعنية  �جلهات  جميع  �صعادته  وحييث 
عييلييى مييزيييد ميين �لييتييعيياون �لييبيينيياء مع 
�لأر�ييصيييييف �لييوطيينييي ميين �أجيييل تنفيذ 
ييييخيييدم م�صلحة  مبيييا  �خليييطييية  هييييذه 
للأجيال،  ذ�كيييرتيييه  وحييفييظ  �ليييوطييين 
و�عترب هذ �لتعاون م�صوؤولية وطنية 

نت�صرف جميعاً باللتز�م بها.       
�لوثائق  وحت�صر هذه �خلطة جميع 
رئي�صية  وظييائييف  �صبع  عيين  �ليينيياجتيية 
كيييل �جلهات  ميييوجيييودة يف  ميي�ييصييرتكيية 
�لب�صرية،  �ملييييو�رد  وهيييي:  �حلييكييومييييية 
و�ل�صوؤون �ملالية، و�ل�صوؤون �لقانونية، 
و�لتطوير  �ملييوؤ�ييصيي�ييصييييية،  و�ملييعييلييومييات 

�لإد�ري، و�لعلقات �لعامة و�لت�صال 
�حلكومي، و�خلدمات �مل�صاندة.

�لأر�ييصيييييف �لوطني  هييذ�، وقييد �عتمد 
�مل�صرتكة،  �لييوظييائييف  هييذه  ح�صر  يف 
�لييتييابييعيية لها،  �لييعييمييليييييات  ويف حتييديييد 
و�لوثائق  بييهييا،  �ملرتبطة  و�لأنيي�ييصييطيية 
�ملنهجيات  عيييليييى  عييينيييهيييا-  �ليينييا�ييصييئيية 
�ل�صاد�س  �لييفيي�ييصييل  يف  �مليينيي�ييصييو�ييصيية 
للقانون  �لييتيينييفيييييذييية  �لييلئييحيية  مييين 
ب�صاأن  �لحتادي رقم 7 لعام 2008 
�ملعدلة  و�لقو�نني  �لوطني  �لأر�صيف 
 35 �ملييادة  له وعلى وجييه �خل�صو�س 
�لقانونية  �ليينيي�ييصييو�ييس  وعييلييى  ميينييهييا، 
�جلهات  عيين  �ليي�ييصييادرة  و�لتنظيمية 
وز�رة  ميييثيييل:  �لييييدوليييية  يف  �ملييرجييعييييية 
�ملالية  �لييوزر�ء ووز�رة  �صوؤون جمل�س 
�لب�صرية  للمو�رد  �لحتادية  و�لهيئة 

�لت�صالت  تنظيم  وهيئة  �حلكومية 
من  وغريها   ... �لرقمية  و�حلكومة 

�لن�صو�س �لقانونية ذ�ت �ل�صلة.
حكومية  جيييهييية  كيييييل  عيييليييى  ويييييجييييب 
�حتادية تنفيذ هذه �خلطة وتطبيق 
جميع  على  فيها  �ملييذكييورة  �لييقييو�عييد 
�لورقية  �ليييوثيييائيييق  و�أ�يييصيييكيييال  �أنيييييييو�ع 
و�لإلكرتونية �لنا�صئة لديها، ويتوىل 
تدريب  مييهييميية  �لييوطيينييي  �لأر�يييصيييييييف 

�ملعنيني  �حلكومية  �جلهات  موظفي 
�إد�رة  على  وموظفني  م�صوؤولني  من 
�لييوثييائييق وفيييق هيييذه �خلييطيية بال�صكل 

�لأمثل.
�أخيييرى تعترب هييذه �خلطة  ميين جهة 
�إحدى �أهم �ملمكنات لعمليات �لتحول 
�لييرقييمييي يف �جلييهييات �حلييكييومييييية، �إذ 
ل�صيا�صة  �ملهمة  �لأ�ص�س  �إحييدى  ت�صع 
�إد�رة �لوثائق �لإلكرتونية با�صتخد�م 

عملية  ليي�ييصييبييط  �لييتييقيينييييية  �لييييرب�مييييج 
حفظ و�إتلف �لوثائق و�لتقليل من 

�إن�صاء �لوثائق �لورقية.
�لوطني  �لأر�يييصيييييييف  يييحييقييق  وبيييهيييذ� 
�إد�رة �لوثائق  �إجنيياز�ً مهماً يف جمال 
و�لأر�صيف �لورقي و�لرقمي بالدولة، 
�لدولة  لييتييوجييهييات  ميييو�كيييبييياً  وييييكيييون 
�حلكومة  با�صرت�تيجية  يتعلق  فيما 

�لرقمية لدولة �لإمار�ت- 2025.

على �سوء �ملادة 35 من �لالئحة �لتنفيذية لقانونه

�لأر�سيف �لوطني يوفر خطة موحدة حلفظ �لوثائق 
�مل�سرتكة يف �جلهات �حلكومية بالدولة

•• ال�شارقة-احلمرية-الفجر:

جت�صيد�ً ملظاهر �لفرحة بالحتفال بعام �خلم�صني �لذي ت�صهده 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�كبت بلدية �حلمرية يف �أعمالها 
لت�صع مل�صاتها �جلمالية من خلل تركيب �للوحات �مل�صاءة و�لتي 

تعرب عن قيام �لحتاد .
�لرئي�صية  �ل�صو�رع  بتزيني  قيامها  من  �حلمرية  بلدية  و�أنييهييت 
�حلمرية  منطقة  يف  �لو�صطية  و�جلييييزر  و�لييييييدو�ر�ت  و�لييفييرعييييية 
�أفر�د  قلوب  �ل�صعادة على  و�إدخييال  و�لبهجة  �لفرحة  ن�صر  بهدف 

�ملجتمع مبنا�صبة قرب �لحتفال بعام �خلم�صني .

�لإبد�عية  �ملييجيي�ييصييمييات  تييركيييييب  عييلييى  بييلييدييية �حلييمييرييية  وعييمييلييت 
بييهييذه �ملنا�صبة  �ليي�ييصييو�رع �حييتييفيياء  �مليي�ييصيياءة يف خمتلف  و�لييلييوحييات 
�لوطني للحتفال باليوبيل �لذهبي على قيام �لحتاد و��صتقبال 
و�لتي  و�ملتنا�صقة  �جلميلة  �لزينة  لوحات  برتكيب  �ملنا�صبة  هذه 
كتبت عليها رقم )50( بجانب �أعلم �لدولة مما يج�صد تعبري� 

خا�صا بعام �خلم�صني .
بعلم  تو�صحها  �ملركبة  �ل�صوئية  و�للوحات  �لت�صكيلت  وما مييز 
�أ�ييصييكييال متنوعة  رقيييم خم�صني يف  مييع  بييديييع  ن�صق  وفيييق  �ليييدولييية 
وجت�صيد�ت خمتلفة متيز هذه �ملنا�صبة عن غريها من �ملنا�صبات 

�لوطنية �لأخرى .

باأنه  �حلمرية  بلدية  مدير  �ل�صام�صي  ر��صد  مبارك  �صعادة  و�أكييد 
�ملنا�صبة  تلك  و�إبييير�ز  �خلم�صني  بعام  �لدولة  �حتفالت  بييدء  ومييع 
�لغالية وبيان ما ت�صهده �لدولة من رخاء وتطور ومناء با�صرت 
بلدية �حلمرية يف ت�صميم لوحات م�صاءة وتركيبها يف �ل�صو�رع 

و�لدور�ت و�لتي تعرب عن فرحة �لوطن بعام �خلم�صني.
و�أو�صح �ل�صام�صي �أن تلك �للوحات �مل�صاءة حتمل �لتهنئة للقيادة 
�لر�صيدة وتبارك يف �ألو�نه وت�صكيلتها �ل�صوئية ل�صعب �لمار�ت 
�أهايل �حلمرية وز�رها  منا�صبة عام �خلم�صني وبالتايل م�صاركة 
فييرحيية و�أجيييييو�ء �لحييتييفييالت �لييوطيينييييية و�لييفييرحيية بييهييذه �ملنا�صبة 

�لغالية .

بلدية �حلمرية تزين �لدو�ر�ت و�ل�سو�رع باللوحات �ل�سوئية �بتهاجًا بعام �خلم�سني

جائزة حممد بن ز�يد لأف�سل معلم تطلق دورتها 
�لر�بعة وتتيح للمعلمني �لأجانب �مل�ساركة

�سمن �أف�سل �لكتب مبيعًا حول �لعامل

باحثة يف جامعة �لإمار�ت ت�سدر كتابًا ملناق�سة لغز �لتوحد

خالل �فتتاح مكتبها �لعلمي �جلديد يف �لدولة

وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع تبحث مع )�أم �أ�س دي( لالأدوية تعزيز �لتن�سيق ب�ساأن �لأدوية �ملبتكرة �حلديثة
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�ليي�ييصيينييوي �لييعيياملييي �لأول ملييركييز تريندز   عييلييى هيياميي�ييس �ملييوؤمتيير 
للبحوث و�ل�صت�صار�ت يف �لعا�صمة �لأمريكية و��صنطن، �لذي 
قام  �لأطل�صي،  �ملعهد  مع  بالتعاون  يومني  مييدى  على  �نعقد 
لي"تريندز  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعلي  عبد�هلل  حممد  �لدكتور 
�لأكادميية  �ملوؤ�ص�صات  ميين  لعدد  بييزيييارة  �مليير�فييق  و�لييوفييد   "
و�لإعيييلمييييييية �لأمييريييكييييية و�لييعييربييييية يف و��ييصيينييطيين، حيييييث مت 
�لق�صايا  من  عدد  وبحث  �مل�صرتك  �لتعاون  �أوجييه  ��صتعر��س 

�لإقليمة و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك .
مركز �ل�صحافة �لأجنبية �لتابع لوز�رة �خلارجية �لأمريكية 
يف �لعا�صمة و��صنطن  فقد قام �لدكتور حممد عبد �هلل �لعلي 
يف  �لعلمي  �لبحث  قطاع  رئي�س  هيكل  فتوح  �لدكتور  ير�فقه 
لوز�رة  �لتابع  �لأجنبية  �ل�صحافة  مركز  ملقر  بزيارة  تريندز 
برفقة  و�طلعا  و��صنطن،  �لعا�صمة  يف  �لأمريكية  �خلارجية 
�ملركز،  يف  �خلارجية  �خلدمات  م�صوؤول  مارتن،  وليام  �ل�صيد 
1700 �صحفي  �لييتييي يييقييدمييهييا لأكيييير ميين  عييلييى �خليييدميييات 

م�صجل د�خل و��صنطن.

نادي �ل�سحافة �لوطني يف و��سنطن 
وز�ر �لدكتور �لعلي مقر نادي �ل�صحافة �لوطني يف و��صنطن، 
و��ييصييتييعيير�ييس ميييع وليييييييام مييكييارييين �مليييديييير �لييتيينييفيييييذي للنادي 
تييرييينييدز وبع�س  �مليي�ييصييرتك، و�أهييييد�ه درع مييركييز  �لييتييعيياون  �صبل 

�إ�صد�ر�ته.

مكتب �سحيفة �ل�سرق �الأو�سط يف و��سنطن 
بييزيييارة ملكتب �صحيفة  �لعلي  �لييدكييتييور  قييام  ويف �لإطيييار ذ�تيييه، 
مقد�صي  هبة  �لأ�صتاذه  و�لتقى  و��صنطن،  يف  �لأو�صط  �ل�صرق 
مديرة �ملكتب، وبحث معها �لتعاون يف ن�صر �ملعرفة �لتي ت�صهم 

يف �صنع �مل�صتقبل .

مكتبة �لكونغر�ش �الأمريكية 
وحر�صاً من مركز تريندز على تعزيز �لتعاون وبناء �صر�كات 
�لأمريكية  �لييفييكيير  ومييير�كيييز  �جلييامييعييات  مييع  وبييحييثييييية  علمية 
�ملر�فق  لي"تريندز" و�لوفد  �لتنفيذي  �لرئي�س  قام   ، و�لعاملية 

ن�صخاً  �أهد�ها  �لأمريكية، حيث  �لكونغر�س  �إىل مكتبة  بزيارة 
من �أحدث �إ�صد�ر�ت تريندز.

معهد �ل�سرق �الأو�سط  )MEI( يف و��سنطن 
و�ل�صت�صار�ت  للبحوث  تريندز  مركز  من  وفييد  قييام  ذلييك  �إىل 
و  و��صنطن،  �لأو�صط  )MEI( يف  �ل�صرق  بزيارة ملقر معهد 
�لعلمي ورمي  �لبحث  رئي�س قطاع  �لدكتور فتوح هيكل  بحث 
مع  باملركز،  �ل�صرت�تيجي  �لت�صال  �د�رة  مييديييرة  �لعبيدي، 
�ل�صيد جري�لد فيري�صتاين، �ل�صفري �لأمريكي �ل�صابق و�لنائب 
�ل�صرق   - �لأمييريييكييييية  �لييعييلقييات  �آفييياق  �ملييعييهييد،  لرئي�س  �لأول 

�أو�صطية وجمالت �لتعاون �مل�صتقبلي بني تريندز و�ملعهد.

مركز �الأديان و�لدبلوما�سية وحل �لنز�عات �لعاملية 
كييمييا قيييام وفيييد ثييياٍن ميين مييركييز تييرييينييدز بييزيييارة ملييركييز �لأديييييان 
و�لدبلوما�صية وحل �لنز�عات �لعاملية يف كلية جيمي وروز�لني 
و��صنطن،  يف  مي�صون  جييورج  بجامعة  �لنز�عات  وحييل  لل�صلم 

برتيندز  �ملييوؤمتيير�ت  �د�رة  مديرة  �حل�صرمي  �صمية  وتبادلت 
جولن  مييارك  �لييدكييتييور  مييع  �ملييديييرة  نائبة  �لرئي�صي  و�صريفة 
مدير �ملركز �لآر�ء حول �آفاق �ل�صر�كة و�لتعاون بني �جلانبني 

يف �ملجالت �لبحثية ذ�ت �ل�صلة.

كلية �إليوت لل�سوؤون �لدولية بجامعة جورج و��سنطن 
لل�صوؤون  �إليييييوت  "تريندز" كلية  مييركييز  ميين  ثييالييث  وفييد  وز�ر 
�لدولية بجامعة جورج و��صنطن وتبادل مع �لدكتور �ألك�صاندر 
كرومويل �ملحا�صر يف �ل�صوؤون �لدولية باجلامعة �لر�أي حول 
�جلييانييبييني يف  بييني  �مل�صتقبلية  و�ليي�ييصيير�كيية  �لييتييعيياون  جمييييالت 

جمالت �لبحث �لعلمي ون�صر �ملعرفة �لهادفة .
�لتعاون  �صبل  �لآر�ء حول  تبادل  �لزيار�ت  وجييرى خلل هذه 
�لبحثية  �ملييير�كيييز  ميين  كيييلٌّ  تلعبها  �لييتييي  و�لأدو�ر  �مليي�ييصييرتك، 
�ل�صلم  ثقافة  ن�صر  �أجييل  ميين  �لإعيييلم  وو�صائل  و�لأكييادميييييية 
و�ل�صتقر�ر  و�لأميين  �ل�صلم  على  �لإيجابية  �أبعادها  وتو�صيح 

ونه�صة �ل�صعوب يف �ملنطقة و�لعامل .

�ملنطقة  بني  معريف  تو��سل  "تريندز" ج�سر   مركز 
و�لعامل 

و�أو�صح �لدكتور حممد عبد �هلل �لعلي �أن مركز تريندز، وهو 
و�لعامل،  �ملنطقة  بني  معريف  تو��صل  ج�صر  يكون  لكي  ي�صعى 
يعمل يف �لوقت نف�صه على تعزيز �صر�كاته �لفاعلة مع �ملر�كز 
�لبحثية و�لأكادميية يف �لوليات �ملتحدة وحول �لعامل لن�صر 
و�لتطرف،  �لكر�هية  ونبذ  �لإن�صاين  و�لإخييياء  �لت�صامح  قيم 
مقاربته  و�لييتييوجييه يف  �ليييروؤيييية  عيياملييي  تييرييينييدز  �أن  مييو�ييصييحيياً 

للأحد�ث و�لتطور�ت.
�لتعاون  يييكييون  �أن  �إىل  تطلعه  عيين  �لييعييلييي  �لييدكييتييور  و�أعيييييرب 
�مل�صرتك بني "تريندز" و�ملوؤ�ص�صات �لإعلمية ومر�كز �لبحث 
و�لفكر و�ملعاهد و�جلامعات من�صة توؤ�ص�س لو�قع جديد ين�صد 
�لبحث  يكون  و�أن  �لو�عدة،  باآفاقه  �مل�صتقبل  ويخاطب  �خلري 
�لعلمي و�لإعلم ر�فدين مهمني لبناء �لثقة بني كل �ل�صعوب، 
�أف�صل  م�صتقبل  �صنع  يف  وي�صاعد  �لييقيير�ر  �صّناع  يدعم  ومبييا 

و�آمن ومزدهر .

على هام�ش موؤمتره �ل�سنوي �لدويل �الأول يف و��سنطن

�لرئي�س �لتنفيذي لـ »تريندز« و�لوفد �ملر�فق يزور موؤ�س�سات �إعالمية و�أكادميية 
بحث �لتعاون وبناء �سر�كات بحثية ومعرفية فاعلة 

•• اأبوظبي-وام:

�أطلق �لأوملبياد �خلا�س �لإمار�تي برنامج "مد�ر�س �لأبطال �ملوحدة" للعام 
حكومية  مدر�صة   200 من  �أكيير  ت�صجيل  مع   2022-2021 �لدر��صي 

وخا�صة يف جميع �أنحاء �لإمار�ت يف �لربنامج.
�لتحديات  ذوي  من  �لطلب  لدمج  للمد�ر�س  �ملخ�ص�س  �لربنامج  يهدف 
بيئة مدر�صية  �لآخرين يف  �لطلب  �أقر�نهم  �لتعلم مع  �لذهنية و�صعوبات 
لي�صبح  �ملا�صي،  �لعام  خلل  مناطق   7 لي�صمل  ��لربنامج  وتو�صع  د�جميية. 
�لييقييدر�ت يف م�صار�ت  �ملييبييادر�ت لدمج للطلب ميين جميع  �أكييرب  ميين  و�حيييد�ً 
�ل�صامل نهًجا مكوًنا من ثلث عنا�صر  �لأ�صا�صي. ويقدم �لربنامج  �لتعليم 
ا متعددة لتحقيق �لدمج من خلل �لريا�صات  �أ�صا�صية توفر للمد�ر�س فر�صً
للمجتمع  �لكاملة  �مل�صاركة  و�أن�صطة  �لد�جمة،  �ل�صبابية  و�لقيادة  �ملوحدة، 

�ملدر�صي، و�لتي ُتنظم على مد�ر �لعام �لدر��صي.
ومُيكن جلميع �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�صة �لتي تتبع جميع �ملناهج �لدر��صية 
لقب  كما ميكنها حتقيق  �ملوحدة"،  �لأبطال  "مد�ر�س  برنامج  �لت�صجيل يف 

"مدر�صة موحدة" �إذ� مت تقدمي ريا�صة موحدة و�حدة على �لأقل يف ف�صل 
در��صي و�حد. وميكن للمد�ر�س �أن تتقدم لت�صبح �صمن �لفئة �لأعلى وهي 
"مد�ر�س �لأبطال �ملوحدة" مدر�صة �إذ� مت ��صتيفاء �لقيادة �ل�صبابية �ل�صاملة 

ومتطلبات �مل�صاركة �لكاملة للمجتمع �ملدر�صي.
بالأدو�ت  و�ملييدربييني  و�ملدر�صني  �ملوحدة" �ل�صباب  �لأبييطييال  "مد�ر�س  وتييزود 
و�ملو�رد خللق مناخات من �لدمج، وقبول كل �لقدر�ت يف �لف�صول �لدر��صية 
�إىل حت�صني  باأكمله. كما يهدف �لربنامج  �ملدر�صي  �ملجتمع  و�لريا�صية ويف 
�مل�صاركة  وت�صجيع  �ملد�ر�س،  يف  �ملختلفة  �لقدر�ت  ذوي  من  �لطلب  جتييارب 
بني �ل�صباب ومتكينهم من خلل �لفر�س �لد�جمة �لتي تت�صق مع �جلد�ول 
�ملوحدة  �لأبطال  مد�ر�س  برنامج  يوفر  كما  ومناهجها.  للمد�ر�س  �لزمنية 
ف�صول  لإن�صاء  �ملعلمني  و  �لتدري�س،  هيئة  لأع�صاء  �لييقييدر�ت  بناء  جل�صات 

در��صية و �أن�صطة د�جمة �جتماعياً من خلل �لتدريب و�لتطوير �ملهني.

و �و�صح �صعادة طلل �لها�صمي �ملدير �لوطني للأوملبياد �خلا�س �لإمار�تي 
�نييه مت هييذ� �لييعييام �إطيييلق جمموعة متنوعة ميين �لييرب�مييج و�ملييبييادر�ت حتت 
مظلة برنامج "مد�ر�س �لأبطال �ملوحدة" وت�صمل �لريا�صة �ملوحدة، �لقيادة 
باأكملها معاً  �ل�صبابية �لد�جمة، و�لأن�صطة �لتي جتمع �ملجتمعات �ملدر�صية 
ملمار�صة �لدمج ب�صكل عملي كل يوم. و لفت �إىل �ن برنامج مد�ر�س �لأبطال 
�ملوحدة ي�صاهم يف حتقيق روؤية قيادة دولة �لإمار�ت لرت�صيخ قيم �لحرت�م 
و�لدمج يف �ملجتمع، وبطبيعة �حلال يجب �أن تكون �ملد�ر�س من بني �لأماكن 
�لأوىل �لتي يجب �أن نبد�أ منها. و تابع قائل: نحن �صعد�ء بتجاوب �ملد�ر�س 
�لدولة  يف  مدر�صة  �أي  يف  �لربنامج  بتطبيق  مهتم  �صخ�س  �أي  وندعو  معنا 
�أن يتو��صل معنا . وينبغي هنا �أن نتقدم بال�صكر �إىل �صركائنا، و�ملجموعات 
�لتعليمية �ملختلفة، و�ملد�ر�س �لتي �صجلت يف �لربنامج بالفعل على دعمهم 
�مل�صتمر لعملنا، حيث يجب �أن نتكاتف جميعاً جلعل �لدمج يف �ملد�ر�س و�قًعا 

يومًيا يتمتع به �جلميع.
�لأن�صطة  ميين  و��صعة  جمموعة  �ملييوحييدة  �لأبييطييال  مييد�ر�ييس  برنامج  ويييوفيير 
ويقدم  �لييدر��ييصييي.  �لعام  مييد�ر  على  و�جلييذ�بيية  �ملميزة  و�لفعاليات  و�لأنييدييية 
�لأبطال  مد�ر�س  برنامج  �أ�صا�س  يعترب  و�لييذي   ، �ملوحدة  �لريا�صة  برنامج 
�أن�صطة خمتلفة ت�صمل، �ملهار�ت �لريا�صية �ملوحدة، ودوري  �ملوحدة، خم�صة 
�أبييوظييبييي، و�لييرييي�ييصيية �لطائرة   PASS كيييرة �لييقييدم �ملييوحييد بيياليي�ييصيير�كيية مييع
�ملوحدة، و�أندية �للياقة �لبدنية �ملوحدة وم�صابقة �لروبوتات �ملوحدة، وهي 
منطقة  يف  �ملختلفة  �لييقييدر�ت  ذوي  ميين  للطلب  نوعها  ميين  م�صابقة  �أكييرب 

�ل�صرق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا.
ومت �إطلق برنامج �ملد�ر�س �ملوحدة يف �لإمييار�ت عام 2019 حيث ح�صلت 
ت�صع مد�ر�س على لقب مدر�صة �لأبطال �ملوحدة. كما ح�صل �لربنامج �لعاملي 
عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�يييد  بيين  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ميين  دعييم  على 
بدعم  قييام  حيث  �لإمييار�تييييية،  �مل�صلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�لأرجنتني، وم�صر، و�لهند، وباك�صتان،  بلد�ن، وهي   6 تطبيق �لربنامج يف 

ورومانيا ورو�ند�.

�لأوملبياد �خلا�س �لإمار�تي يطلق برنامج مد�ر�س �لأبطال �ملوحدة للعام �لدر��سي 2021 - 2022 

•• دبي-وام: 

�ملييزروعييي وزير  تيير�أ�ييس مييعييايل �صهيل 
رئي�س  �لييتييحييتييييية  و�لييبيينييييية  �ليييطييياقييية 
�لتحتية  لييلييبيينييييية  �لإميييييييار�ت  جمييليي�ييس 
للمجل�س  �لأول  �لإجتماع  و�لإ�ييصييكييان 
�لييوزر�ء باإن�صائه يف  بعد قر�ر جمل�س 
�ملا�صي وذلك يف مقر  �أكتوبر  12 من 

برنامج �ل�صيخ ز�يد للإ�صكان بدبي.
حيي�ييصيير �لجييتييميياع مييعييايل حمييمييد بن 
لل�صوؤون  دوليية  وزييير  هييادي �حل�صيني 
مطر  معايل  �ملجل�س  و�أع�صاء  �ملالية 
�لييعييام مل�صار  �ملييفييو�ييس  �لييطيياييير  حممد 
�لبنية �لتحتية و�لتخطيط �لعمر�ين 
وجييييودة �حلييييياة �ملييدييير �لييعييام ورئي�س 
�لطرق  هيييييئيية  �مليييدييييريييين يف  جمييليي�ييس 
و�ملييو��ييصييلت بييدبييي و�ييصييعييادة عبد�هلل 
�ل�صاهي وكيل د�ئرة �لبلديات و�لنقل 
يف �أبوظبي و�صعادة �مل�صت�صار �ملهند�س 
رئي�س هيئة  �ملهريي  بن بطي  �صلح 
�ل�صارقة  �إميييييارة  يف  �مليييبيييادر�ت  تنفيذ 
عبد�لرحمن  و�يييصيييعيييادة  "مبادرة" 
عام  مييدييير  �لنعيمي  عييبييد�هلل  حممد 
بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئيييرة 
و�صعادة �ملهند�س علي �ملزروعي ممثًل 
عن �للجنة �لتنفيذية ملبادر�ت �صاحب 
نا�صر  و�صعادة  �لييدوليية  رئي�س  �ل�صمو 
�لديو�ن  عيييام  مييدييير  �ليييتيييلي  �ييصييعيييييد 
منذر  و�صعادة  �لقيوين  بيياأم  �لأمييريي 
�لبلدية  د�ئييييرة  �لييزعييابييي مييدييير عيييام 
بييييير�أ�يييييس �خليييييييمييية و�ييييصييييعييييادة حممد 
�لأمريي  �لييديييو�ن  مدير  �ل�صنحاين 

يف �إمارة �لفجرية.
و�أكييييييد ميييعيييايل �ييصييهيييييل �ملييييزروعييييي �أن 
�أع�صاء  �ليي�ييصيييييوخ  �ليي�ييصييمييو  �أ�يييصيييحييياب 
�ملييجييليي�ييس �لأعييييلييييى حيييكيييام �لإمييييييييار�ت 
ينتظرون من �ملجل�س �لكثري يف �صبيل 
وحتقيق  �لييييدوليييية  ميييو�طييينيييي  خيييدمييية 

و�ل�صتقر�ر  �حلييييياة  وجيييودة  �ل�صعادة 
�لأ�صري لهم فهم على قائمة �أولويات 
�لتنمية  وحميييرك  �لإميييييار�ت  حكومة 
�مل�صتقبلية  و�لييتييوجييهييات  �مليي�ييصييتييد�ميية 
ذلك  و�أن  �ملييقييبييليية  عيييامييياً  لييلييخييميي�ييصييني 
�ملييزيييد من  بييذل  يتطلب ميين �جلميع 
و�لعمل  �لييطيياقييات  وتيي�ييصييخييري  �جلييهييد 
�لقادمة  للم�صاريع  �مل�صرتك للإعد�د 
قيادتنا  طييييمييييوح  مييييع  يييييتييييو�فييييق  مبييييا 

�لر�صيدة وخدمة �صعبنا.
وقييييال مييعيياليييييه �إن جمييليي�ييس �لإميييييار�ت 
يوؤ�ص�س  و�لإ�ييصييكييان  �لتحتية  للبنية 
ل�صر�كة فاعلة وطموحة بني �جلهات 
و�ملحلية  �لحتييييييادييييييية  �حليييكيييومييييييية 
و�لقطاع �خلا�س وو�صع ت�صور �صامل 
�ملتعلقة  و�لتحديات  �لق�صايا  ملعاجلة 
�ل�صرت�تيجية  �ليييروؤيييية  وحتييديييد  بييه 
عاماً  للخم�صني  �لييعييمييل  و�أولييييويييييات 
وتكامل  مييييو�ءميييية  و�يييصيييميييان  �ملييقييبييليية 
�لبنية  و��يييصيييرت�تيييييييجيييييييات  �ييصيييييا�ييصييات 
م�صتوى  عييلييى  و�لإ�يييصيييكيييان  �لييتييحييتييييية 
�ليييييييدولييييييية و�قيييييييييييييرت�ح �ليييتييي�يييصيييرييييعيييات 
�صعادة  �إىل  �ليييهيييادفييية  و�ليي�ييصيييييا�ييصييات 
�ملييييو�طيييين و�يييصيييميييان حييييييياة كيييرميييية له 
ولأ�يييصيييرتيييه بييياعيييتيييبييياره �أولييييوييييية لدى 

حكومة �لإمار�ت.
و�أكد معاليه �أن دولة �لإمار�ت بقيادة 
�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة" حفظه �هلل" 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  و�أخيه 
رئي�س  نيييائيييب  مييكييتييوم  �آل  ر��يييصيييد  بييين 
حاكم  �ليييوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
�ل�صمو  و�ييصيياحييب  �هلل"  "رعاه  دبييييي 
�ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�أبييوظييبييي نييائييب �لييقييائييد �لأعلى  عييهييد 
�ل�صمو  و�أ�ييصييحيياب  �مليي�ييصييلييحيية  لييلييقييو�ت 
�ليي�ييصيييييوخ �أعييي�يييصييياء �ملييجييليي�ييس �لأعيييليييى 
�لإمييار�ت تويل توفري  للإحتاد حكام 

بنية حتتية متطورة و�إ�صكان حكومي 
للمو�طنني  �ل�صعادة  يحقق  م�صتد�م 
وقد  �أولييوييية ق�صوى  وجييودة حياتهم 
م�صاريع  خييييلل  مييين  ذلييييك  �نييعييكيي�ييس 
�لعامة  �ملييير�فيييق  ومييييبييييادر�ت حتيي�ييصييني 
�ملتكاملة  �ل�صكنية  �ملجمعات  و�إن�صاء 
تلبي  �لييتييي  �ملييتييميييييزة  �خليييدميييات  ذ�ت 
�مل�صتقبلية  و�لحييتييييياجييات  �لتطلعات 

لأبناء وبنات �لإمار�ت.
�لتحديات  �مليييجيييلييي�يييس  و��يييصيييتيييعييير�يييس 
و�لت�صريعات  و�ل�صيا�صات  و�لأولويات 
�مل�صتقبلي  �لييدوليية  توجه  تخدم  �لتي 
حكومة  تطلعات  حتقيق  يف  وت�صاهم 
�ملييعييززة ملكانة و�صعادة  دوليية �لإميييار�ت 
باإعتبارهم  �لإميييييييار�ت  وبييينيييات  �أبييينييياء 
�لهدف �لأ�صمى للقيادة �لر�صيدة كما 
تطرق �ملجل�س �إىل �لتوجه �مل�صتقبلي 
ملحور �لإ�صكان �أحد �ملحاور �لرئي�صية 
�لتي حتظى باهتمام �لقيادة �لر�صيدة 
و�مل�صتهدفات  �لإميييييييييييييار�ت  ليييييدولييييية 
وتوفري  �ملقبلة  لل�صنو�ت  �لإ�صكانية 
متعددة  متييويييلييييية  وحيييليييول  خيييييييار�ت 
�صاأنها  ميين  �لييتييي  تناف�صية  وبيياأ�ييصييعييار 
على  �مليييييالييييييييييية  �لأعييييييييبيييييييياء  تيييخيييفيييييييف 

�مل�صتفيدين.
بيييييدوره �أو�يييصيييح مييعييايل مييطيير حممد 
�لبنية  تيييطيييويييير  ميييليييف  �أن  �ليييطيييايييير 
يف  ياأتيي  �ملو�طنني  و�إ�صكان  �لتحتية 
�لر�صيدة  �لييقيييييادة  �أوليييوييييات  مييقييدميية 
�ملتحدة  �لييعييربييييية  �لإمييييييييار�ت  ليييدولييية 
و�جلهود  �لإمييييكييييانييييات  تيي�ييصييخيير  �ليييتيييي 
جودة  م�صتوى  ورفييع  �ل�صكان  خلدمة 
و�لرفاهية  �ل�صعادة  لتحقيق  �حلياة 
م�صاريع  تبني  �إليييييى  بييالإ�ييصييافيية  لييهييم 

ومبادر�ت لتعزيز تناف�صية �لدولة.
�لأول  �لجيييتيييمييياع  �إن  مييعيياليييييه  وقيييييال 
�لتحتية  لييلييبيينييييية  �لإمييييييييار�ت  ملييجييليي�ييس 
و�لإ�صكان يعد فر�صة لتن�صيق �جلهود 

يف مييلييف �لإ�يييصيييكيييان وتيييبيييادل �لأفيييكيييار 
�لتحتية  �لبنية  جميييال  يف  و�حلييلييول 
تلبية  بهدف  �لعاملية  �لتوجهات  وفق 
�لحتياجات �مل�صتقبلية لقطاع �لبنية 

�لتحتية و�لإ�صكان.
من جهته �أ�صار �صعادة عبد�هلل �ل�صاهي 
على  �جلييييهييييود  تيييوحيييييييد  �أهيييمييييييية  �إىل 
لتحقيق  و�ملحلي  �لحتيييادي  �مل�صتوى 
�لتحتية  لييلييبيينييييية  �ملييي�يييصيييتيييد�م  �لييينيييميييو 
و�مل�صاريع �لإ�صكانية يف دولة �لإمار�ت 
�لإميييييار�ت حققت  دولييية  �أن  �إىل  لفييتييا 
�إجنييياز�ت كبرية خييلل فييرتة قيا�صية 
و�مل�صاريع  �لتحتية  �لبنية  جمييال  يف 
مكانتها  تعزيز  يف  �صاهمت  �لإ�صكانية 
كو�حدة من �أهم �لبلد�ن عاملياً يف هذ� 

�لقطاع �حليوي.
و�أ�يييييصييييياف: �ليييييييوم وبييفيي�ييصييل �ليييروؤيييية 
تاأ�صي�س  �صي�صاهم  لقيادتنا  �لر�صيدة 
�لتحتية  لييلييبيينييييية  �لإميييييييار�ت  جمييليي�ييس 
و��صحة  خييطيية  و�ييصييع  يف  و�لإ�يييصيييكيييان 
بييييينييييياًء على  �ملييي�يييصيييتيييقيييبيييل  تييي�يييصيييتييي�يييصيييرف 
�لحييتييييياجييات و�لييتييطييلييعييات وذليييك من 
�لبيانات  در��صة  على  �لرتكيز  خييلل 
�صك  بييل  �صت�صاهم  �لييتييي  و�ملييعييلييومييات 
يف  وخططنا  لأعمالنا  �إطييار  و�صع  يف 
�لد�ئرة لن�صتكمل رحلة جناحنا نحو 

�خلم�صني عاماً �لقادمة.
من جانبه �أكد �صعادة �مل�صت�صار �ملهند�س 
�لأهمية  �مليييهيييريي  بييطييي  بييين  �يييصيييلح 
ملو�ئمة  �ملييجييليي�ييس  لإنيي�ييصيياء  �لييقيي�ييصييوى 
و��صرت�تيجيات  �ييصيييييا�ييصييات  وتييكييامييل 
وم�صاريع �لبنية �لتحتية و�لتخطيط 
�لتن�صيق  مبهام  �لدولة  يف  و�لإ�صكان 
�لتطوير  مبييو��ييصيييييع  �لمييييييار�ت  بيييني 
�إيجاد  خلل  من  �مل�صرتك  �لعمر�ين 
فييريييق عييمييل قييييادر عييلييى �لييتييعييامييل مع 
�أو  بالنقل  �خلا�صة  �لتحديات  كييافيية 
�لعمل  �أو  �لتحتية  �لبنية  �أو  �لإ�صكان 

�لتخطيطية  �مليييعييياييييري  و�يييصيييع  عييلييى 
يتعلق  فيييييمييا  و�خلييييدمييييات  لييلييميير�فييق 
مبييييعيييياجليييية �لييييكييييثييييري ميييييين حتييييديييييات 

�لتطوير �لعمر�ين �مل�صرتك.
ونيييييوه بييييياأن ميييو�يييصيييوع �لييتيينيي�ييصيييييق بني 
�لمار�ت يف جمال �خلدمات �ملذكورة 
مل يغب عن �صانعي �لقر�ر منذ ن�صاأة 
�لقر�ر  �أن�صاأت مبوجب  �لإحتيياد حيث 
وز�رة خمت�صة   1972 ل�صنة   1 رقم 
�صدر  ثييم  �ملييدن  وتخطيط  بالإ�صكان 
ل�صنة   13 رقيييم  �لحتيييييادي  �لييقييانييون 
�لتخطيط  هيييييئيية  بيياإنيي�ييصيياء   1980
�لييقيير�ر رقم  �أن �ييصييدر  �إىل  �لييعييميير�ين 
�لفريق  بتكوين   2018 لعام   124
�ل�صمويل  �لعمر�ين  �لفني للمخطط 

�لتو�فقي لدولة �لمار�ت.
عبد�لرحمن  �ييصييعييادة  �أعيييييرب  بيييييدوره 
بتاأ�صي�س  فخره  عن  �لنعيمي  حممد 
�لتحتية  لييلييبيينييييية  �لإميييييييار�ت  جمييليي�ييس 
و�لإ�ييييصييييكييييان وذليييييك تيييز�مييينييياً ميييع عام 
قيادتنا  حر�س  يييوؤكييد  مبييا  �خلم�صني 
درب  يف  قييدميياً  �مل�صي  على  �ليير�ييصيييييدة 
�لييتييقييدم و�لزدهييييييييار وتييكييثيييييف جهود 
و�حلكومية  �لحتييادييية  �جلهات  كافة 
لييتييحييقيييييق �لأفيييي�ييييصييييل مبييييا يييي�يييصيييب يف 
وز�ئر  ومييقيييييم  مييو�طيين  كييل  م�صلحة 
كافة  على  �ليجابية  بظلله  ويلقي 

نو�حي �حلياة.
و�أكد �أن �لقيادة �حلكيمة تويل �هتماماَ 
د�ئماً مب�صاريع تطوير �لطرق و�لبنية 
�لأخ�صر  �ليي�ييصييوء  ومتييينيييح  �لييتييحييتييييية 
للت�صهيل  �حليوية  �مل�صاريع  لتنفيذ 
على �جلميع وتوفري �صبكة طرق وفق 
�لعاملية  و�ملييو��ييصييفييات  �ملقايي�س  �أعييلييى 
م�صري� �إىل �أن حكومة �لإمار�ت تويل 
جمال  يف  �ليينييظييري  منقطع  �هييتييميياميياً 
�مللئمة  �مليي�ييصيياكيين  بييتييوفييري  �لإ�ييصييكييان 
مييتييعييددة يف  فيير�ييصيياً  وتييقييدم  ملو�طنيها 

هذ� �خل�صو�س و�لتي تت�صمن توزيع 
قرو�س  وتييوفييري  و�مل�صاكن  �لأر��ييصييي 
و�ل�صيانة  �ل�صكنية  و�ملر�فق  �لإ�صكان 
�لدولة  ميييو�طييينيييي  مييين  مليي�ييصييتييحييقيييييهييا 
�لر�ئدة  �ملوؤ�ص�صات و�جلهات  �أن  مبيناً 
مييا يفوق  �لإ�ييصييكييان حققت  يف جميييال 
�ل�صنو�ت  خييلل  �مل�صتفيدين  توقعات 
وفق  مثالية  م�صاكن  لتوفري  �ملا�صية 
�أعلى �ملو��صفات مبا يتو�فق مع روؤى 
�لقيادة وتوجهاتها �لر�صيدة للرتقاء 

بجودة �حلياة يف �لأحياء �ل�صكنية.
�صعيد  حممد  �صعادة  لفت  جهته  من 
�لقيادة  حييير�يييس  �إىل  �لييي�يييصييينيييحييياين 
�ليييير�ييييصيييييييييدة عيييليييى حتيييقيييييييق �ليييييرييييييادة 
�ملييجييالت وحتديًد�  كييافيية  �لييعيياملييييية يف 
يف �لقطاعات �خلدمية �حليوية �لتي 
و�لإ�صكاين  �حل�صري  �لتطور  تو�كب 
تر�صيخ  يف  وجهودها  �ملجتمع  لأفييير�د 
�لبنية  ملييينيييظيييومييية  و��يييصيييحييية  �أ�يييصييي�يييس 
حياة  لتعزيز جودة  و�لطرق  �لتحتية 
�لأفيير�د وتوفري بيئة متطورة تو�كب 
عاملًيا  �لييدوليية  ت�صهده  �ليييذي  �لييتييقييدم 
�ل�صاملة  تيينييميييييتييهييا  حتييقيييييق  وتيييدعيييم 
كل  �يييصيييخيييرت  �لمييييييييييار�ت  �ن  مييينيييوهيييا 
�لمكانات للخروج بنتائج مميزة على 

�صعيد دعم �لبنية �لتحتية.
للبنية  �لإميييييييار�ت  جمييليي�ييس  �أن  وذكيييير 
ييييعيييميييل على  �ليييتيييحيييتييييييية و�لإ�يييييصيييييكيييييان 
جهود  بني  و�لتكامل  �لتعاون  تن�صيق 
مييوؤ�ييصيي�ييصييات �لييييدوليييية �ييصييميين �أوليييويييية 
�ملو�طن �ول بتقدمي �أف�صل �خليار�ت 

روؤييييتيييهيييا يف قطاع  لييتييحييقيييييق  �ملييتيياحيية 
�لتحتية  �لبنية  وميي�ييصيياريييع  �لإ�ييصييكييان 
و�يييصيييميييان ��يييصيييتيييد�ميييتيييهيييا عيييليييى �ملييييدى 
�لعمل  متابعة  �إىل  بالإ�صافة  �لبعيد 
�لتي  و�خلطط  �ل�صرت�تيجيات  على 
تيي�ييصييميين تييقييدمي هيييذه �مليي�ييصيياريييع وفق 
و�لكفاءة  �جلييييييودة  مييعييايييري  �أفييي�يييصيييل 
�لقطاع  بيييهيييذ�  لييييلرتييييقيييياء  �ليييعييياملييييييية 

�حليوي �لهام.
جا�صم  علي  �ملهند�س  قييال  جانبه  من 
�صاحب  لتوجيهات  تنفيذ�ً  �ملزروعي: 
�ليي�ييصييمييو �ليي�ييصيييييخ خييليييييفيية بييين ز�يييييد �آل 
نييهيييييان رئييييي�ييس �لييييدوليييية حييفييظييه �هلل 
�ل�صمو  �صاحب  من  حثيثة  ومبتابعة 
�آل مكتوم  ر��ييصييد  بيين  �ليي�ييصيييييخ حمييمييد 
نييائييب رئييييي�ييس �لييدوليية رئييييي�ييس جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل جاء قر�ر 
�ل�صتعد�د  عيييام  يف  �لييييييوزر�ء  جمييليي�ييس 
�لإمار�ت  جمل�س  بت�صكيل  للخم�صني 
لييلييبيينييييية �لييتييحييتييييية و�لإ�يييصيييكيييان بهدف 
و�لتنمية  و�لبييتييكييار  �لتكامل  حتقيق 
�مل�صتد�مة يف جمالت �لبنية �لتحتية 
حيث  �لدولة  م�صتوى  على  و�لإ�صكان 
�أولويات �ملجل�س مناق�صة  �صتكون من 
�لوطنية  �جلييييهييييود  تيييوحيييييييد  �آليييييييييات 
وتيير�ييصيييييخ �ليي�ييصيير�كييات �ملييو�ييّصييعيية على 
خمييتييلييف �لأ�ييييصييييعييييدة وو�ييييصييييع �لأطييييير 
تطوير  وبييحييث  �ملنا�صبة  و�ل�صيا�صات 
�لييتيي�ييصييريييعييات �لييييلزميييية يف جمييييالت 
�لتخطيط �لعمر�ين و�لبنية �لتحتية 
ت�صريع  يف  ييي�ييصيياهييم  مبيييا  و�لإ�يييصيييكيييان 

ذ�ت  و�ملبادر�ت  �مل�صاريع  تنفيذ  وترية 
�لأولوية �لق�صوى.

�أن توفري  �لزعابي  �صعادة منذر  و�أكد 
بنية حتتية متطورة و�إ�صكان حكومي 
للمو�طنني  �ل�صعاد  يحقق  م�صتد�م 
لدى  �أولييوّييية  ُي�صّكل  حياتهم  وجيييودة 
�لييقيييييادة �ليير�ييصيييييدة لييدوليية �لإميييييار�ت 
�طلق  ذلك من خلل  �نعك�س  حيث 
و�ملبادر�ت  �مل�صاريع  �لإمييار�ت  حكومة 
ت�صكيل  عييين  و�لعيييييييلن  �لييطييمييوحيية 
�لتحتية  لييلييبيينييييية  �لإميييييييار�ت  جمييليي�ييس 
بييهييدف تييكييامييل �جلييهييود بييني خمتلف 
بدروها  و�لييتييي  �لعلقة  ذ�ت  �جلييهييات 
�لعامة  �ملييير�فيييق  حتيي�ييصييني  تيي�ييصييتييهييدف 
�ملتكاملة  �ل�صكنية  �ملجمعات  و�إن�صاء 
تلبي  �لييتييي  �ملييتييميييييزة  �خليييدميييات  ذ�ت 
�مل�صتقبلية  و�لحييتييييياجييات  �لتطلعات 

لأبناء وبنات �لإمار�ت.
بدوره قال �صعادة نا�صر �صعيد �لتلي 
�لتحتية  للبنية  �لإميييار�ت  جمل�س  �إن 
ليي�ييصيير�كيية فاعلة  يييوؤ�ييصيي�ييس  و�لإ�يييصيييكيييان 
�حلكومية  �جليييهيييات  بيييني  وطييمييوحيية 
�خلا�س  و�لقطاع  و�ملحلية  �لحتادية 
تييعييزيييز ميينييظييوميية �لعمل  وييي�ييصييتييهييدف 
وطييييرق  �أدو�ت  لييتييطييوييير  �ملييي�يييصيييرتك 
�لبنية  م�صتقبل  لإ�صت�صر�ف  مبتكرة 
توجهات  ملو�كبة  و�لإ�ييصييكييان  �لتحتية 
�صقف  ورفيييع  �لإميييييار�ت  دولييية  حكومة 
�ليييتيييوقيييعيييات و�لإجنيييييييييياز�ت مبيييا يدعم 
حتقيق �ل�صعادة وجودة �حلياة و�صمان 

�ل�صتقر�ر جلميع �ملو�طنني .

تر�أ�ش �الجتماع �الأول ملجل�ش �الإمار�ت للبنية �لتحتية و�الإ�سكان 

�سهيل �ملزروعي: �ملرحلة �ملقبلة تتطلب �ملزيد من �جلهد و�لعمل 
�مل�سرتك مبا يتــو�فق مع طمــوح قيادتنا �لر�سيدة وخدمة �سعبنا 

•• دبي- وام:

�أمر��س  فييازت دوليية �لإميييار�ت - ممثلة يف جمعية �لإميييار�ت �لطبية و�صعبة 
�لعامة للحتاد  �نتخابات �جلمعية  �لأوىل �صمن  للمرة   - و�لييولدة  �لن�صاء 
�لدويل لأمر��س �لن�صاء و�لولدة "FIGO" مبن�صبني رئي�صيني يف �لحتاد 

لت�صبح �أحد �صناع �لقر�ر�ت و�ل�صيا�صات �ل�صحية �لدولية للمر�أة.

�لتنفيذية  �ملييديييرة  تهلك  �لييدكييتييورة منى  �نتخاب  �لييفييوز مت  هييذ�  و يف �صوء 
�صعبة  رئي�صة  بدبي  �ل�صحة  هيئة  يف  و�لأطييفييال  للن�صاء  لطيفة  مل�صت�صفى 
جمعية �لإمار�ت �لطبية لأمر��س �لن�صاء و�لولدة �أمينا عاما �صمن �لأمناء 
�لبحر  �صرق  ومنطقة  لأفريقيا  ممثلة  �لحتييياد  �أميينيياء  ملجل�س  �لأ�صا�صيني 

�لأبي�س �ملتو�صط..
و�نييتييخيياب �لييدكييتييورة �أميييل نييياز�رييييث عيين �صعبة �أمييير��يييس �ليينيي�ييصيياء و�لييييولدة 

�لإمار�تية �صمن �لأع�صاء �لأ�صا�صيني ملجل�س �لحتاد ممثلة �أي�صا لأفريقيا 
ومنطقة �صرق �لبحر �لأبي�س �ملتو�صط.

�أحد  �لإمييييار�ت  دوليية  "FIGO" تكون  يف  �لرئي�صيني  �ملن�صبني  وبهذين   
�ملوؤثرين �لفاعلني يف كل ما يخ�س �صحة �ملر�أة ورعايتها وما يت�صل بذلك 

من �صيا�صات وخطط وبر�مج على �ل�صعيد �لدويل خلل �لعامني �ملقبلني.
"FIGO" منظمة غري  و�ليييولدة  �لن�صاء  �لييدويل لأميير��ييس  يعد �لحتيياد 

م�صتوى  على  نطاقه  ويت�صع  �ملييير�أة  ل�صحة  �لعاملي  �ل�صوت  ميثل  و  ربحية 
مق�صمة جغر�فيا �إىل 5 مناطق خمتلفة تندرج جميعها �صمن  دولة   137

�خت�صا�صه.
�إىل  جنبا  �مليييير�أة  �صحة  جييو�نييب  جميع  على  "�لإ�صر�ف   FIGO" يييتييوىل 
جنب مع منظمة �ل�صحة �لعاملية وهو �مل�صوؤول عن جميع جمالت �لرعاية 

�ل�صحية للمر�أة عامليا وما يت�صل بذلك من �لتن�صئة و�لتعليم.

 "FIGO" لإمار�ت تفوز مبن�سبني رئي�سيني يف �لإحتاد �لدويل لأمر��س �لن�ساء و�لولدة�
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اأخبـار الإمـارات
وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة تطلق مبادرتني لتعزيز �سر�كة �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س يف �لعمل �ملناخي

•• غال�شكو-وام: 

�مليينيياخييي و�لييبيييييئيية مييبييادرتييني جييديييدتييني لتعزيز  �لييتييغييري  �أطييلييقييت وز�رة 
و�حدة  �ملناخي،  �لعمل  يف  و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  بني  �ل�صر�كة 
منهما بال�صر�كة مع �صركة ماجد �لفطيم، خلل م�صاركة �لوفد �لر�صمي 
لدولة �لإمار�ت يف فعاليات موؤمتر دول �لأطر�ف يف �لتفاقية �لإطارية 

للمناخ" COP26 "�ملقام حالياً يف غل�صكو يف �ململكة �ملتحدة .
وتهدف �ملبادرتان �إىل زيادة م�صاركة �لقطاع �خلا�س يف جهود وتوجهات 
قدر�ت  وتعزيز  �لدفيئة،  �لييغيياز�ت  �نبعاثات  ميين  للحد  �لإمييييار�ت  دوليية 
�ملناخ،  �أجييل  من  �لبتكار  وحتفيز  �ملناخي،  �لتغري  تد�عيات  مع  �لتكيف 

وتبني ممار�صات �ل�صتد�مة.
وقالت معايل مرمي بنت حممد �ملهريي، وزيرة �لتغري �ملناخي و�لبيئة �إن 

دولة �لإمار�ت تو��صل تعزيز ريادتها يف جمال �لعمل �ملناخي، وحتر�س 
على تعزيز م�صاركة �لقطاع �خلا�س ك�صريك رئي�صي يف حتفيز وتعزيز 
هذه �جلهود للم�صاهمة يف �صمان م�صتقبل م�صتد�م منخف�س �لكربون 
عرب �صر�كات فعالة بني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س، وُتعد مبادرتينا 
�جلديدتني مثالني رئي�صيني للتعاون و�ل�صر�كة �لبناءة بني �لقطاعني 

ب�صكل يدعم توجهات �لدولة لل�صتد�مة و�لعمل �ملناخي.
�لقطاع �خلا�س يف  تبذلها موؤ�ص�صات  �لتي  و�أثنت معاليها على �جلهود 

�مل�صاهمة يف حتقيق م�صتهدفات �لدولة.
وقال �إبر�هيم �لزعبي،�لرئي�س �لتنفيذي لل�صتد�مة يف ماجد �لفطيم 
�إطلق  �إن  �خل�صر�ء  للأبنية  �لعاملي  للمجل�س  �لأمناء  جمل�س  ورئي�س 
�ملناخي  �ملتحدة للمبادرة �ل�صرت�تيجية للحياد  �لعربية  دولة �لمار�ت 
2050 هو �أمر م�صجع ب�صكل خا�س ل�صركة ماجد �لفطيم. و �لتز�ماتنا 

ا ل ح�صر  ، نرى فر�صً  2040 �لإيجابية بحلول  بالو�صول للمح�صلة 
جميع  يف  �لأمييام  �إىل  �ل�صتد�مة  يف  �لتميز  لدفع  و�لعمل  لل�صر�كة  لها 
بو�صترييتي20  مثل  و�مليييبيييادر�ت  �لييرب�مييج  �صتكون  ،و  منطقتنا  �أنييحيياء 
وتنمية   ، �خلييا�ييس  �لقطاع  و  �لييدوليية،  ��صرت�تيجيات  لتنفيذ  �صرورية 
و�حللول  �لأعمال  ريادة  وتعزيز  و�لتعاون  �ملعرفة  تبادل  يعززه  جمتمع 

�لتكنولوجية.
وتعاونت �لوز�رة و"ماجد �لفطيم" مع معهد بو�صترييتي لإطلق مبادرة 
" بو�صترييتي20"، وهي �ملبادرة �لإقليمية �لأوىل �لتي ت�صتهدف حتديد 
و�إبيير�ز �أف�صل 20 قائد من قادة �لر�أي و�لفكر يف جمال �ل�صتد�مة يف 
لإن�صاء  �صعياً  بهم،  و�لحتفاء  �أفريقيا  و�صمال  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة 
جمتمع من �ملفكرين �لفعالني �لإقليميني يف جمال �ل�صتد�مة �لقادرين 
على حتفيز �ملجتمع ورفع �لوعي �لعام لديه لتبني ممار�صات �ل�صتد�مة 

و�مل�صاهمة يف حتقيقها، بالإ�صافة �إىل ذلك �صتطلق �ملبادرة منتدى �صنوي 
للموؤثرين يف �ل�صتد�مة، وبو�بة �لريادة �لفكرية وهي مركز �فرت��صي 
للفكر و�ملعرفة، و"قاعة �أ�صحاب �لإجناز�ت �ل�صتثنائية" و�لتي �صتربز 

جمموعة خمتارة من قادة �لفكر �ملتميزين و�خللقني .
يف  �لأعمال  حا�صنات  �إطييلق  لت�صجيع  مبادرة  فهي  �لثانية  �ملبادرة  �أمييا 
جمال �لتغري �ملناخي "Climate Tech VC " ، وهي �أول �صندوق 
لر�أ�س �ملال ي�صتهدف �لتاأثري �لإيجابي يف �ملنطقة عرب منوذج ��صتثمار 
ريادة  نييطيياق  وتو�صيع  لييدعييم  �لإقليمية  �ل�صركات  كييربى  مييع  م�صرتك 
�ل�صرق  �لنظيفة يف  �لتكنولوجيا  �لنا�صئة يف جمال  و�ل�صركات  �لأعمال 
�لأو�صط و�أفريقيا وجنوب �صرق �آ�صيا، ويهدف �ل�صندوق لتوفري فر�س 
�ملهتمني  و�لييدويل  �لإقليمي  �مل�صتويني  للقطاع �خلا�س على  �ل�صتثمار 

بامل�صاريع �خل�صر�ء و�مل�صتد�مة.

