جائزة حممد بن زايد لأف�ضل معلم تطلق دورتها
الرابعة وتتيح للمعلمني الأجانب امل�شاركة

�ص 03

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

•• دبي-وام:

�أعلنت جائزة حممد بن زايد لأف�ضل معلم عن �إطالق دورتها الرابعة فاحتة املجال
�أمام املعلمني الأجانب وغري الناطقني باللغة العربية يف املدار�س اخلا�صة والدولية
للتقدمي والت�سجيل باللغة الإجنليزية وان�ضمام جمموعة دول عربية و�أجنبية لها
وهي �سوريا واملغرب والعراق وتون�س بجانب �سوي�سرا وفنلندا والنم�سا وا�ستحداث
خطط تطويرية نوعية يف خطوة نحو �إي�صال ر�سالة اجلائزة الرتبوية �إىل العامل.
جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي �أقيم يف �إك�سبو  2020دبي مب�شاركة معايل
ح�سني بن �إبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم امل�شرف العام للجائزة و�سعادة
املهند�س عبد الرحمن احلمادي نائب رئي�س اللجنة العليا للجائزة و�سعادة حممد
النعيمي مدير مكتب �ش�ؤون التعليم يف ديوان ويل العهد ب�أبوظبي ع�ضو اللجنة العليا
و�سعادة الدكتور حممد املعال رئي�س اللجنة الفنية و�سعادة ال�شيخة خلود القا�سمي
وكيل م�ساعد لقطاع الرقابة بدولة االم��ارات نائب رئي�س اللجنة الفنية والدكتور
(التفا�صيل �ص)6
حمد �أحمد الدرمكي �أمني عام اجلائزة.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:16 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

عربي ودويل

�ص 10

تبون :لن نقوم بـ «اخلطوة الأوىل»
لتخفيف التوترات مع ماكرون
�ص 18
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�أخبار الإمارات

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

الإمارات الأوىل �إقليميا والـ  24عامليا
بتقرير املر�أة وال�سالم والأمن

•• دبي-وام:

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله رئي�س كولومبيا (وام)

حممد بن را�شد خالل ا�ستقباله رئي�س كولومبيا (وام)

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يبحثان مع رئي�س كولومبيا عالقات التعاون وامل�ستجدات الإقليمية والدولية
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل� ،أم�س مبقر �إك�سبو
 2020دبي ،فخامة الرئي�س �إيفان دوكي ماركيز ،رئي�س جمهورية
كولومبيا ال�صديقة ال��ذي ي��زور ال��دول��ة حالياً على ر�أ���س وف��د رفيع
امل�ستوى �ضمن زيارة ر�سمية ي�شارك خاللها يف احتفاالت اليوم الوطني
لبالده يف �إك�سبو .2020
وا�ستعر�ض اجلانبان خالل اللقاء ،جممل امل�ستجدات على ال�ساحتني

الإقليمية والعاملية ،ويف مقدمتها اجلهود املبذولة لت�سريع معدالت
التعايف العاملي من جائحة كوفيد ،-19وما تتطلبه املرحلة املقبلة
من تكثيف ملجاالت التعاون الدويل لت�أكيد قدرة خمتلف القطاعات،
ال�سيما االقت�صادية ،على تخطي هذه املرحلة اال�ستثنائية من تاريخ
العامل.
م��ن جهة �أخ���رى ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س
فخامة �إيفان دوكي ماركيز رئي�س جمهورية كولومبيا يف جناح دولة
الإمارات مبعر�ض �إك�سبو  2029دبي.

و بحث �سموه و فخامة رئي�س كولومبيا ..عالقات ال�صداقة و م�ستوى
التعاون امل�شرتك بني البلدين و�إمكانات تنميته يف خمتلف اجلوانب
خا�صة اال�ستثمارية واالقت�صادية وال�سياحية مبا يحقق م�صاحلهما
امل�����ش�ترك��ة ..وت���ب���ادال وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ب�����ش���أن �إىل ع���دد م��ن الق�ضايا
وامل�ستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
و تناول اللقاء �أهمية ر�سالة معر�ض �إك�سبو  2020دبي الإن�سانية
التي توجهها دولة الإم��ارات �إىل العامل عرب التعاون وت�أثري توا�صل
العقول وم�شاركة اخلربات واالبتكارات يف جماالت حلول اال�ستدامة
(التفا�صيل �ص)2
يف �صناعة م�ستقبل العامل وازدهاره.

هن�أت حرم �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة �سمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد
�آل مكتوم رئي�سة جمل�س الإم����ارات للتوازن ب�ين اجلن�سني رئي�سة
م�ؤ�س�سة دب��ي للمر�أة القيادة الر�شيدة و�سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة
والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية (�أم الإمارات)
بتحقيق دولة الإمارات العربية املتحدة املركز الأول �إقليميا وتقدمها
�إىل املركز  24عامليا يف تقرير املر�أة و ال�سالم والأمن  2021ال�صادر
عن معهد جورج تاون للمر�أة وال�سالم والأمن يف وا�شنطن حمققة
قفزة نوعية مبعدل  20مركزا عامليا عن الن�سخة املا�ضية من هذا
(التفا�صيل �ص)3
التقرير الذي ي�صدر كل عامني.

تطلقه وزارة الت�سامح والتعاي�ش من  -20 14نوفمرب احلايل

املهرجان الوطني للت�سامح ينطلق بن�سخة عاملية
حتمل ر�سالة �سالم للجميع من �إك�سبو  2020دبي

•• �أبوظبي -وام:

�أع��ل��ن م��ع��ايل ال�شيخ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك �آل ن��ه��ي��ان وزي���ر الت�سامح
والتعاي�ش عن �إطالق الدورة ال�سنوية اخلام�سة ،للمهرجان الوطني
للت�سامح والتعاي�ش خالل الفرتة من  14وحتى  20نوفمرب احلايل،
يف �إك�سبو  2020دبي والذي تنظمه الوزارة كل عام  ،حتت �شعار على
(التفا�صيل �ص)4
نهج زايد.

انت�شار �أمني قرب املنطقة اخل�ضراء وانطالق م�سرية للمتظاهرين

�أمريكا ت�ستعجل �إخراج دبلوما�سييها من �إثيوبيا

الإعالن عن �إحباط خمطط �إرهابي لرتويع �أدي�س �أبابا الكاظمي :ت�شكيل مقر متقدم لت�أمني التظاهر
•• �أدي�س �أبابا-وكاالت:

ذك��رت جملة فورين بولي�سي الأمريكية �أن الواليات املتحدة
�أن�ش�أت فريق مهام جديد �سيتوىل الإ�شراف على مهمة �إخالء
الدبلوما�سيني الأمريكيني يف �سفارة وا�شنطن لدى �أدي�س �أبابا،
مع ا�شتداد القتال يف البالد.
وي�أتي هذا التطور بعد �ساعات من دعوة الواليات املتحدة لكل
رعاياها ب�ضرورة مغادرة �إثيوبيا يف �أقرب وقت ممكن.
وق��ال بيان ن�شر على املوقع الإل��ك�تروين لل�سفارة الأمريكية
لدى �أدي�س �أبابا ،اجلمعة :الو�ضع الأمني يف �إثيوبيا غري وا�ضح
مت��ام��ا .نن�صح امل��واط��ن�ين الأم�يرك��ي�ين امل��وج��ودي��ن يف �إثيوبيا
مبغادرة البالد يف �أ�سرع وقت ممكن.
وم��ن جانبها ،ذك���رت جملة ف��وري��ن بولي�سي �أن ف��ري��ق املهام

�سيتوىل �أي�ضا الإ���ش��راف على م��غ��ادرة املواطنني الأمريكيني
املوجودين حاليا يف �إثيوبيا.
ه���ذا و�أع��ل��ن��ت ���ش��رط��ة �أدي�����س �أب���اب���ا ،ال�����س��ب��ت ،ت��وق��ي��ف ع���دد من
امل�شتبه بهم وبحوزتهم قنابل يدوية و�ألغام �أر�ضية و�أ�سلحة،
وق��ال��ت �إن��ه��م ك��ان��وا يخططون ل�تروي��ع العا�صمة ،تزامنا مع
اال�ضطرابات التي متر بها �إثيوبيا.
وق��ال مفو�ض �شرطة املدينة غيتو �أرغ��او دب�لا� ،إن املوقوفني
م��ت��ورط��ون يف التخطيط ل�تروي��ع العا�صمة ،وك��ان��وا يتلقون
ت��ع��ل��ي��م��ات م���ن ج��ب��ه��ة حت��ري��ر ت��ي��غ��راي ال��ت��ي ت��ق��ات��ل القوات
احلكومية وت�صنفها �أدي�س �أبابا �إرهابية.
و�أ�ضاف� :ضبطت مالب�س ع�سكرية تخ�ص القوات النظامية مع
امل�شتبه بهم ،ف�ضال عن �أم��وال من عمالت خمتلفة وبطاقات
هوية مزورة لتنفيذ خمططات �إرهابية.

ومن جهة �أخرى� ،أعلنت �شرطة مدينة دري داوا �شرقي البالد
توقيف  208من امل�شتبه بهم وبحوزتهم �أ�سلحة ،و�أو�ضحت
�أنهم كانوا ب�صدد تنفيذ خمطط �إرهابي.
و�أ�شارت �إىل امل�شتبه بهم يتبعون جبهة جبهة حترير تيغراي.
واجلمعة قال حتالف م�ؤلف من  9ف�صائل مناه�ضة للحكومة
�إنه يهدف �إىل �إ�سقاط حكومة رئي�س الوزراء �أبي �أحمد �سواء
بالقوة �أو باملفاو�ضات ،وت�شكيل حكومة انتقالية.
وا�ستنكرت احلكومة الإثيوبية ،ت�شكيل التحالف ،وو�صفته
ب�أنه عمل دعائي ،وقالت �إن بع�ض اجلماعات فيه لها تاريخ من
العنف العرقي.
و�أعلن زعماء الف�صائل الت�سعة يف وا�شنطن عن التحالف ،رغم
دع��وات من زعماء �أف��ارق��ة وغربيني لوقف �إط�لاق النار بني
احلكومة املركزية وجبهة حترير تيغراي وحلفائها.

حزبا ً
ً 24
ليبيا توقعميثاق
���ش��رف ملنع التدخالت
الأجنبية باالنتخابات

ال ميكن �إيقافها ومدمرة:

ال�صواريخ الأ�سرع من ال�صوت
تعيد �إطـالق �سـباق التـ�سلح!.
•• الفجر –خرية ال�شيباين

ت�سلط التجارب ال�صينية الأخرية ال�ضوء على �صعود جيل جديد من
الأ�سلحة فائقة ال�سرعة القادرة على حمل ر�ؤو�س حربية نووية.
يف منت�صف العر�ض الذي �أقيم مبنا�سبة الذكرى ال�سبعني لت�أ�سي�س
جمهورية ال�صني ال�شعبية يف � 1أكتوبر  ،2019كان هناك �سالح
مل مي ّر مرور الكرام .م�صمم يف �شكل �سهم( ،دي اف ،)-17املثبت
على ج��رارات عمالقة -قاذفة ،ا�ستقطب االهتمام خالل العر�ض
الع�سكري يف ميدان تيانامنني يف بكني.

�إ�صابات يف هجوم ب�سكني
داخ���ل ق��ط��ار يف �أملانيا
•• برلني-وكاالت:

�أ�صيب ع��دد م��ن ال��رك��اب يف هجوم
ب�سكني ،وق��ع داخ��ل قطار يف والية
بافاريا جنوبي �أملانيا� ،صباح ال�سبت،
ح�سبما �أفادت ال�شرطة االحتادية.
و�أو����ض���ح م��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال�شرطة
هيئة الإذاع���ة العامة� ،أن خلفيات
الهجوم غري وا�ضحة حتى الآن.
وق��ال��ت م�����ص��ادر �أم��ن��ي��ة �إن القطار
ال���ذي �شهد ال��ه��ج��وم ،ت��وق��ف قرب
ب��ل��دة �سيوبري�سدورف ،يف منطقة
�أبر باالتينات بوالية بافاريا.
و�أك��د متحدث با�سم �شركة ال�سكك
احل���دي���د الأمل���ان���ي���ة �أن����ه مت �إغ��ل�اق
اخلط بني ريغن�سبورغ ونورمربغ،
منذ وقوع احلادث �صباح ال�سبت.
و�أ�ضاف املتحدث دويت�شه بان �أنه يف
الوقت احل��ايل ،القطارات متوقفة
يف مناطق منا�سبة.

•• طرابل�س-وكاالت:

لأول
م���رة ،يعر�ض النظام
ال�شيوعي هذا ال�صاروخ من
ن����وع ج���دي���د ي���ف���وق ���س��رع��ة ال�������ص���وت���� .س�ل�اح ث������وري :غري قابل
للك�شف ،و�أ���س��رع بكثري من �صواريخ ك��روز التقليدية ،وق��ادر على
الطريان ب�أكرث من خم�سة �أ�ضعاف �سرعة ال�صوت (ماخ � ،5أو �أكرث
من  6000كم �-ساعة).
(التفا�صيل �ص)13

حركة االحتجاج ترف�ض املبادرات املدعومة دوليا

دعوة �إىل �إ�ضراب ملدة � 48ساعة يف ال�سودان
•• اخلرطوم-وكاالت:

رف�ضت حركة االحتجاج يف ال�سودان املبادرات املدعومة
دوليا العودة �إىل ترتيب تقا�سم ال�سلطة مع اجلي�ش
ب��ع��د �أح����داث ال�شهر امل��ا���ض��ي ،داع��ي��ة �إىل ي��وم�ين من
الإ�ضرابات على م�ستوى البالد بدءا من اليوم الأحد.
وحثت احلركة املجتمع الدويل على زيادة ال�ضغط على
قادة اجلي�ش ،لوقف ما و�صفه بالت�صعيد امل�ؤ�سف.
وقال جتمع املهنيني ال�سودانيني ،الذي قاد االنتفا�ضة
�ضد نظام عمر الب�شري ،يف وقت مت�أخر من اجلمعة،
�إن مبادرات الو�ساطة التي ت�سعى �إىل ت�سوية جديدة
بني القادة الع�سكريني واملدنيني من �ش�أنها �إعادة �إنتاج
وتفاقم �أزمة البالد.
وتعهد جتمع املهنيني ال�سودانيني مبوا�صلة االحتجاج
حتى ت�شكيل حكومة مدنية كاملة ،لقيادة العملية
االنتقالية التي بد�أت يف �أعقاب �سقوط نظام الب�شري.
وي�سرع املجتمع الدويل جهود الو�ساطة لإيجاد خمرج

م��ن الأزم������ة ،الأم����ر ال����ذي ي��ه��دد مب��زي��د م��ن زعزعة
اال���س��ت��ق��رار يف منطقة ال��ق��رن الإف��ري��ق��ي امل�ضطربة
بالفعل .والأرب��ع��اء �أك���دت ال��والي��ات املتحدة واململكة
املتحدة الوقوف مع �شعب ال�سودان ،م�شددة على �أهمية
دعم تطلعاته �إىل دولة دميقراطية و�سلمية.
وقال بيان رباعي �أ�صدرته الدول� ،إن احتجاجات 30
�أكتوبر �أظ��ه��رت عمق ال��ت��زام ال�شعب ال�سوداين بدفع
عملية االنتقال يف بالده �إىل الأمام.
و�أك�����دت ال����دول الأرب�����ع ،ال��ت��زام��ه��ا مب�����س��اع��دة ال�شعب
ال�سوداين على حتقيق هذه التطلعات ،فيما �أعربت عن
قلق املجتمع ال��دويل البالغ �إزاء الو�ضع يف ال�سودان،
كما دع��ت �إىل اال�ستعادة الكاملة والفورية للحكومة
وامل�ؤ�س�سات االنتقالية بقيادة مدنية.
ودع��ت جميع الأط��راف �إىل ال�سعي للتعاون والوحدة
يف ال��و���ص��ول �إىل ه���ذا ال��ه��دف احل��ا���س��م ،ك��م��ا �شجعت
على الإفراج عن جميع املعتقلني على خلفية الأحداث
الأخرية ورفع حالة الطوارئ.

وقع  24حزبا ليبياً على ميثاق
���ش��رف ملنع ال��ت��دخ�لات الأجنبية
واالمتثال لنتائج االنتخابات يف
العا�صمة طرابل�س� ،أم�س ال�سبت
وذل�������ك ب���ح�������ض���ور مم���ث���ل�ي�ن عن
الأمم املتحدة واجلامعة العربية
وم�س�ؤولني يف الدولة.
ي����أت���ي ذل���ك يف �إط�����ار التح�ضري
للم�ؤمتر الأول للأحزاب الليبية،
الذي �سيقام حتت �شعار الإ�صالح
ال�������س���ي���ا����س���ي وت���ن���ظ���م���ه راب����ط����ة
الأح�����زاب ال��ل��ي��ب��ي��ة ،وه���ي تنظيم
�إداري ي�ضم الأحزاب الليبية ذات
ال��ت��وج��ه ال��وط��ن��ي ،وت���ه���دف �إىل
�إع����ادة الثقة يف دور الأح����زاب يف
احلياة ال�سيا�سية.
وي���ن�������ص امل���ي���ث���اق ع���ل���ى ����ض���رورة
ال��ع��م��ل ع��ل��ى �إي��ج��اد د���س��ت��ور دائم
للدولة ،ومنع التدخل اخلارجي
يف ال�ش�ؤون الداخلية ،ورف�ض �أي
دع��م �أو متويل خ��ارج��ي ،ورف�ض
وج�����ود �أي ج���ن���اح ع�����س��ك��ري لأي
ح���زب �سيا�سي ،ودع���م امل�صاحلة
و�إج������راء االن��ت��خ��اب��ات امل���ق���ررة يف
 24دي�سمرب والقبول بنتائجها.
وي����ن����وه امل���ي���ث���اق امل����وق����ع �إىل �أن
الأح���زاب املوقعة ال تعرتف ب�أي
ج�سم �سيا�سي يف البالد بعد 24
دي�سمرب املقبل ،وتعتزم ا�ستخدام
ال�������س���ب���ل ال���ق���ان���ون���ي���ـ���ـ���ة املحلية
وال��دول��ي��ة مل��ن��ع تعطيل وت�أجيل
االنتخابات.

•• بغداد-وكاالت:

�أعلنت ال�سلطات العراقية ،ال�سبت،
�إغالق مداخل املنطقة اخل�ضراء
و�سط انت�شار �أمني .فيما انطلقت
م�سرية ملتظاهري احل�شد ال�شعبي
والأحزاب اخلا�سرة يف االنتخابات،
م�ستهدفة ال��و���ص��ول �إىل بوابات
املنطقة اخل�ضراء.
وي��خ��ط��ط امل���ت���ظ���اه���رون لإقامة
جم��ل�����س ع����زاء ل��ق��ي��ادي ميلي�شيا
ع�صائب �أه��ل احل��ق ال��ذي قتل يف
ا���ش��ت��ب��اك��ات ،اجل��م��ع��ة ،م��ع القوات
الأمنية .وتعد هذه امليلي�شيا �أحد
�أبرز الف�صائل املن�ضوية يف احل�شد
ال�شعبي العراقي.
و�أ����ص���در رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء
ال��ع��راق��ي ال��ق��ائ��د ال���ع���ام للقوات
امل�����س��ل��ح��ة م�����ص��ط��ف��ى الكاظمي،
ال��ي��وم ال�سبت ،توجيهات جديدة
ل��ت���أم�ين التظاهر ق���رب املنطقة
اخل�ضراء يف بغداد.
وقالت قيادة العمليات امل�شرتكة يف
بيان �أوردته وكالة الأنباء العراقية
(واع) �إن����ه وب��ع��د م���ا ح�����ص��ل يوم
�أم�س اجلمعة من �أحداث م�ؤ�سفة

عراقيون يتظاهرون راف�ضني نتائج الإنتخابات (ا ف ب)
قرب �ساحات االعت�صام يف بغداد ،ال��ت��ي كفلها ال��د���س��ت��ور العراقي،
وجه القائد العام للقوات امل�سلحة داع��ي��ة ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة العراقية
رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي� ،إىل ���ض��ب��ط ال��ن��ف�����س واالل����ت����زام
قيادة عمليات بغداد بت�شكيل مقر ب�أف�ضل املمار�سات املهنية حلماية
متقدم برئا�سة �ضابط برتبة عليا حرية التعبري وحقوق الإن�سان.
وممثلني ع��ن الأج��ه��زة الأمنية ،و�أكدت قيادة العمليات اال�ستمرار
لغر�ض العمل على �إدارة وت�أمني ب��ع��م��ل��ه��ا م����ن خ���ل��ال العمليات
منطقة االع��ت�����ص��ام ق���رب اجل�سر اال�ستباقية يف خمتلف القواطع
املعلق ملنع االحتكاك بني القوات ل���ت���ع���زي���ز الأم��������ن واال�����س����ت����ق����رار،
وم��واج��ه��ة ف��ل��ول ع�صابات داع�ش
الأمنية واملتظاهرين.
و�أو�����ص����ت امل��ت��ظ��اه��ري��ن ب�ضرورة الإره�����اب�����ي�����ة يف ج���م���ي���ع مناطق
االل��ت��زام ب��ق��واع��د ح��ري��ة التعبري البالد.

مكتب التحقيقات الفدرايل:
املتع�صبون للعرق االبي�ض ال
ّ
يقلون خطورة عن داع�ش
•• الفجر  -خرية ال�شيباين

الدخان يت�صاعد من موقع االنفجار (ا ف ب)

 99قتيال و�أكرث من  100م�صاب
بانفجار �شاحنة وقود يف عا�صمة �سرياليون

•• فريتاوين -وام:

لقي � 99شخ�صا حتفهم و�أ�صيب �أك�ثر من مئة ل��دى انفجار �شاحنة
وقود �إثر حادث ت�صادم يف عا�صمة �سرياليون �أام�س.
وقال �شهود عيان �إن االنفجار نتج عن �آلية ا�شتعلت يف حمطة وقود �إثر
حادث �سري ،وامتدت النريان بعدها �إىل احلي وعرث على جثث متفحمة
يف �سيارات ويف �شوارع جماورة للموقع.

حت��������دث م����ك����ت����ب ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات
الفيدرايل الأمريكي مرة �أخرى
�إىل ال���ك���وجن���ر����س ب�������ش����أن هذه
امل�س�ألة.
ي�شكل اتباع تفوق العرق الأبي�ض
وامل��ت��ط��رف�ين امل��ح��ل��ي�ين ،تهديدًا
ي�را ل���ل���والي���ات امل���ت���ح���دة مثل
ك���ب� ً
تنظيم داع�ش .هذا هو التحذير
ال��ذي �أ�صدره مكتب التحقيقات
ال���ف���ي���درايل� ،إىل الكوجنر�س.
و��������ش�������رح ب����ع���������ض امل�����������س������ؤول��ي��ن
للم�ش ّرعني ،كيف قاموا بتغيري
ت���ك���ت���ي���ك���ات���ه���م ل�������ض���م���ان الأم������ن
الداخلي للبالد.
م�����ن�����ذ ال�����ه�����ج�����وم ع�����ل�����ى مبنى
الكابيتول يف  6يناير ،2021
قام مكتب التحقيقات الفيدرايل
ووزارة الأم���ن الداخلي بفح�ص
التهديدات عرب الإنرتنت والرد
عليها ب�شكل ا�ستباقي.
(التفا�صيل �ص)10
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�أجرت  281,138فح�صا

ال�صحة تعلن الك�شف عن � 73إ�صابة و�شفاء  101حالة جديدة من كورونا
•• �أبوظبي-وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع و زيادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم
�أعلنت الوزارة �إجراء  281,138فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ 24
املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات

الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص وتو�سيع
نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  73حالة �إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة جميعها حاالت
م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ جمموع
احلاالت امل�سجلة  740,362حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة وفاة حالة م�صابة وذلك بتداعيات فريو�س كورونا
امل�ستجد ليبلغ عدد الوفيات يف الدولة  2,139حالة ..و�أعربت عن

�أ�سفها و خال�ص تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفى و متنياتها بال�شفاء
العاجل جلميع امل�صابني  ..و �أهابت ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات
ال�صحية والتقيد بالتعليمات واالل��ت��زام بالتباعد االجتماعي �ضمانا
ل�صحة و�سالمة اجلميع .و �أعلنت الوزارة يف الوقت نف�سه �شفاء 101
حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا و تعافيها التام من �أعرا�ضه بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يبلغ
جمموع حاالت ال�شفاء  734,796حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  23,038جرعة من لقاح
كوفيد 19 -خالل الـ�ساعات الـ 24املا�ضية
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع تقدمي  23,038جرعة من لقاح
"كوفيد "-19خ�لال ال�ساعات ال��ـ  24املا�ضية وب��ذل��ك يبلغ جمموع
اجلرعات التي مت تقدميها حتى �أم�س  21,323,345جرعة ومبعدل
توزيع للقاح  215.60جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي���أت��ي ذل��ك متا�شيا م��ع خطة ال����وزارة لتوفري ل��ق��اح كوفيد -19و �سعياً
للو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على الفريو�س.

خالل لقاء عقد يف �إك�سبو  2020دبي

حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س كولومبيا م�ستقبل العالقات الثنائية بني البلدين
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ،ام�س مبقر �إك�سبو
 2020دب��ي ،فخامة الرئي�س �إي��ف��ان دوك��ي م��ارك��ي��ز ،رئي�س جمهورية
كولومبيا ال�صديقة الذي يزور الدولة حالياً على ر�أ�س وفد رفيع امل�ستوى
�ضمن زيارة ر�سمية ي�شارك خاللها يف احتفاالت اليوم الوطني لبالده يف
�إك�سبو  .2020وا�ستعر�ض اجلانبان خ�لال اللقاء ،ال��ذي ح�ضره �سمو
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير املالية ،جممل امل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية
والعاملية ،ويف مقدمتها اجلهود املبذولة لت�سريع معدالت التعايف العاملي
من جائحة كوفيد ،-19وما تتطلبه املرحلة املقبلة من تكثيف ملجاالت
التعاون ال���دويل لت�أكيد ق��درة خمتلف القطاعات ،ال�سيما االقت�صادية،
على تخطي ه��ذه املرحلة اال�ستثنائية م��ن ت��اري��خ ال��ع��امل .و�أك���د �صاحب

ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم اعتزاز دول��ة الإم���ارات بروابط
ال�صداقة والتعاون مع جمهورية كولومبيا يف �ضوء اتفاق وجهات النظر
ح��ول جممل الق�ضايا الإقليمية والدولية ،وتطابق ال��ر�ؤى يف ما يتعلق
ب�أهمية �أخذ العالقات الثنائية �إىل م�ستويات �أرقى تخدم م�صالح ال�شعبني،
وحتقق طموحات التنمية للبلدين ال�صديقني .و�أع���رب �سموه عن �أمله
�أن ت�شهد املرحلة املقبلة مزيداً من التقارب والتعاون الب ّناء يف خمتلف
املجاالت ،مع االهتمام بفتح قنوات اقت�صادية وا�ستثمارية جديدة ت�سمح
بنفاذ كولومبيا �إىل �أ�سواق املنطقة عرب الإمارات بكل ما تتمتع به من بنية
لوج�ستية قوية تدعم روابطها التجارية واالقت�صادية الرا�سخة مع �أ�سواق
منطقة جغرافية يقطنها نحو ملياري ن�سمة ،كما ت�سمح لقطاعات الأعمال
واال�ستثمارات العاملة يف ال��دول��ة بالنفاذ �إىل �أ���س��واق كولومبيا و�أمريكا
الالتينية ،خا�صة النا�شئة منها والتي حتمل بدورها العديد من الفر�ص
اال�ستثمارية ال��واع��دة ،م��ع الرتكيز على رف��ع م�ستوى التبادل التجاري
وال�سياحي والتعاون التقني بني البلدين .و�أكد الرئي�س الكولومبي اعتزاز

ب�لاده بعالقات التعاون الوثيقة مع دول��ة الإم���ارات والتي �شهدت تطوراً
الفتاً على م��دار ال�سنوات املا�ضية من خالل تعميق عالقات ال�شراكة يف
عدد من القطاعات احليوية ومن �أهمها ري��ادة الأعمال وتنمية ال�شباب،
مثمناً الدعم الكبري الذي قدمته دولة الإمارات لكولومبيا يف تطويرهما
وج��ه الرئي�س �إيفان
مبا يتوافق مع توجهاتها وخططها التنموية .كما ّ
دوكي ماركيز التهنئة �إىل دولة الإم��ارات قيادة و�شعباً مبنا�سبة ا�ست�ضافة
�إك�سبو  2020دبي ،والذي و�صفه ب�أنه ميثل فر�صة مثالية لتوثيق عرى
ال�صداقة والتعاون بني كولومبيا والإم����ارات ،و�أن احل��دث الكبري يعترب
ك��ذل��ك من�صة مهمة ينطلق منها ال��ع��امل جم����دداً يف م�ضمار التطوير
متخطياً مرحلة �صعبة يف تاريخه بتحديات كبرية جلبتها جائحة كوفيد-
� .19إىل ذل��ك� ،شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
وفخامة الرئي�س �إيفان دوكي ماركيز تبادل مذكرة تفاهم حول التعاون
امل�شرتك يف جم��االت التجربة احلكومية واحلوكمة ،وق��ام بتبادل املذكرة
معايل حممد عبداهلل القرقاوي ،وزير �ش�ؤون جمل�س ال��وزراء مع معايل

ماريا ب��اوال فرينانديز ،كبرية موظفي الرئا�سة يف جمهورية كولومبيا،
ومبا ي�سهم يف تعزيز اال�ستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة يف جمال
تطوير العمل احلكومي ،وحر�ص دول��ة الإم���ارات على م�شاركة جتربتها
الرائدة يف هذا املجال مع خمتلف ال�شعوب ال�شقيقة وال�صديقة ،و�سعيها
لتبادل الأفكار والر�ؤى التي تخدم يف االرتقاء مبنظومة العمل احلكومي
وتعزيز خمرجاتها .ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم،
رئي�س هيئة دبي للطريان املدين الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات
رئي�س اللجنة العليا لإك�سبو  2020دبي ،و�سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س جمل�س دبي للإعالم ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،وعدد من معايل ال��وزراء وامل�س�ؤولني .وي�ضم
ال��وف��د الر�سمي امل��راف��ق للرئي�س الكولومبي ،وزي���رة التجارة وال�سياحة
وال�صناعة ،ووزي��ر ال�صحة ،ووزي��ر البيئة ،وجمموعة من رجال الأعمال،
ح��ي��ث يبحث ال��وف��د خ�ل�ال ت��واج��ده يف ال��دول��ة ف��ر���ص ال��ت��ع��اون القائمة
وامل�ستقبلية ومتطلبات حتقيق اال�ستفادة للجانبني من ورائها.

ا�ستقبله يف جناح الإمارات ب�إك�سبو  2020دبي

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س كولومبيا عالقات التعاون وامل�ستجدات الإقليمية والدولية
دبي.
•• دبي -وام:
وبحث �سموه و فخامة رئي�س كولومبيا ..ع�لاق��ات ال�صداقة و م�ستوى
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي ال��ت��ع��اون امل�شرتك ب�ين البلدين و�إم��ك��ان��ات تنميته يف خمتلف اجلوانب
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أم�س فخامة �إيفان دوك��ي ماركيز خا�صة اال�ستثمارية واالق��ت�����ص��ادي��ة وال�سياحية مب��ا يحقق م�صاحلهما
رئي�س جمهورية كولومبيا يف جناح دولة الإمارات مبعر�ض �إك�سبو  2029امل�شرتكة ..وتبادال وجهات النظر ب�ش�أن �إىل عدد من الق�ضايا وامل�ستجدات

ال�شعوب وموروثاتها وتاريخ وح�ضاراتها التي تعزز �أهدافه .ح�ضر اللقاء
الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وتناول اللقاء �أهمية ر�سالة معر�ض " �إك�سبو  2020دبي" الإن�سانية التي � ..سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زاي��د �آل نهيان و ال�شيخ حممد بن
توجهها دولة الإمارات �إىل العامل " عرب التعاون وت�أثري توا�صل العقول حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي ومعايل
وم�شاركة اخل�برات واالبتكارات يف جم��االت حلول اال�ستدامة يف �صناعة رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل و �سعادة
م�ستقبل العامل وازده���اره� ..إىل جانب ما يحت�ضنه املعر�ض من ثقافات �سامل را�شد العوي�س �سفري الدولة لدى جمهورية كولومبيا.

قبل الطلب ،مبا يلبي تطلعات خمتلف الفئات امل�شمولة بقانون املعا�شات .وكان
�سعادة حممد بن طليعة رئي�س اخلدمات احلكومية حلكومة دولة الإمارات قد �أ�شار
يف وقت �سابق تعقيباً على هذا التعاون �إىل �أن تبنى حكومة دولة الإمارات لنماذج
عمل غري تقليدية ،تقوم على تطوير خدمات ا�ستباقية وتقدميها للمتعاملني قبل
الطلب ،ي�أتي جت�سيداً لر�ؤى وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،يف �إعادة
ت�صميم مفاهيم وممار�سات العمل احلكومي وابتكار جيل جديد من اخلدمات
احلكومية ي�سهل من حياة النا�س ويعزز ريادة الدولة وتناف�سيتها �إقليمياً وعاملياً.
بدوره �أثنى �سعادة الدكتور �سعيد على بحبوح النقبي القائم ب�أعمال وكيل وزارة
العدل على كافة اجلهود التي �ساهمت يف تفعيل �أنظمة الربط بني وزارة العدل
وهيئة املعا�شات ،م���ؤك��دا ان مثل ه��ذه امل��ب��ادرات تخدم جهود احلكومة يف حتقيق
اجل��ودة يف كافة املعامالت احلكومية ،و�صو ًال �إىل �أن تكون الإم���ارات من �أف�ضل
 /5/دول على م�ستوى العامل يف تقدمي اخلدمات احلكومية ،وه��ذه الإجنازات
ت�أتي من خالل الإميان ب�أهمية العمل امل�شرتك بني كافة م�ؤ�س�سات الدولة خلدمة
الأه���داف العامة التي ت�برز يف النهاية ما تتمتع به دول��ة الإم���ارات من �إمكانات
تقنية وفنية عالية امل�ستوى عربياً وعاملياً .من جانبه �أكد �أحمد �إبراهيم املرزوقي،
املدير التنفيذي لقطاع امل�ساندة الإدارية بدائرة الق�ضاء يف �أبوظبي على �أن جهود
التعاون بني الدائرة وهيئة املعا�شات كان لها �أثراً �إيجابياً يف �إنهاء عمليات املراجعة
اليومية للح�صول على الإثباتات الالزمة ال�ستمرار �صرف املعا�ش التقاعدي من
بع�ض الفئات امل�شمولة بقانون املعا�شات ،الأمر الذي يربز �إىل �أي مدى ميكن �أن
ي�ساهم التعاون بني اجلهات املختلفة يف اخت�صار الكثري من العمليات الت�شغيلية،
وال�سيما يف ظل التحول الرقمي والتو�سع يف �إجن��از خمتلف املعامالت وتقدمي
اخلدمات عن بُعد .و�أ�شارت حماكم دبي �إىل �أن جودة اخلدمات املقدمة للمتعاملني

ب�شكل �إيجابي يف تبوء الدولة ملراكز متقدمة يف م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية.
من جانبها �أكدت هيئة ال�صحة -دبي على �أن املعلومات هي ركيزة �أ�سا�سية لعمليات
التخطيط واتخاذ القرار ،ولذلك ال ترتدد الهيئة يف تعزيز ال�شراكات مع امل�ؤ�س�سات
احلكومية �أو غريها� ،إذا كان من �ش�أن ذلك �أن ي�سهم يف حت�سني ج��ودة العمليات
يف �أي قطاع ي�صب يف �صالح التنمية بالدولة� ،أو ي�ساهم يف تخفيف الأعباء على
اجلهات العاملة بالدولة �أو املتعاملني ،م�ؤكداً �أن الهيئة �ستبقى داعماً و�شريكاً يف �أي
م�شاريع من �ش�أنها �أن تعزز جودة الأعمال يف كافة م�ؤ�س�ساتنا احلكومية واخلا�صة.
وقال حممد حممود احلمادي – متقاعد� -إن قرار الهيئة بتحديث البيانات ب�شكل
ا�ستباقي لكبار املواطنني من املتقاعدين والفئات الأخ��رى ق��رار يعزز من جهود
الدولة يف تقدمي خدمات ذات قيمة م�ضافة للمتقاعدين ،م�شرياً �إىل �أن جهود
الهيئة يف تنفيذ عملية الربط الإلكرتوين مع امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة يف الدولة ي�ؤكد
ما تتمتع به م�ؤ�س�ساتنا احلكومية من بنية تقنية عالية امل�ستوى ،وهو �أمر يدعو
للفخر واالعتزاز بحكومتنا وم�ؤ�س�ساتها .بدورها �أكدت �سعاد الها�شمي -متقاعدة-
بان توجه الهيئة نحو حتديث بيانات املتقاعدين ب�شكل ا�ستباقي �ساهم يف توفري
اجلهد والوقت على املتقاعدين حيث يرفع عنهم ع��بء ال��زي��ارات املتكررة ملراكز
الهيئة من �أج��ل حتديث البيانات �سنوياً وعند وج��ود �أي تغيري ط��ارئ على حالة
اال�ستحقاق خالل العام وهو ما ي�سهم يف حت�سني جودة حياة املتقاعدين.
و�أ�شار علي مطر املزروعي -متقاعد� -إىل ان حتديث البيانات ب�شكل ا�ستباقي يج�سد
مواكبة الهيئة لعمليات التحول الإلكرتوين يف الدولة ،كما �أنه يحقق مطلباً هاماً
من طلبات املتقاعدين الذين ال ت�سعفهم ظ��روف حياتهم �أو بعدهم عن مراكز
اخلدمة من تلبية متطلبات التحديث ،ولذلك ت�أتي هذه اخلدمة لتعالج واحداً من
التحديات الهامة لفئات متنوعة مثل املتقاعدين من كبار ال�سن و�أ�صحاب الهمم
والن�ساء والق�صّ ر ما ي�شكل �أمراً �إيجابياً �إىل حد كبري.