•• دبي-الفجر:

�صعيد  �ييصيييييخيية  �لأ�يييييصيييييتييييياذة  �أكييييييييدت 
موؤ�ص�صة  عيييييام  ميييديييير  �ملييينييي�يييصيييوري 
دبيييييي ليييرعيييايييية �لييينييي�يييصييياء و�لأطييييفييييال 
بكل  ت�صعى  �ملييوؤ�ييصيي�ييصيية  �أن  بييالإنييابيية، 
جهد للم�صاهمة يف تنمية جمتمعنا 
وخييدميية �أفييييير�ده ميين خيييلل توفري 
ب�صورة  �لجيييتيييمييياعييييييية  �خليييييدميييييات 
مبتكرة وم�صتد�مة، ونحن نوؤمن �أن 
حتقيق هذ� �لهدف ل ميكن �أن يتم 
�إل من خلل بناء �صر�كات حقيقية 
وفاعلة ت�صاهم يف �لرتقاء باملعايري 

�لجتماعية. 
�لفتتاحية  �لكلمة  خلل  ذلك  جاء 
�إطيييييييلق  �ألييييقييييتييييهييييا يف حييييفييييل  �لييييتييييي 
مب�صاعدة  �لنف�صي  "�لعلج  برنامج 
نظمته  �لييذي  �لأليفة"،  �حليو�نات 
�لن�صاء  ليييرعيييايييية  دبييييييي  ميييوؤ�يييصييي�يييصييية 
 Himalaya و�لأطييفييال  برعاية 
 Global Management
Ltd، �صباح يوم �خلمي�س يف �أك�صبو 
�حلفل  خيييلل  ومت  دبييييي،   2020
�لذين  و�لييييرعيييياة  �ليي�ييصييركيياء  تييكييرمي 
بح�صور  �لربنامج،  دعم  �صاهمو� يف 
�صعادة �أحمد دروي�س �ملهريي، رئي�س 
لرعاية  دبييي  موؤ�ص�صة  �إد�رة  جمل�س 

�لن�صاء و�لأطفال. 
خلل  كلمتها  يف  �ملن�صوري  وقييالييت 
�أن  وييي�ييصييرفيينييي  �حلفل"ي�صعدين 
�إطلق  حفل  يف  �ليييييوم  بكم  جنتمع 
مب�صاعدة  �لنف�صي  �لعلج  برنامج  
�حليييييييو�نيييات �لأليييييييفييية و�لييييييذي يعد 
�مل�صتوى  عيييليييى  نيييوعيييه  ميييين  �لأول 

�لييييوطيييينييييي، يييييياأتيييييي هييييييذ� �لطييييييلق 
تييوجيييييهييات �صاحب  ميييع  �نيي�ييصييجيياميياً 
�آل  ر��ييصييد  بيين  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو 
رئي�س  �لدولة،  رئي�س  نائب  مكتوم، 
دبيييي، رعاه  �ليييييوزر�ء، حيياكييم  جمل�س 
 ،2021 دبيييي  و�أهيييييد�ف خييطيية  �هلل، 
�خلدمات  تعزيز  على  تن�س  و�لييتييي 
�لجتماعية خللق جمتمع متلحم 
ومتما�صك بني جميع �ملقيمني على 

�أر�س �لإمار�ت". 
و�أ�صافت: ي�صتهدف برنامج  "�لعلج 
�ليينييفيي�ييصييي مبييي�يييصييياعيييدة �حليييييييو�نيييات 
دبي  مييوؤ�ييصيي�ييصيية  مييتييعييامييلييي  �لأليفة" 
ليييرعيييايييية �لييينييي�يييصييياء و�لأطييييييفييييييال من 
و�لأهمال  و�لإ�ييصيياءة  �لعنف  �صحايا 
و�ل�يييييصيييييتيييييغيييييلل، خييييا�ييييصيييية �ليييفيييئيييات 
�أعر��س  لديها  �لتي تظهر  �حلرجة 
�أو  �ل�صدمة  بعد  ما  كييرب  ��صطر�ب 
�أعر��س نف�صية مقلقة مرتبطة  �أية 
بالقلق و�لكتئاب و غريها، كما يعد 
عن  بديل  �أو  مكمل  علج  �لربنامج 
حيث  �لتقليدية،  �لنف�صية  �جلل�صات 

�حليو�نات  بييعيي�ييس  ��ييصييتييخييد�م  يييتييم 
�لأد�ء  لييتييحيي�ييصييني  �مليييدربييية  �لأليييييييفييية 
للأطفال  و�ليينييفيي�ييصييي  �لجييتييميياعييي 
تعر�صهم  بييعييد  خييا�ييصيية  و�لييبييالييغييني، 
�صلبية  خيييرب�ت  �أو  قييوييية  ليي�ييصييدمييات 
�لعنف  �أو  �لييفييقييد  �أو  �ملييير�يييس  مييثييل 
و�لإ�يييييصييييياءة، وتيييهيييدف �ملييوؤ�ييصيي�ييصيية من 
خلل هذ� �لربنامج �إىل تبني طرق 
�لأطفال  لييدعييم  ومييبييتييكييرة  جيييدييييدة 
�لعنف  �يييصيييحييياييييا  ميييين  و�ليييبييياليييغيييني 
قدر�تهم  وحتيي�ييصييني  و�ل�يييصيييتيييغيييلل، 
م�صتمر  ب�صكل  و�لتفاعلية  �لتكيفية 
مبا يتو�فق مع روؤية دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة �لتي ت�صعى لتحقيق 
يف  و�جلييودة  �لتميز  م�صتويات  �أعلى 

جمال �لرعاية �لجتماعية.
جلميع  بال�صكر  �ملن�صوري  وتوجهت 
دور�  لعبو�  �لذين  و�لرعاة  �ل�صركاء 
ومبادر�ت  بيير�مييج  �إجنييياح  يف  ��صا�صيا 
ملمو�صة،  نتائجها  وجعل  �ملوؤ�ص�صة، 
هيييذ�  �إطييييييييلق  يييييكييييون  �أن  مييتييميينييييية 
من  �ملزيد  لتحقيق  بد�ية  �لربنامج 

�لييريييادييية �لتي ت�صب يف  �لإجنيييياز�ت 
حد  على  و�ملييقيييييم  �ملييو�طيين  م�صلحة 

�صو�ء.
غنيمة  �لأ�صتاذة  قالت  جانبها  ومن 
�لرعاية  �إد�رة  ميييديييير  �ليييبيييحيييري، 
�جلل�صات  عييقييد  "�صيتم  و�لييتيياأهيييييل: 
�حليو�نات  مبيي�ييصيياعييدة  �لييعييلجييييية 
�لأليفة يف حرم موؤ�ص�صة دبي لرعاية 
�لن�صاء و�لأطفال، �إىل جانب �أن�صطة 
�لتابعة  �مليير�فييق  يف  �صتنظم  �أخييييرى 
�ل�صرطة  مييثييل  �خلييارجييييية  للجهات 
�صتقيم  كما  وغريها،  ،و�ل�صطبلت 
عيييين طريق  �لييييربنييييامييييج  �مليييوؤ�يييصييي�يييصييية 
�ل�صلوكية  �مللحظات  على  �لطييلع 
�خلا�صعني  للمتعاملني  و�لنف�صية 
لهذ� �لنوع من �لعلجات، بالإ�صافة 
متعاملي  �ييصييعييادة  حت�صن  ن�صب  �إىل 
�لربنامج  �صي�صتمر  كما  �ملييوؤ�ييصيي�ييصيية، 
حر�صاً  وثيييابيييتييية،  قيييائيييمييية  كيييخيييدمييية 
�لتنمية  �أهيييييد�ف  عييلييى حتييقيييييق  ميينييا 

�مل�صتد�مة.
ويف �خلتام كّرم �صعادة �أحمد دروي�س 
�ملهريي رئي�س جمل�س �لإد�رة �صركاء 
ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  �لييربنييامييج، 
�لهيئات  لأميين  �لعامة  -�لإد�رة  دبي 
�لكلب  وحييدة  و�لييطييو�رئ  و�ملن�صاآت 
�لبولي�صية )K9(، و مبادرة �ملرموم 
�لربنامج  د�عييمييني  �إىل  بييالإ�ييصييافيية 
 American Wellness
 Posh Paws و   ،   Center
 Pets Nursery and
تيييقيييديييير�ً   وذلييييييييك   ،Trading
دعم  يف  وجهودهم  �ملتميز  لعطائهم 

خدمات �ملوؤ�ص�صة. 

•• دبي-وام:

عي�صى  بيينييت  مييعييايل ح�صة  �أكييييدت 
�ملجتمع  تنمية  وزيييييرة  بييوحييميييييد 
�حلياة  جييييييودة  جمييليي�ييس  رئييييي�ييصيية 
بدولة  �حلييييياة  جييييودة  مييوؤ�ييصيير  �أن 
يف  مت�صارع  ت�صاعد  يف  �لإميييييار�ت 
�جتماعيا  �حلييييياة  ميينيياحييي  �ييصييتييى 
و�قت�صاديا  وتييعييليييييميييييا  و�ييصييحيييييا 
وروؤيتها  �لييقيييييادة  ثقة  ميين  بييدعييم 
ظل  ويف  للم�صتقبل  �ل�صت�صر�فية 
�ملنهجية  عييززت  �لتي  �لتغيري�ت 
�جلديدة للعمل �حلكومي تز�منا 
مع  و�ن�صجاما  �خلم�صني  عام  مع 
و�قيييييع �جليييييذب و�لزدهييييييييار �ليييذي 
�نطلقة  مييييع  �لييييدوليييية  تيي�ييصييهييده 

�ك�صبو 2020 دبي.
حالة  �أن  �إىل  مييعيياليييييهييا  و��يييصيييارت 
"كوفيد  جيييائيييحييية  ميييين  �ليييتيييعيييايف 
و�قعا يف دولة  نعي�صها  19" �لتي 
�لإميييار�ت وريييادة �لدولة عامليا يف 
�لييلييقيياح ون�صبة  جمييمييوع جييرعييات 
�ليي�ييصييكييان هي  ميين  �لييلييقيياح  متلقي 
موؤ�صر�ت �صريحة لل�صيطرة على 
�حلفاظ  وتاأكيد  �لوبائية  �حلالة 
كاأولوية  �لييعيياميية  �ليي�ييصييحيية  عييلييى 
حيييكيييومييييييية جليييييييودة �حلييييييييياة على 

م�صتوى دولة �لإمار�ت.
جيياء ذلييك خييلل تييروؤ�ييس معاليها 

�لجييتييميياع �ليييثييياين ملييجييليي�ييس جودة 
 2021 لييلييعييام �جليييييياري  �حلييييييياة 
�لت�صال  بييخييا�ييصييييية  عييقييد  �لييييذي 
فيه  و�يييصيييارك  بعد"  "عن  �مليييرئيييي 
�أع�صاء جمل�س جييودة �حلياة من 
�جليييهيييات �حلييكييومييييية �لحتييياديييية 
�لتنفيذية  و�ملييجيياليي�ييس  و�ملييحييلييييية 
ميثل  حيث  �لدولة  م�صتوى  على 
من�صة  �حلييييييييياة  جييييييودة  جمييليي�ييس 
و�لتكامل  �لييتيينيي�ييصيييييق  ليييتيييعيييزييييز 
توجيهات  وحتيييقيييييييق  �حليييكيييوميييي 
�ملييجييال �نطلقا  �لييقيييييادة يف هيييذ� 
وتطلعات  و�أهييييييد�ف  حميييياور  مييين 
��صرت�تيجية جودة �حلياة يف دولة 

�لإمار�ت 2031.
عي�صى  بنت  ح�صة  معايل  وقييالييت 
�حلكومي  �ملييييبييييد�أ  �إن  بييوحييميييييد 
�ليير��ييصييخ جلييييودة �حلييييياة يف دولة 
ميي�ييصييتييمييد مميييا يتحقق  �لإميييييييار�ت 
ميين �إجنييييياز�ت عييلييى �أر�ييييس �لو�قع 
قيادة  وتييوجيييييهييات  تطلعات  وميين 
�لدولة نحو حتقيق �ملزيد وتاأكيد 
�لأفييي�يييصيييل د�ئيييميييا وهييييو ميييا يعك�س 
�ل�صيخ  �ليي�ييصييمييو  �ييصيياحييب  مييقييوليية 
نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد 
رئييييي�ييس جمل�س  �لييييدوليييية  رئييييي�ييس 
�لييييوزر�ء حيياكييم دبييي رعييياه �هلل �أن 
عملنا  يف  �أولييوييية  �حلياة  "جودة 
�أوليييييوييييييات  �يييصيييليييب  ويف  �ليييييييوميييي 

�حلكومة نريد ملجتمعنا �أن يكون 
و�لأكر  و�صحة  تلحما  �لأكييير 

�صعادة".
تنمية  وزييييييرة  ميييعيييايل  و�أ�يييصيييافيييت 
�أو�ئل  ميين  �لإميييييار�ت  �أن  �ملجتمع 
�لييييييدول �ليييتيييي �تيييخيييذت �إجيييييير�ء�ت 
كورونا  �إد�رة جائحة  ��صتباقية يف 
�أظهرت  حيييييث  �آثيييارهيييا  وتقلي�س 
و�لأن�صطة  و�ملييييبييييادر�ت  �خلييطييط 
موؤ�ص�صات  جميع  بها  قامت  �لتي 
�لدولة �لدور �لفاعل و�ل�صتباقي 
�جلائحة عمل  �آثييار  من  للتقليل 
ومتابعتها  �ليييقيييييييادة  بييتييوجيييييهييات 
�صرورة  على  وتاأكيدها  �مل�صتمرة 
�ملمكنة  �لإجييييير�ء�ت  جميع  �تييخيياذ 
و�صعادة  �ييصييحيية  عيييليييى  لييلييحييفيياظ 
وجودة حياة �لأفر�د من �ملو�طنني 
و�ملقيمني على �أر�س هذه �لدولة.

وخيييييلل �جيييتيييمييياع جمييليي�ييس جيييودة 
جهود  ��يييصيييتيييعييير��يييس  مت  �حلييييييييياة 
�لتعايف  مرحلة  يف  �ل�صحة  قطاع 
لهذه  �لييتييعييليييييم  قيييطييياع  وجييييهييييود 
��صرت�تيجية  �إىل  �إ�صافة  �ملرحلة 
جيييييودة �حلييييييياة �لأمييينييييييية ليييييوز�رة 
�لد�خلية ونتائج ملتقى �لت�صميم 
�حلياة  جليييودة  �لييثييالييث  �ملجتمعي 
ملبادر�ت  �لييتيي�ييصييويييق  وميي�ييصييتييجييد�ت 
جيييودة �حلييييياة يف دولييية �لإمييييار�ت 
�ملتعلقة  �ل�صتعد�د�ت  جانب  �إىل 

باإجر�ء �ل�صتبيان �لوطني جلودة 
2022. و�صلط �لجتماع  �حلياة 
�ل�صوء على جهود قطاع �ل�صحة 
�جلائحة  ميين  �لييتييعييايف  مرحلة  يف 
وز�رة  جيييهيييود  عييير�يييس  مت  حيييييييث 
�لييي�يييصيييحييية ووقيييييايييييية �مليييجيييتيييميييع يف 
تعزيز جييودة حياة �لأفييير�د خلل 
�آلية  �إىل  �إ�صافة  �ملا�صية  �لييفييرتة 
وتعزيز  �جلائحة  على  �ل�صيطرة 
قدر�ت �لتعايف و�لعودة �إىل �حلياة 
�لوز�رة  و��صرت�تيجية  �لطبيعية 

و�حلكومة ملا بعد �جلائحة.
��صتعر�صت  �لييتييعييليييييم  قييطيياع  ويف 
خلل  و�لييتييعييليييييم  �لييرتبييييية  وز�رة 
�حلياة  جيييييودة  جمييليي�ييس  �جيييتيييمييياع 
�لوز�رة  تبنتها  �لتي  �أبييرز �جلهود 
لتعزيز جودة حياة �لطلبة و�أولياء 
و�لهيئة  و�لأكيييادمييييييييني  �لأمييييييور 
�إطار  مناق�صة  مت  كما  �لتدري�صية 
�ل�صامل  �لإر�يييصييياد وجيييودة �حلييييياة 
بناء  �إطلقها  �لتي مت  و�ملييبييادر�ت 
�لو�قع  لإثيييير�ء  �لإطييييار  هييذ�  على 
�حلالية  �لفرتة  خييلل  �لتعليمي 

وما بعد �جلائحة.
عر�س  �لجييييتييييميييياع  خييييييلل  ومت 
��يييصيييرت�تيييييييجييييييية جييييييييودة �حلييييييييياة 
�لأميينييييية ليييييوز�رة �لييد�خييلييييية �لتي 
بييا�ييصييرت�تيييييجييييية جودة  ربييطييهييا  مت 
على  و��صتملت   ،2031 �حلييييياة 

�لأثيييييير.   ليييقيييييييا�يييس  مييييوؤ�ييييصيييير�   13
�ملجتمع  تنمية  وز�رة  وعيير�ييصييت 
�ملجتمعي  �لت�صميم  ملتقى  نتائج 
�لييذي عقد  �لثالث جلييودة �حلياة 
مب�صاركة   2021 ييييونيييييييو  يف 
بالإ�صافة  �لأعيييي�ييييصيييياء  �جلييييهييييات 
وخمتلف  �خليييا�يييس  �لييقييطيياع  �إىل 
يهدف  و�ليييييييذي  �ملييجييتييمييع  فيييئيييات 
م�صتقبلية  �صيا�صات  ت�صميم  �ىل 
جليييودة �حلييييياة ميين خييلل خم�س 
حماور رئي�صية: �ل�صحة �لنف�صية 
و�ل�صحة  �جليي�ييصييدييية  و�ليي�ييصييحيية 
و�لعطاء و�حلياة  و�لتطوع  �ملالية 

�لجتماعية.
ملبادر�ت جودة  �لت�صويق  �إطار  ويف 
�حلييييياة يف دوليييية �لإمييييييار�ت �طلع 
�مل�صاركون يف �لجتماع على مناذج 
ملبادر�ت جودة �حلياة مت ت�صويقها 
مييين قييبييل �جليييهيييات �لأعييي�يييصييياء يف 
�جلهات  تيييوجيييييييه  ومت  �مليييجيييلييي�يييس 
�لت�صويق  �لعمل على  با�صتمر�رية 
لييهييذه �ملييييبييييادر�ت و�يييصيييو�هيييا خلل 
�لفرتة �ملقبلة بهدف ن�صر �لوعي 
�ملجتمعي حول �أبرز �ملبادر�ت �لتي 
��صتناد�  حياتهم  جييودة  ميين  تعزز 
�إىل �ييصيير�كييات يييجييري عييقييدهييا مع 
�لت�صويق  لغر�س  �لإعييلم  و�صائل 
�ملبادر�ت  لهذه  و�مل�صتد�م  �لييدوري 

يف �لإعلم �لتقليدي و�حلديث.

و��صتعر�صت وز�رة تنمية �ملجتمع 
�أي�صا خلل �لجتماع �لذي جمع 
�أع�صاء جمل�س جييودة �حلياة من 
و�ملوؤ�ص�صات  �لييييييييوز�ر�ت  خمييتييلييف 
�لحتادية  �حلييكييومييييية  و�لييهيييييئييات 
�ل�صتبيان  م�صتجد�ت  و�ملييحييلييييية 
�حلياة  وجيييودة  لل�صعادة  �لوطني 
حيييييث مت   2022 �ملييقييبييل  لييلييعييام 
لإعد�د  �لقادمة  عر�س �خلطو�ت 
و�إطييييييلق �ليينيي�ييصييخيية �لييثييانييييية من 
�إجيييييير�ء  مت  �أن  بيييعيييد  �ل�يييصيييتيييبيييييييان 
�لعام  يف  ميينييه  �لأوىل  �ليينيي�ييصييخيية 
�ملا�صي 2020 ومت مناق�صة �آلية 
�لعمل و�صبل �لتن�صيق مع �جلهات 
�ملعنية لتنفيذ �ل�صتبيان. يذكر �أن 
�لوطنية  �ل�صرت�تيجية  �خلطة 
جليييييودة �حلييييييياة تيي�ييصييتييمييل عييلييى 3 

 14 تت�صمن  �أ�صا�صية  م�صتويات 
�مل�صتويات  وهذه  تف�صيليا  حمور� 
متقدمة  دولة  "حتقيق  �أول:  هي 
وميييدن ميي�ييصييتييد�ميية د�عييميية جلودة 
�صباقة  �لييعييييي�ييس  وقييابييلييييية  �حلييييييياة 
�مل�صتمر وخلق �لفر�س"  بالتطور 
وثانيا: "بناء �أ�صر قوية متما�صكة 
ميييييرت�بيييييط  د�عيييييييييييم  جمييييتييييمييييع  يف 
و�لعطاء  �لييتيي�ييصييامييح  بقيم  يتمتع 
وثالثا:  �ملجتمعية"  و�مليي�ييصيياركيية 
بحياة  يتمتعون  �أفيير�د  "ت�صجيع 
�إيييجييابييييية هادفة  نيي�ييصييطيية  �ييصييحييييية 
�لأول  �مل�صتوى  ويف  وم�صوؤولة". 
�إىل حتقيق  �ل�صرت�تيجية  ت�صعى 
و�جتماعية  �قييتيي�ييصييادييية  تيينييمييييية 
م�صتويات  وتييعييزز  �لفر�س  تخلق 
موؤ�ص�صات  وجييود  و�صمان  �ملعي�صة 
مرنة  حكومية  وخدمات  و�أنظمة 
وتطوير  وتيي�ييصييميييييم  وميييوثيييوقييية 
و�إ�صكان  حتييتييييية  وبيينييييية  مييير�فيييق 
و�أنظمة نقل د�عمة جلودة �حلياة 
وممار�صات  عي�س  منييط  وتييعييزيييز 
�لبيئة  عييلييى  �ملييحييافييظيية  يف  ت�صهم 

وت�صمن  �لييطييبيييييعييييية  و�مليييييييييييو�رد 
�حلالية  ليييلأجيييييييال  ��ييصييتييد�مييتييهييا 
�لفعاليات  وتيي�ييصييجيييييع  و�ليييقيييادمييية 
و�لرتفيهية  �لثقافية  و�لأن�صطة 
�ليييد�عيييمييية جلييييييودة �حلييييييييياة. �أمييييا 
تعزيز  فيت�صمن  �لثاين  �مل�صتوى 
جييييييييودة �لييييييرت�بييييييط و�لييييعييييلقييييات 
و�ملجتمع  �لأ�ييصيير  يف  �لجتماعية 
وتيي�ييصييجيييييع تييبيينييي و�لييرتكيييييز على 
�لتعلم  بيييييئييات  يف  �حلييييييياة  جيييييودة 
�لعطاء  قيييييييم  وتيييعيييزييييز  و�ليييعيييميييل 
وخدمة  و�لييتيي�ييصيياميين  و�ليييتيييعييياون 
جيييييودة �حلياة  وتييعييزيييز  �ملييجييتييمييع 
�ملجتمعات  وتيي�ييصييجيييييع  �لييرقييمييييية 
�لهادفة.  �لإييييجيييابييييييية  �لييرقييمييييية 
"ت�صجيع  وهييو  �لثالث  و�مل�صتوى 
بييحييييياة �صحية  يييتييمييتييعييون  �أفيييييير�د 
ن�صطة �إيجابية هادفة وم�صوؤولة" 
يعنى بت�صجيع تبني �أ�صلوب �حلياة 
�ل�صحي و�لن�صط وتعزيز �ل�صحة 
�لتفكري  وتبنى  �جليدة  �لنف�صية 
وبناء  �أ�صا�صية  كقيمة  �لإيييجييابييي 

مهار�ت �حلياة �جليدة.

•• عجمان-وام: 

�أ�يييصييياد �ييصييمييو �ليي�ييصيييييخ عييمييار بييين حميد 
رئي�س  عييجييمييان  عييهييد  ويل  �ليينييعيييييمييي 
�ليه  و�ييصييلييت  مبييا  �لييتيينييفيييييذي  �ملجل�س 
�لح�صاء  جميييال  يف  �لمييييييار�ت  دوليييية 
�لييذكييي للخدمات  �لييرقييمييي و�لييتييحييول 
و�لتطبيقات �لرقمية و�ل�صتناد عليها 
بجمع �ملعلومات و�لبيانات و�لح�صاء 
و��صت�صر�ف �مل�صتقبل من �أجل عمليات 
�لقر�ر  و�تييخيياذ  و�ييصيينيياعيية  �لتخطيط 
وو�صع   ، �مل�صوؤولني  قبل  ميين  �ل�صليم 
�لرب�مج و�ملبادر�ت و�خلطط و�لتعرف 
لتطوير  �ملطلوبة  �لحييتييييياجييات  على 
خدمات  وتييييقييييدمي  و�لأد�ء  �ليييعيييميييل 
و�ل�صركاء  �ملييجييتييمييع  لأفييييير�د  مييتييميييييزة 
در��صات  خييلل  ميين  �ل�صرت�تيجيني 

و�لبيانات  لييلييمييعييلييومييات  م�صتفي�صة 
�لرقمية  �ملنظومات  على  تعتمد  �لتي 

و�لح�صاء .
جييياء ذليييك خيييلل �طيييلع �ييصييمييوه على 
لإميييارة  �لييرقييمييي  �لإحيي�ييصيياء  منظومة 
و�لتقنيات  �ملييمييار�ييصييات  و�أفيي�ييصييل  دبيييي 
�حلديثة يف جمال �لبيانات و�لح�صاء 
�لإمييييار�ت  دولييية  بتناف�صية  ،لييلرتييقيياء 
�لعاملية وتطوير �ملنظومة �لإح�صائية 
و�ليييييتيييييعيييييرف عييييلييييى �أهيييييييييم �لييييتييييجييييارب 
بح�صور  وذلييك  �لناجحة  و�ملمار�صات 
�ل�صيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل 
�ل�صمو حاكم عجمان و�صعادة  �صاحب 
�ملطرو�صي  �ييصيييييف  �ييصييعيييييد  �ليييدكيييتيييور 
�لتنفيذي  لييلييمييجييليي�ييس  �ليييعيييام  �لأميييييني 
�لعام  �لأمييني  �ملهريي  مييرو�ن  و�صعادة 
باملجل�س  �لتنفيذية  لل�صوؤون  �مل�صاعد 

�لتنفيذي و�لدكتورة هاجر �حلبي�صي 
عجمان  ملييييركييييز  �ليييتييينيييفيييييييذي  �ملييييدييييير 
للإح�صاء و�لتناف�صية وعدد من كبار 
و�حل�صور  �صموه  و��صتمع  �مل�صوؤولني. 
�صعادة  و�صامل قدمه  و�ف  �إىل عر�س 
حيييميييد �ملييينييي�يييصيييوري ميييديييير عيييييام هيئة 
دبي  ميين مركز  وفييريييق  �لرقمية  دبييي 
للإح�صاء ، للمنظومة �لرقمية و�لتي 
ت�صتند على �أحدث �لتقنيات يف جمال 
و��صت�صر�ف  و�لح�صاء  �لبيانات  علوم 
د�عما  �مليينييظييوميية  تعترب  �إذ  �مل�صتقبل 
معلوماتيا رئي�صيا لعمليات �لتخطيط 
و�صناعة �لقر�ر �إ�صافة �إىل �أنها ميثل 
�أد�ة معلوماتية هامة ملجتمع �لأعمال 
�ملهتمني  و�لأفييييييير�د  �لييفييئييات  وجييميييييع 

بالبيانات يف �إمارة دبي.
و�حل�صور  ل�صموه  �ملن�صوري  و�أو�صح 

�لذكاء  بتقنية  تتميز  �مليينييظييوميية  �أن 
��صتقر�ء  على  وقدرتها  �لإ�صطناعي 
ومعاجلة  �مل�صتخدم  متطلبات  وفهم 
دون  �ملتطلبات  لتلك  وفييقيياً  �لييبيييييانييات 
�حلاجة �إىل م�صتخدمني متخ�ص�صني 
يف  �أو  �لإحيي�ييصيياء  �أو  �لبيانات  عييلييوم  يف 
�مليييجيييال �لييتييقيينييي ، وبييياليييرغيييم مييين �أن 
طابع  ذ�ت  تعترب  �ملنظومة  خمرجات 
على  تعتمد  �أنها  �إل  تخ�ص�صي  علمي 
"�خلدمة  بيياأ�ييصييلييوب  تييقييدمي �خلييدميية 
�لتحليلة �لذ�تية" من خلل توظيف 
�حللول و�لتقنيات �ملتقدمة و�ملتكاملة 
يف �ملنظومة لتمكني �مل�صتخدم �لعادي 
غيييري �ملييتييخيي�ييصيي�ييس مييين �لييو�ييصييول �إىل 
بيي�ييصييورة �صهلة  �لييبيييييانييات و�مليييوؤ�يييصييير�ت 
و��ييصييتييخييل�ييصييهييا بيي�ييصييكييل مييبييا�ييصيير من 

قو�عد �لبيانات.

�صرورة  �لييعيير�ييس  خييلل  �صموه  و�أكيييد 
�ل�صتبيان  �جيييييير�ء  مييين  �ل�يييصيييتيييفيييادة 
�خلدمات  ��صتخد�م  عييرب  و�لحيي�ييصيياء 
لتحقيق  ودر��صتها  و�لرقمية  �لذكية 
�لييعييديييد ميين �لييغييايييات �هييمييهييا تنظيم 
وتطوير �لعمل �لإح�صائي مبا يحقق 
يعترب  وهيييذ�  �لمييييار�ت  دولييية  م�صالح 
قفزة نوعية يف جمال تقدمي خدمات 
�حلكومة  جيييهيييود  تييعييكيي�ييس  مييتييقييدميية 
�ل�صيخ  �ليي�ييصييمييو  �ييصيياحييب  وتييوجيييييهييات 
حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ليييوزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لييدوليية 
�لح�صاء  جمييال  يف  "رعاه �هلل"  دبييي 
�لقطاعات  كافة  عن  �لبيانات  وجمع 
�ن�صجاماً مع روؤية �لمار�ت وتطلعاتها 
لرفع  متكامل  �إح�صائي  نظام  بناء  يف 
�لقدرة �لتناف�صية و�مل�صاهمة يف تعزيز 

�لتناف�صية  تقارير  �لمييار�ت يف  مكانة 
�لقر�ر  �تخاذ  منظومة  ودعييم  �لعاملية 
يف �حلكومة ببيانات ومعلومات دقيقة 
وحديثة. وثمن �صمو �ل�صيخ عمار بن 
تبذلها  �لتي  �جلهود  �لنعيمي  حميد 
للرتقاء  وحكومتها  �لمييييار�ت  دولييية 
من  و�لتناف�صي  �لحيي�ييصييائييي  بالعمل 
�ملمار�صات  �أفييي�يييصيييل  تييطييبيييييق  خيييييلل 
�لإح�صائية  �لعلمية  �ملنهجيات  باتباع 
و�ملييعييايييري �ملييو�ييصييى بييهييا دولييييييياً لتلبي 

�لبيانات  ميي�ييصييتييخييدمييي  �إحيييتييييييياجيييات 
ومييتييخييذى �ليييقييير�ر يف �لإميييييييار�ت من 
خييييلل قيييييا�ييس ر�يييصيييا �ملييتييعييامييل �ليييذي 
�أد�ء  لتقييم  حقيقيا  مييوؤ�ييصيير�  يعترب 
�جلهات �حلكومية وخدماتها و�صمن 
تطلعات  تو�كب  حمييددة  ��صرت�تيجية 
وروؤية �لقيادة �لر�صيدة ، و مبا ي�صمن 
حتويل �لمار�ت �إىل مركز عاملي ر�ئد 

يف هذ� �ملجال .
�لإ�صر�ع  علينا  يجب  �إنييه  �صموه  وقييال 

�ملنظومات  ��صرت�تيجيات  تطوير  يف 
�لح�صائية  و�مليييييبيييييادر�ت  و�ملييي�يييصيييارييييع 
ليي�ييصييمييان حتقيق  �مليييعيييليييوميييات  وجيييميييع 
م�صتوى  على  �لد�ء  يف  عالية  كييفيياءة 
�صرورة  عييلييى  مييي�يييصيييدد�   .. �لمييييييييار�ت 
بني  �مل�صرتك  �لتعاون  �أو��ييصيير  تعزيز 
جميع مر�كز �لح�صاء وتكاتف جميع 
�جلهود وتبادل �خلرب�ت بني �جلهات 
بو�قع  للنهو�س  بييالييدوليية  �حلكومية 

�لعمل �لإح�صائي.

موؤ�س�سة دبي لرعاية �لن�ساء تطلق برنامج �لعالج �لنف�سي مب�ساعدة �حليو�نات �لأليفة

ح�سة بوحميد: موؤ�سر جودة �حلياة بدولة �لإمار�ت يف ت�ساعد مت�سارع بدعم �لقيادة وروؤيتها �ل�ست�سر�فية 

عمار �لنعيمي : بتوجيهات حممد بن ر��سد.. �لإمار�ت 
تتطلع لبناء نظام �إح�سائي رقمي متكامل و�سامل

فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم
فقد �ملرحوم/ �صعيد علي ر��صد �لهويل �ل�صويدي 

�صهادة رقم 113310  وعددها 2 �صهم ، 
و�صهادة رقم 95906  وعددها 390 �صهم ، 
و�صهادة رقم 123056  وعددها 39 �صهم ، 

 ل�صركة �إت�صالت  
على من يجدها �لت�صال علي رقم موبايل 0552355589

 �و �رجاعها لت�صالت �ملبني �لرئي�صي �لطابق 15

Date 7/ 11/ 2021  Issue No : 13385
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0008247 civil (partial)

To the defendant: Akash Kumar Janak Raj
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street Sharjah, Taxi Drivers residence building, mobile no. 0581773003
You are assigned to attend the hearing 10/11/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office 
No. 6) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the 
case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from 
the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you 
are the defendant. The Claim:-
1.Obligate the defendant to pay an amount of (23075.47 dirhams) Twenty-three thousand 
seventy-five dirhams and forty-seven fils.
2. Obligate the defendant to pay the legal interest at 12% from the date of the judicial 
claim until the date of full payment. 
3. Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
Judicial Services Office 
Aisha Ibrahim Alharmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 7/ 11/ 2021  Issue No : 13385
Invitation to the first accounting experience meeting

Claim no 2925/2021 Civil/Partial- Sharjah
I am Tamer Abd Al Hamed Mamdouh an Experienced accountant who is Assigned 
by the majesty of Al Sharjah Federal Court of First instance to make an experienced 
counting in the Claim 2925/2021 civil/Partial- Al Sharjah
Claimant : Sharjah Taxi
Against
Defendant : Muhammad Umair Rana Muhammad Arshad
We have decided to invite Mr. Muhammad Umair Rana Muhammad Arshad as 
he is the Defendant in the above-mentioned Claim to have a meeting with the 
experienced accountant through Email atmauditing@gmail.com on Tuesday 
corresponding to 09/11/2021 at 11:00 am via Zoom Application through the 
following Link
https://us04web.zoom.us/i/76618893409?pwd=z05lajZuWTY5alVYtk50TWtDNmlxdz09 
or to call at 04/2517720 to provide the documents, payments or memos
Experienced Accountant
Tamer Abd Al Hamed Mamdouh
(Signed and Stamped)

Public Notice

Date 7/ 11/ 2021  Issue No : 13385
Notification Memo by Publication to the Judgment Debtor

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Varghese Minbar Ampel Thomas 
Notice For Payment in the Case No. SHCEXCICIVS2021/0002780, Civil Execution

To:
The Judgment Debtor: Mr./Ms. Varghese Meenparambil Thomas
Whereas,  on_/_/___ a copy of the attached judgment has been issued against you in 
favor of the plaintiff (judgment creditor) Mr. Muhammad Aqil Ali Hassan Al-Zarouni, 
United Arab Emirates nationality, in the lawsuit referred to above.
Whereas, the said judgment creditor has submitted an application to execute the said 
verdict and paid the specified fee thereof. And in view of the above judgment to be 
executed as follows: • The total amount including charges and expenses of 106822
IN WITNESS WHEREOF, You are requested to execute what contained in the executive 
bond referred to above within fifteen (15) days from the date you were notified of the 
this notice. In case of failure, the court will take against you the compulsory enforcement 
measures prescribed by law
Judge:
Ahmed Talaat Abdel Sadiq Mohamed
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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ُعر على جثث �أربع ن�صاء �أفغانيات يف مدينة مز�ر �صريف، وفق ما 
�ل�صبت، عقب  �أم�س  بر�س  فر�ن�س  با�صم حكومة طالبان  ناطق  �أفيياد 
�لد�خلية  وز�رة  با�صم  �ملتحدث  و�أفييياد  نا�صطات.  مقتل  عن  تقارير 
�أنه مت توقيف �صخ�صني م�صتبه  قاري �صيد خو�صتي يف بيان م�صّور 
�ل�صرطة  منطقة  يف  منزل  يف  �لأربيييع  �جلثث  على  عر  بعدما  بهما 
�خلام�صة. وقال “�أقّر �ملوقوفان يف حتقيق مبدئي معهما باأنهما دعو� 
�لن�صاء �إىل �ملنزل. جتري �ملزيد من �لتحقيقات ومت حتويل �لق�صية 
�إىل �ملحكمة«. ومل يك�صف خو�صتي عن هوية �ل�صحايا، لكن م�صدر� 
يف مز�ر �صريف �أفاد فر�ن�س بر�س باأن من بني �لقتلى نا�صطة مد�فعة 

عن حقوق �ملر�أة رف�صت عائلتها �لتحدث �إىل و�صائل �لإعلم.
وذكر تقرير بثته “بي بي �صي” �لناطقة بالفار�صية نقل عن م�صادر 
�لأربييع كن �صديقات يرغنب مبغادرة  �لن�صاء  �أن  �ملدين  �ملجتمع  من 
وقييال م�صدر من جمموعة  �صريف.  مييز�ر  �لبلد عن طريق مطار 
�إن  هويته،  عيين  �لك�صف  عييدم  طلب  بيير�ييس  فر�ن�س  لوكالة  حقوقية 
�أنها دعوة للن�صمام �إىل رحلة �إجلء  �لن�صاء تلقني مكاملة �عتقدن 

ومت نقلهن يف �صيارة، ليتم �لعثور على جثثهن يف وقت لحق.
�آب/ يف  �أفغان�صتان  يف  �ل�صلطة  على  ��صتولت  �لييتييي  طييالييبييان،  وتييعييد 
�ل�صابقة  �حلييكييوميية  �ييصييد  عييامييا   20 ��ييصييتييمييرت  حيييرب  بييعييد  �غ�صط�س 

�ملدعومة من �لوليات �ملتحدة، حركة �إ�صلمية حمافظة ب�صدة.
 
 

 قالت وز�رة �ل�صحة �لربيطانية  �أم�س �ل�صبت �إنها �صتفتح باب �حلجز 
للح�صول على جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19 قبل �صهر من 
�ملو�طنون موؤهلني لتلقي �جلرعات، وذلك  �ملوعد �لذي ي�صبح فيه 

للم�صاعدة يف ت�صريع �لتطعيمات قبل �أ�صهر �ل�صتاء �ل�صعبة.
يعتمد رئي�س �لوزر�ء بوري�س جون�صون على �جلرعات �ملعززة كركيزة 
�أ�صا�صية خلطته �لر�مية �إىل جتنب �لإغلق هذ� �ل�صتاء من خلل 
بو�صع  �لإلييييز�م  �أو  �لجتماعي  �لتباعد  قييو�عييد  ميين  بييدل  �للقاحات 

�لكمامات، لكنه تلقى �نتقاد�ت ب�صبب �لبد�ية �لبطيئة للربنامج.
وح�صل حو�يل ثلثة من كل خم�صة من �لأ�صخا�س �ملوؤهلني �لذين 
�إذ  50 عاما على جييرعييات مييعييززة يف �إجنييلييرت�،  �أعييمييارهييم عيين  تزيد 
�أكيييير ميين ت�صعة مييليييني �صخ�س عييلييى جييرعييات مييعييززة يف  حيي�ييصييل 

بريطانيا ب�صكل عام حتى �لآن.
و�صيظل من تزيد �أعمارهم عن 50 عاما و�لأ�صخا�س �لأكر عر�صة 
على  للح�صول  مييوؤهييلييني  �مليير�ييس  ميي�ييصيياعييفييات  ميين  �صحية  ملييخيياطيير 
جرعات معززة بعد �صتة �أ�صهر من تلقي �جلرعة �لثانية. ولكن من 

يوم �لثنني، ميكنهم حجز موعد بعد خم�صة �أ�صهر.
ويف �لوقت �حلايل، ميكن للأ�صخا�س فقط حجز موعد لها بعد �صتة 

�أ�صهر من �جلرعة �لثانية.
 
 

ملب�صات  بك�صف  بلينكن  �أنييتييوين  �لأمييريكييي  �خلارجية  وزييير  تعهد 
دبلوما�صيني  ييي�ييصيييييب  غيياميي�ييس  ميير�ييس  وهيييو  هافانا”  “متلزمة 
�أمييريكيييييني يف جميع �أنييحيياء �لييعييامل، تييقييول ميي�ييصييادر �إنيييه نيياجييم عن 

“هجمات �صوتية” ين�صبها �لبع�س �إىل رو�صيا.
مور  جوناثان  هما  خم�صرمني  دبلوما�صيني  تعيني  بلينكن  و�أعلن 
�ملكلف تن�صيق رد وز�رة �خلارجية، ومارغريت �أويهار�، �لتي �صتتوىل 
�لتاأكد من �أن كل �صخ�س تظهر عليه عو�ر�س �لإ�صابة يتلقى عناية 

طبية منا�صبة.
وظهرت هذه “�حلو�دث �ل�صحية غري �لطبيعية” كما ي�صمونها يف 
�مل�صطلحات �لإد�رييية للمرة �لأوىل يف كوبا يف 2016، بعدما �صمع 
دبلوما�صيون �أمريكيون �أ�صو�ت حادة جد� وبد�أو� يعانون من �صد�ع 

�صديد ودو�ر �أو غثيان.
و�أملانيا  �ل�صني  �لنوع يف  هييذ�  ذلييك �حلييني �صجلت حييالت من  ومنذ 

و�أ�صرت�ليا ورو�صيا و�لنم�صا وحتى يف و��صنطن.
�ملت�صررين. وقال  �أي تقدير�ت لعدد  وترف�س وز�رة �خلارجية ذكر 
ميييوؤكيييدة �و  “ذكر رقيييم مئتني”  ميي�ييصييدر قييريييب ميين �ملييلييف ميييوؤخييير� 
توؤخذ  مل  لكنهم  �ملا�صي  يف  علنا  ��صتكو�  بع�صهم  وكييان  بها.  م�صتبه 

ت�صريحاتهم على حممل �جلد.
يف �ملقابل، دعا بلينكن �جلمعة كل دبلوما�صي معني �إىل ك�صف و�صعه 

من دون خوف من “�نتقاد�ت” �أو من “تد�عيات �صلبية«.

عوا�شم

كابول

لندن

وا�ضنطن

 رو�سيا ت�سجل 41335 �إ�سابة بكورونا يف 
�أعلى ح�سيلة يومية منذ بد�ية �جلائحة

•• مو�شكو-وام:

عدد  يف  جييديييدة  م�صبوقة  غييري  زيييييادة  و  قيا�صيا  �رتييفيياعييا  رو�ييصيييييا  �صجلت 
�لإ�صابات �لناجمة عن فريو�س “ كورونا” خلل �ل�صاعات �لي 24 �ملا�صية 
بو�قع “41335 �إ�صابة جديدة “ مقابل “40735 �إ�صابة” �صهدها يوم 
�أم�س �لأول ما ميثل �أعلى ح�صيلة يومية منذ بد�ية �جلائحة يف 2 مار�س 
�إنه  �لرو�صي �خلا�س مبكافحة �لفريو�س  �لعمليات  و قال مركز   .2020
مت ر�صد “ 1188 حالة وفاة” جديدة خلل �آخر 24 �صاعة مقارنة بيوم 
�أم�س �لأول “ 1192 حالة وفاة “ وبذلك ي�صبح �إجمايل عدد �لإ�صابات 
�ألفا و635 حالة   245 �إ�صابة منها  �ألفا و930  ثمانية مليني و755 
�إجمايل  �أم�س �لأول ليبلغ  29201 مري�س لل�صفاء منذ  وفاة مع متاثل 
عدد �ملتعافني �صبعة مليني و535 �ألفا و 172 �صخ�صا �إ�صافة �إىل �إجر�ء 
�أكر من 212.4 مليون فح�س خمتربي حتى �ليوم لت�صخي�س �لإ�صابات 

524 �ألفا منها خلل �آخر 24 �صاعة. بي”كوفيد-19”، 
�لأ�صابيع  يف  م�صبوقة  غري  بوتائر  رو�صيا  يف  كييورونييا  تف�صي  خلفية  وعلى 
�لأخيييييرية، �أمييير �لييرئييييي�ييس �لييرو�ييصييي فييلدميييري بييوتييني بييحييزميية جييديييدة من 
�لإجيير�ء�ت لكبح جماح �لوباء، يف مقدمتها فر�س عطلة ر�صمية مدفوعة 
�لأجيييير متييتييد ميين 30 �أكييتييوبيير �ملييا�ييصييي �إىل 7 نييوفييمييرب �جليييياري يف عموم 

�لبلد.

�إ�سر�ئيل تعزز دفاعاتها �جلوية باأكرب نظام ��ست�سعار يف �لعامل

بعد تهديد مقاتلني مو�لني جلبهة �لتحرير بالزحف نحو �لعا�سمة 

جمموعات متمردة توحد قو�ها �سد حكومة �أدي�س �أبابا   9

 غ�سب تايو�ين من تهديد �ل�سني بتجرمي تاأييد ��ستقالل �جلزيرة  نيوزيلند� ترحب بالوجود �لأمريكي يف منطقة �لهادي و�لهندي 
•• بكني-رويرتز

�أثار  م�صوؤولية جنائية مدى �حلياة وهو ما  “��صتقلل تايو�ن”  �إنها �صُتحّمل موؤيدي  قالت �ل�صني 
موجة من �لغ�صب و�ل�صخرية يف تايو�ن، يف وقت ي�صهد ت�صاعد� يف �لتوتر بني �جلانبني. وهذه �أول 
مرة تذكر فيها �ل�صني �لعقاب �لذي ينتظر من تعتربهم د�عمني ل�صتقلل تايو�ن، ومنهم م�صوؤولون 
كبار يف �جلزيرة ذ�ت �حلكم �لذ�تي و�لتي تعتربها بكني جزء� من �أر��صيها. وقال مكتب �صوؤون تايو�ن 
ت�صانغ ورئي�س �لربملان يو �صي كون  ت�صينغ  �صو  �لتايو�نية  �إن رئي�س �حلكومة  �لرئي�صي  �ل�صني  برب 
قائمة  �أعييد  �أنييه  لأول مرة  معلنا  تايو�ن”،  بقوة ل�صتقلل  “موؤيدون  وو  ووزييير �خلارجية جوزيف 
باأ�صماء �ملوؤيدين. وقالت �ملتحدثة با�صم �ملكتب ت�صو فنغ ليان يف بيان �أم�س �لأول �جلمعة �إن �ل�صني 
�صتعاقب من ت�صملهم هذه �لقائمة باحلرمان من دخول �لرب �لرئي�صي لل�صني وهوجن كوجن ومكاو. 
و�أ�صافت �أنه لن ُي�صمح �أي�صا للمذكورين يف �لقائمة بالتعاون مع كيانات �أو �أفر�د من �لرب �لرئي�صي، 

كما لن ُي�صمح ل�صركاتهم �أو للكيانات �لتي متولهم باحل�صول على ربح من �لرب �لرئي�صي.

19 و�لأزمة �لقت�صادية �لناجتة عنها.
�ليوم  ُتبث  )�إن.بييي.�ييصييي(  �صبكة  مع  مقابلة  ويف 
�إن �لوليات �ملتحدة بقيادة  �أرديرن  �لأحد قالت 
�لرئي�س جو بايدن تلعب “دور� �صديد �لأهمية” 
و�لعلقات  و�لقت�صاد  �ل�صرت�تيجي  �لدفاع  يف 
�لتجارية يف �ملنطقة. وتابعت خلل �ملقابلة مع 
�ل�صحافة”  “قابل  �أو  بر�س(  ذ�  )ميت  برنامج 
و�أن  �لفعلي،  �لييوجييود  “بهذ�  ترحب  �إنها  قائلة 
�ملحادثات  من  جييزء�  �ملتحدة(  )�لييوليييات  تكون 
�ملهمة يف منطقتنا... �صهدنا تلك �مل�صاركة �لأكرب 
يف �لآونة �لأخرية«. و�أكدت على موقف حكومتها 

جتارية  عييلقييات  تربطها  �لتي  نيوزيلند�،  بيياأن 
باأنها  بكني  و�صفتها  وطيياملييا  �ل�صني  مييع  كييبييرية 
منوذج لعلقاتها مع �لبلد�ن �لغربية، �صتو��صل 
“ل  و�أ�صافت  �ل�صني.  مع  “�لتكامل”  �صيا�صة 
نز�ل نوؤمن �أن علقتنا بها من �لن�صج مبا يتيح 
متعلقة  كانت  �ييصييو�ء  تقلقنا  �لتي  �لأميييور  �إثيييارة 
بيئية«.  �أو  عمالية  ق�صايا  �أو  �لإنيي�ييصييان  بحقوق 
كانت �لعلقات قد توترت بو�صوح بني �أ�صرت�ليا 
و�ل�صني منذ عام 2018 عندما منعت كانبري� 
�صركة هاو�ي تكنولوجيز من �مل�صاركة يف �صبكة 

�جليل �خلام�س �لوليدة بها.

•• عوا�شم-رويرتز

�أرديرن  رحبت رئي�صة وزر�ء نيوزيلند� جا�صيند� 
مبييوؤ�ييصيير�ت ميين �ليييولييييات �ملييتييحييدة عييلييى تعزيز 
�لهندي،  �لهادي  �ملحيطني  منطقة  يف  وجودها 
مع  حكومتها  عييلقييات  مقابلة  خييلل  وو�صفت 

�ل�صني باأنها “نا�صجة«.
هذ�  �لإنيييرتنيييت  عييرب  قييميية  �أردييييييرن  وت�صت�صيف 
�لأ�صبوع لقادة من منطقة �آ�صيا و�ملحيط �لهادي 
ت�صارك فيها �لوليات �ملتحدة و�ل�صني و�ليابان 
ملناق�صة كيفية تعايف �ملنطقة من جائحة كوفيد-

•• القد�س-وكاالت

�صمال  يف  لل�صتطلع  بييالييونييات  ن�صر  �إ�ييصيير�ئيييييل  تعتزم 
تتعر�س  قد  جوية  خروقات  �أي  مر�قبة  بهدف  �لبلد 

لها.
يف  �أهارونيم  �آنييا  �ل�صحافية  قالت  �ملو�صوع،  هييذ�  وعيين 
�إن �إ�صر�ئيل تو��صل �لعمل نحو  “جريوز�ليم بو�صت”، 

تعزيز مهم لدفاعاتها �جلوية..
وقييييييد �رتفعييييييت بالونييييييات ��صيييييتطلع متقدمييييييية عالييييييياً 
�لقيدر�ت  ميين  �ملزييييييييد  لتوفييييييير  �ل�صمال  �صيييييييماء  يف 
�ملتعلقة بالإنيييييييذ�ر �ملبيييييكر، يف مو�جهييية تهديد�ت جوية. 
وز�رة  �أعلنت  و�لت�صنيع،  �لتطوير  ميين  �صنو�ت  وبييعييد 
يف  �لإ�صر�ئيلية  �ل�صاروخي  �لدفاع  منظمة  �أن  �لدفاع 
�لبالونات  ت�صغيل هذه  بد�أت  بالوز�رة،  �لدفاع  مديرية 

مبدئياً.

�أكرب �الأنظمة يف �لعامل
�أو  �إ�س  “تي  �إيرو�صتات �لذي طورته �صركة  ويعد نظام 
�إم” �لأمريكية �ملتخ�ص�صة يف �ملر�قبة �جلوية، من �أكرب 
��صت�صعار  �لعامل، وهو م�صمم حلمل نظام  �لأنظمة يف 
مو�جهة  يف  �ملييبييكيير،  و�لإنيييييذ�ر  �لك�صف  لتوفري  متقدم 

تهديد�ت متطورة.
�لإ�صر�ئيلية  �ل�صاروخي  �لييدفيياع  منظمة  مدير  وقييال 
�خييييتييييبييييار�ت على  خيييييلل  “من  �إنييييييه  بييياتيييييييل،  ميييو�يييصيييي 
�لقدر�ت  �أظهرنا  �لأخيييرية،  �لأ�صهر  يف  حتليق  عمليات 
�ل�صاروخي  �لييدفيياع  لنظام  �لأوجييييه  و�ملييتييعييددة  �لييبييارزة 

�لإ�صر�ئيلي«.

•• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

�أعلنت ت�صع جماعات �إثيوبية متمردة، 
من بينها جبهة حترير �صعب تيغر�ي، 
�ييصييّكييلييت حتييالييفييا �ييصييد �حلكومة  �أنييهييا 
عقب  �أحمد،  �أبيي  برئا�صة  �لفدر�لية 

�لت�صعيد �ملتز�يد يف �لأيام �لأخرية بعد تهديد مقاتلني 
مو�لني للجبهة بالزحف نحو �لعا�صمة �أدي�س �أبابا.

حربا  �أحمد  �أبيي  بقيادة  �لفدر�لية  �حلكومة  وتخو�س 
�لييبييلد �صد مقاتلني من  �أكيير ميين عييام يف �صمال  منذ 
�لأ�صهر  يف  تقدمو�  �لذين  تيغر�ي  �صعب  حترير  جبهة 
منطقة  يف  خ�صو�صا  منطقتهم  ور�ء  مييا  �إىل  �لأخيييرية 

�أمهرة �ملجاورة.
كيمي�صي  منطقة  �إىل  و�ييصييلييو�  �إنييهييم  �لأربيييعييياء  وقييالييو� 
�لعا�صمة  �صمال  523 كيلومرت�  م�صافة  على  �لو�قعة 
�أورومو،  مقاتلني من جي�س حترير  �إىل  �ن�صمو�  حيث 
معها  �صّكلو�  �أورومييييو  �إتيينييييية  ميين  م�صلحة  جماعة  وهييو 

حتالفا يف �آب/�غ�صط�س.
ومل ت�صتبعد �جلماعتان �لزحف نحو �لعا�صمة لإ�صقاط 
�أو  �أي خيي�ييصييارة ميد�نية  �أحييمييد. ونييفييت �حلييكييوميية  �أبيييييي 

مو�جهة �أدي�س �أبابا تهديد�ت.
وجي�س  تيغر�ي  �صعب  حترير  جبهة  �أعلنت  و�جلمعة 
حترير �أورومو حتالفهما �صد �حلكومة �إىل جانب �صبع 

حركات �أخرى �أقل �صهرة ونطاقها غري موؤكد.
�مل�صلحة هييي جمييمييوعييات ميين مناطق  وهيييذه �حلييركييات 
�أو  �صنقول(  وبني  و�صومايل  وعفر  )غامبيل  خمتلفة 
جمموعات �إتنية )�أغوي وكيمانت و�صيد�ما( �لتي ت�صكل 

�إثيوبيا.
حترير  جبهة  ممثل  غربي-كري�صتو�س  بييرهييان  وقيييال 
�ييصييعييب تيييييغيير�ي عيينييد تييوقيييييع وثيييييقيية هيييذ� �لييتييحييالييف يف 
للقو�ت  �ملتحدة  “�جلبهة  عليه  �أطلق  و�لييذي  و��صنطن 
قلب  “هدفنا  �لإثيوبية”  و�لييكييونييفييدر�لييييية  �لييفييدر�لييييية 

�لنظام«.
وو�ييصييف �ملييدعييي �لييعييام �لإثيييييوبييي جييدعييون تيموثيو�س 
بع�س  �أن  على  م�صدد�  دعائية”  “حيلة  باأنه  �لتحالف 

هذه �ملجموعات “لي�س لديه قاعدة �صعبية«.
مييين جييانييبييهييا، طييلييبييت �ليييولييييات �ملييتييحييدة �جلييمييعيية من 
يف  �لبلد  “مغادرة  �إثيوبيا  يف  �ملوجودين  �لأمريكيني 

�أ�صرع وقت” على وقع “ت�صاعد” وترية �لنز�ع.

لإعرت��س �ل�صو�ريخ �لق�صرية �ملدى و�مل�صري�ت، وهناك 
�أي�صاً نظام �أرو �مل�صمم لعرت��س �ل�صو�ريخ �لبالي�صتية 
خارج �لغلف �جلوي للأر�س، ف�صًل عن نظام مقلع 
د�ود �مل�صمم لعرت��س �ل�صو�ريخ �لبالي�صتية �لتكتيكية 
�ملتو�صطة و�لبعيدة �ملدى و�صو�ريخ كروز �لتي يرت�وح 

مد�ها بني 40 كيلومرت�ً و300 كيلومرت.

باتريوت
ومتلك �إ�صر�ئيل بطاريات �صو�ريخ من طر�ز باتريوت 

ك�سف �لتهديد�ت
�لإ�صر�ئيلي  �ليي�ييصيياروخييي  �لييدفيياع  “نظام  �أن  و�أ�يييصييياف 
ب�صكل  يعملن  �لأمريكية،  �ل�صاروخي  �لدفاع  ووكالة 
متو��صل مع �جلي�س �لإ�صر�ئيلي و�ل�صناعات �لدفاعية، 
�لتهديد�ت.  ك�صف  على  �إ�صر�ئيل  قييدر�ت  حت�صني  على 
ونظام �إيرو�صتات �صيحلق على �إرتفاعات �صاهقة ويوفر 
يف  �لإجتيياهييات  متعددة  ��صتثنائية  ��صتك�صافية  قييدر�ت 
مو�جهة تهديد�ت متقدمة«. وت�صم �لدفاعات �جلوية 
�مل�صممة  �لييقييبيية �حلييديييدييية  �لإ�ييصيير�ئيييييلييييية، ميينييظييوميية 

جبهة  رغييبيية  يعك�س  �جلييديييد  �لتحالف  هييذ�  �أن  ويييبييدو 
يف  دعييم  على  ح�صولها  �إظهار  يف  تيغر�ي  �صعب  حترير 
�صعب  حترير  جبهة  وكانت  تيغر�ي.  من  �أبعد  مناطق 
وجغر�فية  �إتنية  جمموعات  مع  حتالفا  �صّكلت  تيغر�ي 
�أخرى �أو�خر �لثمانينات، قبل �إطاحة �حلاكم منغي�صتو 
�لذي  �لتحالف  وهييذ�   .1991 �لييعييام  يف  مييرمي  هايلي 
عرف باجلبهة �لدميوقر�طية �لثورية لل�صعب �لإثيوبي 
و�لييذي هيمنت عليه �إىل حد كبري جبهة حترير �صعب 
تيغر�ي، حكم �لبلد بعد ذلك لنحو 03 عاما، قبل قيام 
يف  �ل�صلطة  �إىل  �أحمد  �أبيي  �أو�صلت  �حتجاجية  حركة 
�لعام 8102. وبعدما �أ�صبح رئي�صا للوزر�ء، قام �أحمد 

با�صتبعاد �جلبهة تدريجا من �ل�صلطة يف �أدي�س �أبابا.

تويرت  عرب  �أبييابييا  �أدييي�ييس  يف  �لمريكية  �ل�صفارة  وقالت 
بييالييعييدول عن  �ملييو�طيينييني �لأمييريكيييييني  بيي�ييصييدة  “نو�صي 
�لتوجه �ىل �إثيوبيا، و�أولئك �ملوجودين حاليا يف �إثيوبيا 

بالبدء بال�صتعد�د ملغادرة �لبلد«.
ولحقاً، حذت �ل�صويد و�لرنوج حذو �لوليات �ملتحدة يف 

منا�صدة رعاياهما مغادرة �أثيوبيا.
وما ز�ل تاأثري هذ� �لتحالف على �ل�صر�ع غري موؤكد.

لوكالة  �لأمنية  �لق�صايا  على  مّطلع  دبلوما�صي  وقييال 
فر�ن�س بر�س “�إذ� كانو� جادين فعل يف ت�صميمهم على 
حمل �ل�صلح �صد �حلكومة، من �ملحتمل �أن تكون هذه 
م�صكلة حقيقية” بالن�صبة �إىل �أبيي �أحمد، مو�صحا �أنه 

ل يعرف معظم هذه �جلماعات وعديدها ومو�ردها.

��ييصييتييخييدمييت لعرت��س  وقييييد  �ليي�ييصييمييال،  ميينيي�ييصييوبيية يف 
ميي�ييصييري�ت تت�صلل ميين �ييصييوريييا. وخييييلل حيييرب غيييزة يف 
مايو)�أيار(، �أ�صقط �صلح �جلو �لإ�صر�ئيلي م�صرية من 
�صنع �إير�ين كانت حتلق يف �أجو�ء �إ�صر�ئيل قرب مدينة 

بيت �صاآن يف �ل�صمال.
مظلة  توفري  على  �أي�صاً  �لإ�صر�ئيلي  �جلي�س  ويعمل 
لتو�صيعها كي  مييع خطط  �ليي�ييصييمييال،  د�ئييميية يف  دفيياعييييية 
تغطي خمتلف �أنحاء �لبلد. وهناك يف �لوقت �حلا�صر، 
�لتي يجري  �لثابتة  �لدفاع �جلوي  �أنظمة  �لعديد من 

تدعيمها ببطاريات متحركة.
�أميكام  �مليييييييجييير جييييييرن�ل  �يييصيييلح �جليييييو  قيييائيييد  ويييييقييييول 
لييديييه نظامني  �لإ�ييصيير�ئيييييلييي  “�صلح �جلييو  �إن  نييوركييني 
�إ�صر�ئيل  دوليية  عن  �لدفاع  �أجييل  من  وهجومي  دفاعي 
عامًل  �صي�صكل  �لإيييرو�ييصييتييات  نييظييام  و�ييصيييييادتييهييا...�إن 
خمتلفة  تهديد�ت  �صد  �لبلد  حييدود  حماية  يف  مهماً 

و�صيوؤهلنا لت�صكيل �صورة �أكر دقة و�طلعاً«.
بيني  �لإ�صر�ئيلي  �لدفاع  وزييير  ك�صف  �ملا�صي،  و�ل�صهر 
ت�صتخدمها  �إييير�نييييية  قيياعييدة جييوييية  مييكييان  عيين  غانت�س 
ت�صغيل  كيفية  على  �ملحليني  وكلئها  لتدريب  طهر�ن 
�أ�صقطتها  �لييتييي  تييلييك  مييين طيييير�ز  مييتييطييورة  ميي�ييصييري�ت 

�إ�صر�ئيل يف مايو.
و�إ�صتناد�ً �إىل غانت�س، فاإن “�إير�ن �أن�صاأت بعثات �إرهابية 
حتقيق  على  للم�صاعدة  منظمة  جيو�س  �إ�ييصيير�ف  حتت 
وهي  و�لع�صكرية.  و�ل�صيا�صية  �لإقت�صادية  �أهييد�فييهييا 
تييكيينييولييوجيييييا �إىل �لعر�ق  تييعييرفييه ميين  نييقييل مييا  حتيييياول 
و�صوريا ولبنان-وكذلك �إىل قطاع غزة- بهدف متكني 

هذه �لأطر�ف من �إنتاج �مل�صري�ت«.

�أحيييميييد �حليييائيييز جائزة  �أبيييييييي  وكيييييان 
9102 �أعلن  �لعام  لل�صلم يف  نوبل 
�لييثيياين/ ت�صرين   82 يف  �لنييتيي�ييصييار 

�أر�صل جي�صه  0202 بعدما  نوفمرب 
�إقليم تيغر�ي لإطاحة �ل�صلطات  �إىل 
حترير  جبهة  ميين  �ملنبثقة  �ملن�صقة 
�صعب تيغر�ي بعدما �تهمها مبهاجمة قو�عد ع�صكرية 

فدر�لية.
لكن يف حزير�ن/يونيو �ملا�صي، ��صتعاد مقاتلون مو�لون 
للجبهة �جلزء �لأكرب من �ملنطقة وو��صلو� هجومهم يف 

�إقليمي عفر و�أمهرة �ملجاورين.
تييقييدم كبري  �أي  ونييفييت �حلييكييوميية يف �لأيييييييام �لأخييييييرية 
“�حلرب  هييذه  يف  �صتنت�صر  �أنييهييا  مييوؤكييدة  للمتمردين، 

�لوجودية«.
�ليينيياطييقيية بييا�ييصييم رئييييي�ييس �لييييييييوزر�ء �جلمعة  و�نيييتيييقيييدت 
�مل�صللة” �لتي �أطلقتها جبهة حترير �صعب  “�ملعلومات 

تيغر�ي بهدف ��صاعة “�صعور ز�ئف بانعد�م �لأمن«.
يخلق  مقلقا  خطابا  “هناك  �أن  �صيوم  بيلني  و�أو�صحت 

�لكثري من �لتوتر مبا يف ذلك د�خل �ملجتمع �لدويل«.
�لدويل  �ملجتمع  دعييو�ت  يتجاهلن  �لطرفان  ز�ل  ومييا 
�لييينيييار و�مليييفييياو�يييصيييات. وييييقيييوم �ملبعوث  �إطييييييلق  ليييوقيييف 
بزيارة  فيلتمان  جيفري  �لإفييريييقييي  للقرن  �لأمييريكييي 
لأدي�س �أبابا منذ �خلمي�س يف حماولة لبلورة حل �صلمي 
�لدويل  �لمييين  �ن يبحث جمل�س  �ملييقييرر  لييليينييز�ع. وميين 
غ.  ت   00،02 �ل�صاعة  ميين  �عييتييبييار�  �لثيييييوبييي  �ليينييز�ع 
و�عييتييرب مييتييحييدث بييا�ييصييم �لميييني �لييعييام ليييلمم �ملتحدة 
“رد  “�حليوي” �ييصييدور  ميين  �أن  غييوتييريييي�ييس  �نييطييونيييييو 
يح�صل  مل  �لييذي  �لميير  �ملجل�س،  �أع�صاء  موحد” ميين 
�لبتة منذ عام. و�جلمعة، دعت وز�رة �لدفاع متقاعدي 
“حلماية  �صفوفه  يف  جميييدد�  �لنييخيير�ط  �ىل  �جلي�س 

�لبلد من موؤ�مرة تهدف �إىل تفكيكه«.
�أعييليينييت حيياليية طييييو�رئ �لييثييلثيياء مليييدة �ييصييتيية �أ�ييصييهيير على 
�أي  بتوقيف  لل�صلطات  ي�صمح  مييا  �لييوطيينييي،  �ل�صعيد 
بدون  �إرهابية”،  “جماعات  دعييمييه  يف  ي�صتبه  �صخ�س 
�أمر ق�صائي �أو تعليق و�صائل �لإعلم �لتي “تقدم دعما 
معنويا ب�صكل مبا�صر �أو غري مبا�صر” �إىل جبهة حترير 

�صعب تيغر�ي.
�آلف من �صكان تيغر�ي  �إنييه مت توقيف  وقييال حمامون 

منذ �إعلن حالة �لطو�رئ.

»د�ع�س« يف موزمبيق.. ثالث قوة دولية تدخل �ساحة �ملعركة •• عوا�شم-وكاالت

بيييات �لحتييييياد �لأوروبيييييييي ثييالييث قوة 
دولية تدخل على خط �حلرب �صد 
“د�ع�س” يف موزمبيق جنوب �صرقي 
على  مقلقة  موؤ�صر�ت  بعد  �إفريقيا، 

متدد �لتنظيم �لإرهابي هناك.
و�يييصيييييييكيييون �ليييتيييدخيييل �لأوروبييييييييييي يف 
ع�صكرية  بعثة  �صكل  على  موزمبيق 
�صتتوىل تدريب وحد�ت �جلي�س على 
�صرقي  �صمال  �لإرهييابيييييني،  حماربة 

�لبلد، حيث ين�صط “د�ع�س«.
مييوزمييبيييييق، �لييتييي تييوقييع خييييرب�ء �أن 
للطاقة  �ليييعيييامليييي  �مليي�ييصييهييد  تييتيي�ييصييدر 
للغاز،  �لهائلة  �لكت�صافات  بف�صل 
“د�ع�س”  جيير�ء متييدد  باتت مهددة 

يف جنوب �صرقي �لقارة �لإفريقية.
�لإرهاب  ميدد  �أن  كثريون  ويخ�صى 
�لتي  موزمبيق،  يف  �ل�صر�ع  �صنو�ت 
يف  للقلق  مييثييرية  مييوؤ�ييصيير�ت  ت�صجل 
و�لنازحني،  �لتنظيم  �صحايا  عييدد 
�لعنف  ل�صحايا  ت�صاف  ح�صيلة  يف 
�لأهلية  �حلييرب  نهاية  منذ  �مل�صتمر 

عام 1992.

و�أر�يييييصيييييل �لحتيييييييياد �لأوروبيييييييييييي �إىل 
يف  عييي�يييصيييكيييري   1100 ميييوزميييبيييييييق 
لتدريب  عييياميييني  تيي�ييصييتييميير  مييهييميية 
قتال  �ل�صريع على  �لتدخل  وحييد�ت 
�لإرهيييابيييييييني، كييمييا �ييصيييييزود �لحتييياد 
غري  باأ�صلحة  �ملييوزمييبيييييقييي  �جلييييي�ييس 

فتاكة.
�مل�صلحة  �لييييييقييييييو�ت  قيييييائيييييد  وقيييييييييال 
يف  مييانييغيير��ييس،  يييو�كيييييم  �ملوزمبيقية 
�لعا�صمة  ميين  �صحفية  ت�صريحات 
�لذين  “�لع�صكريني  �إن  مييابييوتييو، 
قادرين  �صيكونون  هنا  �صيتدربون 

على �لذهاب يف مهمة«.
قمة  متخ�صت  �ملييا�ييصييي،  يييونيييييو  ويف 
�لتنمية  لي”جمموعة  ��ييصييتييثيينييائييييية 
ت�صم  �لييتييي  �جلنوبية”،  لإفييريييقيييييا 
16 دولة يف جنوب �لقارة �ل�صمر�ء، 
على  �ملو�فقة  عن  مابوتو  يف  عقدت 
للمنظمة  �لييتييابييعيية  لييلييقييوة  مييهييميية 
�صد  معركتها  يف  موزمبيق  لي”دعم 
�لتي يقوم  �لإرهييياب و�أعييمييال �لعنف 

بها متطرفون«.

ويف مييطييلييع �أكيييتيييوبييير، قييييررت �ليييدول 
�لي16 �ملن�صوية يف �ملجموعة متديد 
يف  �ملنت�صرة  �لإقليمية  �لقوة  مهمة 
يوليو،  ميينييذ  مييقيياطييعيية مبييوزمييبيييييق 
�لي15  يف  تنتهى  �أن  يييفييرت�ييس  كيييان 

�أكتوبر.
ويف وقيييييت �يييصيييابيييق ميييين هيييييذ� �ليييعيييام، 
�ملتحدة  و�لوليات  �لربتغال  �أر�صلت 
وحيييييد�ت خييا�ييصيية �إىل مييوزمييبيييييق يف 

مهمة تدريبية.
من  �أكييييييير  هيييينيييياك  �ملييييجييييمييييوع،  ويف 
)من  �أجييينيييبيييي  عييي�يييصيييكيييري   3100
و�لوليات  و�أوروبييييية  �إفريقية  دول 
مقاطعة  يف  يييتييمييركييزون  �مليييتيييحيييدة( 

كابو ديلغادو.
�إفريقية  دولييية  �أول  رو�نييييد�  وكييانييت 
تر�صل قو�ت �إىل موزمبيق يف يوليو 
�لرو�ندية  �لقو�ت  و�أعلنت  �ملا�صي، 
مطلع  يف  �لأوىل  �نيييتييي�يييصيييار�تيييهيييا 
�أغ�صط�س �ملا�صي، موؤكدة �أنها دحرت 
د�  مو�صيمبو�  ميناء  يف  �لإرهييابيييييني 

بر�يا �ل�صرت�تيجي.

تزرع جماعات   2017 نهاية  ومنذ 
كابو  يف  �ليييرعيييب  م�صلحة  �إرهيييابييييييية 
دييييليييغيييادو، �ملييقيياطييعيية �لييفييقييرية ذ�ت 
�لتي  �مل�صلمة يف موزمبيق،  �لغالبية 

يعرف عنها غناها بالغاز �لطبيعي.
�لييعيينييف يف هذه  �أعييييمييييال  و�أ�يييصيييفيييرت 
�ملقاطعة عن مقتل 3340 �صخ�صا 
على �لأقل، و�أجربت �أكر من 800 

�ألف �صخ�س على مغادرة منازلهم.
يف  “د�ع�س”  هيييجيييميييات  وتيي�ييصييبييبييت 
�لتي  �لغاز،  عرقلة م�صاريع ت�صدير 
�أفقر  �أن تنقلها من  تاأمل موزمبيق 
10 دول يف �لعامل �إىل نادي �لدول 

�لأغنى يف �إفريقيا.
�ن�صحبت  �ملييييا�ييييصييييي،  �أبيييييرييييييل  ويف 
�لفرن�صية  �ليينييفييطييييية  �مليييجيييميييوعييية 
موزمبيق،  من  “توتال”  �لعملقة 
مب�صروع  قيياهييرة  قييوة  وجيييود  معلنة 
 20 بقيمة  �مل�صال  �لطبيعي  للغاز 
خا�س  ��صتثمار  �أكيييرب  دولر،  مليار 

يف �إفريقيا.
موظفيها  طيياقييم  �ل�صركة  و�صحبت 

كابو  يف  �مل�صروعات  �أحييد  موقع  من 
مل�صلحني  هيييجيييوم  بيييعيييد  ديييييلييييجييييادو، 
��صتهدف  “د�ع�س”  تابعني لتنظيم 

بلدة قريبة يف مار�س �ملا�صي.
“فورين بولي�صي”  يف مقال مبجلة 
�إ�صتل  �إميييييييليييي  قييياليييت  �لأمييييريكييييييييية، 
“�أمريكان  مبييييعييييهييييد  �لييييبيييياحييييثيييية 
على  بييات  �ليي�ييصيير�ع  �إن  �إنرتبر�يز” 
ميييع �حلركات  مييوزمييبيييييق  �أ�يييصيييده يف 
تز�يد  �لإرهابية، ويرت�فق ذلك مع 
وظهور  كبري  ب�صكل  �لنازحني  عييدد 
تقارير متو�ترة ب�صاأن عمليات قطع 

�لروؤو�س و�لغت�صاب.
�مل�صاهد  هييذه  �أن  �لكاتبة  و�عييتييربت 
لبلد  بالن�صبة  كييبييري�  حتيييول  متييثييل 
كان ياأمل يف جتاوز �صنو�ت �ل�صر�ع، 
�تفاق  موزمبيق  حكومة  وقييعييت  �إذ 
�ييصييلم مييع �ملييتييمييردييين عيييام 2019 
�لعنف  لوقف  حماولتها  �أحييدث  يف 
�لأهلية  �حلييرب  نهاية  منذ  �مل�صتمر 

عام 1992.
و�أو�صحت �أن �لتمرد يف كابو ديلجادو 

�لجتماعية  �لأو�ييصيياع  يف  “متجذر 
�صمال  يعترب  حيييييث  و�لقييتيي�ييصييادييية، 
موزمبيق موطنا لكثري من �لأقلية 
تهمي�صها  مت  لييطيياملييا  �لييتييي  �مل�صلمة 
�ل�صيا�صية  �ليي�ييصييلييطيية  ميييين  بيييعيييييييد� 
�ملحلية، هذ� ف�صل عن �لنق�صامات 
�ليييتيييي تغذي  و�ليييليييغيييويييية  �ليييعيييرقييييييية 

�لإق�صاء �ل�صيا�صي«.
“�لف�صاد  فيييييياإن  �ليييبييياحيييثييية،  ووفييييييق 
�مليييي�ييييصييييتيييي�ييييصييييري و�ل�ييييييصييييييطيييييير�بييييييات 
و�ملختلقة  �لطبيعية  �لقييتيي�ييصييادييية 
�لجتماعية،  �ليييتيييوتييير�ت  فيياقييمييت 
�أيديولوجيا باملجتمع  و�أنتج �صر�عا 
�لإ�ييصييلمييي �ييصييمييايل �ليييبيييلد، �لأمييير 
متخ�صت  خ�صبة  بيئة  مييثييل  �ليييذي 

عنها �حلركات �ملتطرفة«.
�ليييكييياتيييب و�ليييبييياحيييث �ملييتييخيي�ييصيي�ييس يف 
حركات �لإ�صلم �ل�صيا�صي م�صطفى 
ي�صتغل  “د�ع�س”  �إن  قييال  زهيييير�ن، 
�لييهيي�ييس وحالة  �ليي�ييصيييييا�ييصييي  �لييييو�قييييع 
�لييغيي�ييصييب يف �ييصييمييال مييوزمييبيييييق، من 
و�لتهمي�س  �لييفييقيير  حيييييالت  جييييير�ء 
و�لبطالة، رغم �أنها مركز �كت�صافات 
لييتيياأ�ييصييييي�ييس قو�عد  �لييهييائييليية،  �ليييغييياز 

جديدة له يف �صرق �إفريقيا.
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �الآخر

•• نورمان لي�شرت

     يف قمة �ملناخ يف غل�صكو، قييدم عييدد قليل من 
�صر�خ  رغييم  وحييازميية،  و��صحة  �لتز�مات  �لبلد�ن 
�ل�صابعة  �ليي�ييصيياعيية  �ليييعيييامل  “نهاية  بييييياأّن  �جلييميييييع 

�صباًحا«.
    طيب، ما يقرب من 90 دولة تعهدت بخف�س 
�نبعاثات �مليثان ب�صكل كبري... و�إذ� مل تفعل �صيًئا، 

ما عقابها؟ لي�س �لكثري.
 ”26 “كوب  وجييييييوده يف  عييلييى  بييياييييدن  ر�هييييين      
لتح�صني �صورة �لوليات �ملتحدة. غري �نه �صيجد 
�صعوبة يف �إقناع �حللفاء و�خل�صوم �أّن با�صتطاعته 
تغيري جمرى �لأمور يف كل من �لوليات �ملتحدة 
�أنه بعد مفاو�صات �صاقة  وحول �لعامل. ي�صار �إىل 
وملتوية مع �أع�صاء من حزبه، �أُجرب على مر�جعة 
بييرنيياجمييه �لنييتييخييابييي نييييزوًل، حتى ييي�ييصييادق عليه 

�لكوجنر�س.

من ال يز�ل يثق يف �الأمريكيني؟
   ل ميييكيين �عييتييبييار �أي �ليييتيييز�م ميين جييانييب بايدن 
م�صمونا ونهائيا: من �ملرجح �أن يعود �لرت�مبيون 
�إىل �ل�صلطة يف 2022 و2024، ول يز�ل حو�يل 
بايدن  �أن  يعتقدون  جمهوري  ناخب  مليون   50
�صرق �لنتخابات، و�إن �حلزب �جلمهوري و�ليمني 
�لييدميييقيير�طييي، �ملييمييولييني ميين جييميياعييات �ل�صغط 
و�لفحم  و�لييغيياز  )�ليينييفييط  �لفتاكة  �لييطيياقييات  ذ�ت 
�لو�صائل لوقف كل هذ� وحتى  وغريها(، ميلكون 

�لرت�جع عنه.
   فيما يتعلق بامل�صاألة �لأ�صا�صية يف ع�صرنا، يرف�س 
�أكر من ربع �ملنتخبني للكونغر�س، و109 نو�ًبا، 
�لعييرت�ف، رغم  �ل�صيوخ،  و30 ع�صًو� يف جمل�س 
�حتبا�س  ظاهرة  بوجود  �لد�مغة،  �لعلمية  �لأدليية 

حر�ري من �صنع �لإن�صان. وي�صمل ذلك 52 باملائة 
باملائة  و60  �لنو�ب،  �جلمهوريني يف جمل�س  من 
من �جلمهوريني يف جمل�س �ل�صيوخ. ووفق مركز 
�لذين   ،139 �لييي  هييوؤلء  تلقى  �لأمريكي،  �لتقدم 
 61 من  �أكيير  للمناخ”،  “�ملنكرون  عليهم  يطلق 
�ملربح  من  �مللوثة...  �ل�صناعات  من  دولر  مليون 

لنائب منافق �أن يبدو غبًيا.
   كييل هيييذ�، رغييم �ن �لييوليييات �ملييتييحييدة عييانييت عام 
ت�صبب  2020، من 22 “ظرًفا مناخًيا �صديًد�”، 

كل منها يف �أ�صر�ر جتاوزت مليار دولر.

�سني �سي تنحاز للفحم
�ل�صني،  �لقدر من جانب  بنف�س  �لو�صع مريع     
�أكرب م�صدر يف �لعامل لنبعاثات غاز�ت �لحتبا�س 
�لييبييلييد لعًبا  يييكييون هيييذ�  �أن  �حلييييير�ري. يييفييرت�ييس 
�أن زعيمها �صي جني  �إل   ،“  26 “كوب  رئي�صًيا يف 
بينغ، مل يح�صر �ملوؤمتر، و�عترب �أنه ل مزيد لديه 

من �لتنازلت ليقدمها.
�لكهرباء،  ميين  �حتياجاتها  تلبية  على  عيياجييزة     
�إنتاجها من �لفحم  تعمل �ل�صني �لآن على زيييادة 
�لبيئة. وقد تعهد  بتكلفة هائلة على  ب�صكل كبري 
�نبعاثات غاز�ت �لحتبا�س  باأن تبلغ  �صي �صخ�صًيا 
 .2030 �لبلد ذروتييهييا بحلول عييام  �حلييير�ري يف 
وهييو يييحيياول ت�صتيت �لنييتييبيياه ميين خييلل ت�صليط 
�ليي�ييصييوء عييلييى �ل�ييصييتييثييمييار�ت �لييكييبييرية �لييتييي تقوم 
�لرياح...  وطاقة  �ل�صم�صية  �لطاقة  يف  بكني  بها 

�أحدهما ل يعو�س �لآخر.
�أخييرى من �لرثرة، كما قالت لهم  �أيييام     ع�صرة 
�أن  �أخ�صاه،  ما  ثونربغ...  غريتا  �لبيئية  �لنا�صطة 
نكون قد جتاوزنا نقطة �لنقلب فعل، وعلينا �أن 

نبد�أ �ل�صتعد�د للأ�صو�أ. 
ترجمة خرية �ل�صيباين

�ل�سني و�لوليات �ملتحدة وم�ستقبل �لكوكب...!

* كاتب �صحفي، وموؤلف كتب �لأف�صل مبيعا منها “�لكتاب �لأ�صود لكند� �لإجنليزية”، 
و”ق�صية جري�ر بول”  و”حتقيقات حول �لأجهزة �ل�صرية” و”�أ�صر�ر خيار كند�”، 

و”�صجني يف بانكوك” “�صرية ذ�تية«.

�لدمنارك قلقة من خطر �نت�سار كوفيد 
•• كوبنهاغن-اأ ف ب

�ل�صحي  �لو�صع  يفوق  �أن  �حتمال  من  قلقها  عن  �لدمناركية  �ل�صحية  �ل�صلطات  عربت 
طاقة م�صت�صفياتها يف مو�جهة �لرتفاع �حلاد يف عدد �لإ�صابات بكورونا يف �ململكة حيث 
رفعت �لقيود �لأخرية قبل �صهر و�حد. وقال �صورين برو�صرتوم مدير �لوكالة �لوطنية 
�أخرى،  معدية  و�أمر��س  و�لإنفلونز�  كوفيد-19  �نت�صار  �حتمال  “مع  بيان  يف  لل�صحة 
نو�جه خطر �أن يفوق �لو�صع قدر�ت م�صت�صفياتنا«. و�أ�صاف “نلحظ �أن �مل�صت�صفيات يف 
�لبلد ممتلئة جد� و�لطو�قم يعملون بجد. يف �لوقت نف�صه مل يعد لدينا �لت�صميم �لذي 
كنا منلكه يف �ملا�صي ب�صبب �ل�صغط �لذي نو�جهه منذ فرتة طويلة«. ولليوم �لثاين على 
�أي قيود على  �لتي ل تفر�س  �ململكة  �إ�صابة جديدة يف  �ألفي  �أعلن �جلمعة عن  �لتو�يل، 
ر�ئدة  ن�صمة،  مليني   5،8 �صكانها  عدد  يبلغ  �لتي  �لدمنارك  وكانت  �لوطني.  �مل�صتوى 
�أيلول/ �أوقفت هذ� �لإجيير�ء يف �لعا�صر من  يف فر�س �ل�صهادة �ل�صحية يف �لربيع، لكنها 

�صبتمرب عندما �أ�صبح عدد �لإ�صابات �أقل باأربع مر�ت مما ي�صجل �ليوم.

يعلن رئي�س دولة �أن �جلز�ئر لي�صت �أّمة قائمة بذ�تها 
فهذ� �أمر خطري للغاية«. و�أ�صاف �أنه يف هذه �لظروف 
كّل  “�صاأخ�صر  و�إّل  �لأوىل”  بيياخلييطييوة  �أبيييييادر  “لن 
بالأمة  �إمّنييا  ب�صخ�صي  لهذ�  علقة  فل  �جلز�ئريني، 
�أن  جييز�ئييري  مو�طن  �أي  يقبل  “لن  و�أ�ييصيياف  كّلها”. 

�تو��صل مع �لذين �أهانونا«.
بعد  تييوتييًر�  �جلييز�ئييرييية  �لفرن�صية  �لييعييلقييات  وت�صهد 
ت�صريحات للرئي�س �إميانويل ماكرون نقلتها �صحيفة 
ر�أى  �لأول/�أكتوبر  ت�صرين  يف  �لفرن�صية  “لوموند” 
 1962 يف  ��صتقللها  بعد  بنيت  �جلييز�ئيير  �أن  فيها 
�ل�صيا�صي- “�لنظام  كيير�ييصييه  للذ�كرة”  “ريع  عييلييى 

••ب رلني-اأ ف ب
�أّكد �لرئي�س �جلز�ئري عبد �ملجيد تبون �أنه لن يقوم 
“باخلطوة �لأوىل” ملحاولة تخفيف �لتوتر مع فرن�صا 
بعد ت�صريحات �لرئي�س �ميانويل ماكرون �لتي �نتقد 
�ملجلة  مييع  مقابلة  ويف  �جلييز�ئييرييية.  “�لأمة”  فيها 
“ل  تبون  قييال  �صبيغل”،  “دير  �لأ�صبوعية  �لملانية 
��صعر باأي ندم. �أعاد ماكرون فتح نز�ع قدمي بطريقة 

غري مفيدة«.
وتابع “لو قال )�ليميني �ملتطّرف �إيريك( زمور �صيئا 
عندما  لكن  ينتبه.  �حييد  ل  يهّم،  ل  �لقبيل،  هييذ�  من 

قبل  جييز�ئييرييية  �أميييية  وجييييود  يف  و�ييصييكييك  �لع�صكري”. 
�ل�صتعمار �لفرن�صي.

وقال �لرئي�س �جلز�ئري “ل م�صا�س بتاريخ �صعب ول 
“ما ظهر هو �لكر�هية  �أن  ل�صتم �جلز�ئريني«. ور�أى 
ماكرون  �أن  �أعلم  و�أنييا  �مل�صتعمرين  للأ�صياد  �لقدمية 
بعيد عن �لتفكري بهذه �لطريقة”، مت�صائًل “ملاذ� قال 

هذ�؟ �أعتقد �أن ذلك �أ�صبابه �نتخابية ��صرت�تيجية«.
“وقف بذلك يف �صّف �لذين  �أن ماكرون  ويرى تبون 
يرّبرون �ل�صتعمار«. ولفت �إىل �أن �جلز�ئر وفرن�صا مل 
�لبع�س”  بع�صهما  مع  للتعاون  “م�صطرتنينْ  تعود� 

متهًما ماكرون بي”�مل�ّس بكر�مة �جلز�ئريني«.

�جلز�ئر لن تقوم بـ »�خلطوة �لأوىل« لتخفيف �لتوتر�ت مع ماكرون 

•• ماناغوا-اأ ف ب

تيي�ييصييهييد نيييييييكيييار�غيييو� �ليييييييوم �لأحييييد 
نتائجها  تبدو  رئا�صية  �نتخابات 
�لرئي�س  ل�صالح  �صلفا  حم�صومة 
عييياميييا(   75( �أورتيييييييييغييييا  د�نيييييييييييال 
�لييذي بييات و�ثقا من فييوزه لولية 
14 عاما  بعد  �لتو�يل  ر�بعة على 
يف �ليي�ييصييلييطيية، بييعييدمييا �عييتييقييل كل 

مناف�صيه.
ويييرفيي�ييس جيييزء كييبييري ميين �لأ�صرة 
بيييياأي �صرعة  �لييدولييييية �لعيييييرت�ف 
لييهييذه �لنييتييخييابييات. فييهييي �قيييرت�ع 
ح�صب  م�صد�قيته”  كيييل  “فقد 
�أنتوين  وزير �خلارجية �لأمريكي 
بلينكن و”�صورية” على حد قول 
�لأوروبيييي  وزيييير خارجية �لحتييياد 

جوزيب بوريل.
وبييعييد ثيييلث �ييصيينييو�ت ونيي�ييصييف من 
�صقط  �ليييتيييي  �لييقييمييعييييية  �حليييميييلييية 
فيييييهييا �أكيييير ميين 300 قييتيييييل من 
با�صتقالته،  �ملطالبني  �ملتظاهرين 
بعيد  �أورتيييييييغيييا  د�نيييييييال  �صيحتفل 
ميييييييلده �ليي�ييصيياد�ييس و�ليي�ييصييبييعييني يف 
11 ت�صرين �لثاين/نوفمرب، قبل 
مدتها  جديدة  رئا�صية  ولييية  بدء 
خم�س �صنو�ت، مع زوجته روز�ريو 

موريو كنائب للرئي�س.
خمطئني.  لييييي�ييصييو�  و�لييينييياخيييبيييون 
�مل�صجلون  �خلم�صة  فييامليير�ييصييحييون 
رجال  من  �لييدوليية  رئي�س  ملناف�صة 
�ل�صلطة وهذ� ل ين�صيهم ��صتبعاد 
�أحز�ب �ملعار�صة �لرئي�صية �لثلثة 
�إىل جانب �عتقال �خل�صوم �ل�صبعة 
�أكرب  ي�صكلون  �لييذييين  �ملحتملني 

تهديد للرئي�س.
ومييينيييذ �ييصييتيية �أ�يييصيييهييير، تيييبيييدو حملة 
مفتوحة.  �مليييعيييار�يييصيييني  مييييطيييياردة 

•• الفجر -خرية ال�شيباين
�لتحقيقات  ميييكيييتيييب  حتييييييدث      
�لييفيييييدر�يل �لأمييريييكييي مييرة �أخرى 
هيييذه  بيييي�ييييصيييياأن  �لييييكييييوجنيييير�ييييس  �إىل 

�مل�صاألة.
   ي�صكل �تباع تفوق �لعرق �لأبي�س 
تهديًد�  �ملييحييليييييني،  و�ملييتييطييرفييني 
كييييبييييرًي� ليييليييولييييات �مليييتيييحيييدة مثل 
�لتحذير  هييو  هييذ�  د�عيي�ييس.  تنظيم 
�لتحقيقات  مكتب  �أ�ييصييدره  �ليييذي 
�لفيدر�يل، �إىل �لكوجنر�س. و�صرح 
بع�س �مل�صوؤولني للم�صّرعني، كيف 
ل�صمان  تكتيكاتهم  بتغيري  قامو� 

�لأمن �لد�خلي للبلد.
مبنى  عييييلييييى  �لييييهييييجييييوم  ميييينييييذ      
 ،2021 ييينيياييير   6 يف  �لييكييابيييييتييول 
�لفيدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  قييام 
بفح�س  �لييد�خييلييي  �لأميييين  ووز�رة 
و�لرد  �لإنييرتنييت  عييرب  �لتهديد�ت 
عليها ب�صكل ��صتباقي. “قد ل يكون 
جمع �ملعلومات �ل�صرية �صرورًيا يف 
للح�صول على  �لأحيييييان  كثري من 
قّيمة،  ��ييصييتييخييبييار�تييييية  مييعييلييومييات 
�ملحللون  ييييكيييون  �أن  يييجييب  وليييكييين 
بني   ... �لييتييمييييييييز  عيييليييى  قييييادرييييين 
�لكلم �ملحمي د�صتورًيا، و�لن�صاط 
جون  يقول  بالتهديد”،  �ملرتبط 

�لف�صيا�صيني  39 من  �عُتقل  فقد 
ورجييييييييال �لأعييييييمييييييال و�ليييفيييلحيييني 
و�لييي�يييصيييحيييافيييييييني منذ  و�لييييطييييلب 
م�صاعر  وت�صود  حييزييير�ن/يييونيييييو. 
خييوف يف هييذه �لييدوليية �لو�قعة يف 
عدد  يبلغ  �لتي  �لو�صطى  �أمييريكييا 
وهي  ن�صمة  مليني   6،5 �صكانها 

�لأفقر يف �ملنطقة.
 46 �لعمر  ميين  تبلغ  �صيدة  قالت 
عاما ل�صحافية من وكالة فر�ن�س 
هويتها  ك�صف  عييدم  طالبة  بيير�ييس، 
ي�صتحق  �صخ�س  �أي  هناك  “لي�س 
جيب  يف  كييلييهييم  ليييييه.  نييي�يييصيييوت  �أن 
“ل  و��ييصييافييت  �أورتيييييغييا.  د�نيال” 
�صي�صعوننا  و�إل  نتكلم  �أن  ميكننا 

يف �ل�صجن«.
وكيي�ييصييف ��ييصييتييطييلع ليييلييير�أي �أجييير�ه 
 65 �أن  “�صيد-غالوب”  مييعييهييد 

�مل�صجلني  �ليينيياخييبييني  مييين  بيياملييئيية 
مليني،   4،3 عييييددهييييم  �ليييبييياليييغ 
معار�س  ملر�صح  �صي�صوتون  كانو� 
 19 لو توفر هييذ� �خليييييار، مقابل 

باملئة للرئي�س �ملنتهية وليته.
�أجر�ه  ��صتطلع  يفيد  �ملقابل،  يف 
من  �لييقييريييب  �آر”  �نييد  “�م  معهد 
وت�صعني  �أورتيييييغييا  بيييياأن  �حلييكييوميية 
مر�صحا للربملان قدمتهم �جلبهة 
�لوطني  لييلييتييحييرييير  �ليي�ييصييانييدييينييييية 
�صبعني  عييلييى  �حلييياكيييمييية، حيي�ييصييلييو� 

باملئة من نو�يا �لت�صويت.
 67( �صامورو  كري�صتيانا  وكانت 
�ل�صابقة  �لييرئييييي�ييصيية  �بييينييية  عييياميييا( 
-1990( �ييييصييييامييييورو  فيييييوليييييتييا 
�لأوفيييييييير  و�مليييير�ييييصييييحيييية   )1997
�لقييييييرت�ع ح�صب  لييلييفييوز يف  حييظييا 
�لذين  �أول  �ليييير�أي،  ��صتطلعات 

�عيييتيييقيييليييو� وو�يييصيييعيييت يف �لإقيييياميييية 
�جلربية.

بتقوي�س  مييتييهييمييون  و�ملييعييار�ييصييون 
�لعقوبات  ودعم  �لوطنية  �ل�صيادة 
و”خيانة  نيكار�غو�  �صد  �لدولية 
�لأمو�ل”  و”غ�صل  �لأم”  �لوطن 
مبييوجييب قييو�نييني �أقييرهييا يف نهاية 
تهيمن  �ليييييذي  �ليييربمليييان   2020
�لق�صاء  ميييثيييل  �لييي�يييصيييليييطييية  عيييليييييييه 

و�ملحكمة �لنتخابية.
وتقول مفو�صية �لدول �لأمريكية 
حلقوق �لإن�صان �إن هذه �لنتخابات 
�أمد  “�إطالة  �إىل  �صوى  تهدف  ل 

�صلطة” د�نيال �أورتيغا وزوجته.
 ،2018 ميينييذ �حييتييجيياجييات ربيييييع 
�لبلد  �صكان  من  �ألييف  مئة  �ختار 
 150 ز�ل  مييييا  بييييينييمييا  �ليييرحيييييييل 
وي�صفهم  ميي�ييصييجييونييني  مييعييار�ييصييا 

“جمرمون”  بييياأنيييهيييم  �أورتيييييييييغييييا 
حلييي�يييصييياب  �نقلب”  و”دعاة 
�لناخبون  وييييتيييهيييم  و��يييصييينيييطييين. 
نف�صها  بالطريقة  بالعمل  �أورتيغا 
�أنا�صتازيو  �لديكتاتور  �تبعها  �لتي 
�ملتمرد  �يييصييياهيييم  �لييييييذي  �يييصيييوميييوز� 

�ل�صابق يف �إ�صقاطه يف 1979.
لتظاهر�ت  �مليييعيييار�يييصييية  وتيي�ييصييتييعييد 
ومدريد  وميييييامييي  كو�صتاريكا  يف 
للناخبني:  و�حيييد�  �ييصييعييار�  وتييرفييع 

“�لأحد �بقو� يف منازلكم«.
مقاطعة  �ييصييوى  و�ييصيييييليية  يييبييق  ومل 
ييييييعييييياين من  بييييلييييد  يف  �لقييييييييييييرت�ع 
�لت�صخم و�لبطالة ووباء كوفيد-
حجم  �ل�صلطات  تنكر  �ليييذي   19

�نت�صاره.
وترى �ملحللة �لنيكار�غوية �إلفري� 
كييو�در� �ملقيمة يف �خلارج �أن عزلة 
�ل�صتثمار  عييلييى  �ييصييتييوؤثيير  �ليييبيييلد 
و�لييتييمييويييل �لييدوليييييني مييع عو�قب 

�جتماعية وهجرة متز�يدة.
وبالإ�صافة �إىل �لعقوبات �جلديدة 
�ملتحدة  �لييوليييات  فر�صتها  �لييتييي 
�أ�صبحت  �لأوروبيييييييييييي،  و�لحتيييييييياد 
نيكار�غو�  بني  متوترة  �لعلقات 
�ملك�صيك  مثل  تاريخيني  وحلفاء 

و�لأرجنتني.
�أما �لرئي�س ونائبته فيعد�ن بفتح 
�لنتخابات  بعد  �جتماعي  حيييو�ر 
منو  بف�صل  �لزدهيييييار  ويييتييوقييعييان 
�قييتيي�ييصييادي نيي�ييصييبييتييه 6 يف �ملييئيية يف 

.2021
نيكار�غو�  مييركييز  رئييييي�ييصيية  وتيييوؤكيييد 
نونيز  فيييييلييمييا  �لإنييي�يييصيييان  حليييقيييوق 
“دولة  �أقيييييام  �أورتيييييييغيييا  د�نيييييييال  �أن 
“�ل�صيطرة  �أجيييل  ميين  بولي�صية” 
�لجييتييميياعييييية عييلييى �ليي�ييصييكييان وقمع 

�ملعار�صني و�صحقهم«.

�لأمن  ��صتخبار�ت  رئي�س  كوهني، 
�لد�خلي.

مكتب  ييييحيييقيييق  �لآن،  حييييتييييى     
حو�يل  يف  �لييفيييييدر�يل  �لتحقيقات 
بالتطرف  تييتييعييلييق  حيياليية   2700
�ملكتب  وييييقيييول  �ملييحييلييي.  �لييعيينيييييف 
ز�دت  �لييتييهييديييد�ت  �إن  �لييفيييييدر�يل 
ب�صكل كبري خلل �لأ�صهر �لثمانية 
عيي�ييصيير �ملييا�ييصييييية. وهيييي مييدفييوعيية بي 
“�لتحيز�ت �صد �لأقليات، وت�صّور 

مغال للحكومة، ونظريات �ملوؤ�مرة 
و�ل�صرديات  �لييعيينييف،  ت�صجع  �لييتييي 
على  ُتن�صر  ما  غالًبا  �لتي  �لكاذبة 

�لإنرتنت”.
 ويروي كوهني �أن هوؤلء �ملتطرفني 
عن�صرية،  بيييييدو�فيييييع  �ليييعييينيييييييفيييني 
من  متد�خل”  مزيًجا  “يتبنون 
�أيديولوجية تفّوق �لعرق �لأبي�س 

و�لنازية �جلديدة.
�لتطرف عرب �الإنرتنت

نائب  قيييام  �لييتييهييديييد،  ولتف�صري     
ميييديييير وحيييييدة مييكييافييحيية �لإرهييييياب 
�لفيدر�يل،  �لتحقيقات  مكتب  يف 
بتف�صيل  لجنيييييييييييان،  ثيييييييييمييييوثييييي 

ملحظاته. 
�لأكرب”  �لإرهابي  “�لتهديد  ياأتي 
“فاعلني  مييين  �ملييتييحييدة  لييلييوليييات 
�صغرية  خيييلييييييييا  �أو  مييييعييييزولييييني 
تتطرف ب�صييييكل عييام عرب �لإنرتنت 
�أهيد�ف  مييهيياجييميية  �إىل  وت�صيييييعى 

�لو�صول  ي�صييييييهل  باأ�صلحة  �صهلة 
�إليها.«

�لعنيفون  �ملييتييطييرفييون  وييي�ييصييكييل     
بييييدو�فييييع عيينيي�ييصييرييية خييييطييييًر� على 
�أنيييهيييم  �أي  �ملييييتييييحييييدة،  �لييييييوليييييييات 
“يرتكبون �أعماًل �إجر�مية عنيفة 
�أو  �جتماعية  �أهييييد�ف  ور�ء  �صعياً 
�لتاأثري�ت  عييين  نييا�ييصييئيية  �ييصيييييا�ييصييييية 
�لعن�صري،  �لتحيز  -مثل  �ملحلية 
�ملناه�صة  �مل�صاعر  �أو  �لإثيينييييية،  �أو 

للحكومة، �أو �ملناه�صة لل�صلطة«.
   هذه �ل�صهادة �إىل �لكوجنر�س، هي 
�لأحدث يف �صل�صلة طويلة من جانب 
�لفيدر�يل.  �لييتييحييقيييييقييات  مييكييتييب 
�مل�صرعني  حتيييذيييير  مت  �أن  و�ييصييبييق 
يف  �ملتمثل  دميوقلي�س  �صيف  ميين 
�ملرتبط  و�لعنف  �ملوؤ�مرة  نظريات 
و�ل�صيا�صية  �لييثييقييافييييية  بييياحليييرب 
�أحدث  �لبلد. وذكييرت  �لتي متزق 
ن�صرة لنظام �ل�صت�صار�ت �لإرهابية 
�أن  �أغ�صط�س،  يف  ُن�صرت  �لييقييومييي، 
بدو�فع  �لييعيينيييييفييني  “�ملتطرفني 
و�ملتطرفني  عرقية،  �أو  عن�صرية 
للحكومة،  �مليينيياهيي�ييصييني  �لعنيفني 
�صيظلون  لل�صلطة،  و�مليينيياهيي�ييصييني 
ميثلون �لأولوية يف جمال �لتهديد 

�لوطني للوليات �ملتحدة«.
عن �سالت �ف �ر

•• غال�شكو-اأ ف ب

�لعمل  �إىل  �ل�صباب  �آلف  �أطلقها  �لتي  �لييدعييوة  غييد�ة 
يعود  �ملناخية يف غل�صكو،  �لطو�رئ  حالة  مو�جهة  يف 
ع�صر�ت �لآلف من �ملتظاهرين �إىل �ل�صو�رع يف �ملدينة 

�مل�صيفة ملوؤمتر �ملناخ ويف �لعامل.
ونريوبي  بييليينييدن  ميييييرور�  �ييصيييييدين  �إىل  بييارييي�ييس  وميييين 
كما  جتمع  مئتي  من  لأكيير  �لتخطيط  مت  ومك�صيكو، 

قال حتالف �ملنظمات �لتي تقف ور�ء �لتعبئة.
“�لعد�لة  بيييي  �ملييطييالييبيية  �إىل  �لييتييحييركييات  هيييذه  وتيييهيييدف 
�ملجتمعات  �أجييل  من  فورية  تد�بري  و�تييخيياذ  �ملناخية” 
�ملت�صررة فعليا بتغري �ملناخ، ل �صيما يف بلد�ن �جلنوب 
�ل�صرطة  قالت  با�صكتلند�،  غل�صكو  يف  فقر�.  �لأكيير 
�صخ�س  �ألييف  خم�صني  �إىل  ي�صل  قد  عييدد�  تنتظر  �إنها 
�ملوؤمتر�ت  مركز  عن  بعيد  غري  مكان  يف  �صيتظاهرون 
�لذي يخ�صع لإجر�ء�ت �أمنية م�صددة ويعقد فيه منذ 
�أ�صبوع موؤمتر �لأطر�ف حول �ملناخ )كوب26( �ملهم جد� 
مل�صتقبل �لب�صرية. ويف بيان ن�صره �ملنظمون، تقول �إيونا 
)23 عاما( �لتي تدر�س �لفن و�صت�صارك للمرة �لأوىل 
�ملهم جد� ممار�صة  �صيكون من  �أنه  تظاهرة”�أعتقد  يف 
و�أن  كوب26  يف  �ملجتمعني  �لعامل  قييادة  على  �ل�صغط 
�ليوم  هييذ�  �أن  و��ييصييافييت  نحا�صبهم«.  �أنيينييا  لهم  نظهر 

�لعاملي للتحرك ي�صكل “فر�صة مثالية لتوحيد �لنا�س 
بييالييعييد�ليية لكوكبنا  و�ملييطييالييبيية  �لييعييامل  �أنييحيياء  يف جميع 

وللذين هم يف �خلطوط �لأمامية لأزمة �ملناخ«.
يف  غل�صكو  يف  �جلمعة  تظاهرو�  �ل�صباب  �آلف  وكييان 
�لذي  “كوب26”  مييوؤمتيير  ميين  �لأول  �لأ�ييصييبييوع  نهاية 
ببذل  �لييقييادة  �ملحتجون  ويييطييالييب  �أ�ييصييبييوعييني.  ي�صتمر 
�لآثار  ملو�جهة  �أ�صرع  ب�صكل  و�لعمل  �ملزيد من �جلهود 
�ملدمرة لرتفاع درجات �حلر�رة ب�صبب �نبعاثات غاز�ت 

�لحتبا�س �حلر�ري �لناجتة عن �لأن�صطة �لب�صرية.
يف  تونربغ  غريتا  �ل�صابة  �ل�صويدية  �لنا�صطة  وقالت 
ي�صكل  كوب26  مييوؤمتيير  �أن  �صر�  “لي�س  �ملنا�صبة  هييذه 
ف�صل«. وو�صفت موؤمتر �لأطر�ف �لي26 باأنه “�حتفال 
للرثرة” بعد �لتز�مات خطوط بع�صها غري و��صحة 
�لبلد�ن  ميين  ميين قبل جمييمييوعييات  �لأحيييييييان،  بع�س  يف 
�مليييييثييان يف  �نييبييعيياثييات  تقليل  �أو  �لييغييابييات  �إز�ليييية  ملكافحة 

�لغلف �جلوي �أو و�صع حد للوقود �لأحفوري.
بافعال  �ل�صبت  يييوم  �أخييرى  مييرة  �ملتظاهرون  �صيطالب 
�لنا�صطة  لييوتيي�ييس  ميييييكييايييل  وقييياليييت  بيييياأقييييو�ل.  ولييييي�ييس 
عن  �لتنقيب  م�صاريع  على  تعرت�س  �لتي  �لربيطانية 
يكفي  ل  �جلييميييييل  “�لكلم  �إن  بييريييطييانيييييا،  يف  �ليينييفييط 
بالتاأكيد و�أ�صبوع �ملناق�صات �ملقبل يجب �أن يت�صم بتقدم 

كبري يف �مل�صاريع �لعملية«.