املعا�شات� :إجراءات ا�ستباقية لتحديث بيانات املتقاعدين وامل�ستحقني دون زيارة مراكز اخلدمة

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية عن �إج��راءات ا�ستباقية
لتحديث بيانات املتقاعدين وامل�ستحقني دون زي��ارة مراكز اخل��دم��ة .و�أو�ضحت
الهيئة ان ك��اف��ة املتقاعدين وامل�ستحقني غ�ير مطالبني باحل�ضور �إىل مراكز
اخلدمة لتحديث بياناتهم والتي �سيتم حتديثها ا�ستباقياً من خالل �أنظمة الربط
الإلكرتوين مع اجلهات ذات االخت�صا�ص� ،أو من خالل و�سائل االت�صال املرئي.
و�أكد حممد �سيف الهاملي مدير عام الهيئة �أن هيئة املعا�شات عملت على م�شروع
لتنفيذ عمليات الربط الإل��ك�تروين مع �شركائها من اجلهات احلكومية بهدف
حتديث بيانات املتقاعدين وامل�ستحقني يف �أنظمتها ب�شكل ا�ستباقي ،وذلك بهدف
التخفيف عنهم ،حيث �أ�صبح املتقاعدين وامل�ستحقني غري مطالبني بزيارة مراكز
�سعادة املتعاملني بعد اليوم لإجراء عملية التحديث �أو ما يعرف بالإقرار ال�سنوي.
و�أو�ضح الهاملي �أن التوجه احلكومي يف تقدمي اخلدمات خالل الفرتة املا�ضية
�شهد حتو ًال كبرياً نحو الرتكيز على اخلدمات اال�ستباقية ذات الطابع ال�شخ�صي
للمتعامل ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل دع��م اخل��دم��ات الرقمية م��ن خ�لال تعزيز الرتابط
والتكامل بني اجلهات احلكومية لتقدمي خدمات تعتمد على التفاعل املبا�شر
بينها ..وان�سجاماً مع هذه الر�ؤية ت�ستعد الهيئة لإط�لاق العديد من اخلدمات
اال�ستباقية التي �ست�سهم يف زيادة الوعي الت�أميني لدى امل�ؤمن عليه و�إ�شراكه يف
العملية الت�أمينية حتقيقاً ملبد�أ امل�س�ؤولية امل�شرتكة بني الهيئة ومتعامليها ،ما
يُك�سب النظام الت�أميني ال��ت��وازن املطلوب يف �إدارة املنافع الت�أمينية .وت�أتي هذه
الإج�����راءات ا�ستكما ًال مل��ا مت العمل ب�ين الهيئة والإدارة االف�ترا���ض��ي��ة للخدمات
اال�ستباقية بوزارة "الال م�ستحيل" ،واجلهات احلكومية الأخرى� ،ضمن اخلطط
والت�سهيالت املبذولة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتطوير وتقدمي خدمات

له عالقة مبا�شرة با�ستيفاء معايري اجلودة الالزمة لنجاح �أي خدمة ،ومبا �أن هيئة
املعا�شات تغطي قطاعاً كبرياً من املتعاملني يف خمتلف �إمارات الدولة كان تعاونها
مع حماكم دبي �أمراً مهماً ال�ستيفاء متطلبات خدمة التحديث اال�ستباقي لبيانات
املتعاملني مع حماكم دبي ،م�شرية �إىل �أن حماكم دبي مبا متلك من بنية تقنية
ومعلوماتية متميزة م�ستعدة دائماً لتقدمي الدعم يف كافة امل�شاريع التي تدعم
اجل��ودة والتميز يف خدمات اجلهات احلكومية الأخ��رى .و�أع��رب �سعادة امل�ست�شار
�أحمد حممد اخلاطري رئي�س دائ��رة املحاكم -ر�أ���س اخليمة عن ا�ستعداد املحاكم
الدائم للم�شاركة يف امل�شاريع التي تعزز ر�ؤية احلكومة يف تقدمي خدمات لها طابع
ا�ستباقي للمتعاملني ،لأن ال�سعي ال��دائ��م �إىل تطوير اخل��دم��ات من �أج��ل �إ�سعاد
املتعاملني ونيل ثقتهم ور�ضاهم هو ما مييز احلكومات الر�شيقة ،ولأن التطوير
دائماً ما يرافق التغيري الذي يطر�أ على حياتنا ب�شكل مت�سارع يبقى مواكبته بالفكر
اال�ستباقي �أمراً ملحاً للبقاء يف دائرة التميز .و�أكدت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
حر�ص ال���وزارة على تقدمي كافة �أوج���ه ال��دع��م للهيئة ب�ش�أن بيانات املتقاعدين
وامل�ستحقني والفئات الأخرى التي كان عليها مراجعة الهيئة ب�شكل �سنوي لتحديث
بياناتها للت�أكد من �صحة ا�ستمرارية �صرف معا�شاتها التقاعدية ،م�شرية �إىل �أن
هذا التن�سيق والتعاون بني اجلانبني يعك�س الرغبة املتبادلة يف دعم كافة اجلهود
الرامية �إىل تقدمي خدمات نوعية تتنا�سب مع طبيعة هذه الفئات وبحيث ت�سهم
يف تعزيز ج��ودة حياتهم .و�أك��د �سعادة الدكتور جمال حممد الكعبي ،وكيل دائرة
ال�صحة� -أبوظبي �أن التعاون والتكامل بني جهود امل�ؤ�س�سات احلكومية لالرتقاء
والتطوير امل�ستمر على م�ستوى اخلدمات املقدمة للمتعاملني يعد جت�سيداً لر�ؤية
القيادة الر�شيدة لتوظيف تكنولوجيا املعلومات واال�ستفادة من التحول الرقمي
يف تطوير منظومة العمل احلكومي خلدمة خمتلف فئات املجتمع ،حيث توا�صل
دائرة ال�صحة �أبوظبي جهودها لدعم م�سرية التحول الرقمي التي تنعك�س �آثارها
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�أخبـار الإمـارات
�أكادميية العلوم ال�شرطية بال�شارقة تختتم برنامج الإمارات تدين ب�شدة الهجوم
رماية تخ�ص�صيا ملنت�سبي الداخلية البحرينية الإرهابي يف جنوب غرب النيجر

•• ال�شارقة-وام:

اختتمت �إدارة ال��ت��دري��ب ب���أك��ادمي��ي��ة ال��ع��ل��وم ال�شرطية ب��رن��ام��ج الرماية
التكتيكي التخ�ص�صي الذي نظمته على مدار �أ�سبوعني مب�شاركة عدد من
ال�ضباط و�صف ال�ضباط بوزارة الداخلية مبملكة البحرين.
و�أك��د العميد حممد خمي�س العثمني مدير عام الأكادميية خالل لقائه
منت�سبي الربنامج عمق ومتانة العالقات الثنائية بني دولة الإمارات ومملكة
البحرين وقيادة و�شعبي البلدين الفتا �إىل �أن هذه الربامج التدريبية تعد
ثمرة العالقات الأخوية و تهدف �إىل تبادل واكت�ساب اخلربات العملية يف
ميادين العمل الأمني وال�شرطي و الإطالع على �أف�ضل املمار�سات.

•• �أبوظبي -وام:

�أدان���ت دول��ة الإم���ارات ب�شدة الهجوم الإره��اب��ي ال��ذي وق��ع يف جنوب غرب
جمهورية النيجر و�أ�سفر عن مقتل الع�شرات.
و�أك���دت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل �أن دول���ة الإم����ارات ت��ع��رب عن
ا�ستنكارها ال�شديد لهذه الأع��م��ال الإج��رام��ي��ة ،ورف�ضها ال��دائ��م جلميع
�أ�شكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم واملبادئ الإن�سانية.
كما �أعربت الوزارة عن خال�ص تعازيها وموا�ساتها لأهايل وذوي ال�ضحايا
جراء هذه اجلرمية النكراء ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني.
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الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف جازان وخمي�س م�شيط بطائرتني مفخختني
•• �أبوظبي-وام:

�أعربت دولة الإم��ارات عن �إدانتها وا�ستنكارها ال�شديدين ملحاوالت
ميلي�شيات احلوثي الإرهابية ،ا�ستهداف املدنيني والأعيان املدنية
بطريقة ممنهجة وم��ت��ع��م��دة يف ج����ازان وخمي�س م�شيط باململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ال�����ش��ق��ي��ق��ة ،م��ن خ�ل�ال ط��ائ��رت�ين مفخختني،
اعرت�ضتهما قوات التحالف.
و�أك��دت دول��ة الإم��ارات يف بيان �صادر عن وزارة اخلارجية والتعاون
الدويل �أن ا�ستمرار هذه الهجمات الإرهابية جلماعة احلوثي يعك�س
حتديها ال�سافر للمجتمع ال���دويل وا�ستخفافها بجميع القوانني
والأعراف الدولية.
وحثت ال��وزارة املجتمع الدويل على �أن يتخذ موقفا فوريا وحا�سما

لوقف هذه الأعمال املتكررة التي ت�ستهدف املن�ش�آت احليوية واملدنية
و�أم���ن اململكة ،و�إم�����دادات ال��ط��اق��ة وا���س��ت��ق��رار االق��ت�����ص��اد العامليني،
م�ؤكدة �أن ا�ستمرار هذه الهجمات يف الآون��ة الأخ�يرة يعد ت�صعيدا
خطريا ،ودلي ً
ال جديداً على �سعي هذه امللي�شيات �إىل تقوي�ض الأمن
واال�ستقرار يف املنطقة.
وجددت الوزارة ت�ضامن دولة الإم��ارات الكامل مع اململكة �إزاء هذه
الهجمات الإرهابية ،والوقوف معها يف �صف واح��د �ضد كل تهديد
يطال �أمنها وا�ستقرارها ،ودعمها يف ك��ل م��ا تتخذه م��ن �إج���راءات
حلفظ �أمنها و�سالمة مواطنيها واملقيمني على �أرا�ضيها.
و�أكد البيان �أن �أمن الإمارات العربية املتحدة و�أمن اململكة العربية
ال�سعودية كل ال يتجز�أ و�أن �أي تهديد �أو خطر يواجه اململكة تعتربه
الدولة تهديداً ملنظومة الأمن واال�ستقرار فيها.

منال بنت حممد تهنئ القيادة الر�شيدة وال�شيخة فاطمة بالإجناز العاملي
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الإمارات الأوىل �إقليميا والـ  24عامليا بتقرير املر�أة وال�سالم والأمن
•• دبي-وام:

هن�أت حرم �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة �سمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم
رئي�سة جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني رئي�سة م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة
القيادة الر�شيدة و �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي
العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية "�أم الإمارات" بتحقيق دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة
املركز الأول �إقليميا وتقدمها �إىل املركز  24عامليا يف تقرير املر�أة و ال�سالم
و الأمن  2021ال�صادر عن معهد جورج تاون للمر�أة وال�سالم والأمن يف
وا�شنطن حمققة قفزة نوعية مبعدل  20مركزا عامليا عن الن�سخة املا�ضية
من هذا التقرير الذي ي�صدر كل عامني.
و قالت �سموها بهذه املنا�سبة �إن ه��ذا الإجن���از العاملي اجل��دي��د للدولة و

حتقيق هذه القفزة يف �أدائها بهذا التقرير ال��دويل الهام ناجت عن الدعم
امل�ستمر الذي تقدمه القيادة الر�شيدة و �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
مللف التوازن بني اجلن�سني تر�سيخا للنهج الثابت يف دعم املر�أة الذي ت�أ�س�ست
عليه ال��دول��ة قبل  50ع��ام��ا ،ونتيجة للتعديالت الت�شريعية التي عمل
عليها جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني مع �شركائه احلكوميني من
الوزارات واجلهات االحتادية على قانون الأحوال ال�شخ�صية وقانون تنظيم
عالقات العمل و�إ�صدار قانون العنف الأ�سري وقانون التمييز والكراهية
وقانون ال�ضمان االجتماعي باال�ضافة �إىل التحديث على بيانات امل��ر�أة يف
الربملان� ،ضمن تعديالت وقوانني و�سيا�سات جديدة �شملت �أكرث من 20
مادة ت�شريعية خالل العامني املا�ضيني.
و �أ�ضافت �سمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم �إن هذا الأداء
املتميز للإمارات بهذا التقرير الهام و حتقيقها املركز الأول على م�ستوى
منطقة ال�شرق الأو�سط ي�ضاف �إىل �سل�سلة الإجن��ازات والقفزات النوعية

للدولة خالل ال�سنوات الأخرية بالتقارير وامل�ؤ�شرات العاملية املعنية باملر�أة
والتوازن بني اجلن�سني ما يعك�س �أولوية هذا امللف يف ر�ؤية وتوجيهات القيادة
الر�شيدة التي تعرب عنها اخلطط اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية للدولة والتي
تركز على تعزيز م�شاركة املر�أة مبختلف املجاالت يف اخلم�سني عاما القادمة
للدولة �ضمن االهتمام باال�ستثمار يف الإن�سان ب�صفة عامة مع الرتكيز على
دعم الدور االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي للمر�أة ودعم م�شاركتها يف
قطاعي الأمن وال�سالم وزيادة الوعي حول النوع االجتماعي.
و �أ�شارت �سموها �إىل �أن هذا الإجناز املتعلق باملر�أة و الأمن و ال�سالم يتزامن
مع ا�ست�ضافة دولة الإمارات ملعر�ض �إك�سبو  2020دبي وما يعك�سه من ثقة
املجتمع الدويل ب�أنها واحة للأمن وال�سالم ت�شارك يف �صنعه املر�أة بجوار
الرجل  ..كما يعك�س املكت�سبات التي ح�صلت عليها من حيث الأمن واحلماية
وال�سالم �ضمن منظومة متكاملة لدعم دورها يف خمتلف املجاالت.
و قالت �سموها �إن جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني ومن خالل اجلهود

املتوا�صلة لفريق عمله الذي ي�ضم كفاءات وطنية من الرجال والن�ساء يف
قطاعات متنوعة حري�ص على �أن يكون فاعال رئي�سيا يف حتقيق الر�ؤى
والأه��داف الوطنية عرب مبادرات و�سيا�سات رائ��دة لتعزيز تكاف�ؤ الفر�ص
بني اجلن�سني وتزيد من ن�سبة متثيل امل���ر�أة يف امل��واق��ع القيادية ومراكز
�صنع القرار مبختلف القطاعات م�شرية �إىل �أن املجل�س ب�صدد الإعالن عن
خطته اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية التي عمل على تطويرها خالل الفرتة
املا�ضية بالتعاون مع مكتب رئا�سة جمل�س ال��وزراء يف وزارة �ش�ؤون جمل�س
ال���وزراء وبالت�شاور والتن�سيق مع العديد من اجلهات االحت��ادي��ة و تركز
على ا�ست�شراف �آف��اق جديدة تنقلنا من مرحلة �سد الفجوات واالطالع
على �أف�ضل املمار�سات �إىل مرحلة و�ضع الدولة كم�صدر لأف�ضل ممار�سات
التوازن بني اجلن�سني والو�صول بالإمارات لقائمة الدول الأوىل عامليا يف
التوازن بني اجلن�سني والعمل على ت�صنيف الدولة عامليا منوذجا يحتذى
به يف هذا املجال.

�صحة حت�صل على االعتماد املرموق من مركز االعتماد الأمريكي للتمري�ض الإمارات تفوز بالع�ضوية الكاملة لالحتاد الدويل للمخرتعني «ايفيا»
•• �أبوظبي-وام:

ح�صلت �شركة �أبوظبي للخدمات
ال�صحية "�صحة" ممثلة يف دائرة
التمري�ض على االعتماد املرموق
م���ن م��رك��ز االع���ت���م���اد الأمريكي
للتمري�ض وهو من �أكرب الهيئات
الدولية التي متنح االعتمادات يف
جمال التميز التمري�ضي ،لتميز
قطاع التمري�ض يف من�ش�آت �شركة
"�صحة" بتقدمي �أف�ضل خدمات
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��م��ري�����ض��ي امل�ستمر
وت���ق���دمي ال���رع���اي���ة التمري�ضية
التخ�ص�صية على �أكمل وجه.
يتم منح �شهادة التميز م��ن قبل
م��رك��ز االع��ت��م��اد الأم���ري���ك���ي بعد
ع�����دة �إج�����������راءات ح���ي���ث خ�ضعت
ب�����رام�����ج ال���ت���ع���ل���ي���م التمري�ضي
امل�ستمر يف دائ����رة ال��ت��م��ري�����ض يف
���ش��رك��ة "�صحة" ل��ت��ق��ي��ي��م دقيق

جداً مت خالله مراجعة �سيا�سات
و�إج������راءات ال��ع��م��ل ل��ل��وق��وف على
ج��ودة برامج التعليم التمري�ضي
امل�ستمر ومت��ي��زه��ا وال��ت��ح��ق��ق من
ت��ط��ب��ي��ق �أع���ل���ى م��ع��اي�ير االمتياز
وال����ت����ف����وق يف خدماتالتعليم
التمري�ضي امل�ستمر.
و�أكد الدكتور طارق فتحي الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة "�صحة" �أن
"�صحة" ت���ويل ك���وادره���ا �أهمية
كبرية خا�صة الكوادر التمري�ضية
التي تعد ركن �أ�سا�سي يف منظومة
ال����رع����اي����ة ال�����ص��ح��ي��ة ف���ه���م على
توا�صل دائم ومبا�شر مع املر�ضى
وي��ج��ب �أن ي��ك��ون��وا م���ؤه��ل��ي�ين يف
الرعاية التمري�ضية التخ�ص�صية
وع����ل����ى ق�����در ك���ب�ي�ر م����ن ال�صرب
وال��ت��ح��م��ل خ��ل�ال ت��ع��ام��ل��ه��م مع
املر�ضى وذويهم.
واو�������ض������ح ان ����ش���رك���ة "�صحة"

حت���ر����ص ع���ل���ى ال��ت��ع��ل��م امل�ستمر
والتدريب لكوادرها التمري�ضية
ل���ي���ك���ون���وا ع���ل���ى �أمت الإ�ستعداد
لت�أدية واجباتهم العملية وتعمل
على ت�أهيل �أبناء وبنات الإمارات
ال��ع��ام��ل�ين يف ق���ط���اع التمري�ض
ال��ت���أه��ي��ل ال��ع��ايل وحتثهم وتهيئ
ل��ه��م ال��ف��ر���ص مل��وا���ص��ل��ة تعليمهم
واحل�����ص��ول على �أع��ل��ى ال�شهادات

واكت�ساب اخل�برات التي متكنهم
من �إجن��از املهام املوكلة �إليه بكل
ثقة واقتدار.
و�أ�ضاف �أن ح�صول �شركة "�صحة"
على االعتماد املرموق من مركز
االع��ت��م��اد الأم��ري��ك��ي للتمري�ض
اعرتاف مهم وم�ستحق من جهة
ع��امل��ي��ة م���رم���وق���ة وم�����ش��ه��ود لها
و���ش��ه��ادة ب��ت��م��ي��ز ب���رام���ج التعليم
ال��ت��م��ري�����ض��ي امل�����س��ت��م��ر يف �شركة
"�صحة" يف ج���م���ي���ع خ���دم���ات
التعليم وال��ت��دري��ب التمري�ضي
التي تقدمها للكوادر التمري�ضية
خا�صة مبا ي�سهم يف متيز خدمات
ال��ت��م��ري�����ض ال���ت���ي ي�����ش��ه��د جميع
امل��ت��ع��ام��ل�ين م���ع م��ن�����ش���آت �شركة
"�صحة" �أن خدماتهم متميزة
وع���ل���م���ي���ة وم���ع���ام���ل���ت���ه���م رحيمة
و�إن�سانية.
ومن جانبها قالت عائ�شة املهري

امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي للتمري�ض يف
�شركة "�صحة" �إن احل�صول على
هذا االعتماد املرموق يعد �إجنازاً
م��ه��م��ا ي��ع��زز ال��ت��م��ي��ز التمري�ضي
وج���ودة نتائج املر�ضى م��ع توفري
ب��ي��ئ��ات ع��م��ل �آم���ن���ة و�إي��ج��اب��ي��ة يف
"�صحة" .و�أ�ضافت �أن احل�صول
ع���ل���ى االع����ت����م����اد الأم�����ري�����ك�����ي يف
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��م��ري�����ض��ي امل�ستمر
يتما�شى م��ع �أح���د �أه����داف �شركة
"�صحة" وه��و ت��زوي��د املمر�ضني
وامل��م��ر���ض��ات ب��امل��ع��رف��ة وامل���ه���ارات
ال��ت��ي يحتاجونها للم�ساعدة يف
حت�سني رع��اي��ة امل��ر���ض��ى وي�سلط
هذا الإجناز ال�ضوء على الأهمية
ال���ت���ي ت��ول��ي��ه��ا ����ش���رك���ة "�صحة"
للتعليم التمري�ضي امل�ستمر من
خ��ل�ال امل���م���ار����س���ة ال��ق��ائ��م��ة على
ال��دل��ي��ل العلمي خ��ا���ص��ة للكوادر
التمري�ضية.

•• نونبريغ-وام:

ف�����ازت دول�����ة الإم���������ارات العربية
املتحدة بالع�ضوية الكاملة باالحتاد
ال������دويل ل��ل��م��خ�ترع�ين "ايفيا".
جاء ذلك خالل اجتماع اجلمعية
ال��ع��م��وم��ي��ة ل�ل�احت���اد �أم�������س على
هام�ش امل��ع��ر���ض ال���دويل للأفكار
واالخ�تراع��ات واالب��ت��ك��ارات " �إينا
" املقام حاليا يف مركز املعار�ض يف
مدينة نونبريغ الأملانية .
و�أع���رب امل��خ�ترع االم��ارات��ي �أحمد
جمان رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
املخرتعني الإم��ارات��ي��ة ع��ن �شكره
ل�سمو ال�شيخ ح��م��دان ب��ن حممد
ب���ن را����ش���د �آل م��ك��ت��وم ويل عهد
دب���ي ودع��م��ه مل�����س�يرة الإخ��ت��راع يف
االمارات و معايل ح�صة بنت عي�سى
ب��و ح��م��ي��د وزي����رة تنمية املجتمع
لدعمها مبادرة ت�أ�سي�س اجلمعية

ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز العمل
ال���ت���ط���وع���ي يف جم�����ال االخ���ت��راع
ون�����ش��ر وع����ي الإخ���ت���راع واملعرفة
ودع������م ال�����ق�����درات ال���وط���ن���ي���ة فيه
ومتثيل املخرتعني الإماراتيني يف
املحافل الدولية.
تتيح الع�ضوية الكاملة للجمعية
يف احتاد املخرتعني العاملي العمل

ع��ل��ى االرت����ق����اء ب��امل��خ�ترع�ين من
الناحية الفنية وتطوير مهاراتهم
وامل�شاركة يف ال��دورات املتخ�ص�صة
وامل����ؤمت���رات وامل��ع��ار���ض وامللتقيات
الدولية وتبادل اخل�برات وتوفري
ال�سبل ك��اف��ة للمخرتعني لإبراز
�إخ�تراع��ات��ه��م ودع��م��ه��م �إعالميا
وفنيا وقانونيا.

بالتزامن مع احتفاالت الدولة باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�سها

�أبوظبي ت�ست�ضيف القمة العاملية لقيادات العمل التطوعي يف دي�سمرب املقبل
•• �أبوظبي-الفجر:

ت�����س��ت�����ض��ي��ف م���ؤ���س�����س��ة الإم�������ارات
وال����راب����ط����ة ال����دول����ي����ة للجهود
ال���ت���ط���وع���ي���ة "القمة العاملية
لقيادات العمل التطوعي" التي
���س��ت��ق��ام حت���ت ���ش��ع��ار "دور ري����ادة
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي :ال��ت��ع��ام��ل مع
جائحة كوفيد -19وب��ن��اء خطة
تعايف م�ستدامة" يف �أبوظبي من
� 3إىل  5دي�سمرب املقبل.
وت�����ش��ك��ل ال���ق���م���ة م��ن�����ص��ة رائ������دة،
ل�صناع ال��ق��رار وممثلي املنظمات
ال����وط����ن����ي����ة ل���ل���ع���م���ل التطوعي
ال����ق����ادم��ي�ن م����ن �أك���ث���ر م����ن 50
دول����ة مل��ن��اق�����ش��ة اال�سرتاتيجيات
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ع��م��ل التطوعي.
ويتزامن انعقاد القمة مع ذكرى
اليوبيل ال��ذه��ب��ي لت�أ�سي�س دولة

الإم���ارات العربية املتحدة ،الذي
حتتفل فيه الدولة يف  2دي�سمرب
املقبل ،كما يتزامن م��ع الذكرى
ال�سنوية الـ  50لت�أ�سي�س الرابطة
الدولية للجهود التطوعية.
وت�ستقطب ال��ق��م��ة نخبة مميزة
م��ن املتحدثني ال��دول��ي�ين الذين
�سي�شاركون �آرائ���ه���م وتطلعاتهم
ح�������ول االب�����ت�����ك�����ار لال�ستجابة
جل��ائ��ح��ة كوفيد -19امل�ستجد،
وك���ي���ف���ي���ة خ���ل���ق ب���ي���ئ���ة متكينية
للتطوع .كما �سيناق�ش امل�شاركون
م����ف����ه����وم "العمل ال���ت���ط���وع���ي
وجائحة كوفيد ،"-19كما �سيتم
�إلقاء ال�ضوء على درو���س الت�أهب
مل��واج��ه��ة ال���ك���وارث ،وغ�يره��ا من
املو�ضوعات واجلل�سات احلوارية
والنقا�شات الرثية ،واالجتماعات
على هام�ش القمة.

م���ن ج��ه��ت��ه ،ق����ال ����س���ع���ادة �أحمد
ط����ال����ب ال�������ش���ام�������س���ي ،الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ؤ���س�����س��ة الإم�������ارات:
"ي�سعدنا وي�شرفنا �أن يتم اختيار
�أبوظبي ال�ست�ضافة ه��ذا احلدث
العاملي امل��رم��وق ،وذل��ك بالتعاون
مع �شركائنا يف الرابطة الدولية
للجهود التطوعية؛ حيث ت�شكل
ه�����ذه ال���ق���م���ة ا����س���ت���ك���م���ا ًال مل�سرية
ت��ع��اون��ن��ا و���ش��راك��ت��ن��ا م��ع الرابطة
واملنظمات الدولية ذات العالقة
لتطوير ب��راجم��ن��ا وم�شروعاتنا
املتنوعة م��ن �أج���ل تعزيز مرونة
املجتمع وبناء جمتمع �أف�ضل".
ول��ف��ت ���س��ع��ادت��ه �إىل �أن متطوعو
م����ؤ����س�������س���ة الإم������������ارات ال���ت���زم���وا
�أث���ن���اء ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا بواجبهم
وم�س�ؤولياتهم املجتمعية وحتقيق
مفاهيم اخلدمة العامة؛ ذلك �أنه

وبالرغم من مواجهتهم لتحديات
غري م�سبوقة �إال �أنهم واجهوا كل
ال�����ص��ع��اب ب�����ش��غ��ف وع�����زم وعطاء
مل�ساعدة الآخرين والعمل يداً بيد
للتغلب على اجلائحة يف الإمارات.
و�أ������ض�����اف ����س���ع���ادة �أح����م����د طالب
ال�شام�سي" :ا�ست�ضافتنا للقمة
العاملية لقيادات العمل التطوعي
����س���ت���م���ه���د ال����ط����ري����ق للمرحلة
التالية م��ن احل���وار العاملي حول
م�ستقبل العمل التطوعي ،والذي
�سي�ستكمل خالل امل�ؤمتر العــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــاملي الـ  26للعمل التطوعي
ل����ل����راب����ط����ة ال�����دول�����ي�����ة للجهود
التطوعية ،وال���ذي �ست�ست�ضيفه
�أي�ضاً دول��ة الإم���ارات يف �أبوظبي
عام ."2022
وي���ع���د ت���وف�ي�ر م��ن�����ص��ة للنقا�ش
والتوا�صل اال�سرتاتيجي الهادف

ح��ول م�ستقبل العمل التطوعي
ح����اف����زاً �أ����س���ا����س���ي���اً؛ ح��ي��ث يلتقي
�أع�����ض��اء "ال�شبكة ال��ع��امل��ي��ة لقادة
ال��ع��م��ل التطوعي" وج��ه��ا لوجه
لأول م������رة م���ن���ذ ب������دء جائحة
ك��ورون��ا وذل��ك لالجتماع يف وقت
له �أهمية خا�صة يف جمال العمل
التطوعي؛ حيث يوا�صل العامل
ج����ه����وده مل��ك��اف��ح��ة �آث�������ار جائحة
كوفيد -19وال����ع����م����ل ب�شكل
متوا�صل والتخطيط للتعايف من
�آثار اجلائحة وتبعاتها.
من جهتها ،قالت ال�سيدة نيكول
�سرييلو ،املدير التنفيذي للرابطة
ال����دول����ي����ة ل���ل���ج���ه���ود التطوعية
"" :"IAVEالرابطة الدولية
للجهود التطوعية ه��ي امل�ؤ�س�سة
ال��ع��امل��ي��ة ال���وح���ي���دة ال���ت���ي تكر�س
جهودها ب�شكل كلي لدعم تطوير

العمل التطوعي على نطاق عاملي
���ش��ام��ل وت���ط���وي���ره .ل��ق��د مررنا
ب������أوق�����ات م����ن ال��ت��غ��ي�ير والعمل
ال���ت���ط���وع���ي مل ي�����س��ل��م م����ن هذه
التغريات".
و�أ���ض��اف��ت�" :أجرينا يف الرابطة
الدولية للجهود التطوعية بحثاً
ح���ول دور م��ن��ظ��م��ات ق���ادة العمل
التطوعي �أث��ن��اء جائحة كوفيد-
 ،19وجرى جمع بيانات من 67
دول���ة ح���ول ال��ع��امل؛ ح��ي��ث �أظهر
ال��ب��ح��ث بع�ض ال��ت��ب��ع��ات ال�سلبية
الناجمة عن وباء كورونا والعديد
م���ن ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي واجهتها
امل��ن��ظ��م��ات وامل���ؤ���س�����س��ات العاملة
يف جم���ال ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ،كما
�ساعد البحث يف حتديد احللول
امل���ب���ت���ك���رة ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع جائحة
كورونا" ،م���ن���وه���ة" :بتنظيم

ي�شارك بقمة م�ؤمتر ويب يف ل�شبونة بح�ضور � 104آالف م�شارك من  170دولة

ه��ذا احل��دث امل���ؤث��ر بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة الإم�����ارات ن��وج��ه ر�سالة
للعامل ب���أن��ن��ا ق����ادرون ���س��وي��اً على
ب��ن��اء م�ستقبل �أف�����ض��ل يحتل فيه
العمل التطوعي مكانة بارزة".
وت��خ��ت��ت��م ال���ق���م���ة ب��ح��ف��ل خا�ص
ل���ت���وزي���ع اجل����وائ����ز للمتطوعني
املتميزين خالل فعالية احتفالية
مبنا�سبة "اليوم العاملي للتطوع''
���س��ت��ق��ام يف �إك�����س��ب��و  2020دبي؛
ت���ق���دي���راً جل���ه���وده���م التطوعية
الكبرية التي بذلوها يف معر�ض
�إك�سبو  2020دبي.
وي�����ق�����ام ه�������ذا احل��������دث مت���ه���ي���داً
ل��ل��م���ؤمت��ر ال��ع��امل��ي ال���ـ  26للعمل
ال���ت���ط���وع���ي ل���ل���راب���ط���ة الدولية
ل��ل��ج��ه��ود ال��ت��ط��وع��ي��ة ،وه���و �أكرب
جتمع عاملي للخرباء واملمار�سني
امل�����ت�����ط�����وع��ي��ن ،وال������������ذي �سيتم

ا�ست�ضافته يف �أبو ظبي �أواخر العام
 2022وذل��ك بعد ت�أجيله منذ
ع��ام  2020ب�سبب وب���اء كوفيد
–  .19وي�ستقطب هذا امل�ؤمتر،
الذي يحتفل بالذكرى اخلم�سني
لإق��ام��ت��ه� ،آالف امل�شاركني الذين
ي��ع��م��ل��ون يف ال���ق���ط���اع التطوعي
حول العامل ،ف� ً
ضال عن م�شاركة
وا�ستك�شاف كيفية العمل امل�شرتك
م��ن �أج����ل ب��ن��اء الأم����ل وموا�صلة
ال��ق��درة على مواجهة التحديات
وحت�����س�ين ج����ودة احل���ي���اة وتقوية
املجتمع.

عمر �سلطان العلماء :حكومة الإمارات ت�ستقطب العقول ومتكنها من امل�شاركة يف ابتكار احللول املدعومة بالذكاء اال�صطناعي
•• ل�شبونة-وام:

�أكد معايل عمر بن �سلطان العلماء
وزي���ر دول���ة ل��ل��ذك��اء اال�صطناعي
واالق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي وتطبيقات
ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د �أن ح��ك��وم��ة دولة
الإمارات تتبنى تر�سيخ بيئة حا�ضنة
للتكنولوجيا املتقدمة ،ت�ستقطب
العقول وامل��واه��ب ومتكنها وتبني
م��ه��ارات��ه��ا وخ�برات��ه��ا ،للم�شاركة
يف اب��ت��ك��ار احل��ل��ول و�آل���ي���ات العمل
امل��دع��وم��ة ب��ال��ذك��اء اال�صطناعي.
ج���اء ذل����ك ،خ�ل�ال م�����ش��ارك��ة عمر
�سلطان العلماء يف جل�سة حوارية
ب��ع��ن��وان "دور احل��ك��وم��ة يف جمال
ال���ذك���اء اال�صطناعي"� ،شاركت
فيها تاليمكا يوردانوفا الرئي�سة

ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة مل���ن���ت���دى "غلوبال
�سيتيزن" �ضمن �أعمال قمة م�ؤمتر
ويب " ،"web summitالتي
ع��ق��دت يف ال��ع��ا���ص��م��ة الربتغالية
ل�شبونة ،بح�ضور �أكرث � 104آالف
م�شارك من نحو  170دولة.
وق���ال �إن ح��ك��وم��ة دول���ة الإم����ارات
ت�ؤمن ب�أهمية الذكاء اال�صطناعي
يف ���ص��ن��اع��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل ،وت�����درك
ح��ج��م ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ينطوي
عليها ه���ذا ال��ق��ط��اع ال���ذي ي�شهد
ت��ط��ورا م��ت�����س��ارع��ا ،وت��ع��م��ل يف ظل
ه���ذه ال���ر�ؤي���ة ع��ل��ى ت��ه��ي��ئ��ة البيئة
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة و ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة التي
ت�����ض��م��ن اال����س���ت���خ���دام الأخ�ل�اق���ي
وامل���������س�����ؤول ل���ه���ذه التكنولوجيا
امل���ت���ق���دم���ة ،مب���ا ي��ن��ع��ك�����س �إيجاباً

على كفاء العمل احلكومي وحياة
املجتمع واحتياجات �أفراده.
و �أ�ضاف عمر �سلطان العلماء �إن
حكومة دول��ة الإم��ارات تعمل على
تعزيز الوعي ب�أهمية وا�ستخدامات
ح���ل���ول ال����ذك����اء اال����ص���ط���ن���اع���ي يف
العمل احلكومي ،م��ن خ�لال بناء
ق���درات ال��ك��وادر الوطنية وق��د مت
ت�أهيل نحو  300منهم ليقودوا
جهود ن�شر املعرفة يف جهاتهم مبا
ي�سهم يف دعم جهود بناء املهارات
وال��ق��درات على �أ�س�س م�ستدامة.
و ا�ستعر�ض وزي��ر ال��دول��ة للذكاء
اال�صطناعي واالقت�صاد الرقمي
وت���ط���ب���ي���ق���ات ال���ع���م���ل ع�����ن بعد،
جت��رب��ة دول����ة الإم������ارات يف جمال
ال��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي واالقت�صاد

ال���رق���م���ي ،وت���ط���رق �إىل ع����دد من
امل����ب����ادرات وامل�������ش���اري���ع احلكومية
الهادفة لتعزيز ا�ستخدامات �أدوات
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة والذكاء
اال����ص���ط���ن���اع���ي ،ول���ف���ت �إىل تبني
الدولة حلول الذكاء اال�صطناعي
يف ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة م��ث��ل النفط
والغاز ،وغريها .و تناول التوجهات
اجلديدة يف حكومة دولة الإمارات
ال���ت���ي ت�����ض��م��ن��ت��ه��ا وث��ي��ق��ة املبادئ
الع�شرة للخم�سني عاماً املقبلة من
م�سرية ال��دول��ة ،والتي تركز على
حتقيق التفوق الرقمي والتقني،
وبناء االقت�صاد الأف�ضل والأن�شط
يف العامل ،واال�ستثمار يف املواهب
والعقول واملبتكرين.
و �أ���ش��اد امل�شاركون باجلل�سة بدور

دول�������ة الإم������������ارات يف ا�ستقطاب
�أ������ص�����ح�����اب ال����ع����ق����ول وامل������ه������ارات
واملواهب ،وب�إ�سهاماتها يف تقدمي
حلول مبتكرة يف خمتلف املجاالت
للعامل.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ق��م��ة "web
 ،"summitجتمع ه��ذا العام
�أكرث � 104آالف م�شارك من نحو
 170دول��ة ،و�أك�ثر من 1130
م���ت���ح���دث���ا و�أك����ث����ر م�����ن 2000
�شركة تكنولوجية النا�شئة ،و�أكرث
م���ن  1000م���ن رواد الأع���م���ال
وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن ،وت��ن��اق�����ش �إع�����ادة
ت���ع���ري���ف ���ص��ن��اع��ة التكنولوجيا
ال����ع����امل����ي����ة ،يف ظ�����ل ال����ت����ط����ورات
امل���ت�������س���ارع���ة ال���ت���ي ي�����ش��ه��ده��ا هذا
القطاع على خمتلف امل�ستويات.
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موارد ال�شارقة يف جل�سة ع�صف ذهني لتطوير م�ستقبل املوارد الب�شرية
•• ال�شارقة -الفجر:

04

نظمت دائ���رة امل���وارد الب�شرية بال�شارقة جل�سة ع�صف ذه��ن��ي للخروج
ب��ت��و���ص��ي��ات و�أف���ك���ار �إب��داع��ي��ة وم��ب��ت��ك��رة ت�سهم يف يف حت��ق��ي��ق م��زي��د من
النجاحات يف تطبيق خطتها اال�سرتاتيجية القادمة.
عقدت اجلل�سة يف فندق �سنرتو روتانا ال�شارقة  ،بح�ضور �سعادة الدكتور
طارق �سلطان بن خادم ع�ضو املجل�س التنفيذي لإم��ارة ال�شارقة رئي�س
دائرة املوارد الب�شرية  .و�ضمت مدراء الإدارات ونوابهم وموظفي الدائرة
من خمتلف امل�ستويات الوظيفية وجميع الوحدات التنظيمية بالدائرة .
و�أدارها ونظمها مكتب التخطيط اال�سرتاتيجي بالدائرة .
ومت خاللها توزيع امل�شاركني على جمموعات  ،ارتكزت يف نقا�شها على

حم��اور توجهات ال��دائ��رة اال�سرتاتيجية القائمة على ال��ر�ؤى ال�سامية
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة  ،وتوجيهات املجل�س التنفيذي بالإمارة  ،ومبادئ
اخلم�سني  ،وم�ؤية الإم���ارات 2071م  .بالإ�ضافة �إىل نتائج م�ؤ�شرات
اخلطة اال�سرتاتيجية ال�سابقة للدائرة .حيث �ضم النقا�ش  3حماور
رئي�سية تفرعت منها  8حم��اور فرعية وهي  :ا�ستدامة امل��ورد الب�شري
التي ح��وت متكني امل��ورد الب�شري والتطوير واالبتكار ،وحمورممكنات
رقمية مبتكرة الذي �ضم التحول الرقمي والذكاء اال�صطناعي  ،وحمور
�أداء م�ؤ�س�سي متميز الذي �شمل ال�سمعة امل�ؤ�س�سية وال�شراكات الفعالة.
وتهدف ال��دائ��رة من خ�لال تنظيم ه��ذه اجلل�سة �إىل اخل��روج مببادرات
تعزز تنمية امل��ورد الب�شري ومواءمتها مع مبادئ اخلم�سني  ،ودرا�سة

وتطبيق �أف�ضل املمار�سات املحلية والعاملية يف جمال تنمية املوارد الب�شرية
 ،وتعزيز دور الدائرة يف الإمارة عرب حتقيق م�ؤ�شرات �أداء عالية  .ودعم
وتعزيز ومتكني دورموظفي ال��دائ��رة و�إ�شراكهم مبختلف م�ستوياتهم
الوظيفية يف ر�سم اخلطط اال�سرتاتيجية القادمة .
و�أكد رئي�س الدائرة �سعادة الدكتور طارق �سلطان بن خادم اهتمام الدائرة
ببذل �أق�صى اجلهود لالرتقاء باملورد الب�شري عم ً
ال بر�ؤية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
�إم���ارة ال�شارقة يف مواكبة م�سرية الإجن����ازات والنجاحات ب��الإم��ارة يف
جميع املجاالت  .وتنفيذاً لتوجيهاته احلكيمة يف ت�سخري كافة املقومات
والإم��ك��ان��ي��ات لنه�ضة العن�صر ال��ب�����ش��ري ال����ذي ي�شكل �أ���ص��ل التنمية
امل�ستدامة .و�أ�شاد بنتائج اجلل�سة والأفكار االبتكارية التي َخ ُل�صَ ت �إليها.

م�ؤكداً �أهمية تنظيم جل�سات الع�صف الذهني التي اعتربها من�صة هامة
لتبادل الأف��ك��ار و وجهات النظر  ،وط��رح املقرتحات التي ترتقي بكافة
جوانب العمل .و�أكد حر�ص الدائرة على ا�ستقبال جميع الآراء والأفكار
وامل��ق�ترح��ات التي ت�شكل رك��ي��زة للتطوير  .و ا�ست�شراف ر�ؤي���ة الأجيال
القادمة يف ت�سخري �إمكانيات امل�ستقبل للنه�ضة الب�شرية .
وقد �شهدت اجلل�سة مناق�شات مثمرة وتفاعل وا�ضح من قبل املوظفني
 .الذين حر�صوا على امل�شاركة وطرح الأفكار التطويرية لالرتقاء بكافة
الأعمال التي تخدم املورد الب�شري  ،وت�سهم يف التنمية امل�ستقبلية .
وق��د خرجت اجلل�سات بعدد من الأف��ك��ار املبتكرة  ،واحللول التنفيذية
لكافة املحاور املطروحة  ،على �أن يتم مناق�شتها ودرا�ستها ملرحلة التطبيق
� .سعياً ل�صياغة م�ستقبل �أف�ضل للموارد الب�شرية يف �إمارة ال�شارقة.

تطلقه وزارة الت�سامح والتعاي�ش خالل الفرتة من  14وحتى  20نوفمرب احلايل

املهرجان الوطني للت�سامح ينطلق بن�سخة عاملية حتمل ر�سالة �سالم للجميع من �إك�سبو  2020دبي

نهيان بن مبارك:

•• �أبوظبي -وام:

�أعلن معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح
والتعاي�ش عن �إطالق الدورة ال�سنوية اخلام�سة ،للمهرجان
الوطني للت�سامح والتعاي�ش خالل الفرتة من  14وحتى
 20نوفمرب احلايل ،يف �إك�سبو  2020دبي والذي تنظمه
الوزارة كل عام  ،حتت �شعار على نهج زايد.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك� ..إن املهرجان الوطني
للت�سامح هذا العام يك�سب معان �أكرث عمقا ،لأنه ي�صادف
اح��ت��ف��االت الإم����ارات باخلم�سني  ،كما يت�صادف �إي�ضا مع
انعقاد �إك�سبو  2020دبي حيث حتت�ضن الإم��ارات العامل
�أجمع ب�آماله وطموحاته وحتدياته ،ولذلك ق��ررت وزارة
الت�سامح والتعاي�ش �أن يكون املهرجان عامليا باملعني املطلق
للكلمة ،حيث تنظم �أغلب �أن�شطته و�سط كل ممثلي العامل يف
�إك�سبو  2020دبي ،كما تربز مبادراته و�أن�شطته الرئي�سية
مو�ضوعات �إن�سانية مت�س اهتمامات كافة الأمم وال�شعوب،
ب��ل �إن �ضيوفه ومتحدثيه جميعهم عامليون بالنظر �إىل
مكانهم ومكانتهم  ،ولذا فاملهرجان هذا العام ينطلق �إىل
�آفاق رحبة بحلة عاملية مميزة.
و�أ�ضاف معاليه " �إننا نعتز كثريا ب�أن عمل وزارة الت�سامح
والتعاي�ش هو جت�سيد حي لأق��وال و�أفعال م�ؤ�س�س الدولة
العظيم ،املغفور له الوالد ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
ططيب اهلل ثراه" ،وهو الذي كان مثا ًال وقدوة يف احلر�ص
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ب��ادئ الت�سامح وال��ت��ع��اي�����ش والأخ�����وة الأمل
والعمل امل�شرتك  ،يف الدولة والعامل  ،وكان مثا ًال يف الوالء
واالنتماء للدين احلنيف وللوطن العزيز وللأمة اخلالدة
وكان مثا ًال يف التوا�صل الإيجابي مع الآخرين  ،ويف القدرة
على فهم واحرتام الثقافات واحل�ضارات املختلفة".
وق����ال م��ع��ال��ي��ه �إن ���ص��ف��ات ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����ش والأخ�����وة
الإن�سانية ،تتج�سد بو�ضوح يف �أعمال و�أقوال و�إجنازات قادة
الدولة املخل�صني ،و�إن��ه ي�شرفني �أن �أتقدم بعظيم ال�شكر
وفائق االحرتام �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،و�إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"  ،و�إىل �أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ملا قدموه من �إجنازات
وم��ب��ادرات جعلت ل�ل�إم��ارات مكانتها املرموقة يف العامل يف
جماالت الت�سامح والتعاي�ش والأخوة الإن�سانية.
وعن تفا�صيل �أن�شطة ومبادرات املهرجان �أ�شار معاليه �إىل
ع��دد م��ن النقاط الرئي�سية م��ع ت�أكيده على توفري كافة
التفا�صيل عنها لكافة و�سائل الإعالم.
وق��ال معاليه � ..إن �أن�شطة املهرجان �ست�ستمر على مدى
�أ���س��ب��وع ك��ام��ل م���ن  14وح��ت��ى  20م���ن ال�����ش��ه��ر اجل����اري،

• حر�صنا على �أن ينطلق املهرجان من �إك�سبو  2020دبي لن�شارك كافة �شعوب العامل جتربتنا يف الت�سامح والتعاي�ش
• م�شاركة الأمم املتحدة والفاتيكان والأزهر وقادة دينني ومفكرين عامليني يرثي �أن�شطة املهرجان وي�ؤكد عاملية ر�سالته
• قمة الأديان والتحالف العاملي للت�سامح واملنتدى العاملي لل�شباب ،وم�ؤمتر املر�أة �أهم مبادرات املهرجان هذه العام
• قيادتنا الر�شيدة عززت مكانة الإمارات كواحة عاملية للت�سامح والتعاي�ش بجهود �صادقة من �أجل الإن�سان يف كل مكان
وتت�ضمن �أن�شطة لل�شركاء من الوزارت والهيئات وامل�ؤ�س�سات
واجل��ام��ع��ات وامل���دار����س ،فيما تنطلق الأن�شطة الرئي�سية
يف مت��ام ال�ساعة  11.16دقيقة ،يف  16نوفمرب ،لتذكر
اجلميع باليوم العاملي للت�سامح والذي ي�صادف ذات اليوم
م��ن ك��ل ع����ام ،و�سي�شهد ه���ذا ال��ي��وم جم��م��وع��ة ك��ب�يرة من
الفعاليات العاملية ميكننا اخت�صارها يف النقاط التالية،
و���س��ت��وف��ر ال�����وزارة ك��اف��ة ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل ع�بر خم��ت��ل��ف و�سائل
الإعالم:
�أوال� :إطالق التحالف العاملي للت�سامح :
�سيتم �إع�لان التحالف العاملي للت�سامح يف م�شهد تاريخي
يتعهد فيه اجلميع ببذل كافة اجلهود املمكنة لتعزيز ثقافة
الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي ،وه��ي م��ب��ادرة عاملية فريدة
من نوعها ،تنطلق من الإم��ارات �إىل العامل ،لتكون مبثابة
من�صة متنحنا الفر�صة جلعل الت�سامح والتعاي�ش جزءًا ال
يتجز�أ من حياتنا كمواطنني عامليني ،و�سيمثل هذا احلدث
فر�صة للتعبري عن التزامنا القوي بالرتحيب باجلميع
وفهم احتياجاتهم واحرتامها والعمل دون توقف للو�صول
�إىل املعرفة امل�شرتكة والإثراء املتبادل من �أجل الب�شرية.
ثاني ًا :القمة العاملية امل�شرتكة بني الأدي��ان "نحو
عامل مرتاحم"..
ون�ؤكد �إن كافة الفعاليات الرئي�سية للمهرجان �سيحت�ضنها
�إك�سبو  2020دبي ،حيث تطلق وزارة الت�سامح والتعاي�ش
القمة العاملية امل�شرتكة بني االديان حتت �شعار "نحو عامل
م�تراح��م م��ن خ�ل�ال ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ف��اه��م ب�ين الأديان" ،
وه��ذه القمة يح�ضرها ق��ي��ادات دينية م��ن خمتلف �أنحاء
ال��ع��امل� ،سيح�ضرون �إىل �إك�����س��ب��و  20202دب���ي للحوار
والتو�صل �إىل فهم م�شرتك والبحث عن ما يجمع الب�شرية

والبعد ال�صراعات والنزعات الطائفية املقيتة.
وي�ست�ضيف املهرجان قامات عاملية مهمة للحديث يف هذه
القمة منهم �سعادة مارينا �سرييني نائبة وزي��ر اخلارجية
الإي����ط����ايل ح����ول ت��ع��زي��ز الإن�����س��ان��ي��ة م���ن خ��ل�ال التعاون
العاملي واحل��وار بني الأدي��ان ،وكذا ف�ضيلة الدكتور حممد
ال��دوي��ن��ي وكيل الأزه���ر ال�شريف وي��ت��ن��اول ق�ضية الإميان
املتجذر يف القيم الإن�سانية ،كما يتناول الكاردينال بيرتو
بارولني �أمني �سر دولة الفاتيكان �أهمية التعددية والأخوة
ك��ط��ري��ق ن��ح��و جم��ت��م��ع م�ت�راب���ط  ،ف��ي��م��ا ي��ت��ن��اول معايل
ال�سيد ميغيل موراتينو�س ،املمثل ال�سامي ل�ل�أمم املتحدة
لتحالف احل�����ض��ارات ،ق�ضية جت�سري االن��ق�����س��ام��ات يحفز
التفاهم واحل���وار بني الأدي���ان� ،إ�ضافة �إىل ع��دد كبري من
القادة الدينني الذي ترثي نقا�شاتهم القمة ،يف مناخ يعمه
الت�سامح والتعاي�ش والأخوة الإن�سانية.
ثالثاً :منتدى ال�شباب العاملي يف �إك�سبو  2020دبي ..من
واقع حر�صنا على و�صل ر�سالة الت�سامح والتعاي�ش واحلوار
�إىل �شباب العامل ،باعتبارهم الفئة الأهم يف عاملنا� ،ستطلق
الوزارة "منتدى ال�شباب العاملي" حتت عنوان "من ال�شباب
اىل التفكري يف امل�ستقبل" والذي ي�سلط ال�ضوء على حاجة
العامل للم�شاركة واال�ستفادة من القدرات الإبداعية لل�شباب
م��ن خمتلف اجلن�سيات والتخ�ص�صات ،و�سيكون املنتدى
فر�صة ال�ست�ضافة ال��ق��ي��ادات وامل��واه��ب ال�شبابية العاملية
ل��ط��رح ر�ؤي��ت��ه��ا ح��ول امل�ستقبل وب��ن��اء ب��رام��ج م�ستدامة يف
جميع املجاالت ،تكون قادرة على مواكبة التغريات ال�سريعة
التي ال تنتهي ،م�ضيفا �أن املنتدى يتكامل يف ر�سالته مع
برنامج "فر�سان الت�سامح " ال��ذي يقدم ن�سخته العاملية
املخ�ص�صة لإك�سبو  2020دب��ي ،وي�شارك بهذه الن�سخة
ممثل واحد عن كل دولة م�شاركة يف معر�ض �إك�سبو "192
م�����ش��ارك م��ن  192دولة" ،وي��ه��دف ال�برن��ام��ج �إىل تعزيز

ثقافة الت�سامح و���ش��رح �أه��م��ي��ة الت�سامح ك���أ���س��ل��وب ح��ي��اة ،
وط���رح التجربة الإم��ارات��ي��ة كنموذج ميكن القيا�س عليه
من �أجل عامل مت�سامح.
راب��ع � ًا�" :أ�صوات الت�سامح" العامل ي�شدو لل�سالم
واملحبة والأخوة الإن�سانية يف �إك�سبو  2020دبي..
كما ي���ؤك��د امل��ه��رج��ان ويف ي��وم��ه الأول �أه��م��ي��ة وج���و ٍد فاعل
وحيوي للفنون واملو�سيقى ميكنها ان حتمل ر�سالتنا �إىل
وج���دان ال��ع��امل يف ك��ل م��ك��ان ،م��ن خ�لال م��ب��ادرة "�أ�صوات
الت�سامح" وهي عبارة عن �أن�شودة �سالم وحمبة وتعاطف
من الإم���ارات �إىل كافة الأمم وال�شعوب ،وي�شارك يف هذا
ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي الإن�������س���اين ال����ذي ان��ت��ج��ت��ه وزارة الت�سامح
�شخ�صا ميثلون دول العامل امل�شاركة يف
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ً
�إك�سبو  2020دب���ي ،وي��ق��دم ال��ع��ر���ض ر���س��ال��ة ح��ب وقبول
وتعاي�ش متناغم وتعاطف ،ووعد بفر�ص متجددة للجميع.
خام�س ًا" :م�ؤمتر الت�سامح وال�شمولية من �أجل حقوق
املر�أة"..
و���س��ي��ك��ون ال���ي���وم ال���ث���اين م���ن امل��ه��رج��ان خم�ص�صا لإب����راز
ودعم جهود امل��ر�أة ودوره��ا احليوي يف تعزيز قيم الت�سامح
والتعاي�ش "حمليا وعامليا" ،ول��ذا ينظم املهرجان م�ؤمتر
"الت�سامح وال�شمولية من �أجل حقوق املر�أة" ،من خالل
حلقتني نقا�شيتني ،تتناول احللقة النقا�شية الأوىل "دور
الأع�����راف االج��ت��م��اع��ي��ة يف ن�����ش��وء ال��ف��ج��وة ب�ين اجلن�سني"
وت��ت��ط��رق �إىل ك��ي��ف��ي��ة غ���ر����س ق��ي��م ال��ت�����س��ام��ح والتعاي�ش
ومتكينها� ،أم��ا احللقة الثانية فتتناول "�أهمية الت�سامح
والتعاي�ش وال�شمول يف البيئات اله�شة" ويركز املتحدثون
فيها على كيفية �إع���ادة بناء ن�سيج اجتماعي م�ستقر ،كما
يحتفي املهرجان مبنجزات املر�أة الإماراتية يف هذا املجال،

م�ؤكدا �أن امل�ؤمتر ي�ضم �شخ�صيات من كافة انحاء العامل
ومن خمتلف الثقافات واملدار�س الفكرية.
ووجه معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك دعوة مفتوحة لكافة
�شركاء وزارة الت�سامح والتعاي�ش من ال���وزارات والهيئات
وامل���ؤ���س�����س��ات االحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة واخل��ا���ص��ة للم�شاركة يف
الأن�شطة التفاعلية املتاحة للجميع ،كما دعا معاليه طالب
املدار�س واجلامعات ،واجلمهور العاملي يف �إك�سبو  2020دبي
مل�شاركتنا تعزيز ثقافة الت�سامح والتعاي�ش ،معربا عن �أمله
يف �أن حتظى هذه الن�سخة من املهرجان الوطني للت�سامح
مب�شاركة كافة رواد �إك�سبو ،م�ؤكدا �أن كافة الأن�شطة �ستم
بثها مبا�شرة م��ن خ�لال موقع ال����وزارة ،لإت��اح��ة الفر�صة
للجميع للتعرف على هذه االن�شطة.
و�أ���ش��اد معاليه بتفاعل ك��اف��ة االج��ن��ح��ة ال��دول��ي��ة امل�شاركة
يف �إك�سبو  2020دب��ي وال��ت��ي تتجاوز  192جناحا على
امل�����ش��ارك��ة يف امل��ه��رج��ان ب�أن�شطتها اخل��ا���ص��ة ع��ن الت�سامح
والتعاي�ش ال�سلمي.
وقال معاليه" ..حر�صت وزارة الت�سامح والتعاي�ش على �أن
ي�ضم املهرجان ع��ددا من الأن�شطة املتنوعة التي تقدمها
ال�����وزارة م��ع ع���دد ك��ب�ير م��ن امل���ؤ���س�����س��ات وال��ه��ي��ئ��ات املحلية
والدولية� ،إ�ضافة �إىل ان�شطة م�شرتكة مع االجنحة الدولية
امل�شاركة يف �إك�سبو  2020دبي وان�شطة ال�شركاء وامل�ؤ�س�سات
احلكومية  ،و�سيتم توزيعها على كافة و�سائل الإعالم م�ؤكدا
�أن �إك�سبو  2020دبي فر�صة هائلة لكي نف�سح املجال �أمام
كافة دول العامل امل�شاركة يف املعر�ض والتي تتجاوز 192
دولة لكي ت�شاركنا بفاعلية يف املهرجان ،ولكي تتعرف �أي�ضا
على مفردات التجربة الإماراتية يف جمال الت�سامح ،ولذا
حر�صت الوزارة على �أن تنطلق الأن�شطة من خالل عدد من
الأجنحة الدولية باملعر�ض ،و�إذا كنا تعتز ونفتخر بتجربتنا
الوطنية يف الت�سامح والتعاي�ش والتي بد�أت قبل  50عاما
على يد الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان
�آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،ورعاية قيادتنا الر�شيدة من
بعده ،ف�إننا نعتز �أي�ضا باال�ستفادة من جتارب الآخرين يف
هذا املجال ،لأن هدفنا الأ�سمى يتمثل يف �أن يعم الت�سامح
وال�����س�لام ك��اف��ة ب��ق��اع الأر�������ض ،وب��ه��ذا امل��ع��ن��ي ،فاملهرجان
ال��وط��ن��ي للت�سامح مب��ث��اب��ة ر���س��ال��ة ���س�لام وت��ع��اي�����ش عاملية
تنطلق من �إك�سبو  2020دبي بتكاتف اجلميع �إىل كافة
�شعوب العامل.
و�أك��د معاليه �أن كافة برامج و�أن�شطة املهرجان �سوف يتم
ن�شرها ع�بر ك��اف��ة و���س��ائ��ل الإع��ل�ام التقليدية واحلديثة،
�سيعا منا �إىل الو�صول للجميع ،مرحبا مب�شاركة ومتابعة
كافة فئات املجتمع يف فعاليات املهرجان الوطني للت�سامح،
وم�شيدا باحت�ضان �إك�سبو  2020دبي لهذا احلدث باعترب
�إك�����س��ب��و �أك�ب�ر من�صة ع��امل��ي��ة مي��ك��ن م��ن خ�لال��ه��ا الو�صول
بر�سائل الت�سامح والتعاي�ش �إىل العامل.

�شباب الإمارات ي�صممون كتابا م�صور ًا عن القيم الإماراتية
•• دبي-الفجر:

حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك "�أم الإمارات" ،رئي�سة
االحت�������اد ال��ن�����س��ائ��ي ال����ع����ام رئي�سة
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة
الرئي�سة الأع��ل��ى مل�ؤ�س�سة التنمية
الأ�سرية د�شنت امل�ؤ�س�سة االحتادية
ل��ل�����ش��ب��اب م����ن ج����ن����اح ال�������ش���ب���اب يف
م���ع���ر����ض اك�������س���ب���و  2020دب�����ي،
وبال�شراكة مع مركز �أبوظبي للغة
العربية وبالتعاون مع هيئة �أبوظبي
للطفولة امل��ب��ك��رة م�����ش��روع ت�صميم
كتاباً م�صورا للقيم الإماراتية.
وبهذه املنا�سبة �أكدت �سمو ال�شيخة
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك� ،أن م�شروع
ت�����ص��م��ي��م ك���ت���اب���اً م���������ص����وراً للقيم
الإم����ارات����ي����ة ج����اء ت���رج���م��� ًة جلهود
دول��ة الإم����ارات العربية املتحدة يف
احل���ف���اظ ع��ل��ى ت��راث��ه��ا احل�ضاري
وث��ق��اف��ت��ه��ا ال���ت���ي ت���وارث���ن���اه���ا عرب
الأج��ي��ال وم��ا قدمته لأبناء الوطن
م��ن �إرث ف��ك��ري و�إب���داع���ي ،لي�شكل
م�س�ؤولية وطنية وتاريخية نحملها
اليوم �إىل �شبابنا املخل�صني اللذين
ي���درك���ون �أن امل�ستقبل ينطلق من
وحي تراثنا وتاريخنا العريق.
وق��ال��ت �سموها" :ال ي�سعنا يف هذه
امل��ن��ا���س��ب��ة �إال �أن ن�����س��ت��ذك��ر ال�سرية
العطرة للمغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ
زاي���د ب��ن �سلطان �آل نهيان "طيب
اهلل ثراه" ،التي ال ت��زال تعبق بها
الأمكنة والتواريخ ،لقائد مل ين�س
���ش��ع��ب��ه ط��ي��ل��ة ح��ي��ات��ه ف��ح�����ص��د حباً
جماً ي��زداد ر�سوخاً يف ذاك��رة الوطن
والأر�ض والب�شر الذي ظل يحر�ص
ك���ل احل���ر����ص ع��ل��ى احل���ف���اظ على
تراثه وتر�سيخ قيمه ،تعزيزاً لنهج
ال���ت���وازن ب�ين الأ���ص��ال��ة واملعا�صرة،
وم���ا زال����ت دول����ة الإم�������ارات يف ظل
قيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س الدولة
"حفظه اهلل" ،و���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،

نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س
ال�������وزراء ،ح��اك��م دب���ي "رعاة اهلل"،
و�إخ���وان���ه �أ���ص��ح��اب ال�����س��م��و �أع�ضاء
امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ل��ل�احت����اد ،حكام
الإمارات" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد
�أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،م�ستمرة على نف�س خطى
القائد امل�ؤ�س�س للتم�سك بف�ضائل
ت���راث ال��وط��ن وتر�سيخه يف ثقافة
املواطنني حتى ت��دوم ال��رواب��ط بني
املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل".
وت��اب��ع��ت ���س��م��وه��ا" :لدينا ح�ضارة
ك���ب�ي�رة وم���������وروث ث���ق���ايف غ���ن���ي مل
ي��ن��ح�����ص��ر يف امل���م���ار����س���ات اليومية
وال��ع��ادات والتقاليد التي تتميز به
دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،بل
�إنها �أ�شمل و�أعمق لفكر ور�ؤى وقيم
ح��م��ل��ت يف ط��ي��ات��ه��ا �أن��ب��ل امل��ع��اين يف
بناء الإن�سان ،واحرتام املر�أة وتعزيز
مكانتها يف املجتمع ،ومنح ال�شباب
الثقة والفر�صة للتحليق واالبتكار،
و�صون حقوق الطفل وتهيئة البيئة
احلا�ضنة لطاقاته اخلالقة ،وتقدير
عطاء كبار مواطنيها وتثمني دورهم
يف نقل اخل�برات واملعارف يف �أجواء
ت��ن��ا���س��ب م��ع اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وتراعي
رغ��ب��ات��ه��م وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م ،ومتكني
�أ�صحاب الهمم ،لتحقيق م�شاركتهم
ال��ف��اع��ل��ة وال��ف��ر���ص امل��ت��ك��اف��ئ��ة لهم
يف ظ����ل جم��ت��م��ع م��ت��ج��ان�����س لي�س
ذل����ك وح�����س��ب ب���ل ت�����ش��رب �أبناءها

الكرام �أي�ضاً على االحرتام املتبادل
وال��ع��ط��اء وع��م��ل اخل�ي�ر والت�سامح
واالج����ت����ه����اد وال���ت���وا����ض���ع وخدمة
املجتمع واالن��ت��م��اء ل��وط��ن ال�سالم
واملحبة".
واختتمت �سموها�" :أبنائي وبناتي
���ش��ب��اب ال���وط���ن الأوف�����ي�����اء ،عليكم
�أن ت���ع���وا ك����ل ال����وع����ي ب�������أن تراثنا
احل�������ض���اري ه���و ال���ث��روة الوطنية
ل��دول��ة الإم������ارات ،ال��ت��ي �أث���ق ب�أنها
�ستزدهر بجهودكم وهمتكم العالية
وتفانيكم املعهودة" .وي��ن��درج هذا
امل�شروع �ضمن "الربنامج الوطني
ل��ق��ي��م ال�����ش��ب��اب الإماراتي" الذي
ي�����س��ل��ط ال�����ض��وء ع��ل��ى ال��ق��ي��م التي
يتحلى ب��ه��ا �أب��ن��اء الإم������ارات والتي
تنبع من الرتبية الأخالقية التي
تعلموها يف املنازل واملدار�س والتي
ت�ساهم بتعزيز ال�تراب��ط املجتمعي
بني اجلميع
و���س��ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ره وت�صميم
وتوثيق ف�صوله ال�شباب الإماراتي
على �أن يتم ن�شره يف الن�سخة الــ 31
مل��ع��ر���ض �أب��وظ��ب��ي للكتاب .2022
ب��ح��ي��ث مي��ك��ن للمهتمني امل�شاركة
من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين
https://values.youth.
وخمتلف
gov.ae/book
احل�سابات التابعة لها على من�صات
التوا�صل االجتماعي.
مت �إطالق امل�شروع يف جناح ال�شباب
يف �إك�����س��ب��و  2020دب����ي بح�ضور

م��ع��ايل ���ش��م��ا ب��ن��ت �سهيل املزروعي
وزيرة دولة ل�ش�ؤون ال�شباب ،و�سعادة
�سعيد النظري مدير ع��ام امل�ؤ�س�سة
االحت������ادي������ة ل���ل�������ش���ب���اب والرئي�س
التنفيذي لال�سرتاتيجية يف مركز
ال�����ش��ب��اب ال���ع���رب���ي ،و����س���ع���ادة �ضرار
ب��ال��ه��ول ال��ف�لا���س��ي ع�����ض��و املجل�س
الوطني االحتادي واملدير التنفيذي
مل�ؤ�س�سة وطني الإم��ارات ،وعدد من
ال�شباب .
�أكدت معايل �شما بنت �سهيل فار�س
امل����زروع����ي ع��ل��ى الأه���م���ي���ة الكربى
التي توليها القيادة الر�شيدة لدور
ال�شباب و�إ�سهاماتهم ال�سيما الدعم
اخلا�ص ال��ذي توليه �سمو ال�شيخة
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ،مل��ل��ف متكني
ال�شباب واملر�أة والطفل .و�أعربت عن
امتنانها وتقديرها لرعاية �سموها
ودعما لدور ال�شباب يف تر�سيخ قيمنا
وع���ادات���ن���ا اال���ص��ي��ل��ة ال��ت��ي ورثناها
عن الآب��اء امل�ؤ�س�سني وحر�صها على
اب���راز دور �شباب ال��وط��ن يف جميع
امل��ج��االت لكونه خري �سفري لوطنه
ودول��ت��ه وحكومته التي تعمل على
ت���وف�ي�ر ك���اف���ة م��ق��ت�����ض��ي��ات التميز
ل�شباب و���ش��اب��ات االم����ارات ليكونوا
ركيزة �أ�سا�سية يف بناء نه�ضة الوطن
و�شريكا يف تنميته.
ودعت معاليها ال�شباب �إىل امل�ساهمة
يف تطوير حمتوى الكتاب اجلديد
م����ؤك���دة ع��ل��ى دوره�����م الأ���س��ا���س��ي يف
امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال���ق���ي���م ال�سامية

املتوارثة من الآباء والأجداد وقالت
م��ع��ال��ي��ه��ا "�إمياننا ب����دور ال�شباب
م�ستمد م��ن ن��ه��ج ال���وال���د امل�ؤ�س�س
املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان
�آل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل ث�����راه ال���ذي
�آم���ن ب����أن ب��ن��اء ال��وط��ن وتنميته ال
مي��ك��ن �أن يتحققا م��ن دون طاقة
ال�شباب؛ وتابعت معاليها بالقول
ب�أن م�شاركة ال�شباب يف هذا العمل
���س��ي�����ض��ي��ف ل���ه���م خ���ب���رات ج���دي���دة
ويفتح لهم �آف��اق��ا ل�لاب��داع والتميز
وا�ستغالل طاقاتهم م��ا �سيكون له
بالغ الأث���ر يف نقل �صورة م�شرفة
لدولتنا وثقافتها وتراثها و�أخالق
�شعبها وع���ادات���ه وت��ق��ال��ي��ده اىل كل
ال�شعوب".
ويف ه��ذا الإط���ار ،ق��ال �سعادة �سعيد
النظري  ":يحظى برنامج القيم
الإم��ارات��ي��ة ب��رع��اي��ة ودع���م كرميني
م���ن ���س��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت
مبارك�-أم الإم��ارات ،-ولقد اخرتنا
�إط���ل��اق ه����ذه امل����ب����ادرة خ��ل�ال هذا
امل��ح��ف��ل ال��ع��امل��ي يف ج���ن���اح ال�شباب
يف اك�سبو دب��ي ال���ذي يجمع �شباب
الإم����ارات بنظرائهم م��ن �أك�ث�ر من
 190دولة حول العامل؛ وملا للقيم
والهوية الإماراتية من دور بتقدمي
�صورة �إيجابية متكاملة عن دولتنا
وجمتمعها".
و�أ���ض��اف �سعادة ال��ن��ظ��ري�" :سيتيح
الكتاب امل�صور عن القيم الإماراتية
ال��ف��ر���ص��ة ل��ل�����ش��ب��اب امل��ب��دع�ين ر�سم

وت�����ص��م��ي��م ���س��ي��ن��اري��وه��ات ترتجم
القيم الإماراتية للأجيال ،و�ستقدم
ك���ل ���ص��ف��ح��ة م���ن ���ص��ف��ح��ات��ه قيمة
م�����س��ت��وح��اة م���ن ت���راث���ن���ا وعاداتنا
الأ���ص��ي��ل��ة ب��ع��ي��ون و�أ���س��ل��وب املواهب
ال�������ش���اب���ة ،ب���ح���ي���ث ي�����ش��ك��ل مرجعا
م�����ص��ورا ي��وث��ق امل���ع���اين ال��ت��ي تقف
عليها تلك القيم وانعكا�ساتها على
ال�شباب واملجتمع ،و�سنقوم ب�إطالقه
وم��ن��اق�����ش��ت��ه يف م��ع��ر���ض �أبوظبي
ال����دويل للكتاب ال���ذي ب���ات مبثابة
احل���ا����ض���ن���ة ال���ث���ق���اف���ي���ة للمحتوى
الفكري والإبداعي".
من ناحيته قال �سعادة الدكتور علي
بن متيم رئي�س مركز �أبوظبي للغة
العربية يف فعالية �إط�لاق امل�شروع
يف ج��ن��اح ال�شباب مبعر�ض �أك�سبو،
و�أكد بدوره �أهمية هذه املبادرة التي
و���ص��ف��ه��ا ب���أن��ه��ا جت��م��ع ب�ي�ن ثالثية
ال��ق��ي��م وال��ل��غ��ة وال���ف���ن ،و�أن توثيق
م�شاهد القيم الإماراتية يف كتاب ال
ميثل املجتمع الإماراتي بح�سب بل
الأ�صالة العربية ،و�أن الكتاب �سيتيح
�إي�����ص��ال��ه��ا �إىل ال��ع��امل��ي��ة م���ن خالل
معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب.
وق�����ال ���س��ع��ادة ب���ن مت���ي���م� :سري�سم
ال��ك��ت��اب م�����ش��اه��د م��ن وح���ي �أ�صالة
ال��ق��ي��م الإم���ارات���ي���ة ب��ع��ي��ون ال�شباب
ور�ؤاه��������م ،ورمب�����ا ه���م الأق������در على
ترجمتها بلغة ب�سيطة وع�صرنتها
ل��ت��واك��ب امل�����ش��ه��د ال��ع��امل��ي وتت�شرب

معانيها الأجيال القادم ،و�سيحر�ص
م����رك����ز �أب����وظ����ب����ي ل���ل���غ���ة العربية
ع���ل���ى ج�������ودة امل����ح����ت����وى مب����ا يليق
بجمهور الكتب عموما واجلمهور
ال��ع��امل��ي ل��دول��ة الإم����ارات على وجه
اخل�صو�ص ،و�سيعمل م��ع اخلرباء
ع��ل��ى م��راج��ع��ت��ه وت��ق��دمي��ه ب�أ�سلوب
�شيق ومبتكر لي�ضيف �إىل املكتبة
العربية عن�صرا جديد يجمع بني
روعة الفن و�أ�صالة القيم".
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ث��م��ن��ت ����س���ع���ادة �سناء
حم���م���د ���س��ه��ي��ل م���دي���ر ع�����ام هيئة
�أب��وظ��ب��ي للطفولة امل��ب��ك��رة اجلهود
ال���ك���ب�ي�رة ال����ت����ي ت���ول���ي���ه���ا ال���ق���ي���ادة
احل��ك��ي��م��ة و���س��م��و ال�����ش��ي��خ��ة فاطمة
ب��ن��ت م��ب��ارك لتعزيز ج���ودة احلياة
ورف��اه��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ،واال���س��ت��ث��م��ار يف
ب��ن��اء الإن�����س��ان وت��وف�ير �أرق����ى �سبل
النمو واالزده���ار ل��ه ،م�ؤكدة �أهمية
امل�شروع يف غر�س القيم الإماراتية
وامل������وروث������ات احل�������ض���اري���ة ملجتمع
الإم�����ارات يف ن��ف��و���س الأط���ف���ال منذ
ال�������س���ن���وات الأوىل م����ن حياتهم،
وت��ر���س��ي��خ ج��ه��ود الهيئة يف ت�أ�صيل
جمموعة ال�سمات الأ�سا�سية التي
حددتها الهيئة �ضمن �أربعة جماالت
رئي�سية تركز عليها لبلورة �شخ�صية
الأطفال وتعزيز الإبداع لديهم عند
�إمت��ام��ه��م عامهم ال��ث��ام��ن ،ل�ضمان
�أف�������ض���ل ت��ن�����ش��ئ��ة ل���ه���م و�إع�����داده�����م
ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل ل��ي��ك��ون��وا م����ؤث���ري���ن يف