�نتخابات رئا�سية يف نيكار�غو� نتائجها حم�سومة 

�لنظام يتهم حكومة روحاين بالبذخ... ما �حل�سابات؟
•• عوا�شم-وكاالت

�لرئي�س  دفاتر قدمية مع حكومة  يفتح  �لإييير�ين  �لنظام  �أن  يبدو 
“جريوز�ليم بو�صت”  ح�صن روحيياين. فقد تناول مر��صل �صحيفة 
فار�س  وكيياليية  كالتها  عييدة  �تييهييامييات  تييقييريييره  فيير�نييتييزمييان يف  �صيث 
�ل�صابقة.  باحلكومة  مرتبطني  بييارزييين  م�صوؤولني  بحق  لييلأنييبيياء 
جدية،  �أ�ييصيير�ر�ً  �ل�صعب  يييرى  هييذه،  �لإد�رة  �صوء  �صلوكيات  ب�صبب 
وهوؤلء �مل�صوؤولون عن �صلوكيات �صوء �لإد�رة هذه يجب �أن يحا�َصبو� 
�لذين  للم�صوؤولني  �لوكالة  �نتقاد�ت  حتظى  �أن  فر�نتزمان  ورجييح 
من  بييدعييم  �إييييير�ن،  يف  �لهو�ء”  تييلييوث  “ب�صبب  �أوروبييييا  �إىل  �نتقلو� 
و�لبورجو�زية  �ل�صعيفة  �لعقلية  �إظييهييار  بغية  �جلييديييدة  �حلكومة 

حملة  مقاطعتي  ممييثييل  عيين  �لييوكيياليية  نقلت  �ليي�ييصييابييقيية.  للحكومة 
وديليجان يف جمل�س �ل�صورى حجة �لإ�صلم علي ر�صا �صليمي قوله 
�إن م�صوؤولني �إير�نيني بارزين �نتقلو� �إىل فيينا وجنيف لأ�صهر عدة، 
علماً �أن �لتقرير �أتى يف وقت ت�صعى فيه طهر�ن �إىل منع �مل�صوؤولني 
�لتقرير  وقييال  �لر�صمية.  وليتهم  �نتهاء  بعد  �لييبييلد  مييغييادرة  ميين 
�إييير�ن هي حتول �لأخييرية �إىل �ملوطن �لثاين  �إن �إحييدى �مل�صاكل يف 
�لبلد  �لذين ي�صعون جميع م�صاكل  �لإير�نيني  �مل�صوؤولني  لبع�س 
م�صوؤولني  بيياأن  طويلة  فييرتة  منذ  �صبهات  و�ييصييادت  �لييغييرب.  �صلة  يف 
�إير�نيني مثل وزير �خلارجية �لإير�ين �ل�صابق حممد جو�د ظريف 
نييظييام يهتف  �أعيي�ييصيياء يف  كييانييو�  ولييو  �لييغييرب حتى  �لعي�س يف  ف�صلو� 
كما �أو�صح فر�نتزمان. �عتادت �لنخبة �لإير�نية  “�ملوت لأمريكا”، 

�لغرب،  وتنتقد  �لإن�صان  حقوق  ت�صحق  �أن  �ل�صفر  و�لكثرية  �لرية 
وتعلم  �لبلد.  خييارج  �حلياة  برفاهية  نف�صه  �لوقت  تتمتع يف  بينما 
كر منهم يف جامعات غربية ن�صاأت د�خل �لدول �لتي يدعي �لنظام 
كرهها. لقد ت�صاهلت �لدول �لغربية عموماً مع هذه �ل�صلوكيات حتى 
مع تعر�س مو�طنني من بريطانيا ودول �أخرى للخطف و�لحتجاز 
�لنظام  �أن  يبدو  �لإير�نيني،  �لغرب  يقمع  لن  وبينما  �إييير�ن.  د�خييل 
�لإد�رة  �صوء  �صلوكيات  “ب�صبب  �لتقرير:  �أ�ييصيياف  بذلك.  �صيتكفل 
�أ�صر�ر�ً جدية، وهوؤلء �مل�صوؤولون عن �صلوكيات  هذه، يرى �ل�صعب 
وذكر �أن �لت�صخم خرج عن  �صوء �لإد�رة هذه يجب �أن يحا�َصبو�”. 
�ل�صيطرة كما �صاأل عما �إذ� كان هوؤلء �مل�صوؤولون ي�صتمتعون بوقتهم 

يف �خلارج فيما يعاين �لإير�نيون.

مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل يوؤكد:

�ملتع�سبون للعرق �لأبي�س ل يقّلون خطورة عن د�ع�س
متطرفون بدو�فع عن�سرية يتبنون مزيًجا متد�خاًل من �أيديولوجية تفوق �لعرق �الأبي�ش و�لنازية �جلديدة

يحقق مكتب �لتحقيقات �لفيدر�يل يف حو�يل 2700 حالة تهديد من جماعات تفوق �لعرق �لأبي�س

تظاهر�ت يف غال�سكو و�لعامل من �أجل �ملناخ



األحد    7  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13385  
Sunday     7   November   2021   -  Issue No   13385

11

عربي ودويل

حتليل �خباري

•• الفجر -فران�شوا كليمن�شو
 ترجمة خرية ال�شيباين 

كحاكم  �أوليف  ماك  تريي  �لدميوقر�طي  هزمية     
لفرجينيا  �لثالثاء �ملا�سي يف والية فاز بها بايدن 
عن  �لكثري  تقول   ,2020 عام  نقاط  ع�سر  بفارق 

حرية �لناخبني يف مو�جهة �نق�سام �لبلد.
   مل يكن جو بايدن حذر� �لثالثاء, قبل مغادرته 
يف  �لدميقر�طي  �حل��زب  فوز  توقع  حني  لغال�سكو, 
فريجينيا. هل هي �لثقة �لعمياء؟ �م كذبة بريئة 
حتى  �لتعبئة  يريد  ولكنه  �سيخ�سر  �أنه  يعرف  ملن 

�لنهاية؟ رمبا بع�ش �ل�سيء من �حلالتني.

بايدن و�لرهان �خلا�صر�نت�صار �جلمهوري ��صارة حمر�ء للدميقر�طيني

زييييييييارة  عيييينييييد     
بييييييييار�ك �أوبييييامييييا 
لييييفييييريجييييييييينيييييييييا 
ملاكوليف،  دعما 

�لأخييري وخ�صمه �صمن  كان هذ� 
هام�س �خلطاأ.

 يف �لأيام �لتي تلت ذلك، مل مينح 
للدميقر�طي  �آخيير  ��صتطلع  �أي 
�ل�صد�رة باأكر من ثلث نقاط. 
مبعنى �أن خطاب �أوباما مل ي�صعف 
�ملرت�صح، ومل يغري �لو�صاع، فقد 
�جلييمييهييوري، رجل  �مليير�ييصييح  تغّلب 
يييوجنييكييني، على  �لأعييمييال، جلني 
يفوق  مييياكيييوليييييييف مبييييا  خيي�ييصييمييه 
قليًل 60 �ألف �صوت، وباأقل من 

51 باملائة من �لأ�صو�ت.
   هل هذ� 

�سيء وخطري؟
 نييييعييييم... فييرجييييينيييييا هيييي و�حييييدة 
على  �لو�قعة  �لييوليييات  تلك  ميين 
�ليي�ييصيياحييل �ليي�ييصييرقييي، و�ليييتيييي ظل 
عييلييم �جييتييميياعييهييا ميينيييييييييييييييييذ �أو�ئيييييل 
�حلادي  �لقرن  من  �لأول  �لعقد 
و�لع�صرين، ملت�صقا بعلم �جتماع 
وخا�صة  �لييدميييقيير�طييي،  �حليييزب 
�لعا�صمة  �صو�حي  يف  �ل�صمال  يف 

و��صنطن.

�لدميقر�طيني  �إّن  �ملييحييلييلييون، 
قيييد يييحيي�ييصييلييون عييلييى مييقييعييد �إىل 
ثلثة مقاعد يف جمل�س �ل�صيوخ 
�صيفقدون  لكنهم   ،2022 عييام 
�أغييلييبيييييتييهييم يف جمييليي�ييس �لييينيييو�ب، 
�لأمر �لذي �صيجعل �لأمور �أكر 

تعقيًد� على �ل�صعيد �ملايل.
   باخت�صار، لي�س على جو بايدن 
طرق  يف  �لتفكري  فقط  وفييريييقييه 
حد  على  �حليييزب  توحيد  لإعييييادة 
ثقة  ل�صتعادة  �لإجماع  �أدنييى من 
و�مل�صتقلني،  �ملعتدلني  �لناخبني 
ا  �أي�صً موكولة  �ملهّمة  هذه  �ن  بل 
لييلييجيينيياح �لييييي�ييصيياري لييلييحييزب، �إىل 
و�لك�صندريا  �يييصيييانيييدرز،  بييييريين 
�أوكييا�ييصيييييو كييورتيييييز، و�إلييهييان عمر، 
بيييوميييان، وكيييييوري بو�س،  وجيييميييال 
و�أن�صارهم،  و�رييييين،  و�إليييييز�بيييييث 
�لت�صوية  ف�صائل  و�إدر�ك  لفهم 
و�حلل �لو�صط، �إذ� كانو� يريدون 
�لحتفاظ باأغلبية للحكم ولي�س 

�لعودة �إىل رفاهية �ملعار�صة.
* رئي�ش حترير �سحيفة 
لو جورنال دو دميان�ش. من 
موؤلفاته, “هيالري كلينتون من 
و”�لعي�ش  �الألف �إىل �لياء”, 
ومرتجم  مع �الأمريكيني”, 
وكاتب مقدمة كتاب “عن 
�لعرق يف �أمريكا بار�ك �أوباما«.

ي�صار �حلزب مطالب مبوقف عقلين �صحر �وباما مل ي�صعفه

تنوعا  �أكييييييييير   
عيييرقيييييييا، و�أكيييير 
تييعييليييييمييا، و�أكييير 
ثيييييييييير�ء، و�أكييييييير 
فرجينيا  وليييية  ت�صبه  و�ييصييطييييية، 
ما  �ييصييارخ  ب�صكل  �لييدميييقيير�طييييية 
�صنو�ت  يف  �حلييييييزب  عييليييييه  كيييييان 
كلينتون و�أوبييامييا.     ومن هيييييييذ� 
فان مقاطعة فريفاك�س  �ملنطلق، 
هي مقيا�س حيير�رة قييدرة �حلزب 
هذه  �إبقيييييياء  على  �لدميقر�طي 

�لولية يف ح�صنه. 
�أوباما  بيييار�ك  كييان   ،2008 عييام 
رئا�صي  دميييقيير�طييي  ميير�ييصييح  �أول 
ييييفيييوز بيييهيييذه �لييييولييييية ميينييذ عام 
على  نقاط  �صت  بييفييارق   ،1964
 ،2012 وعييييييام  ميييياكييييني،  جيييييون 
نييقيياط �ييصييد ميييييت رومني،  �أربيييييع 
هيلري  تقدمت   ،2016 وعييام 
تر�مب  دونييييالييييد  عييلييى  كييلييييينييتييون 
بخم�س نقاط، وعام 2020، فاز 
جو بايدن بفارق ع�صر نقاط على 

تر�مب.

�لأبي�س و�حلكومة على حو�ريي 
لكن  �لتقدمي،  �لتيار  قييادة  كبار 
ل يبدو �أن هذ� �مل�صار قادهم �إىل 
مزيد من �لو�قعية و�لتقليل من 

�ملز�يد�ت. 
�صوى هذ�  هييذ�، ل يوجد     لكل 
�لنتخابية،  �ل�صفعة  ميين  �ليينييوع 
فرجينيا،  ولييية  يف  جييرت  كالتي 
�لوعي  زرع  عييلييى  �ليييقيييدرة  متييلييك 
مبا يريده �لناخبون حًقا. وكاأنه 
قيييييا�ييس درجيييية حييييير�رة، لييييي�ييس من 
قبيل �ل�صدفة يف ولية فرجينيا، 
باأغلبية  �لييينييياخيييبيييون  ييييياأتييييي  �أن 
�لولية  جمييليي�ييس  يف  جييمييهييورييية 
ملن�صبي  نف�صه  و�ليي�ييصيييء  �ملييحييلييي، 

نائب �ملحافظ ووزير �لعدل.

�إنذ�ر �أول
   لقد كان هذ� �ملوعد مع �لناخبني 
حتذير  مبيييثيييابييية  فيييرجييييييينيييييييا  يف 
ولي�س حكًما، قبل عام و�حد من 
�لن�صفي.  �لييتييجييديييد  �نييتييخييابييات 
�أ�يييصيييو�ت  ثييمييانييييية  �لآن  ليييبييياييييدن 
�لنو�ب،  جمل�س  يف  فقط  �أغلبية 
ويف  �ليي�ييصيييييوخ.  جمل�س  يف  و�صفر 
يقول  �ليي�ييصييييينيياريييوهييات،  �أفيي�ييصييل 

حتول
 �لناخبني  �مل�ستقلني

يت�صح،  كما  �لييعييّليية؟  �أيييين  �إذن،     
لولية  �لنتخابي  �جل�صم  د�خييل 
فيييرجييييييينيييييييا، تيييييييييرب�أ �لييينييياخيييبيييون 
�ملنتمني  )غيييييييري  �ملييي�يييصيييتيييقيييليييون 
�أو  �ليييدمييييقييير�طيييي  �حلييييييزب  �إىل 
�جلييمييهييوري( ميين ميياكييوليييييف، �أو 
و�أ�صيب  �لت�صويت.  عن  �متنعو� 
ب�صبب  �أميييييل  بييخيييييبيية  �ليييكيييثيييريون 
�أفغان�صتان  من  �لن�صحاب  ف�صل 
يف ولية يعي�س فيها �لعديد من 
مقاطعة  يف  خا�صة  �لع�صكريني، 
�إىل  عييادت  �لتي  بيت�س  فريجينيا 
�أجندة  �أن  �آخييرون  �ليمني. و�صعر 
ي�صارية  �ليييدمييييقييير�طيييي  �حليييييزب 
�لأولييييييييية  �مليييييييز�نييييييية  و�أن  جييييييد�، 
ب�صكل  �ليييبييينييياء  “�إعادة  خليييطييية 
تريليون   3.5 �لبالغة  �أف�صل” 
و�لتعليمية  )�لجتماعية  دولر 

و�لبيئية( قّمة �لتبذير.
   لكن هذ� �ل�صخط، مل يكن يعني 
�جلمهوري.  بييامليير�ييصييح  �لييتييميي�ييصييك 
لييقييد دّعيييم دونييالييد تيير�مييب جلني 
يييوجنييكييني، غييري �ن هيييذ� �لخري 
عن  بيينييفيي�ييصييه  ييييينيييياأى  �أن  حييييييياول 

عييلييى جييميييييع �ليينييفييقييات �لأولييييييية، 
بيييدًل من  �ييصيينييو�ت  ولييكيين خلم�س 
ع�صر �صنو�ت. �ىل درجة �أن �ملبنى 
�ييصيييييكييون مييين �ليي�ييصييهييل هييدمييه �إذ� 
�لبيت  عييلييى  ��ييصييتييوىل جييمييهييوري 
ر�أينا،  كما   ،2024 عام  �لأبي�س 
�أوباما  بييار�ك  �إ�صلح  مع  جزئًيا، 
للتاأمني �ل�صحي. لقد مت هدمه، 
رغم  تر�مب  قبل  لبنة، من  لبنة 
قييييادرة  كيييانيييت  �ليييبييينيييود  بييعيي�ييس  �أن 
عييلييى �ليي�ييصييمييود ميييع �لييتييمييديييد �أو 
�صّوت  �لييييييذي  �ليييتيييميييوييييل  �إعييييييييادة 
عييليييييه �لييكييوجنيير�ييس، عيينييدمييا عاد 

للدميقر�طيني عام 2018.
�لهزمية يف فرجينيا،  هييذه  �إن     
�ييصييوؤ�ًل حييول ما يجب  تثري، �ذن، 
بجناحه  بييياييييدن  جيييو  يييفييعييلييه  �أن 

�لي�صاري: تكميمه؟ 
ل ميكنه فعل ذلك، ولن يكون يف 

م�صلحته.
تكّفل  �لييييتييييعييييّقييييل؟  �ىل  دفييييعييييه   
�لييو�ييصييطيييييون بييهييذه �ملييهييميية طو�ل 
فرتة �لتفاو�س على هذه �خلطة 
دون  ولكن  �لكربى،  �ل�صتثمارية 

جناح. �حت�صانه؟
�لبيت  يف  �ملييينيييا�يييصيييب  ُعييير�يييصيييت   

�لرئي�س �ل�صابق، �أو �أن يلعب على 
�جلبهتني: �ملعتدلني و�لألرت��س. 
�ل �ن �نقلب �لناخبني �مل�صتقلني 
هذ�، ي�صري �إىل �أنهم بني �لو�صط 
�ليييييذي ييييييرون �أنيييييه خمييتييطييف من 
�لييييي�ييصيياري للحزب،  قييبييل �جليينيياح 
يقدم  �أن  عليه  ملتب�س  وحمافظ 
تيييعيييهيييد�ت لييلييرت�مييبييييية، �خيييتيييارو� 

�ليمني.
   هييل هيييذ� ميي�ييصييتييد�م؟ هييل ميكن 
�نييتييخيياب جييمييهييوري يف  يييثييري  �أن 
فرجينيا �ل�صكوك يف فوز بايدن-
هذه  يف   2024 عيييييام  هييياريييي�يييس 
13 من كبار  �لولية �لتي ت�صم 
�لنتخابي؟  �ملجّمع  يف  �لناخبني 
كيفية  على  كثري�  هييذ�  �صيتوّقف 
تييعييامييل �لييرئييييي�ييس ونييائييبييه ميييع ما 

تبقى من �حد�ث.
عام  �لييييييييييور�ء،  �إىل  نيييظيييرنيييا  �إذ�   
2009، بعد عام من فوز �أوباما 
�نتخاب  مت  فييرجييييينيييييا،  ولييييية  يف 
ماكدونيل  بييييييوب  �جلييييمييييهييييوري 
حاكًما ليحل حمل �لدميقر�طي 
تيم كني... ومل مينع ذلك �أوباما 
ميين �لييفييوز مييرة �أخيييرى يف ولية 

فرجينيا عام 2012.

ماذ� يجب �أن يفعل جو
 بايدن بجناحه �لي�ساري؟

   ومع ذلك، فاإن هذ� �لهزمية تاأتي 
يف وقت �صيء للغاية بالن�صبة جلو 
�عييتييميياد خطته  يتم  �ذ مل  بييايييدن 
للبنية �لتحتية يف  “�لتاريخية” 

�لكوجنر�س حتى �لآن.
حد  �إىل  تبنيها  �صعوبة  وترجع   
حتقيق  عييلييى  عيييجيييزه  �إىل  كييبييري 
�ليييييييوحيييييييدة د�خييييييييييل حيييييزبيييييه بني 
و”�ملعتدلني”.  “�لتقدميني” 
�جلناح  بيينييو�ب  �لأمييير  �نتهى  لقد 
وقت  يف  �إدر�ك،  �إىل  �لييييي�ييصيياري 
�أنيييييييه ل بييييد من  ميييتييياأخييير جييييييييًد�، 
مليار،   3500 مييبييلييغ  تييقييلييييي�ييس 
ل  �لرئا�صي  �لإ�صلح  �أجندة  و�أن 
ب�صبب  تتعر�س للخطر  �أن  يجب 

�لعناد رغبة يف �لإنفاق ببذخ.
�رتييييييكيييييياب خيييييطييييياأ يف  وليييييكييييين مت   
خف�س  �إىل  �أدت  �لييتييي  �لييتيي�ييصييوييية 
�لن�صف:  �إىل  �خليييطييية  جيينيياحييي 
�مليييبييياليييغ، ف�صل  تييقييلييييي�ييس  عيييو�يييس 
�حلييزب يف  وقييادة  �لأبي�س  �لبيت 
�لكوجنر�س خف�س مدة �لإ�صلح 

�إىل �لن�صف.
�لت�صويت  �صيتم  �آخييير،  مبعنى     

ترب�أ �لناخبون �مل�ستقلون من مر�سح 
�حلزب �لدميقر�طي �أو �متنعو� عن �لت�سويت

ماذ� يريد ي�سار �حلزب, �لحتفاظ
 باأغلبية للحكم �و �لعودة �إىل رفاهية �ملعار�سة؟

حتى »�سحر« �أوباما مل ينقذ �ملوقف

هذ� ما تعنيه خ�سارة فرجينيا جلو بايدن...!
كان هذ� �ملوعد مع �لناخبني مبثابة حتذير ولي�ش حكًما, قبل عام من �نتخابات �لتجديد �لن�سفي

هل ميكن �أن يثري �نتخاب جمهوري يف فرجينيا �ل�سكوك يف فوز بايدن-هاري�ش عام 2024 يف هذه �لوالية؟

�نتخابات ليبيا.. �ملر�أة يف مو�جهة �سر�سة مع �لإخو�ن •• طرابل�س-وكاالت

مكثفة  تدريبات  �ملييدين  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات  �لتدريب  مر�كز  من  عييدد  بييد�أت 
لل�صيد�ت ��صتعد�د� للنتخابات �ملقبلة، فيما ت�صعى �ملفو�صية �لوطنية �لعليا 
للنتخابات يف ليبيا بالتعاون مع منظمات �ملجتمع �ملدين، �إىل م�صاركة فعالة 
يف  �إجيير�وؤهييا  و�ملقرر  �ملقبلة  و�لرئا�صية  �لربملانية  �لنتخابات  خييلل  للمر�أة 
24 دي�صمرب �ملقبل، من خلل �مل�صاركة يف �لنتخابات كمر�صحة �أو ناخبة �أو 

مر�قبة للنتخابات.
�لنتخابية  �لعملية  يف  �مليير�أة  م�صاركة  لتحفيز  خا�صا  دعماً  �ملفو�صية  وتقدم 
�ملييير�أة،  ��ييصييتييحييد�ث وحيييدة دعييم  ذلييك مت  �إطيييار  �أو مر�صحة، ويف  �ييصييو�ء ناخبة 

بالتعاون مع �ملوؤ�ص�صة �لدولية للنظم �لنتخابية )�إيف�س(.
�هتمام  مييع  تتو�فق  �ملييير�أة  بييدعييم  �خلا�صة  �لييوحييدة  �أن  �ملفو�صية  و�أو�ييصييحييت 
وكمرت�صحة،  كناخبة  �لنتخابات  يف  �مليير�أة  م�صاركة  وتعزيز  بدعم  �ملفو�صية 
باأهمية  �لوعي  ون�صر  �ملفو�صية،  �أن�صطة  جميع  يف  �ملييير�أة  �إدمييياج  �إىل  وتهدف 

م�صاركة �ملر�أة يف �لعملية �لنتخابية.

كما ت�صعى �لوحدة �إىل �صمان �لتز�م �للو�ئح �لد�خلية للمفو�صية بامل�صاو�ة بني 
�جلن�صني بالإ�صافة �إىل تو�صيع د�ئرة تو�جد �ملر�أة د�خل �ملكاتب �لنتخابية، 

وم�صاركة �لقياد�ت �لن�صائية د�خل �ملفو�صية.
�لليبية  �ملحلية  و�ل�صلطات  �لدولية  للقوى  �حلثيثة  �جلهود  مع  وبالتز�من 
لإجر�ء �لنتخابات يف دي�صمرب �ملقبل، تتوجه �أنظار �لباحثني و�خلرب�ء على 
�نتخابات  منذ  �ل�صيا�صي،  �مل�صهد  قويا يف  �صجلت ح�صور�ً  �لتي  �لليبية  �مليير�أة 
عام 2014 وما بعدها، وخا�صت حربا �صر�صة لإنهاء �صيطرة تنظيم �لإخو�ن 

�لإرهابي على جمل�س �لنو�ب، مب�صاركتها �لفعالة.
�ل�صيا�صية  �لكتلة  �أن  �لليبي  �ل�صيا�صي  بال�صاأن  �ملخت�صون  �خليييرب�ء  ويييرى 
�لن�صائية، لعبت دور�ً غاية يف �لأهمية يف مو�جهة �لإرهاب و�لتطرف و�إ�صقاط 
��صتحقاقاتها  با�صتخد�م  �ملا�صية  �لفرتة  له، خلل  �لتابعة  �ل�صيا�صية  �لقوى 

�لد�صتورية، ووعيها بدورها �لوطني.

�ملقبل،  �لربملان  يف  �ملر�صحات  تخو�صها  �لتي  �ل�صيا�صية  للمعركة  وبالإ�صافة 
هناك  �ل�صيا�صي،  �لإ�ييصييلم  تيييييار�ت  �صد  �أييي�ييصيياً،  �لرئا�صية  �لنتخابات  ورمبييا 
باختيار  تتعلق  �أهمية وخطورة  �أكيير  باأنها  ي�صفها �خلييرب�ء  �أخييرى  مو�جهة 
�لناخبات �لليبيات، حيث ميثلن ن�صبة كبرية من �إجمايل 2.83 مليون ناخب 

وناخبة مت ت�صجيلهم وفق �ملفو�صية �لوطنية للنتخابات.
�صد  و�حل�صد  �لنتخابية  �ملعركة  ح�صم  يف  �مليير�أة  تنجح  �أن  �ملر�قبون  ويوؤكد 

تيار�ت �لتطرف.
وتقول �لنا�صطة �ل�صيا�صية �لليبية غادة عبد �حلفيظ، �إن �ملر�أة �لليبية ح�صلت 
على مزيد من �ل�صتحقاقات خلل �ل�صنو�ت �ملا�صية و�ت�صعت م�صاحة �حلرية 
و�لقدرة على �مل�صاركة �ل�صيا�صية من خلل �لت�صريعات �جلديدة، ويف �لوقت 
ذ�ته هناك بع�س �لقيود لتز�ل موجودة لي�س لأ�صباب قانونية ولكنها تتعلق 

ببع�س �لعاد�ت و�لقيود �ملجتمعية.

“�لكوتا”  �إن ن�صبة  تقول عبد �حلفيظ  لي”�صكاي نيوز عربية”،  ويف ت�صريح 
�خلا�صة برت�صح �ل�صيد�ت لتز�ل غري مر�صية، متثل 16 باملئة ما يعني 34 
40 باملئة قبل  �إىل  200 مقعد، مطالبة بزيادة �لن�صبة  �إجمايل  مقعد� من 

�لنتخابات �ملقبلة.
600 �صيدة كمر�صحات يف  �أكر من  2012 �صجلت  �أنه خلل عام  وتو�صح 
�لنتخابات، فاز منهم 33 �صيدة على م�صتوى ليبيا يف �ملوؤمتر �لوطني �لعام.

ومر�ر�ً �أكدت �لليبيات دعمهن �لكامل لإجر�ء �لنتخابات يف موعدها �ملحدد 
بالت�صدي  وذلييك  �ملقبل،  دي�صمرب   24 يف  �ل�صيا�صية  �لطريق  خريطة  وفييق 
بغر�س  وحلفاءها  �لإرهابية  �لإخيييو�ن  جماعة  تنفذها  �لتي  �مليينيياور�ت  لكافة 

عرقلة �مل�صار �لدميقر�طي، ح�صبما �أكد خمت�صون.
وكانت �مل�صاركات يف ملتقى �حلو�ر �ل�صيا�صي �لليبي، �أكدت �لتز�مهن �لكامل 
�إجر�ء  فيها  مبييا  و�لتز�ماتها،  ومو�عيدها  حمطاتها  يف  �لطريق  بخريطة 
�لثو�بت  و�أي�صاً  �ملقبل،  دي�صمرب   24 يف  و�لت�صريعية  �لرئا�صية  �لنتخابات 
�صهر  يف  تون�س  يف  �مللتقى  �جتماع  يف  �ل�صادر  بيانهن  يف  �لييو�ردة  و�لتو�صيات 

نوفمرب �ملا�صي.
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�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

�إع����������الن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/موؤ�ص�صة 

طل�س للتجارة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2889734 

�لغاء رخ�صة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

�إع����������الن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/�لثمينة لتجارة �مل�صتلزمات 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعلنية ذ.م.م رخ�صة رقم:1161467 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة �إ�صافة نويد �بو بكر بوتيافيتيل كوتلينجالبو %49

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 حذف حذف بوتيا فيتيل كوتلينجال �بو

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�صادية خلل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

�إع����������الن
لل�صيانة  �ملدينة  �ل�صيييييادة/�صقر  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م رخ�صة رقم:1178660 
تعديل �إ�صم جتاري من/ �صقر �ملدينة لل�صيانة �لعامة ذ.م.م 

CITY FLACON GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل /�صركة ب�صا�صا لد�رة �لعقار�ت و�ل�صيانة �لعامة ذ.م.م 
BASASA GENERAL MAINTENANCE AND REAL ESTATE COMPANY L.L.C

 تعديل ن�صاط / �إ�صافة خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها 6820001
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية خلل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

�إع����������الن
لتجارة  مور  �ند  �ل�صيييييادة/فري�س  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�صماك رخ�صة رقم:1997889 
تعديل �إ�صم جتاري من/ فري�س �ند مور لتجارة �ل�صماك 

FRESH AND MORE FISH TRADING 

�إىل /ملبارى لتجارة �للحوم و�ل�صماك 
MALABARI MEAT & FISH TRADING

تعديل ن�صاط / �إ�صافة بيع �للحوم �لطازجة - بالتجزئة 4721004
تعديل ن�صاط / �إ�صافة خدمات تو�صيل �لطلبات 8299010

 تعديل ن�صاط / �إ�صافة بيع �لدو�جن �ملذبوحة �لطازجة - بالتجزئة 4721010
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية خلل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

�إع����������الن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/جر�ند جادي خلدمات 

CN تو�صيل �لطرود ذ.م.م رخ�صة رقم:3819947 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة ر�جا وقار يون�س ر�جا حممد يون�س  %49

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد ب�صري على كوتى

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خلل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

�إع����������الن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/فليك�س لغ�صيل �ل�صيار�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3959449 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

�إ�صافة ح�صه على بوهندى ز�رعى %100
تعديل وكيل خدمات 

 حذف ح�صه على بوهندى ز�رعى
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف مامون مياه �صيخ فريد حممد
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية خلل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

�إع����������الن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/حمل قوة �لنجم لت�صليح 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب عو�دم �ل�صيار�ت رخ�صة رقم:1120541 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

�إ�صافة حممد �صعيد غميل خمي�س �لنعيمى %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف �صعيد حممد �صعيد غميل �لنعيمى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�صادية خلل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

�إع����������الن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/حمل �بها لكوى �مللب�س 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1053863 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

�إ�صافة مبارك مطر حمد مطر �ملن�صورى%100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 حذف عبد�هلل �صامل ح�صن �صامل �حلمادى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�صادية خلل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

�إع����������الن
للمحاماه  مانع  علي  �ل�صيييييادة/�صامل  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�صت�صار�ت �لقانونيه رخ�صة رقم:2791235 

تعديل �إ�صم جتاري من/ �صامل علي مانع للمحاماه �ل�صت�صار�ت �لقانونيه 

SALEM ALI MANEA LEGAL CONSULTANCY 

�إىل /�صامل علي �لحبابي للمحاماه و �ل�صت�صار�ت �لقانونيه 

SALEM ALI AHBABI LAWER & LEGAL CONSULTANCY

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خلل  �لقت�صادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

�إع����������الن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�صيييييادة/بروجر�س لتاأجري �ل�صيار�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1174607 
تعديل مدير / �إ�صافة �نو توما�س مولنماد�كيل فركى توما�س

تعديل �إ�صم جتاري من/بروجر�س لتاأجري �ل�صيار�ت
PROGRESS RENT A CAR

�إىل /بروجر�س لتاأجري �ل�صيار�ت - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م 
PROGRESS RENT A CAR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن و�ل فان  �لقت�صادية خلل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ل�صم �لتجاري:�نكونرت لتجارة �لهو�تف �ملتحركة ذ.م.م
عنو�ن �ل�صركة:جزيرة �بوظبي �صرق 16 ، 0 مبنى �ل�صيدة نوره ماجد 

حممد
CN 2656130 :رقم �لقيد يف �ل�صجل �لقت�صادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�صفية �ل�صركة  1

- تعيني �ل�صادة/�لهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون ، كم�صفي   2
قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/11/02 وذلك بناء على قر�ر 

حم�صر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/11/4  - بالرقم:215002461  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة �مل�صفي 
�ملعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.

 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�صركة:�صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�صم �لتجاري:قلوب�صتيك للتجارة �لعامة- �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�صركة:تاجر �أبوظبي

CN 2912511 :رقم �لقيد يف �ل�صجل �لقت�صادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�صفية �ل�صركة  1

- تعيني �ل�صادة/�لهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون ، كم�صفي   2
قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/11/02 وذلك بناء على قر�ر 

حم�صر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/11/4  - بالرقم:2105034308  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة �مل�صفي 
�ملعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.

 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ل�صم �لتجاري:مايند ماتري�س ل�صت�صار�ت تطوير ��صلوب �حلياة ذ.م.م
عبد�هلل  �ل�صيد  مبنى   0  ،  15 �صرق  �بوظبي  �ل�صركة:جزيرة  عنو�ن 

دروي�س �حمد
CN 2881017 :رقم �لقيد يف �ل�صجل �لقت�صادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�صفية �ل�صركة  1

- تعيني �ل�صادة/مري�ل عبد�حلبيب لتدقيق �حل�صابات و�ل�صت�صار�ت   2
�لد�رية ، كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/10/31 وذلك بناء 
على قر�ر حم�صر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب 

تاريخ �لتعديل:2021/11/06  - �لعدل بالرقم:2105033896  
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة �مل�صفي 

�ملعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  7 نوفمرب 2021 �لعدد 13385

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  7 نوفمرب 2021 �لعدد 13385

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  7 نوفمرب 2021 �لعدد 13385

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  7 نوفمرب 2021 �لعدد 13385

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  7 نوفمرب 2021 �لعدد 13385

يعلن ق�صم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك �خلامت للتجارة �لعامة – ذ.م.م
بطلب لت�صجيل �لعلمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 354941        بتاريخ :2021/07/05
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�صييم: �خلامت للتجارة �لعامة – ذ.م.م.
�لعنو�ن: �صندوق بريد 36944، �ل�صارقة، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي �مللب�س، م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل  �لأقم�صة ومو�د  م�صتح�صر�ت تبيي�س 
منظفات  لل�صعر،  )لو�صن(  غ�صول  جتميل،  م�صتح�صر�ت  عطرية،  وزيييوت  عطور  �صابون،  وك�صط،  وجلي 

�أ�صنان.
�لو�قيعة بالفئة: 03

و�صف �لعلمة: �لعلمة تتكون من �لكلمات فورتون Fortune كتبت بالعربية وباأحرف لتينية باللون 
�لأحمر ب�صكل مميز مائل فوق خلفية �صورة ملونة بالأزرق �لفاحت و�لأبي�س كما هو مو�صح بال�صكل �ملرفق.

�ل�صر�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذ� �لإعلن. 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  7 نوفمرب 2021 �لعدد 13385

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

يف �لدعوى رقم  220/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �خلام�صة رقم 187  

مو�صوع �لدعوى : �حلجز �لتنفيذي على �لعقار �ملرهون مبوجب عقد �لرهن �ملوؤرخ 12/1/2015 وذلك �لعقار كائن ب 
)�إمارة دبي �حلبيه �خلام�صة رقم �لر�س 43 رقم �لبلدية 847-683 رقم �ملبني 40 �أ�صم �ملبني �لرمث 23 �ل�صقة رقم 
106 �لطابق رقم 1( متهيد� لنزع ملكيتها و�لإذن بالبيع باملز�د �لعلني وفقا لإجر�ء�ت �لقانون وفاء للدين �مل�صتحق يف ذمة 
�ملعرو�س �صدهما )�ملنفذ �صدهما( يف حدود �ملبلغ �لغري م�صدد من قيمة �لرهن و�لبالغ قدره 11.1،089،196 درهم - 

ويف جميع �لأحو�ل : �لز�م �ملنفذ �صده )�ملعرو�س �صده( بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
طالب �لتنفيذ : م�صرف �أبوظبي �لإ�صلمي  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �بوظبي - �لبطني - �لعني  
�ملطلوب �إعلنه : متار� حلو�ين مونت�س  

عنو�نه : �إمارة دبي - �حلبية �خلام�صة - رقم �لر�س 43 - رقم �لبلدية 847 - 683  - رقم �ملبنى : 40 - ��صم �ملبنى  : 
tamara@hotmail.com -  0567786903 -  1 لرمث 23 - �ل�صقة رقم 106 - �لطابق رقم�

مو�صوع �لإعلن : �ملنفذ �صده : �صامر رجب �صليم �ل�صعد + متار� حلو�ين مونت�س 
�أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/11/24 �ل�صاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثلث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
�لثمن  ميين   %20 عيين  ليقل  تيياأمييني  �ييييد�ع  �ل�صر�ء  ر�غييبييي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �ل�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �لإجيير�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خلل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خلل 
�ليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات :  بيانات �لعقار )�صقة �صكنية - �ملنطقة : �حلبية �خلام�صة 
139.36 مرت  106  - �مل�صاحة :  23 - رقييم �لعقار :  40  - ��صم �ملبنى : �لرمث  43  - رقييم �ملبنى :  - رقييم �لر�ييس 

مربع( . ملحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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عربي ودويل

ميلي�سيات �إير�ن حتاول قلب نتائج �لنتخابات �لعر�قية بالفو�سى •• عوا�شم-وكاالت

حتييتييدم �أزميييية �لنييتييخييابييات �لييعيير�قييييية مع 
�ييصييعييي �لييفيي�ييصييائييل �ملييو�لييييية لإيييييير�ن لقلب 
�مل�صتمرة  �لحيييتيييجييياجيييات  عيييرب  �ليينييتييائييج 

وتلفيق �لتهم للمفو�صية �لعليا و�بتز�زها من �أجل �إعادة عمليات �لفرز يدوياً، �لتي 
�أم�س  �صادرة  عربية  �صحف  ووفييق  �لأ�ييصييو�ت.  باأغلبية  �ل�صدري  �لتيار  فوز  �أثبتت 
�ل�صبت، فاإن ��صتباكات د�مية وقعت يف �ملنطقة �خل�صر�ء ببغد�د بني �أن�صار �لف�صائل 
�لر�ف�صة لنتائج �لنتخابات وقوى �لأمن، ما �أ�صفر عن وقوع قتلى وجرحى، و�صط 
�صجلها  �لتي  �خل�صارة  �أن  مر�قبون،  ويييرى  �صيعي-�صيعي.  �قتتال  من  حتييذييير�ت 
�أد�ئه  ناخبيه من  �أمل  �إىل خيبة  تعود  �لأولية  �لنتائج  بح�صب  �ل�صعبي”  “�حل�صد 
�لقمعية  و�ملمار�صات  �لعنف  �إىل  بالإ�صافة  تطلعاتهم،  تلبية  يف  و�إخفاقه  �ل�صيا�صي 
ويف  �ملن�صوبة للف�صائل �ملكونة للح�صد، وفقاً ملا ذكرته �صحيفة “�ل�صرق �لأو�صط”. 
�أكر  �ل�صيعي مقتدى �ل�صدر،  �لتيار �ل�صدري بزعامة رجل �لدين  �ملقابل، ح�صد 
رئي�س  �ختيار  لكن  �لطليعة.  يف  يجعله  ما  �لأولييييية،  �لنتائج  وفييق  مقعد�ً   70 من 
يتطلب  قييد  �جلييديييد  �لييربملييان  يف  و�لتحالفات  �ل�صيا�صية  �لكتل  وت�صكل  للحكومة 

بغد�د.  �صنية وكردية يف  لقاء�ت مع قوى  �ل�صدر حالياً  وقتاً طويًل، فيما يجري 
و�أكدت �ل�صحيفة، �أن �خلا�صرين يف �لنتخابات �أ�صدرو� يوم �أول �أول �أم�س �خلمي�س 
بياناً �أعلنو� فيه عن خطو�ت ت�صعيدية عرب ما �صّموه “جمعة �لفر�صة �لأخرية”. 
بعد  مو�جهات  �إىل  حتولت  فاإنها  �صباحاً  �صلمية  بييد�أت  مظاهر�ت  �نطلقت  وبينما 
�صيعي-�صيعي.  �إىل �صد�م  تتحول  �أن  ت�صتد من  �ملخاوف  �أثرها  بييد�أت على  �لظهر، 
وكييان عييدد ميين زعييامييات �ل�صيعة بيييد�أو� حيير�كيياً لتطويق �لأزمييية �ييصييو�ء عييرب �إ�صد�ر 
بيانات �أو تغريد�ت �أو عرب �ت�صالت مع خمتلف �لأطر�ف �لر�ف�صة من �أجل �صحب 
�إىل عدد من  بغد�د  �لعر�قية  �لعا�صمة  �متدت من  �ملظاهر�ت  �ملتظاهرين. وكانت 
�ملحافظات �لعر�قية، ل �صيما �لو�صطى و�جلنوبية �لتي يخ�صى يف حال ��صتمر�رها 
�أن تعيد �صيناريو مظاهر�ت �أكتوبر )ت�صرين �لأول( 2019، لكن بن�صخة �أكر عنفاً 
بني �لأحز�ب و�لقوى �ل�صيعية هذه �ملرة. وقالت م�صادر �صيا�صية عر�قية ل�صحيفة 
�إن �لأحز�ب �ملن�صوية يف “�لإطار �لتن�صيقي” �لتي خ�صرت يف �لنتخابات  “�لعرب”، 

ف�صلت يف حتريك �ل�صارع باأعد�د كبرية بهدف �ل�صغط على زعيم �لتيار �ل�صدري 
مقتدى �ل�صدر، �حلائز على �أكرب كتلة يف �لنتخابات، لتح�صني �صروط �لتفاو�س 
بييدًل من  �لأحييز�ب  “هذه  �إن  و�أردفييت قائلة  حول مكا�صبها يف �حلكومة �جلديدة، 
�إثبات قوتها ك�صفت عن حمدودية عمقها �ل�صعبي، حيث مل يكن �حل�صور باحلجم 
�لذي كانت تخطط له«. و�أ�صافت هذه �مل�صادر، �أن �جلهة �لثانية �ملعنية بال�صغط 
عملية  خييلل  �لنتائج  تغيري  �إىل  دفعها  بهدف  وذلييك  �لنتخابات،  مفو�صية  هييي 
�أنتجتها  �إعييادة ت�صكيل �خلارطة �لتي  �لعد �ليدوي �جلديد �لتي ير�د من خللها 
ت�صكيل  �لييتييي ل غنى عنها يف  �لكتلة  مييوقييع  �لأحييييز�ب يف  هييذه  لت�صع  �لنييتييخييابييات 
�حلكومة �لقادمة. �أطلق حتالف �لفتح �لذي ميّثل �حل�صد �ل�صعبي تهديد�ت و��صحة 
مر�قبني  لكن  �لحتجاجات،  خييلل  ميين  باإ�صقاطها  ملوحاً  �لنتخابات  ملفو�صية 
حمليني يقولون �إن �أحز�ب “�لإطار �لتن�صيقي” تتخفى ور�ء �صورة �حل�صد �ل�صعبي 
كميلي�صيا متار�س �لعنف من �أجل �لتغطية على تر�جعها، و�إن �لتظاهر�ت هي �أق�صى 

و�إنهم  �أن�صارها،  به  ي�صغط  �أن  ما ميكن 
“�لإطار  وي�صم  �لت�صعيد.  عن  عاجزون 
من  وف�صائل  �صيا�صية  قوى  �لتن�صيقي” 
�أبرزها دولة �لقانون برئا�صة نوري �ملالكي 
ميلي�صيات  يجمع  �لييذي  �لفتح  وحتييالييف 
�حل�صد �ل�صعبي بزعامة هادي �لعامري. يقول �لكاتب من�صور �صامي يف مقال له 
نظام  �صقوط  وبعد  حالياً  �لعر�قية  �لدولة  �صعف  �إن  �لعر�ق”،  “�صوت  ب�صحيفة 
�صد�م حتديد�ً �صجع دول �جلو�ر للتدخل �ل�صافر يف �صوؤونه، فمثًل �إير�ن من خلل 
ميلي�صياتها �ملتعددة يف �لعر�ق، �لتي �صكلت �صيطر�ت لتعتمد عليها يف �لتمويل قد 
�صومر، و�صيطرة  �ل�صفرة، ومنفذ  “�صيطرة  �إىل مليون دولر يومياً، منها:  ت�صل 
وتعترب هذه  �لتاجي، و�صيطرة �ل�صعب، و�صيطرة �حل�صينية، و�صيطرة �ليو�صفية”. 
�آبار نفط فوق �لأر�س متتد على كل خارطة �لبلد. وي�صيف �لكاتب،  �ل�صيطر�ت 
�أما تركيا فلها مو�قع ع�صكرية يف �صمال �لعر�ق بحجة مطاردة حزب �لعمال �لكردي 
وهذه �ملو�قع هي: “خممور و�صنجار وجبل قنديل وحاكورك وز�ب و�فا�صني با�صيان 
وهفتانني”، ولرتكيا �أهد�ف �أخرى �قت�صادية وتو�صعية و�أطماع ��صتعمارية لتحقيق 

�أحلم �لإمرب�طورية �لعثمانية و�ل�صغط على �لعر�ق.

ال ميكن �إيقافها ومدمرة:

�ل�سو�ريخ �لأ�سرع من �ل�سوت تعيد �إطالق �سباق �لت�سلح...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

على  �ل�سوء  �الأخ��رية  �ل�سينية  �لتجارب  ت�سلط     
�ل�سرعة  فائقة  �الأ�سلحة  من  جديد  جيل  �سعود 

�لقادرة على حمل روؤو�ش حربية نووية.
�لذكرى  مبنا�سبة  �أقيم  �لذي  �لعر�ش  منت�سف  يف     

 1 يف  �ل�سعبية  �ل�سني  جمهورية  لتاأ�سي�ش  �ل�سبعني 
�أكتوبر 2019, كان هناك �سالح مل ميّر مرور �لكر�م. 
على  �ملثبت  �ف-17”,  “دي  �سهم,  �سكل  يف  م�سمم 
جر�ر�ت عمالقة -قاذفة, ��ستقطب �الهتمام خالل 

�لعر�ش �لع�سكري يف ميد�ن تيانامنني يف بكني.
   الأول مرة, يعر�ش �لنظام �ل�سيوعي هذ� �ل�ساروخ 

�سالح ثوري:  من نوع جديد “يفوق �سرعة �ل�سوت”. 
كروز  �سو�ريخ  من  بكثري  و�أ�سرع  للك�سف,  قابل  غري 
خم�سة  من  باأكرث  �لطري�ن  على  وق��ادر  �لتقليدية, 
 6000 من  �أكرث  �أو   ,5 “ماخ  �ل�سوت  �سرعة  �أ�سعاف 

كم - �ساعة«.
 ,”17- �إف  “دي  �ل�ساروخ  ه��ذ�,  �لعر�ش  »جنم”     

قادر عند بلوغه �رتفاعا معينا, على �إطالق “طائرة 
�سر�عية فائقة �ل�سرعة”.

�لطبقات  بني  �لتحرك  على  قدرته  �ن  جانب  �ىل   
�أكرث  مب�ساره  �لتكهن  �ل�سعب  م��ن  يجعل  �جل��وي��ة 
�لبال�ستية, ما يزيد من �سعوبة  �ل�سو�ريخ  بكثري من 

�عرت��سه.

مل تن�سر حتى �الآن �أ�سلحة تفوق �سرعة �ل�سوت, ميكن للواليات �ملتحدة �للحاق بركب رو�سيا و�ل�سني

بييعييد عييياميييني، تييو��ييصييل �ل�صني     
زخييمييهييا. ويييبييدو �نييهييا �خييتييربت يف 
�ل�صيف، �صاروًخا  منا�صبتني هذ� 
�ل�صوت  �ييصييرعيية  �ييصييرعييتييه  تيييفيييوق 
قادر  �أكرب،  نووية ومدى  بقدر�ت 
عييلييى �ليييييدور�ن حيييول �لييعييامل قبل 
وفًقا ل�صحيفة  ي�صيب هدفه،  �أن 

فاينن�صال تاميز.
   فيياجيياأت هييذه �لخييتييبييار�ت، �لتي 
�ملتحدة  �ليييولييييات  بييكييني،  نييفييتييهييا 
�لقفزة  هذه  مثل  تتوقع  مل  �لتي 
قلقون  “نحن  �لييتييكيينييولييوجييييية. 
�ل�صني  تفعله  مييا  بيي�ييصيياأن  لييلييغيياييية 
على جبهة �لأ�صلحة �لتي تفوقف 
�ييصييرعييتييهييا �ييصييرعيية �لييي�يييصيييوت، قال 
�صفريها �مل�صوؤول عن نزع �ل�صلح، 
روبرت وود، مذكر�ً �أنه “ل يوجد 
خيار �آخر �صوى �لرد على �ملنو�ل 

نف�صه  ».
�لأنظمة  ميييين  نييييوعييييان  هييينييياك     
�ل�صوت:  �ييصييرعيية  �صرعتها  تييفييوق 
�إم”،  �ييصييي  “�إت�س  هييينييياك  �أوًل، 
وهييييييي �ييييصييييو�ريييييخ كييييييييروز قييييييادرة 
�أ�ييصييرع بكثري من  عييلييى �لييطييري�ن 
هناك  ثييم  �لكل�صيكي.  �لإ�ييصييد�ر 
طائر�ت �صر�عية  “�إت�س جي يف”، 
منخف�س  مييد�ر  يف  �إطلقها  يتم 
�لبالي�صتية.  �ل�صو�ريخ  بو��صطة 
�إنيييهيييا قييييييادرة عييلييى �ليييتيييحيييرك بني 
�لغلف  ميييين  �لييعييليييييا  �ليييطيييبيييقيييات 
�جلييوي، على �رتفاع عدة ع�صر�ت 
وتغيري  �لييييكيييييييييلييييومييييرت�ت،  مييييين 
مر�وغة.  مناور�ت  و�إجيير�ء  �مل�صار 
�كت�صافها  �حتمال  فيياإن  وبالتايل، 
�كت�صاف �صاروخ  �أقل من �حتمال 
على  م�صاره  يكون  للقار�ت،  عابر 
�رتفاعه  وييييزييييد  جييير�يييس،  �ييصييكييل 
�أكر  �ألييف كيلومرت،  عيين  �أحييييياًنييا 

قابلية لتوّقعه.