جمتمعهم وم�ساهمني يف م�سرية
النه�ضة والبناء لوطنهم.
و�أ�شادت �سعادتها باختيار -امل�ؤ�س�سة
االحتادية لل�شباب ومركز �أبوظبي
ل���ل���غ���ة ال����ع����رب����ي����ة -ف����ئ����ة ال�شباب
للم�شاركة يف ه��ذا امل�����ش��روع الثقايف
والتنموي املهم ،مما يج�سد حر�ص
ال��دول��ة ع��ل��ى التمكني االجتماعي
لل�شباب ورفع م�شاركتهم يف حتقيق
التنمية ال�شاملة ،وت��ع��زي��ز دورهم
امل��ه��م ك��ن��م��اذج ملهمة للطفل ،من
خ�ل�ال ت��وث��ي��ق وم�����ش��ارك��ة خال�صة
خرباتهم وجتاربهم الإيجابية مع
الأج���ي���ال ال�����ص��اع��دة ،ان��ط�لاق��اً من
م�س�ؤوليتهم املجتمعية جت��اه دعم
ومتكني قطاع الطفولة املبكرة.
وتبعت فعالية الإط�ل�اق والتوقيع
ج����ول����ة ل��ل��ح�����ض��ور يف م���ق���ر جناح
ال�شباب يف دب��ي ،وال���ذي يعمل على
ال���ت���ع���ري���ف ب���ال���ن���م���وذج الإم�����ارات�����ي
لتمكني و�إ�شراك ال�شباب من خالل
برامج و�أن�شطة امل�ؤ�س�سة االحتادية
لل�شباب وم��رك��ز ال�����ش��ب��اب العربي،
عرب تقدمي ق�صة الإن�سان وقدراته؛
مُ�ستلهماً ذل���ك م��ن كلمة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د ويل
عهد �أبوظبي ،نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة لل�شباب ،والتي �أكد
فيها �أن زوار اك�����س��ب��و م��ن خمتلف
�أرج��اء العامل �سيكونون على موعد
مع ق�صة الإن�سان ال البنيان.
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جناح املر�أة يف �إك�سبو  2020دبي ي�سلط ال�ضوء على م�ساهمات املر�أة يف العمارة الإ�سالمية
•• دبي-وام:

نظم جناح املر�أة يف �إك�سبو  2020دبي جل�سة نقا�شية على هام�ش �أ�سبوع
التنمية احل�ضرية والريفية ،الأ�سبوع الثالث من �أ�سابيع املو�ضوعات
الع�شر التي �ستنعقد طوال فرتة انعقاد احلدث الدويل  ،تناولت اجلل�سة
الآراء حول �أبرز الن�ساء اللواتي لعنب دوراً حيوياً يف التاريخ الإ�سالمي،
م��ع ت�سليط ال�ضوء ب�شكل خا�ص على ال���دور ال��ذي لعبته على �صعيد
العمارة الإ�سالمية.
و ق��ال��ت �أوليفيا دون��ك��ان� ،أ���س��ت��اذة م�ساعدة ل��درا���س��ات الأنرثوبولوجيا
يف جامعة نيويورك �أب��و ظبي� :سمعت عن فاطمة الفهرية ،هذه املر�أة

العربية امل�سلمة التي ول��دت يف تون�س ث��م انتقلت �إىل مدينة فا�س يف
امل��غ��رب ،و�شيدت جامعة ال��ق��روي�ين� ،أول جامعة يف ال��ع��امل ،وم��ن املثري
لالهتمام بالن�سبة يل �أن دور امل��ر�أة كان �أكرث تعقيدًا من دور نظرياتها
الأوروبيات يف تلك الفرتة.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة �أح�ل�ام زي��ن��ل ،رئي�سة ق�سم التطوير يف ج��ي �إف �إت�ش
العقارية -البحرين :ق��ر�أت عن �إ�سهامات امل��ر�أة يف العمارة الإ�سالمية،
ولفتتني ق�ص�ص ك��ث�يرة ع��ن الن�ساء امل�سلمات ،منها م��ا فعلته نفي�سة
البي�ضاء ،التي طورت من خالل ثروتها وم�ساهماتها مبنى"�سبيل وك ّتاب
نفي�سة البي�ضاء" يف م�صر.
�إىل جانب �إجن��ازات الفهرية والبي�ضاء ،تعد مدر�سة الفردو�س �أه��م ما

تركته امللكة "�ضيفة خاتون" يف مدينة حلب ،كما �أمرت امللكة ال�سلجوقية تاريخيا ،انق�سمت م�ساحات املنازل واملناطق العامة �إىل �أجزاء خم�ص�صة
"�صفوت امللك" ببناء قبة جنائزية رائعة� ،إىل جانب مبان عدة تركت للن�ساء و�أخ��رى خم�ص�صة للرجال ،وكانت املناطق العامة الرئي�سية يف
�أث��ره��ا يف العمارة الإ�سالمية ،و�شكلت هوية بع�ض امل��دن الإ�سالمية و املدينة من اخت�صا�ص الرجال ،وكان للمر�أة مكانتها املقد�سة يف منزلها،
�ألهمت امل�ساهمات الالفتة للن�ساء من املنطقة العربية والإ�سالمية التي لكنها ت�شجعت ،وقررت ترك الغالف الواقي ملنزلها ،ودخلت املجال العام
�أدت �إىل تقدم العمارة الإ�سالمية والتنمية احل�ضرية يف التاريخ ،ن�ساء للمدينة حمققة الفائدة للجميع ،ومن املثري لالهتمام� ،أن الن�ساء كن
اليوم ،للم�شاركة يف �إن�شاء مدن �شاملة وم�ستدامة� ،إذ ال بد من و�ضع مهيمنات يف منازلهن ،وه��ذه الديناميكية بني العام واخل��ا���ص مثرية
ر�أي امل���ر�أة بعني االع��ت��ب��ار عند التخطيط للمناطق احل�ضرية ،لفهم لالهتمام .و�أك���دت املحا�ضرات يف ختام اجلل�سة على ���ض��رورة ال�سماح
احتياجاتها وعاداتها و�ضمان �سالمتها و�سالمة املجتمع ،وذلك بح�سب للن�ساء بلعب دور يف العمارة امل�ستقبلية ،وذلك لإ�ضافة ح�سهن الأنثوي
�آراء امل��ح��ا���ض��رات .وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة الأم�ي�رة رمي الها�شمي املخططة القائم على حماية "الفئات الأقل قوة" يف املجتمع ،كالأطفال و�أ�صحاب
احل�����ض��ري��ة وال��ك��ات��ب��ة وال��ب��اح��ث��ة -دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة انه الهمم وغريهم ما �سي�سمح بت�أمني بيئة �أف�ضل و�أكرث �أماناً لهم.
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بحثا تعزيز م�ستقبل العالقات الثنائية و�سبل تعزيزها

حمدان بن حممد يلتقي ويل عهد لوك�سمبورغ ويزور جناحها يف �إك�سبو
على ال�شعبني ال�صديقني .و�أكد �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل
•• دبي-وام
مكتوم كامل تقديره للتطور الكبري الذي ت�شهده لوكم�سبورغ كمركز مايل
التقى �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي و�صناعي عاملي ،معربا عن �أمله يف �أن تكون م�شاركة البلد الأوروبي ال�صديق
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري غيوم ،ويل عهد لوك�سمبورغ ،الذي يزور دبي يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي ،ممهدة ملزيد من التقارب والتعاون البناء،
حاليا مبنا�سبة م�شاركة بالده يف �إك�سبو  2020دبي.
وفر�صة لر�صد م�����س��ارات ج��دي��دة ميكن م��ن خاللها توثيق ال�شراكة بني
ت��ن��اول ال��ل��ق��اء ،ال���ذي ج��رى يف مقر ج��ن��اح لوك�سمبورغ يف معر�ض �إك�سبو اجلانبني يف �شتى القطاعات امل�ستقبلية حمل االهتمام امل�شرتك.
 2020دبي ،بح�ضور �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم من جانبه� ،أك��د الأم�ير غيوم تقدير ب�لاده الكامل للنه�ضة ال�شاملة التي
العالقات الثنائية و�سبل تطويرها يف �ضوء توافق ال��ر�ؤى حول متطلبات ت�شهدها دولة الإمارات العربية املتحدة يف خمتلف املجاالت ،والنموذج امللهم
التطوير والتنمية للمرحلة املقبلة ،والرغبة يف اكت�شاف مزيد من الفر�ص الذي تتبعه يف تر�سيخ �أ�س�س التنمية امل�ستدامة مع الرتكيز على قطاعات
التي من �ش�أنها تعزيز �آفاق ال�شراكة بني الطرفني ،وعلى خمتلف الأ�صعدة حليوية متثل ركائز ل�صنع امل�ستقبل ،بر�ؤية هدفها حتقيق الريادة لدولة
االق��ت�����ص��ادي��ة والتقنية وال��ث��ق��اف��ي��ة ،م��ع �إ���ش��راك ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف ر�صد الإم��ارات يف �شتى القطاعات منوها بالتعاون الوثيق الذي جمع اجلانبني
وتفعيل املزيد من فر�ص التعاون اال�ستثماري والتجاري مبا يعود بالنفع على مدار �سنوات �ضمن م�سارات عدة منها اخلدمات املالية والإمداد والنقل

باقت�صادها وق��ط��اع��ات��ه املختلفة .و���ش��اه��د ���س��م��وه خ�ل�ال ال���زي���ارة املنحدر
والف�ضاء وتقنيات ال�صحة واملالية.
�إىل ذل����ك ت��ف��ق��د ���س��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د والأم���ي��ر غ��ي��وم جناح ال�شفاف ال�ضخم الذي ي�ضمه اجلناح و ميكن للزوار ا�ستخدامه بدال من
لوك�سمبورغ املقام يف منطقة الفر�ص ،حتت �شعار " لوك�سمبورغ متعددة الدرج لالنتقال من الطابق العلوي للجناح �إىل الطابق ال�سلفي ،وهو �إ�ضافة
املوارد" مبا يعك�س نهج التطوير الدائم و القائم على اال�ستفادة من املوارد مبتكرة تعرب عما تتمتع به لوك�سمبورغ من ديناميكية ،وتعك�س انفتاحها على
الطبيعية والب�شرية الكبرية التي تتمتع بها لوك�سمبورغ و مقومات التميز الأفكار املبدعة واالبتكارات التي تخدم يف �سرعة احلركة واالنتقال والتطور،
التي تتمتع بها يف امل��ج��االت ال�صناعية واملالية ،ع�لاوة على الرتكيز على فيما يركز اجلناح على خم�سة حماور تعك�س ال�سمات الأ�سا�سية ملجتمع دوقية
لوك�سمبورغ وهي التنوع واالت�صال واال�ستدامة واملبادرة واجلمال.
قطاعات الأبحاث والتقنيات الرقمية وعلوم و�صناعات الف�ضاء.
وا�ستمع �سموه �إىل �شرح حول ت�صميم اجلناح الفريد الذي مت ا�ستلهامه من يذكر �أن معر�ض �إك�سبو  2020دبي قد انطلق يف الأول من �أكتوبر املا�ضي
�شريط "موبيو�س" وهو �شريط ال نهائي يرمز �إىل جهود لوك�سمبورغ يف وت�ستمر �أعماله حتى نهاية مار�س  ،2022مب�شاركة  192دولة من خمتلف
�أنحاء العامل� ،ضمن الدورة الأكرب من نوعها يف تاريخ املعر�ض العريق الذي
ت�أ�سي�س اقت�صاد دائري وعملها امل�ستمر على �إيجاد مقومات ا�ستدامته.
واط��ل��ع �سموه على مكونات اجل��ن��اح ال���ذي ت�سعى م��ن خ�لال��ه لوك�سمبورغ يعود تاريخ دورت��ه الأوىل �إىل العام  1851ويقام يف دبي للمرة الأوىل يف
للتعريف مبجتمعها وم�لام��ح م��ن حياته ال��ي��وم��ي �إ���ض��اف��ة �إىل التعريف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا.

�صقر غبا�ش :جناحا الإمارات والر�ؤية يف اك�سبو  2020يعك�سان الوجه احل�ضاري للدولة وقيادتها الر�شيدة يف بناء الإن�سان
•• دبي-وام:

�أك����د م��ع��ايل ���ص��ق��ر غ��ب��ا���ش رئي�س
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت�������ادي �أن
اجل��ن��اح الوطني ل��دول��ة الإم���ارات
وجناح ال��ر�ؤي��ة يف �إك�سبو 2020
دب���ي ي��ع��ك�����س��ان ال��وج��ه احل�ضاري
والإن�ساين امللهم للدولة وقيادتها
الر�شيدة يف بناء الإن�سان الإماراتي
وم����ا ح��ق��ق��ت��ه دول�����ة االحت������اد من
�إجن����������ازات يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت
وطموحاتها م��ن خ�لال �شراكتها
الدولية يف تعزيز م�سرية التنمية
امل�ستدامة على م�ستوى العامل.
ج����اء ذل����ك خ��ل�ال ال����زي����ارة التي

ق��ام بها معاليه �إىل مقر �إك�سبو
 2020دب���ي ���ش��م��ل��ت ع����ددا من
الأج��ن��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف
�إك�سبو  2020دبي  ،حيث ا�ستهل
ج��ول��ت��ه ب���زي���ارة اجل���ن���اح الوطني
لدولة الإم���ارات العربية املتحدة
الواقع يف منطقة التنقُّل يف قلب
موقع احلدث الدويل.
واط����ل����ع م���ع���ال���ي���ه ع���ل���ى حمتوى
اجلناح الوطني ال��ذي ي�ستعر�ض
ن�����ش���أة دول���ة الإم�����ارات وت�صميمه
الإب���داع���ي ال����ذي ج���اء ع��ل��ى هيئة
"�صقر الريادة" ي�ستعد للتحليق
يف رم����زي����ة ال����س���ت���ع���داد ال����دول����ة
ل�ل�ان���ط�ل�اق �إىل امل�����س��ت��ق��ب��ل نحو

�آف���اق �أع��ل��ى م��ن ال��ري��ادة والإب���داع
جم�سدا القيم الإماراتية الأ�صيلة
وت���ق���ال���ي���ده���ا ال���ع���ري���ق���ة وتراثها
الغني وهويتها الوطنية يف �أبهى
�صورها.
و���ش��اه��د معاليه م��ك��ون��ات اجلناح
ال���وط���ن���ي ال������ذي ي���ع���د الأك���ب���ر يف
�إك�سبو  2020دبي وي��روي ق�صة
الإمارات "موطن احللم والإجناز"
وا����س���ت���م���ع ل�������ش���رح ح�����ول حمتوى
اجلناح وم��ا يعر�ضه من حمتوى
ث����ق����ايف وف���ل���ك���ل���وري ي��ع��ك�����س قوة
�إرادة وعزمية الإن�سان الإماراتي
و�سمات جمتمع الإمارات الأ�صيل
وقيمه الإن�سانية الرا�سخة ور�ؤية

الآب���اء امل�ؤ�س�سني وطموحاتهم يف
بناء دولة ع�صرية متقدمة نفاخر
بها الأمم.
و�شملت جولة معاليه زيارة جناح
الر�ؤية امل�ستلهم من كتاب "ق�صتي
" ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء
ح���اك���م دب����ي "رعاه اهلل" وال����ذي
خ�����ص�����ص��ه �إك�������س���ب���و  2020دبي
ل��ت��ع��ري��ف ال�����زوار ب��ج��وان��ب مهمة
يف ���ش��خ�����ص��ي��ة وم�������س�ي�رة ور�ؤي�������ة
�سموه اال�ستثنائية وامللهمة عرب
جم��م��وع��ة م���ن امل��ع��رو���ض��ات التي
ت�����أخ����ذ ال����زائ����ر يف رح���ل���ة زاخ�����رة

بالإجنازات احل�ضارية والإن�سانية
غري امل�سبوقة.
وت��ع��رف معاليه على م��ا يعر�ضه
اجلناح من م�سرية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �أل مكتوم
ب�شكل �إب��داع��ي ي��دع��و �إىل الفخر
وال��ت���أم��ل يف ر�ؤي���ة �سموه الثاقبة
ال���ذي ا���س��ت��ط��اع م��ن خ�لال��ه��ا بناء
واح�������دة م����ن �أك���ث��ر م�����دن العامل
جن����اح����ا وح���ق���ق���ت �إجن���������ازا يليق
مبكانتها الرائدة عامليا يف �إك�سبو
 2020دب��ي بجمع  192دولة
�إ�ضافة �إىل م�شاركة �أهم امل�ؤ�س�سات
وامل���ن���ظ���م���ات وال���ه���ي���ئ���ات الدولية
واملبتكرين واملبدعني من خمتلف

�أن��ح��اء العامل لأول م��رة يف تاريخ
�إك�����س��ب��و امل��م��ت��د ع��ل��ى م����دار 170
عام.
ك���م���ا ����ش���اه���د م���ع���ال���ي���ه يف �ساحة
الو�صل -القلب الناب�ض لإك�سبو
دبي  - 2020جانبا من العرو�ض
الثقافية والفلكلورية التي �أبهرت
احل�����ض��ور وت��ع��ك�����س ال��ت��ن��وع الغني
ال������ذي ي���ق���دم���ه احل������دث ال�����دويل
لزواره من خمتلف دول العامل.
و�أك�������د م���ع���ايل ���ص��ق��ر غ���ب���ا����ش �أن
�إك�سبو  2020دبي من�صة ملهمه
ل��ت��ع��ري��ف ال��زائ��ري��ن م��ن خمتلف
دول العامل مبا حققته الإمارات
م��ن �إجن�����ازات م��ت��ف��ردة ونه�ضتها

ال�شاملة خالل  5عقود من العمل
والبناء والتنمية وم��ا تطمح �إىل
حت��ق��ي��ق��ه خ�ل�ال اخل��م�����س�ين عاماً
امل��ق��ب��ل��ة �إىل ج��ان��ب �إب�����راز الوجه
احل�����ض��اري ل�ل�إن�����س��ان الإم���ارات���ي
ال����ط����م����وح امل���ت�������س���ل���ح بالعزمية
والإ�����ص����رار ع��ل��ى حت��ق��ي��ق التفوق
والريادة يف خمتلف املجاالت.
ك���م���ا �أع�������رب م��ع��ال��ي��ه ع����ن فخره
واع���ت���زازه بالتنظيم اال�ستثنائي
لإك�سبو  2020دب��ي �أه��م و�أكرب
حدث ثقايف وح�ضاري على م�ستوى
العامل ت�ست�ضيفه الإمارات والذي
مي���ث���ل حم���ط���ة م��ه��م��ة يف تاريخ
الدولة حيث يتزامن مع الذكرى

ال�����س��ن��وي��ة اخل��م�����س�ين لت�أ�سي�س
الإمارات وم�سرية ن�صف قرن من
النمو والإجنازات احل�ضارية.
وقال معايل �صقر غبا�ش يف ختام
جولته �إن �إك�سبو 2020دبي وما
ي�شمله م��ن م��و���ض��وع��ات رئي�سية
متثل م�صدر �إل��ه��ام ل��دول العامل
لتعزيز ال��ع��م��ل ال����دويل امل�شرتك
مل����واج����ه����ة ال����ت����ح����دي����ات العاملية
ال��راه��ن��ة وامل�ستقبلية م��ن خالل
الأفكار املبتكرة والإبداعية لبناء
م�ستقبل �أك�ثر ا�ستدامة من �أجل
الأجيال القادمة وهو ما يج�سده
���ش��ع��ار احل����دث ال�����دويل " تو�صل
العقول و�صنع امل�ستقبل".

جمموعة بريد الإمارات ت�صدر جمموعة من الطوابع التذكارية ملوقع �ساروق احلديد الأثري بالتعاون مع بلدية دبي
•• دبي-الفجر:

�أ����������ص���������درت "جمموعة ب����ري����د
الإمارات" ب��ال��ت��ع��اون م���ع بلدية
دبي ثالثة طوابع تذكارية خا�صة
مب��وق��ع ����س���اروق احل���دي���د الأث����ري
يف �إم�����ارة دب����ي ،وال�����ذي ُي��ع��د �أحد
�أه��م االكت�شافات الأث��ري��ة يف دولة
الإمارات العربية املتحدة .وحتمل
ال��ط��واب��ع ال��ث�لاث��ة ���ص��ور لثالثة
قطع �أثرية من �أبزر ما مت الك�شف
ع��ن��ه يف امل���وق���ع وه����ي "حلقة من
الذهب" و"منوذج تاج من الذهب"
و"جرة تخزين من الفخار".
وت������أت�����ي ه�����ذه اخل����ط����وة يف �إط�����ار
م���������ب���������ادرات "جمموعة ب����ري����د
الإمارات" لت�سليط ال�����ض��وء على
�إرث الدولة احل�ضاري والتاريخي،

وتخليد املواقع واملكت�شفات الأثرية
متا�شياً مع توجيهات حكومة دولة
الإم����ارات لإح��ي��اء امل��واق��ع الأثرية
وحمايتها من االندثار باعتبارها
�����ش����اه����داً ع���ل���ى الإرث ال���ع���ري���ق
ل��ل��ح�����ض��ارات ال���ت���ي ت��ع��اق��ب��ت على
�أر�ض الدولة واملنطقة.
وق�����ال ع��ب��د اهلل حم��م��د الأ����ش���رم،
الرئي�س التنفيذي ملجموعة بريد
الإم������ارات" :ت�أتي ه���ذه الطوابع
متا�شياً مع التزامنا ب�إبراز املعامل
ال��ت��اري��خ��ي��ة واحل�����ض��اري��ة املتميزة
لدولة الإم���ارات العربية املتحدة،
ح��ي��ث ن�����س��ع��ى م���ن خ��ل�ال �إ�صدار
ال���ط���واب���ع ال�ب�ري���دي���ة اخل��ا���ص��ة بـ
"�ساروق احلديد"� ،إىل تعزيز
ال�����وع�����ي ب�����أه����م����ي����ة ه�������ذا امل����وق����ع
الأث������ري ال����ذي مت ا���س��ت��ك�����ش��اف��ه يف

ع���ام  .2002ويتجلى ه��دف��ن��ا يف
�إل���ق���اء ال�����ض��وء ع��ل��ى ه����ذا املوقع،
كاكت�شاف �أث���ري فريد م��ن نوعه،
ك������ان ي�������س���ت���خ���دم م����ع ب����داي����ة من
الع�صر احلديدي ،كمركز رئي�سي
ل�صهر النحا�س وت�صنيع الأدوات
والأواين امل��ت��ن��وع��ة يف املنطقة،
حيث �أكد علماء الآثار العثور على
�أدلة ،تثبت وجود ن�شاط ب�شري يف
امل��وق��ع يعود �إىل �أك�ثر م��ن خم�سة
�آالف �سنة ،وه��و ما ي�شكل �إ�ضافة
ن��وع��ي��ة ع��ل��ى امل���خ���زون احل�ضاري
وال����ث����ق����ايف وال����ت����اري����خ����ي الغني
للمنطقة .و�سنوا�صل يف جمموعة
بريد الإم���ارات مبادراتنا الرامية
لت�سخري الإ�����ص����دارات الربيدية
التذكارية ك����أدواتٍ لتوثيق املعامل
احل�������ض���اري���ة والأَ َث�����ري�����ة للدولة،

وتخليد م��وروث الأج��داد وحفظه
لأجيال امل�ستقبل".
ومن جانبه �أكد �أحمد عبدالكرمي
�أه���ل���ي ،امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع
اخل��دم��ات امل�����س��ان��دة ببلدية دبي،
على �أهمية امل��ب��ادرات التي تهدف
�إىل �إح������ي������اء ال����ت����راث الوطني
ل��ل��دول��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه ،حيث
قال" :تتعاون البلدية مع العديد
م���ن امل���ؤ���س�����س��ات امل��ح��ل��ي��ة لتقدمي
اال�ست�شارات واخلدمات وامل�شاريع
املتعلقة برت�سيخ ال�ت�راث املحلي
ب����أوج���ه خمتلفة وب��ن��ظ��م وثوابت
معتمدة تعرب عن قيمنا وعاداتنا
املجتمعية".
و�أ�����ض����اف �أح���م���د �أه���ل���ي�" :سعدنا
ب���ال���ت���ع���اون م����ع جم���م���وع���ة بريد
الإمارات يف �إ�صدار هذه املجموعة

م��ن ال��ط��واب��ع التذكارية اخلا�صة
مب���وق���ع ����س���اروق احل���دي���د ،وذل���ك
متا�شياً مع النهج الذي �سار عليه
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
طيب اهلل ث��راه ،وبتوجيهات �سمو
ال�����ش��ي��خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن
را���ش��د �آل م��ك��ت��وم ،ويل ع��ه��د دبي،
ل��ت��ق��دمي ك���ل م���ا ي�����س��ه��م يف تعزيز
هويتنا وتراثنا الوطني من خالل
التعاون مع امل�ؤ�س�سات الوطنية يف
الدولة ".وذك���ر امل��دي��ر التنفيذي
ل���ق���ط���اع اخل����دم����ات امل�������س���ان���دة �إن
����س���اروق احل��دي��د �أ���ص��ب��ح م��ن �أهم
املواقع الأثرية يف �إمارة دبي ،وكان
ق��د مت اكت�شافه يف ع��ام 2002م
م��ن ق��ب��ل ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئ���ي�������س ال����دول����ة رئ���ي�������س جمل�س

ال��وزراء حاكم دب��ي ،عندما الحظ
اختالفاً يف �شكل الكثبان الرملية،
وب��د�أت من بعدها عمليات احلفر
والتنقيب وال��ب��ح��ث ،وال��ت��ي �أكدت
�أه��م��ي��ة امل��وق��ع حيث �أك���دت �أعمال

التنقيب �أن ����س���اروق احل��دي��د قد
�شهد ن�شطاً ب�شريا يف الفرتة ما
بني الألف الثالث قبل امليالد حتى
القرن الأَول امليالدي.
ويُق�صد مب�سمى "�ساروق احلديد"

درب امل����ع����ادن ،ح��ي��ث ك����ان املوقع
ي�شكل مركزاً حيوياً يف ال�صناعات
امل���ع���دن���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة والأن�شطة
التجارية والطرق الربية واملمرات
البحرية.

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

حت����ت رع����اي����ة ����ص���اح���ب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل تنطلق
بعد غد احتفاالت كليات التقنية
العليا بتخريج دفعة العام 2021
التي تقام يف مقر �إك�سبو .2020
ولأول م��رة ينظم تخريج طلبة
الكليات م��ن ف��روع��ه��ا ال��ـ  16يف
م��ك��ان واح����د ع��ل��ى م����دار � 4أي���ام

ل��ي��ح��ت��ف��ى ن��ح��و � 4آالف خريج
وخريجة بهذه الذكرى الغالية يف
هذا احلدث العاملي البارز .وتقدم
�سعادة الربوفي�سور عبداللطيف
ال�شام�سي م��دي��ر جم��م��ع كليات
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة �إىل
خ��ري��ج��ي ال���ع���ام  2021دفعة
"�صناع امل�ستقبل..عام اخلم�سني"
مبنا�سبة تخرجهم م��ن خمتلف
التخ�ص�صات والربامج .و�أكد �أن
ح��ف��ل ت��خ��رج��ه��م ���س��ي��ك��ون ذكرى

ال ت��ن�����س��ى ك��ون��ه ي��ق��ام يف �إك�سبو
 2020دب��ي و�سيكون خريجي
ال��ك��ل��ي��ات ج���زءا م��ن ه���ذا احلدث
ال���ع���امل���ي ال����رائ����د ال�����ذي يجتمع
ف��ي��ه ال���ع���امل ل��ي��ح��ت��ف��ي بالعقول
وامل�����س��ت��ق��ب��ل ك���م���ا �أن تخرجهم
يتزامن مع االحتفاالت باليوبيل
الذهبي للدولة.
وث��م��ن ج��ه��ود ال��ق��ي��ادة الر�شيدة
ودعمها الكبري لكليات التقنية
ع��ل��ى م���دار م�����س�يرة مت��ت��د ل��ـ 33

عاماً رف��دت خاللها �سوق العمل
بنحو � 70أل��ف خريج وخريجة
وم��ن��ح��ت ن��ح��و � 92أل����ف م�ؤهل
علمي لنجد خريجيها يحتلون
ال��ي��وم م��واق��ع ق��ي��ادي��ة وتنفيذية
يف خم��ل��ت��ف امل���ج���االت و�ساهموا
ب�شكل ف��اع��ل يف م�سرية التنمية
ال���وط���ن���ي���ة .و�أو�����ض����ح �أن���ن���ا دفعة
اخلريجني اجلديدة ت�ضم �أكرث
م����ن � 4آالف ط����ال����ب وطالبة
ممن مت ت�أهيلهم ومتكينهم من

امل���ع���ارف وامل���ه���ارات وف���ق ال����ر�ؤى
وال��ط��م��وح��ات ال��وط��ن��ي��ة و�ضمن
اخل��ط��ة اال�سرتاتيجية للكليات
ال���ت���ي ���س��ع��ت ل��ت��خ��ري��ج ك���ف���اءات
تتمتع بال�شهادات الأكادميية يف
التخ�ص�صات احليوية واملعتمدة
ب���الإ����ض���اف���ة اىل مت��ك��ي��ن��ه��م من
امل���ه���ارات امل�ستقبلية م��ن خالل
مت��ك��ن��ه��م خ��ل�ال درا����س���ت���ه���م من
احل�صول على �شهادات احرتافية
معتمدة عاملياً من اجلهات املانحة

لها بعد �أن جنحت الكليات يف ربط
جميع مناهجها الدرا�سية لكل
تخ�ص�ص بال�شهادات االحرتافية
العاملية املتخ�ص�صة.
و�أ�شار �إىل �أنه من بني اخلريجني
م����ن جن����ح يف ت���أ���س��ي�����س �شركته
اخلا�صة خ�لال �سنوات الدرا�سة
بالكليات وذلك من خالل املناطق
االق��ت�����ص��ادي��ة االب���داع���ي���ة احلرة
ع�بر برنامج "تطوير ال�شركات
النا�شئة" وال���ذي انطلق العمل

به من العام  2019ومتكن من
�إطالق � 108شركة نا�شئة منها
 26ح�صلوا على رخ�ص ملزاولة
ن�شاطهم التجاري و  20انطلقت
و�أخذت مواقعها يف ال�سوق.
وع��ب��ر ع����ن ف����خ����ره ب���ك���ل خريج
وخ��ري��ج��ة م�����ؤك����داً ث��ق��ت��ه ب�أنهم
����س���ي���ك���ون���وا ج������زء م�����ن الطاقة
املحركة وامل�ساهمة يف بناء ورفعة
الوطن ونحن ننطلق للخم�سني
ع��ام��اً ال��ق��ادم��ة م��ن ع��م��ر دولتنا

احل��ب��ي��ب��ة و�أن���ه���م ف��خ��ر الكليات
و�سيعملون ل���رد جميل بالدهم
بكل �إخال�ص و�إبداع.
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بلدية احلمرية تزين الدوارات وال�شوارع باللوحات ال�ضوئية ابتهاج ًا بعام اخلم�سني
•• ال�شارقة-احلمرية-الفجر:

جت�سيداً ملظاهر الفرحة باالحتفال بعام اخلم�سني الذي ت�شهده
دولة الإمارات العربية املتحدة واكبت بلدية احلمرية يف �أعمالها
لت�ضع مل�ساتها اجلمالية من خالل تركيب اللوحات امل�ضاءة والتي
تعرب عن قيام االحتاد .
و�أن��ه��ت بلدية احلمرية من قيامها بتزيني ال�شوارع الرئي�سية
وال��ف��رع��ي��ة وال������دوارات واجل����زر الو�سطية يف منطقة احلمرية
بهدف ن�شر الفرحة والبهجة و�إدخ��ال ال�سعادة على قلوب �أفراد
املجتمع مبنا�سبة قرب االحتفال بعام اخلم�سني .

06

وع��م��ل��ت ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة ع��ل��ى ت��رك��ي��ب امل��ج�����س��م��ات الإبداعية
وال��ل��وح��ات امل�����ض��اءة يف خمتلف ال�����ش��وارع اح��ت��ف��اء ب��ه��ذه املنا�سبة
الوطني لالحتفال باليوبيل الذهبي على قيام االحتاد وا�ستقبال
هذه املنا�سبة برتكيب لوحات الزينة اجلميلة واملتنا�سقة والتي
كتبت عليها رقم ( )50بجانب �أعالم الدولة مما يج�سد تعبريا
خا�صا بعام اخلم�سني .
وما مييز الت�شكيالت واللوحات ال�ضوئية املركبة تو�شحها بعلم
ال���دول���ة وف���ق ن�سق ب��دي��ع م��ع رق���م خم�سني يف �أ���ش��ك��ال متنوعة
وجت�سيدات خمتلفة متيز هذه املنا�سبة عن غريها من املنا�سبات
الوطنية الأخرى .

و�أك��د �سعادة مبارك را�شد ال�شام�سي مدير بلدية احلمرية ب�أنه
وم��ع ب��دء احتفاالت الدولة بعام اخلم�سني و�إب���راز تلك املنا�سبة
الغالية وبيان ما ت�شهده الدولة من رخاء وتطور ومناء با�شرت
بلدية احلمرية يف ت�صميم لوحات م�ضاءة وتركيبها يف ال�شوارع
والدورات والتي تعرب عن فرحة الوطن بعام اخلم�سني.
و�أو�ضح ال�شام�سي �أن تلك اللوحات امل�ضاءة حتمل التهنئة للقيادة
الر�شيدة وتبارك يف �ألوانه وت�شكيالتها ال�ضوئية ل�شعب االمارات
منا�سبة عام اخلم�سني وبالتايل م�شاركة �أهايل احلمرية وزارها
ف��رح��ة و�أج�����واء االح��ت��ف��االت ال��وط��ن��ي��ة وال��ف��رح��ة ب��ه��ذه املنا�سبة
الغالية .

على �ضوء املادة  35من الالئحة التنفيذية لقانونه

الأر�شيف الوطني يوفر خطة موحدة حلفظ الوثائق
امل�شرتكة يف اجلهات احلكومية بالدولة
•• ابوظبي-الفجر:

قام الأر�شيف الوطني بتفعيل خطة
م��وح��دة لتحديد الوثائق املت�شابهة
يف اجلهات احلكومية على �ضوء املادة
 35من الالئحة التنفيذية للقانون
االحتادي رقم  7ل�سنة  2008ب�ش�أن
الأر�شيف الوطني والقوانني املعدلة
ل���ه ،وال��ت��ي ن�صت ع��ل��ى �أن الأر�شيف
ال���وط���ن���ي ي���ق���وم ب��ت��ح��دي��د الوثائق
املت�شابهة يف ك��ل اجل��ه��ات احلكومية
م��ن �أج����ل ���ض��ب��ط عملية ح��ف��ظ هذا
النوع من الوثائق.
وتتيح هذه اخلطة الفنية والقانونية،
للجهات احلكومية �إمكانية متابعة
م�����دد االح����ت����ف����اظ ب���ال���وث���ائ���ق التي
تنتجها وت�ستقبلها ،بناء على قيمتها

واال����ش�ت�راط���ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ،وحتدد
امل�صري النهائي لتلك الوثائق� ،سواء
باحلفظ الدائم يف الأر�شيف الوطني
�أو الإت�����ل����اف ط���ب���ق���اً ل���ل���إج������راءات
القانونية املعتمدة بالأر�شيف الوطني
وحتت �إ�شرافه.
وعن �أهمية هذه اخلطة قال �سعادة
ع���ب���د اهلل م����اج����د �آل ع���ل���ي امل���دي���ر
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�ل��أر����ش���ي���ف الوطني:
ي��وا���ص��ل الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي دوره يف
ت��ن��ظ��ي��م الأر����ش���ي���ف يف ال���دول���ة على
����ض���وء ال���ق���ان���ون االحت��������ادي رق�����م 7
ل��ع��ام 2008م والئ��ح��ت��ه التنفيذية
واملعايري العاملية ،وم��ن ه��ذا املنطلق
قام ب�إ�صدار اخلطة املوحدة لتحديد
الوثائق املت�شابهة يف جميع اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة م��ن �أج����ل ���ض��ب��ط عملية

حفظ و�إتالف الوثائق.
و�أ����ض���اف� :إن��ن��ا نخطط يف الأر�شيف
ال��وط��ن��ي للخم�سني ع��ام��اً القادمة،
ولذلك ف�إننا حري�صون على �ضبط
كل وثيقة حكومية ذات قيمة تاريخية

�أو قانونية �أو بحثية ،وهذا ما ي�ضمن
لنا ت�شكيل ر�صيد �أر�شيفي متكامل
حني ن�صل �إىل مئوية الإم���ارات عام
2071م.
وح��ث �سعادته جميع اجلهات املعنية
ع��ل��ى م��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء مع
الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي م��ن �أج���ل تنفيذ
ه����ذه اخل���ط���ة مب���ا ي���خ���دم م�صلحة
ال���وط���ن وح��ف��ظ ذاك���رت���ه للأجيال،
واعترب هذ التعاون م�س�ؤولية وطنية
نت�شرف جميعاً بااللتزام بها.
وحت�صر هذه اخلطة جميع الوثائق
ال��ن��اجت��ة ع��ن �سبع وظ��ائ��ف رئي�سية
م�����ش�ترك��ة م���وج���ودة يف ك���ل اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة وه���ي :امل����وارد الب�شرية،
وال�ش�ؤون املالية ،وال�ش�ؤون القانونية،
وامل��ع��ل��وم��ات امل���ؤ���س�����س��ي��ة ،والتطوير

جائزة حممد بن زايد لأف�ضل معلم تطلق دورتها
الرابعة وتتيح للمعلمني الأجانب امل�شاركة
•• دبي-وام:

�أعلنت جائزة حممد بن زايد لأف�ضل معلم عن �إط�لاق دورتها الرابعة فاحتة
امل��ج��ال �أم���ام املعلمني الأج��ان��ب وغ�ير الناطقني باللغة العربية يف املدار�س
اخلا�صة والدولية للتقدمي والت�سجيل باللغة الإجنليزية وان�ضمام جمموعة
دول عربية و�أجنبية لها وهي " �سوريا واملغرب والعراق وتون�س بجانب �سوي�سرا
وفنلندا والنم�سا وا�ستحداث خطط تطويرية نوعية يف خطوة نحو �إي�صال
ر�سالة اجلائزة الرتبوية �إىل العامل.
جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي �أقيم يف �إك�سبو  2020دبي مب�شاركة
م��ع��ايل ح�سني ب��ن �إب��راه��ي��م احل��م��ادي وزي���ر ال�ترب��ي��ة والتعليم امل�����ش��رف العام
للجائزة و�سعادة املهند�س عبد الرحمن احلمادي نائب رئي�س اللجنة العليا
للجائزة و�سعادة حممد النعيمي مدير مكتب �ش�ؤون التعليم يف ديوان ويل العهد
ب�أبوظبي ع�ضو اللجنة العليا و�سعادة الدكتور حممد املعال رئي�س اللجنة الفنية
و�سعادة ال�شيخة خلود القا�سمي وكيل م�ساعد لقطاع الرقابة بدولة االمارات
نائب رئي�س اللجنة الفنية والدكتور حمد �أحمد الدرمكي �أمني عام اجلائزة.
ومت خالل امل�ؤمتر ال�صحفي ت�سليط ال�ضوء على امل�ستجدات التطويرية للجائزة
يف دورتها اجلديدة يف خطوة نحو �إي�صال ر�سالة اجلائزة الرتبوية �إىل العامل.
و�أع���رب معايل ح�سني احل��م��ادي خ�لال كلمته يف امل���ؤمت��ر ع��ن �شكره ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة راعي اجلائزة على ما يقدمه من دعم ال متناهي للتعليم ب�صفة
عامة وللجوائز الرتبوية التي ت�ستهدف املعلم خا�صة ومنها جائزة حممد بن
زايد لأف�ضل معلم التي برزت احلاجة �إليها يف هذه املرحلة لتكون �أداة حقيقية
ترتجم تطلعات القيادة يف تطوير التعليم من خ�لال متكني ع�صب العملية
التعليمية وهو املعلم وجعل االبتكار والإبداع و�سيلة م�ستدامة ل�شق طريقه نحو
بناء �أجيال معرفية عرب حتقيق بيئات تعلم �إبداعية.
وقال معاليه� ..إن اجلائزة انطلقت عام  2017ويف غ�ضون هذه الفرتة الزمنية
الوجيزة �أ�صبحت اليوم تلقى �صدى �إيجابيا ووا�سعا يف خمتلف الدول امل�شاركة
وهذا يعك�س قيمتها و�أهدافها ور�ؤيتها الرتبوية امل�ستدامة ..م�شريا �إىل �أن واقع
احل��ال ي�ؤكد �أن اجل��ائ��زة �أ�صبحت لها مكانة را�سخة على ال�ساحتني العربية
والإقليمية وه��ذا ب���دوره ي�ستدعي ت�ضافر اجل��ه��ود ملوا�صلة النجاحات التي
حتققها كل عام عرب تطبيق �أف�ضل اخلطط واال�سرتاتيجيات.
و�أك��د معاليه �أن هذا انعك�س على تو�سع نطاق امل�شاركات يف ال��دول امل�ستهدفة
بجانب حتقيق مك�سب �إ���ض��ايف وه��و رغبة دول عربية �أخ��رى لالن�ضمام حيث
عربت عن رغبتها يف امل�شاركة وهو �أمر ي�سعدنا جميعا �إذ ان�ضمت �إىل اجلائزة
يف دروتها الرابعة كل من �سوريا واملغرب والعراق وتون�س بجانب الدول ال�سابقة
املتمثلة يف دول اخلليج وم�صر والأردن ونرحب دائما بالدول امل�شاركة ونثمن
�سعيها الد�ؤوب على التواجد فعليا يف �ساحة التناف�سية املعرفية والتعليمية من
خالل هذه اجلائزة الرائدة .ولفت �إىل �أن اجلائزة ت�سعى �إىل العاملية والو�صول
�إىل كل معلم يف بقاع الأر�ض قاطبة ويف هذا ال�صدد ان�ضمت �سوي�سرا وفنلندا
والنم�سا للجائزة وهو �أمر ي�سعدنا وي�شي بحراك تربوي عاملي كبري �سوف تكون
اجل��ائ��زة ال�لاع��ب الأ���س��ا���س فيه .وع�بر معاليه ع��ن �شكره البالغ لفرق العمل
بالدول امل�شاركة ووزارات الرتبية والتعليم التي كانت ال�سند والداعم لأهداف
اجلائزة وهو ما انعك�س على جناح الدورة الثالثة ومتيزها.
من جانبه �أعرب الدكتور حمد الدرمكي عن امتنانه �إىل مقام �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة على في�ض كرمه ورعايته ودعمه للجائزة حتى �أ�صبحت اليوم عالمة
م�ضيئة يف �سماء الوطن العربي ولتكون �إ�شراقة معرفية جديدة وو�سيلة مهمة
للك�شف عن املعلمني املبدعني واملتميزين يف مدار�سهم ومناطقهم وبالدهم
مهما تباعدت امل�سافات لأن اجلائزة �أ�سا�س ريادتها ونهجها هو الو�صول �إىل كل
معلم و�إبرازه للعلن تقديرا وتكرميا جلهوده الرتبوية النبيلة ولعطاءاته التي
ال تن�ضب .وق��ال �إن اجل��ائ��زة حر�صت على �أن تكون متواجدة يف كل ع��ام رغم
التحديات املاثلة جراء الأو�ضاع ال�صحية الراهنة �إال �أن دعم القيادة واجلهود
الكبرية من قبل فرق العمل عزز من ح�ضورها وا�ستمراريتها للعام الثالث على
التوايل متغلبة على العقبات والأو�ضاع ال�صعبة وهذا يح�سب لها وللقائمني
عليها وللدعم الذي نلقاه من قبل الدول امل�شاركة.
ورحب بالدول امل�شاركة وعلى ر�أ�سها الدول املن�ضمة �إىل لواء اجلائزة يف دورتها
الرابعة م���ؤك��دا �أن ه��ذا الأم���ر �سي�ؤدي �إىل تعزيز ر�ؤي���ة اجل��ائ��زة وا�ستدامتها
وانت�شارها ال�سريع للو�صول �إىل كل معلم.
و�أو�ضح الدرمكي �أن هناك تغيريا دائما ونوعيا يف اجلائزة متا�شيا مع امل�ستجدات..
الفتا �إىل �أن الدورة الرابعة �ستنق�سم اىل مرحلتني حيث ال�سنة الأوىل وتت�ضمن
خم�سة معايري را�سخة ت�ستند �إليها وهي التميز يف الإجن��از الإب��داع واالبتكار
التطوير والتعليم امل�ستدام املواطنة الإيجابية الريادة املجتمعية واملهنية �أما يف
العام الثاين فيتناف�س املت�أهلون من املرحلة الأوىل وفقا ملعايري خمتلفة �إ�ضافة
�إىل معايري املرحلة الأوىل وه��ذه املعايري ه��ي املعايري الرئي�سية  20باملائه

وامل�شاريع واملبادرات  20باملائه واالبتكار املجتمعي  20باملائه واملبادرة الريادية
 30باملائه وت�صويت اجلمهور  10باملائه.
وقال �إن اجلائزة ت�سعى �إىل تر�سيخ ثقافة التميز والإبداع عرب املجال التعليمي
وامل�ساهمة يف �إع��داد كفاءات امل�ستقبل يف امليدان التعليمي وا�ست�شراف وتطوير
معايري التميز واالبتكار التعليمي وفقا لأف�ضل املمار�سات العاملية وقد حر�صت
اجل��ائ��زة على تكامل جوانبها وع��ل��ى دق��ة معايريها و�أه��داف��ه��ا لإب���راز �أف�ضل
�صورة واخل���روج بت�صورات منهجية ق��ادرة على توفري الفعالية يف الأداء ويف
النتائج املتوخاة .ودع��ا املعلمني يف ال��دول امل�شاركة �إىل التقدم للجائزة التي
وجدت من �أجلهم ومن �أجل تدعيم مكانتهم باعتبارهم القدوة وملثل الأعلى
للطالب والعن�صر الأق��در على حتقيق م�ستهدفات التعليم والإجن��از الرتبوي
وتعزيز خمرجات التعليم م�شريا �إىل �أن طريقة التقدمي للجائز عن طريق
املوقع الإلكرتوين  .. mbzaward.aeم�ؤكدا �أن اجلائزة �ستوا�صل عقد
ور�ش تثقيفية ملعايري اجلائزة ب�أهم املعارف احلديثة واملهارات التي متكن املعلم
من تطوير ا�ساليبه ومعارفه يف التعليم .وق��ال �سعادة املهند�س عبد الرحمن
احلمادي �إن جائزة حممد بن زايد لأف�ضل معلم توا�صل وبدعم القيادة تر�سيخ
مرحلة جديدة من التميز املعريف واال�ستجابة احلقيقية ملتطلبات النهو�ض
بالتعليم من خالل ت�شجيع وحفز املعلمني على �أن ينخرطوا يف اجلائزة لتقييم
جتاربهم التعليمية الرائدة وحثهم على الإب��داع الرتبوي وتكرمي املتميزين
والرائدين منهم يف �سلك التعليم.
وذكر �أن التناف�سية �أ�صبحت الإطار العام الذي يغلف اجلائزة وامل�شاركني فيها
بعد � 4سنوات م�ضت على انطالقها بتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وذلك
لأن معايريها وحم��اوره��ا و�أه��داف��ه��ا يف �صميم العمل ال�ترب��وي ال��رائ��د الذي
يهدف �إىل تر�سيخ التميز منهجية و�أ�سلوب عمل.
و�أكد �سعادته �أن ثوابت اجلائزة وا�ضحة ودعمها للمعلم ي�أخذ �أ�شكاال خمتلفة
بدءا من التحفيز املادي والور�ش التدريبية والرحالت التعليمية اال�ستك�شافية
لأرق��ى بيوت اخل�برة العاملية وقبل ذلك كله حتقيق املكانة ال�سامية والتقدير
امل�ستحق للمعلم وتر�سيخ دوره امل�ؤثر يف نه�ضة الأمم.
و�شكر جميع القائمني على اجلائزة والدعم الذي تلقاه من ال�شركاء والدول
امل�شاركة وف��رق العمل املختلفة وه��و بالتايل م��ا ك��ان ل��ه �أث��ر كبري يف حتقيق
ر�سالتها ال�ترب��وي��ة ال��ه��ادف��ة .وق���ال �سعادة ال��دك��ت��ور حممد امل��ع�لا �أن اجلائزة
ت�شخ�ص متطلبات امل�ستقبل متهيدا ال�ستدامة التعليم وكيفية �إث��راء احلراك
الرتبوي من خالل معايريها ال�شاملة واملتكاملة والتي حتاكي �أف�ضل املمار�سات
الرتبوية احلديثة وبالتايل ت�شكل اجلائزة معول بناء لترتك �أث��را يف م�سرية
التعليم يف البلدان امل�شاركة وحتقق الإ�ضافة الكبرية للمعلمني .و�أكدت �سعادة
ال�شيخة خلود القا�سمي الوكيل امل�ساعد لقطاع الرقابة �أن دعم القيادة الر�شيدة
عزز من موقع اجلائزة على امل�ستوى الإقليمي يف زمن قيا�سي على الرغم من
تنوع اجلوائز وتعددها على ال�ساحة التعليمية حيث يعد �إطالق هذه اجلائزة
مبا حتمله من فل�سفة تربوية عميقة مك�سبا كبريا وم���ؤث��را لدولة الإمارات
التي تتطلع �إىل ت�شييد نه�ضة تعليمية تتخطى امل�ستوى املحلي لت�ستهدف
�إح��داث نقلة نوعية يف النظم التعليمية على امل�ستويني الإقليمي والعاملي من
خالل تعزيز التناف�سية الإيجابية بني املعلمني و�إب��راز �إبداعاتهم وابتكاراتهم
وت�سليط ال�ضوء على �أدواره��م الهامة يف تنمية مهارات امل�ستقبل لدى الطلبة
ع�بر تنويع �أ�ساليب وا�سرتاتيجيات التعليم والتعلم ب�شكل ي��واك��ب الع�صر
ومقت�ضيات التطور التقني واملعريف الذي ي�شهده العامل .وعرب حممد النعيمي
ع��ن ب��ال��غ �شكره ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي���د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة على ما ي�سبغه �سموه من مكارم
عديدة ودع��م م��ادي ومعنوي لت�سريع عجلة تطور التعليم وميتد هذا الدعم
�إىل الف�ضاء املعريف عربيا وعامليا م�شريا �إىل �أن ذلك ينعك�س على �أداء املعلمني
الذين يلهبهم حما�س امل�شاركة وي�سعون �إىل التميز وتطوير ثقافة التناف�س
املعريف واال�ستفادة من معايري اجل��ائ��زة يف �أداء ر�سالتهم ال�سامية والنبيلة.
و�أو�ضح �أن اجلائزة �أخذت منحى ت�صاعديا والفتا من حيث التو�سع واالنت�شار
وامل�شاركة الفتا �إىل �أن امل�ؤ�شرات احلالية ت�ؤكد �أن اجلائزة �أحدثت حراكا فاعال
بني �صفوف املعلمني حمليا وعربيا ال�سيما �أن معايريها و�أهدافها م�ستقاة من
�أحدث املمار�سات الرتبوية العاملية .وبني �أن اجلائزة متم�سكة بر�ؤيتها الرتبوية
والت�أثري املبا�شر يف تغيري النظرة النمطية نحو املعلم باعتباره �شريك �أ�سا�سي
يف �إع��داد ال�سيا�سات واخلطط واال�سرتاتيجيات الرتبوية بجانب دوره كقدوة
وملهم وباين الأجيال ودفعه �إىل التميز الدائم والإبداع واالبتكار �ضمن البيئة
املدر�سية والف�صل الدرا�سي .وعرب �سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير
الرتبية والتعليم يف مملكة البحرين بهذه املنا�سبة عن عمق العالقات الأخوية
بني مملكة البحرين ودول��ة الإم��ارات وما بينهما من عالقات خا�صة وروابط
اجتماعية و�إن�سانية وتاريخية تغطي كافة اجلوانب ..م�شريا �إىل �أنها عالقات
ت�ضرب بجذورها يف التاريخ للبلدين ال�شقيقني ومبنية على �أ�س�س متينة زادتها
قوة وعمقا ال�سيا�سة الر�شيدة يف ظل القيادة احلكيمة للبلدين.

الإداري ،والعالقات العامة واالت�صال
احلكومي ،واخلدمات امل�ساندة.
ه��ذا ،وق��د اعتمد الأر���ش��ي��ف الوطني
يف ح�صر ه��ذه ال��وظ��ائ��ف امل�شرتكة،
ويف حت��دي��د ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��اب��ع��ة لها،
والأن�����ش��ط��ة املرتبطة ب��ه��ا ،والوثائق
ال��ن��ا���ش��ئ��ة ع���ن���ه���ا -ع���ل���ى املنهجيات
امل��ن�����ص��و���ص��ة يف ال��ف�����ص��ل ال�ساد�س
م���ن ال�لائ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة للقانون
االحتادي رقم  7لعام  2008ب�ش�أن
الأر�شيف الوطني والقوانني املعدلة
له وعلى وج��ه اخل�صو�ص امل��ادة 35
م��ن��ه��ا ،وع��ل��ى ال��ن�����ص��و���ص القانونية
والتنظيمية ال�����ص��ادرة ع��ن اجلهات
امل��رج��ع��ي��ة يف ال����دول����ة م���ث���ل :وزارة
�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء ووزارة املالية
والهيئة االحتادية للموارد الب�شرية

احلكومية وهيئة تنظيم االت�صاالت
واحلكومة الرقمية  ...وغريها من
الن�صو�ص القانونية ذات ال�صلة.
وي����ج����ب ع���ل���ى ك�����ل ج���ه���ة حكومية
احتادية تنفيذ هذه اخلطة وتطبيق
ال��ق��واع��د امل��ذك��ورة فيها على جميع
�أن�������واع و�أ����ش���ك���ال ال���وث���ائ���ق الورقية
والإلكرتونية النا�شئة لديها ،ويتوىل
الأر����ش���ي���ف ال��وط��ن��ي م��ه��م��ة تدريب

موظفي اجلهات احلكومية املعنيني
من م�س�ؤولني وموظفني على �إدارة
ال��وث��ائ��ق وف���ق ه���ذه اخل��ط��ة بال�شكل
الأمثل.
م��ن جهة �أخ���رى تعترب ه��ذه اخلطة
�إحدى �أهم املمكنات لعمليات التحول
ال��رق��م��ي يف اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة� ،إذ
ت�ضع �إح��دى الأ�س�س املهمة ل�سيا�سة
�إدارة الوثائق الإلكرتونية با�ستخدام

ال��ب�رام����ج ال��ت��ق��ن��ي��ة ل�����ض��ب��ط عملية
حفظ و�إتالف الوثائق والتقليل من
�إن�شاء الوثائق الورقية.
وب���ه���ذا ي��ح��ق��ق الأر����ش���ي���ف الوطني
�إجن��ازاً مهماً يف جمال �إدارة الوثائق
والأر�شيف الورقي والرقمي بالدولة،
وي���ك���ون م���واك���ب���اً ل��ت��وج��ه��ات الدولة
فيما يتعلق با�سرتاتيجية احلكومة
الرقمية لدولة الإمارات.2025 -

�ضمن �أف�ضل الكتب مبيع ًا حول العامل

باحثة يف جامعة الإمارات ت�صدر ً
كتابا ملناق�شة لغز التوحد
•• العني-الفجر:

يف �إ���ض��اف��ة ن��وع��ي��ة م��ت��م��ي��زة لإث����راء
املكتبة العلمية جل��ام��ع��ة الإم����ارات
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ،مت��ك��ن��ت ماريا
ايف�سرتاتوبولو الباحثة والأ�ستاذة
امل�شاركة يف ق�سم الرتبية اخلا�صة
بكلية الرتبية بجامعة االم���ارات ,
من �إ�صدار ن�سختني من كتاب ت�صدر
ق��ائ��م��ة ال��ك��ت��ب الأك��ث�ر م��ب��ي��ع��اً حول
ال��ع��امل ،بح�سب دار الن�شر العاملي
نوفا�سين�س يف نيويورك بالواليات مو�ضوع ال�صحة النف�سية للعائالت
املتحدة الأمريكية  ،يف جمال التوحد وا�سرتاتيجيات الت�أقلم با�ستخدام
وا�ضطرابات طيف التوحد .
ب��ي��ان��ات م���ن امل��ق��اب�لات واملناق�شات
وج����اء الإ����ص���دار الأول م��ن الكتاب ال���ودي���ة م��ع �أول���ي���اء الأم�����ور و�أف����راد
بعنوان " لغز ال��ت��وح��د :عبقرية �أم �أ���س��ر الأط���ف���ال امل�����ص��اب�ين بالتوحد،
ا����ض���ط���راب �أم جم����رد اختالف؟" -ع��ل��اوة ع��ل��ى ط����رح ا�سرتاتيجيات
 Enigma of Autism:ال��ت��دخ��ل والأ���س��ال��ي��ب التعليمية يف
 Genius, Disorder orحم��اول��ة مل�����س��اع��دة الآب�����اء واملهنيني
 "?Just Differentليقدم للح�صول على نظرة عامة وا�ضحة
ل����ل����ق����ارىء وال����ب����اح����ث املتخ�ص�ص على �أحدث املمار�سات بالإ�ضافة �إىل
يف ا����ض���ط���راب���ات ال���ت���وح���د جوانب فائدتها وت���أث�يرات��ه��ا املطلوبة لكل
وخ�������ص���ائ�������ص خم���ت���ل���ف���ة للتوحد م��ن املهنيني الرتبويني والعائالت
 ،وي���ن���اق�������ش امل�������ش���ك�ل�ات املتعلقة يف مواقف احلياة الواقعية  ،و�أن هذه
ب��ال�����س��ل��وك ،واحل�����س��ا���س��ي��ة احل�سية ،املعلومات ميكن �أن ت�ساعد يف تقليل
وق�ضايا القلق و�آث��اره��ا على احلياة ال�ضغط ال��ع��اط��ف��ي وال��ق��ل��ق الناجم
االجتماعية للأ�شخا�ص امل�صابني عن نق�ص املعرفة.
بالتوحد بعمق ،كما يناق�ش الكتاب و�أو���ض��ح��ت م��اري��ا ايف�سرتاتوبولو

–�أ�ستاذ م�����ش��ارك ب��ق�����س��م الرتبية
اخلا�صة يف كلية الرتبية " -ب�شكل
ع���ام  ،ي��ب��دو �أن ل���دى ال��ن��ا���س نف�س
ال�����س���ؤال ال��ذي يطرحه ه��ذا الكتاب
ع���ن ال���ت���وح���د :م���ن ه���و يف ال���واق���ع
الطفل امل�����ص��اب ب��ال��ت��وح��د؟ ه��ل هو
عبقري �أم �صاحب �إع��اق��ة �أم جمرد
ط���ف���ل خم���ت���ل���ف؟ و�إج����اب����ت����ي دائ��� ًم���ا
ه��ي نف�سها :التوحد � ،إن��ه��ا طريقة
خم��ت��ل��ف��ة ل��ت��ج��رب��ة ال���ع���امل  ،وقالت
" ال يتجاهلنا الأط��ف��ال امل�صابون
ب��ال��ت��وح��د ،ه��م ف��ق��ط ي��ن��ت��ظ��رون منا
دخ��ول عاملهم ،ويف هذا الكتاب قمت
�أي��� ً��ض��ا بت�ضمني ق�ص�ص �شخ�صية
من جتارب العائالت واملقابالت مع
�إعطاء وجهات نظرهم اخلا�صة".
فيما ا�ستعر�ضت يف ال��ك��ت��اب الثاين

بعنوان" �أع����د اب��ت�����س��ام��ت��ي :العمل
مع الأط��ف��ال غري ال�سعداء يف �إطار
تعليميBring My Smile -
Back: Working with
Unhappy Children
� ، " in Educationأهمية
التعليم من خالل الت�سلية والرتفيه
ل��ل��أط����ف����ال وال������ط���ل��اب امل�صابني
باطرابات التوحد.
و�أ�������������ش������������ارت ال������ب������اح������ث������ة م�����اري�����ا
ايف�سرتاتوبولو "يعتقد العلماء �أن
م�شاكل التوحد تكمن يف املمار�سات
الثقافية واالجتماعية الغريبة يف
حياتنا احلديثة  ،وخا�صة يف الطريقة
التي نربي بها �أطفالنا ،حيث يهدف
ه��ذا ال��ك��ت��اب �إىل ا�ستك�شاف ال�صلة
ب�ي�ن امل�����ش��اع��ر وال��رف��اه��ي��ة والتعلم
والعوامل االجتماعية الأو�سع التي
ت�ؤثر على �سعادة الأطفال .و�أ�ضافت
" اعتمدت يف هذا الكتاب على تقدمي
اخل�برات والأمثلة ودرا�سات احلالة
والأ����س���ال���ي���ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة لتقدمي
ه���ذا ال��ن�����ص اجل����ذاب ح���ول رفاهية
الأطفال وعواطفهم .كما يركز هذا
ال��ك��ت��اب ع��ل��ى ���س��ع��ادة الأط���ف���ال �أكرث
من �إجنازاتهم الأكادميية و�سلوكهم
الإيجابي  ،وي�ضع ابت�سامات الأطفال
يف �صميم التدري�س".

خالل افتتاح مكتبها العلمي اجلديد يف الدولة

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تبحث مع (�أم �أ�س دي) للأدوية تعزيز التن�سيق ب�ش�أن الأدوية املبتكرة احلديثة
لل�شركات وال��ت��ي �ساهمت يف �إيجاد
ح���زم���ة ف���ر����ص ا���س��ت��ث��م��اري��ة جاذبة
لل�شركات ال��دوائ��ي��ة ،وخلقت �أجواء
تناف�سية لها ،م�شريا ً �إىل �أن افتتاح
�شركة " �أم �أ�س دي " مكتبها العلمي
يف دول������ة الإم����������ارات ي��ت��ي��ح العديد
م��ن ال��ف��ر���ص �أم����ام ���ش��رك��ات الأدوي����ة
الأم���ري���ك���ي���ة ،ل�لا���س��ت��ث��م��ار يف دول���ة
الإمارات واملنطقة.

•• دبي-الفجر:

بحثت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
م��ع �شركة "�أم �أ����س دي" الأمريكية
ل�ل�أدوي��ة �سبل تعزيز �آف���اق التعاون
والتن�سيق امل�����ش�ترك ب�ين الطرفني
ب�������ش����أن امل���ل���ف ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل�ل��أدوي���ة
املبتكرة احلديثة ليتم منحه املوافقة
الت�سويقية الطارئة يف دولة الإمارات
ف��ور اع��ت��م��اده م��ن قبل هيئة الغذاء
والدواء الأمريكية.
ج������اء ذل������ك خ���ل��ال اف���ت���ت���اح �سعادة
الدكتور �أمني ح�سني الأمريي ،وكيل
ال�������وزارة امل�����س��اع��د ل��ق��ط��اع التنظيم
ال�����ص��ح��ي ،يف م��دي��ن��ة دب���ي الطبية،
املكتب العلمي اجل��دي��د ل�شركة "�أم
�أ���س دي" الأمريكية املتخ�ص�صة يف
جمال الأورام واللقاحات والأمرا�ض
املعدية ،لريتفع بذلك ع��دد املكاتب
العلمية يف دول���ة الإم����ارات �إىل 89
مكتباً.
وح�������ض���ر االف����ت����ت����اح ����س���ع���ادة ميغان
غريغوني�س القن�صل العام للواليات
املتحدة يف دب��ي ،وك��ارا ن��ازاري املدير
ال���ع���ام ل���غ���رف ال���ت���ج���ارة الأمريكية
يف دب����ي ،ورن�����ان �أوزي�������ريل الرئي�س
التنفيذي ل�شركة "�أم �أ����س دي" يف
منطقة ال�����ش��رق الأو���س��ط و�إفريقيا

و�أوروب�������������ا ال�������ش���رق���ي���ة ،وع��������دد من
امل�س�ؤولني يف الوزارة.
توفري الأدوية املبتكرة
و�أك����د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور �أم�ي�ن ح�سني
الأم����ي���ري ح���ر����ص وزارة ال�صحة
ووقاية املجتمع على تعزيز ال�شراكة
اال�سرتاتيجية يف ال��ق��ط��اع الدوائي
مع ال�شركات العاملية املنتجة للدواء،
بهدف �ضمان الو�صول املبكر للأدوية
احلديثة املبتكرة ،وتوفري �أف�ضل �سبل
ال��ع�لاج ل��ل��م��ر���ض��ى ،ودع����م منظومة
االقت�صاد الدوائي يف الإم���ارات ،مبا
يتما�شى م��ع ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال����وزارة
ال��ه��ادف��ة لتوفري ال��رع��اي��ة ال�صحية
ال�شاملة وامل��ب��ت��ك��رة لأف����راد املجتمع

وفق �أعلى املعايري العاملية ،منوهاً �إىل
�أن التعاون م��ع �شركة "�أم �أ���س دي"
ب�ش�أن االدوية املبتكرة احلديثة ي�أتي
يف �ضوء اجلهود الرائدة التي تبذلها
دولة الإمارات يف اال�ستجابة الف ّعالة
ل��ل��ج��ائ��ح��ة ،م���ن خ��ل�ال ا�ستقطاب
وتوفري الأدوي���ة املبتكرة التي ثبتت
فاعليتها وكفاءتها ،واعتمادها �ضمن
بروتوكوالت العالج.
و�أ������ش�����ار ال���دك���ت���ور �أم���ي��ن الأم���ي��ري
�إىل �أن دول���ة الإم����ارات متثل وجهة
مثالية لل�شركات ال��دوائ��ي��ة العاملية
بهدف ت�شغيل و�إدارة عملياتها عرب
املنطقة ،نظراً ملا تتمتع به من بنية
حتتية جتارية قوية ،بالإ�ضافة �إىل
الت�سهيالت التنظيمية التي توفرها

رعاية �صحية رائدة
م����ن ج���ان���ب���ه �أ�����ش����ار رن������ان �أوزي�������ريل
الرئي�س التنفيذي ل�شركة "�أم �أ�س
دي" يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو����س���ط
و�إف���ري���ق���ي���ا و�أوروب��������ا ال�����ش��رق��ي��ة �إىل
�أن ت���وف�ي�ر الأدوي�������ة يف وق����ت مبكر
و�إت��اح��ة و���ص��ول املري�ض �إليها مييز
دول��ة الإم���ارات عن العديد من دول
ال��ع��امل ويعك�س ري��ادت��ه��ا يف الرعاية
ال�����ص��ح��ي��ة ،م����ؤك���داً ح��ر���ص ال�شركة
على تطوير �شراكة قوية مع وزارة
ال�����ص��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع ل�ضمان
ت��وف�ير الأدوي����ة وال��ل��ق��اح��ات املبتكرة
للمر�ضى ،كما �أ���ش��ار �إىل �أن افتتاح
املكتب اجل��دي��د لل�شركة يف املنطقة
ع�ل�ام���ة ف���ارق���ة يف ج���ه���ود ال�شركة
ودوره�����ا يف �إن���ق���اذ الأرواح وحت�سني
نوعية حياة املر�ضى.

•• �أبوظبي-وام:

�أطلق الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي برنامج "مدار�س الأبطال املوحدة" للعام
الدرا�سي  2022-2021مع ت�سجيل �أك�ثر من  200مدر�سة حكومية
وخا�صة يف جميع �أنحاء الإمارات يف الربنامج.
يهدف الربنامج املخ�ص�ص للمدار�س لدمج الطالب من ذوي التحديات
الذهنية و�صعوبات التعلم مع �أقرانهم الطالب الآخرين يف بيئة مدر�سية
داجم��ة .وتو�سع االربنامج لي�شمل  7مناطق خالل العام املا�ضي ،لي�صبح
واح���داً م��ن �أك�بر امل��ب��ادرات لدمج للطالب م��ن جميع ال��ق��درات يف م�سارات
التعليم الأ�سا�سي .ويقدم الربنامج ال�شامل نهجً ا مكو ًنا من ثالث عنا�صر
�أ�سا�سية توفر للمدار�س فر�صً ا متعددة لتحقيق الدمج من خالل الريا�ضات
املوحدة ،والقيادة ال�شبابية الداجمة ،و�أن�شطة امل�شاركة الكاملة للمجتمع
املدر�سي ،والتي ُتنظم على مدار العام الدرا�سي.
ويمُ كن جلميع املدار�س احلكومية واخلا�صة التي تتبع جميع املناهج الدرا�سية
الت�سجيل يف برنامج "مدار�س الأبطال املوحدة" ،كما ميكنها حتقيق لقب

�أخبـار الإمـارات
الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي يطلق برنامج مدار�س الأبطال املوحدة للعام الدرا�سي 2022 - 2021

"مدر�سة موحدة" �إذا مت تقدمي ريا�ضة موحدة واحدة على الأقل يف ف�صل
درا�سي واحد .وميكن للمدار�س �أن تتقدم لت�صبح �ضمن الفئة الأعلى وهي
"مدار�س الأبطال املوحدة" مدر�سة �إذا مت ا�ستيفاء القيادة ال�شبابية ال�شاملة
ومتطلبات امل�شاركة الكاملة للمجتمع املدر�سي.
وت��زود "مدار�س الأب��ط��ال املوحدة" ال�شباب واملدر�سني وامل��درب�ين بالأدوات
واملوارد خللق مناخات من الدمج ،وقبول كل القدرات يف الف�صول الدرا�سية
والريا�ضية ويف املجتمع املدر�سي ب�أكمله .كما يهدف الربنامج �إىل حت�سني
جت��ارب الطالب من ذوي القدرات املختلفة يف املدار�س ،وت�شجيع امل�شاركة
بني ال�شباب ومتكينهم من خالل الفر�ص الداجمة التي تت�سق مع اجلداول
الزمنية للمدار�س ومناهجها .كما يوفر برنامج مدار�س الأبطال املوحدة
جل�سات بناء ال��ق��درات لأع�ضاء هيئة التدري�س ،و املعلمني لإن�شاء ف�صول
درا�سية و �أن�شطة داجمة اجتماعياً من خالل التدريب والتطوير املهني.
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يوم ًيا يتمتع به اجلميع.
وي��وف��ر برنامج م��دار���س الأب��ط��ال امل��وح��دة جمموعة وا�سعة م��ن الأن�شطة
والأن��دي��ة والفعاليات املميزة واجل��ذاب��ة على م��دار العام ال��درا���س��ي .ويقدم
و او�ضح �سعادة طالل الها�شمي املدير الوطني للأوملبياد اخلا�ص الإماراتي برنامج الريا�ضة املوحدة  ،وال��ذي يعترب �أ�سا�س برنامج مدار�س الأبطال
ان��ه مت ه��ذا ال��ع��ام �إط�ل�اق جمموعة متنوعة م��ن ال�برام��ج وامل��ب��ادرات حتت املوحدة ،خم�سة �أن�شطة خمتلفة ت�شمل ،املهارات الريا�ضية املوحدة ،ودوري
مظلة برنامج "مدار�س الأبطال املوحدة" وت�شمل الريا�ضة املوحدة ،القيادة ك���رة ال��ق��دم امل��وح��د ب��ال�����ش��راك��ة م��ع � PASSأب��وظ��ب��ي ،وال��ري�����ش��ة الطائرة
ال�شبابية الداجمة ،والأن�شطة التي جتمع املجتمعات املدر�سية ب�أكملها معاً املوحدة ،و�أندية اللياقة البدنية املوحدة وم�سابقة الروبوتات املوحدة ،وهي
ملمار�سة الدمج ب�شكل عملي كل يوم .و لفت �إىل ان برنامج مدار�س الأبطال �أك�بر م�سابقة م��ن نوعها للطالب م��ن ذوي ال��ق��درات املختلفة يف منطقة
املوحدة ي�ساهم يف حتقيق ر�ؤية قيادة دولة الإمارات لرت�سيخ قيم االحرتام ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
والدمج يف املجتمع ،وبطبيعة احلال يجب �أن تكون املدار�س من بني الأماكن ومت �إطالق برنامج املدار�س املوحدة يف الإم��ارات عام  2019حيث ح�صلت
الأوىل التي يجب �أن نبد�أ منها .و تابع قائال :نحن �سعداء بتجاوب املدار�س ت�سع مدار�س على لقب مدر�سة الأبطال املوحدة .كما ح�صل الربنامج العاملي
معنا وندعو �أي �شخ�ص مهتم بتطبيق الربنامج يف �أي مدر�سة يف الدولة على دع��م م��ن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ،ويل عهد
�أن يتوا�صل معنا  .وينبغي هنا �أن نتقدم بال�شكر �إىل �شركائنا ،واملجموعات �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة الإم��ارات��ي��ة ،حيث ق��ام بدعم
التعليمية املختلفة ،واملدار�س التي �سجلت يف الربنامج بالفعل على دعمهم تطبيق الربنامج يف  6بلدان ،وهي الأرجنتني ،وم�صر ،والهند ،وباك�ستان،
امل�ستمر لعملنا ،حيث يجب �أن نتكاتف جميعاً جلعل الدمج يف املدار�س واقعًا ورومانيا ورواندا.