رو�سيا يف �ملقدمة
   بييعييد ثييلثيية عييقييود ميين �صقوط 
�لقوى  �ل�صوفياتي، بد�أت  �لحتاد 
للت�صلح،  جييديييًد�  �صباًقا  �لعظمى 
�صرعتها  تييفييوق  تقنيات  �ييصييوء  يف 
�ل�صباق،  �ل�صوت. ويف هذ�  �صرعة 
باإرثها �ل�صوفياتي، متتلك رو�صيا 

��صبقية طفيفة. 
جنييياح  �أكييييتييييوبيييير   4 يف  و�أعييييليييينييييت 
ل�صو�ريخ  غو��صة  من  �ختبارين 
كيييييييييروز زيييييييركييييييون �ليييييتيييييي تيييفيييوق 
)�إت�س  �ليي�ييصييوت  �ييصييرعيية  �صرعتها 
رئي�صها،  وييييتيييبييياهيييى  �إم(.  �يييصيييي 
بامتلكه  بييييوتييييني،  فييييلدميييييري 
لخيييييرت�ق  �ملطلق”  “�ل�صلح 

�لأمريكية  �ليي�ييصيياروخييييية  �لييييدروع 
�ل�صر�عية  بطائرته  و�لأوروبييييييية 
�لتي  �فنغارد”،  يف،  جييي  “�إت�س 
نيييهيييايييية عام  �خلييييدميييية يف  دخيييليييت 
تقطع  �أن  �ملييرجييح  وميين   ،2019
مو�صكو-نيويورك يف �أقل من ربع 
�لق�صوى  �ل�صرعة  بف�صل  �صاعة 
كم   33000 عيييين  تيييزييييد  �ليييتيييي 

-�صاعة “ماخ 27”.
 “نحن ل نعرف كيف ند�فع عن 
�لتكنولوجيا،  هييذه  �صد  �أنف�صنا 
ذلك  تعرفان  ل  ورو�صيا  و�ل�صني 

حذر روبرت وود. ا”،  �أي�صً
�لقوى  �ل�صباق على     ل يقت�صر 
فرن�صا  تعمل  فييقييط...  �لعظمى 
كييروز تفوق  �ييصيياروخ  على تطوير 
�ليي�ييصييوت بحلول  �ييصييرعيية  �ييصييرعييتييه 
طائر�تها  لتجهيز   2035 عيييام 
�مل�صاركة يف �لردع �لنووي. وعهدت 
بتطوير  �آرييييييييان  جمييمييوعيية  �إىل 
طائرة �صر�عية قادرة على جتهيز 
�صو�ريخ غو��صاتها �لنووية �لتي 

تطلق �ل�صو�ريخ. 
�لييدفيياع فلورن�س  و�أعييليينييت وزييييرة 
“يف- م�صروع  �أن  مايو،  يف  بيياريل 

“مركبة  �أجيييل  ميين  هييذ�  ماك�س” 
باأول  �صيقوم  جتريبية”،  مناورة 

رحلة له يف نهاية عام 2021.
و�أ�صرت�ليا  �لهند  �صرعت  كما     
و�ملييمييلييكيية �ملييتييحييدة و�ليييييييابيييان، يف 

�لبنتاغون  �عييرتف  �لتايل،  �ليوم 
بييالييفيي�ييصييل يف �خيييتيييبيييار �ييييصيييياروخ يف 
�أل�يييصيييكيييا. و�يييصيييبيييق، يف �أبييييريييييل، �ن 
للطائرة  �صامل  �ختبار  �أول  كييان 
دبليو”  �آر  �آر  “�إيه  �ليي�ييصيير�عييييية 

�ملحمولة جو�ً، فا�صل.
  »�إن حقيقة �أن رو�صيا �أخذت زمام 
�ملبادرة يجب �أن يو�صع يف �لعتبار، 
لأن هناك فرًقا بني �لإعلن عن 
ن�صر �آلة و�إنتاجها �ل�صخم، و�لذي 
قيييد يييكييون مييكييلييًفييا لييلييغيياييية، يقول 
بنجامني هاوتكوفريتور، �لباحث 
يف موؤ�ص�صة �لبحث �ل�صرت�تيجي، 
عموما، يظل �ل�صتثمار �لأمريكي 
�لع�صكري  و�لييتييطييوييير  �لبحث  يف 
��صتثمار�ت  ميييين  بييكييثييري  �أعييييلييييى 

�لآخرين«.
�لأمريكي  �لتاأخري  ُيف�ّصر     رمبا 
�صرعة  تييفييوق  �أ�صلحة  ت�صنيع  يف 
�مل�صلحة  حييول  بالأ�صئلة  �ل�صوت 
متقدم  تييطييوييير  مييين  و�ليييفيييائيييدة 
�لييتييكيينييولييوجيييييا مييين ناحية  لييهييذه 
�ل�صو�ريخ  تييظييل  بييييينييمييا  �لييييييردع، 
“�لدروع  فييياعيييلييية.  �لييبييالييييي�ييصييتييييية 
تهدف  �لييتييي  لل�صو�ريخ  �مليي�ييصييادة 
�ل�صو�ريخ  ميييين  �حليييميييايييية  �إىل 
موثوقة  تييكيين  مل  �مليييييدى  بييعيييييدة 
كانت  لييو  حتى  �لآن،  حتى  متيياًمييا 
يو�صح  فقط،  باملائة   90 بن�صبة 
جييوزيييف هيييييرنوتييني، �لييبيياحييث يف 

�صرعتها  تييفييوق  �أ�ييصييلييحيية  بييرنييامييج 
�ييصييرعيية �لييي�يييصيييوت. وقييياميييت دولييية 
�أخييرى مييوؤخييًر� بدخول مذهل يف 
كوريا  نووية:  بطموحات  �ل�صباق 

�ل�صمالية. 
نهاية  يف  ييييانيييغ  بيييييييونيييغ  وقييييالييييت 
�أول  �إنها �ختربت بنجاح  �صبتمرب 
�صرعتها  تييفييوق  �ييصيير�عييييية  طييائييرة 
هو��صونغ  ت�صمى  �ل�صوت،  �صرعة 

بحلول عام 2025.    وقد �فتتح 
�أحد مزودي �لأ�صلحة �لرئي�صيني، 
لييوكييهيييييد مييييارتيييين، وحييييييدة �إنيييتييياج 
�أو�ئل  يف  �ألبييياميييا،  يف  خم�ص�صة، 
و�لع�صرين،  �حلييادي  ويف  �أكتوبر. 
جناح  �لأمريكية  �لبحرية  �أعلنت 
فييريجييييينيييييا على  �لخيييتيييبيييار�ت يف 
ميين �صو�ريخ تفوق  �أولييييية  منيياذج 
يف  لكن  �ل�صوت.  �صرعة  �صرعتها 

ن�صرت  قليلة  �أيييييام  بييعييد  ثييم   .8-
�صور�ً لهذ� �ل�صلح خلل معر�س 
جونغ  كيم  زعيمها  ز�ره  �صو�ريخ 

�أون. 
�ىل  جنوبا  جارتها  �صيدفع  وهييذ� 
مييو��ييصييليية �لييبييحييث �لأ�يييصيييا�يييصيييي يف 
�إ�صر�ئيل  جانب  �إىل  �ملييجييال،  هييذ� 
و�إير�ن، كما ورد يف تقرير حديث 

للكونغر�س �لأمريكي.

لن تتخلف �لواليات �
ملتحدة عن �لركب

�ملتحدة؟  �ليييولييييات  عييين  ميييياذ�     
�أ�صلحة تفوق  مل تن�صر حتى �لآن 
�صرعة �ل�صوت، على عك�س رو�صيا 
�للحاق  لييكيين ميييكيينييهييا  و�ليي�ييصييني، 
بالركب ب�صرعة، مع ما ل يقل عن 
�ل�صو�ريخ،  لتطوير  بر�مج  �صتة 
مثل �لطائر�ت �ل�صر�عية، بع�صها 

�ملقارنة،  �ل�ييصييرت�تيييييجييييية  مييعييهييد 
�لييي�يييصيييو�رييييخ  عييييييدد  �أن  خيييا�يييصييية 
�أقيييييل بكثري  يييظييل  �لعيييرت��يييصييييييية 
�لييروؤو�ييس �حلربية �لتي  من عييدد 
1625 ر�أ�ًصا  ميكن �إطلقها” -  
و1800  رو�صيا،  ن�صرتها  نييووًيييا 
�لوليات  نيي�ييصييرتييهييا  نيييوويييية  يييا  ر�أ�يييصً
�آخيير تقرير �صادر  �ملييتييحييدة، وفييق 
عييين مييعييهييد �ييصييتييوكييهييومل �لييييدويل 
لأبحاث �ل�صلم.    ل يييز�ل لردع 
م�صتقبل  �لبالي�صتية  �ل�صو�ريخ 
م�صرق... و”هذ� هو �ل�صبب يف �أن 
عندما  حتفًظا  �أكيير  �لع�صكريني 
�لعملياتية  بالفائدة  �لأمر  يتعلق 
�صرعة  تيييفيييوق  �ليييتيييي  ليييلأنيييظيييمييية 
طائر�ت  كيييانيييت  �يييصيييو�ء  �لييي�يييصيييوت، 
�صر�عية �أو �صو�ريخ كروز”، يوؤكد 
لكن من  بنيامني هوتكوفريتور. 
�لو��صح �أن هذ� ل يبطئ طموحات 

بكني ومو�صكو وغريهما.
تطوير  ييييييييييوؤدي  ل  و”حتى     
�ل�صوت  �يييصيييرعييية  تيييفيييوق  �أنيييظيييمييية 
�ل�صتقر�ر  بتغيري  �ملخاطرة  �إىل 
�ل�صرت�تيجي بني �لقوى، �صيكون 
من �ل�صروري �إطلق حو�ر حول 
يقول  و��يييصيييتيييخيييد�ميييهيييا،  نيي�ييصييرهييا 
�صديدة  �لتوتر�ت  �أن  �إل  �لباحث. 
�ملتحدة،  �لييييوليييييات  بيييني  لييلييغيياييية 
و�ل�صني ورو�صيا، حتول دون بدء 
مثل هذ� �لنقا�س �ل�صرت�تيجي«.

   يف مر�حله �لأوىل، ل يز�ل �صباق 
�لت�صلح باأ�صلحة �أ�صرع من �ل�صوت 

لي�س على و�صك �لنتهاء.
عن الك�سربي�ش

�صباق مدمر يف مرحلته �لوىل�ل�صاروخ �ل�صيني دي �ف- 17، �لذي مت تقدميه خلل عر�س ع�صكري يف بكني

�لـــــتـــــوتـــــر
ـــد  ـــدي ـــس ـــ� �ل
بـــني �لــقــوى 
�لعظمى يحول 
دون بدء حو�ر 
��ســــرت�تيجي 
ـــذه  حـــــول ه
ـــحـــة  ـــل ـــس �لأ�

فرن�سا  تعمل 
تطوير  عــلــى 
كروز  �ساروخ 
�سرعته  تفوق 
�ـــــســـــرعـــــة 
ــــوت ــــس ــــ� �ل
 بــحــلــول عــام 
2 0 3 5

ر�صم تو�صيحي قدمته �لقو�ت �جلوية �لأمريكية ل�صاروخ جتريبي ��صرع من �ل�صوت

�ل�صاروخ �لأ�صرع من �ل�صوت هو��صونغ-  8 �لكوري �ل�صمايل

بوتني ي�صاهد جتربة �صاروخ �أفنغارد يف مركز �لتحكم بوز�رة �لدفاع



األحد    7  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13385  
Sunday     7   November   2021   -  Issue No   13385

14

املال والأعمال
برعاية �ل�سيخة لطيفة بنت حممد

�نطالق �لن�سخة �ل�سابعة من �أ�سبوع دبي للت�سميم بال�سر�كة �ل�سرت�تيجية مع حي دبي للت�سميم 

�لر�بعة  �ل�صناعية  �لييثييورة  بييرنييامييج 
�لذي ي�صهل دمج  “�ل�صناعة 4.0”، 
�ل�صناعية  �لييثييورة  وتطبيقات  حلول 
ويعزز  �ل�صناعي،  �لقطاع  يف  �لر�بعة 
�لقدرة �لتناف�صية �ل�صناعية للدولة، 
ويخف�س �لتكاليف، ويزيد �لإنتاجية، 
معاليها  وتييابييعييت   . �لييكييفيياءة  ويييرفييع 
تنفيذها  يييتييم  �لييتييي  �مليي�ييصييروعييات  �أن 
�ل�صركات  دعم  كذلك  تت�صمن  حالياً 
بال�صر�كة  و�لتكنولوجية  �ل�صناعية 
للتنمية،  �لإمييييييييييار�ت  مييي�يييصيييرف  مييييع 

�ل�صريك �ل�صرت�تيجي للوز�رة.
�أكيييد مييعييايل عبد �هلل حممد  بييييدوره، 
للمجل�س  �ليييعيييام  �لأميييييني  �لييبيي�ييصييطييي 
وبف�صل  �أنييه  دبييي،  لإميييارة  �لتنفيذي 
�لقيادة  مييين  �حلييكيييييميية  �لييتييوجيييييهييات 
�لر�صيدة قطعنا �صوطاً كبري�ً يف دفع 
�لييتييعييايف �لقييتيي�ييصييادي وتعزيز  جييهييود 
�لقطاعات  وتناف�صية  و��صتد�مة  منو 
�لقت�صادية �حليوية يف �لدولة. وقال 
�ل�صديدة  �ليييروؤيييية  بف�صل  مييعيياليييييه: 
بن  حمييمييد  �ل�صيخ  �ل�صمو  ل�صاحب 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد 
رئييييي�ييس جمييليي�ييس �لييييييوزر�ء حيياكييم دبي 
��صتطعنا  �حلييثيييييثيية  �هلل”  “رعاه 
كوفيد-19  جييائييحيية  ميين  نييتييخييذ  �أن 
فر�صة  �لعاملي  �لقت�صاد  �صّلت  �لتي 
ووفق  حمييييددة  �أهيييييد�ف  نييحييو  للعمل 
�ييصييييينيياريييوهييات و��ييصييحيية ُتييييييو�زن بني 
�ل�صحة  بييني  �لعاملي  �لو�صع  �حييتييو�ء 
و�لقت�صاد،  �لجييتييميياعييييية  و�حلييييييياة 
�أ�ييصييهييم بيي�ييصييورة فاعلة  �لأمييييير �لييييذي 
نحو �لتعايف �ل�صريع وحت�صني �لو�قع 
�لقييتيي�ييصييادي خيييلل فيييرتة لييفييرتة ما 
معاليه:  و�أ�ييييصيييياف  �جليييائيييحييية.  بييعييد 
لطاملا متّيزت دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة باقت�صاد قوي ��صتطاع جتاوز 
�لييعييديييد مييين �لييتييحييديييات و�لأزمييييييات 
�لييتييي و�جييهييهييا �لقييتيي�ييصيياد �لييعيياملييي يف 
�ل�صنو�ت �ل�صابقة، بف�صل �هلل تعاىل، 
�لفر�س  بانتهاز  توؤمن  وبروؤية قيادة 
به  يتمتع  مييا  وبف�صل  �لأزمييييات،  ميين 
�قييتيي�ييصيياد �لييدوليية ميين تيينييّوع ومرونة 
��صتثمارية  وبيييييئيية  ر�ئيييييدة،  وميييييييز�ت 
متميزة، تعّزز جاذبية �لإمار�ت كاأحد 

�أف�صل �لقت�صاد�ت يف �لعامل.

و�أو�صح معايل بن طوق �نه مع �إجناز 
وما   100% بن�صبة  �لأوىل  �ملرحلة 
�ملرحلة  مييبييادر�ت  من   50% يقارب 
�ليييثيييانييييييية ميييين هييييييذه �خلييييطيييية، جنح 
�لقت�صاد �لوطني يف حتقيق معدلت 
منو تفوق م�صتويات ما قبل �جلائحة 
يف �لييعييديييد ميين �مليييوؤ�يييصييير�ت و�لأرقيييييام 
قييوي وجاهزية عالية  وبييات يف و�صع 
هذه  كفاءة  يعك�س  وهييذ�  للم�صتقبل، 
�لقت�صادي  �لأد�ء  وقييييوة  �مليييبيييادر�ت 
�لتعايف  �أننا جتاوزنا مرحلة  ويو�صح 
�لعديد  يف  �لنمو  مرحلة  يف  ودخلنا 
نلم�س  مييييا  وهيييييو  �لييييقييييطيييياعييييات،  ميييين 
�ملتز�يد  �لن�صاط  �لعملية يف  ترجمته 
�لأن�صطة  خمييتييلييف  تيي�ييصييهييده  �ليييييذي 
�لييتييي ي�صهدها  و�لأعيييميييال و�حليييييوييية 
�لتجارة  و�أن�صطة  �لقت�صادي  �مليينيياخ 
�لدولة  يف  و�ل�ييصييتييثييمييار  و�ليي�ييصييييياحيية 
�ليييييوم، و�لإقيييبيييال �لييو��ييصييع ميين وفود 
�إكيي�ييصييبييو دبي  لييلييميي�ييصيياركيية يف  �ليييعيييامل 

.2020
�أن  �إىل  �لقت�صاد  وزير  معايل  و�أ�صار 
�ملرحلة  خييلل  �أكيير  �صرتكز  �خلطة 
�لتنموي  �مل�صار  ت�صريع  على  �ملقبلة 
�مليي�ييصييتييد�م �ليييذي تييقييوده �لييدوليية وفق 
للم�صتقبل  �ليير�ييصيييييدة  �لييقيييييادة  روؤييييية 
�خلم�صني،  ميييبيييادئ  �إىل  و��يييصيييتييينييياد�ً 
وذلييك من خييلل مييبييادر�ت ت�صتهدف 
دور  وتعزيز  و�لبتكار  �ملعرفة  تنمية 
و�لتطوير  و�لييبييحييث  �لييتييكيينييولييوجيييييا 
�لقت�صاد  يف  �ليييرقيييميييي  و�ليييتيييحيييول 
�مل�صتقبل  �جتييييييياهيييييييات  وميييييو�كيييييبييييية 
و�لنمو  �جلديد  �لقت�صاد  وقطاعات 
�ملو�هب  وت�صجيع  و�مل�صتد�م  �لأخ�صر 
�ل�صتثمار�ت  وجييييييذب  و�لييييكييييفيييياء�ت 
�لتحول نحو  �لتي ت�صب يف  �لنوعية 
�أكر مرونة  �قت�صادي جديد  منوذج 

و��صتد�مة.
�للجنة عملت  �ن  بيين طييوق  و�أ�ييصيياف 
بيييالييي�يييصييير�كييية مييييع خميييتيييليييف �جليييهيييات 
�لأ�صهر  خييييلل  �ملييعيينييييية  �حلييكييومييييية 
�لي  �ملبادر�ت  �لربط بني  على  �ملا�صية 
33 وم�صاريع �خلم�صني �لتي �أعلنت 
عنها حكومة دولة �لإمييار�ت موؤخر�ً، 
ومت ت�صمني عدد من مبادر�ت �خلطة 
�خلم�صني  مييي�يييصيييارييييع  ميييظيييلييية  حتييييت 

�نعك�صت ب�صورة �إيجابية على �لتعايف 
�ليي�ييصييريييع و�ليينييمييو �ل�ييصييتييثيينييائييي �لذي 
حققه �لقت�صاد �لوطني يف عدد من 
خلل  من  ن�صهده  ما  وهييو  �مل�صار�ت، 
�لنتائج �لتي مت �إحر�زها يف جمالت 
�لييتييجييارة و�ل�ييصييتييثييمييار وغيييريهيييا من 
عالياً  م�صتوى  تعك�س  �لتي  �ملوؤ�صر�ت 
�أ�صو�ق  يف  و�ليييزخيييم  �لييتيينييافيي�ييصييييية  ميين 

�لدولة. 
�لنتائج  تييو�ييصييح  مييعيياليييييه:  و�أ�ييييصيييياف 
قفز�ت  حتقيق  �ليييييوم  حتى  �مل�صجلة 
�ليييي�ييييصييييادر�ت غري  منييييو قيييييا�ييصييييية يف 
جذب  يف  وكييذلييك  لييلييدوليية،  �لنفطية 
�ل�صركات  و��صتقطاب  �ل�ييصييتييثييمييار�ت 
�جلديدة �إىل بيئة �لأعمال يف �لدولة، 
�خلم�صني  مييي�يييصيييارييييع  �إطيييييييلق  وميييييع 
نتطلع   ،2020 �إك�صبو  و��صت�صافة 
لتحقيق  جيييدييييدة  �أ�ييييصييييو�ق  فييتييح  �إىل 
ميييزييييد مييين �ليينييمييو مبيييقيييوميييات قوية 
وم�صتد�مة يف مرحلة ما بعد كوفيد 
وبنظرة جديدة تن�صجم مع تطلعات 
�لقيادة �لر�صيدة و��صتعد�د�ت �لدولة 
يف  وخا�صة  �ملقبلة،  عيياميياً  للخم�صني 
جمييييالت تييعييزيييز جتييييارة �ليييدولييية مع 
جاذبيتها  ودعييييم  �لييعيياملييييية،  �لأ�يييصيييو�ق 
�لعاملية،  و�ليي�ييصييركييات  لييل�ييصييتييثييمييار�ت 
و��ييصييتييقييطيياب �مليييو�هيييب و�ليييكيييفييياء�ت يف 
ما  وهييو  �ل�صرت�تيجية،  �لييقييطيياعييات 
�ملرحلة  مييييبييييادر�ت  دعيييميييه  يف  تيي�ييصييب 
و�لنهو�س  �لتعايف  خطة  من  �لثالثة 

�لقت�صادي.
�أكييييدت مييعييايل �صارة  و ميين نيياحيييييتييهييا 
بيينييت يييو�ييصييف �لأميييييريي، وزيييييرة دولة 

�ن�صجاماً  �أنه  �ملتقدمة،  للتكنولوجيا 
�لر�صيدة،  �ليييقيييييييادة  تييوجيييييهييات  ميييع 
و�لتكامل  �لتعاون  لتحفيز  �لد�عمة 
و�خلا�صة  �حلييكييومييييية  �جليييهيييات  بيييني 
يف �لدولة، جنحت دوليية �لإمييار�ت يف 
تد�عيات  مو�جهة  �إجيييير�ء�ت  ت�صريع 
و�أ�يييييصيييييارت  كوفيد-19.  جيييائيييحييية 
دور�ً  تلعب  �لييييوز�رة  �أن  �إىل  معاليها 
رئي�صاً يف جهود �لتنفيذ �لأمثل لهذه 
�ملبادر�ت، و�صمن �صر�كات نوعية مع 
كبار �للعبني �ملحليني و�لدوليني يف 
قطاع �لتكنولوجيا �ملتقدمة، �نطلقاً 
�ل�صرت�تيجية  عييين  �لإعيييييييلن  مييين 
و�لتكنولوجيا  لل�صناعة  �لييوطيينييييية 
مليار”   300 “م�صروع  �ملييتييقييدميية 
وحتفيز  تييطييوييير  �إىل  تيييهيييدف  �ليييتيييي 
م�صاهمته  ورفيييع  �ل�صناعي  �لييقييطيياع 
يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل من 133 
درهم  مليار   300 �إىل  درهييم  مليار 
بحلول عام 2031، حيث نعمل لكي 
يكون �لقطاع �ل�صناعي مبثابة دعامة 
للدولة  �لتنموية  �مل�صرية  مركزية يف 

خلل �خلم�صني عاماً �ملقبلة.
ونوهت معاليها �إىل �أن �لوز�رة �أعلنت 
حزمة من �مل�صاريع �لتحفيزية �صمن 
تت�صمن  �خلم�صني”،  “م�صاريع 
�مل�صافة،  �لييوطيينييييية  �لقيمة  بييرنييامييج 
�لطلب  زييييييييادة  يف  �ييصييييي�ييصييهييم  �لييييييذي 
�ل�صركات  وخيييدميييات  ميينييتييجييات  عييلييى 
�لإمييييار�تييييييييية و�مليييييورديييييين و�ليييرتوييييج 
ليييقيييدر�ت �ليي�ييصييركييات �ملييحييلييييية، وجذب 
�لأجنبية  �ل�ييصييتييثييمييار�ت  ميين  �ملييزيييد 
وكذلك  �لييي�يييصييينييياعيييي،  �ليييقيييطييياع  �إىل 

تن�صجم  ومييدرو�ييصيية  تكاملية  ب�صورة 
مع روؤية وتوجيهات �لقيادة �لر�صيدة 
جهودنا  ��ييصييتييميير�ر  وميييع  للم�صتقبل، 
ل�صتكمال مبادر�ت �ملرحلتني �لثانية 
و�لثالثة من �خلطة �ملبادر�ت �لي 33، 
�لتنموية  �لييفيير�ييس  ميييع  وبييياليييتيييو�زي 
و�لآثار �لإيجابية ل�صت�صافة معر�س 
�لقريب  �ملديني  2020 على  �إك�صبو 
و�لبعيد، فاإننا ننظر باإيجابية وتفاوؤل 
للمرحلة �ملقبلة ونتوقع �أن تثمر هذه 
�جلييهييود عيين مييعييدلت منييو �أعييلييى يف 
�لقت�صادي  �لعمل  جمييالت  خمتلف 
بالعمل  منوهاً  �لأعييمييال..  وقطاعات 
�ليييييدوؤوب �ليييذي تييبييذلييه جليينيية �ليييي 33 
ميييبيييادرة و�جليييهيييات �لأعييي�يييصييياء وفرق 
�لييعييمييل ملييتييابييعيية �ييصييري �لييتيينييفيييييذ وفق 

�لآليات و�لأطر �ملحددة.
يف  �لعمل  �صري  �للجنة  و��صتعر�صت 
 33 �لي  �ملرنة  �ملييبييادر�ت  تنفيذ حزمة 
خلطة �لتعايف و�لنهو�س �لقت�صادي 
وجييهييود �جلييهييات �لأعيي�ييصيياء يف �إجناز 
�لثلث  �مليييير�حييييل  وفيييييق  ميييبيييادر�تيييهيييا 
منها  �أجنييزت  و�لتي  للخطة  �ملعتمدة 
�إطلقها  مييينيييذ  مييييبييييادرة   20 نيييحيييو 
وحتى �ليوم، حيث ��صتهدفت �ملرحلة 
وتوفري  �لقييتيي�ييصيياد  حييميياييية  �لأوىل 
�لييفييوري لبيئة �لأعييمييال من  �لييدعييم 
�آثييييييار �جليييائيييحييية، ومت �لنيييتيييهييياء من 
بن�صبة  �ملرحلة  هييذه  مييبييادر�ت  تنفيذ 
فيما  مبادرة،   14 وعددها   100%
على  �لثانية  �ملرحلة  مييبييادر�ت  ركييزت 
�ل�صريع،  �لقت�صادي  �لتعايف  متكني 
تنفيذ  ميين  �لنتهاء  �للجنة  و�أعلنت 

�إ�صافة �ىل حتقيق %13.4 منو�ً يف 
�لنفطية يف  �لوطنية غري  �ل�صادر�ت 
وخلل   ،2019 بييي  مقارنة   2020
�أغ�صط�س  حييتييى  ييينيياييير  مييين  �ليييفيييرتة 
�ل�صادر�ت منو�ً  2021 حققت هذه 
�لفرتة  مييع  مييقييارنيية   33% بن�صبة 
وبن�صبة   2020 عييييام  مييين  نييفيي�ييصييهييا 
%40 مقارنة مع �لفرتة نف�صها من 

عام 2019.
�ليي�ييصييركييات �جلديدة  عييييدد  كييمييا منيييا 
بن�صبة   2020 يف  بالدولة  �مل�صجلة 
وخلل   .2019 بعام  مقارنة   4%
 2021 �صبتمرب  حتى  يناير  �لفرتة 
منو�ً  �جلييديييدة  �ل�صركات  عييدد  حقق 
مقارنة   47% مييين  تييقييرب  بيينيي�ييصييبيية 
 ،2020 عييييام  مييين  ذ�تيييهيييا  بييياليييفيييرتة 
مقارنة   57% عييلييى  تييزيييد  وبن�صبة 
مت  و   .2019 مييين  ذ�تيييهيييا  بييالييفييرتة 
عمل  ت�صريح  مليون   1.15 �إ�ييصييد�ر 
خلل �لفرتة من يناير حتى �صبتمرب 
2021 بنمو %62 مقارنة بالفرتة 
ذ�تها من 2020، وبن�صبة منو 1% 

عن �لفرتة نف�صها من 2019.
�حلكومية  �لإييييييييييييييير�د�ت  حيييقيييقيييت  و 
منو�ً  �لقت�صادية  باحلركة  �ملرتبطة 
من  �لأول  �لن�صف  يف   33% بن�صبة 
نف�صها  بالفرتة  مقارنة   2021 عام 

من �لعام �ملا�صي.
��ييصييتييقييبييلييت �ملييينييي�يييصييياآت �لييفيينييدقييييية يف 
نزيل  10 مليني  �أكيير من  �لدولة 
يوليو  حتى  يناير  من  �لفرتة  خلل 
2021، بنمو ن�صبته %22 مقارنة 

بالفرتة نف�صها من 2020.

%50 ميين هييذه �ملرحلة  يييقييارب  مييا 
��صتهدفت  فيما  مييبييادر�ت،   6 وبو�قع 
�لييثييالييثيية توفري  �مليييرحيييلييية  مييييبييييادر�ت 
�لنمو  و��ييصييتييد�ميية  �ملييتييكييامييل  �ليييدعيييم 
�لوطني،  للقت�صاد  �لأميييد  �لطويل 
�لبدء  �أنيييه مت  �للجنة  �أو�ييصييحييت  وقييد 
بتنفيذ عدد من مبادر�ت هذه �ملرحلة 

و�صيتم �لإعلن عن نتائجها قريباً.
عر�س  على  �أييي�ييصيياً  �للجنة  ييلييعييت  و�َطّ
مييا مت تطبيقه من  حيييول خمييرجييات 
ميييييبيييييادر�ت ومييي�يييصيييارييييع �خليييطييية على 
حيث  �لآن،  حتى  �لوطني  �لقت�صاد 
�ليينييتييائييج حتييقيييييق معدلت  �أو�ييصييحييت 
منو �إيجابية يف �لعديد من موؤ�صر�ت 
�لقت�صاد �لكلي، مبا يف ذلك تقدير�ت 
منيييييو �لييييينييييياجت �مليييحيييليييي �لإجييييييمييييييايل، 
و�ل�صتثمار،  �ليييتيييجيييارة،  وميييوؤ�يييصييير�ت 
وتييياأ�يييصييييييي�يييس وتييي�يييصيييجيييييييل �لييي�يييصيييركيييات، 
وتييير�خييييييي�يييس �ليييعيييميييل، و�لإيييييييييييير�د�ت 
بالن�صاط  �مليييرتيييبيييطييية  �حليييكيييومييييييية 
وغريها.  و�ليي�ييصييييياحيية،  �لقييتيي�ييصييادي، 
لعدد  ��صتعر��صاً  �لجتماع  �صهد  وقد 
من �لأرقام و�لإح�صاء�ت �لتي تعك�س 
33 على  �لييييي  �مليييييبيييييادر�ت  �أثييييير خييطيية 
�لرئي�صية،  �لكلي  �لقت�صاد  موؤ�صر�ت 
ومن �أهمها: توقع منو �لناجت �ملحلي 
يف   2% بن�صبة  لييلييدوليية  �لإجيييميييايل 
تقدير�ت  وفيييق   2021 عيييام  نييهيياييية 
�مل�صرف �ملركزي، وبن�صبة %4.2 يف 
عام 2022. و جذب 20 مليار دولر 
�لأجنبي  �ل�ييصييتييثييمييار  تييدفييقييات  مييين 
بنمو   2020 عام  للدولة يف  �ملبا�صر 
 .2019 بييعييام  مييقييارنيية   11.24%

�لدكتور  ميييعيييايل  قييييال  جييانييبييه  وميييين 
دولة  وزييير  �لفل�صي،  بالهول  �أحمد 
�ل�صغرية  و�مل�صاريع  �لأعمال  لريادة 
�للجنة  جييهييود  مييثييلييت  و�ملييتييو�ييصييطيية: 
�لنتعا�س  لتحقيق  رئي�صياً  حمييركيياً 
و�ليينييمييو �لقييتيي�ييصييادي خيييلل �ملرحلة 
�إمنائي  مليي�ييصييار  و�لييتيياأ�ييصييييي�ييس  �ملييا�ييصييييية 
�ملقبلة،  لييلييمييرحييليية  �لأميييييييد  طيييوييييل 
وتوجهت �لعديد من مبادر�ت �للجنة 
�لأعمال  نحو حتفيز �لبتكار وريييادة 
و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع  ودعييم 
�صركات  لت�صبح  وتنميتها  �لدولة  يف 
جتارياً  جناحاً  وحتقق  وكبرية  قوية 
�ملجالت،  خمييتييلييف  يف  و��ييصييتييثييمييارييياً 
�مل�صتقبلية  �لييقييطيياعييات  يف  وخييا�ييصيية 

وذ�ت �لقيمة �مل�صافة.
 كيييميييا مت تيينييفيييييذ مييييييبييييييادر�ت ر�ئييييييدة 
�ل�صياحي  �لييقييطيياع  لييدعييم  ومييثييمييرة 
�ليوم  �ملثمرة  نتيجته  ن�صهد  ما  وهييو 
�لعالية  �لإ�صغال  معدلت  خلل  من 
�لتي ت�صهدها فنادق �لدولة �صو�ء من 
�ملييو�طيينييني و�ملييقيييييمييني �أو ميين �ليييزو�ر 
�نطلق  مييييع  وخيييا�يييصييية  �لييييدوليييييييييني، 
 2020 �إكييي�يييصيييبيييو  ميييعييير�يييس  �أعيييييميييييال 
باعتباره �حلدث �لعاملي �لأبرز �لذي 
ي�صتقطب �لوفود �لر�صمية و�لتجارية 
وجمتمعات �لأعمال و�ل�صركات ورو�د 
�لأعمال، ف�صًل عن �لأفر�د و�ل�صياح 

من خمتلف �أنحاء �لعامل.
و بييييدوره �أكيييد مييعييايل �لييدكييتييور ثاين 
بيييين �أحييييمييييد �ليييييزييييييودي، وزييييييير دوليييية 
مو��صلة  �أن  �خليييارجييييييية،  لييلييتييجييارة 
 33 �ليييي  �مليييبيييادر�ت  �جلييهييود يف تنفيذ 

% من �ملرحلة �الأوىل من خطة �لتعايف و�لنهو�ش �القت�سادي و50 % من �ملرحلة �لثانية  جلنة �ل� 33 مبادرة تعلن �إجناز 100 

بن طوق: بدعم �لقيادة �لر�سيدة.. �لقت�ساد �لوطني يف و�سع قوي وجاهزية
 عالية  للم�ستقبل.. ومت جتاوز مرحلة �لتعايف �إىل مرحلة �لنمو يف موؤ�سر�ت �قت�سادية حيوية

تبني حلول �لتكنولوجيا يف �لت�صاميم، وبهذ� �لإطار يناق�س �مل�صممون �أهمية 
�لرتقاء بالت�صاميم و�لجتاه نحو �عتماد �أبرز حلول �لتكنولوجيا من �أجل 
تقدمي منتجات �أكر �صمولية وفعالية ومتيز، وذلك �صمن �صل�صلة من ور�س 
  in5لعمل �لتي يقدمها رو�د �لأعمال و�ل�صركات �لنا�صئة يف حا�صنة �لأعمال�

للت�صميم و�لتي تتخذ من حي دبي للت�صميم مقر�ً لها.
من  �حليوي  �جلانب  هييذ�  �إبييير�ز  ت�صتهدف  �لتي  �ل�صركات  جمموعة  وت�صم 
�أو  �إك�س  و”�إن و�ي  �ملعمارية”،  و”نيو  �إ�س يف”،  “كي دي  �لت�صاميم كل من 
�لد�خلية”،  و”�صني مني للديكور�ت  و”�صذى عي�صى”،  فيجيناري دز�ين”، 
مبجالت  �ملرتبطة  �مل�صاريع  من  وغريها  �أمبري”  لي  �أو�ييس  �آنييد  و”�صتيلك�س 

�لثقافة و�لأعمال �ليدوية و�ل�صتد�مة.

وتييوفييري منظومة  �لإبييد�عييي،  �ملجتمع  لتمكني  جييديييدة  طييرق  عيين  با�صتمر�ر 
�لتجارب  خلييو�ييس  فر�صًة  ومتنحها  �ملبدعة  و�لييطيياقييات  �ملييو�هييب  ت�صتقطب 
جاذبية  يعزز  ومبا  �لنجاح،  طريق  ومو��صلة  �لنمو  بهدف  �خلييرب�ت  وتبادل 

دبي مركز�ً عاملياً للثقافة وحا�صنة للإبد�ع وملتقى للمو�هب.
وبهذه �ملنا�صبة قالت خديجة �لب�صتكي، �ملديرة �لتنفيذية حلي دبي للت�صميم: 
“ب�صفتنا �صريكاً ��صرت�تيجياً لأ�صبوع دبي للت�صميم، ي�صعدنا تقدمي �حلدث 

�لفني و�لثقايف �لأكر تنوعاً وغنًى يف �ملنطقة �حتفاًء بالت�صميم و�لإبد�ع«. 
و�أ�صافت: “ميثل �ملهرجان فر�صة للم�صممني �لطموحني من جميع �أنحاء 
�لعامل لللتقاء وتبادل �خلرب�ت و�لطلع على كل ما هو جديد يف جممعنا 
�لإبد�عي، مما ي�صهم يف دعم جهودنا �لر�مية ل�صتقطاب �ملزيد من �ملو�هب 

�أفكارهم  حتويل  من  ومتكينهم  و�لفنون  �لت�صميم  جمييالت  يف  و�ل�صركات 
فعالية  �إقيياميية  �حلييدث  وي�صاحب  ملمو�صة«.  و�إجنيييياز�ت  و�قييع  �إىل  و�صغفهم 
للهند�صة �ملعمارية” و�لتي تعد �لن�صخة �لثانية من “�مللتقى   d3:2040“
�لإقليمي للهند�صة �ملعمارية” �لذي نظمه حي دبي للت�صميم �لعام �ملا�صي. 
�صركات  تييقييدمي  ميين  �لو�صائط  متعددة  و�أعييميياًل  عييرو�ييصيياً  �لفعالية  �صتقدم 
و”مينا ميدل  �إم دبي”  �إم جي  �آر  و”  و”دباغ”  “بريق”  �لهند�صة �ملعمارية 
�إي�صت �آركيتيكت�صر نت ورك” و”طارق خيال ديز�ين بارترنز” �لتي �صتقدم 
ت�صورها مللمح مدينة دبي خلل �لع�صرين عاماً �ملقبلة من خلل تطبيقات 

�ل�صتد�مة �لتي ت�صمن معي�صة �أكر رفاهية وجودة للم�صتقبل.
كما ت�صتعر�س من�صة »Underscore« �أعمال مبتكرة ومناذج ر�ئعة ل�صبل 

•• دبي-الفجر: 

حتت رعاية كرمية من �صمو �ل�صيخة لطيفة بنت حممد بن ر��صد �آل مكتوم، 
رئي�صة هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي، تنطلق �لأ�صبوع �لقادم فعاليات �أ�صبوع 
وذلك  �ملنطقة،  م�صتوى  على  �لأكيييرب  �لإبيييد�عيييي  �ملييهييرجييان  للت�صميم،  دبييي 
�لن�صخة  فعاليات  وت�صتمر  للت�صميم.  دبي  �ل�صرت�تيجية مع حّي  بال�صر�كة 
تر�صيخ  لت�صهم يف  �جليياري  نوفمرب   13 8 حتى  بني  �ملهرجان  �ل�صابعة من 
�صمن  �ليوني�صكو  �أدرجتها  حيث  و�لفنون  �لثقافة  خارطة  على  دبييي  مكانة 

�صبكة �ملدن �لعاملية �ملبدعة. 
وب�صفته مركز�ً ر�ئد�ً يف جمالت �لت�صميم و�لفن، ي�صعى حي دبي للت�صميم 

�لنهائيني  لييلييميير�ييصييحييني  �لييتييحييكيييييم 
تو�كب  وفق منهجيات حتكيم  وذلييك 
�أفيي�ييصييل �ملييمييار�ييصييات �لييعيياملييييية و�أحيييدث 
��صتعد�د�ً  �ملوؤ�ص�صي،  �لتقييم  منيياذج 
وتكرميهم  �لفائزين  �إ�صماء  لإعييلن 

خلل �حلفل �خلتامي.

معايل �صعيد حممد �لطاير �لع�صو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
�إطلق  يف  ر�ئييدة  تكون  �أن  على  �لهيئة  حر�س  يعك�س  “�صقور”  برنامج  �ن  دبييي 
خطة  مع  ين�صجم  مبا  �ملعنيني  بني  �لإيجابي  �لتناف�س  وحتفيز  �ملبتكرة  �لرب�مج 
دبي 2021 �لتي تهدف �إىل �أن تكون حكومة دبي ر�ئدة ومتميزة و�صباقة ومبدعة 

يف تلبية حاجات �لفرد و�ملجتمع.

•• دبي-وام:

على  نوعه  �لأول من  برنامج �صقور  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  �أطلقت 
م�صتوى �ملوؤ�ص�صات �حلكومية لتكرمي وتقييم �ل�صت�صاريني و�ملقاولني 
و�صروطها  ومعايريها  �لهيئة  ملتطلبات  و�متثالهم  �أد�ئييهييم  حيث  من 
و�إر�صاد�تها �أثناء تقدمي طلبات �خلدمة و�لعمليات �مليد�نية مل�صاريعهم. 
و�ملقاولني  �ل�صت�صاريني  جميع  م�صاعدة  �إىل  �صقور  برنامج  يهدف 
�مل�صاركني يف م�صاريع �لبنية �لتحتية وتوزيع ونقل �لكهرباء و�ملياه يف 
�لعاملية  دبي على �لمتثال لأرقييى معايري �جلييودة و�ل�صلمة و�لتميز 
و�إر�صادهم �إىل متطلبات �لهيئة �لفنية و�صروطها و�أحكامها مما يتيح 
لهم �حل�صول على قيمة م�صافة وتعزيز تناف�صيتهم لتحقيق متطلبات 
�لهيئة �لفنية. وي�صتمل �لربنامج على تنظيم �صل�صلة من ور�س �لعمل 
�لتي  و�لإر�صاد�ت  �لن�صائح  �أهم  على  و�ملقاولني  �ل�صت�صاريني  لإطلع 
من  �لهيئة  مو�فقات  على  و�حل�صول  تقييم  �أف�صل  حتقيق  لهم  تتيح 
�أول مرة يقدمون فيها طلباتهم مما يجنبهم �رتكاب �ملخالفات ودفع 
�لغر�مات و�لعقوبات �لقانونية ويحافظ على �أ�صول �لهيئة وخدماتها 
�ل�صت�صاريني  تقييم  و�صيجري  و�جلييهييد.  �لييوقييت  تييوفييري  �إىل  �إ�ييصييافيية 

من  �حت�صابه  يتم  �لذي  �ملتعاملني  �أد�ء  لتقييم  �لنهائية  للنتائج  وفقا  و�ملقاولني 
خلل متو�صط �لنتائج �لأولية لتقييم �أد�ء �ملتعاملني ونتائج تقييم �لأد�ء �مليد�ين 
برنامج”  بجائزة  �لفائزين  و�ملقاولني  �ل�صت�صاريني  تكرمي  و�صيتم  للمتعاملني 
و�أكد  للربنامج.  �لإر�ييصييادي  �لدليل  ح�صب  �أد�ء  �أف�صل  يحققون  �لذين  �صقور” 

وم�صاندة  ودعم  �لأعمال،  وممار�صات 
م�صاعدة  جييانييب  �إىل  �لأعيييميييال،  رو�د 
�لييقييطيياع �خلييا�ييس لتح�صني  �ييصييركييات 
خدماتها  جيييييودة  وميي�ييصييتييوى  �أد�ئييييهييييا 
�ملجتمع،  جتيياه  م�صوؤوليتها  وتطوير 
�ملمار�صات  ت�صجيع  �إىل  بييالإ�ييصييافيية 
�ل�صديقة للبيئة وتعزيز دور �ملن�صاآت 
�لتنمية  عجلة  دفييع  يف  �لقييتيي�ييصييادييية 
�لهاجري  نييدى  و�أ�ييصييارت  �مل�صتد�مة. 
�إىل �أن عمليات فرز وتقييم �لطلبات 
يف  تعتمد  �لتي  �جلييائييزة  يف  �مل�صاركة 
�لتميز  منييوذج  على  �لرئي�صية  فئتها 
لإد�رة  �لأوروبييييية  باملوؤ�ص�صة  �خلا�س 
�جلودة EFQM �لذي ُيعترب �إطار�ً 
�إد�رياً �صامًل ي�صتخدمه �أكر من 30 
�أنحاء  كييربى يف خمتلف  �صركة  �ألييف 
�لعامل، �صت�صتمر حتى يناير 2022 
�ليييبيييدء يف مرحلة  ذليييك  بييعييد  ليييييتييم   ،

و�صروط  مييتييطييلييبييات  ميييع  �ملييي�يييصييياركييية 
و�لتي  للدورة �حلالية  فئات �جلائزة 
تت�صمن �لفئة �لرئي�صية وهي جائزة 
�ل�صارقة  وجييائييزة  للتميز،  �ليي�ييصييارقيية 
و�ملتو�صطة،  �ليي�ييصييغييرية  لييلييميي�ييصيياريييع 
�لأعمال،  ليييييرو�د  �ليي�ييصييارقيية  وجيييائيييزة 
وجائزة  �خل�صر�ء،  �ل�صارقة  وجائزة 
�ملجتمعية،  لييلييميي�ييصييوؤولييييية  �ليي�ييصييارقيية 
من�صاأة  لأفيي�ييصييل  �ليي�ييصييارقيية  وجيييائيييزة 
و�أكدت  �لأميينييييية.  للمعايري  مطابقة 
�لعام للجائزة  �ملن�صق  �لهاجري  ندى 
�أن جائزة �ل�صارقة للتميز تتو�صع عاماً 
�مل�صاركات  وحجم  نوعية  يف  عييام  بعد 
�ملكانة  ييييوؤكيييد  ميييا  تيي�ييصييتييقييبييلييهييا  �ليييتيييي 
�جلائزة  هييذه  حققتها  �لتي  �ليير�ئييدة 
�لتي تعد �إحدى �أبرز مبادر�ت غرفة 
جتارة و�صناعة �ل�صارقة، �لر�مية �إىل 
ت�صجيع �عتماد �أف�صل معايري �جلودة 

•• ال�شارقة-الفجر:: 

�أعلنت غرفة جتارة و�صناعة �ل�صارقة 
عن ��صتقبال م�صاركات �أكر من 120 
�إىل  ود�ئييرة حملية  �قت�صادية  من�صاأة 
جانب عدد من رو�د �لأعمال و�إغلق 
-2020 لييييلييييدورة  �لييتيي�ييصييجيييييل  بيييياب 
للتميز،  �ليي�ييصييارقيية  جلييائييزة   2021
�لفائزين  عن  �لإعيييلن  �صيتم  و�لتي 
بها يف �حلفل �ل�صنوي �لذي �صتنظمه 
�ل�صارقة  �إكيي�ييصييبييو  مييركييز  يف  �لييغييرفيية 
و�أفاد   .2022 فييرب�ييير  �صهر  خييلل 
ببدء مرحلة  �أميينيياء �جلييائييزة  جمل�س 
�صتنفذ  و�لتي  �لطلبات  وتقييم  فييرز 
مييين قييبييل نييخييبيية مييين �ملييخييتيي�ييصييني يف 
�لبيانات  ومر�جعة  �لتقييم  عمليات 
مدى  من  للتاأكد  �ملقدمة  و�لتقارير 
�جلهات  عمل  ومعايري  �آليات  تو�فق 

•• اأبوظبي-وام: 

وزير  �مل��ري,  طوق  بن  �هلل  عبد  معايل  �أكد 
�لوطني  �القت�ساد  مو��سلة  على  �القت�ساد 
�لقيادة  م��ن  �ل��الحم��دود  �ل��دع��م  بف�سل   -
ومعدالت  �إيجابية  نتائج  حتقيق  �لر�سيدة 
�سريعة وقيا�سية يف �لتعايف و�لنمو و�لعبور 
�الآمن و�مل�ستقر �إىل مرحلة ما بعد كوفيد-

.19
لعبت   33 �ل�  �ملبادر�ت  خطة  �أن  �إىل  و�أ�سار 
مب�سرة  ن��ت��ائ��ج  حتقيق  يف  حم��وري��ًا  دورً� 
�القت�ساد  م��وؤ���س��ر�ت  معظم  يف  وو�ع����دة 

مدعومة  �ل���دول���ة,  يف  �الأع���م���ال  وم��ن��اخ 
باجلهود �لوطنية �لتي مت �تباعها للت�سدي 
و�لفحو�ش  �للقاحات  خالل  من  للجائحة 
�الإج����ر�ء�ت  وتطبيق  و����س��ع  ن��ط��اق  على 
ورفع  و�مل��ت��و�زن��ة  �ل�سحيحة  �الح��رت�زي��ة 
�لروؤية  يوؤكد  ما  �ل�سحي,  �لقطاع  جاهزية 
�لر�سيدة  لقيادتنا  و�ال�ستباقية  �لو�عية 
ه �لرئي�سي يف �سياغة هذه  �لتي كانت �ملوِجّ
�خلطة �ملرنة و�ملتكاملة وحتديد مبادر�تها 
على  �لناجحة  ثمرتها  �ليوم  نلم�ش  �لتي 
وتناف�سية  مكانة  وعلى  �لوطني  �القت�ساد 
�ل���دول���ة ك��وج��ه��ة م�����س��ت��د�م��ة ل��الأع��م��ال 

�لريادية  و�مل�ساريع  و�ملو�هب  و�ال�ستثمار 
تروؤ�سه  خالل  ذلك  جاء  وعامليًا.  �إقليميًا 
ومتابعة  تن�سيق  للجنة  �لثالث  �الجتماع 
للتعايف  �لعامة  �القت�سادية  �خلطة  تنفيذ 
�ل�  جلنة  مبادرة   33 من  �ملكونة  و�لنهو�ش 
بع�سوية  �فرت��سيًا  عقد  �لذي  مبادرة   33
عبد  �لرحمن  عبد  �لدكتور  معايل  وح�سور 
�ملنان �لعور وزير �ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني, 
ومعايل �لدكتور �أحمد بالهول �لفال�سي وزير 
�ل�سغرية  و�مل�ساريع  �الأعمال  لريادة  دولة 
و�ملتو�سطة, ومعايل �لدكتور ثاين بن �أحمد 
�خلارجية,  للتجارة  دول��ة  وزي��ر  �لزيودي 

وزيرة  �الأم��ريي  يو�سف  بنت  �سارة  ومعايل 
ومعايل  �مل��ت��ق��دم��ة,  للتكنولوجيا  دول���ة 
للذكاء  دول��ة  وزي��ر  �لعلماء  �سلطان  عمر 
�ال�سطناعي و�القت�ساد �لرقمي وتطبيقات 
�لب�سطي  �هلل  عبد  ومعايل  بعد,  عن  �لعمل 
�الأمني �لعام للمجل�ش �لتنفيذي الإمارة دبي, 
�ملالية,  وز�رة  وكيل  خوري  يون�ش  و�سعادة 
م�ساعد  �لزعابي  عبيد  �إبر�هيم  و�سعادة 
م�سرف �الإمار�ت �ملركزي لل�سيا�سة �لنقدية 
�سعيد  �سيف  و�سعادة  �مل��ايل,  و�ال�ستقر�ر 
�لتنفيذي  للمجل�ش  �ل��ع��ام  �الأم���ني  غبا�ش 

الإمارة �أبوظبي.

- �أحمد بالهول: جهود جلنة �لتعايف مثلت حمركًا رئي�سيًا لتحقيق �النتعا�ش و�لنمو �القت�سادي و�لتاأ�سي�ش مل�سار �إمنائي طويل �الأمد للمرحلة �ملقبلة
- ثاين �لزيودي: نتطلع �إىل فتح �أ�سو�ق عاملية جديدة وحتقيق مزيد من �لنمو يف �لتجارة �خلارجية يف مرحلة ما بعد كوفيد لدعم ��ستعد�د�ت �لدولة للخم�سني عامًا �ملقبلة
- �سارة �الأمريي: �لنتائج �الإيجابية تعك�ش �لتوجيهات �ل�سديدة للقيادة �لر�سيدة لت�سريع �لتعايف �القت�سادي من تد�عيات جائحة كوفيد-19

- عبد �هلل �لب�سطي: �قت�ساد �الإمار�ت ��ستطاع جتاوز �لعديد من �لتحديات و�الأزمات �لتي و�جهها �القت�ساد �لعاملي بروؤية قيادة توؤمن بانتهاز �لفر�ش من �الأزمات 

�إغالق باب �لت�سجيل وبدء مرحلة فرز وتقييم �لطلبات �مل�ساركة

غرفة �ل�سارقة: �أكرث من 120 من�ساأة �قت�سادية تقدمت بطلبات �لرت�سح جلائزة �ل�سارقة للتميز
كهرباء دبي تطلق برنامج �سقور لتقييم �ل�ست�ساريني و�ملقاولني
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املال والأعمال

حماكم دبي تن�سئ دو�ئر ق�سائية متخ�س�سة للف�سل يف منازعات �لأور�ق �ملالية
و قيييال �ييصييعييادة طيييار�يييس عيييييد �مليينيي�ييصييوري، مييدييير عيييام حميياكييم دبييييي، �إن 
يج�صد  �ملالية،  �لأور�ق  منازعات  يف  متخ�ص�صة  ق�صائية  دو�ئييير  �ن�صاء 
�لعمل  �لتخ�ص�س يف  نحو  �لتوجه  دعم  على  دبي  �إمييارة  �لتز�م وحر�س 
نظام  وخللق  و�لتميز  �لريادة  وحتقيق  �لأد�ء  م�صتوى  لرفع  �لق�صائي، 
�ملتقا�صني  بني  �ملنازعات  يف  �لف�صل  يف  و�ل�صرعة  بالدقة  ميتاز  ق�صائي 
ذلك  وييياأتييي  �مل�صتثمرين..  ثقة  تعزيز  يف  وي�صهم  حقوقهم  ي�صمن  مبا 
��صتجابة لعتماد �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” حزمة من 
�لقر�ر�ت �لهادفة لدعم ��صتعد�د�ت دبي لدخول مرحلة تنموية جديدة 

متتاز باإجناز�ت غري م�صبوقة.
من جانبه �أو�صح �صعادة �لقا�صي خالد عبيد �ملن�صوري، رئي�س �ملحكمة 
يف  متخ�ص�صة  ق�صائية  دو�ئيير  ��صتحد�ث  �أن  دبييي،  حماكم  يف  �لتجارية 

و�أ�صاف: “ ي�صمل ذلك جميع مر�حل �لدعوى بد�ية من تقدمي �لطلب، 
و�لتحقق  �لإلكرتوين،  و�لتوقيع  و�لتقارير  �لد�عمة  �مل�صتند�ت  و�إرفيياق 
�لتحقيق  جل�صات  عقد  �إىل  و�نتهاء  �إلكرتونياً  �مل�صتخدمني  هوية  من 
ومد�ولة �لدعاوى عن بعد وما يتخلل ذلك من �إجر�ء�ت د�خلية ملتابعة 
�صري �لدعوى �إىل جانب �إن�صاء بر�مج �إد�رة �لدعاوى و�لأحكام عن بعد و 
�لتي متكن �لق�صاة و�لإد�ر�ت �ملعنية من متابعة �صري �لدعاوى و�إ�صد�ر 
�إلييكييرتونيييييا عييلييى ميييد�ر �ليي�ييصيياعيية، وذليييك ميين خلل  �لأحيييكيييام وتنفيذها 
وت�صجيل  �ملعلومات  نظام  �إىل  بالدخول  لهم  �مل�صرح  �لأ�صخا�س  ح�صر 
�لدعاوى و�لطلع عليها من قبل �لق�صاة وموظفي �ملحكمة و�ملحامني 
و�خلرب�ء وغريهم من �لأ�صخا�س �لذين لهم �صلة بالدعوى وذلك ملنع 
دون  �لييدعييوى  وم�صتند�ت  بيانات  على  �لطييلع  من  لهم  �ملرخ�س  غري 

ت�صريح«.