تر�أ�س االجتماع الأول ملجل�س الإمارات للبنية التحتية والإ�سكان

Sunday

07

�سهيل املزروعي :املرحلة املقبلة تتطلب املزيد من اجلهد والعمل
امل�شرتك مبا يتــوافق مع طمــوح قيادتنا الر�شيدة وخدمة �شعبنا
•• دبي-وام:

ت��ر�أ���س م��ع��ايل �سهيل امل��زروع��ي وزير
ال���ط���اق���ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة رئي�س
جم��ل�����س الإم�������ارات ل��ل��ب��ن��ي��ة التحتية
والإ���س��ك��ان الإجتماع الأول للمجل�س
بعد قرار جمل�س ال��وزراء ب�إن�شائه يف
 12من �أكتوبر املا�ضي وذلك يف مقر
برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان بدبي.
ح�����ض��ر االج��ت��م��اع م��ع��ايل حم��م��د بن
ه��ادي احل�سيني وزي��ر دول��ة لل�ش�ؤون
املالية و�أع�ضاء املجل�س معايل مطر
حممد ال��ط��اي��ر امل��ف��و���ض ال��ع��ام مل�سار
البنية التحتية والتخطيط العمراين
وج����ودة احل��ي��اة امل��دي��ر ال��ع��ام ورئي�س
جم��ل�����س امل���دي���ري���ن يف ه��ي��ئ��ة الطرق
وامل��وا���ص�لات ب��دب��ي و���س��ع��ادة عبداهلل
ال�ساهي وكيل دائرة البلديات والنقل
يف �أبوظبي و�سعادة امل�ست�شار املهند�س
�صالح بن بطي املهريي رئي�س هيئة
تنفيذ امل���ب���ادرات يف �إم�����ارة ال�شارقة
"مبادرة" و����س���ع���ادة عبدالرحمن
حممد ع��ب��داهلل النعيمي م��دي��ر عام
دائ���رة البلدية والتخطيط بعجمان
و�سعادة املهند�س علي املزروعي ممث ً
ال
عن اللجنة التنفيذية ملبادرات �صاحب
ال�سمو رئي�س ال��دول��ة و�سعادة نا�صر
���س��ع��ي��د ال���ت�ل�اي م��دي��ر ع���ام الديوان
الأم�يري ب���أم القيوين و�سعادة منذر
ال��زع��اب��ي م��دي��ر ع���ام دائ����رة البلدية
ب�����ر�أ������س اخل���ي���م���ة و�����س����ع����ادة حممد
ال�ضنحاين مدير ال��دي��وان الأمريي
يف �إمارة الفجرية.
و�أك������د م���ع���ايل ���س��ه��ي��ل امل����زروع����ي �أن
�أ����ص���ح���اب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��وخ �أع�ضاء
امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ح���ك���ام الإم��������ارات
ينتظرون من املجل�س الكثري يف �سبيل
خ���دم���ة م���واط���ن���ي ال����دول����ة وحتقيق

ال�سعادة وج���ودة احل��ي��اة واال�ستقرار
الأ�سري لهم فهم على قائمة �أولويات
حكومة الإم�����ارات وحم���رك التنمية
امل�����س��ت��دام��ة وال��ت��وج��ه��ات امل�ستقبلية
ل��ل��خ��م�����س�ين ع���ام���اً امل��ق��ب��ل��ة و�أن ذلك
يتطلب م��ن اجلميع ب��ذل امل��زي��د من
اجل��ه��د وت�����س��خ�ير ال��ط��اق��ات والعمل
امل�شرتك للإعداد للم�شاريع القادمة
مب����ا ي����ت����واف����ق م����ع ط����م����وح قيادتنا
الر�شيدة وخدمة �شعبنا.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه �إن جم��ل�����س الإم�����ارات
للبنية التحتية والإ���س��ك��ان ي�ؤ�س�س
ل�شراكة فاعلة وطموحة بني اجلهات
احل���ك���وم���ي���ة االحت������ادي������ة واملحلية
والقطاع اخلا�ص وو�ضع ت�صور �شامل
ملعاجلة الق�ضايا والتحديات املتعلقة
ب��ه وحت��دي��د ال���ر�ؤي���ة اال�سرتاتيجية
و�أول����وي����ات ال��ع��م��ل للخم�سني عاماً
امل��ق��ب��ل��ة و����ض���م���ان م����واءم����ة وتكامل
���س��ي��ا���س��ات وا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ات البنية
ال��ت��ح��ت��ي��ة والإ����س���ك���ان ع��ل��ى م�ستوى
ال�������دول�������ة واق������ت������راح ال���ت�������ش���ري���ع���ات
وال�����س��ي��ا���س��ات ال���ه���ادف���ة �إىل �سعادة
امل����واط����ن و����ض���م���ان ح���ي���اة ك���رمي���ة له
ولأ����س���رت���ه ب���اع���ت���ب���اره �أول����وي����ة لدى
حكومة الإمارات.
و�أكد معاليه �أن دولة الإمارات بقيادة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة" حفظه اهلل"
و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب���ن را����ش���د �آل م��ك��ت��وم ن���ائ���ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم
دب����ي "رعاه اهلل" و���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى
ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة و�أ���ص��ح��اب ال�سمو
ال�����ش��ي��وخ �أع�������ض���اء امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى
للإحتاد حكام الإم��ارات تويل توفري

بنية حتتية متطورة و�إ�سكان حكومي
م�ستدام يحقق ال�سعادة للمواطنني
وج��ودة حياتهم �أول��وي��ة ق�صوى وقد
ان��ع��ك�����س ذل����ك م���ن خ��ل�ال م�شاريع
وم����ب����ادرات حت�����س�ين امل���راف���ق العامة
و�إن�شاء املجمعات ال�سكنية املتكاملة
ذات اخل���دم���ات امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي تلبي
التطلعات واالح��ت��ي��اج��ات امل�ستقبلية
لأبناء وبنات الإمارات.
وا����س���ت���ع���ر����ض امل���ج���ل�������س التحديات
والأولويات وال�سيا�سات والت�شريعات
التي تخدم توجه ال��دول��ة امل�ستقبلي
وت�ساهم يف حتقيق تطلعات حكومة
دول��ة الإم���ارات امل��ع��ززة ملكانة و�سعادة
�أب���ن���اء وب���ن���ات الإم�������ارات ب�إعتبارهم
الهدف الأ�سمى للقيادة الر�شيدة كما
تطرق املجل�س �إىل التوجه امل�ستقبلي
ملحور الإ�سكان �أحد املحاور الرئي�سية
التي حتظى باهتمام القيادة الر�شيدة
ل�����دول�����ة الإم�������������ارات وامل�ستهدفات
الإ�سكانية لل�سنوات املقبلة وتوفري
خ���ي���ارات وح���ل���ول مت��وي��ل��ي��ة متعددة
وب���أ���س��ع��ار تناف�سية ال��ت��ي م��ن �ش�أنها
ت���خ���ف���ي���ف الأع��������ب��������اء امل�����ال�����ي�����ة على
امل�ستفيدين.
ب�����دوره �أو����ض���ح م��ع��ايل م��ط��ر حممد
ال���ط���اي���ر �أن م���ل���ف ت���ط���وي���ر البنية
التحتية و�إ�سكان املواطنني ي�أتـي يف
م��ق��دم��ة �أول���وي���ات ال��ق��ي��ادة الر�شيدة
ل���دول���ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة
ال���ت���ي ت�����س��خ��ر الإم����ك����ان����ات واجلهود
خلدمة ال�سكان ورف��ع م�ستوى جودة
احلياة لتحقيق ال�سعادة والرفاهية
ل��ه��م ب��الإ���ض��اف��ة �إل��ـ��ى تبني م�شاريع
ومبادرات لتعزيز تناف�سية الدولة.
وق�����ال م��ع��ال��ي��ه �إن االج���ت���م���اع الأول
مل��ج��ل�����س الإم��������ارات ل��ل��ب��ن��ي��ة التحتية
والإ�سكان يعد فر�صة لتن�سيق اجلهود

يف م��ل��ف الإ����س���ك���ان وت���ب���ادل الأف���ك���ار
واحل��ل��ول يف جم���ال البنية التحتية
وفق التوجهات العاملية بهدف تلبية
االحتياجات امل�ستقبلية لقطاع البنية
التحتية والإ�سكان.
من جهته �أ�شار �سعادة عبداهلل ال�ساهي
�إىل �أه���م���ي���ة ت���وح���ي���د اجل����ه����ود على
امل�ستوى االحت���ادي واملحلي لتحقيق
ال���ن���م���و امل�������س���ت���دام ل��ل��ب��ن��ي��ة التحتية
وامل�شاريع الإ�سكانية يف دولة الإمارات
الف��ت��ا �إىل �أن دول���ة الإم�����ارات حققت
�إجن���ازات كبرية خ�لال ف�ترة قيا�سية
يف جم��ال البنية التحتية وامل�شاريع
الإ�سكانية �ساهمت يف تعزيز مكانتها
كواحدة من �أهم البلدان عاملياً يف هذا
القطاع احليوي.
و�أ������ض�����اف :ال���ي���وم وب��ف�����ض��ل ال���ر�ؤي���ة
الر�شيدة لقيادتنا �سي�ساهم ت�أ�سي�س
جم��ل�����س الإم�������ارات ل��ل��ب��ن��ي��ة التحتية
والإ����س���ك���ان يف و���ض��ع خ��ط��ة وا�ضحة
ت�������س���ت�������ش���رف امل�������س���ت���ق���ب���ل ب�����ن�����ا ًء على
االح��ت��ي��اج��ات وال��ت��ط��ل��ع��ات وذل���ك من
خ�لال الرتكيز على درا�سة البيانات
وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي �ست�ساهم ب�لا �شك
يف و�ضع �إط��ار لأعمالنا وخططنا يف
الدائرة لن�ستكمل رحلة جناحنا نحو
اخلم�سني عاماً القادمة.
من جانبه �أكد �سعادة امل�ست�شار املهند�س
����ص�ل�اح ب���ن ب��ط��ي امل���ه�ي�ري الأهمية
ال��ق�����ص��وى لإن�����ش��اء امل��ج��ل�����س ملوائمة
وت��ك��ام��ل ���س��ي��ا���س��ات وا�سرتاتيجيات
وم�شاريع البنية التحتية والتخطيط
والإ�سكان يف الدولة مبهام التن�سيق
ب�ي�ن االم������ارات مب��وا���ض��ي��ع التطوير
العمراين امل�شرتك من خالل �إيجاد
ف��ري��ق ع��م��ل ق����ادر ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع
ك��اف��ة التحديات اخلا�صة بالنقل �أو
الإ�سكان �أو البنية التحتية �أو العمل

ع��ل��ى و����ض���ع امل���ع���اي�ي�ر التخطيطية
ل��ل��م��راف��ق واخل����دم����ات ف��ي��م��ا يتعلق
مب����ع����اجل����ة ال����ك����ث��ي�ر م������ن حت����دي����ات
التطوير العمراين امل�شرتك.
ون�����وه ب������أن م���و����ض���وع ال��ت��ن�����س��ي��ق بني
االمارات يف جمال اخلدمات املذكورة
مل يغب عن �صانعي القرار منذ ن�ش�أة
الإحت��اد حيث �أن�ش�أت مبوجب القرار
رقم  1ل�سنة  1972وزارة خمت�صة
بالإ�سكان وتخطيط امل��دن ث��م �صدر
ال��ق��ان��ون االحت�����ادي رق���م  13ل�سنة
 1980ب���إن�����ش��اء ه��ي��ئ��ة التخطيط
ال��ع��م��راين �إىل �أن ���ص��در ال��ق��رار رقم
 124لعام  2018بتكوين الفريق
الفني للمخطط العمراين ال�شمويل
التوافقي لدولة االمارات.
ب�����دوره �أع�����رب ���س��ع��ادة عبدالرحمن
حممد النعيمي عن فخره بت�أ�سي�س
جم��ل�����س الإم�������ارات ل��ل��ب��ن��ي��ة التحتية
والإ�����س����ك����ان وذل�����ك ت���زام���ن���اً م���ع عام
اخلم�سني مب��ا ي���ؤك��د حر�ص قيادتنا
ال��ر���ش��ي��دة على امل�ضي ق��دم��اً يف درب
ال��ت��ق��دم واالزده��������ار وت��ك��ث��ي��ف جهود
كافة اجلهات االحت��ادي��ة واحلكومية
ل��ت��ح��ق��ي��ق الأف���������ض����ل مب����ا ي�������ص���ب يف
م�صلحة ك��ل م��واط��ن وم��ق��ي��م وزائر
ويلقي بظالله االيجابية على كافة
نواحي احلياة.
و�أكد �أن القيادة احلكيمة تويل اهتماماَ
دائماً مب�شاريع تطوير الطرق والبنية
ال��ت��ح��ت��ي��ة ومت���ن���ح ال�����ض��وء الأخ�ضر
لتنفيذ امل�شاريع احليوية للت�سهيل
على اجلميع وتوفري �شبكة طرق وفق
�أع��ل��ى املقايي�س وامل��وا���ص��ف��ات العاملية
م�شريا �إىل �أن حكومة الإمارات تويل
اه��ت��م��ام��اً منقطع ال��ن��ظ�ير يف جمال
الإ���س��ك��ان ب��ت��وف�ير امل�����س��اك��ن املالئمة
ملواطنيها وت��ق��دم ف��ر���ص��اً م��ت��ع��ددة يف

هذا اخل�صو�ص والتي تت�ضمن توزيع
الأرا���ض��ي وامل�ساكن وت��وف�ير قرو�ض
الإ�سكان واملرافق ال�سكنية وال�صيانة
مل�����س��ت��ح��ق��ي��ه��ا م���ن م���واط���ن���ي الدولة
مبيناً �أن امل�ؤ�س�سات واجلهات الرائدة
يف جم���ال الإ���س��ك��ان حققت م��ا يفوق
توقعات امل�ستفيدين خ�لال ال�سنوات
املا�ضية لتوفري م�ساكن مثالية وفق
�أعلى املوا�صفات مبا يتوافق مع ر�ؤى
القيادة وتوجهاتها الر�شيدة لالرتقاء
بجودة احلياة يف الأحياء ال�سكنية.
من جهته لفت �سعادة حممد �سعيد
ال�������ض���ن���ح���اين �إىل ح���ر����ص القيادة
ال����ر�����ش����ي����دة ع���ل���ى حت���ق���ي���ق ال�����ري�����ادة
ال��ع��امل��ي��ة يف ك��اف��ة امل��ج��االت وحتديدًا
يف القطاعات اخلدمية احليوية التي
تواكب التطور احل�ضري والإ�سكاين
لأف���راد املجتمع وجهودها يف تر�سيخ
�أ����س�������س وا����ض���ح���ة مل���ن���ظ���وم���ة البنية
التحتية والطرق لتعزيز جودة حياة
الأف��راد وتوفري بيئة متطورة تواكب
ال��ت��ق��دم ال���ذي ت�شهده ال��دول��ة عامل ًيا
وت���دع���م حت��ق��ي��ق ت��ن��م��ي��ت��ه��ا ال�شاملة
م���ن���وه���ا ان االم����������ارات ����س���خ���رت كل
االمكانات للخروج بنتائج مميزة على
�صعيد دعم البنية التحتية.
وذك����ر �أن جم��ل�����س الإم�������ارات للبنية
ال���ت���ح���ت���ي���ة والإ������س�����ك�����ان ي���ع���م���ل على
تن�سيق التعاون والتكامل بني جهود
م���ؤ���س�����س��ات ال����دول����ة ���ض��م��ن �أول���وي���ة
املواطن اوال بتقدمي �أف�ضل اخليارات

امل��ت��اح��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ر�ؤي���ت���ه���ا يف قطاع
الإ���س��ك��ان وم�����ش��اري��ع البنية التحتية
و����ض���م���ان ا����س���ت���دام���ت���ه���ا ع���ل���ى امل����دى
البعيد بالإ�ضافة �إىل متابعة العمل
على اال�سرتاتيجيات واخلطط التي
ت�����ض��م��ن ت��ق��دمي ه���ذه امل�����ش��اري��ع وفق
�أف�������ض���ل م��ع��اي�ير اجل������ودة والكفاءة
ال���ع���امل���ي���ة ل��ل�ارت����ق����اء ب���ه���ذا القطاع
احليوي الهام.
من جانبه ق��ال املهند�س علي جا�سم
املزروعي :تنفيذاً لتوجيهات �صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د �آل
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل
ومبتابعة حثيثة من �صاحب ال�سمو
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل جاء قرار
جم��ل�����س ال������وزراء يف ع���ام اال�ستعداد
للخم�سني بت�شكيل جمل�س الإمارات
ل��ل��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة والإ����س���ك���ان بهدف
حتقيق التكامل واالب��ت��ك��ار والتنمية
امل�ستدامة يف جماالت البنية التحتية
والإ�سكان على م�ستوى الدولة حيث
�ستكون من �أولويات املجل�س مناق�شة
�آل����ي����ات ت���وح���ي���د اجل����ه����ود الوطنية
وت��ر���س��ي��خ ال�����ش��راك��ات امل��و� ّ��س��ع��ة على
خم��ت��ل��ف الأ�����ص����ع����دة وو�����ض����ع الأط�����ر
وال�سيا�سات املنا�سبة وب��ح��ث تطوير
ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال��ل�ازم����ة يف جم����االت
التخطيط العمراين والبنية التحتية
والإ����س���ك���ان مب���ا ي�����س��اه��م يف ت�سريع

وترية تنفيذ امل�شاريع واملبادرات ذات
الأولوية الق�صوى.
و�أكد �سعادة منذر الزعابي �أن توفري
بنية حتتية متطورة و�إ�سكان حكومي
م�ستدام يحقق ال�سعاد للمواطنني
وج���ودة حياتهم يُ�ش ّكل �أول��و ّي��ة لدى
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ل��دول��ة الإم�����ارات
حيث انعك�س ذلك من خالل اطالق
حكومة الإم��ارات امل�شاريع واملبادرات
ال��ط��م��وح��ة واالع���ل���ان ع���ن ت�شكيل
جم��ل�����س الإم�������ارات ل��ل��ب��ن��ي��ة التحتية
ب��ه��دف ت��ك��ام��ل اجل��ه��ود ب�ين خمتلف
اجل��ه��ات ذات العالقة وال��ت��ي بدروها
ت�����س��ت��ه��دف حت�����س�ين امل���راف���ق العامة
و�إن�شاء املجمعات ال�سكنية املتكاملة
ذات اخل���دم���ات امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي تلبي
التطلعات واالح��ت��ي��اج��ات امل�ستقبلية
لأبناء وبنات الإمارات.
بدوره قال �سعادة نا�صر �سعيد التالي
�إن جمل�س الإم���ارات للبنية التحتية
والإ����س���ك���ان ي���ؤ���س�����س ل�����ش��راك��ة فاعلة
وط��م��وح��ة ب�ي�ن اجل���ه���ات احلكومية
االحتادية واملحلية والقطاع اخلا�ص
وي�����س��ت��ه��دف ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة العمل
امل�������ش�ت�رك ل��ت��ط��وي��ر �أدوات وط����رق
مبتكرة لإ�ست�شراف م�ستقبل البنية
التحتية والإ���س��ك��ان ملواكبة توجهات
حكومة دول���ة الإم�����ارات ورف���ع �سقف
ال���ت���وق���ع���ات والإجن����������ازات مب���ا يدعم
حتقيق ال�سعادة وجودة احلياة و�ضمان
اال�ستقرار جلميع املواطنني .

الإمارات تفوز مبن�صبني رئي�سيني يف الإحتاد الدويل لأمرا�ض الن�ساء والوالدة ""FIGO
•• دبي -وام:

ف��ازت دول��ة الإم���ارات  -ممثلة يف جمعية الإم���ارات الطبية و�شعبة �أمرا�ض
الن�ساء وال��والدة  -للمرة الأوىل �ضمن انتخابات اجلمعية العامة لالحتاد
الدويل لأمرا�ض الن�ساء والوالدة " "FIGOمبن�صبني رئي�سيني يف االحتاد
لت�صبح �أحد �صناع القرارات وال�سيا�سات ال�صحية الدولية للمر�أة.

و يف �ضوء ه��ذا ال��ف��وز مت انتخاب ال��دك��ت��ورة منى تهلك امل��دي��رة التنفيذية
مل�ست�شفى لطيفة للن�ساء والأط��ف��ال يف هيئة ال�صحة بدبي رئي�سة �شعبة
جمعية الإمارات الطبية لأمرا�ض الن�ساء والوالدة �أمينا عاما �ضمن الأمناء
الأ�سا�سيني ملجل�س �أم��ن��اء االحت���اد ممثلة لأفريقيا ومنطقة �شرق البحر
الأبي�ض املتو�سط..
وان��ت��خ��اب ال��دك��ت��ورة �أم�ل�ا ن���ازاري���ث ع��ن �شعبة �أم���را����ض ال��ن�����س��اء وال����والدة

الإماراتية �ضمن الأع�ضاء الأ�سا�سيني ملجل�س االحتاد ممثلة �أي�ضا لأفريقيا
ومنطقة �شرق البحر الأبي�ض املتو�سط.
وبهذين املن�صبني الرئي�سيني يف " "FIGOتكون دول��ة الإم����ارات �أحد
امل�ؤثرين الفاعلني يف كل ما يخ�ص �صحة املر�أة ورعايتها وما يت�صل بذلك
من �سيا�سات وخطط وبرامج على ال�صعيد الدويل خالل العامني املقبلني.
يعد االحت��اد ال��دويل لأم��را���ض الن�ساء وال���والدة " "FIGOمنظمة غري

ربحية و ميثل ال�صوت العاملي ل�صحة امل���ر�أة ويت�سع نطاقه على م�ستوى
 137دولة مق�سمة جغرافيا �إىل  5مناطق خمتلفة تندرج جميعها �ضمن
اخت�صا�صه.
ي��ت��وىل "" FIGOالإ�شراف على جميع ج��وان��ب �صحة امل����ر�أة جنبا �إىل
جنب مع منظمة ال�صحة العاملية وهو امل�س�ؤول عن جميع جماالت الرعاية
ال�صحية للمر�أة عامليا وما يت�صل بذلك من التن�شئة والتعليم.

على هام�ش م�ؤمتره ال�سنوي الدويل الأول يف وا�شنطن

الرئي�س التنفيذي لـ «تريندز» والوفد املرافق يزور م�ؤ�س�سات �إعالمية و�أكادميية
ع��ل��ى ه��ام�����ش امل���ؤمت��ر ال�����س��ن��وي ال��ع��امل��ي الأول مل��رك��ز تريندز
للبحوث واال�ست�شارات يف العا�صمة الأمريكية وا�شنطن ،الذي
انعقد على م��دى يومني بالتعاون مع املعهد الأطل�سي ،قام
الدكتور حممد عبداهلل العلي الرئي�س التنفيذي لـ"تريندز
" وال��وف��د امل��راف��ق ب��زي��ارة لعدد م��ن امل�ؤ�س�سات الأكادميية
والإع�ل�ام���ي���ة الأم��ري��ك��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة يف وا���ش��ن��ط��ن ،ح��ي��ث مت
ا�ستعرا�ض �أوج��ه التعاون امل�شرتك وبحث عدد من الق�ضايا
الإقليمة والدولية ذات االهتمام امل�شرتك .
مركز ال�صحافة الأجنبية التابع لوزارة اخلارجية الأمريكية
يف العا�صمة وا�شنطن فقد قام الدكتور حممد عبد اهلل العلي
يرافقه الدكتور فتوح هيكل رئي�س قطاع البحث العلمي يف
تريندز بزيارة ملقر مركز ال�صحافة الأجنبية التابع لوزارة
اخلارجية الأمريكية يف العا�صمة وا�شنطن ،واطلعا برفقة
ال�سيد وليام مارتن ،م�س�ؤول اخلدمات اخلارجية يف املركز،
ع��ل��ى اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا لأك��ث�ر م��ن � 1700صحفي
م�سجل داخل وا�شنطن.

بحث التعاون وبناء �شراكات بحثية ومعرفية فاعلة

نادي ال�صحافة الوطني يف وا�شنطن
وزار الدكتور العلي مقر نادي ال�صحافة الوطني يف وا�شنطن،
وا���س��ت��ع��ر���ض م���ع ول���ي���ام م��ك��اري��ن امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي للنادي
�سبل ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك ،و�أه����داه درع م��رك��ز ت��ري��ن��دز وبع�ض
�إ�صداراته.
مكتب �صحيفة ال�شرق الأو�سط يف وا�شنطن
ويف الإط���ار ذات���ه ،ق��ام ال��دك��ت��ور العلي ب��زي��ارة ملكتب �صحيفة
ال�شرق الأو�سط يف وا�شنطن ،والتقى الأ�ستاذه هبة مقد�سي
مديرة املكتب ،وبحث معها التعاون يف ن�شر املعرفة التي ت�سهم
يف �صنع امل�ستقبل .
مكتبة الكونغر�س الأمريكية
وحر�صاً من مركز تريندز على تعزيز التعاون وبناء �شراكات
علمية وب��ح��ث��ي��ة م��ع اجل��ام��ع��ات وم���راك���ز ال��ف��ك��ر الأمريكية
والعاملية  ،قام الرئي�س التنفيذي لـ"تريندز" والوفد املرافق

بزيارة �إىل مكتبة الكونغر�س الأمريكية ،حيث �أهداها ن�سخاً وتبادلت �سمية احل�ضرمي مديرة ادارة امل���ؤمت��رات برتيندز
و�شريفة الرئي�سي نائبة امل��دي��رة م��ع ال��دك��ت��ور م��ارك جولن
من �أحدث �إ�صدارات تريندز.
مدير املركز الآراء حول �آفاق ال�شراكة والتعاون بني اجلانبني
يف املجاالت البحثية ذات ال�صلة.
معهد ال�شرق الأو�سط ( )MEIيف وا�شنطن
�إىل ذل��ك ق��ام وف��د من مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات
بزيارة ملقر معهد ال�شرق الأو�سط ( )MEIيف وا�شنطن ،و كلية �إليوت لل�ش�ؤون الدولية بجامعة جورج وا�شنطن
بحث الدكتور فتوح هيكل رئي�س قطاع البحث العلمي ورمي وزار وف��د ث��ال��ث م��ن م��رك��ز "تريندز" كلية �إل��ي��وت لل�ش�ؤون
العبيدي ،م��دي��رة ادارة االت�صال اال�سرتاتيجي باملركز ،مع الدولية بجامعة جورج وا�شنطن وتبادل مع الدكتور �ألك�ساندر
ال�سيد جريالد فيري�شتاين ،ال�سفري الأمريكي ال�سابق والنائب كرومويل املحا�ضر يف ال�ش�ؤون الدولية باجلامعة الر�أي حول
الأول لرئي�س امل��ع��ه��د� ،آف���اق ال��ع�لاق��ات الأم��ري��ك��ي��ة  -ال�شرق جم����االت ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة امل�ستقبلية ب�ين اجل��ان��ب�ين يف
جماالت البحث العلمي ون�شر املعرفة الهادفة .
�أو�سطية وجماالت التعاون امل�ستقبلي بني تريندز واملعهد.
وج��رى خالل هذه الزيارات تبادل الآراء حول �سبل التعاون
امل�����ش�ترك ،والأدوار ال��ت��ي تلعبها ك ٌّ���ل م��ن امل���راك���ز البحثية
مركز الأديان والدبلوما�سية وحل النزاعات العاملية
ك��م��ا ق���ام وف���د ث���انٍ م��ن م��رك��ز ت��ري��ن��دز ب��زي��ارة مل��رك��ز الأدي����ان والأك��ادمي��ي��ة وو�سائل الإع�ل�ام م��ن �أج��ل ن�شر ثقافة ال�سالم
والدبلوما�سية وحل النزاعات العاملية يف كلية جيمي وروزالني وتو�ضيح �أبعادها الإيجابية على ال�سلم والأم��ن واال�ستقرار
لل�سالم وح��ل النزاعات بجامعة ج��ورج مي�سون يف وا�شنطن ،ونه�ضة ال�شعوب يف املنطقة والعامل .

مركز "تريندز" ج�سر توا�صل معريف بني املنطقة
والعامل
و�أو�ضح الدكتور حممد عبد اهلل العلي �أن مركز تريندز ،وهو
ي�سعى لكي يكون ج�سر توا�صل معريف بني املنطقة والعامل،
يعمل يف الوقت نف�سه على تعزيز �شراكاته الفاعلة مع املراكز
البحثية والأكادميية يف الواليات املتحدة وحول العامل لن�شر
قيم الت�سامح والإخ���اء الإن�ساين ونبذ الكراهية والتطرف،
م��و���ض��ح��اً �أن ت��ري��ن��دز ع��امل��ي ال���ر�ؤي���ة وال��ت��وج��ه يف مقاربته
للأحداث والتطورات.
و�أع�����رب ال��دك��ت��ور ال��ع��ل��ي ع��ن تطلعه �إىل �أن ي��ك��ون التعاون
امل�شرتك بني "تريندز" وامل�ؤ�س�سات الإعالمية ومراكز البحث
والفكر واملعاهد واجلامعات من�صة ت�ؤ�س�س لواقع جديد ين�شد
اخلري ويخاطب امل�ستقبل ب�آفاقه الواعدة ،و�أن يكون البحث
العلمي والإعالم رافدين مهمني لبناء الثقة بني كل ال�شعوب،
ومب��ا يدعم �ص ّناع ال��ق��رار وي�ساعد يف �صنع م�ستقبل �أف�ضل
و�آمن ومزدهر .
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وزارة التغري املناخي والبيئة تطلق مبادرتني لتعزيز �شراكة القطاعني احلكومي واخلا�ص يف العمل املناخي
•• غال�سكو-وام:

08

�أط��ل��ق��ت وزارة ال��ت��غ�ير امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة م��ب��ادرت�ين ج��دي��دت�ين لتعزيز
ال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص يف العمل املناخي ،واحدة
منهما بال�شراكة مع �شركة ماجد الفطيم ،خالل م�شاركة الوفد الر�سمي
لدولة الإمارات يف فعاليات م�ؤمتر دول الأطراف يف االتفاقية الإطارية
للمناخ" " COP26املقام حالياً يف غال�سكو يف اململكة املتحدة .
وتهدف املبادرتان �إىل زيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص يف جهود وتوجهات
دول��ة الإم����ارات للحد م��ن انبعاثات ال��غ��ازات الدفيئة ،وتعزيز قدرات
التكيف مع تداعيات التغري املناخي ،وحتفيز االبتكار من �أج��ل املناخ،
وتبني ممار�سات اال�ستدامة.
وقالت معايل مرمي بنت حممد املهريي ،وزيرة التغري املناخي والبيئة �إن

دولة الإمارات توا�صل تعزيز ريادتها يف جمال العمل املناخي ،وحتر�ص
على تعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص ك�شريك رئي�سي يف حتفيز وتعزيز
هذه اجلهود للم�ساهمة يف �ضمان م�ستقبل م�ستدام منخف�ض الكربون
عرب �شراكات فعالة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص ،و ُتعد مبادرتينا
اجلديدتني مثالني رئي�سيني للتعاون وال�شراكة البناءة بني القطاعني
ب�شكل يدعم توجهات الدولة لال�ستدامة والعمل املناخي.
و�أثنت معاليها على اجلهود التي تبذلها م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف
امل�ساهمة يف حتقيق م�ستهدفات الدولة.
وقال �إبراهيم الزعبي،الرئي�س التنفيذي لال�ستدامة يف ماجد الفطيم
ورئي�س جمل�س الأمناء للمجل�س العاملي للأبنية اخل�ضراء �إن �إطالق
دولة االمارات العربية املتحدة للمبادرة اال�سرتاتيجية للحياد املناخي
 2050هو �أمر م�شجع ب�شكل خا�ص ل�شركة ماجد الفطيم .و التزاماتنا

فر�صا ال ح�صر
بالو�صول للمح�صلة الإيجابية بحلول  ، 2040نرى ً
لها لل�شراكة والعمل لدفع التميز يف اال�ستدامة �إىل الأم��ام يف جميع
�أن��ح��اء منطقتنا ،و �ستكون ال�برام��ج وامل���ب���ادرات مثل بو�سترييتي20
�ضرورية لتنفيذ ا�سرتاتيجيات ال��دول��ة ،و القطاع اخل��ا���ص  ،وتنمية
جمتمع يعززه تبادل املعرفة والتعاون وتعزيز ريادة الأعمال واحللول
التكنولوجية.
وتعاونت الوزارة و"ماجد الفطيم" مع معهد بو�سترييتي لإطالق مبادرة
" بو�سترييتي ،"20وهي املبادرة الإقليمية الأوىل التي ت�ستهدف حتديد
و�إب��راز �أف�ضل  20قائد من قادة الر�أي والفكر يف جمال اال�ستدامة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا واالحتفاء بهم� ،سعياً لإن�شاء
جمتمع من املفكرين الفعالني الإقليميني يف جمال اال�ستدامة القادرين
على حتفيز املجتمع ورفع الوعي العام لديه لتبني ممار�سات اال�ستدامة

وامل�ساهمة يف حتقيقها ،بالإ�ضافة �إىل ذلك �ستطلق املبادرة منتدى �سنوي
للم�ؤثرين يف اال�ستدامة ،وبوابة الريادة الفكرية وهي مركز افرتا�ضي
للفكر واملعرفة ،و"قاعة �أ�صحاب الإجنازات اال�ستثنائية" والتي �ستربز
جمموعة خمتارة من قادة الفكر املتميزين واخلالقني .
�أم��ا املبادرة الثانية فهي مبادرة لت�شجيع �إط�لاق حا�ضنات الأعمال يف
جمال التغري املناخي " ، " Climate Tech VCوهي �أول �صندوق
لر�أ�س املال ي�ستهدف الت�أثري الإيجابي يف املنطقة عرب منوذج ا�ستثمار
م�شرتك م��ع ك�برى ال�شركات الإقليمية ل��دع��م وتو�سيع ن��ط��اق ريادة
الأعمال وال�شركات النا�شئة يف جمال التكنولوجيا النظيفة يف ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �شرق �آ�سيا ،ويهدف ال�صندوق لتوفري فر�ص
اال�ستثمار للقطاع اخلا�ص على امل�ستويني الإقليمي وال��دويل املهتمني
بامل�شاريع اخل�ضراء وامل�ستدامة.

عمار النعيمي  :بتوجيهات حممد بن را�شد ..الإمارات
تتطلع لبناء نظام �إح�صائي رقمي متكامل و�شامل

•• عجمان-وام:

�أ����ش���اد ���س��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار ب���ن حميد
ال��ن��ع��ي��م��ي ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان رئي�س
املجل�س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مب��ا و���ص��ل��ت اليه
دول����ة االم������ارات يف جم���ال االح�صاء
ال��رق��م��ي وال��ت��ح��ول ال��ذك��ي للخدمات
والتطبيقات الرقمية واال�ستناد عليها
بجمع املعلومات والبيانات واالح�صاء
وا�ست�شراف امل�ستقبل من �أجل عمليات
التخطيط و���ص��ن��اع��ة وات��خ��اذ القرار
ال�سليم م��ن قبل امل�س�ؤولني  ،وو�ضع
الربامج واملبادرات واخلطط والتعرف
على االح��ت��ي��اج��ات املطلوبة لتطوير
ال���ع���م���ل والأداء وت����ق����دمي خدمات
م��ت��م��ي��زة لأف�����راد امل��ج��ت��م��ع وال�شركاء
اال�سرتاتيجيني م��ن خ�لال درا�سات

م�ستفي�ضة ل��ل��م��ع��ل��وم��ات والبيانات
التي تعتمد على املنظومات الرقمية
واالح�صاء .
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال اط�ل�اع ���س��م��وه على
منظومة الإح�����ص��اء ال��رق��م��ي لإم���ارة
دب���ي و�أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات والتقنيات
احلديثة يف جمال البيانات واالح�صاء
،ل�لارت��ق��اء بتناف�سية دول���ة الإم����ارات
العاملية وتطوير املنظومة الإح�صائية
وال�����ت�����ع�����رف ع����ل����ى �أه���������م ال����ت����ج����ارب
واملمار�سات الناجحة وذل��ك بح�ضور
ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي ممثل
�صاحب ال�سمو حاكم عجمان و�سعادة
ال���دك���ت���ور ���س��ع��ي��د ���س��ي��ف املطرو�شي
الأم��ي��ن ال���ع���ام ل��ل��م��ج��ل�����س التنفيذي
و�سعادة م��روان املهريي الأم�ين العام
امل�ساعد لل�ش�ؤون التنفيذية باملجل�س

التنفيذي والدكتورة هاجر احلبي�شي
امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل����رك����ز عجمان
للإح�صاء والتناف�سية وعدد من كبار
امل�س�ؤولني .وا�ستمع �سموه واحل�ضور
�إىل عر�ض واف و�شامل قدمه �سعادة
ح���م���د امل���ن�������ص���وري م���دي���ر ع�����ام هيئة
دب��ي الرقمية وف��ري��ق م��ن مركز دبي
للإح�صاء  ،للمنظومة الرقمية والتي
ت�ستند على �أحدث التقنيات يف جمال
علوم البيانات واالح�صاء وا�ست�شراف
امل�ستقبل �إذ تعترب امل��ن��ظ��وم��ة داعما
معلوماتيا رئي�سيا لعمليات التخطيط
و�صناعة القرار �إ�ضافة �إىل �أنها ميثل
�أداة معلوماتية هامة ملجتمع الأعمال
وج��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات والأف�������راد املهتمني
بالبيانات يف �إمارة دبي.
و�أو�ضح املن�صوري ل�سموه واحل�ضور

�أن امل��ن��ظ��وم��ة تتميز بتقنية الذكاء
الإ�صطناعي وقدرتها على ا�ستقراء
وفهم متطلبات امل�ستخدم ومعاجلة
ال��ب��ي��ان��ات وف��ق��اً لتلك املتطلبات دون
احلاجة �إىل م�ستخدمني متخ�ص�صني
يف ع��ل��وم البيانات �أو الإح�����ص��اء �أو يف
امل���ج���ال ال��ت��ق��ن��ي  ،وب���ال���رغ���م م���ن �أن
خمرجات املنظومة تعترب ذات طابع
علمي تخ�ص�صي �إال �أنها تعتمد على
ت��ق��دمي اخل��دم��ة ب���أ���س��ل��وب "اخلدمة
التحليلة الذاتية" من خالل توظيف
احللول والتقنيات املتقدمة واملتكاملة
يف املنظومة لتمكني امل�ستخدم العادي
غ�ي�ر امل��ت��خ�����ص�����ص م���ن ال��و���ص��ول �إىل
ال��ب��ي��ان��ات وامل����ؤ����ش���رات ب�����ص��ورة �سهلة
وا���س��ت��خ�لا���ص��ه��ا ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر من
قواعد البيانات.

و�أك���د �سموه خ�لال ال��ع��ر���ض �ضرورة
اال����س���ت���ف���ادة م���ن اج������راء اال�ستبيان
واالح�����ص��اء ع�بر ا�ستخدام اخلدمات
الذكية والرقمية ودرا�ستها لتحقيق
ال��ع��دي��د م��ن ال��غ��اي��ات اه��م��ه��ا تنظيم
وتطوير العمل الإح�صائي مبا يحقق
م�صالح دول���ة االم����ارات وه���ذا يعترب
قفزة نوعية يف جمال تقدمي خدمات
م��ت��ق��دم��ة ت��ع��ك�����س ج���ه���ود احلكومة
وت��وج��ي��ه��ات ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم
دب��ي "رعاه اهلل" يف جم��ال االح�صاء
وجمع البيانات عن كافة القطاعات
ان�سجاماً مع ر�ؤية االمارات وتطلعاتها
يف بناء نظام �إح�صائي متكامل لرفع
القدرة التناف�سية وامل�ساهمة يف تعزيز

مكانة االم��ارات يف تقارير التناف�سية
العاملية ودع��م منظومة اتخاذ القرار
يف احلكومة ببيانات ومعلومات دقيقة
وحديثة .وثمن �سمو ال�شيخ عمار بن
حميد النعيمي اجلهود التي تبذلها
دول���ة االم����ارات وحكومتها لالرتقاء
بالعمل االح�����ص��ائ��ي والتناف�سي من
خ��ل��ال ت��ط��ب��ي��ق �أف�������ض���ل املمار�سات
باتباع املنهجيات العلمية الإح�صائية
وامل��ع��اي�ير امل��و���ص��ى ب��ه��ا دول���ي���اً لتلبي

�إح���ت���ي���اج���ات م�����س��ت��خ��دم��ي البيانات
وم��ت��خ��ذى ال���ق���رار يف الإم�������ارات من
خ��ل�ال ق��ي��ا���س ر����ض���ا امل��ت��ع��ام��ل ال���ذي
يعترب م���ؤ���ش��را حقيقيا لتقييم �أداء
اجلهات احلكومية وخدماتها و�ضمن
ا�سرتاتيجية حم��ددة تواكب تطلعات
ور�ؤية القيادة الر�شيدة  ،و مبا ي�ضمن
حتويل االمارات �إىل مركز عاملي رائد
يف هذا املجال .
وق��ال �سموه �إن��ه يجب علينا الإ�سراع

يف تطوير ا�سرتاتيجيات املنظومات
وامل�������ش���اري���ع وامل�����ب�����ادرات االح�صائية
وج���م���ع امل���ع���ل���وم���ات ل�����ض��م��ان حتقيق
ك��ف��اءة عالية يف االداء على م�ستوى
االم��������ارات  ..م�������ش���ددا ع��ل��ى �ضرورة
تعزيز �أوا���ص��ر التعاون امل�شرتك بني
جميع مراكز االح�صاء وتكاتف جميع
اجلهود وتبادل اخلربات بني اجلهات
احلكومية ب��ال��دول��ة للنهو�ض بواقع
العمل الإح�صائي.

ح�صة بوحميد :م�ؤ�شر جودة احلياة بدولة الإمارات يف ت�صاعد مت�سارع بدعم القيادة ور�ؤيتها اال�ست�شرافية
•• دبي-وام:

�أك����دت م��ع��ايل ح�صة ب��ن��ت عي�سى
ب��وح��م��ي��د وزي����رة تنمية املجتمع
رئ��ي�����س��ة جم��ل�����س ج������ودة احلياة
�أن م���ؤ���ش��ر ج����ودة احل��ي��اة بدولة
الإم�����ارات يف ت�صاعد مت�سارع يف
���ش��ت��ى م��ن��اح��ي احل��ي��اة اجتماعيا
و���ص��ح��ي��ا وت��ع��ل��ي��م��ي��ا واقت�صاديا
ب��دع��م م��ن ثقة ال��ق��ي��ادة ور�ؤيتها
اال�ست�شرافية للم�ستقبل ويف ظل
التغيريات التي ع��ززت املنهجية
اجلديدة للعمل احلكومي تزامنا
مع عام اخلم�سني وان�سجاما مع
واق�����ع اجل�����ذب واالزده��������ار ال���ذي
ت�����ش��ه��ده ال����دول����ة م����ع انطالقة
اك�سبو  2020دبي.
وا����ش���ارت م��ع��ال��ي��ه��ا �إىل �أن حالة
ال���ت���ع���ايف م����ن ج���ائ���ح���ة "كوفيد
 "19التي نعي�شها واقعا يف دولة
الإم���ارات وري��ادة الدولة عامليا يف
جم��م��وع ج��رع��ات ال��ل��ق��اح ون�سبة
متلقي ال��ل��ق��اح م��ن ال�����س��ك��ان هي
م�ؤ�شرات �صريحة لل�سيطرة على
احلالة الوبائية وت�أكيد احلفاظ
ع��ل��ى ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ك�أولوية
ح���ك���وم���ي���ة جل�������ودة احل����ي����اة على
م�ستوى دولة الإمارات.
ج��اء ذل��ك خ�لال ت��ر�ؤ���س معاليها

االج��ت��م��اع ال���ث���اين مل��ج��ل�����س جودة
احل���ي���اة ل��ل��ع��ام اجل������اري 2021
ال����ذي ع��ق��د ب��خ��ا���ص��ي��ة االت�صال
امل���رئ���ي "عن بعد" و����ش���ارك فيه
�أع�ضاء جمل�س ج��ودة احلياة من
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة االحت���ادي���ة
وامل��ح��ل��ي��ة وامل��ج��ال�����س التنفيذية
على م�ستوى الدولة حيث ميثل
جم��ل�����س ج������ودة احل����ي����اة من�صة
ل���ت���ع���زي���ز ال��ت��ن�����س��ي��ق والتكامل
احل���ك���وم���ي وحت���ق���ي���ق توجيهات
ال��ق��ي��ادة يف ه���ذا امل��ج��ال انطالقا
م���ن حم����اور و�أه������داف وتطلعات
ا�سرتاتيجية جودة احلياة يف دولة
الإمارات .2031
وق��ال��ت معايل ح�صة بنت عي�سى
ب��وح��م��ي��د �إن امل����ب����د�أ احلكومي
ال��را���س��خ جل����ودة احل��ي��اة يف دولة
الإم�������ارات م�����س��ت��م��د مم���ا يتحقق
م��ن �إجن�����ازات ع��ل��ى �أر�����ض الواقع
وم��ن تطلعات وت��وج��ي��ه��ات قيادة
الدولة نحو حتقيق املزيد وت�أكيد
الأف�������ض���ل دائ���م���ا وه����و م���ا يعك�س
م��ق��ول��ة ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئ��ي�����س ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل �أن
"جودة احلياة �أول��وي��ة يف عملنا
ال���ي���وم���ي ويف ����ص���ل���ب �أول�����وي�����ات

احلكومة نريد ملجتمعنا �أن يكون
الأك�ث�ر تالحما و�صحة والأكرث
�سعادة".
و�أ����ض���اف���ت م���ع���ايل وزي�����رة تنمية
املجتمع �أن الإم�����ارات م��ن �أوائل
ال������دول ال���ت���ي ات���خ���ذت �إج������راءات
ا�ستباقية يف �إدارة جائحة كورونا
وتقلي�ص �آث���اره���ا ح��ي��ث �أظهرت
اخل��ط��ط وامل����ب����ادرات والأن�شطة
التي قامت بها جميع م�ؤ�س�سات
الدولة الدور الفاعل واال�ستباقي
للتقليل من �آث��ار اجلائحة عمال
ب��ت��وج��ي��ه��ات ال���ق���ي���ادة ومتابعتها
امل�ستمرة وت�أكيدها على �ضرورة
ات��خ��اذ جميع الإج�����راءات املمكنة
ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ���ص��ح��ة و�سعادة
وجودة حياة الأفراد من املواطنني
واملقيمني على �أر�ض هذه الدولة.
وخ��ل��ال اج���ت���م���اع جم��ل�����س ج���ودة
احل����ي����اة مت ا����س���ت���ع���را����ض جهود
قطاع ال�صحة يف مرحلة التعايف
وج����ه����ود ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م لهذه
املرحلة �إ�ضافة �إىل ا�سرتاتيجية
ج�����ودة احل���ي���اة الأم���ن���ي���ة ل�����وزارة
الداخلية ونتائج ملتقى الت�صميم
املجتمعي ال��ث��ال��ث جل���ودة احلياة
وم�����س��ت��ج��دات ال��ت�����س��وي��ق ملبادرات
ج���ودة احل��ي��اة يف دول���ة الإم����ارات
�إىل جانب اال�ستعدادات املتعلقة

ب�إجراء اال�ستبيان الوطني جلودة
احلياة  .2022و�سلط االجتماع
ال�ضوء على جهود قطاع ال�صحة
يف مرحلة ال��ت��ع��ايف م��ن اجلائحة
ح���ي���ث مت ع���ر����ض ج���ه���ود وزارة
ال�������ص���ح���ة ووق�����اي�����ة امل���ج���ت���م���ع يف
تعزيز ج��ودة حياة الأف���راد خالل
ال��ف�ترة املا�ضية �إ�ضافة �إىل �آلية
ال�سيطرة على اجلائحة وتعزيز
قدرات التعايف والعودة �إىل احلياة
الطبيعية وا�سرتاتيجية الوزارة
واحلكومة ملا بعد اجلائحة.
ويف ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م ا�ستعر�ضت
وزارة ال�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م خالل
اج���ت���م���اع جم��ل�����س ج�����ودة احلياة
�أب��رز اجلهود التي تبنتها الوزارة
لتعزيز جودة حياة الطلبة و�أولياء
الأم������ور والأك���ادمي���ي�ي�ن والهيئة
التدري�سية كما مت مناق�شة �إطار
الإر����ش���اد وج���ودة احل��ي��اة ال�شامل
وامل��ب��ادرات التي مت �إطالقها بناء
على ه��ذا الإط����ار لإث����راء الواقع
التعليمي خ�لال الفرتة احلالية
وما بعد اجلائحة.
ومت خ���ل��ال االج����ت����م����اع عر�ض
ا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة ج��������ودة احل����ي����اة
الأم��ن��ي��ة ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة التي
مت رب��ط��ه��ا ب��ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة جودة
احل��ي��اة  ،2031وا�شتملت على

م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء تطلق برنامج العالج النف�سي مب�ساعدة احليوانات الأليفة
•• دبي-الفجر:

�أك��������دت الأ������س�����ت�����اذة ���ش��ي��خ��ة �سعيد
امل���ن�������ص���وري م���دي���ر ع�����ام م�ؤ�س�سة
دب�����ي ل���رع���اي���ة ال���ن�������س���اء والأط����ف����ال
ب��الإن��اب��ة� ،أن امل���ؤ���س�����س��ة ت�سعى بكل
جهد للم�ساهمة يف تنمية جمتمعنا
وخ��دم��ة �أف�����راده م��ن خ�ل�ال توفري
اخل�����دم�����ات االج���ت���م���اع���ي���ة ب�صورة
مبتكرة وم�ستدامة ،ونحن ن�ؤمن �أن
حتقيق هذا الهدف ال ميكن �أن يتم
�إال من خالل بناء �شراكات حقيقية
وفاعلة ت�ساهم يف االرتقاء باملعايري
االجتماعية.
جاء ذلك خالل الكلمة االفتتاحية
ال����ت����ي �أل����ق����ت����ه����ا يف ح����ف����ل �إط���ل���اق
برنامج "العالج النف�سي مب�ساعدة
احليوانات الأليفة" ،ال��ذي نظمته
م����ؤ����س�������س���ة دب������ي ل���رع���اي���ة الن�ساء
والأط��ف��ال برعاية Himalaya
Global Management
� ،Ltdصباح يوم اخلمي�س يف �أك�سبو
 2020دب����ي ،ومت خ�ل�ال احلفل
ت��ك��رمي ال�����ش��رك��اء وال����رع����اة الذين
�ساهموا يف دعم الربنامج ،بح�ضور
�سعادة �أحمد دروي�ش املهريي ،رئي�س
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دب��ي لرعاية
الن�ساء والأطفال.
وق��ال��ت املن�صوري يف كلمتها خالل
احلفل"ي�سعدين وي�����ش��رف��ن��ي �أن
جنتمع بكم ال��ي��وم يف حفل �إطالق
برنامج العالج النف�سي مب�ساعدة
احل���ي���وان���ات الأل���ي���ف���ة وال������ذي يعد
الأول م����ن ن���وع���ه ع���ل���ى امل�ستوى

ال����وط����ن����ي ،ي������أت�����ي ه������ذا االط���ل��اق
ان�����س��ج��ام��اً م���ع ت��وج��ي��ه��ات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را���ش��د �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س
جمل�س ال�����وزراء ،ح��اك��م دب���ي ،رعاه
اهلل ،و�أه�����داف خ��ط��ة دب���ي ،2021
وال��ت��ي تن�ص على تعزيز اخلدمات
االجتماعية خللق جمتمع متالحم
ومتما�سك بني جميع املقيمني على
�أر�ض الإمارات".
و�أ�ضافت :ي�ستهدف برنامج "العالج
ال��ن��ف�����س��ي مب�������س���اع���دة احل���ي���وان���ات
الأليفة" م��ت��ع��ام��ل��ي م���ؤ���س�����س��ة دبي
ل���رع���اي���ة ال���ن�������س���اء والأط������ف������ال من
�ضحايا العنف والإ���س��اءة والأهمال
واال������س�����ت�����غ��ل��ال ،خ����ا�����ص����ة ال���ف���ئ���ات
احلرجة التي تظهر لديها �أعرا�ض
ا�ضطراب ك��رب ما بعد ال�صدمة �أو
�أية �أعرا�ض نف�سية مقلقة مرتبطة
بالقلق واالكتئاب و غريها ،كما يعد
الربنامج عالج مكمل �أو بديل عن
اجلل�سات النف�سية التقليدية ،حيث

ي��ت��م ا���س��ت��خ��دام ب��ع�����ض احليوانات
الأل���ي���ف���ة امل���درب���ة ل��ت��ح�����س�ين الأداء
االج��ت��م��اع��ي وال��ن��ف�����س��ي للأطفال
وال��ب��ال��غ�ين ،خ��ا���ص��ة ب��ع��د تعر�ضهم
ل�����ص��دم��ات ق��وي��ة �أو خ�ب�رات �سلبية
م��ث��ل امل���ر����ض �أو ال��ف��ق��د �أو العنف
والإ������س�����اءة ،وت���ه���دف امل���ؤ���س�����س��ة من
خالل هذا الربنامج �إىل تبني طرق
ج���دي���دة وم��ب��ت��ك��رة ل��دع��م الأطفال
وال���ب���ال���غ�ي�ن م����ن ����ض���ح���اي���ا العنف
واال����س���ت���غ�ل�ال ،وحت�����س�ين قدراتهم
التكيفية والتفاعلية ب�شكل م�ستمر
مبا يتوافق مع ر�ؤية دولة الإمارات
العربية املتحدة التي ت�سعى لتحقيق
�أعلى م�ستويات التميز واجل��ودة يف
جمال الرعاية االجتماعية.
وتوجهت املن�صوري بال�شكر جلميع
ال�شركاء والرعاة الذين لعبوا دورا
ا�سا�سيا يف �إجن���اح ب��رام��ج ومبادرات
امل�ؤ�س�سة ،وجعل نتائجها ملمو�سة،
م��ت��م��ن��ي��ة �أن ي����ك����ون �إط����ل���اق ه���ذا
الربنامج بداية لتحقيق املزيد من

الإجن����ازات ال��ري��ادي��ة التي ت�صب يف
م�صلحة امل��واط��ن وامل��ق��ي��م على حد
�سواء.
ومن جانبها قالت الأ�ستاذة غنيمة
ال���ب���ح���ري ،م���دي���ر �إدارة الرعاية
وال��ت���أه��ي��ل�" :سيتم ع��ق��د اجلل�سات
ال��ع�لاج��ي��ة مب�����س��اع��دة احليوانات
الأليفة يف حرم م�ؤ�س�سة دبي لرعاية
الن�ساء والأطفال� ،إىل جانب �أن�شطة
�أخ����رى �ستنظم يف امل��راف��ق التابعة
للجهات اخل��ارج��ي��ة م��ث��ل ال�شرطة
،واال�سطبالت وغريها ،كما �ستقيم
امل����ؤ����س�������س���ة ال��ب�رن����ام����ج ع����ن طريق
االط�لاع على املالحظات ال�سلوكية
والنف�سية للمتعاملني اخلا�ضعني
لهذا النوع من العالجات ،بالإ�ضافة
�إىل ن�سب حت�سن ���س��ع��ادة متعاملي
امل���ؤ���س�����س��ة ،كما �سي�ستمر الربنامج
ك���خ���دم���ة ق���ائ���م���ة وث���اب���ت���ة ،حر�صاً
م��ن��ا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �أه�����داف التنمية
امل�ستدامة.
ويف اخلتام ك ّرم �سعادة �أحمد دروي�ش
املهريي رئي�س جمل�س الإدارة �شركاء
ال�برن��ام��ج ،القيادة العامة ل�شرطة
دبي -الإدارة العامة لأم��ن الهيئات
واملن�ش�آت وال��ط��وارئ وح��دة الكالب
البولي�سية ( ،)K9و مبادرة املرموم
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل داع��م�ين الربنامج
American Wellness
 ، Centerو Posh Paws
Pets Nursery and
 ،Tradingوذل��������ك ت���ق���دي���راً
لعطائهم املتميز وجهودهم يف دعم
خدمات امل�ؤ�س�سة.

 13م�����ؤ�����ش����را ل���ق���ي���ا����س الأث������ر.
وع��ر���ض��ت وزارة تنمية املجتمع
نتائج ملتقى الت�صميم املجتمعي
الثالث جل��ودة احلياة ال��ذي عقد
يف ي���ون���ي���و  2021مب�شاركة
اجل����ه����ات الأع���������ض����اء بالإ�ضافة
�إىل ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص وخمتلف
ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع وال�������ذي يهدف
اىل ت�صميم �سيا�سات م�ستقبلية
جل���ودة احل��ي��اة م��ن خ�لال خم�س
حماور رئي�سية :ال�صحة النف�سية
وال�����ص��ح��ة اجل�����س��دي��ة وال�صحة
املالية والتطوع والعطاء واحلياة
االجتماعية.
ويف �إطار الت�سويق ملبادرات جودة
احل��ي��اة يف دول����ة الإم������ارات اطلع
امل�شاركون يف االجتماع على مناذج
ملبادرات جودة احلياة مت ت�سويقها
م���ن ق��ب��ل اجل���ه���ات الأع�������ض���اء يف
امل���ج���ل�������س ومت ت���وج���ي���ه اجلهات
با�ستمرارية العمل على الت�سويق
ل��ه��ذه امل����ب����ادرات و����س���واه���ا خالل
الفرتة املقبلة بهدف ن�شر الوعي
املجتمعي حول �أبرز املبادرات التي
تعزز م��ن ج��ودة حياتهم ا�ستنادا
�إىل ���ش��راك��ات ي��ج��ري ع��ق��ده��ا مع
و�سائل الإع�لام لغر�ض الت�سويق
ال��دوري وامل�ستدام لهذه املبادرات
يف الإعالم التقليدي واحلديث.

وا�ستعر�ضت وزارة تنمية املجتمع
�أي�ضا خالل االجتماع الذي جمع
�أع�ضاء جمل�س ج��ودة احلياة من
خم��ت��ل��ف ال��������وزارات وامل�ؤ�س�سات
وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة االحتادية
وامل��ح��ل��ي��ة م�ستجدات اال�ستبيان
الوطني لل�سعادة وج���ودة احلياة
ل��ل��ع��ام امل��ق��ب��ل  2022ح��ي��ث مت
عر�ض اخلطوات القادمة لإعداد
و�إط���ل��اق ال��ن�����س��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة من
اال����س���ت���ب���ي���ان ب���ع���د �أن مت �إج������راء
ال��ن�����س��خ��ة الأوىل م��ن��ه يف العام
املا�ضي  2020ومت مناق�شة �آلية
العمل و�سبل التن�سيق مع اجلهات
املعنية لتنفيذ اال�ستبيان .يذكر �أن
اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية
جل�����ودة احل���ي���اة ت�����ش��ت��م��ل ع��ل��ى 3

Public Notice
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

United Arab Emirates
Ministry of Justice

م�ستويات �أ�سا�سية تت�ضمن 14
حمورا تف�صيليا وهذه امل�ستويات
هي �أوال" :حتقيق دولة متقدمة
وم���دن م�����س��ت��دام��ة داع��م��ة جلودة
احل���ي���اة وق��اب��ل��ي��ة ال��ع��ي�����ش �سباقة
بالتطور امل�ستمر وخلق الفر�ص"
وثانيا" :بناء �أ�سر قوية متما�سكة
يف جم����ت����م����ع داع�����������م م��ت��راب�����ط
يتمتع بقيم ال��ت�����س��ام��ح والعطاء
وامل�����ش��ارك��ة املجتمعية" وثالثا:
"ت�شجيع �أف��راد يتمتعون بحياة
���ص��ح��ي��ة ن�����ش��ط��ة �إي��ج��اب��ي��ة هادفة
وم�س�ؤولة" .ويف امل�ستوى الأول
ت�سعى اال�سرتاتيجية �إىل حتقيق
ت��ن��م��ي��ة اق��ت�����ص��ادي��ة واجتماعية
تخلق الفر�ص وت��ع��زز م�ستويات
املعي�شة و�ضمان وج��ود م�ؤ�س�سات
و�أنظمة وخدمات حكومية مرنة
وم���وث���وق���ة وت�����ص��م��ي��م وتطوير
م���راف���ق وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة و�إ�سكان
و�أنظمة نقل داعمة جلودة احلياة
وت��ع��زي��ز من��ط عي�ش وممار�سات
ت�سهم يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى البيئة

وامل�����������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وت�ضمن
ا���س��ت��دام��ت��ه��ا ل�ل��أج���ي���ال احلالية
وال���ق���ادم���ة وت�����ش��ج��ي��ع الفعاليات
والأن�شطة الثقافية والرتفيهية
ال���داع���م���ة جل������ودة احل����ي����اة� .أم����ا
امل�ستوى الثاين فيت�ضمن تعزيز
ج��������ودة ال���ت��راب������ط وال����ع��ل�اق����ات
االجتماعية يف الأ���س��ر واملجتمع
وت�����ش��ج��ي��ع ت��ب��ن��ي وال�ترك��ي��ز على
ج�����ودة احل���ي���اة يف ب��ي��ئ��ات التعلم
وال���ع���م���ل وت���ع���زي���ز ق���ي���م العطاء
وال���ت���ع���اون وال��ت�����ض��ام��ن وخدمة
امل��ج��ت��م��ع وت��ع��زي��ز ج�����ودة احلياة
ال��رق��م��ي��ة وت�����ش��ج��ي��ع املجتمعات
ال��رق��م��ي��ة الإي���ج���اب���ي���ة الهادفة.
وامل�ستوى الثالث وه��و "ت�شجيع
�أف������راد ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ح��ي��اة �صحية
ن�شطة �إيجابية هادفة وم�س�ؤولة"
يعنى بت�شجيع تبني �أ�سلوب احلياة
ال�صحي والن�شط وتعزيز ال�صحة
النف�سية اجليدة وتبنى التفكري
الإي��ج��اب��ي كقيمة �أ�سا�سية وبناء
مهارات احلياة اجليدة.

فقدان �شهادات �أ�سهم
فقد املرحوم� /سعيد علي را�شد الهويل ال�سويدي
�شهادة رقم  113310وعددها � 2سهم ،
و�شهادة رقم  95906وعددها � 390سهم ،
و�شهادة رقم  123056وعددها � 39سهم ،
ل�شركة �إت�صاالت
على من يجدها االت�صال علي رقم موبايل 0552355589
او ارجاعها الت�صاالت املبني الرئي�سي الطابق 15
United Arab Emirates
Ministry of Justice
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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

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

األحد  7نوفمبر  2021م  -العـدد 13385

عربي ودويل

نيوزيلندا ترحب بالوجود الأمريكي يف منطقة الهادي والهندي
•• عوا�صم-رويرتز

رحبت رئي�سة وزراء نيوزيلندا جا�سيندا �أرديرن
مب���ؤ���ش��رات م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى تعزيز
وجودها يف منطقة املحيطني الهادي الهندي،
وو�صفت خ�لال مقابلة ع�لاق��ات حكومتها مع
ال�صني ب�أنها “نا�ضجة».
وت�ست�ضيف �أردي�����رن ق��م��ة ع�بر الإن�ت�رن���ت هذا
الأ�سبوع لقادة من منطقة �آ�سيا واملحيط الهادي
ت�شارك فيها الواليات املتحدة وال�صني واليابان
ملناق�شة كيفية تعايف املنطقة من جائحة كوفيد-

 19والأزمة االقت�صادية الناجتة عنها.
ويف مقابلة مع �شبكة (�إن.ب��ي���.س��ي) ُتبث اليوم
الأحد قالت �أرديرن �إن الواليات املتحدة بقيادة
الرئي�س جو بايدن تلعب “دورا �شديد الأهمية”
يف الدفاع اال�سرتاتيجي واالقت�صاد والعالقات
التجارية يف املنطقة .وتابعت خالل املقابلة مع
برنامج (ميت ذا بر�س) �أو “قابل ال�صحافة”
قائلة �إنها ترحب “بهذا ال��وج��ود الفعلي ،و�أن
تكون (ال��والي��ات املتحدة) ج��زءا من املحادثات
املهمة يف منطقتنا� ...شهدنا تلك امل�شاركة الأكرب
يف الآونة الأخرية» .و�أكدت على موقف حكومتها

ب���أن نيوزيلندا ،التي تربطها ع�لاق��ات جتارية
ك��ب�يرة م��ع ال�صني وط��امل��ا و�صفتها بكني ب�أنها
منوذج لعالقاتها مع البلدان الغربية� ،ستوا�صل
�سيا�سة “التكامل” مع ال�صني .و�أ�ضافت “ال
نزال ن�ؤمن �أن عالقتنا بها من الن�ضج مبا يتيح
�إث���ارة الأم���ور التي تقلقنا ���س��واء كانت متعلقة
بحقوق الإن�����س��ان �أو ق�ضايا عمالية �أو بيئية».
كانت العالقات قد توترت بو�ضوح بني �أ�سرتاليا
وال�صني منذ عام  2018عندما منعت كانبريا
�شركة هاواي تكنولوجيز من امل�شاركة يف �شبكة
اجليل اخلام�س الوليدة بها.
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غ�ضب تايواين من تهديد ال�صني بتجرمي ت�أييد ا�ستقالل اجلزيرة

•• بكني-رويرتز

قالت ال�صني �إنها �س ُتح ّمل م�ؤيدي “ا�ستقالل تايوان” م�س�ؤولية جنائية مدى احلياة وهو ما �أثار
موجة من الغ�ضب وال�سخرية يف تايوان ،يف وقت ي�شهد ت�صاعدا يف التوتر بني اجلانبني .وهذه �أول
مرة تذكر فيها ال�صني العقاب الذي ينتظر من تعتربهم داعمني ال�ستقالل تايوان ،ومنهم م�س�ؤولون
كبار يف اجلزيرة ذات احلكم الذاتي والتي تعتربها بكني جزءا من �أرا�ضيها .وقال مكتب �ش�ؤون تايوان
برب ال�صني الرئي�سي �إن رئي�س احلكومة التايوانية �سو ت�سينغ ت�شانغ ورئي�س الربملان يو �سي كون
ووزي��ر اخلارجية جوزيف وو “م�ؤيدون بقوة ال�ستقالل تايوان” ،معلنا لأول مرة �أن��ه �أع��د قائمة
ب�أ�سماء امل�ؤيدين .وقالت املتحدثة با�سم املكتب ت�شو فنغ ليان يف بيان �أم�س الأول اجلمعة �إن ال�صني
�ستعاقب من ت�شملهم هذه القائمة باحلرمان من دخول الرب الرئي�سي لل�صني وهوجن كوجن ومكاو.
و�أ�ضافت �أنه لن يُ�سمح �أي�ضا للمذكورين يف القائمة بالتعاون مع كيانات �أو �أفراد من الرب الرئي�سي،
كما لن يُ�سمح ل�شركاتهم �أو للكيانات التي متولهم باحل�صول على ربح من الرب الرئي�سي.

�إ�سرائيل تعزز دفاعاتها اجلوية ب�أكرب نظام ا�ست�شعار يف العامل
•• القد�س-وكاالت

تعتزم �إ���س��رائ��ي��ل ن�شر ب��ال��ون��ات لال�ستطالع يف �شمال
البالد بهدف مراقبة �أي خروقات جوية قد تتعر�ض
لها.
وع��ن ه��ذا املو�ضوع ،قالت ال�صحافية �آن��ا �أهارونيم يف
“جريوزاليم بو�ست”� ،إن �إ�سرائيل توا�صل العمل نحو
تعزيز مهم لدفاعاتها اجلوية..
وقــــــد ارتفعــــــت بالونــــــات ا�ســـــتطالع متقدمـــــــة عاليــــــاً
يف �ســـــــماء ال�شمال لتوفيــــــر املزيـــــــد م��ن القـدرات
املتعلقة بالإنـــــــذار املبـــــكر ،يف مواجهـــة تهديدات جوية.
وب��ع��د �سنوات م��ن التطوير والت�صنيع� ،أعلنت وزارة
الدفاع �أن منظمة الدفاع ال�صاروخي الإ�سرائيلية يف
مديرية الدفاع بالوزارة ،بد�أت ت�شغيل هذه البالونات
مبدئياً.
�أكرب الأنظمة يف العامل
ويعد نظام �إيرو�ستات الذي طورته �شركة “تي �إ�س �أو
�إم” الأمريكية املتخ�ص�صة يف املراقبة اجلوية ،من �أكرب
الأنظمة يف العامل ،وهو م�صمم حلمل نظام ا�ست�شعار
متقدم لتوفري الك�شف والإن�����ذار امل��ب��ك��ر ،يف مواجهة
تهديدات متطورة.
وق��ال مدير منظمة ال��دف��اع ال�صاروخي الإ�سرائيلية
م���و����ش���ي ب���ات���ي���ل� ،إن������ه “من خ��ل��ال اخ����ت����ب����ارات على
عمليات حتليق يف الأ�شهر الأخ�ي�رة� ،أظهرنا القدرات
ال��ب��ارزة وامل��ت��ع��ددة الأوج����ه لنظام ال��دف��اع ال�صاروخي
الإ�سرائيلي».
•• عوا�صم-وكاالت

ب���ات االحت�����اد الأوروب�������ي ث��ال��ث قوة
دولية تدخل على خط احلرب �ضد
“داع�ش” يف موزمبيق جنوب �شرقي
�إفريقيا ،بعد م�ؤ�شرات مقلقة على
متدد التنظيم الإرهابي هناك.
و����س���ي���ك���ون ال���ت���دخ���ل الأوروب����������ي يف
موزمبيق على �شكل بعثة ع�سكرية
�ستتوىل تدريب وحدات اجلي�ش على
حماربة الإره��اب��ي�ين� ،شمال �شرقي
البالد ،حيث ين�شط “داع�ش».
م��وزم��ب��ي��ق ،ال��ت��ي ت��وق��ع خ��ب�راء �أن
ت��ت�����ص��در امل�����ش��ه��د ال���ع���امل���ي للطاقة
بف�ضل االكت�شافات الهائلة للغاز،
باتت مهددة ج��راء مت��دد “داع�ش”
يف جنوب �شرقي القارة الإفريقية.
ويخ�شى كثريون �أن ميدد الإرهاب
�سنوات ال�صراع يف موزمبيق ،التي
ت�سجل م���ؤ���ش��رات م��ث�يرة للقلق يف
ع��دد �ضحايا التنظيم والنازحني،
يف ح�صيلة ت�ضاف ل�ضحايا العنف
امل�ستمر منذ نهاية احل��رب الأهلية
عام .1992
•• �أدي�س �أبابا�-أ ف ب

ك�شف التهديدات
و�أ����ض���اف �أن “نظام ال��دف��اع ال�����ص��اروخ��ي الإ�سرائيلي
ووكالة الدفاع ال�صاروخي الأمريكية ،يعمالن ب�شكل
متوا�صل مع اجلي�ش الإ�سرائيلي وال�صناعات الدفاعية،
على حت�سني ق��درات �إ�سرائيل على ك�شف التهديدات.
ونظام �إيرو�ستات �سيحلق على �إرتفاعات �شاهقة ويوفر
ق��درات ا�ستك�شافية ا�ستثنائية متعددة الإجت��اه��ات يف
مواجهة تهديدات متقدمة» .وت�ضم الدفاعات اجلوية
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ،م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ب��ة احل��دي��دي��ة امل�صممة

لإعرتا�ض ال�صواريخ الق�صرية املدى وامل�سريات ،وهناك
�أي�ضاً نظام �أرو امل�صمم العرتا�ض ال�صواريخ البالي�ستية
خارج الغالف اجلوي للأر�ض ،ف� ً
ضال عن نظام مقالع
داود امل�صمم العرتا�ض ال�صواريخ البالي�ستية التكتيكية
املتو�سطة والبعيدة املدى و�صواريخ كروز التي يرتاوح
مداها بني  40كيلومرتاً و 300كيلومرت.
باتريوت
ومتلك �إ�سرائيل بطاريات �صواريخ من طراز باتريوت

م��ن�����ص��وب��ة يف ال�����ش��م��ال ،وق����د ا���س��ت��خ��دم��ت العرتا�ض
م�����س�يرات تت�سلل م��ن ���س��وري��ا .وخ��ل�ال ح���رب غ���زة يف
مايو(�أيار)� ،أ�سقط �سالح اجلو الإ�سرائيلي م�سرية من
�صنع �إيراين كانت حتلق يف �أجواء �إ�سرائيل قرب مدينة
بيت �ش�آن يف ال�شمال.
ويعمل اجلي�ش الإ�سرائيلي �أي�ضاً على توفري مظلة
دف��اع��ي��ة دائ��م��ة يف ال�����ش��م��ال ،م��ع خطط لتو�سيعها كي
تغطي خمتلف �أنحاء البالد .وهناك يف الوقت احلا�ضر،
العديد من �أنظمة الدفاع اجلوي الثابتة التي يجري
تدعيمها ببطاريات متحركة.
وي����ق����ول ق���ائ���د ����س�ل�اح اجل�����و امل���ي���ج���ر ج���ن��رال �أميكام
ن��ورك�ين �إن “�سالح اجل��و الإ���س��رائ��ي��ل��ي ل��دي��ه نظامني
دفاعي وهجومي من �أج��ل الدفاع عن دول��ة �إ�سرائيل
و���س��ي��ادت��ه��ا�...إن ن��ظ��ام الإي��رو���س��ت��ات �سي�شكل عام ً
ال
مهماً يف حماية ح��دود البالد �ضد تهديدات خمتلفة
و�سي�ؤهلنا لت�شكيل �صورة �أكرث دقة واطالعاً».
وال�شهر املا�ضي ،ك�شف وزي��ر الدفاع الإ�سرائيلي بيني
غانت�س ع��ن م��ك��ان ق��اع��دة ج��وي��ة �إي��ران��ي��ة ت�ستخدمها
طهران لتدريب وكالئها املحليني على كيفية ت�شغيل
م�����س�يرات م��ت��ط��ورة م���ن ط����راز ت��ل��ك ال��ت��ي �أ�سقطتها
�إ�سرائيل يف مايو.
و�إ�ستناداً �إىل غانت�س ،ف�إن “�إيران �أن�ش�أت بعثات �إرهابية
حتت �إ���ش��راف جيو�ش منظمة للم�ساعدة على حتقيق
�أه��داف��ه��ا الإقت�صادية وال�سيا�سية والع�سكرية .وهي
حت����اول ن��ق��ل م��ا ت��ع��رف��ه م��ن ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �إىل العراق
و�سوريا ولبنان-وكذلك �إىل قطاع غزة -بهدف متكني
هذه الأطراف من �إنتاج امل�سريات».