•• دبي-وام:

مكتوم  �آل  ر��ييصييد  بيين  حممد  بيين  مكتوم  �ل�صيخ  �صمو  توجيهات  �إطيييار  يف 
نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية رئي�س جمل�س 
دبي �لق�صائي، بت�صكيل جلنة �إنفاذ �لقانون لأ�صو�ق �ملال بدبي وت�صكيل 
�لأور�ق  منازعات  يف  �لف�صل  ل�صرعة  �لتجارية  �ملحكمة  �صمن  د�ئرتني 
�ملالية، �أعلنت حماكم دبي ممثلة يف �ملحكمة �لتجارية با�صتحد�ث دو�ئر 
ق�صائية متخ�ص�صة يييي حتت ُم�صمى “ د�ئرة منازعات �لأور�ق �ملالية “ يييييي 
للف�صل يف �ملنازعات �ملتعلقة بالأ�صهم �أو �ل�صند�ت �أو غريها من �لأور�ق 
�ملالية، وذلك لتعزيز �ملنظومة �لق�صائية ودعم تناف�صيتها لت�صغل مكانة 
مرموقة بني �أف�صل �لنظم �لق�صائية �لتجارية �لعاملية وحتقيق �لعد�لة 
�لناجزة مبا يو�كب �لتطور�ت �لتي ت�صهدها �إمارة دبي يف �ملجالت كافة.

منازعات �لأور�ق �ملالية، يخدم تطوير �إجر�ء�ت �لف�صل يف تلك �ملنازعات 
�لف�صل فيها  �لعمل على �صرعة  على نحو يعك�س جهود حماكم دبي يف 
مع �لتاأكيد على جودة �لأد�ء، وي�صاهم يف تعزييز ثقية �مل�صياركني بال�صيوق 

�ملالية دعماً لنمييوها و�زدهارهييا وتعزيز حمايية �مل�صيتثمرين.
و قال رئي�س �ملحكمة �لتجارية: “�إن تخ�صي�س �ملحاكم �لتجارية دو�ئر 
متخ�ص�صة يف منازعات �لأور�ق �ملالية، و�عتمادها على �أنظمة �لتقا�صي 
عن ُبعد ، خطوة ر�ئدة تعزز قدرتها على �أن ت�صبح رقمية بالكامل مبا 
يحقق مفهوم �لعد�لة �لرقمية �لناجزة ليو�كب وترية �لتحول �لرقمي 
على  بالعتماد  وذلييك  دبييي،  يف  �ل�صاملة  �لتنمية  حركة  بها  تتميز  �لتي 
�مل�صتخدمني  وينا�صب جميع  وي�صر  ب�صهولة  يعمل  تفاعلي،  تقني،  نظام 
�إلكرتوين  نظام  فهو  و�ملتعاملون،  و�خلييرب�ء  و�ملحامون  �لق�صاة  ومنهم 

ذكي تفاعلي ومتكامل، يعمل ب�صهولة وي�صر على مد�ر �ل�صاعة.

خالل �أعمال �الجتماع �لثاين و�لع�سرين ملجل�ش �إد�رة معهد �ملو��سفات و�ملقايي�ش يف �ملدينة �ملنورة

�لإمار�ت تفوز بع�سوية جمل�س �إد�رة معهد �ملو��سفات وجمل�سي �لتقيي�س و�لعتماد �لتابعني ملنظمة �لتعاون �لإ�سالمي

ر�أ�س �خليمة �لعقارية ت�ستعر�س م�ساريعها يف �سيتي �سكيب 2021 •• راأ�س اخليمة -وام: 

يف  للم�صاركة  �لعقارية  �خليمة  ر�أ�ييس  �صركة  ت�صتعد 
معر�س “�صيتي �صكيب” �لعاملي �لذي تقام فعالياته 

“�إك�صبو  مبوقع  للمعار�س  دبييي  مركز  يف  �جليياري  نوفمرب  بني11-9 
دبي«.  2020

�ل�صكنية  مب�صاريعها  بالتعريف  �مل�صاركة  هييذه  خييلل  �ل�صركة  �صتقوم 
و�لتجارية و�ل�صياحية �حلالية وقيد �لت�صليم قريباً وخ�صو�صاً�مل�صاريع 
و�لفلل  و�ل�صقق  �خليييييميية،  ر�أ�يييس  يف  جنييوم  �خلم�صة  فئة  ميين  �لفندقية 
�ل�صكنية يف �أبوظبي ور�أ�س �خليمة، بالإ�صافة �إىلتقدمي عرو�س ح�صرية 

لزو�ر �ملعر�س على كافة م�صاريعها مع خطط �صد�د مرنة.

نوعية مطلة على �صو�طئ بحرية وحمميات طبيعية وم�صاحات خ�صر�ء، 
للم�صتثمرين  وتقدم  فيها،  �حلياة�لر�قية  مقومات  جميع  توفري  مع 
جميع  مييع  لهم  �ملنا�صب  �لعقار  �مييتييلك  فر�صة  �جلن�صيات  جميع  ميين 

�لت�صهيلت وباأ�صعارتناف�صية.
“�إنرتكونتيننتال  ومنتجع  فيينييدق  �إجنييياز  على  حالياً  �ل�صركة  وتعكف 
ميناء �لعرب” ذو �خلم�صة جنوم متهيد�ً لفتتاحه خلل �لربعالأخري 
من �لعام �جلاري، كما من �ملتوقع �أي�صاً �فتتاح فندق ومنتجع “�أنانتار� 
ميناء �لعرب” �لعام �لقادم، �إ�صافة �إىل ت�صريعالعمل يف �ملر�حل �لنهائية 

�لتنفيذي  �لييرئييييي�ييس  �ليييطيييري  حمييمييد  و�أكييييييد 
ظل  يف  تاأتي  �مل�صاركة  هييذه  �أن  �لعقارية  �خليمة  ر�أ�ييس  ل�صركة  بالإنابة 
��ييصييتييميير�ر تييعييايف �ليي�ييصييوق �لييعييقيياري بييدوليية �لإميييييار�ت وهييو مييا يبعث على 
�ل�صكنية  �لوحد�ت  على  �ملقبلة  �لفرتة  خلل  �ملبيعات  بارتفاع  �لتفاوؤل 
تييز�يييد �لإقييبييال على  و�لييتييجييارييية، وكييذلييك زييييادة �لن�صاط �ل�صياحي مييع 

�ملنتجعات و�لفنادق يف خمتلف �أنحاء �لدولة.
و�أ�صار �لطري �إىل �أن �صركة ر�أ�س �خليمة �لعقارية ت�صعى �إىل تعزيز مكانة 
�لقطاع �لعقاري و�ل�صياحي يف �لإمارة و�لدولة، منخلل �إن�صاء م�صاريع 

مل�صروع فلل ماربيل على جزيرة �حلياة يف ميناء 
ريزيدن�س”  “جلفار  ميي�ييصييروع  وهييينييياك  �ليييعيييرب، 
 266 �لييذي ي�صم  �أبوظبي  �لييرمي يف  علىجزيرة 
�لعام  خييلل  بت�صليمه  �لييبييدء  �ملتوقع  وميين  �صقة، 

�حلايل.
وقامت �صركة ر�أ�س �خليمة �لعقارية بالإعلن عن �أرباحها خلل �لت�صعة 
 197.9 �أ�صهر �لأوىل من �لعام �جلاري، و�لتي قفزت بقوة لت�صل �إىل 
مليون درهم، مقارنة مع 40.97 مليون درهم يف نف�س �لفرتة من عام 
 424.37 �إىل  لت�صل  منتاإير�د�تها  كما   ،382.68% بنمو   ،2020
 177.54 بييي  مقارنة   2021 ميين  �لثالث  �لييربييع  بنهاية  درهييم  مليون 

مليون درهم يف �لفرتة نف�صها منالعام �ملا�صي، م�صجلة منو�ً 139%.

مب�ساركة 50 متحدثًا من �خلرب�ء و�ملغامرين و�ملوؤثرين وبح�سور 4000 ر�ئد �أعمال 

مهرجان �ل�سارقة لريادة �لأعمال يناق�س خارطة طريق منو قطاع �ل�سركات �لنا�سئة خالل �لـ50 عامًا �ملقبلة

•• اأبوظبي-وام:

بع�صوية  �لإميييييييار�ت  دوليييية  فييييازت 
�ملو��صفات  معهد  �إد�رة  جمل�س 
و�ملقايي�س »SMIIC« وع�صوية 
�لتقيي�س  �إد�رة  جمييليي�ييس  ميين  كييل 
جمل�س  �إد�رة  وجمل�س   »SMC«
لييييلييييدورة   »MAC« �لعييييتييييميييياد 
معهد  يف   2024  -2022
�لتابع  و�ملييقييايييييي�ييس  �مليييو��يييصيييفيييات 
ملنظمة �لتعاون �لإ�صلمي باأغلبية 
�لتي  �لنيييتيييخيييابيييات  يف  �لأ�ييييصييييو�ت 
�لجتماع  �أعييمييال  خيييلل  �أجييريييت 
�إد�رة  ملجل�س  و�لييعيي�ييصييرون  �لييثيياين 
 »SMIIC-BoD« �مليييعيييهيييد 
�ملنورة  �ملدينة  ��صت�صافته  �ليييذي 
�ل�صعودية.  �لييعييربييييية  �ملييمييلييكيية  يف 
ويييعييكيي�ييس هيييذ� �لييفييوز جييهييود دولة 
وعامليا  �إقليميا  �لريادية  �لإمار�ت 
�لتحتية  �لبنية  ملف  �صعيد  على 
تبني  يف  رئي�صي  كعن�صر  للجودة 
�لقطاع  يف  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا 
�لعمل  خيييييلل  مييييع  �لييي�يييصييينييياعيييي، 
وتو�صيع  �إنيييتييياجيييهيييا  زييييييييادة  عيييليييى 
د�خليا  �لثقة  زيييادة  عرب  �أ�صو�قها 
فر�س  لتعزيز  �لإمييار�تييي  باملنتج 

�لقت�صاد  جميييييال  يف  �ليييقييييييياديييية 
�لإ�ييييصييييلمييييي. وحييييييازت �لإميييييييار�ت 
�أف�صل  �صمن  �لثالثة  �ملرتبة  على 
�لقت�صاد  مييوؤ�ييصيير  يف  دوليييية   15
�لييعيياملييي، مييع توقعات  �لإ�ييصييلمييي 
�لأغذية  �صوق  قيمة  تتجاوز  بيياأن 
و�مليي�ييصييروبييات �حلييييلل �لإميييار�تيييي 
 5.5“ درهييييييم  ميييليييييييار   20 نيييحيييو 
 .2022 بييحييلييول  دولر”  مييليييييار 
�لقت�صاد  و�قيييييييع  تيييقيييريييير  وفييييييق 
ما   ،2021-2020 �لإ�ييصييلمييي 
يعك�س حجم �لفر�س �ل�صتثمارية 

و�لتجارية �لهائلة.
�لتقيي�س  �إد�رة  جمييليي�ييس  ويييهييتييم 
�لتعاون  منظمة  معايري  بتطوير 
بالتن�صيق  و�ملييييركييييز  �لإ�يييصيييلميييي 
مييع �ليييدول �لأعيي�ييصيياء، كما يتوىل 
�أد�ء  عييلييى  و�لإ�ييييصيييير�ف  �لييتيينيي�ييصيييييق 
معني  و�ملجل�س  �لفنية،  �لييلييجييان 
قطاع  يف  �لييتييقيييييييي�ييس  بييياأنييي�يييصيييطييية 
�لرتكيز  مع  و�خلدمات  �ملنتجات 
ب�صكل خا�س على متطلبات �لدول 
�لأع�صاء من �ملو��صفات �لقيا�صية 
�لتجارة  ت�صهيل  عييلييى  �لييتيياأكيييييد  و 
ن�صاط  و�أي  �أع�صائها  �لبينية بني 

�آخر يحدده جمل�س �لإد�رة.

حيويا  دور�  تييلييعييب  و�لعييييتييييميييياد، 
�لتحتية  �لبنية  ملنظومة  كركائز 
جوهري  بدور  وت�صطلع  للجودة، 
�ل�صناعية  �مليينييظييوميية  خييدميية  يف 
�لإمار�تية، فيما تعك�س �لع�صوية 
�أنظمة  يف  �ليييثيييقييية  �لإميييييار�تييييييييييية 
�لدول،  بني  �لإمييار�تييييية  �لتقيي�س 
كما �صتنعك�س �إيجابا على حت�صني 
قيييييييدر�ت �ملييينيييظيييومييية �لإمييييار�تييييييييية 
�أد�ء �لقت�صاد  و�أثرها على تعزيز 
تطوير  �أن  �إىل  و�أ�ييصييارت  �لوطني. 
للجودة  �لتحتية  �لبنية  وتعزيز 
ييياأتييي عييلييى ر�أ�ييييس �أوليييوييييات وز�رة 
�ملتقدمة،  �ل�صناعة و�لتكنولوجيا 
يف �إطار تنفيذ م�صروع 300 مليار 
�لهادف �إىل جعل �ل�صناعة ر�فعة 
لقت�صاد �لدولة ومنوها �مل�صتد�م 
للعقود �ملقبلة، وتخ�صع �ملنظومة 
�ل�صناعة  وز�رة  لإ�صر�ف  بالكامل 
�مليييتيييقيييدمييية، بعد  و�لييتييكيينييولييوجيييييا 

�لييتييجييارة، وتوحيد  �أمييييام  �لييفيينييييية 
وقد  �ل�صناعي،  �لإنييتيياج  مفاهيم 
جاءت �جتماعات معهد �ملو��صفات 
بعد  �لإ�صلمية  للدول  و�ملقايي�س 
��صت�صافتنا  عييلييى  قليلة  �أ�ييصييابيييييع 
 85 �لدورة  �لناجحة لجتماعات 
من �جلمعية �لعمومية للمنظمة 
بح�صور  �لييدولييييية  �لكهروتقنية 
88 دوليية، وقبلها �لييدورة �لثانية 
�لإ�صلمي  �لتعاون  منظمة  لقمة 
للعلوم و�لتكنولوجيا، و�لتي تقود 
خييللييهييا �ليييدولييية �جليييهيييود �صمن 
�لإ�ييصييلمييي من  �لييتييعيياون  منظمة 
�أجييييل تييعييزيييز �ليي�ييصيير�كييات يف هذه 

�لقطاعات«.
فرح  �ملهند�صة  �أكيييدت  جانبها  ميين 
عييلييي �ليييزرعيييوين، وكيييييليية �لييييوز�رة 
�مل�صاعد بالإنابة لقطاع �ملو��صفات 
�أن  �لييوفييد..  وع�صو  و�لت�صريعات، 
و�ملطابقة  و�ملقايي�س  �ملو��صفات 

�ليينييظييام �لميييارتيييي لييلييحييلل دور� 
�ل�صلمي  �لقت�صاد  يف  حمييوريييا 
حيييييييييث �يييصيييعيييت �لييييييدوليييييية وخيييييلل 
�ل�صابقة لإطييلق مبادرة  �لأعييو�م 
من�صة �حللل باإ�صت�صافة �لعديد 
من �لدول بهدف عر�س �لتجارب 
وياأتي ذلك من  �لنجاح،  وق�ص�س 
�لإ�صرت�تيجية  �لأهيييييد�ف  �صمن 
�ل�صناعة  وز�رة  تييبيينييتييهييا  �ليييتيييي 
لتعزيز  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
عاملية  كيييوجيييهييية  �لييييدوليييية  ميييكيييانييية 
ويف  �مل�صتقبل.  �صناعات  يف  ر�ئييدة 
وقييت تفوقت فيه دوليية �لإميييار�ت 
بتجربة  �حلييلل  �صناعة  ملف  يف 
ر�ئدة �إقليميا وعامليا، بف�صل روؤية 
�ييصيياحييب �ليي�ييصييمييو �ليي�ييصيييييخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��ييصييد  بيين 
�ليييدولييية رئييييي�ييس جمييليي�ييس �ليييييوزر�ء 
حيث   ، �هلل”  “رعاه  دبيييي  حيياكييم 
كونت ر�صيد� كبري� من �خلرب�ت 

و�لتكنولوجيا  �ليي�ييصيينيياعيية  وز�رة 
�نتخاب  �أن  �أكيييد  حيييييث  �ملييتييقييدميية، 
�جلييييد�رة  يعك�س  �لإمييييييار�ت  دوليييية 
�لتحتية  �لبنية  ملف  يف  �لوطنية 
للجودة على �ل�صعيدين �لإقليمي 
و�لعاملي، ويثبت ما تتمتع به دولة 
�لإمييار�ت من �صمعة دولية طيبة، 
�ل�صرت�تيجية  ظييل  يف  خ�صو�صا 
و�لتكنولوجيا  لل�صناعة  �لوطنية 
�ملتقدمة “م�صروع 300 مليار”، 
تطوير  عاتقه  على  يحمل  �لييذي 
�صناعات �مل�صتقبل وتعزيز �قت�صاد 
�لثورة  تطبيقات  ونيي�ييصيير  �ملييعييرفيية 
�لقطاع  يف  �لييير�بيييعييية  �ليي�ييصيينيياعييييية 
�ليي�ييصيينيياعييي. وقيييال �ليي�ييصييويييدي.. “ 
حتر�س دولة �لإمار�ت د�ئما على 
و�لتجمعات  �ملنظمات  يف  �مل�صاركة 
�ملييتييخيي�ييصيي�ييصيية يف جمال  �ليييدولييييييية 
�لييبيينييييية �لييتييحييتييييية لييلييجييودة، نظر� 
�إز�ليييية �لعو�ئق  لأهييمييييية دورهيييا يف 

للمو��صفات  �لإميييار�ت  هيئة  دمييج 
�لييييوز�رة  هيكل  �صمن  و�ملييقييايييييي�ييس 
و�نييتييقييال كييافيية �ليي�ييصييلحيييييات �إىل 
و�لتكنولوجيا  �ليي�ييصيينيياعيية  وز�رة 
�ملييتييقييدميية. ودعيييا �لييدكييتييور يو�صف 
بيييين �أحييييمييييد �ليييعيييثيييييييميييني، �لأميييييني 
�لإ�صلمي،  �لتعاون  ملنظمة  �لعام 
عنه  نيييييييييابيييية  �أليييييقييييياهيييييا  كيييليييمييية  يف 
�صينجند،  كوي�صا  �أحييمييد  �لدكتور 
لل�صوؤون  �مليي�ييصيياعييد  �لييعييام  �لأمييييني 
�لإ�صلمية  �لييدول  �لقت�صادية.. 
ملو�كبة  �جليييهيييود  ميي�ييصيياعييفيية  �إىل 
�حللل،  �صناعة  �ييصييوق  تييطييور�ت 
و�ملييينيييتيييجيييات �حلييييييلل �لييييييذي بلغ 
يعادل  ميييا   2020 عييييام  حييجييمييه 
باأن  ويييقييدر  دولر،  تييرليييييون   7.2
ي�صل �إىل حو�يل 11.2 تريليون 

دولر بحلول 2028.
وتعد �لإمار�ت مرجعا دوليا لتبني 
حيث يلعب  “منظومة �حللل”، 

�لعاملية،  �لأ�يييصيييو�ق  يف  تناف�صيته 
بالإ�صافة �إىل تهيئة بيئة �لأعمال 
للم�صتثمرين  و�جليياذبيية  �ملنا�صبة 
يف �لدولة. ومثلت وز�رة �ل�صناعة 
دولة  �ملييتييقييدميية،  و�لييتييكيينييولييوجيييييا 
�لجتماع  �أعييييمييييال  يف  �لإميييييييييار�ت 
�إد�رة  ملجل�س  و�لييعيي�ييصييرييين  �لييثيياين 
ملعهد �ملو��صفات و�ملقايي�س للدول 
و�لذي   ،»SMIIC« �ل�صلمية 
مب�صاركة  �لثلثاء  �أعماله  �ختتم 
منظمات  و  �إ�ييصييلمييييية  دول  وفيييود 
�إقليمية ودولية ، و�لذي يهدف �إىل 
تفعيل �لتعاون و�لعمل �لإ�صلمي 
�لتقيي�س،  جمييييال  يف  �ملييي�يييصيييرتك 
تعزيز  على  ينعك�س  �ليييذي  �لأمييير 
و�ل�صناعي،  �لقييتيي�ييصييادي  �ليينييمييو 
�لتجارة  ميين  �ل�ييصييتييفييادة  وتعظيم 
�لأع�صاء.  �ليييييدول  بيييني  �لييبييييينييييية 
�صعادة  �ليييييدولييييية،  وفيييييد  وتييييير�أ�يييييس 
عييميير �ييصييوييينييع �ليي�ييصييويييدي، وكيل 

وفريدة  فينت�صرز”،  يو  تي  �أو  “�صي 
ثرو�ت  ملنتدى  �لعام  �ملدير  �لعجمي، 

لل�صركات �لعائلية. 
فعالياته  �لييييثيييياين  �ليييييييييوم  ويييييتييييابييييع 
“�إحد�ث  بييعيينييو�ن  حيييو�ريييية  بييجييليي�ييصيية 
�ملخرج  فيييييهييا  يييي�يييصيييارك  �لتغيري”، 
�لفيلم  خمييرج  تييربيييزي،  علي  �ل�صاب 
و�صون  “�صيزبري�صي”،  �لييوثييائييقييي 
�ملييوؤ�ييصيي�ييس و�ملدير  �ليي�ييصييريييك  دييينييييي�ييس، 
ثمار  “�صوق  لييي�يييصيييركييية  �ليييتييينيييفيييييييذي 
�لرئي�س  �لزعبي  و�إبر�هيم  �لبحر”، 
�صركة  ليييدى  لييل�ييصييتييد�ميية  �لتنفيذي 
تقدم  فيما  �لقاب�صة،  �لفطيم  ماجد 
“�لزوجة  كتاب  موؤلفة  �أنعام،  متيمة 
�جلل�صة  نا�صئة”  �صركة  �أ�ص�صت  �لتي 
“تقوي�س  بعنو�ن  �لثالثة  �حلييو�رييية 
يف  �لتفكري  �إعيييادة  �لنمطية:  �ل�صور 
�لفر�س يف  �لعد�لة وتكافوؤ  ديناميات 

عامل �ل�صركات �لنا�صئة«.

�سمان حقوق �ملبدعني
�ملدير  مولونيه،  عييايييدة  وت�صتعر�س 
للت�صوير  �أدي�س  لي”مهرجان  �ملوؤ�ص�س 
ومتكني  تعزيز  �صبل  �لفوتوغر�يف”، 
�ل�صناعات  قييطيياع  يف  �لأعيييميييال  رو�د 
�لإبد�عية يف �ل�صرق �لأو�صط و�لعامل، 
خلل جل�صة بعنو�ن “�أنا �أي�صاً ر�ئدة 

�أعمال: �صمان حقوق �ملبدعني« .

حتقيق �الأحالم و�لطموحات
ويييي�يييصيييارك ر�ئييييييد �لأعيييييميييييال و�ملييييييدرب 
لوي�س  �لأد�ء  بييتيينييمييييية  �ملييتييخيي�ييصيي�ييس 
“مدر�صة  كيييييتييييياب  ميييييوؤليييييف  هيييييييييياوز، 
قائمة  على  مبيعاً  �لأكيير  �لعَظمة” 
حول  روؤ�ه  تيياميييز،  نيييييويييورك  جمييليية 
و�لطموحات،  �لأحلم  �أهمية حتقيق 
و�لتاأثري يف �لآخرين و�لعامل، خلل 
�إلقائه خطاباً ملهماً بعنو�ن “�ل�صعي 

ور�ء �لعَظمة«.

•• ال�شارقة-الفجر:

�لعربية  �لإميييار�ت  دوليية  ��صتعد�د  مع 
�لوطني  بعيدها  للحتفال  �ملتحدة 
و�لذكرى �خلم�صني لتاأ�صي�صها، يناق�س 
�لأعمال يف  لريادة  �ل�صارقة  مهرجان 
�لييتييي حتمل �صعار  دورتيييه �خليياميي�ييصيية، 
“ملتقى �لنجوم” �لعو�مل �ملوؤثرة يف 
منو قطاع �ل�صركات �لنا�صئة خلل �لي 
 50 �ملقبلة، مب�صاركة نحو  50 عاماً 
�ملوؤثرين  �لأعييمييال  رو�د  من  متحدثاً 
و�لريا�صية  �لثقافية  و�ل�صخ�صيات 
و�لجيييتيييمييياعييييييية �لييي�يييصيييابييية، و�خليييييرب�ء 
وبح�صور  و�ليييييدوليييييييييييني،  �مليييحيييليييييييني 
�صركة  وموؤ�ص�س  �أعمال  ر�ئد   4000

نا�صئة يف خمتلف �لقطاعات.
تنطلق  �لييذي  �ملييهييرجييان،  وي�صت�صيف 
�جليييياري  نييوفييمييرب   22 �أعيييمييياليييه يف  
�لدكتور  مييعييايل  ليييييومييني،   وت�صتمر 
دولة  وزييير  �لفل�صي،  بالهول  �أحييمييد 
�ل�صغرية  و�مل�صاريع  �لعييمييال  لييريييادة 
بعنو�ن  جييليي�ييصيية  �ييصييميين  و�ملييتييو�ييصييطيية، 
“دولة �لإمار�ت يف 50 عاماً: نهو�س 
�أول�صون،  ماغنو�س  ويديرها  �أمة”، 
“كرمي”،  ل�صركة  �ملوؤ�ص�س  �ل�صريك 
حيث �صتناق�س �أهمية قطاع �ل�صركات 
�لنا�صئة ودوره �ملتنامي يف تعزيز �لنمو 
�لقت�صادي لدولة �لإمار�ت، و�صرورة 
�لأعمال  رو�د  من  �لقادم  �جليل  بناء 
من خلل �لرتقاء بالنظام �لتعليمي 
�لتغري�ت  ملييو�كييبيية  و�إعيييييييد�ده  �لييقييائييم 

�ملت�صارعة �لتي ي�صهدها �لعامل.
قبل  �نطلقته  منذ  �لأوىل  ولييلييمييرة 
�أبو�به  �ملهرجان  يفتح  �صنو�ت،  خم�س 
جلميع �لزو�ر يف �لدولة جماناً ليوفر 
�خلرب�ء  ميين  �ل�ييصييتييفييادة  فر�صة  لهم 
بيئات  مييييين  �لييييتييييجييييارب  و�أ�يييييصيييييحييييياب 
تعزيز  جانب  �إىل  خمتلفة،  وثقافات 
�لتو��صل فيما بينهم وتبادل �ملعارف، 

ويت�صمن برنامج �ليوم �لأول خطاباً 
ملاذ�  قدر�تك:  “تنمية  بعنو�ن  ملهماً 
�أعمال  ر�ئييد  �أن ت�صبح  يتوجب عليك 
وهي  نغوين،  بولني  تقدمه  ملهم”، 
خبرية تنمية ومن �أ�صهر �ل�صخ�صيات 
�ملوؤثرة يف �أ�صرت�ليا، وفي�صن لكياين، 
�لييتيينييفيييييذي ومييوؤ�ييصيي�ييس من�صة  �مليييديييير 

“مايند فايل” �لتعليمية. 

حقيقة �ل�سخ�سية �لقيادية 
�لثاين  ييييوميييه  �مليييهيييرجيييان  وييي�ييصييتييهييل 
“حقيقة  بييعيينييو�ن  حيييو�ريييية  بييجييليي�ييصيية 
�لناجحة”،  �لييقيييييادييية  �ليي�ييصييخيي�ييصييييية 
تييتيينيياول تيياأثييري جييائييحيية كيييورونيييا على 
�لقيادية  �ل�صخ�صية  �صمات  حتييديييد 
نيي�ييصييرييين �صقري،  �ملييتييميييييزة، مبيي�ييصيياركيية 
“يوك�س  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لعربي،  �ليييوطييين  يف  بورتيه”  نيييييتييا 
و�أمري فرحة، �ملوؤ�ص�س �مل�صارك ل�صركة 

يعترب  �ليييذي  �لفرت��صي”  “�لكون 
ع�صرنا  يف  عييياملييييييياً  �لأبييييييييرز  �ليييفيييكيييرة 
�حلييايل، وذلييك خييلل جل�صة حو�رية 
بعد  ميييا  �ييصييادميية:  “حقيقة  بييعيينييو�ن 
�لفرت��صي”،  �لييييكييييون  يف  �لييييو�قييييع 
�لأعمال  رو�د  ��صتفادة  �آلييييية  تناق�س 
ميين �لييو�قييع �لفييرت��ييصييي �ليييذي يتيح 
لييهييم �ليييو�يييصيييول لييلييعييمييلء و�مليييورديييين 
و�ليي�ييصييركيياء و�أ�ييصييحيياب �لييتييجييارب عرب 
من�صة و�حدة �صهلة ومتاحة للجميع، 
�أنتوين  من  كًل  �جلل�صة  وت�صت�صيف 
ل�صركة  �ملوؤ�ص�س  �ل�صريك  مييونييتييريد، 
�ملدير  �ملحيميد،  و�أنييييو�ر  “جومي”، 
يف  “ريبابليك”  �يييصيييركييية  يف  �ملييييييايل 
�أمريتا  و�لييفيينييانيية  �ليييعيييربيييي،  �ليييوطييين 
�ملدير  هيييد�يييصيييون،  و�ييصيييييمييون  �ييصيييييثييي، 

�لتنفيذي ل�صركة “ت�صيز«.

تطلعاتهم  حتييقيييييق  يف  ييي�ييصييهييم  مبييييا 
و��صتد�مة �أعمالهم.

حتديد �لهدف.. حتقيق �لطموح 
�لأول  �ليييييييييوم  فيييعييياليييييييات  وتييتيي�ييصييميين 
هو  “من  بيييعييينيييو�ن  حييييو�رييييية  جييليي�ييصيية 
�ملخاوف  تييتيينيياول  �لتغيري”،  �ييصييانييع 
و�ل�صغوطات �لجتماعية و�لتحديات 
�لأعمال  رو�د  يو�جهها  �لتي  �ليومية 
�لعرب يف �إد�رة م�صاريعهم، �إىل جانب 
ميينيياقيي�ييصيية عيييدد مييين �لييقيي�ييصييايييا �ملهمة 
�ملنطقة،  يف  �لأعييييمييييال  رو�د  ملييجييتييمييع 
�لإمار�تي  �لييفيينييان  ميين  كييل  مب�صاركة 
ر��صد �لنعيمي، ومنار �حلناي، �ملوؤ�ص�س 
�لإمار�تية  “�صكة”  ملجلة  �ل�صريك 

�ملخت�صة بالفنون و�لثقافة.
�لأعمال  ور�ئيييد�  �ملييغيياميير�ن  ويتحدث 

و�لبطلة  باركنج”،  “يل  ليي�ييصييركيية 
�لأثييقييال �لإمار�تية  �لأوملييبييييية يف رفييع 
�مل�صاركون  وي�صتعر�س  �حليييّد�د،  �آمنة 
تغليب  �أهمية  و�أفكارهم حول  روؤ�هييم 
نو�حي  و�لييعييقييل يف خمييتييلييف  �مليينييطييق 
و�لبتعاد  �لتحديات  لتجاوز  �حلييييياة 
عييين �لنيييفيييعيييالت �ليييتيييي قيييد تيييوؤثييير يف 
�لرئي�س  ويييقييدم  �حلا�صمة.  قر�رتهم 
�لتنفيذي و�ل�صريك �ملوؤ�ص�س لتطبيق 
مايكل  �ليي�ييصييهييري،  �ليييعيييامليييي  “كامل” 
�آكتون �صميث، جل�صة بعنو�ن “حافظ 
عييلييى هييدوئييك وتييابييع طييريييقييك: كيف 
يتحدث  حقيقة”،  �إىل  حلمك  حتول 
�لهدف  �أهيييمييييييية حتيييدييييد  عيييين  فيييييهييا 
و�ل�صعي �إىل حتقيقه من خلل و�صع 
�خلطط و�ل�صرت�تيجيات �ل�صتباقية 

�ملنا�صبة. 

يف  �صمرة،  وعمر  نييور  عمر  �مل�صريان 
خطاب ملهم بعنو�ن “نحو �لنجوم”، 
حيث ي�صاركان �جلمهور جتاربهما يف 
�لتحديات  ومو�جهة  �لعقبات  جتيياوز 
خلل رحلة حمفوفة باملخاطر مل�صافة 
�ملحيط  عيييرب  بيييحيييري  ميييييل   3000
�لأطل�صي، كما �صتقدم �جلل�صة درو�صاً 

لل�صباب يف قطاع ريادة �لأعمال. 

نظرة جديدة �إىل ر�ئد �الأعمال 
�ملييييادة:  فيييوق  “�لعقل  عييينيييو�ن  وحتيييت 
�لأعمال”،  ر�ئيييد  �إىل  جييديييدة  نييظييرة 
تيييتييينييياول جييليي�ييصيية حيييييو�ريييييية �لييييزيييييادة 
�ل�صحة  عيين  �حلييديييث  �ملييلييحييوظيية يف 
�لعامل،  �أنييييحيييياء  جييميييييع  يف  �لييعييقييلييييية 
حيييييث يييي�يييصيييارك يف �جلييليي�ييصيية كيييل من 
�ملوؤ�ص�س  �ل�صريك  ماكدونالد،  كريج 

موظفو �ليوم.. رو�د �لغد
بييا�ييصييل �لنحلوي،  كييل ميين  وييي�ييصييارك 
�صركة  يف  ليييليييتييينيييقيييل  �ليييييعيييييام  �مليييييديييييير 
�ملدير  عيييييد،  وكري�صتيان  “كرمي”، 
“د�ك  �ملييوؤ�ييصيي�ييس ليي�ييصييركيية  �لييتيينييفيييييذي 
رئي�س  �ليييييييمييياين،  و�أ�يييصيييمييياء  ليف”، 
ق�صم �ملنتجات يف �صركة “مامو بيه”، 
“موظفو  بييعيينييو�ن  حييو�رييية  جل�صة  يف 
نادي  درو�ييس من  �لغد:  رو�د  �ليييييوم.. 
�لتي  �ل�صبل  ملناق�صة  كارتيل”،  كرمي 
ميكن �أن ي�صلكها رو�د �لأعمال لو�صع 
�ييصييركيياتييهييم عييلييى طييريييق �ليينييجيياح من 
�لأمثل يف  �لبتكار و�ل�صتثمار  خلل 

�ملو�رد �لب�صرية.

مفهوم �لكون �الفرت��سي
وي�صلط �ملهرجان �ل�صوء على مفهوم 
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�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
�إعالن بالن�سر 

دعوة حل�سور �جتماع خربة ح�سابية عن بعد
 يف �لدعوى رقم رقم 2021/2925 مدنی جزين - �ل�سارقة

�ل�صارقة �لإحتاديية �لإبتد�ئية  �أنيا / تامر عبد�حلمييد ميميدوح خبييري ح�صيابي مكليف مين قبيل مقيام حمكمية  ب�صيفيتى 
�ملوقرة باإجر�ء �خلربة �حل�صابية يف �لدعوى رقم 2021/2925 مدين جزئي �ل�صارقة.

�ملرفوعة من �ملدعية / �أجرة �ل�صارقة.
�صد - �ملدعى عليه / حممد عمري ر�نا حممد �ر�صاد

للإجتمياع  �ملذكورة  باليدعيوى  علييه  �مليدعى  يي�صيفته  �ر�صياد  حمميد  ر�نا  عميير  حمميد   / �ل�صيد  دعيوة  قررنيا  قيد  فاإننيا 
�ملو�فيق  �لييقيييييادم  �لييثييلثييييياء  يييييوم   atmauditing@gmail.com �لإليييكيييرتوين  �لييربييييييد  عبير  �خلبيير  ميييييع 
�حلاديية ع�صير �صييباحاً )11:00( عبير بيرنيامج �لتو��صيل ZOOM مين خيلل �لر�بط  �ل�صاعة   09/11/2021

�لتايل
https://us04web.zoom.us/j/76618893409?pwd=Z05IajZuWTY5alVYTk5oTWtDNmlxdz09

�أو �لإت�صال علي هاتف رقم 04/2517720 وذلك لتقدمي مالديكم من م�صتند�ت �أو دفوع �أو مذكر�ت
�خلبري �حل�سابي
 تامر عبد�حلميد ممدوح

�إجتماع خربة 

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - بريتوكان كا�ساهون وولديهاور�يات   
مدين   SHCEXCICIVS2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002779/ 

�إىل �ملحكوم عليه : بريتوكان كا�صاهون وولديهاور�يات  
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ حممد عقيل علي ح�صن �لزرعوين  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامل �لر�صوم و�مل�صاريف 63662.0 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعله خلل )15( يوما من 
تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�صور جل�صة يوم - �ملو�فق - �ل�صاعة - �مام �ملحكمة �ملذكورة ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن �ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
�إعالن بالن�سر 

حل�سور �جتماع جلنة �خلربة 
يف �لدعوى رقم : 264 ل�سنة 2021 – جتاري كلي دبي

�ل�صادة /  �ملدعى عليها : بلل للنقل �لعام �س.ذ.م.م 
فاك�س : 043479077 هاتف : 043477766  

E-MAIL: mail@bilaltransport.com
بالإ�صارة �ىل �لدعوى �ملذكورة عاليه )و�ملرفوعة من / �صركة كلد�ري لل�صاحنات و�ملعد�ت �لثقيلة �ملحدودة �س.ذ.م.م( 

�صدكم ، و�ل�صادر فيها حكم مقام حمكمة دبي �لبتد�ئية بجل�صة 29/9/2021 ، بندب جلنة خربة ح�صابية.
: )zoom( فقد تقرر خماطبتكم حل�صور �جتماع جلنة �خلربة بالت�صال �ملرئي عرب برنامج

تاريخ �لجتماع : �لأربعاء �ملو�فق 10/11/2021
وقت �لجتماع : �ل�صاعة 3:00 ع�صر�ً

عرب �لر�بط �لتايل :
https://us05web.zoom.us/i/88519791171?pwd=K1V0RUdhMU03OFpGM0hxbUI2dzM4QT09
�آملني ح�صوركم �لجتماع باملوعد �ملحدد وتقدمي ما لديكم من م�صتند�ت ومذكر�ت عرب �لربيد �لإلكرتوين ، ويف حالة 

عدم ح�صور �أي من �لطرفني فاإن �خلربة �صتبا�صر �أعمالها وفقاً لل�صلحيات �ملخولة لها. 
وتف�صلو� بقبول و�فر �لتحية ،،،

عن جلنة �خلربة / �خلبري / عادل عبد �جلبار �آل على  - للتو��صل : 045916664

�إجتماع خربة 

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
لدى مقام �لكاتب �لعدل مبحاكم دبي ،،، �ملوقر 

�إنذ�ر عديل رقم )2021/219648(
 )2021/8696(

مقدم من : �ملنذرة : بنا�س لتجارة مو�د �لبناء �س ذ م م
PANACHE BUILDING MATERIALS TRADING LLC 

بوكالة �ملحامي / يو�صف �حلمادي
�صد / �ملنذر �ليها : �بك�س للأعمال �لفنية �س ذ م م

APEX TECHNICAL SERVICE OWEND BY ZAHRA SAJWANY ONE PERSONE COMPANY LLC
�ملو�صيوع / �إعلن �إنذ�ر عديل بالن�صير

مبوجب تعاملت جتاريه بني �ملنذره و�ملنذر �ليها عباره عن توريد مو�د بناء تر�صد بذمة �ملنذر �ليها ل�صالح �ملنذره مبلغ 
وقدره 296،412،26 درهم وذلك وفقا للإقر�ر �ملوقع و�ملزيل بختم �ملنذر �ليها وهي �إجمايل قيمة �ملطالبة. لذ� فاإننا 
بهذ� �لإنذ�ر نخطركم ، وذلك باأن تقومو� ب�صد�د �ملبلغ �مل�صتحق يف ذمتكم و�لبالغ 296،412،26  )مئتان و�صته وت�صعون 
�لف و�ربعمائه و�ثنى ع�صر درهم و�صته وع�صرون فل�س( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �صنوياً من تاريخ �ل�صتحقاق 
وحتى �ل�صد�د �لتام وذلك خلل خم�صة �يام من تاريخ ن�صر هذ� �لإنذ�ر، و�إل فاإننا �صنلجاأ ملقا�صاتكم وفقا للقانون و �إتخاذ 
�لإجر�ء�ت �للزمة و�لكفيلة بحفظ حقوق موكلنا ، مع حتميلكم كافة �لتكاليف �لناجمة عن �إجر�ء�ت �لتقا�صي من ر�صوم 

و�تعاب حماماة وغريها.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8932(

�ملنذر: جلف �كتف �نرتنا�صيونال - �س.ذ.م.م
�ملنذر �ليه �لأول : نور �لبيان للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

�ملنذر �ليه �لثاين : جم�صيد علي �كرب مياهي - �ير�ين �جلن�صية
فييييياإن �ملييينيييذر ييينييذركييم مبيييوجيييب هييييذ� �لنييييييذ�ر بيييدفيييع مييبييلييغ �ملييديييونييييية بقيمة 
ويحتفظ  �يام   5 خم�صة  مهلة  مينحكم  ذلك  ومبوجب  درهم   2،487،464
كامل مبطالبة �ملنذر �ليه بالتعوي�س و�لعطل و�ل�صرر و�إل �صوف ي�صطر �ملنذر 
لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �صده مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�صائية مع 

حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8928(

�ملنذره / �مل�صتقبل ل�صناعه �ل�صقالت و�لملنيوم )�س.ذ.م.م(
�ملنذر �ليهما : 1 - بر�يت لتجاره �لملنيوم و�لزجاج )�س.ذ.م.م(

 2 - �مرجيت �صينك جورديال �صينك - هندي �جلن�صيه ب�صفته �ملوقع علي �ل�صيك
�ملو�صوع : تكليف بالوفاء مببلغ 112.502.57 درهم 

)مائه و�ثنا ع�صر �لف وخم�صمائه و�ثنان درهم و�صبعه وخم�صون فل�صا(
و عليه ، فاإننا نيابة عن �ملوكلني نكلفكم وننذركم ب�صرورة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمتكم 
و �لبالغ 112.502.57درهم )مائه و�ثنا ع�صر �لف وخم�صمائه و�ثنان درهم و�صبعه 
وخم�صون فل�صا( و ذلك خلل مدة ل تتجاوز خم�صه �يام من تاريخ �لعلن بالن�صر، و 
�إل فاإنه �صن�صطر �إىل �إتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �للزمة بحقكم للحفاظ على حقوق 

موكلينا مع ت�صمينكم �لر�صوم و �مل�صروفات و كامل �تعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8913(

�ملنذر: بنك �إت�س �إ�س بي �صي �ل�صرق �لو�صط �ملحدود
�ملنذر �إليه: �لعربيه نوريه مقنني - �جلز�ئر

86،357.28 درهم �إمار�تي” وقدره  مبلغ  ب�صد�د  �إخطار   : “�ملو�صوع 
�إمار�تي  86،357.28 درهم  و قدره  �صيد�د مبلغ  �إليها ب�صرورة  �ملنذر  �ملنذر  يخطر 
بعقد  �ملتعلقة  �ل�صهرية  �لأق�صاط  �صد�د  يف  �لتاأخري  نتيجة  بذمتكم  �ملرت�صيد  قيمة 
�صالون  �ملركبة  و�صف   -  2019 �ل�صنع  �صنة   -  30 كيو  �نفينيتي  �ملركبة  متويل 
�أ�صود - رقم �للوحة 61042 خ�صو�صي W دبي، و�ملمولة ل�صاحلكم  - لون �ملركبة 
من قبل �ملنذر. وذلك خلل موعد �أق�صاه )�صبعة �أيام(  من تاريخ تبليغكم بهذ� �لأنذ�ر 
�لعدىل، و �إل �صوف ي�صطر �ملنذر �أ�صيفا لتخاد �إجر�ء�ت بيع �ملركبة �ملذكورة �أعله، مع 

حتميل �ملنذر �إليها كافة �لر�صوم و�مل�صاريف و �لفو�ئد.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8910(

�ملنذر : بنك �إت�س �إ�س بي �صي �ل�صرق �لو�صط �ملحدود
�ملنذر �إليه : جوناتان �صارل �صام�صون - بريطاين �جلن�صية

�إمار�تي” درهم   128،624.60 وقدره  مبلغ  ب�صد�د  �إخطار   : “�ملو�صوع 
يخطر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�صرورة �صد�د مبلغ و قدره 128،624.60 درهم �إمار�تي 
قيمة �ملرت�صد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد متويل 
�ملركبة  لون   - كوبيه  �ملركبة  و�صيف   -  2019 �ل�صنع  �صنة   - ت�صالنجر  دودج  �ملركبة 
رمادي - رقم �للوحة 93565 خ�صو�صي L دبي، و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر. 
وذلك خلل موعد �أق�صاه )�صبعة �أيام( من تاريخ تبليغكم بهذ� �لأنييذ�ر �لعدىل، و�إل 
�صوف ي�صطر �ملنذر �أ�صيفا لتخاد �إجر�ء�ت بيع �ملركبة �ملذكورة �أعله، مع حتميل �ملنذر 

�إليها كافة �لر�صوم و�مل�صاريف و �لفو�ئد.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8930(

�ملنذر  1 - �أيكونيك ديفيلو مبنت�س مليتد 
�صركة ريليابيلتي للتجارة ذ.م.م وميثلها مديرها وحيد حممد ح�صيني هر�ت، �إير�ين �جلن�صية  -2

1- بهنام غلم ر�صا بهمني - �إير�ين �جلن�صية  �ملنذر �ليهم   : 
2- بهمني جروب - �س.ذ.م.م.  

3- غلمر�صا مرت�صي بهمني - �إير�ين �جلن�صية  
بينهما بوجوب  بالت�صامن فيما  و�لثانية  �لأول  �ليهما  �ملنذر  ينبهون على  �لنييذ�ر  �ملنذرين مبوجب هذ�  فاإن 
�صد�د مبلغ 48،000،000 درهم )ثمانية و�أربعني مليون درهم( للمنذر مع �لفائدة �لقانونية بو�قع  %24 
�صنوياً من تاريخ �لمتناع عن �صد�د �لأق�صاط يف 1/4/2018 ، و�لتنبيه على �ملنذر �ليه �لثالث بالت�صامن 
مع �ملنذر �ليهما �لأول و�لثانية باأن ي�صددو� للمنذرين مبلغ 40،000،000 درهم )�ربعني مليون درهم( من 
�جمايل �ملبلغ �ملرت�صد ، مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 24% �صنوياً من تاريخ �لمتناع عن �صد�د �لأق�صاط يف 
5 �أيام من تاريخ �لعلن و�إل �صوف ي�صطر �ملنذرين  وذلك خلل   ، �لتام  �ل�صد�د  تاريخ  1/4/2018 وحتى 
لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �صدكم و��صت�صد�ر �مر �لد�ء و�ملطالبة بالتعوي�س مع حفظ كافة حقوق �ملنذرين 

�لأخرى، و�لز�مكم بكافة �لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم �لإنذ�ر )8892/2021(
�ملنذر: عبد �هلل حممد �أمني �لعبد�هلل - �مار�تية �جلن�صية 

بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �صيف ماجد �ملطرو�صي.
�صد / �ملنذر �ليه :- رونه لبوت ر�نه - فلبينية - �جلن�صية

تتوجه �ملنذر بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها لإنذ�رها بالآتي: -  
ب�صرورة �صد�د مبلغ وقدره=/ 23،660 درهم مف�صلة على �لنحو �لتايل )مبلغ وقدره = 21،660 
 2018/2/9 وحتى   2017/2/10 �لفرتة من  �مل�صتحق عن  �لإيجار  بدل  درهييم متثل جزء من 
قيمة �ل�صيكني رقمي ) 000005 - 000001( �ملرجتعني من �لبنك �مل�صحوبني عليه وذلك ب�صبب 
عدم كفاية �لر�صيد لدى �لبنك + مبلغ وقدره =/ 2،000  درهم غر�مة رجوع �ل�صيكني وفق �لبند 
�تخاذ  �إيل  نلجاأ  و�إل �صوف  �لإخييطييار  تبلغكم بهذ�  تاريخ  �أيييام من  �لعقد وذلييك خم�صة  11 من  رقييم 
�لإجر�ء�ت �لقانونية �صدكم مع حفظ حق �ملنذرة يف �ملطالبة ببدل �لإيجار و�لإخلء عن فرتة �صغل 

�ملاأجور و �صد�د �ملرت�صدة يف ذمتكم و �لر�صوم و �مل�صاريف.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم �لإنذ�ر )8890/2021(
�ملنذر : عبد �هلل حممد �أمني �لعبد�هلل �مار�تية �جلن�صية. 

بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �صيف ماجد �ملطرو�صي.
�صد / �ملنذر �ليه :- فينود مونديا ديكاندي �صويكوتي مونديا  هندي �جلن�صية

تتوجه �ملنذر بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها لإنذ�رها بالآتي:
 13،200  = وقيييدره  )مبلغ  �لييتييايل  �لنحو  على  مف�صلة  درهييم   14،520/= وقيييدره  مبلغ  �ييصييد�د  ب�صرورة 
 2018/11/24 وحتى   2017/11/25 من  �لفرتة  عن  �مل�صتحق  �لإيجار  بدل  من  جزء  متثل  درهييم 
قيمة �ل�صيكني رقمي )000004 - 000006( �ملرجتعني من �لبنك �مل�صحوبني عليه وذلك ب�صبب غلق 
و�لتي متثل  لغلق �حل�صاب  �ل�صيكني  رجييوع  درهييم غر�مة   1320 وقييدره =/  + مبلغ  �لبنك  لييدى  �حل�صاب 
�أيييام من تاريخ تبلغكم بهذ�  12 من �لعقد وذلك خم�صة  10% من قيمة �ل�صيكني وفق �لبند رقم  ن�صبة 
ببدل  �ملطالبة  يف  �ملنذرة  حق  حفظ  مع  �صدكم  �لقانونية  �لإجييير�ء�ت  �تخاذ  �إيل  نلجاأ  �صوف  و�إل  �لإخطار 

�لإيجار و�لإخلء عن فرتة �صغل �ملاأجور و �صد�د �ملرت�صدة يف ذمتكم و �لر�صوم و �مل�صاريف. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8927(

�ملنذر : حم�صن �صم�س �قا جاين ف�صاركي - �إير�ين �جلن�صية
�ملنذر �ليه �لأول : جرين جرو لتجارة �لبرتوكيماويات �س.ذ.م.م

�ملنذر �ليه �لثاين : عبد�هلل �صالح عبيد �ل�صاري - عماين �جلن�صية
�ملنذر �ليه �لثالث : كمال عبد�هلل �صالح �ل�صاري – عماين �جلن�صية

 1000000 بقيمة  �ملديونية  مبلغ  بدفع  �لنيييذ�ر  هييذ�  مبوجب  ينذركم  �ملنذر  فييان 
درهم ومبوجب ذلك مينحكم مهلة خم�صة 5 �يام ويحتفظ كامل مبطالبة �ملنذر �ليه 
بالتعوي�س و�لعطل و�ل�صرر و�ل �صوف ي�صطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية 
�صده مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�صائية مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�صوم وم�صاريف 

�لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
 �عالن بالن�سر

�ملخطر: منري �لزمان غوين مياه - بنغلدي�س �جلن�صيه، 
�أحمل هويه رقم 784-1979-9209219-3 

�ملخطر �إليه : جورومورتى كاروبايان - هندي �جلن�صية
�لعنو�ن / �إمارة عجمان منطقة �ل�صناعية -2 - مطعم كتماندو دربار 

موبايل 0559240549/ 0566501853 رقم مكاين 4765408743 
�ملو�صوع/ �خطار عديل - �صيكات

�أحيط علم �صعادتكم باأنني قمت با�صتلم �صيك عدد )1( من �ملخطر �إليه:
�ل�صيك رقم )0034( مببلغ )50،000( خم�صون �لف درهم بتاريخ 19/08/2021 على بنك 

�أبوظبي �لتجاري.
لذلك : وطبقاً لأحكام �ملادة )143( من قانون �لإجر�ء�ت فاإن �ملخطر يكلف �ملخطر �إليه بالوفاء 
�لإجر�ء�ت  �إتخاذ  طائلة  حتت  تاريخه  من  �أيام  خم�صة  خلل  للمخطر  كامل  �ملبلغ  هذ�  و�صد�د 
�لقانونية �لتي حتفظ له حقه مبا فيها �إقامة �لدعوى �لق�صائية للمطالبة باملبلغ مع حتمله كافة 

ر�صوم �لتقا�صي و�أتعاب �ملحاماة �إن وجدت.
�لكاتب �لعدل

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

��صم �ل�صركة :  �لطبق �لطائر للإلكرتونيات �س.ذ.م.م ، رقم �لرخ�صة  624875 ، �لعنو�ن : �صارع �مل�صلى 
خلف �صاحة �ل�صفا حمل رقم 1 ملك هلل عبيد هلل - �ل�صارقة

�ل�صكل �لقانوين : ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري : 148382

��صم �مل�صفي �ملعني : حمد للمحا�صبة و�لتدقيق
لديها  �لتجاري  �ل�صجل  �ليتاأ�صري يف  باأنه قد مت  �ل�صارقة  �لإقت�صادية يف  �لتنمية  د�ئييرة  تعلن  مبوجب هذ� 

باإنحلل �ل�صركة �ملذكورة �أعله وبتعيني �مل�صفي �ملذكور �أعله للقيام بت�صفية �ل�صركة
تاريخ �لقر�ر : 2021/11/1 ، تاريخ ت�صديق �لقر�ر : 2021/11/2

وعلى كل من لدية �أي �إعرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف �لعنو�ن �لتايل م�صطحبا معه كافة 
�مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن. 

�لعنو�ن : مكتب رقم B 305 ، ملك موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد �آل مكتوم للأعمال �خلريية – برج ديرة – 
�لرقة – ميد�ن بني يا�س ، �لهاتف : 2349534 – 04 ، متحرك : 8124000 – 052

 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  �ل�سارقة 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

��صم �ل�صركة :  �لطبق �لطائر للإلكرتونيات �س.ذ.م.م ، رقم �لرخ�صة  624875 ، �لعنو�ن : �صارع �مل�صلى 
�ل�صارقة  - هلل  عبيد  هلل  ملك  خلف �صاحة �ل�صفا حمل رقم 1 

�ل�صكل �لقانوين : ذ�ت م�صوؤولية حمدودة 
رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري : 148382

��صم �مل�صفي �ملعني : حمد للمحا�صبة و�لتدقيق
لديها  �لتجاري  �ل�صجل  �ليتاأ�صري يف  باأنه قد مت  �ل�صارقة  �لإقت�صادية يف  �لتنمية  د�ئييرة  تعلن  مبوجب هذ� 

باإنحلل �ل�صركة �ملذكورة �أعله وبتعيني �مل�صفي �ملذكور �أعله للقيام بت�صفية �ل�صركة
تاريخ �لقر�ر : 2021/11/1 ، تاريخ ت�صديق �لقر�ر : 2021/11/2

وعلى كل من لدية �أي �إعرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف �لعنو�ن �لتايل م�صطحبا معه كافة 
�لإعلن هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوما  �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خلل 45 

�آل مكتوم للأعمال �خلريية – برج ديرة –  B ، ملك موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد  �لعنو�ن : مكتب رقم 305 
�لرقة – ميد�ن بني يا�س ، �لهاتف : 2349534 – 04 ، متحرك : 8124000 – 052

 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  �ل�سارقة 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

Date 7/ 11/ 2021  Issue No : 13385
Notification Memo by Publication to the Judgment Debtor Sharjah Federal Court - 
Civil Execution Court - Birtukan Kasahun Wawaldaihawrayat Notice For Payment 

in the Case No. SHCEXCICIVS2021/0002779, Civil Execution
To:
The Judgment Debtor: Mr./Ms. Birtukan Kassahun Woldehawariat
Whereas,on_/_/___ a copy of the attached judgment has been issued against you in favor 
of the plaintiff (judgment creditor) Mr. Muhammad Aqil Ali Hassan Al-Zarouni, United 
Arab Emirates nationality, in the lawsuit referred to above.
Whereas, the said judgment creditor has submitted an application to execute the said 
verdict and paid the specified fee thereof. And in view of the above judgment to be 
executed as follows: • The total amount including charges and expenses of 63662.0
IN WITNESS WHEREOF, You are requested to execute what contained in the executive 
bond referred to above within fifteen (15) days from the date you were notified of the this 
notice. In case of failure, you will be enforced to appear a hearing on at _am/pm before 
the said court and in case of failure, the court will take against you the compulsory 
enforcement measures prescribed by law.
Judge: Wael Ahmed Abdullah
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 7/ 11/ 2021  Issue No : 13385
Capacity – Notifier - Name: Monir Uzzaman Goni Maih
Nationality: Bangladesh - UAE ID: 784197992092193
Address: Monir@1979
Capacity – Notified - Name: Gurumuthi Karuppaiyan, 
Mob: 0566501853/ 0559240549 , Nationality: India
UAE ID: 784197141816922
Address: Katmandu Dirbar Restaurant Industrial area 2 - Ajman

Subject/ Notary Notice - Checks
I am informed, Your Excellency, that I have received a check number (1) from the 
notified: Check No. (0034) in the amount of (50,000) fifty thousand dirhams dated 
19/08/2021 on Abu Dhabi Commercial Bank.
So: In accordance with the provisions of Article (143) of the Procedures Law, 
the notifier shall instruct the notified to fulfill and pay this amount in full to the 
notified within five days from its date, at the risk of taking legal measures that 
preserve his right, including filing a lawsuit to claim the amount, while bearing all 
litigation fees and attorney fees, if any..
Notary Public

Notification by Publication

Date 7/ 11/ 2021  Issue No : 13385
Dubai Courts of First Instance

Notification of Payment by Publication
In lawsuit No. 559/2021/208-Civil execution

Sixth Executive Circuit No. 227
Case Subject: executive of Judgment issued in lawsuit No.544/2020 Civil General, to 
pay amount (DH 233801) including fees and expenses.
The Claimant: King of Aisa General Transport LLC
Represented by its manager: Mohamed Arshad Deen Mohamed
Address: UAE - Emirate of Dubai - Al Wasl Dubai -Sheikh Zayed St-Emgate Building-
apartment No.111- next to Business Bay Metro Station.
The Defendant:   1- Habib Ur Rahman Said Akbar - Capacity as: Defendant
2- Rafi Ullah Ghulam Jelani - Capacity as: Defendant
3- Sultan Bin Said - Capacity as: Defendant
Notification Subject: The above-mentioned executive lawsuit has been field against you 
and obligated you to pay the executed amount of DH 233801 to the claimant or the court 
treasury. Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the case 
of non compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of 
notification of Publication.
Prepared by Halema Mohamed Al-Baloshi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 7/ 11/ 2021  Issue No : 13385

Legal Notice by Publication 
(8932/2021)

The Warner : 1- Gulf Active International
The First Warnees: Noor Albayan General Trading LLC.
The First Warnees: Jashmid Ali Akbar Meyahi Iranian National.
According to, this notice the warner warning you to pay the due 
amount of DHs 2.487.464
Accordingly, he gives you a period of 5 days, and he fully retains 
the warnee's claim for compensation, failure and damage, otherwise 
the warner will be forced to take all legal procedures against him, 
including Filing a lawsuit with the warnee being charged with all 
litigation fees and expenses and attorneys' fees.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 7/ 11/ 2021  Issue No : 13385
2568/2021/11, Civil – Partial

Notification by Publication Details
To Defendant : 1-MAJESTIC HR CONSULTANCY LLC.
Unknown place of residence
Whereas The Plaintiff: Muna Abdulla Mohammed Ali Alshehhi, has filed the Case 
against you, and it subject as follows:
The Plaintiff seeks from the Esteemed Court the following:
First: To register the Case, set the nearest session to consider it and notify the Defendant 
of a statement of claim and the session's date. Civil Dispute No. 2021/3144.
Second: To obligate the Defendant to return an amount of AED 8,000 (eight thousand 
dirhams) and compensation in the amount of AED 1000 (one thousand dirhams) for 
breach of contract terms, in addition, the delay interest at 9% from the date of filing 
the case until full payment. Third: Obligate the Defendant to pay fees, expenses and 
attorney's fees. Therefore, a hearing is scheduled on Thursday, 11 / 11 / 2021 at 09:00 
am at Case Management Office (BUILDING DESC&) and then you or your legal 
representative is hereby required to attend, you must submit your memorandums or 
documents to the Court at least three days before the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 7/ 11/ 2021  Issue No : 13385
Legal Notice by Publication

(8930/2021)
The Warner: 1- Iconic Developments Limited
2- Reliability Trading Company LLC, represented by its manager: Wahid Mohammed 
Hosseini Harat, Iranian National
The Warnees: 1- Behnam GholamReza Bahmani - Iranian National.
2- Bahmani Group LLC,   3- GholamReza mortaza Bahmani - Iranian National.
According to, this notice the warners warning the first and second warnees, jointly with 
each other, to pay the amount of DHS 48,000,000 (DHS forty-eight million) to the warner 
with legal interest at the rate of 24% annually from the date of refraining to pay the 
installments on 1/4/2018, and warning The third warnee, jointly with the first and second 
warnees, to pay for the warners an amount of DHS 40.000.00 (DHS Forty million) of 
the total due amount, with legal interest at the rate of 24% annually from the date of 
refraining to pay the installments on 1/4/2018 until the date of full payment, within 5 days 
from the date of the notification, otherwise the wardens will have to take legal procedures 
against you and issue a payment order and claim compensation with preserving all the 
other rights of warners, and obligating you to all charges, expenses and fees.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 7/ 11/ 2021  Issue No : 13385
Dubai Courts of First Instance

Notification of Payment by Publication
In lawsuit No. 7671/2021/207-Civil execution

Sixth Executive Circuit No. 227
Case Subject : executive of Judgment issued in lawsuit No. 12/2020 Civil General, to 
pay amount (DH 3.050.015) including fees and expenses.
The Claimant: Roberto Sciorilli
Address: UAE - Emirate of Dubai - Al Wast- Dubai -Sheikh Zayed St-Emgate Building 
- Al Mezaneen apartment - AM04- Business Bay Metro Station by Attorney \ Khadija 
Sahil. Represented by: Khadija Sahil Hassan Khalfan Asaady.
The Defendant: 1- Brendan Smith  Capacity as: Defendant
2-Deals On Wheels Used Automobile Trading LLC Capacity as: Defendant
3- Mohamed Reza Ansar Ali Kassam Ali Abdullah Capacity as: Defendant
Notification Subject: The above-mentioned executive lawsuit has been field against you 
and obligated you to pay the executed amount of DH 3050015.00 to the claimant or the 
court treasury. Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in 
the case of non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from the 
date of notification of Publication.
Prepared by Hessa Mohamed Al-Baloshi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 7/ 11/ 2021  Issue No : 13385
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008115 civil (partial)

To the defendant: Badar Munir Muhammad Akram
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street 
Sharjah, Taxi Drivers residence building, mobile no. 0529025139
You are assigned to attend the hearing 10/11/2021 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 6) in person 
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all 
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
The Claim: 
The Department of Country Cases at the Ministry of Justice, on behalf of the plaintiff (Sharjah 
Taxi), is requesting the esteemed court based on the foregoing and what your justice deems 
appropriate to rule on the following:
First: Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the 
defendant.
Second: Obligate the defendant to pay an amount of (12276.79 dirhams) Twelve thousand two 
hundred seventy-six dirhams and seventy-nine fils, and the legal interest at 12% from the date 
of the judicial claim until the date of full payment.
Third: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
Judicial Services Office 
Aisha Ibrahim Alharmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

�لعدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - فارجي�ص مينبار�مبيل توما�ص 
مدين  SHCEXCICIVS2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002780/ 

�إىل �ملحكوم عليه :فارجي�س مينبار�مبيل توما�س
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ:- حممد عقيل علي ح�صن �لزرعوين ، �جلن�صية �مار�تي 
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
�ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع 

�لكلي �صامل �لر�صوم و�مل�صاريف 106822 .
�أعله خلل )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذ�  �إعلنكم   / �إعلنك  تاريخ  يوما من 

�ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

�صعادته  عن  للجودو  �لييدويل  �لحتيياد  رئي�س  فايزر  ماريو�س  �لنم�صاوي  عرب 
بعودة �أ�صرة �جلودو لعا�صمة دولة �لإمار�ت �أبو ظبي للم�صاركة يف بطولة �أبو 
ظبي "�خلم�صني " جر�ند �صلم للجودو لعام 2021 ، و�لتي ينظمها �حتاد 
�آل نهيان،  ز�يييد  �ل�صيخ هييز�ع بن  �لإميييار�ت للم�صارعة و�جلييودو برعاية �صمو 
�أبو ظبي  �أبوظبي، وبدعم من جمل�س  نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمييارة 
من  �لفرتة  خلل  تقام  و�لتي  للجودو،  �لييدويل  �لحتيياد  وباإ�صر�ف  �لريا�صي 

نوفمرب �حلايل ب�صالة »�أرينا« �لريا�صية مبدينة ز�يد �لريا�صية   28 –  26
يف �أبوظبي  و�لتي تتز�من مع �حتفالت �لبلد بالعيد �لوطني لعام 2021، 

و�لعيد �لي 50 عاماً " �ليوبيل �لذهبي "  لدولة �لأمن و�لأمان .
�لت�صامن  يف  للجودو  �لييدويل  �لحتيياد  يف  جنحنا  لقد  فايزر  ماريو�س  وقييال 
خيييلل �لييفييرتة �ملييا�ييصييييية �ل�صعبة لييتيياأتييي جييوليية �أبيييو ظييبييي مييتييز�ميينيية مييع عده 
يف  جنحت  �لييتييي  �خل�صو�س  وجييه  على  �جليييودو  لريا�صة  وخييا�ييصيية  منا�صبات 
IJF، �لتي �صاهمت يف �حلد من �نت�صار �لوباء، لتتجدد  تطبيق بروتوكولت 
و�لتناف�س  �لتحدي  م�صار  يف  ��صتمر�ر�  �صلم  جر�ند  �أبوظبي  يف  �لحتفالية 

�خلليج  بو�بة  من  �نطلقا  باري�س  لأوملبياد  �ملوؤهلة  للت�صفيات  يتطلع  و�لكل 
�لعربي نحو �لعامل.

لنجاحات  مو��صلة  ناجحة  �لت�صامن  عييام  بطولة  تكون  �أن  – �أمييل  و�أ�ييصيياف 
�ل�صو�بط  بف�صل  و�ملتطوعني  و�ملنظمني  للم�صاركني  �آمنة  ،كذلك  �أبوظبي 
�لييتييي عرفت  �لييييدول  مييقييدميية  �لإمييييييار�ت يف  دولييية  ميين  �لييتييي جعلت  �ل�صحية 
بالإجر�ء�ت �ل�صحية �لوقائية ..و�ختتم رئي�س �لحتاد �لدويل حديثه ملوقع 
�لحتاد �لدويل للجودو موجها �لتهنئة ل�صعادة حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�س 
�حتاد �لإمار�ت للم�صارعة و�جلودو �صفري �لحتاد �لدويل لل�صد�قة و�ل�صلم 

و�لإن�صانية رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة مبنا�صبة �لعيد �خلم�صني و�ليوم 
�لوطني لدولة �لإمار�ت تز�منا مع فعاليات �لبطولة و�صكره على �لنجاحات 
�للعبة على  �صاهم يف دفع م�صرية  �لتي ظل يقدمها �لحتيياد مما  �لتنظيمية 
م�صتوى �ملنطقة . يذكر بان باب �لت�صجيل للم�صاركة يف بطولة �أبوظبي عرب 
موقع �لحتاد �لدويل للجودو ما ز�ل مفتوحا وقد بلغت عدد �لدول �مل�صاركة 
حتى �لآن قبل " 19 " يوما من موعدها  35 دولة من خمتلف �لقار�ت من 
�لت�صجيل حتى  و�ملغرب وتون�س وي�صتمر  �لإمييار�ت  3 دول عربية وهي  بينها 

. �حلايل   21/11

هناأ حممد بن ثعلوب

     ماريو�س : �أبوظبي بهرتنا بتعدد ثقافتها وكرم �سيافتها وح�سن تنظيمها
تقدم 35 دولة للم�ساركة يف بطولة �أبو ظبي »�خلم�سني« للجودو منها 3 عربية 

�ختيار 30 م�ساركا من 17 دولة 
للن�سخة �لثامنة من رحلة �لهجن

•• دبي-وام:

�إد�رة �لفعاليات يف مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث،تو�فد� غري  �صهدت 
م�صبوق يف �أعد�د �ملنت�صبني هذ� �ملو�صم يف خ�صم ��صتعد�د�تها �إىل �لن�صخة �لثامنة 
ميثلون  �صخ�صا،   298 �أ�صل  من  م�صاركا   30 �ختيار  ومت  �لهجن.  رحلة  من 
�لتي نظمتها  و�لهجن  �ملطايا  �لتدريب على ركوب  �لتحقو� برب�مج  دوليية،   17
بطلباتهم  تقدمو�  ثم  ومن  �ملا�صية،  �لقليلة  �لأ�صهر  يف  باملركز  �لفعاليات  �إد�رة 
�مل�صي قدما يف  �ملركز على  ليوؤكد حر�س  �لإعييلن  �لرحلة. وجاء  للم�صاركة يف 
تاأ�صيل �ملوروث �ملحلي وتعزيزه ون�صره و�صط كافة �جلن�صيات �ملقيمة يف �لدولة 
للرت�ث  بو�بة  عرب  �ملتحدة  �لعربية  �لإمييار�ت  على  �لتعرف  فر�صة  لهم  و�إتاحة 
بن  حمد�ن  مركز  يف  �لفعاليات  �إد�رة  مديرة  دميثان،  بن  هند  وقالت  �لأ�صيل. 
�لعام، كعهدها، �صتنطلق من ليو�  �أن رحلة �لهجن هذ�  �لييرت�ث،  حممد لإحياء 
لتجوب �صحر�ء �لإمييار�ت حتى حتط �لقافلة رحالها و�صط �حلدث �لأكرب من 
نوعه يف �لعامل، "�إك�صبو 2020 دبي"، لتحمل بني حناياها ر�صائل وعرب كثرية، 
�أطر �لت�صامح و�لتعاي�س �لذي تت�صم به �لدولة، وحو�ر �لثقافات ومد  ت�صب يف 
ج�صور �لتعاون بني �ل�صعوب يف منهج عملي، تر�ثي، يقتدى به. و�أ�صافت " �صهدنا 
يف  معظمهم  و�جتهد  �لدولة،  يف  �ملقيمة  �جلن�صيات  كافة  قبل  من  كبري�  �إقبال 
�لفعالية.  لهذه  خ�صي�صا  �أطلقناها  �لتي  �لرب�مج  يف  �لهجن  ركوب  على  �لتعلم 
��صتجابة  �أنه  �إل  �مل�صاركني،  �لرحلة نوعية وتتطلب عدد� حمييدود� من  �أن  ومبا 
 30 وهييو  �لرحلة  تيياريييخ  �لأكيييرب يف  �لييعييدد  باختيار  قمنا  �ملييتييز�يييد،  �لطلب  لهذ� 
م�صاركا، من �لرجال و�لن�صاء، منهم 4 من مو�طني �لدولة و�لبقية من جن�صيات 
�ميير�أة و�بنتها، لنعزز بذلك  �أبييرز ما يف هذه �لن�صخة هو �ختيار  خمتلفة. ولعل 
�لنهائية  �ملحطة  �إىل  �لو�صول  وفكرة  �لأجيال،  �إىل  �ملحلي  �ملييوروث  نقل  �أهمية 
�لن�صخة  و�صتنطلق  �أجمع".  �لعامل  دول  و�صط حدث �صخم، ي�صم حتت مظلته 
�بتد�ء  وذلييك  يييومييا،   13 ملييدة  �ملقبل،  دي�صمرب   9 يف  �لهجن  رحلة  ميين  �لثامنة 
من منطقة ليو�، يف �ل�صحر�ء �لغربية، �أبوظبي وحتى �ملحطة �لأخرية يف دبي 
على ظهور �لإبل لقطع �مل�صافة  يوميا  �مل�صاركون  و�صريحتل   ."2020 "�أك�صبو 
�ملحددة للرحلة و�لتي تزيد عن 500 كيلومرت، و�صط �لكثبان �لرملية، يف خط 
و�لتخييم،  لل�صرت�حة  حمطات  �لرحلة  و�صت�صم  م�صبقا.  له  �لإعييد�د  مت  �صري 
و�صيتم تزويد �مل�صاركني بجميع �لحتياجات �للزمة للرحلة من ماأكل وم�صرب 

وخيم منفردة و�لإبل �لتي �صريحتلون على ظهورها �إىل لو�زمها.

•• العني-الفجر

قيييام �ييصييعييادة خييالييد حمييمييد خييلييفييان �لييرميييييثييي �لأمييييني �لييعييام ليينييادي �لعني 
�ل�صرت�تيجية  �ليي�ييصيير�كييات  جلنة  رئي�س  �لذهنية  و�لأليييعييياب  لل�صطرجن 
ز�ر  �إجنلرت� حيث  �إىل  ومثمرة  ناجحة  بزيارة عمل   ، بالنادي  و�ملبادر�ت 
مدر�صة �مللكة �إليز�بيث �لتي تاأ�ص�صت عام 1573 ميلدية يف لندن وذلك 
وبحث  �ملد�ر�س  يف  �ل�صطرجن  حول  �لربيطانية  �لتجربة  على  للطلع 

فر�س �لتعاون �مل�صرتك.

وقد ��صتقبلت �إد�رة مدر�صة �مللكة �ليز�بيث للبنني خالد �لرميثي ��صتقبال 
ر�صميا بح�صور �ل�صيد: نيل �إنر�يت مدير �ملدر�صة و�ل�صيد:جيف روبرت�س 
رئي�س نادي �ل�صطرجن باملدر�صة و�ل�صيد: كري�صبني بونهام كارتر م�صاعد 
مدير هيئة �لتدري�س  . وخلل جولته قام �أمني عام نادي �لعني لل�صطرجن 
و�لألعاب �لذهنية بزيارة �لف�صول �لدر��صية و�طلع على �ملناهج �لتعليمية 
و�ن�صباط  �ملييدر�ييصيية  تنظيم  على  و�أثيينييى  �مل�صتخدمة  �لتقنية  و�لو�صائل 

�لطلبة موؤكد� على �متنانه للمهارة �لتي �أظهرها �لتلميذ .
�إبيير�م مذكرة تفاهم لو�صع �لإطييار �لعام  ومن جهة �أخرى متت مناق�صة 

لتفاقية �لتعاون بني �ملدر�صة ونادي �لعني لل�صطرجن و�لألعاب �لذهنية 
و�لية �لتنفيذ حيث بادر �لأمني �لعام بدعوة طلبة مدر�صة �مللكة �إليز�بيث 
�للندنية للم�صاركة يف لقاء كل�صيك مع لعبي نادي �لعني على هام�س 
مهرجان �لثاين من دي�صمرب �لدويل لل�صطرجن �لذي يقام �صمن �حتفالت 

�لإمار�ت باليوم �لوطني و�لذكرى �خلم�صني لقيام دولة �لحتاد. 
�إىل �لرميثي على زيارته  ويف ختام �لزيارة توجه مدير �ملدر�صة بال�صكر 
مييوؤكييد� حيير�ييس �ملييدر�ييصيية على �لييتييعيياون وتييبييادل �خليييرب�ت بييني �جلانبني 

لتحقيق �صر�كة م�صتد�مة وتعاون مثمر.

•• اأبوظبي-وام: 

نادي  نظمه  �ليييذي  بولو"  "بينك  مهرجان  بلقب  /�أ/  غنتوت  فييريييق  تييوج 
�صمو  برعاية  �لرئي�صي  ز�يييد  �ل�صيخ  مبلعب  و�لبولو  �خليل  ل�صباق  غنتوت 
�لنادي، وذلك بعد فوزه على فريق  �آل نهيان رئي�س  �ل�صيخ فلح بن ز�يد 
غنتوت /ب/ بنتيجة 6/8 �إثر مبار�ة متكافئة تب�صر مبو�صم حافل للنادي 

معقل �لبولو �لإمار�تي .
و قادت غنتوت /�أ/ للكاأ�س �لذهبي �صمو �ل�صيخة ميثاء بنت حممد بن ر��صد 
�آل مكتوم، و�صمت �لقائمة عبد�هلل بن د�صمال، وفار�س �ليبهوين وماك�صي 
مالكلز ، فيما �صمت قائمة فريق غنتوت /ب/ �ل�صيخة علياء بنت مرو�ن 
�آل مكتوم، وفهد �لقبي�صي، و�أحمد علي �لنعيمي وجميل ديلي و�أد�ر �ملبار�ة 

حتكيميا �لطاقم �لوطني �ملكون من نا�صر �ل�صام�صي ويو�صف بن د�صمال.
مب�صاركة  �لرتفيهية  �لفقر�ت  من  �لعديد  تقدمي  �ملهرجان  ختام  و�صهد 
�ملرور  ومييديييرييية  �ملو�صيقية،  -�لييفييرقيية  �أبييوظييبييي  ل�صرطة  �لييعيياميية  �لييقيييييادة 
�لعديد من  وم�صاركة  �لوردية  �لبالونات  �إطلق  فقرة  و�لدوريات- كذلك 

�لفرق �ل�صتعر��صية �لتي ��صتمتع بها �حل�صور.
ويف ختام "�ملهرجان �لوردي" قام �ل�صيخ �صلطان بن فلح بن ز�يد �آل نهيان 

بن  �صعيد  �صعادة  ير�فقهما  نهيان  �آل  ز�يد  بن  بنت فلح  عائ�صة  و�ل�صيخة 
�ل�صيخ  �لرحمن  و�صعادة حمد عبد  �لنادي،  رئي�س  نائب  �ملن�صوري  حوفان 
�ملعتمدين  �لدبلوما�صي  �ل�صلك  رجال  من  عدد  و  للنادي  �لتنفيذي  �ملدير 
لدى �لدولة بتتويج �لفريقني، كما مت �ل�صحب على �جلو�ئز �ملجانية �لتي 

تفاعل معها �حل�صور �لكبري.
قائدة فريق  �آل مكتوم  ر��صد  بن  �ل�صيخة ميثاء بنت حممد  �صمو  وعييربت 
غنتوت/�أ/ للبولو �لذهبي عن �صعادتها بامل�صاركة �ليجابية يف �لحتفالية 
�خلتامية ل�صهر �أكتوبر �لوردي �لذي نظمه نادي غنتوت برعاية �صمو �ل�صيخ 
ل�صباق �خليل و�لبولو و�صط  نييادي غنتوت  �آل نهيان رئي�س  ز�يييد  فلح بن 
ح�صور مميز وم�صاركة ر�ئعة ترجمت �لوعي �ل�صحي بهدف تعزيز �لوعي 
ب�صرطان �لثدي و�أهمية �لفح�س �ملبكر، ودوره يف �إنقاذ حياة �لكثريين من 

�أفر�د �ملجتمع.
"بينك  مهرجان  �إن  د�صمال  بيين  عييبييد�هلل  للبولو  غنتوت  نييادي  جنييم  وقييال 
بولو" �لإن�صاين �خلريي �لذي �أقيم برعاية �صمو �ل�صيخ فلح بن ز�يد �آل 
نهيان حقق �لهدف �ملن�صود كر�صالة توعوية يحر�س �لنادي على تنظيمها 
�صنويا .. كما مثلت �ملبار�ة �ملتكافئة فر�صة طيبة ملزيد من �لإعد�د للمو�صم 

�جلديد.

برعاية فالح بن ز�يد..غنتوت »�أ« بقيادة ميثاء بنت حممد يحرز كاأ�س مهرجان »بينك بولو«

مو�جهة عيناوية - لندنية يف 2 دي�سمرب

خالد حممد خلفان �لرميثي يطلع على �لتجربة �لربيطانية ل�سطرجن �ملد�ر�س  

•• دبي-وام:

�إيطاليا" �لذي �صيخو�س �لدر�جون  "جريو دي  يقام يف دبي �ليوم �صباق 
خلله �صباقا مل�صافة ق�صرية يف موقع �إك�صبو 2020 دبي.

دبي  �إيطاليا"، وجمل�س  "�صنع يف  بدعم من علمة  �حلييدث  وينظم هذ� 
�صمن  وذليييك  �صبورت"،  �إ�يييس  �صي  و"�آر  دبييي   2020 و�إكيي�ييصييبييو  �لييريييا�ييصييي 
 27 حتى  ت�صتمر  �لييتييي  للياقة  دبييي  حتييدي  ملييبييادرة  �لرئي�صة  �لفعاليات 
ريا�صية  م�صابقة  �أول  �إيطاليا"،  "طو�ف  يعترب  حيث  �جلييياري،  نوفمرب 
�صينطلق من جناح  �لذي  �ل�صباق  و�صي�صهد   ،2020 �إك�صبو  �حرت�فية يف 
�إيطاليا، قيام �لدر�جني �مل�صاركني، باإكمال 30 لفة على حلبة بطول 2.1 

كيلومرت� حول موقع �حلدث �لدويل .

�إيليا فيفياين جنم ركوب �لدر�جات �لهو�ئية، و�لفائز بالقمي�س  وو�صف 
�لبنف�صجي يف ترتيب �لنقاط يف �لن�صخة �لأخرية من "كور�صا روز�" و�ملتوج 
بجو�ئز ت�صع �صباقات كربى، جتربة م�صاركة 33 �ألف ر�كب در�جات هو�ئية 
خلل "حتدي دبي للدر�جات �لهو�ئية" �لذي �متد مل�صافة 14 كيلومرت� 
�ملده�صة يف  �لتجارب  �أكيير  و�حييدة من  باعتبارها  ز�يييد،  �ل�صيخ  �صارع  على 
حياته �ملهنية. و�أ�صاف خلل �ملوؤمتر �ل�صحفي �لذي عقد م�صاء �أم�س يف 
�جلناح �لإيطايل للقاء �أبرز �مل�صاركني يف �صباق "جريو دي �إيطاليا" : كنا 
نتوقع م�صاركة 15 �ألف �صخ�س، كحد �أق�صى، ولكننا حتما مل نتوقع روؤية 
ذلك،  ر�أينا  �لتحدي معا، وعندما  �ألييف م�صارك يخو�صون   30 �أكيير من 
كان �صيئا ر�ئعا حقا، كان هناك هو�ة وحمرتفون، كبار� و�صغار�، جمتمعني 
معا على نف�س �لطريق، يف �صورة تعك�س مدى وعي �ملجتمع باأهمية تبني 

قال  جانبه  وميين  �لريا�صة.  ممار�صة  طريق  عن  �ل�صحي  �حلياة  �أ�صلوب 
�صعيد حارب، �أمني عام جمل�س دبي �لريا�صي: �إنني �أرى �ليوم عمل �صنو�ت 
"كر�يتريوم" من  �صباق  يعترب  حيث  ملمو�صا،  و�قعا  �أميير�  ي�صبح  طويلة 
طو�ف �إيطاليا �لدويل "جريو دي �إيطاليا" �إ�صافة جديدة لإجناز�ت دبي، 
خ�صو�صا �أنه يقام يف �إك�صبو 2020، هذ� �حلدث �لدويل �لكبري، وي�صم 
�إ�س/  �صي  /�آر  �صركاءنا  �أ�صكر  �لهو�ئية، كما  �لدر�جات  �أبرز جنوم  �ل�صباق 

لتقدمي هذ� �حلدث لع�صاق �لدر�جات �لهو�ئية هنا يف دبي.
وبدوره قال باولو جلي�صينتي �ملفو�س �لعام جلناح �إيطاليا يف �إك�صبو2020 
دبي، �ن �لريا�صة تعترب لغة عاملية، و�ليوم نحن فخورون بانطلق "طو�ف 
�إيطاليا" يف دبي، فمنذ بد�ية "جريو دي �إيطاليا" ��صتطعنا عك�س جمال 
�إيطاليا مبدنها وطبيعتها، و�ليوم نحن ن�صهد جتربة خمتلفة، و�كت�صاف 

�أماكن جديدة، و�أف�صل مكان نكت�صفه هو �أجنحة �إك�صبو، وخ�صو�صا �جلناح 
�لعاملي  �صيتم بث هذ� �حلييدث  فارقة، كما  ملا ميثله من علمة  �لإيطايل 

ب�صكل حي ملئتي دولة حول �لعامل.
�إيغان  منهم  �لعامل،  �لدر�جني يف  �أبييرز  م�صاركة عدد من  �ل�صباق  وي�صهد 
وحامل   2021 �إيطاليا" لعام  دي  "جريو  �إيطاليا  طييو�ف  بطل  برينال 
�لقمي�س �لأ�صفر يف طو�ف فرن�صا عام 2019، وبيرت �صاجان بطل �لعامل 
بالقمي�س  �لفائز  فيفياين  و�إيليا  ميير�ت،  ثلث   /UCI/ �لطرق  ل�صباق 
روز�"  "كور�صا  ميين  �لأخيييرية  �لن�صخة  يف  �لنقاط  ترتيب  يف  �لبنف�صجي 
مرتني،  �لهو�ئية  للدر�جات  �لعامل  وبطل  كييربى،  �صباقات  بت�صع  و�ملتوج 
�صت مر�حل من طو�ف  �لفوز يف  �أن حقق  �صبق  �لييذي  وهييو  فيليبو جانا، 

�إيطاليا �أي�صا.

�إك�سبو 2020 دبي ي�سهد �ليوم �نطالق �سباق »جريو دي �إيطاليا« 
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هرناندي�س  ت�صايف  �صيعود  �إ�صبانيا...  ومنتخب  بر�صلونة  يف  �للعب  و�صناعة  �لتمرير�ت  �صّيد  �صاحر،  عبقري، 
مدرب �ل�صّد �لقطري �ل�صابق �إىل ملعب كامب نو لت�صّلم مهامه �لفنية �صمن خطة �إحياء �جلينات �لتي متّيز 

�لكرتني بها �لنادي �لكاتالوين: لعب جماعي و"تيكي-تاكا" بنى بف�صلهما بر�صلونة  على  وهيمن  �أجمييياده 
�لأوروبية و�لعاملية.

�أعلن �ل�صد �جلمعة على ل�صان �ملدير �لتنفيذي للنادي تركي �لعلي 
قيمة  دفييع  "بعد  �ل�صابق  لناديه  ت�صايف  �نتقال  على  مو�فقته 

�ل�صرط �جلز�ئي �ملن�صو�س يف عقده )...( ت�صايف �أبلغنا يف 
�ليام �ملا�صية برغبته يف خو�س جتربة بر�صلونة يف هذ� 

�لوقت بالتحديد، ب�صبب �ملرحلة �حلرجة �لتي مير 
بها نادي مدينته ونحن نتفهم ذلك وقررنا عدم 

�لوقوف يف طريقه".
ثم تاأكد �لأمر ر�صمياً فجر �ل�صبت حني �أعلن 

�ملنزل.  �ىل  لييلييعييودة  �لييوقييت  "حان  بر�صلونة 
ب�صحبة  م�صيفاً  ت�صايف"،  بك  و�صهًل  �أهييًل 
نو"  "كامب  توديعه  خييلل  لت�صايف  فيديو 
بييل نر�ك  ود�عيييياً،  �أبيييد�ً  "مل يكن   2015 يف 

لحقاً".
�صيعود ت�صايف )41 عاًما( بطل مونديال 2010 

و�أحييييد �أبييييرز �ليينييجييوم يف تيياريييخ �لييكييرة �لإ�ييصييبييانييييية �إىل 
لهذ� �لتلميذ �لذي  "منزله" يف كاتالونيا، وهو قٌدر بد� مكتوباً 

ترعرع يف ظّل �ملدربني �لهولندي �لر�حل يوهان كرويف ومو�طنه بيب 
غو�رديول، مع �أ�صلوب يعتمد على فكرة �ل�صتحو�ذ على �لكرة، ��صتهر به بر�صلونة يف 

مطلع �لعقد �لأّول من �لقرن �حلادي و�لع�صرين.
بر�صلونة  مع  �لع�صق  ة  ق�صّ من  �لأّول  �لف�صل  �إىل  بالي"ماكينة"،  �مُلكّنى  ت�صايف،  عاد 
بلقب  فييوزه  عقب  �ل�صّد،  �إىل  رحيله  مييع   2015 عييام  يف  عليها  �ل�صتار  �أ�ييصييدل  و�لييتييي 
�أوروبييا للمرة �لر�بعة يف تاريخه، و�لأخييرية حّتى �لآن يف تاريخ  �أبطال  م�صابقة دوري 

�لنادي �لكاتالوين.
�نبهر عامل �لكرة �مل�صتديرة بتمرير�ت لعب �لو�صط حتت �إد�رة غو�رديول )2008-

ُبعد وبف�صل دقة �أ�صبه بدقة طبيب  عن  بها  يتحكم  وكاأنه  حينها  بد�  حيث   ،)2012
جّر�ح. ففر�س �لإ�صباين نف�صه قائد �للعب �حلقيقي لناٍد �صيهيمن على �أوروبا وعلى 
�لعامل لعدة �صنو�ت...ولكن كل هذ� �ل�صحر مل ي�صمح له باخلروج من ظل �لأ�صطوري 

�لرجنتيني ليونيل مي�صي وجنوم �آخرين.
يعتربه  لييذ�  �ل�صّد،  مع  كييمييدّرب  م�صريته  ليبد�أ   ،2019 عييام  يف  �للعب  ت�صايف  �عتزل 
�أنه بد�أ بتطوير ِعلمه يف �للعب و�لنهل  كثريون قليل �خلربة ن�صبياً، على �لرغم من 

من معرفة تاريخ كرة �لقدم وعلوم �لتدريب على مّر �لع�صور.
ق�صري �لقامة وممتلئ �جل�صم )1.70 م و67 كلغ(، �ن�صّم ت�صايف �إىل �أكادميية "ل 
ما�صّيا" يف �صن �لي11 عاماً، وهو مركز تدّرج �للعبني يف بر�صلونة، على ُبعد حو�يل 
ثلثني كيلومرت�ً جنوب �صرق م�صقط ر�أ�صه تري��ّصا. تدّرج يف جميع �لفئات �لعمرية 

حتى بد�ياته مع �لفريق �لأّول عام 1998، يف �صن �لي18.
�أنه  �إل  وعلى �لرغم من �ل�صكوك �لتي ر�فقت بد�ياته، ب�صبب مو��صفاته �لبدنية، 
ويح�صد  �لقيادة  �صارة  يتقّلد  �أن  قبل  �لأ�صا�صية  �لت�صكيلة  يف  �صريعاً  نف�صه  فر�س 
 2011  ،2009  ،2006( �أوروبييييا  �أبييطييال  دوري  م�صابقة  يف  �أربييعيية  �لأليييقييياب: 
و2015(، و8 يف �لدوري �ل�صباين، بالإ�صافة �إىل فوزه بكاأ�س �لعامل )2010(، 
"ل روخا" �لذي �رتدى  وبكاأ�س �أوروبييا مرتني )2008 و2012( مع منتخب 

قمي�صه يف 133 مبار�ة دولية.
ثّقل ت�صايف �صجله بالكوؤو�س، ففاز بي25 لقباً مع �لنادي �لكاتالوين وخا�س معه 
767 مبار�ة، كثاين �أكر �للعبني �رتد�ء لقمي�س "بلوغر�نا"، حيث يتجاوزه 

مبار�ة.  778 �إجمايل  مع  مي�صي  يف هذه �لفئة "�لربغوث" �ل�صغري 

�أمام  �لذهبية حيث كان مي�صي عائقاً  �لكرة  ت�صايف من  �ل�صتثنائية، يخلو �صجل  �مل�صرية  �لرغم من هذه  على 
�إحر�زه لقب �أف�صل لعب يف �لعامل، فتقّدم عليه يف �لرتتيب �لنهائي يف عام 2010 على رغم فوز �لإ�صباين يف 

ذلك �لعام مبونديال جنوب �إفريقيا.
ولكن من يهتم بالكرة �لذهبية؟ فبالن�صبة لع�صاق �لكرة �مل�صتديرة، ميّثل ت�صايف �للعب �جلماعي قبل كّل �صيء!

عرّب مدرب �ل�صد �ل�صابق عن نظرته لكرة �لقدم، قائًل "بالن�صبة يل، تدور كرة �لقدم حول تخّيل 
�لتحركات و�لتمرير�ت".

كان قد ُكتب، يف �صطر من ف�صول رو�ية ت�صايف �أنه �صي�صبح يف يوم من �لأّيييام مدرباً 
لرب�صلونة، وقد حتدث �صاحب �ل�صاأن ل�صحيفة ماركا �لريا�صية �لإ�صبانية يف متوز/
يوليو 2020 عن حلمه "هديف �لرئي�صي، عندما ي�صبح ذلك ممكًنا، هو بر�صلونة. 

�إنه منزيل و�صيكون حلًما".
�ليومية،  فانغارديا" �لإ�صبانية  "ل  �ملا�صي مع �صحيفة  �لعام  �أجر�ها  مقابلة  يف 
وقال  �لأعلى،  مثاله  عن  �لتحدث  �أر�د  �لروحي" عندما  بي"و�لده  ت�صايف  ��صت�صهد 
"بالإ�صافة �إىل كرويف، �لذي غرّي تاريخ كرة �لقدم، وجو�ن فيا بو�س، +�أبي �لروحي+ 
يف كرة �لقدم )لعب خط و�صط و�ملدير �لتنفيذي �ل�صابق يف ل ما�صّيا( �لذي يعرف 

عن �أ�صلوب كرويف يف كرة �لقدم �أكر من كرويف نف�صه".
بيب  مع  لعب  كان  �أنييه  علماً  كبري"،  تاأثري  له  ا،  �أي�صً "...وغو�رديول  ويتابع 
وجاوره يف غرفة تبديل �مللب�س يف بر�صلونة، قبل �أن يخلفه يف خط 

�لو�صط ... وي�صبح �ملتحّدث با�صمه على �أر�س �مللعب.
وعن كونه ��صطر لإجر�ء تنازلت عن �أفكاره يف كرة �لقدم 
�ملدربني،  دكيية  �إىل  �لأخ�صر  �مل�صتطيل  من  �نتقاله  بعد 
�لأول  �أن يحرز لقبه  "�لقليل، يف �حلقيقة"، قبل  قال 
مع  �لقطري  �لييدوري  بلقب  بفوزه  �أربعة  �أ�صل  من 
�ل�صد يف ني�صان/�أبريل 2021، علماً �أن عقده مع 

�لزعيم كان ميتد حّتى عام 2023.
�أوؤمن بال�صتحو�ذ على �لكرة قدر �لإمكان،  "�أنا 
مع �ل�صغط �لعايل، و�للعب يف ن�صف ملعب 
�لييفييريييق �مليينييافيي�ييس، و�ليي�ييصييغييط عييليييييه عرب 
فل�صفته  �صارحاً  ت�صايف  يقول  �لهجمات"، 
على �أر�س �مللعب، ويتابع "هذه هي كرة 
�لقدم �لتي �ختربتها يف بر�صلونة ومع 

+ل روخا+".
متحفظ،  رجييييييل  ليييكييين  لمييييييع  لعييييييب 
عييين حياته  �لييقييليييييل  �يييصيييوى  ُييييعيييرف  ل 
�ل�صخ�صية: بالكاد نعرف �صغفه بقطف 
�لفطر، لي�صري على خطى زميله �ل�صابق 
جري�رد بيكيه و�صديقته �ملطربة �صاكري�.

ييي�ييصييتييهيير تيي�ييصييايف بييكييرمييه، حيييييث تيييييرّبع مع 
و�لتي  كونيلري�  نوريا  �ل�صحافية  عقيلته 
يورو  مبليون   ،2013 عييام  يف  بها  �قيييرتن 
حتت  رزحييييت  �لييتييي  بيير�ييصييلييونيية  مل�صت�صفيات 
معاناة تد�عيات وباء فريو�س كورونا يف ربيع 
�إ�صابة  من  �أ�صهر  ثلثة  قبل  وذلييك   ،2020 عييام 

ت�صايف بالفريو�س.
هذ�  للنت�صار�ت:  �ل�صديد  و�لتوق  �جلميل  و�للعب  �لكرم 
هو كوكتيل ت�صايف هرناندي�س وهو علج ياأمل بر�صلونة يف �أن 
يكون مفيًد� له لكي ي�صتعيد �أجماده بعد فرتة �نتقالية �صهدت 
رحيل �أ�صطورته مي�صي �إىل باري�س �صان جرمان �لفرن�صي ومروره 

باأ�صو�أ فرتة يف تاريخه مالياً وكروياً.

ت�سايف...ممرر �لكر�ت �ل�ساحرة �ملوؤمن بفل�سفة كرويف 

مرة  لأول  �إيطاليا  ملنتخب  بوبيغا،  توما�صو  تورينو  و�صط  لعب  �ن�صم 
ملو�جهة �صوي�صر� و�أيرلند� �ل�صمالية يف ت�صفيات كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم 
ميلن  لعييب  مان�صيني  روبرتو  �ملييدرب  ��صتدعى  بينما  �حلييايل،  �ل�صهر 

�صاندرو تونايل، للت�صكيلة .
عقب  للت�صكيلة  �إميييوبيييييلييي  وتيي�ييصييريو  بيلوتي  �أنيييدرييييا  �ملييهيياجييمييان  وعييياد 
تعافيهما من �لإ�صابة، لكن مل يكن هناك مكان ملويزي كني يف �لفريق 
�لذي �صم 28 لعباً، حيث ل يز�ل مهاجم يوفنتو�س يتعايف من �إ�صابة 

يف �لفخذ.
وتاألق بوبيغا "22 عاماً"، �ملعار من ميلن �إىل تورينو، �ملو�صم �حلايل 
مييا ثبت مكانه يف  و�ييصييرعييان  �ملحلي  �لييييدوري  مييبيياريييات يف  وخييا�ييس ت�صع 

ت�صكيلة �ملدرب �إيفان يوريت�س.
بعد غياب  ز�نيييييولييو  نيكولو  روميييا  و�ييصييط  لعييب  �أييي�ييصيياً  مان�صيني  و�ييصييم 
�لأوروبية  �لأمم  دوري  مباريات  عيين  عيياميياً   22 عمره  �لبالغ  �لييلعييب 

�ل�صهر �ملا�صي.
14 نقطة  �إيطاليا، �لتي تت�صدر �ملجموعة �لثالثة بر�صيد  وت�صت�صيف 
�ملنتخب  �لأهيييييد�ف،  بييفييارق  �صوي�صر�  على  متقدمة  مييبيياريييات  �صت  ميين 
مو�جهة  قبل  �حليييايل،  �لييثيياين  -ت�صرين  نوفمرب   12 يف  �ل�صوي�صري 

�أيرلند� �ل�صمالية خارج �أر�صها بعدها بثلثة �أيام.

مان�سيني ي�ستدعي 
بوبيغا وتونايل لت�سفيات 

كاأ�س �لعامل

•• اأبوظبي-الفجر:

ز�يد  بن  حمد�ن  �ل�صيخ  �صمو  برعاية 
�حليياكييم يف منطقة  نييهيييييان ممييثييل  �آل 
�لظفرة يقام ر�يل �أبوظبي �ل�صحر�وي 
يف ن�صخته �لثلثني خلل �لفرتة من 

�حلايل. نوفمرب   11 –  5
ر�يل  �إن  �ييصييليييييم  بيييين  حميييميييد  وقيييييييال 
�أبوظبي �ل�صحر�وي �لذي �أ�ص�صه قبل 
بطولة  متاماً  يلئم  �صوف  عاماً   30
�جلديدة  فيا"   - رييييد  ر�يل  "وورلد 
�لييييتييييي �ييصييتيينييتييقييل بيييير�ليييييييييات كيييرو�يييس 
�ل�صحر�وية حلقبة جديدة  كاونرتي 

�لعام �ملقبل.
�ل�صحر�وي  �أبيييوظيييبيييي  ر�يل  وييي�ييصييل 
مرحلة جديدة هذ� �لأ�صبوع باعتباره 
�لقائمة  �ل�صحر�وية  �لر�ليات  �أطييول 

يف �ل�صرق �لأو�صط.
�ييصييليييييم، رئي�س  بييين  و�أ�ييييصيييياف حمييمييد 
�ل�صيار�ت  لريا�صة  �لإميييار�ت  منظمة 
�ليينييارييية، ونييائييب رئي�س  و�لييييدر�جييييات 
للريا�صة:  لل�صيار�ت  �لييدويل  �لحتيياد 
و�لمتنان  بال�صكر  نتقدم  �أن  "ي�صرنا 
ليي�ييصييمييو �ليي�ييصيييييخ حيييميييد�ن بييين ز�يييييد �آل 
وت�صجيعه  �مل�صتمر  دعمه  على  نهيان 
�لثلثني  بييياليييذكيييرى  نييحييتييفييل  بييييينييمييا 

للر�يل".
للغاية،  مهماً  �صموه  دعييم  كييان  "لقد 
�لآن  قييييييوي  مييييوقييييف  يف  جييعييليينييا  ممييييا 
ف�صل  �إىل  نتطلع  �أن  ميكننا  بحيث 

�ل�صحر�وية  لييليير�ليييييات  مميييييز  جييديييد 
�لطويلة."

بيييييياإدر�ج ر�يل  �صليم  بيين  وقييييام حمييمييد 
بطولة  �صمن  �ليي�ييصييحيير�وي  �أبييوظييبييي 
�ل�صحر�وية  لييليير�ليييييات  �لييعييامل  كيياأ�ييس 
بعد  وذلييك   ،1993 عييام  يف  �لطويلة 
عييامييني عييلييى �إطيييلقيييه، ويييعييتييرب �أحد 
�أبيييييرز ر�ليييييييات �ليينييخييبيية �لييتييي ميكنها 
تبني �لجتاه �جلديد للريا�صة ب�صكل 

كامل.
�لعامل  كاأ�س  بطولة  ��صتبد�ل  و�صيتم 
�لعام  �لطويلة  �ل�صحر�وية  للر�ليات 
�لدويل  �لحتييياد  يييقييدم  عندما  �ملقبل 
�لعاملية  �لييهيييييئيية  )فيييييييييا(،  لييليي�ييصيييييار�ت 
�مليي�ييصييرفيية عييلييى ريييا�ييصيية �ليي�ييصيييييار�ت يف 
ريد  ر�يل  "وورلد  بييطييوليية  �ليييعيييامل، 
�لرتكيز  وين�صب  �جليييدييييدة.  فيا"   -
�لتقنيات  على  �جلييديييدة  �لبطولة  يف 
و�لتجريبية،  و�ليييبيييدييييلييية  �جلييييديييييدة 
دعم  ��ييصييرت�تيييييجييييية  مييع  يتما�صى  مبييا 
�مليينيياخ �لعاملي  �لييبيييييئيية وتييغييرّي  حييميياييية 
و�ملمار�صات  و�لبييتييكييار  و�لتكنولوجيا 
�لييير�عيييني  تيييقيييدمي  �ملييي�يييصيييتيييد�مييية. ومت 
�ل�صائقني  مييين  ونييخييبيية  �لييرئييييي�ييصيييييني 
و�ليييدر�جيييني �لييدوليييييني �مليي�ييصيياركييني يف 
�أبوظبي  ر�يل  من  �لثلثني  �لن�صخة 
�ل�صحفي  �ملوؤمتر  خلل  �ل�صحر�وي 
�لذي عقد �ليوم يف حلبة مر�صى يا�س. 
و�لذي ��صت�صافه ماهر بدري، �لرئي�س 
لريا�صة  �لإميييار�ت  ملنظمة  �لتنفيذي 

�ل�صيار�ت و�لدر�جات �لنارية.
�ل�صحر�وي  �أبييوظييبييي  ر�يل  ويييحييظييى 
بدعم ديو�ن ممثل �حلاكم يف منطقة 
للإمار�ت  �مل�صلحة  و�لييقييو�ت  �لظفرة، 
�أبوظبي  �ملييتييحييدة، وجمييليي�ييس  �لييعييربييييية 
وحلبة  للتوزيع،  و�أدنييييوك  �لييريييا�ييصييي، 
وطري�ن  يا�س،  وجزيرة  يا�س،  مر�صى 
�أبوظبي، و�ل�صعاف �لوطني، وتويوتا 
�أبييوظييبييي، وبلدية  �لييفييطيييييم، و�ييصييرطيية 
�لظفرة،  منطقة  وبييلييدييية  �أبييوظييبييي، 

ومياه �لعني، وتدوير. 
وقال ماهر �لبدري بهذه �ملنا�صبة "هذه 
حلظة فخر للجميع منظمة �لإمار�ت 
لريا�صة �ل�صيار�ت و�لدر�جات �لنارية، 
ورعييياة �لييير�يل �لييذييين يييقييدمييون دعماً 

�لذين  و�ملييتييطييوعييني  بييثييميين،  يييقييدر  ل 
لتحقيق  عييام  كل  وقتهم  عن  يتخلون 

�إجناح �لر�يل".
��صتمتعنا  �ل�صنني،  مر  "على  و�أ�صاف 
�ملناف�صني  كبار  من  �لعديد  مب�صاهدة 
�حلدث  هييذ�  يف  مييهييار�تييهييم  يعر�صون 
�إتاحة �لفر�صة للدر�جني  �لر�ئع، مع 
م�صرح  مل�صاركة  �ملحليني  و�ل�صائقني 
نتطلع  نحن  �ملده�س.  �لعاملي  �ليير�يل 
مع  و�ملناف�صة  �مل�صاركة  من  �ملزيد  �إىل 
�حتفالنا بالذكرى �لثلثني لنطلق 

�لر�يل ".
�لعامري،  �ليييطيييارق  قييييال  جييهييتييه  مييين 
�لييتيينييفيييييذي حلييلييبيية مر�صى  �لييرئييييي�ييس 
لر�يل  �لر�صمي  �لرئي�صي  �ملقر  يا�س، 

مرة  “ي�صعدنا  �ل�صحر�وي:  �أبوظبي 
�لإمييييار�ت  نيي�ييصييارك منظمة  �أن  �أخيييرى 
لريا�صة �ل�صيار�ت و�لدر�جات �لنارية 
�أبوظبي  ر�يل  ��ييصييتييميير�ر  �ييصييمييان  يف 
على  �ل�صوء  ت�صليط  يف  �ليي�ييصييحيير�وي 
�أبوظبي كوجهة ريا�صية من �مل�صتوى 

�لعاملي". 
�ييصييك فان  �أدنيييييى  " مييين دون  و�أ�يييصييياف 
يعترب  �لييي�يييصيييحييير�وي  �أبيييوظيييبيييي  ر�يل 
�لطويلة  �ل�صحر�وية  �لر�ليات  �أحييد 
وتييفييخيير حلبة  �لييييعييييامل،  يف  �ليييير�ئييييدة 
ميير�ييصييى يييا�ييس بييدورهييا يف �مليي�ييصيياركيية يف 
رقمه  حتقيق  على  �حلييدث  م�صاعدة  
مد�ر  على  للإعجاب  �ملثري  �لقيا�صي 

عاماً."  30

�ملوؤمتر  �لقائمون على  و�صملت قائمة 
نا�صر  �ليييقيييطيييري  �مييي�يييس  �ليي�ييصييحييفييي 
�أبوظبي  ر�يل  بلقب  �لييفييائييز  �لعطية 
�ل�صحر�وي عامي 2008 و 2016، 
كاأ�س  بطولة  ترتيب  يت�صدر  و�ليييذي 
جولتها  خييامتيية  �صتقام  �لييتييي  �لييعييامل 
�ل�صهر  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  يف 
�لقا�صمي  خييالييد  و�لميييار�تيييي  �ملييقييبييل. 