«داع�ش» يف موزمبيق ..ثالث قوة دولية تدخل �ساحة املعركة

و�أر������س�����ل االحت��������اد الأوروب�����������ي �إىل
م���وزم���ب���ي���ق  1100ع�������س���ك���ري يف
م��ه��م��ة ت�����س��ت��م��ر ع���ام�ي�ن لتدريب
وح��دات التدخل ال�سريع على قتال
الإره���اب���ي�ي�ن ،ك��م��ا ���س��ي��زود االحت���اد
اجل��ي�����ش امل��وزم��ب��ي��ق��ي ب�أ�سلحة غري
فتاكة.
وق���������ال ق�����ائ�����د ال������ق������وات امل�سلحة
املوزمبيقية ي��واك��ي��م م��ان��غ��را���س ،يف
ت�صريحات �صحفية م��ن العا�صمة
م��اب��وت��و� ،إن “الع�سكريني الذين
�سيتدربون هنا �سيكونون قادرين
على الذهاب يف مهمة».
ويف ي��ون��ي��و امل��ا���ض��ي ،متخ�ضت قمة
ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة لـ”جمموعة التنمية
لإف��ري��ق��ي��ا اجلنوبية” ،ال��ت��ي ت�ضم
 16دولة يف جنوب القارة ال�سمراء،
عقدت يف مابوتو عن املوافقة على
م��ه��م��ة ل��ل��ق��وة ال��ت��اب��ع��ة للمنظمة
لـ”دعم موزمبيق يف معركتها �ضد
الإره���اب و�أع��م��ال العنف التي يقوم
بها متطرفون».

ويف م��ط��ل��ع �أك���ت���وب���ر ،ق����ررت ال���دول
الـ 16املن�ضوية يف املجموعة متديد
مهمة القوة الإقليمية املنت�شرة يف
م��ق��اط��ع��ة مب��وزم��ب��ي��ق م��ن��ذ يوليو،
ك���ان ي��ف�تر���ض �أن تنتهى يف الـ15
�أكتوبر.
ويف وق�����ت ����س���اب���ق م����ن ه�����ذا ال���ع���ام،
�أر�سلت الربتغال والواليات املتحدة
وح�����دات خ��ا���ص��ة �إىل م��وزم��ب��ي��ق يف
مهمة تدريبية.
ويف امل����ج����م����وع ،ه����ن����اك �أك���ث���ر من
 3100ع�������س���ك���ري �أج���ن���ب���ي (من
دول �إفريقية و�أوروب��ي��ة والواليات
امل���ت���ح���دة) ي��ت��م��رك��زون يف مقاطعة
كابو ديلغادو.
وك��ان��ت روان����دا �أول دول���ة �إفريقية
تر�سل قوات �إىل موزمبيق يف يوليو
املا�ضي ،و�أعلنت القوات الرواندية
ان���ت�������ص���ارات���ه���ا الأوىل يف مطلع
�أغ�سط�س املا�ضي ،م�ؤكدة �أنها دحرت
الإره��اب��ي�ين يف ميناء مو�سيمبوا دا
برايا اال�سرتاتيجي.

ومنذ نهاية  2017تزرع جماعات
�إره���اب���ي���ة م�سلحة ال���رع���ب يف كابو
دي���ل���غ���ادو ،امل��ق��اط��ع��ة ال��ف��ق�يرة ذات
الغالبية امل�سلمة يف موزمبيق ،التي
يعرف عنها غناها بالغاز الطبيعي.
و�أ����س���ف���رت �أع����م����ال ال��ع��ن��ف يف هذه
املقاطعة عن مقتل � 3340شخ�صا
على الأقل ،و�أجربت �أكرث من 800
�ألف �شخ�ص على مغادرة منازلهم.
وت�����س��ب��ب��ت ه���ج���م���ات “داع�ش” يف
عرقلة م�شاريع ت�صدير الغاز ،التي
ت�أمل موزمبيق �أن تنقلها من �أفقر
 10دول يف العامل �إىل نادي الدول
الأغنى يف �إفريقيا.
ويف �أب�����ري�����ل امل����ا�����ض����ي ،ان�سحبت
امل���ج���م���وع���ة ال��ن��ف��ط��ي��ة الفرن�سية
العمالقة “توتال” من موزمبيق،
معلنة وج���ود ق��وة ق��اه��رة مب�شروع
للغاز الطبيعي امل�سال بقيمة 20
مليار دوالر� ،أك�ب�ر ا�ستثمار خا�ص
يف �إفريقيا.
و�سحبت ال�شركة ط��اق��م موظفيها

من موقع �أح��د امل�شروعات يف كابو
دي����ل����ج����ادو ،ب���ع���د ه���ج���وم مل�سلحني
تابعني لتنظيم “داع�ش” ا�ستهدف
بلدة قريبة يف مار�س املا�ضي.
يف مقال مبجلة “فورين بولي�سي”
الأم��ي�رك����ي����ة ،ق���ال���ت �إم���ي���ل���ي �إ�ستل
ال����ب����اح����ث����ة مب����ع����ه����د “�أمريكان
�إنرتبرايز” �إن ال�����ص��راع ب��ات على
�أ����ش���ده يف م��وزم��ب��ي��ق م���ع احلركات
الإرهابية ،ويرتافق ذلك مع تزايد
ع��دد النازحني ب�شكل كبري وظهور
تقارير متواترة ب�ش�أن عمليات قطع
الر�ؤو�س واالغت�صاب.
واع��ت�برت الكاتبة �أن ه��ذه امل�شاهد
مت��ث��ل حت���وال ك��ب�يرا بالن�سبة لبلد
كان ي�أمل يف جتاوز �سنوات ال�صراع،
�إذ وق��ع��ت حكومة موزمبيق اتفاق
���س�لام م��ع امل��ت��م��ردي��ن ع���ام 2019
يف �أح��دث حماوالتها لوقف العنف
امل�ستمر منذ نهاية احل��رب الأهلية
عام .1992
و�أو�ضحت �أن التمرد يف كابو ديلجادو

بعد تهديد مقاتلني موالني جلبهة التحرير بالزحف نحو العا�صمة
وقالت ال�سفارة االمريكية يف �أدي�����س �أب��اب��ا عرب تويرت
“نو�صي ب�����ش��دة امل��واط��ن�ين الأم�يرك��ي�ين ب��ال��ع��دول عن
التوجه اىل �إثيوبيا ،و�أولئك املوجودين حاليا يف �إثيوبيا
بالبدء باال�ستعداد ملغادرة البالد».
والحقاً ،حذت ال�سويد والرنوج حذو الواليات املتحدة يف
منا�شدة رعاياهما مغادرة �أثيوبيا.
وما زال ت�أثري هذا التحالف على ال�صراع غري م�ؤكد.
وق��ال دبلوما�سي ّ
مطلع على الق�ضايا الأمنية لوكالة
فران�س بر�س “�إذا كانوا جادين فعال يف ت�صميمهم على
حمل ال�سالح �ضد احلكومة ،من املحتمل �أن تكون هذه
م�شكلة حقيقية” بالن�سبة �إىل �أبيي �أحمد ،مو�ضحا �أنه
ال يعرف معظم هذه اجلماعات وعديدها ومواردها.

وي��ب��دو �أن ه��ذا التحالف اجل��دي��د يعك�س رغ��ب��ة جبهة
حترير �شعب تيغراي يف �إظهار ح�صولها على دع��م يف
مناطق �أبعد من تيغراي .وكانت جبهة حترير �شعب
تيغراي �ش ّكلت حتالفا مع جمموعات �إتنية وجغرافية
�أخرى �أواخر الثمانينات ،قبل �إطاحة احلاكم منغي�ستو
هايلي م��رمي يف ال��ع��ام  .1991وه��ذا التحالف الذي
عرف باجلبهة الدميوقراطية الثورية لل�شعب الإثيوبي
وال��ذي هيمنت عليه �إىل حد كبري جبهة حترير �شعب
تيغراي ،حكم البالد بعد ذلك لنحو  03عاما ،قبل قيام
حركة احتجاجية �أو�صلت �أبيي �أحمد �إىل ال�سلطة يف
العام  .8102وبعدما �أ�صبح رئي�سا للوزراء ،قام �أحمد
با�ستبعاد اجلبهة تدريجا من ال�سلطة يف �أدي�س �أبابا.

“متجذر يف الأو���ض��اع االجتماعية
واالق��ت�����ص��ادي��ة ،ح��ي��ث يعترب �شمال
موزمبيق موطنا لكثري من الأقلية
امل�سلمة ال��ت��ي ل��ط��امل��ا مت تهمي�شها
ب���ع���ي���دا م����ن ال�����س��ل��ط��ة ال�سيا�سية
املحلية ،هذا ف�ضال عن االنق�سامات
ال���ع���رق���ي���ة وال���ل���غ���وي���ة ال���ت���ي تغذي
الإق�صاء ال�سيا�سي».
ووف������ق ال���ب���اح���ث���ة ،ف�������إن “الف�ساد
امل���������س����ت���������ش����ري واال�������ض������ط������راب������ات
االق��ت�����ص��ادي��ة الطبيعية واملختلقة
ف��اق��م��ت ال���ت���وت���رات االجتماعية،
و�أنتج �صراعا �أيديولوجيا باملجتمع
الإ���س�لام��ي ���ش��م��ايل ال���ب�ل�اد ،الأم���ر
ال���ذي م��ث��ل بيئة خ�صبة متخ�ضت
عنها احلركات املتطرفة».
ال���ك���ات���ب وال���ب���اح���ث امل��ت��خ�����ص�����ص يف
حركات الإ�سالم ال�سيا�سي م�صطفى
زه����ران ،ق��ال �إن “داع�ش” ي�ستغل
ال����واق����ع ال�����س��ي��ا���س��ي ال��ه�����ش وحالة
ال��غ�����ض��ب يف ���ش��م��ال م��وزم��ب��ي��ق ،من
ج�����راء ح�����االت ال��ف��ق��ر والتهمي�ش
والبطالة ،رغم �أنها مركز اكت�شافات
ال���غ���از ال��ه��ائ��ل��ة ،ل��ت���أ���س��ي�����س قواعد
جديدة له يف �شرق �إفريقيا.

وك�����ان �أب���ي���ي �أح���م���د احل���ائ���ز جائزة
نوبل لل�سالم يف العام � 9102أعلن
االن��ت�����ص��ار يف  82ت�شرين ال��ث��اين/
نوفمرب  0202بعدما �أر�سل جي�شه
�إىل �إقليم تيغراي لإطاحة ال�سلطات
املن�شقة املنبثقة م��ن جبهة حترير
�شعب تيغراي بعدما اتهمها مبهاجمة قواعد ع�سكرية
فدرالية.
لكن يف حزيران/يونيو املا�ضي ،ا�ستعاد مقاتلون موالون
للجبهة اجلزء الأكرب من املنطقة ووا�صلوا هجومهم يف
�إقليمي عفر و�أمهرة املجاورين.
ون��ف��ت احل��ك��وم��ة يف الأي������ام الأخ���ي��رة �أي ت��ق��دم كبري
للمتمردين ،م���ؤك��دة �أن��ه��ا �ستنت�صر يف ه��ذه “احلرب
الوجودية».
وان���ت���ق���دت ال��ن��اط��ق��ة ب��ا���س��م رئ��ي�����س ال��������وزراء اجلمعة
“املعلومات امل�ضللة” التي �أطلقتها جبهة حترير �شعب
تيغراي بهدف ا�شاعة “�شعور زائف بانعدام الأمن».
و�أو�ضحت بيلني �سيوم �أن “هناك خطابا مقلقا يخلق
الكثري من التوتر مبا يف ذلك داخل املجتمع الدويل».
وم��ا زال الطرفان يتجاهالن دع��وات املجتمع الدويل
ل���وق���ف �إط���ل��اق ال���ن���ار وامل���ف���او����ض���ات .وي���ق���وم املبعوث
الأم�يرك��ي للقرن الإف��ري��ق��ي جيفري فيلتمان بزيارة
لأدي�س �أبابا منذ اخلمي�س يف حماولة لبلورة حل �سلمي
ل��ل��ن��زاع .وم��ن امل��ق��رر ان يبحث جمل�س االم���ن الدويل
ال��ن��زاع االث��ي��وب��ي اع��ت��ب��ارا م��ن ال�ساعة  00,02ت غ.
واع��ت�بر م��ت��ح��دث ب��ا���س��م االم�ي�ن ال��ع��ام ل�ل�امم املتحدة
ان��ط��ون��ي��و غ��وت�يري�����ش �أن م��ن “احليوي” ���ص��دور “رد
موحد” م��ن �أع�ضاء املجل�س ،االم��ر ال��ذي مل يح�صل
البتة منذ عام .واجلمعة ،دعت وزارة الدفاع متقاعدي
اجلي�ش اىل االن��خ��راط جم���ددا يف �صفوفه “حلماية
البالد من م�ؤامرة تهدف �إىل تفكيكه».
�أع��ل��ن��ت ح��ال��ة ط����وارئ ال��ث�لاث��اء مل���دة ���س��ت��ة �أ���ش��ه��ر على
ال�صعيد ال��وط��ن��ي ،م��ا ي�سمح لل�سلطات بتوقيف �أي
�شخ�ص ي�شتبه يف دع��م��ه “جماعات �إرهابية” ،بدون
�أمر ق�ضائي �أو تعليق و�سائل الإعالم التي “تقدم دعما
معنويا ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر” �إىل جبهة حترير
�شعب تيغراي.
وق��ال حمامون �إن��ه مت توقيف �آالف من �سكان تيغراي
منذ �إعالن حالة الطوارئ.

 9جمموعات متمردة توحد قواها �ضد حكومة �أدي�س �أبابا

�أعلنت ت�سع جماعات �إثيوبية متمردة،
من بينها جبهة حترير �شعب تيغراي،
�أن��ه��ا ���ش�� ّك��ل��ت حت��ال��ف��ا ���ض��د احلكومة
الفدرالية برئا�سة �أبيي �أحمد ،عقب
الت�صعيد املتزايد يف الأيام الأخرية بعد تهديد مقاتلني
موالني للجبهة بالزحف نحو العا�صمة �أدي�س �أبابا.
وتخو�ض احلكومة الفدرالية بقيادة �أبيي �أحمد حربا
منذ �أك�ثر م��ن ع��ام يف �شمال ال��ب�لاد �ضد مقاتلني من
جبهة حترير �شعب تيغراي الذين تقدموا يف الأ�شهر
الأخ�ي�رة �إىل م��ا وراء منطقتهم خ�صو�صا يف منطقة
�أمهرة املجاورة.
وق��ال��وا الأرب���ع���اء �إن��ه��م و���ص��ل��وا �إىل منطقة كيمي�سي
الواقعة على م�سافة  523كيلومرتا �شمال العا�صمة
حيث ان�ضموا �إىل مقاتلني من جي�ش حترير �أورومو،
وه��و جماعة م�سلحة م��ن �إت��ن��ي��ة �أوروم����و �ش ّكلوا معها
حتالفا يف �آب/اغ�سط�س.
ومل ت�ستبعد اجلماعتان الزحف نحو العا�صمة لإ�سقاط
�أب��ي��ي �أح��م��د .ون��ف��ت احل��ك��وم��ة �أي خ�����س��ارة ميدانية �أو
مواجهة �أدي�س �أبابا تهديدات.
واجلمعة �أعلنت جبهة حترير �شعب تيغراي وجي�ش
حترير �أورومو حتالفهما �ضد احلكومة �إىل جانب �سبع
حركات �أخرى �أقل �شهرة ونطاقها غري م�ؤكد.
وه���ذه احل��رك��ات امل�سلحة ه��ي جم��م��وع��ات م��ن مناطق
خمتلفة (غامبيال وعفر و�صومايل وبني �شنقول) �أو
جمموعات �إتنية (�أغوي وكيمانت و�سيداما) التي ت�شكل
�إثيوبيا.
وق���ال ب��ره��ان غربي-كري�ستو�س ممثل جبهة حترير
���ش��ع��ب ت��ي��غ��راي ع��ن��د ت��وق��ي��ع وث��ي��ق��ة ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف يف
وا�شنطن وال��ذي �أطلق عليه “اجلبهة املتحدة للقوات
ال��ف��درال��ي��ة وال��ك��ون��ف��درال��ي��ة الإثيوبية” “هدفنا قلب
النظام».
وو���ص��ف امل��دع��ي ال��ع��ام الإث��ي��وب��ي ج��دع��ون تيموثيو�س
التحالف ب�أنه “حيلة دعائية” م�شددا على �أن بع�ض
هذه املجموعات “لي�س لديه قاعدة �شعبية».
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ،ط��ل��ب��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اجل��م��ع��ة من
الأمريكيني املوجودين يف �إثيوبيا “مغادرة البالد يف
�أ�سرع وقت” على وقع “ت�صاعد” وترية النزاع.
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عوا�صم
كابول
عُرث على جثث �أربع ن�ساء �أفغانيات يف مدينة مزار �شريف ،وفق ما
�أف��اد ناطق با�سم حكومة طالبان فران�س بر�س �أم�س ال�سبت ،عقب
تقارير عن مقتل نا�شطات .و�أف���اد املتحدث با�سم وزارة الداخلية
قاري �سيد خو�ستي يف بيان م�ص ّور �أنه مت توقيف �شخ�صني م�شتبه
بهما بعدما عرث على اجلثث الأرب���ع يف منزل يف منطقة ال�شرطة
اخلام�سة .وقال “�أق ّر املوقوفان يف حتقيق مبدئي معهما ب�أنهما دعوا
الن�ساء �إىل املنزل .جتري املزيد من التحقيقات ومت حتويل الق�ضية
�إىل املحكمة» .ومل يك�شف خو�ستي عن هوية ال�ضحايا ،لكن م�صدرا
يف مزار �شريف �أفاد فران�س بر�س ب�أن من بني القتلى نا�شطة مدافعة
عن حقوق املر�أة رف�ضت عائلتها التحدث �إىل و�سائل الإعالم.
وذكر تقرير بثته “بي بي �سي” الناطقة بالفار�سية نقال عن م�صادر
من املجتمع املدين �أن الن�ساء الأرب��ع كن �صديقات يرغنب مبغادرة
البالد عن طريق مطار م��زار �شريف .وق��ال م�صدر من جمموعة
حقوقية لوكالة فران�س ب��ر���س طلب ع��دم الك�شف ع��ن هويته� ،إن
الن�ساء تلقني مكاملة اعتقدن �أنها دعوة لالن�ضمام �إىل رحلة �إجالء
ومت نقلهن يف �سيارة ،ليتم العثور على جثثهن يف وقت الحق.
وت��ع��د ط��ال��ب��ان ،ال��ت��ي ا�ستولت على ال�سلطة يف �أفغان�ستان يف �آب/
اغ�سط�س ب��ع��د ح���رب ا���س��ت��م��رت  20ع��ام��ا ���ض��د احل��ك��وم��ة ال�سابقة
املدعومة من الواليات املتحدة ،حركة �إ�سالمية حمافظة ب�شدة.

لندن
قالت وزارة ال�صحة الربيطانية �أم�س ال�سبت �إنها �ستفتح باب احلجز
للح�صول على جرعات معززة من لقاحات كوفيد 19-قبل �شهر من
املوعد الذي ي�صبح فيه املواطنون م�ؤهلني لتلقي اجلرعات ،وذلك
للم�ساعدة يف ت�سريع التطعيمات قبل �أ�شهر ال�شتاء ال�صعبة.
يعتمد رئي�س الوزراء بوري�س جون�سون على اجلرعات املعززة كركيزة
�أ�سا�سية خلطته الرامية �إىل جتنب الإغالق هذا ال�شتاء من خالل
اللقاحات ب��دال م��ن ق��واع��د التباعد االجتماعي �أو الإل����زام بو�ضع
الكمامات ،لكنه تلقى انتقادات ب�سبب البداية البطيئة للربنامج.
وح�صل حوايل ثالثة من كل خم�سة من الأ�شخا�ص امل�ؤهلني الذين
تزيد �أع��م��اره��م ع��ن  50عاما على ج��رع��ات م��ع��ززة يف �إجن��ل�ترا� ،إذ
ح�����ص��ل �أك��ث�ر م��ن ت�سعة م�لاي�ين �شخ�ص ع��ل��ى ج��رع��ات م��ع��ززة يف
بريطانيا ب�شكل عام حتى الآن.
و�سيظل من تزيد �أعمارهم عن  50عاما والأ�شخا�ص الأكرث عر�ضة
مل��خ��اط��ر �صحية م��ن م�����ض��اع��ف��ات امل��ر���ض م���ؤه��ل�ين للح�صول على
جرعات معززة بعد �ستة �أ�شهر من تلقي اجلرعة الثانية .ولكن من
يوم االثنني ،ميكنهم حجز موعد بعد خم�سة �أ�شهر.
ويف الوقت احلايل ،ميكن للأ�شخا�ص فقط حجز موعد لها بعد �ستة
�أ�شهر من اجلرعة الثانية.

وا�شنطن
تعهد وزي��ر اخلارجية الأم�يرك��ي �أن��ت��وين بلينكن بك�شف مالب�سات
“متالزمة هافانا” وه���و م��ر���ض غ��ام�����ض ي�����ص��ي��ب دبلوما�سيني
�أم�يرك��ي�ين يف جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل ،ت��ق��ول م�����ص��ادر �إن���ه ن��اج��م عن
“هجمات �صوتية” ين�سبها البع�ض �إىل رو�سيا.
و�أعلن بلينكن تعيني دبلوما�سيني خم�ضرمني هما جوناثان مور
املكلف تن�سيق رد وزارة اخلارجية ،ومارغريت �أويهارا ،التي �ستتوىل
الت�أكد من �أن كل �شخ�ص تظهر عليه عوار�ض الإ�صابة يتلقى عناية
طبية منا�سبة.
وظهرت هذه “احلوادث ال�صحية غري الطبيعية” كما ي�سمونها يف
امل�صطلحات الإداري��ة للمرة الأوىل يف كوبا يف  ،2016بعدما �سمع
دبلوما�سيون �أمريكيون �أ�صوات حادة جدا وبد�أوا يعانون من �صداع
�شديد ودوار �أو غثيان.
ومنذ ذل��ك احل�ين �سجلت ح��االت من ه��ذا النوع يف ال�صني و�أملانيا
و�أ�سرتاليا ورو�سيا والنم�سا وحتى يف وا�شنطن.
وترف�ض وزارة اخلارجية ذكر �أي تقديرات لعدد املت�ضررين .وقال
م�����ص��در ق��ري��ب م��ن امل��ل��ف م����ؤخ���را “ذكر رق���م مئتني” م����ؤك���دة او
م�شتبه بها .وك��ان بع�ضهم ا�شتكوا علنا يف املا�ضي لكنهم مل ت�ؤخذ
ت�صريحاتهم على حممل اجلد.
يف املقابل ،دعا بلينكن اجلمعة كل دبلوما�سي معني �إىل ك�شف و�ضعه
من دون خوف من “انتقادات” �أو من “تداعيات �سلبية».

رو�سيا ت�سجل � 41335إ�صابة بكورونا يف
�أعلى ح�صيلة يومية منذ بداية اجلائحة

•• مو�سكو-وام:

�سجلت رو���س��ي��ا ارت��ف��اع��ا قيا�سيا و زي����ادة غ�ير م�سبوقة ج��دي��دة يف عدد
الإ�صابات الناجمة عن فريو�س “ كورونا” خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية
بواقع “� 41335إ�صابة جديدة “ مقابل “� 40735إ�صابة” �شهدها يوم
�أم�س الأول ما ميثل �أعلى ح�صيلة يومية منذ بداية اجلائحة يف  2مار�س
 .2020و قال مركز العمليات الرو�سي اخلا�ص مبكافحة الفريو�س �إنه
مت ر�صد “  1188حالة وفاة” جديدة خالل �آخر � 24ساعة مقارنة بيوم
�أم�س الأول “  1192حالة وفاة “ وبذلك ي�صبح �إجمايل عدد الإ�صابات
ثمانية ماليني و� 755ألفا و� 930إ�صابة منها � 245ألفا و 635حالة
وفاة مع متاثل  29201مري�ض لل�شفاء منذ �أم�س الأول ليبلغ �إجمايل
عدد املتعافني �سبعة ماليني و� 535ألفا و � 172شخ�صا �إ�ضافة �إىل �إجراء
�أكرث من  212.4مليون فح�ص خمتربي حتى اليوم لت�شخي�ص الإ�صابات
بـ”كوفيد� 524 ،”19-ألفا منها خالل �آخر � 24ساعة.
وعلى خلفية تف�شي ك��ورون��ا يف رو�سيا بوتائر غري م�سبوقة يف الأ�سابيع
الأخ��ي��رة� ،أم���ر ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين ب��ح��زم��ة ج��دي��دة من
الإج��راءات لكبح جماح الوباء ،يف مقدمتها فر�ض عطلة ر�سمية مدفوعة
الأج����ر مت��ت��د م��ن � 30أك��ت��وب��ر امل��ا���ض��ي �إىل  7ن��وف��م�بر اجل����اري يف عموم
البالد.
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اجلزائر لن تقوم بـ «اخلطوة الأوىل» لتخفيف التوترات مع ماكرون
••ب رلني�-أ ف ب

�أ ّكد الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون �أنه لن يقوم
“باخلطوة الأوىل” ملحاولة تخفيف التوتر مع فرن�سا
بعد ت�صريحات الرئي�س اميانويل ماكرون التي انتقد
فيها “الأمة” اجل��زائ��ري��ة .ويف مقابلة م��ع املجلة
االملانية الأ�سبوعية “دير �شبيغل” ،ق��ال تبون “ال
ا�شعر ب�أي ندم� .أعاد ماكرون فتح نزاع قدمي بطريقة
غري مفيدة».
وتابع “لو قال (اليميني املتط ّرف �إيريك) زمور �شيئا
من ه��ذا القبيل ،ال يه ّم ،ال اح��د ينتبه .لكن عندما
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يعلن رئي�س دولة �أن اجلزائر لي�ست �أمّ ة قائمة بذاتها
فهذا �أمر خطري للغاية» .و�أ�ضاف �أنه يف هذه الظروف
“لن �أب�����ادر ب��اخل��ط��وة الأوىل” و� اّإل “�س�أخ�سر ك ّل
اجلزائريني ،فال عالقة لهذا ب�شخ�صي �إنمّ��ا بالأمة
ك ّلها” .و�أ���ض��اف “لن يقبل �أي مواطن ج��زائ��ري �أن
اتوا�صل مع الذين �أهانونا».
وت�شهد ال��ع�لاق��ات الفرن�سية اجل��زائ��ري��ة ت��وت�� ًرا بعد
ت�صريحات للرئي�س �إميانويل ماكرون نقلتها �صحيفة
“لوموند” الفرن�سية يف ت�شرين الأول�/أكتوبر ر�أى
فيها �أن اجل��زائ��ر بنيت بعد ا�ستقاللها يف 1962
ع��ل��ى “ريع للذاكرة” ك��ر���س��ه “النظام ال�سيا�سي-

الع�سكري” .و���ش��ك��ك يف وج����ود �أم����ة ج��زائ��ري��ة قبل
اال�ستعمار الفرن�سي.
وقال الرئي�س اجلزائري “ال م�سا�س بتاريخ �شعب وال
ل�شتم اجلزائريني» .ور�أى �أن “ما ظهر هو الكراهية
القدمية للأ�سياد امل�ستعمرين و�أن��ا �أعلم �أن ماكرون
اً
مت�سائل “ملاذا قال
بعيد عن التفكري بهذه الطريقة”،
هذا؟ �أعتقد �أن ذلك �أ�سبابه انتخابية ا�سرتاتيجية».
ويرى تبون �أن ماكرون “وقف بذلك يف �صفّ الذين
ربرون اال�ستعمار» .ولفت �إىل �أن اجلزائر وفرن�سا مل
ي ّ
نْ
“م�ضطرتي للتعاون مع بع�ضهما البع�ض”
تعودا
ـ”امل�س بكرامة اجلزائريني».
مته ًما ماكرون ب ّ

مكتب التحقيقات الفدرايل ي�ؤكد:

املتع�صبون للعرق الأبي�ض ال يق ّلون خطورة عن داع�ش

مزيجا متداخلاً من �أيديولوجية تفوق العرق الأبي�ض والنازية اجلديدة
متطرفون بدوافع عن�صرية يتبنون ً

•• الفجر -خرية ال�شيباين

حت������دث م���ك���ت���ب التحقيقات
ال��ف��ي��درايل الأم��ري��ك��ي م��رة �أخرى
�إىل ال����ك����وجن����ر�����س ب���������ش�����أن ه���ذه
امل�س�ألة.
ي�شكل اتباع تفوق العرق الأبي�ض
وامل��ت��ط��رف�ين امل��ح��ل��ي�ين ،تهديدًا
�را ل���ل���والي���ات امل���ت���ح���دة مثل
ك����ب��ي ً
تنظيم داع�����ش .ه��ذا ه��و التحذير
ال���ذي �أ���ص��دره مكتب التحقيقات
الفيدرايل� ،إىل الكوجنر�س .و�شرح
بع�ض امل�س�ؤولني للم�ش ّرعني ،كيف
قاموا بتغيري تكتيكاتهم ل�ضمان
الأمن الداخلي للبالد.
م����ن����ذ ال����ه����ج����وم ع����ل����ى مبنى
ال��ك��اب��ي��ت��ول يف  6ي��ن��اي��ر ،2021
ق��ام مكتب التحقيقات الفيدرايل
ووزارة الأم����ن ال��داخ��ل��ي بفح�ص
التهديدات ع�بر الإن�ترن��ت والرد
عليها ب�شكل ا�ستباقي“ .قد ال يكون
جمع املعلومات ال�سرية �ضرور ًيا يف
كثري من الأح��ي��ان للح�صول على
م��ع��ل��وم��ات ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ق ّيمة،
ول���ك���ن ي��ج��ب �أن ي���ك���ون املحللون
ق����ادري����ن ع���ل���ى ال��ت��م��ي��ي��ز  ...بني
الكالم املحمي د�ستور ًيا ،والن�شاط
املرتبط بالتهديد” ،يقول جون

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرايل يف حوايل  2700حالة تهديد من جماعات تفوق العرق الأبي�ض
ولتف�سري ال��ت��ه��دي��د ،ق���ام نائب
كوهني ،رئي�س ا�ستخبارات الأمن مغال للحكومة ،ونظريات امل�ؤامرة
ال��ت��ي ت�شجع ال��ع��ن��ف ،وال�سرديات م���دي���ر وح�����دة م��ك��اف��ح��ة الإره�����اب
الداخلي.
ح����ت����ى الآن ،ي���ح���ق���ق مكتب الكاذبة التي غال ًبا ما ُتن�شر على يف مكتب التحقيقات الفيدرايل،
ث����ي����م����وث����ي الجن�����������ان ،بتف�صيل
التحقيقات ال��ف��ي��درايل يف حوايل الإنرتنت”.
 2700ح��ال��ة ت��ت��ع��ل��ق بالتطرف ويروي كوهني �أن ه�ؤالء املتطرفني مالحظاته.
ال��ع��ن��ي��ف امل��ح��ل��ي .وي���ق���ول املكتب ال���ع���ن���ي���ف�ي�ن ب�����دواف�����ع عن�صرية ،ي�أتي “التهديد الإرهابي الأكرب”
مزيجا متداخل” من ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة م���ن “فاعلني
ال��ف��ي��درايل �إن ال��ت��ه��دي��دات زادت “يتبنون
ً
ب�شكل كبري خالل الأ�شهر الثمانية �أيديولوجية تف ّوق العرق الأبي�ض م����ع����زول��ي�ن �أو خ�ل�اي���ـ���ا �صغرية
تتطرف ب�شــــكل عــام عرب الإنرتنت
ع�����ش��ر امل��ا���ض��ي��ة .وه���ي م��دف��وع��ة بـ والنازية اجلديدة.
وت�ســـــعى �إىل م��ه��اج��م��ة �أهـداف
التطرف عرب الإنرتنت
“التحيزات �ضد الأقليات ،وت�ص ّور

�سهلة ب�أ�سلحة ي�ســــــهل الو�صول
�إليها».
وي�����ش��ك��ل امل��ت��ط��رف��ون العنيفون
ب����دواف����ع ع��ن�����ص��ري��ة خ����ط���� ًرا على
ال������والي������ات امل����ت����ح����دة� ،أي �أن���ه���م
“يرتكبون � اً
أعمال �إجرامية عنيفة
�سعياً وراء �أه����داف اجتماعية �أو
���س��ي��ا���س��ي��ة ن��ا���ش��ئ��ة ع���ن الت�أثريات
املحلية -مثل التحيز العن�صري،
�أو الإث��ن��ي��ة� ،أو امل�شاعر املناه�ضة
للحكومة� ،أو املناه�ضة لل�سلطة».
هذه ال�شهادة �إىل الكوجنر�س ،هي
الأحدث يف �سل�سلة طويلة من جانب
م��ك��ت��ب ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات الفيدرايل.
و���س��ب��ق �أن مت حت���ذي���ر امل�شرعني
م��ن �سيف دميوقلي�س املتمثل يف
نظريات امل�ؤامرة والعنف املرتبط
ب���احل���رب ال��ث��ق��اف��ي��ة وال�سيا�سية
التي متزق البالد .وذك��رت �أحدث
ن�شرة لنظام اال�ست�شارات الإرهابية
ال��ق��وم��يُ ،ن�شرت يف �أغ�سط�س� ،أن
“املتطرفني ال��ع��ن��ي��ف�ين بدوافع
عن�صرية �أو عرقية ،واملتطرفني
العنيفني امل��ن��اه�����ض�ين للحكومة،
وامل��ن��اه�����ض�ين لل�سلطة� ،سيظلون
ميثلون الأولوية يف جمال التهديد
الوطني للواليات املتحدة».
عن �سالت اف ار

النظام يتهم حكومة روحاين بالبذخ ...ما احل�سابات؟
•• عوا�صم-وكاالت

يبدو �أن النظام الإي��راين يفتح دفاتر قدمية مع حكومة الرئي�س
ح�سن روح��اين .فقد تناول مرا�سل �صحيفة “جريوزاليم بو�ست”
�سيث ف��ران��ت��زم��ان يف ت��ق��ري��ره ات��ه��ام��ات ع��دة كالتها وك��ال��ة فار�س
ل�ل�أن��ب��اء بحق م�س�ؤولني ب��ارزي��ن مرتبطني باحلكومة ال�سابقة.
ب�سبب �سلوكيات �سوء الإدارة ه��ذه ،ي��رى ال�شعب �أ���ض��راراً جدية،
وه�ؤالء امل�س�ؤولون عن �سلوكيات �سوء الإدارة هذه يجب �أن يحا�سَ بوا
ورج��ح فرانتزمان �أن حتظى انتقادات الوكالة للم�س�ؤولني الذين
انتقلوا �إىل �أوروب����ا “ب�سبب ت��ل��وث الهواء” يف �إي����ران ،ب��دع��م من
احلكومة اجل��دي��دة بغية �إظ��ه��ار العقلية ال�ضعيفة والبورجوازية

للحكومة ال�����س��اب��ق��ة .نقلت ال��وك��ال��ة ع��ن مم��ث��ل مقاطعتي حملة
وديليجان يف جمل�س ال�شورى حجة الإ�سالم علي ر�ضا �سليمي قوله
�إن م�س�ؤولني �إيرانيني بارزين انتقلوا �إىل فيينا وجنيف لأ�شهر عدة،
علماً �أن التقرير �أتى يف وقت ت�سعى فيه طهران �إىل منع امل�س�ؤولني
م��ن م��غ��ادرة ال��ب�لاد بعد انتهاء واليتهم الر�سمية .وق��ال التقرير
�إن �إح��دى امل�شاكل يف �إي��ران هي حتول الأخ�يرة �إىل املوطن الثاين
لبع�ض امل�س�ؤولني الإيرانيني الذين ي�ضعون جميع م�شاكل البالد
يف �سلة ال��غ��رب .و���س��ادت �شبهات منذ ف�ترة طويلة ب���أن م�س�ؤولني
�إيرانيني مثل وزير اخلارجية الإيراين ال�سابق حممد جواد ظريف
ف�ضلوا العي�ش يف ال��غ��رب حتى ول��و ك��ان��وا �أع�����ض��اء يف ن��ظ��ام يهتف
“املوت لأمريكا” ،كما �أو�ضح فرانتزمان .اعتادت النخبة الإيرانية

الرثية والكثرية ال�سفر �أن ت�سحق حقوق الإن�سان وتنتقد الغرب،
بينما تتمتع يف الوقت نف�سه برفاهية احلياة خ��ارج البالد .وتعلم
كرث منهم يف جامعات غربية ن�ش�أت داخل الدول التي يدعي النظام
كرهها .لقد ت�ساهلت الدول الغربية عموماً مع هذه ال�سلوكيات حتى
مع تعر�ض مواطنني من بريطانيا ودول �أخرى للخطف واالحتجاز
داخ��ل �إي��ران .وبينما لن يقمع الغرب الإيرانيني ،يبدو �أن النظام
�سيتكفل بذلك� .أ���ض��اف التقرير“ :ب�سبب �سلوكيات �سوء الإدارة
هذه ،يرى ال�شعب �أ�ضراراً جدية ،وه�ؤالء امل�س�ؤولون عن �سلوكيات
�سوء الإدارة هذه يجب �أن يحا�سَ بوا” .وذكر �أن الت�ضخم خرج عن
ال�سيطرة كما �س�أل عما �إذا كان ه�ؤالء امل�س�ؤولون ي�ستمتعون بوقتهم
يف اخلارج فيما يعاين الإيرانيون.

الدمنارك قلقة من خطر انت�شار كوفيد

•• كوبنهاغن�-أ ف ب

عربت ال�سلطات ال�صحية الدمناركية عن قلقها من احتمال �أن يفوق الو�ضع ال�صحي
طاقة م�ست�شفياتها يف مواجهة االرتفاع احلاد يف عدد الإ�صابات بكورونا يف اململكة حيث
رفعت القيود الأخرية قبل �شهر واحد .وقال �سورين برو