بطل �لر�يل عام 2017.
�لر�جحي،  يييزيييد  �ليي�ييصييعييودي  وي�صعى 
�لييثيياين يف ترتيب  �ملييركييز  �لييذي يحتل 
بيييطيييولييية كييييياأ�يييييس �ليييييعيييييامل ليييلييير�ليييييييات 
�إىل  �لعام،  هذ�  �لطويلة  �ل�صحر�وية 
بييلييقييب ر�يل  لييه  �نييتيي�ييصييار  �أول  حتييقيييييق 
يحافظ  بينما  �ل�صحر�وي،  �أبوظبي 

على  بالهلي  يحيى  �لإمار�تي  �ل�صائق 
ر�يل  يف  �مليي�ييصيياركيية  يف  �لقيا�صي  رقييمييه 
بن�صبة  عيييامييياً  مدى30  عييلييى  بييييلده 

.100%
�ملوؤمتر  يف  �لأ�يييصيييو�ء  بلهلي  و�يييصيييارك 
�صارك  �لييذي  من�صور،  �بنه  �ل�صحفي 
يف �لييقيييييادة مييع و�ليييده كييمييلح قبل �أن 
�لييقيييييادة، وكذلك  زميييام عجلة  يييتييوىل 
ميييويل تييايييلييور، �لييتييي دخييلييت �صجلت 
�لأرقام �لقيا�صية كاأول بطلة للر�ليات 
�أ�صغر  �أ�صبحت  �أن  بعد  �لأ�صرت�لية، 
بالبطولة  تفوز  �لإطييلق  �صائقة على 

يف عام 2016.
بييطييل كاأ�س  بيييني �حليييا�يييصيييريييين  وكيييييان 
�ليييعيييامل �ليينييميي�ييصيياوي �جليييدييييد �لييييدر�ج 
�لإمار�تي  و�لييييدر�ج  فالكرن،  ماتيا�س 
من  مت�صابق  �أول  �لييبييلييو�ييصييي،  حمييمييد 
منطقة دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
لر�ليات  �لييعييامل  بييطييوليية  بلقب  يييفييوز 
�لبولندي  و�لييييييدر�ج  )فيييييييم(،  �لييبيياهييا 
ر�فال �صونيك �لفائز �صت مر�ت بلقب 
لدر�جات  )فيم(  �لعامل  كاأ�س  بطولة 

�لكو�د�س.
�ملوؤمتر �ل�صحفي �لنجم  كما ظهر يف 
بيفرينم،  فيييييان  �أدرييييييييييان  �لييفييرنيي�ييصييي 
يف  �ملتخ�ص�س  �لأ�ييصييرت�يل  و�ملت�صابق 
د�نيال  )�نييييييييدورو(  �ليييقيييدرة  �ييصييبيياقييات 
للر�ليات  �ليييعيييامل  وبييطييليية  �يييصيييانيييدرز، 
للدر�جات  �لييطييويييليية  �ليي�ييصييحيير�وييية 
�لنارية )فيم( لعام 2015 لل�صيد�ت 

و�لربتغايل  نيييييفييونييتييوفييا،  �أنييا�ييصييتييا�ييصيييييا 
ب�صكل  ت�صابق  �لذي  رودريغيز  يو�كيم 
�صوبركرو�س  �ييصييبيياقييات  يف  �حييييييرت�يف 
27 عيييامييياً. قبل  مليييدة  ومييوتييوكييرو�ييس 
�لر�ليات.  يف  لييلييميينييافيي�ييصيية  �لنيييتيييقيييال 
و�ييييصييييتييييقييييام مييييرحييييليييية جييييييزيييييييرة ييييا�يييس 
�ل�صاعة  يف  �خلييا�ييصيية  �ل�ييصييتييعيير��ييصييييية 
�ل�صبت  �أميييي�ييييس  ظيييهييير  بيييعيييد   1:30
ودر�جات  �لنارية  �لدر�جات  مب�صاركة 
�ملت�صابقون  بعدها  يتوجه  �لييكييو�د�ييس، 
�صباح �ليوم �لتايل �إىل كثبان منطقة 
�لأوىل  �ملرحلة  �لظفرة خلو�س غمار 
�لر�يل  و�صينتهي  مر�حل،  خم�س  من 
بعد  يييا�ييس  مر�صى  حلبة  �إىل  بييالييعييودة 

ظهر �خلمي�س �ملقبل.

جدول ر�يل �أبوظبي �ل�سحر�وي
يا�س  جيييزييييرة  مييرحييليية  نوفمرب     6

�ل�صتعر��صية - 2 كم
ديو�ن  �لأوىل،  �ملرحلة  نوفمرب     7
ممييثييل �حلييياكيييم مبيينييطييقيية �ليييظيييفيييرة - 

كم  262.02
�أدنوك  �لثانية،  �ملرحلة  نوفمرب     8

للتوزيع - 333.43 كم
جمل�س   ،3 �ملييرحييليية  نيييوفيييميييرب      9

كم �أبوظبي �لريا�صي - 293.00 
طري�ن   ،4 �ملييرحييليية  نييوفييمييرب    10

�أبوظبي - 251.98 كم
�خلام�صة،  �ملييرحييليية  نييوفييمييرب     11

حلبة مر�صى يا�س - 162.94 كم

برعاية حمد�ن بن ز�يد ..

حممد بن �سليم: ر�يل �أبوظبي �ل�سحر�وي مالئم متامًا لإدر�جه �سمن بطولة »وورلد ر�يل ريد« �جلديدة  
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جمتمع االمارات

طلبة �لإمار�ت يف مان�س�سرت 
يحتفلون بيوم �لعَلم

مكانة  له  �لييذي  �لعلم  بيوم  مان�ص�صرت   يف  �ملبتعثون  �لإميييار�ت  طلبة   �حتفل 
خا�صة يف قلوبهم، حيث �إنهم يعتربون �صفر�ء لوطنهم ، و�لحتفال معاً بهذ� 
�لتي  �جلهود  �إىل  �إ�صافًة  �لإميييار�ت،  �أبناء  وتعاون  مييدى حب  يعرب عن  �ليوم 
عالياً، وخا�صًة  �لإمييار�ت  ��صم  وذلك لريفعو�  �لدرجات،  �أعلى  لنيل  يبذلونها 
�لإمار�ت  دوليية  حكومة  لهم  �أولتها  �لتي  �مل�صوؤولية  عاتقهم  على  حملو�  �أنهم 
وثقتهم باأن �أبناء ز�يد هم قدوة لكل �صعوب �لعامل، و�أن �لإمار�ت فخورة بهم.

قيييياعييييات وردهييييييييات مركز  حتيييوليييت 
�إك�صبو �ل�صارقة يف �ليوم �لثاين من 
�أيام �لدورة �لي40 ملعر�س �ل�صارقة 
�لدويل للكتاب �إىل حديقة تتجول 
فيها �لأ�صجار و�لنباتات �ل�صحرية، 
وتيي�ييصييدو فيييييهييا �لييعيي�ييصييافييري، حيث 
�لإ�صبان  �لييفيينييانييني  قيييدم عيييدد ميين 
عر�صاً  �إن�صوليت�س   فرقة   �أع�صاء 
�ييصييجييرة خ�صر�ء،  بييعيينييو�ن   جييييو�ًل 
نباتات ف�صولية ، �رتدو� فيه �أزياء 
�خل�صر�ء  و�لييينيييبييياتيييات  �لأ�يييصيييجيييار 
�لييعييجييائييبييييية ليييري�فيييقيييو� �لييييييزو�ر يف 

جولتهم.
وبييييحييييركييييات �يييصييياميييتييية و�إميييييييييياء�ت 
كما  �لييز�ئييرييين  تييخيياطييب  تعبريية 
ُتزّين  خريفياً  يوماً  يعي�س  �أنييه  لو 
�لعر�س  جيييياب  �يييصيييمييياءه،  �ليي�ييصييميي�ييس 
�ملييعيير�ييس، مثري�ً  �ملييتييجييول ردهييييات 
لوحات  ومقدماً  �جلمهور،  ده�صة 
فنية برفقة �أ�صو�ت حية للأ�صجار 

و�لع�صافري يف �حلد�ئق.
�صتيلوف�صكا،  كييياتيييريييينيييا  و�أكييييييييدت 
من�صقة �صركة  كوم �إل فو  للإنتاج، 
�لفنانني  �أن  �لعر�س،  نظمت  �لتي 
�خيييييتيييييارو� ��يييصيييتيييخيييد�م �لأ�يييييصيييييو�ت 
�لطبيعية بدًل من �ملو�صيقى، لأنها 
كالكتب تنب�س باحليوية و�لطاقة 
�لإيجابية، ولأنها لغة عاملية ت�صكن 
�لب�صر  جميع  وجيييد�ن  جمالياتها 

وجتمع بينهم.

جمل�س �ساحية �خلالدية يدعم جمعية 
�ل�سارقة �خلريية بن�سف مليون درهم 

مليون  ن�صف  �خلالدية  �صاحية  جمل�س  قدم  جمتمعية  ومبادرة  نوعية  لفتة  يف 
درهم كمبلغ تربع جلمعية �ل�صارقة �خلريية كدعم وتعزيز ملو�ردها �ملالية .وقام 
رئي�س جمل�س �صاحية �خلالدية �صعادة  خلفان �صعيد �ملري ،  ير�فقه حممد ر��صد 
 ، �ملجل�س  ع�صو  �صيفان  بن  حمد  علي  و�لع�صو   ، �ملجل�س  رئي�س  نائب  جر�س  بن 
حممد  عييميير�ن  وحيي�ييصييور  مكتوم  �آل  �صعيد  بيين  بطي  �ل�صيخ  بح�صور  وت�صرفنا 
�حلمادي م�صوؤول �ملجل�س ، وعبد�لعزيز خالد �لعبدويل �صكرتري �إد�رة �ملجل�س    .

موؤ�س�سة دبي لرعاية �لن�ساء تطلق برنامج
  �لعالج �لنف�سي مب�ساعدة �حليو�نات �لأليفة 

�أكدت �لأ�صتاذة �صيخة �صعيد �ملن�صوري مدير عام موؤ�ص�صة دبي لرعاية �لن�صاء 
و�لأطفال بالإنابة، �أن �ملوؤ�ص�صة ت�صعى بكل جهد للم�صاهمة يف تنمية جمتمعنا 
بيي�ييصييورة مبتكرة  تييوفييري �خلييدمييات �لجتماعية  �أفيييير�ده ميين خييلل  وخييدميية 
وم�صتد�مة، ونحن نوؤمن �أن حتقيق هذ� �لهدف ل ميكن �أن يتم �إل من خلل 
بناء �صر�كات حقيقية وفاعلة ت�صاهم يف �لرتقاء باملعايري �لجتماعية.  جاء 
�لعلج  برنامج   �إطييلق  �ألقتها يف حفل  �لتي  �لفتتاحية  �لكلمة  ذلك خلل 
لرعاية  دبييي  موؤ�ص�صة  نظمته  �لييذي   ، �لأليفة  �حليو�نات  مب�صاعدة  �لنف�صي 
 ،Himalaya Global Management Ltd برعاية  و�لأطفال   �لن�صاء 
�صباح يوم �أول �أول �أم�س �خلمي�س يف �أك�صبو 2020 دبي، ومت خلل �حلفل 
�صعادة  بح�صور  �لربنامج،  دعييم  يف  �صاهمو�  �لذين  و�لييرعيياة  �ل�صركاء  تكرمي 
�لن�صاء  لرعاية  دبييي  موؤ�ص�صة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملييهييريي،  دروييي�ييس  �أحييمييد 
و�لأطفال.  وقالت �ملن�صوري يف كلمتها خلل �حلفل : ي�صعدين وي�صرفني �أن 
جنتمع بكم �ليوم يف حفل �إطلق برنامج  �لعلج �لنف�صي مب�صاعدة �حليو�نات 
�لأليفة و�لذي يعد �لأول من نوعه على �مل�صتوى �لوطني، ياأتي هذ� �لإطلق 
�ن�صجاماً مع توجيهات �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم، نائب 
رئي�س �لدولة، رئي�س جمل�س �لييوزر�ء، حاكم دبييي، رعيياه �هلل، و�أهييد�ف خطة 
جمتمع  خللق  �لجتماعية  �خلدمات  تعزيز  على  تن�س  و�لتي   ،2021 دبي 

متلحم ومتما�صك بني جميع �ملقيمني على �أر�س �لإمار�ت . 

�ساب يف �لـ 16 من عمره يزور 
�أجنحة �إك�سبو 2020 دبي يف 3 �أيام

�أومري،  فازيل  �لهندي  �ل�صاب  عا�صها  فريدة  جتربة 
�لبالغ من �لعمر 16 عاماً، وهو يتجول بني 3 مناطق 
�لعامل  زيييييارة  ميين  ليتمكن  دبيييي،   2020 �إكيي�ييصييبييو  يف 
خلل ثلثة �أيام، ويحتفظ بختم دخول 192 دولة 
�لييدويل على جييو�ز �صفر تذكاري  م�صاركة يف �حلييدث 
�أومري   فييازيييل  �حلييييياة.   مييدى  فيه  بالحتفاظ  يفخر 
ز�ر دبي مع عائلته، وقرر �أن يزور �إك�صبو 2020 دبي 
مبفرده ليتمكن من حتقيق حلمه، وهو يعتقد �أنه �أول 
�صفره  جييو�ز  على  يجمع  �لهندية  �جلن�صية  من  ز�ئيير 
�لتذكاري ختماً من جميع �أجنحة �لدول �ملوجودة يف 
�حلدث �لدويل، ويوؤكد �أن هذ� �لأمر �صكل حلماً لديه 
ويقول فازيل:  حني و�صل �إىل بو�بة �إك�صبو 2020. 
�لعامل،  عندما كنت طفل، رغبت بزيارة كل دوليية يف 
مكلِّف  �لأمييير  هييذ�  �أن  �أدركييييت  ن�صجت،  عندما  ولييكيين 
 2020 �إك�صبو  �إىل  جئت  عندما  ��صتطيع.  ول  جييد�ً، 
باأنني  �صعرت  �لأجنحة  جميع  زييييارة  و�ختتمت  دبييي، 
بالن�صبة  و��صتثنائياً  ر�ئييعيياً  �لأمييير  وكييان  �لييعييامل،  زرت 
وكان  خمتلفة،  دول  من  كثريين  باأنا�س  �لتقيت  يل. 
�لأميير مبثابة حلم يتحقق على �أر�ييس �لو�قع يف وقت 

روجيه ميال: يف كل زيارة 
لدبي �أجد �جلديد و�ملبهر 

�لإمار�ت  دوليية  بزيارة  �صعادته  عن  ميل  روجيه  �لكامريوين  �لنجم  عرب 
وح�صور فعاليات  �إك�صبو دبي 2020  �حلدث �لعاملي �لأكرب �لذي يجمع 
وفر�صة  متكاملة  حيي�ييصييارييية  من�صة  يييعييد  و�لييييذي  و�حيييد  مييكييان  يف  �لييعييامل 
ل�صتعر��س �أهم �لبتكار�ت �لتي �صت�صاهم يف تغيري �لعامل، وكذلك �لطلع 

على �لنه�صة و�لتطور �لريا�صي �لذي ت�صهده �لدولة.

�أندر �آرمر تقدم نظامًا فريدً� للتو�سيد لت�سهيل ممار�سة �لريا�سة 
ك�صفت �أندر �آرمر عن UA HOVR Mega 2 Clone حذ�ء �جلري �جلديد �لذي �صيتوفر لل�صر�ء عرب 
�لإنرتنت ولدى متاجر �أندر �آرمر �بتد�ًء من 20 �أكتوبر. ويتميز بالقدرة علي توفري �لدعم للريا�صيني، 
ما يجعله مثالياً للمبتدئني يف ريا�صة �جلري.ويقدم UA HOVR Mega 2 Clone �أق�صى قدر من 
�آرميير نظاماً فريد�ً من نوعه  �أنييدر  HOVR من  �لتو�صيد للتحكم يف �لجتيياه عند �جلييري، وتعد تقنية 
للتو�صيد يوفر �أق�صى درجات �لدعم لت�صهيل ممار�صة ريا�صة �جلرًي، وهو م�صمم خ�صي�صاً لتوفري �أكرب 
بانعد�م �جلاذبية، ويتميز بنعل  �مل�صتخدم �صعور�ً  �لتدريب. وجرى ت�صميمة ملنح  �أثناء  قدر من �حلماية 
 UA وي�صاعد  بالقوة.  �صعور  ملنح  �لقدم  ملقدمة  ودعييم  عري�س  وكعب   HOVR بتقنية  م�صمم  �أو�ييصييط 
HOVR �ملرن على �لنتقال من و�صعية �لنزول على �أ�صابع �لقدم و�لنطلق مرًة �أخرى بكل �صهولة من 
خلل نقاط �ل�صغط يف مقدمة ومنت�صف �لقدم.وي�صاهم �لت�صميم بالتقنية �جلديدة يف �حلفاظ على وتر 
�أخيل وحمايته من �للتهاب.ويعد Mega Clone 2 �أول حذ�ء للجري من �أندر �آرمر يقدم قيا�صاً ينا�صب 
كل م�صتخدم من خلل تقنية جديدة تتميز باملرونة و�لتكيف مع �أقد�م �لعد�ئني �أثناء �جلري. ومن خلل 
�ملو�د �لفريدة و�ملميزة �لتي �صنع منها ، ويتخذ �لقالب �صكل قدم �لعد�ء للح�صول على قيا�س �أكر دقة 

ب�صورة ت�صبه �رتد�ء �لقفاز، وهو ما يوفر �أق�صى درجات �لر�حة ومينح �لعد�ء طاقة �أكرب للجري. 

�أ�سجار �سحرية تتجول يف  �ل�سارقة �لدويل للكتاب 

�أ�سو�ق للتجزئة جتدد متاجرها �لقائمة وتفتتح فرعني جديدين يف دبي

جزيرة يا�س تتاألق يف مهرجان ديو�يل �ل�سنوي
�ليير�ئييدة يف  �لرتفيهية  �لييوجييهيية  يييا�ييس،  جييزيييرة  �حتفت   
�أبوظبي، بعيد �لأنو�ر �لهندي – ديو�يل، و�لذي ي�صادف 
�أ�صيئت معامل  كييل عييام، حيث  4 ميين نوفمرب ميين  �لييي  يف 
�جلزيرة  �أنييحيياء  جميع  يف  و�ملتوزعة  �لرئي�صية،  �لوجهة 

�حتفاًل بهذه �ملنا�صبة �ل�صنوية.
وتييياأليييقيييت عييييدد مييين مييعييامل �جليييزييييرة بييياأ�يييصيييو�ء خمتلفة 
�أبوظبي �لييذي تتز�من  �لأليييو�ن، مبا فيها عييامل فييري�ري 
هيييذه �مليينييا�ييصييبيية ميييع �ليييذكيييرى �ليي�ييصيينييوييية �حلييياديييية ع�صرة 
لنطلقه. �إىل جانب يا�س ووتر وورلد �أبوظبييييييييي وعامل 
�أبوظبي، كما تلونت  ™ و كلييييييييم  �أبوظبي  بيير�ذرز  و�رنر 
جمموعة فنادق يا�س بلز� ودبليو �أبوظبي - جزيرة يا�س 

و�لحتاد �أرينا باألو�ن متعددة مبهرة.

»حول �لإمار�ت«  حتتفل بالذكرى 
�ل�سنوية �لـ29 لتاأ�سي�سها  

حتتفل  حول �لإمار�ت للمفرو�صات �ملنزلية ، �لعلمة �لتجارية �ملحّلية �لر�ئدة 
يف جمال �لأثاث �لد�خلي و�خلارجي على �صعيد �ملنطقة مع عملئها هذ� �لعام 
بالذكرى �ل�صنوية �لي29 لتاأ�صي�صها من خلل عرو�س �صخمة �عتبار�ً من 28 
كبري  خ�صم  على  �ملت�صوقون  �صيح�صل  �أ�صابيع.  خم�صة  ملييدة  وت�صتمر  نوفمرب 
على �أكر من 2000 منتج من ت�صكيلة و��صعة من �أثاث �ملنزل و�لإك�ص�صو�ر�ت  
و�لعديد من �ملفاجاآت �ملثرية �لأخرى للعملء.و�حتفاَل بهذه �ملنا�صبة، �صتكافئ  
حول �لإمييار�ت للمفرو�صات �ملنزلية  عملءها �لأوفياء �لذين دعمو� جناحها 
وعييرو�ييس على جمموعة  ميين خييلل تقدمي خ�صومات  �ل�صنني  هييذه  ميير  على 
و��صعة من �لأثاث و�لإك�ص�صو�ر�ت، و�صتختار حول �لإمار�ت فائًز� حمظوًظا يف 

�أحد متاجرها كل يوم ، وكما �صجلت �لعلمة منو�َ قيا�صياَ يف مبيعاتها.

با�صتقبال �لعملء يف منت�صف �أكتوبر 
�لييورقيياء و�ملزهر يف بد�ية عام  وفييروع 

 .2022
و�لتحديث  �لييتييغيييييري  يت�صمن  �ييصييوف 
�جلو�نب  كييافيية  �لييثييلثيية  �ليييفيييروع  يف 
�أق�صام  وييياإ�ييصييافيية  بيياليي�ييصييكييل  �ملييتييعييلييقيية 
جديدة مع �ملحافظة على روح �لتميز 
لييدى �أ�ييصييو�ق، وكييل ذلييك مييع �لرتكيز 
للأ�صو�ق  �لييتيي�ييصييويييقييييية  �لييبيييييئيية  عييلييى 

فيييرييييدة جت�صد  وبييييروؤييييية  �ملييييو�هييييب، 
غنية  متكاملة  كمنظومة  �لثقافات 
وتنطلق  �ملمتعة.  و�مل�صاهد  بالألو�ن 
�لعلم  ييييييوم  ميييين  �بيييييتيييييد�ًء  �مليي�ييصييابييقيية 
بتاريخ 3 نوفمرب 2021 ولغاية 2 

و�لتنوع  �لييثييقييافييييية  �لييتييعييددييية  بقيم 
�مل�صاركني  ويتوجب على  و�لت�صامح. 
�لكامري�ت  ييي�ييصييتييخييدمييون  �لييييذييييين 
بطلب خا�س  �لييتييقييدم  �لحييرت�فييييية، 
يخولهم  تيي�ييصييريييح  عييلييى  لييلييحيي�ييصييول 

�ليوم  مع  بالتز�من  �ملقبل،  دي�صمرب 
�لعربية  �لإميييييار�ت  لييدوليية  �لييوطيينييي 
�لت�صوير  ع�صاق  م�صتهدفة  �ملتحدة، 
�أعمارهم  تبلغ  مميين  �لييفييوتييوغيير�يف 
للحتفال  فييييييوق،  فيييميييا  �ييصيينيية   18

�ملوقع  �مليي�ييصييابييقيية، عييرب  �مليي�ييصيياركيية يف 
على  �لييعيياملييييية،  للقرية  �لإليييكيييرتوين 
�أن يتم حتميل جميع �مل�صاركات على 
�ملييوقييع �لإلييكييرتوين جلييائييزة حمد�ن 
مكتوم  �آل  ر��ييييصييييد  بيييين  حميييميييد  بيييين 

�ل�صارع  وذوق  �لييتييقييليييييدييية  �لييعييربييييية 
�لتقليدي �لأ�صيل. كما و�صيتم ت�صمية 
كييل ق�صم ميين �لأقيي�ييصييام �جلييديييدة على 
و�لذين  �ملييتييفييانييني  �ملييوظييفييني  ��ييصييميياء 
�لأق�صام  هييذه  جنيياح  �أ�صا�س  من  كانو� 
�ملتاجر  �صت�صم  كييمييا  بييد�يييتييهييا.  ميينييذ 
يف  متخ�ص�س  �أكيييرب  ق�صما  �جلييديييدة 
بعد جناح هذه  وذلك  �لأ�صماك  �صوي 

�لتجربة يف فرع �لورقاء.

�أعييليينييت �لييقييرييية �لييعيياملييييية، �أحيييد �أكرب 
�ليييثيييقيييافييييييية يف �ليييعيييامل،  �ملييينيييتيييزهيييات 
للثقافة  �لأوىل  �لعائلية  و�لييوجييهيية 
�ملنطقة،  يف  و�لييتيي�ييصييوق  و�ليييرتفيييييييه 
�ملفاجاآت  مييين  �لييعييديييد  تيينييظيييييم  عييين 
يف  �ملييقييبييل،  �ل�صهر  خييلل  ل�صيوفها 
�لوطني  بيياليييييوم  �حييتييفييالتييهييا  �إطييييار 
�خليييمييي�يييصيييني لييييقيييييييييام �حتييييييييياد دوليييييية 
وتنطلق  �ملتحدة،  �لعربية  �لإميييار�ت 
يييييوم �لعلم  مييين  بيييييدء�ً  �لحيييتيييفيييالت 
لت�صتمر على مدى �صهر حتى �ليوم 

�لوطني.
و�حيييييتيييييفييييياًل بييياملييينيييا�يييصيييبييية، �أطيييليييقيييت 
�لت�صوير  م�صابقة  �لعاملية  �لقرية 
�صعار  خم�صون  �لييفييوتييوغيير�يف حتييت 
بيياليي�ييصيير�كيية ميييع جائزة   ، مييعيياً  عيييامييياً 
حيييميييد�ن بييين حمييمييد بييين ر��يييصيييد �آل 
�ل�صوئي.  للت�صوير  �لدولية  مكتوم 
وتركز �مل�صابقة على �لهويات و�لقيم 
وت�صليط  �لييثييقييافييات،  بييني  �مل�صرتكة 
جمموعة  عيييييرب  عيييليييييييهيييا  �ليييي�ييييصييييوء 
بالتنوع  �لييتييي حتييتييفييي  �ليي�ييصييور  مييين 
خمتلفة  بعد�صات  و�مللتقطة  �لثقايف 

وهي  للتجزئة،  �أ�ييصييو�ق  �صركة  �أعلنت 
�ليي�ييصييركيية �لييير�ئيييدة وو�حييييدة ميين �أكر 
�ملوثوقة  �ملحلية  �لتجارية  �لعلمات 
و�لييتييي تييقييدم عييرو�ييس جتييزئيية عالية 
�جليييييودة يف بيييييئيية تيي�ييصييوق مميييييييزة، عن 
جتديد فروعها يف �أم  �صقيم و�لورقاء 
يف  جديدين  فرعني  و�فتتاح  و�ملييزهيير 
وقييرييية جمري�  �لبحرية  دبييي  و�جييهيية 
�صقيم  �أم  فييييرع  و�ييصيييييقييوم  �ليييد�ئيييريييية. 

 �لقرية �لعاملية تعلن �نطالق �حتفالتها باليوبيل �لذهبي لقيام �حتاد دولة �لإمار�ت 



رغم معركة كورونا.. زو�ج د�خل �لعناية �ملركزة
بعد �أن �أم�صى جوناثان جون�صون عدة �أ�صابيع على جهاز �لتنف�س 
يف  ييييتيييزوج  �أن  قييييرر  كوفيد19-،  ميييع  مييعييركييتييه  يف  �ل�ييصييطيينيياعييي 

�مل�صت�صفى.
�مل�صت�صفى  موظفي  مب�صاعدة  خطيبته  عاما(   28( �لرجل  وفاجاأ 
�ملركزة  �لعناية  �ملا�صي يف وحدة  �ل�صهر  �لزفاف  و�أجييرى ترتيبات 
بييامليي�ييصييتيي�ييصييفييى �لييكييائيين يف مييدييينيية كييونيي�ييصيييييل بييلييوفيي�ييس بيييوليييية �آييييو� 

�لأمريكية.
ماريا كوبلند )28 عاما( وهو على  قر�نه على  وعقد جون�صون 

�صريره بامل�صت�صفى، بح�صب �صحيفة "�أوماها وورلد هري�لد".
نييدم. بعد �خليييروج ميين جهاز  �أي  �أرغيييب يف  "مل  وقييال جون�صون: 

�لتنف�س ترى �لكثري من �لأ�صياء يف �حلياة ب�صكل خمتلف".
و�أ�صيب جون�صون بكوفيد19- يف �صبتمرب، ليعزل يف غرفة بعيد� 

عن كوبلند و�بنهما �لبالغ من �لعمر عامني.
�إ�صابة كوبلند هي �لأخييرى بكورونا، لكن حالة جون�صون  وثبت 

هي �لتي �صاءت.
و�أودع جون�صون "م�صت�صفى ميثودي�صت جيني �إدموند�صون" وظل 

على جهاز �لتنف�س �ل�صطناعي لأكر من ثلثة �أ�صابيع.
�لوقت  �أن هذ� هو  ر�أى جون�صون  رفع �جلهاز عنه،  ولكن مبجرد 

�ملنا�صب لزو�جه.
ومت ��صتدعاء �لأ�صرة و�لأ�صدقاء، وم�صوؤول عقد �لقر�ن، ومت �إقناع 
كوبلند بت�صفيف �صعرها وو�صع م�صاحيق �لتجميل و�لتوجه �إىل 

�مل�صت�صفى يف 14 �أكتوبر.
وعند و�صولها غرفة جون�صون، �كت�صفت �أنه خرج من غرفة �لعزل، 

ليخربها باأنها ح�صرت �إىل �مل�صت�صفى لإمتام �لزو�ج هناك.

�لقرية �لغارقة تطفو بعد 36 عاما من �ختفائها
كييرد�ييصييتييان �صمايل  �إقييليييييم  �ل�صاهقة يف  �ييصييفييوح جييبييال دهيييوك  عييلييى 
�إىل  �لتل"،  "ق�صر  �أو  ق�صروكا  كييري  قرية  عييادت ملمح  �لييعيير�ق، 
عاما   36 نحو  قبل  مبياهه  دهييوك  �صد  طمرها  بعدما  �لييظييهييور، 

وهجرها �أهلها.
فرهاد  مييديييره  وفييق  م�صبوق  غييري  ب�صكل  �ل�صد  من�صوب  وتيير�جييع 
�ملياه  وك�صفت  �جلفاف،  ب�صبب  �صبتمرب  منذ مطلع  حممد طاهر 
عيين بيينيياء �صيد بيياحلييجيير، يييرجييح �أن يييكييون مييدر�ييصيية، يييبييدو �أنيييه كل 
و�لتفاح  �لعنب  وبييزر�عيية  باحلياة  تزخر  كانت  قرية  ميين  بقي  مييا 

و�حلنطة يوما ما.
ويقول طاهر لي"فر�ن�س بر�س"، �إن "�نخفا�س من�صوب مياه �ل�صد 
لأكر من 7 �أمتار �لناجم عن �جلفاف �أدى �إىل ظهور بقايا هذه 

�لقرية يف مطلع �صبتمرب �ملا�صي".
وي�صيف: "يعتقد �أن يكون هذ� �لبناء منزل ي�صبه ت�صميمه �صكل 

�ملدر�صة وجدر�نه حماطة بالأ�صد�ف �جلافة ب�صبب �جلفاف".
�لعام"،  هذ�  قليلة  كانت  �لتي  �لأمطار  مياه  على  "�ل�صد  ويعتمد 
من�صوبه  �نخف�س  �أن  ي�صبق  "مل  �أنيييه  �أو�ييصييح  �ليييذي  طيياهيير،  وفييق 
1992 و1999  3 ميير�ت، يف  �إل  �إىل هذ� �حلد يف �ل�صنني �ملا�صية 
و2009، و�أطلت ملمح كري ق�صروكا من جديد حينها. بالتاأكيد 
هذ� �ملو�صوع يتعلق بالتغري �ملناخي". وعاما بعد عام، تزد�د �أزمة 
�لعر�ق مع تر�جع معدلت هطول �لأمطار ومتدد  �ملياه �صوء� يف 
�جلفاف، فقد بات �لبلد "�خلام�س يف �لعامل" �لأكر تاأثر� بالتغري 

�ملناخي كما �أعلنت وز�رة �لبيئة �لعر�قية موؤخر�.
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خا�سية جديدة من و�ت�ساب.. حمادثات بال �نرتنت
با�صتعمال  للم�صتخدمني  ت�صمح  خا�صية  "و�ت�صاب" يخترب  �لفوري  �لتو��صل  تطبيق  كان  �ملا�صية،  �لأ�صهر  خلل 

ح�صابهم يف �لتطبيق من جهاز ثان دون �حلاجة �إىل ربطه بالهاتف �لذكي.
�لر�صائل  "و�ت�صاب" باإر�صال  مل�صتخدمي  ت�صمح  �أن �خلا�صية �جلديدة  �لتقني، �جلمعة،   gsmarena وذكر موقع 

و��صتقبالها، دون �حلاجة �إىل هاتف ذكي مت�صل بالإنرتنت.
وقال �ملوقع �إن هذه �خلا�صية �جلديدة دخلت حيز �لتنفيذ لدى م�صتخدمي "و�ت�صاب"، �صريطة �أن يعمل �لتطبيق 

وفق �آخر �لتحديثات لدى �لهو�تف �لتي تعمل بنظامي "�آي �أو �أ�س" �أو "�أندرويد".
ويف �ل�صابق، كان على �مل�صتخدم �إبقاء �لهاتف �لأ�صا�صي �لذي يحمل رقم �حل�صاب يف "و�ت�صاب" مت�صل بالإنرتنت، 

حتى ميكن من �إجر�ء حمادثات يف �لتطبيق عرب �حلو��صب �أو �لأجهزة �للوحية.
ومن �أجل تفعيل هذه �خلا�صية، على �مل�صتخدم �أن يذهب �إىل خيار )Linked Devices( ثم عليه �ختيار �خلا�صية 
�لتي ل تز�ل حتمل �صفة "�لإ�صد�ر �لتجريبي" )Multi-Device Beta(، ومبجرد �لتفعيل، �صيتم �إلغاء �رتباط 
�لهاتف بجميع �لأجهزة �ل�صابقة، وبعد ذلك، �صتتمكن من ��صتئناف �لدرد�صة على هذه �لأجهزة �صو�ء �أكان هاتف 

�لذكي مت�صل بالإنرتنت �أم ل.
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�لقر�س �ل�سمني يلفت �أنظار �لعلماء.. وهذه ق�سته
تعرف �أ�صماك �لقر�س �لبي�صاء بوزنها �لذي ي�صل �إىل 3 �أطنان �أحيانا، لكن 
�لعلماء عرو� �أخري� على دليل يظهر وجود �صمكة من هذ� �لف�صيل وبوزن 

�أكر من �ملعتاد، مع بطن ممتلئة ت�صبه "�لكر�س".
وتظهر �ل�صورة �لتي ن�صرتها �صفحة معنية باأ�صماك �لقر�س، �لأربعاء، بطنا 

منتفخا �أكر من �ملعتاد لدى �أحد �أ�صماك �لقر�س �لأبي�س.
على  �لأطل�صي  �ملحيط  يف  �لأبي�س  �لقر�س  على  �حلفاظ  منظمة  وكتبت 
"في�صبوك"، �أن "هناك بع�صا من �أ�صماك هذ� �لنوع �أده�صت فريق �لبيانات 
�أ�صماك قر�س،  �لفريق كان يحلل لقطات فيديو تظهر  �إن  لدينا". وقالت 
و�صادفو� �أثناء ذلك �صمكة غريبة �ل�صكل، �إذ بد� بطنها مكتنز� ب�صورة غري 
�لعلماء يف حييرية من  وبييد�  ذكيير�.  كييان  �لقر�س  هييذ�  �أن  و�أ�صافت  طبيعية، 
�أمرهم يف �لبد�ية، قبل �أن يخل�صلو� �إىل �أن �لقر�س رمبا �لتقطت له �صورة 
للطعام،  م�صغها  �لأ�صماك  عن  يعرف  ول  مبا�صرة.  �لطعام  تناوله  عقب 
�صيئا  �لقر�س ت�صمت  �أن وجبة  �ملرجح  وتبلعها، لذلك من  �إنها متزقها  �إذ 
كبري�، مثل جزء من حوت ميت. ولقي من�صور �ملنظمة كثري� من �لتفاعل 
على "في�صبوك"، وذهب �لبع�س �إىل �لتخمني قائلني �إنه �بتلع �صمكة �أنثى 
كانت حامل. ومل يتم �لك�صف عن مكان �لتقاط �ل�صورة، لكن هذه �لأيام 
مو�صم هجرة �لقر�س �لبي�س من �صمال �ملحيط �لأطل�صي يف �ملياه �لد�فئة 

قبالة جنوب فلوريد� وخليج �ملك�صيك.

مز�د يف بيفريل هيلز على ف�ساتني �ميي و�ينهاو�س  
�آخر حفل لها  ُيطرح �لف�صتان �لذي �رتدته �ملغنية �ميي و�ينهاو�س خلل 
�صنة 2011، للبيع يف مز�د ت�صهده بيفريل هيلز �ل�صبت و�لأحد، مع مئات 
مو�صيقى  جنمة  متلكها  كانت  �لتي  و�لكتب  و�لك�ص�صو�ر�ت  �مللب�س  قطع 

�ل�صول �لر�حلة.
باللونني  قيي�ييصييري�  ف�صتانا  تييرتييدي  و�ييينييهيياو�ييس  كييانييت  �لأميي�ييصييييية،  تييلييك  ويف 
�لأخ�صر و�لأ�صود مع نقو�س زهرية، من ت�صميم ناومي باري. وُيتوقع �أن 
يباع �لف�صتان ب�صعر ير�وح بني 15 �ألف دولر و20 �ألفا، خلل �ملز�د �لذي 

تنظمه د�ر "جوليانز �أوك�صنز".
ف�صاتني  بينها  800 قطعة  �أكيير من  �ملييز�د  �ملطروحة يف  �ملجموعة  وت�صم 
و�صر�ويل طويلة و�أخرى ق�صرية و�أحذية وملب�س د�خلية ونظار�ت و�آلت 
�ملغنية و�ملو�صيقية �لربيطانية  مو�صيقية وكتب وت�صجيلت، كانت متلكها 
�لتي توفيت عن 27 عاماً يف 23 متوز-يوليو 2011 بفعل ��صتهلك مفرط 

للكحول،
وُتقَدر قيمة هذه �لقطع �لإجمالية مبا بني مليون ومليوين دولر. ولحظ 
�ملا�صي يف  �ل�صهر  �إطلعه  نييولن خلل  �أوك�صنز" مارتن  "جوليانز  مدير 
"من  نيويورك وكالة فر�ن�س بر�س على جمموعة �ملقتنيات �ل�صخ�صية �أن 

جورج كلوين يطلب 
عدم ن�سر �سور تو�أميه 
طيييليييب �مليييميييثيييل �لأميييييريكيييييي جييييورج 
كييلييوين علنا ميين و�ييصييائييل �لإعيييلم 
لتو�أميه  �صور  ن�صر  عيين  �لمييتيينيياع 

تفاديا لتعري�صهما للخطر.
�إيليفنز"  "�أو�صنز  فيلم  جنم  وقال 
�لدين  علم  �أميييل  زوجييتييه  عمل  �إن 
�لدفاع  يف  متخ�ص�صة  كمحامية 
عيين حييقييوق �لإنيي�ييصييان قييد يجعلها 
عيير�ييصيية لأ�ييصييخييا�ييس خييطييرييين كما 
قد يجعل طفليهما هدفا لهوؤلء. 
ر�صالة  يف  كيييليييوين  جييييييورج  وكيييتيييب 
"فر�ييتي"  جمييليية  عييرب  مفتوحة 
ومييينييي�يييصيييور�ت مييتييخيي�ييصيي�ييصيية �أخييييرى 
تو�جه  يييجييعييلييهييا  زوجيييتيييي  "عمل 
ونحن  �إرهابية  منظمات  وتقا�صي 
�ملمكنة  �لحيييتييييييياطيييات  كيييل  نييتييخييذ 

لنحافظ على �أمن عائلتنا".
و�أ�صاف "ل ميكننا حماية طفلينا 
�إعلمية  و�صيلة  �أي  ن�صرت  ما  �إذ� 

وجهيهما على �ل�صفحة �لأوىل".
�أنه  �إىل  �لأمييريكييي  �لنجم  و�أ�ييصييار 
�صحيفة  �إىل  �لر�صالة  هييذه  �أر�ييصييل 
�أخرى،  ومن�صور�ت  مايل"  "ديلي 
ر�ودته  �لفكرة  هييذه  �أن  �إىل  لفتا 
�صور�  �لإنييرتنييت  على  ر�أى  بعدما 
�لبالغ  ليييييورد  بيييييلييي  �ملييمييثييليية  لبيييين 
بيلي  و�ملمثلة  فقط.  و�حيييد�  عاما 
لورد هي �بنة كاري في�صر �ملعروفة 
"حرب  �أفييييلم  �صل�صلة  يف  بييدورهييا 

�لنجوم".
و�أو�صح كلوين "�أنا �صخ�صية عامة 
و�أقيييبيييل بيياليي�ييصييور �لييتييي تيينييطييوي يف 
�أحيان كثرية على تطفل، على �أنها 
جزء من �لثمن �لذي علّي دفعه يف 
مهنتي"، لكن "هذ� ل ي�صري على 

طفلّي".

�إطالق �سر�ح فيتي 
و�ب بكفالة 

�لأمريكية  �ليييعيييدل  وز�رة  �أعييليينييت 
�إطيييييييييييلق �ييييييصيييييير�ح ميييغييينيييي �لييييييير�ب 
�ملوقوف  و�ب،  فيييييتييي  �لأمييييريكييييي 
ت�صرين  نيييهيييايييية  مييينيييذ  و�مليييييلحيييييق 
بتهمة  نيويورك  يف  �لأول-�أكييتييوبيير 
�لجتار باملخدر�ت، بكفالة وو�صعه 
وفر�صت  �لق�صائية.  �ملر�قبة  حتت 
�ل�صلطات �لق�صائية غر�مة قدرها 
�لبالغ  �ملغني  �ألف دولر على   500
وليام  �حلقيقي  و��صمه  عييامييا،   30
جييونيييييور ميياكيي�ييصييويييل �ليييثييياين، كما 
نظام  بو��صطة  للمر�قبة  �صيخ�صع 
��س" وعمليات  "جي بي  �لتمو�صع 
تفتي�س فجائية لر�صد �إمكان حمله 
�مليييخيييدر�ت، و�ييصييُيييحييرم �أييي�ييصييا جو�ز 
�لقا�صية يف  �أعلنت  ما  �صفره، على 
�لفدر�لية جو�نا  بروكلني  حمكمة 
�صيربت يف بيان مقت�صب. وُيلَحق 
مغني �لر�ب منذ 29 ت�صرين �لأول-
�أكتوبر مع خم�صة �أ�صخا�س �آخرين 
�أمييييام حمييكييميية يف نيييييويييورك. وهم 
�أكر  وبيع  وتييوزيييع  بنقل  مّتهمون 
�ملخدر�ت،  من  كيلوغر�م  مئة  من 
و�لفنتانيل،  �لييهييريويييني  �صيما  ل 
قوّي،  �أفيوين �صناعي  وهو خمييّدر 
�آيلند بالقرب من  يف منطقة لونغ 
نيييييو جيييييريزي بني  نيييييييوييييورك ويف 
وحزير�ن-  2019 حزير�ن-يونيو 

وز�رة  بيييييييان  وفييييق   ،2020 يييونيييييو 
�ملد�همة،  عمليات  وخييلل  �لعدل. 
 1،5 �لأميييين حيييو�ىل  قيييوى  �صبطت 
مليون دولر نقد� و16 كيلوغر�ما 
من  وكيلوغر�مني  �لكوكايني  من 
�لهريويني، ف�صل عن عّدة حبوب 
بح�صب  متعددة،  و�أ�صلحة  فنتانيل 

�لبيان.

تعليق بالك بانرث بعد �إ�سابة ليتي�سيا ر�يت
تتمة  �إيفر"،  فييور  و�كييانييد�  بانتر:  "بلك  �إنييتيياج  ُعلق 
�لوقت  �ليينيياجييح، لإعييطيياء  مييارفييل  ��ييصييتييوديييوهييات  فيلم 
تعر�صت  �إ�صابة  ميين  لتتعافى  ر�يييت  ليتي�صيا  للنجمة 
لها خلل �لت�صوير �ل�صيف �لفائت، وفق و�صائل �إعلم 

متخ�ص�صة.
 2018 "بلك بانر" �ل�صادر �صنة  وكانت جنمة فيلم 
و�لييييذي نيييال �ييصييهييرة و��ييصييعيية بييو�ييصييفييه �أول عييمييل لبطل 
�أ�ييصيييييبييت بييجييروح خيييلل ت�صويرها  �أ�يييصيييود، قييد  خييييارق 
�لفائت.  �أغيي�ييصييطيي�ييس  يف  بييو�ييصييطيين  ميي�ييصييهييد جميييازفييية يف 
�أبرز  �إن�صايدر"،  "فر�ييتي" و"هوليوود  وكانت جملتي 
�ل�صينما  قطاع  يف  متخ�ص�صتني  �إعلميتني  و�صيلتني 
�لتي  �لإ�صابة  هييذه  �أن  �إىل  حينها  �أ�صارتا  �لأمييريكييييية، 
يز�ل  �لعمل. ول  �إنتاج  توؤخر  لن  باأنها طفيفة  ُو�صفت 
موعد طرح �لفيلم �لذي يخرجه ر�ين كوغلر، حمدد� 
حتى �ل�صاعة يف 11 نوفمرب 2022. وقال ممثلو �ملمثلة 
�لغويانية-�لربيطانية يف بيان �إن "ليتي�صيا يف مرحلة 
يف  بجروح  �إ�صابتها  �إثيير  �صبتمرب  منذ  لندن  يف  نقاهة 
موقع ت�صوير +بلك بانر +2، وهي مت�صوقة للعودة 

�إىل �لعمل �عتبار� من مطلع �صنة 2022".

حّل لغز فقد�ن �سائح بعد 38 عاما 
�كُت�صفت يف  ب�صرية  بقايا  �أن  �لأمريكية  �ل�صلطات  �أعلنت 
جبال روكي تعود على ما يبدو �إىل �صائح �أملاين ُفقد �أثره 

قبل 38 عاما خلل رحلة تزلج.
�أملييانيييييا �لييغييربييييية حينها  وكيييان رودي ميييودر �ملييتييحييدر ميين 
و�لبالغ 27 عاما، بد�أ يف 13 �صباط-فرب�ير 1983 رحلة 
كان مقرر� �أن ت�صتمر يومني �أو ثلثة �إىل �جلبال �ملك�صوة 
بالثلوج يف ولية كولور�دو يف غرب �لوليات �ملتحدة، على 

ما �أو�صح متنزه جبال روكي يف بيان �أ�صدره �أخري�.
بعد  بغيابه  �ل�صلطات  �ل�صكن  يف  مييودر  �صريك  �أبلغ  وقييد 
تف�س  مل  �لبحث  عمليات  �أن  غري  فقد�نه،  على  �أ�صبوع 
عائدة  كانت  �صخ�صية  مقتنيات  على  �لعثور  �إىل  �صوى 

للأملاين.
و�أوقفت فرق �لإغاثة �أن�صطتها يف غ�صون �أربعة �أيام، غري 
�أن عمليات بحث متفرقة �أجريت خلل �لعقود �ملا�صية، 

وفق �ملنتزه.
بقايا  متنزه  �كت�صف   ،2020 �آب-�أغ�صط�س  منت�صف  ويف 
ب�صرية يف موقع �صهد �نهيار� ثلجيا على بعد حو�يل 15 
كيلومرت� من نقطة �نطلق �لأمليياين �ل�صاب، يف منطقة 

�صهدت �أ�صل عمليات تفتي�س يف تلك �لفرتة.
هوية  لتحديد  �ملييا�ييصييي  �لييعييام  �لييبييحييث  عمليات  �أن  غييري 
�صاحب �لبقايا تاأخرت ب�صبب حر�ئق ��صتعرت يف �ملنطقة، 
�لو�قع  �ملوقع  �ل�صتاء  طيلة  غطى  �لييذي  �لثلج  بفعل  ثم 
�لإغيياثيية هذ�  3350 مييرت�. وقييد عيير عنا�صر  على علو 
�ل�صيف على �ألو�ح تزلج وع�صّي و�أحذية ومقتنيات كانت 

عائدة للمتنزه �لأملاين �ملفقود.

م�سرع �ملغنية �ملحبوبة ماريليا مندون�سا 
�أجيييو�ء من �حلييزن يف �لييرب�زيييل بعد وفيياة ماريليا  �صادت 
�لبلد،،  يف  �صعبية  �لأكييير  �ملغنيات  �إحيييدى  ميندون�صا، 

جر�ء حتطم طائرة �صغرية يف ولية مينا جري�ي�س.
�أجرة  �إثيير حتطم طائرة  عاما   26 �لبالغة  �ملغنية  ق�صت 
�صغرية يف �لييولييية �لييو�قييعيية جيينييوب �ييصييرق �لييبييلد. وهي 
"�صريتانيجو" قريب  با�صم  ُيعرف  مو�صيقي  نييوع  جنمة 

من مو�صيقى �لكانرتي وحمبب جد� يف �لرب�زيل.
�أودت �حلادثة �أي�صا بحياة منتج �ملغنية وعّمها و�لطّيارين 
�للذين كانا يقود�ن �لطائرة، وفق ما �أعلن وكيل �أعمال 

ميندون�صا.
عن  ناجما  �لييطييائييرة  حتطم  يييكييون  �أن  �ل�صرطة  رجييحييت 

��صطد�مها بهو�ئي �إر�صال.
و�أبدت �صخ�صيات بر�زيلية عدة حزنها لوفاة �ملغنية �لتي 
�لن�صاء  �أو�ئييييل  ميين  وكييانييت   2014 �صنة  م�صريتها  بيييد�أت 
"�صريتانيجو" �لتي  مو�صيقى  يف  جناحا  حققن  �للو�تي 
كرة  جنم  وكتب  �لييذكييور.  �ملغنون  تقليديا  عليها  يهيمن 
�أ�صدق  �أن  "�أرف�س  تويرت  عرب  نيمار  �لرب�زيلي  �لقدم 

ذلك، �أرف�س".
كذلك كتب �ملو�صيقي كايتانو فيلوزو "�أنا �أبكي و�أظن �أين 

ل �أ�صتطيع ت�صديق ذلك".
باملغنية  بول�صونارو  جييايييري  �لييرب�زيييلييي  �لرئي�س  و�أ�ييصيياد 

و��صفا �إياها باأنها "�إحدى �أهم �لفنانات يف جيلها".
�لرب�زيل،  يف  كبرية  ب�صعبية  ميندون�صا  ماريليا  حتظى 
ولها 39 مليون متابع على �إن�صتغر�م و22 مليون م�صرتك 

على قناتها يف يوتيوب.

ربع قرن وهو يبحث عن �سقيقه.. ثم حدثت �لكارثة
�إيييطييايل ما يقرب من ربييع قرن  �أم�صى رجييل 
عندما  لكن  �ملختفي،  �صقيقه  عن  يبحث  وهو 

عر �لأخري فاجاأه بهجوم مباغت.
�أن  �لربيطانية  "�لتاميز"  �صحيفة  وذكيييرت 
مارتن ر�بان�صر )35 عاما( �أنفق 24 عاما من 
حياته وهو يبحث عن �صقيقه �إيفو �لبالغ من 

�لعمر )42 عاما(.
ولكن بعيد �لعثور على �ل�صقيق �ملفقود، حدث 
�أقيي�ييصييى �ييصيييء يف �حلييييياة: طييعيين �إيييفييو �صقيقه 
مييارتيين مييير�ت عيييدة يف �ييصييدره، ممييا �أدى �إىل 
�إىل  �أثرها  على  نقل  خطرية  بجروح  �إ�صابته 

�مل�صت�صفى.
وكيييان مييارتيين نييائييمييا عييلييى �ييصييريييره مييع زوجته 
�إييييفيييو �ملييينيييزل حييامييل �صكينا  عيينييدمييا �قييتييحييم 

كبري�.
�إحدى  �إن  لل�صحفيني  مييارتيين  حمامي  وقييال 
ب�صاأن  غا�صبا  كييان  �إيفو  �إن  تقول  �لفر�صيات 
تييوزيييع مييري�ث و�لييدهييم �ليير�حييل، مبييا يف ذلك 

�ملنزل �لذي يعي�س فيه مارتن. و�أ�صاف �أن �لأخ 
�ملختفي ظل يكن �ل�صغينة لأخيه ب�صاأن ذلك 

منذ �ختفاءه عام 1997، عقب وفاة �لو�لد.
�لييذييين ل  �لأ�ييصييخييا�ييس  �أن معظم  �إىل  و�أ�يييصيييار 
�مل�صاألة  �ملييري�ث، يعاجلون  ير�صون عن توزيع 
عيييرب �مليييحييياميييني، ول يييخييتييفييون لييعييقييدييين من 

�لزمن ثم ي�صهرون �صكينة �صيد.
وبح�صب �ملحامي، فقد �أقام �لأخ �إيفو يف غابة 

قرب منزل �صقيقه ��صتعد�د� ملهاجمة �ملنزل.
و�أ�صاف �أن �إيفو �قتحم �ملنزل حامل �صكينني 
كبريين، بينما كان مارتن وزوجته وطفليه يف 

�لد�خل.
وبعدما �أيقظ �صقيقه مارتن، ر�ح يطعنه مرة 

بعد �أخرى، لكن مل ي�صل �إىل حد قتله.
رذ�ذ  ��صتخد�م  �ملعتدي  �لأخ  �أن  �ملحامي  وذكيير 
من  متكنت  لكنها  �أخيييييه،  زوجييية  �صد  �لفلفل 
�ليي�ييصييرطيية مبا  �لإفييييلت ميين قب�صته و�أبييلييغييت 

حدث.

كري�ستال كيمرب �سفرية نادي �سباق فيكتوريا تقف اللتقاط �ل�سور عند خط �لنهاية يف م�سمار  فلمينجتون ل�سباق 
�خليل يف ملبورن قبل �سباق كاأ�ش ملبورن للخيول.� ف ب

غوينيت بالرتو تتاألق 
Gucci ب�سرتة

يوم  �خلييمييري  �لييلييون  ميين  ب�صرتة  بالرتو   �لأمييريكييييية  غوينيت  �ملمثلة  تاألقت 
�لثلثاء خلل �لعر�س لد�ر �زياء Gucci يف لو�س �جنلو�س.

جدير بالذكر �أن هذه �ل�صرتة كانت لب�صتها غوينيت عام 1996 يف جو�ئز �لي
mtv �ملو�صيقية حينها كانت من ت�صميم توم فورد، ت�صتعيدها �لد�ر يف عر�صها 

لربيع 2022 من ت�صميم �لي�صاندرو مي�صال.
ت�صريحة  يف  �صعرها  ورفعت  �لزرقاء  �لقمي�س  نف�س  �لأمريكية  �ملمثلة  لب�صت 

.chignon
مظهر  مئة  من  �كيير  لعر�س  �مل�صاهري  طريق  هوليوود  يف   Gucci ��صتخدم 
�أمييثييال   هوليوود  من  م�صاهري  عييدة  �لعر�س  ح�صر  هوليوود.  من  م�صتوحاة 

ماكويل كولكني  وجاريد ليتو.


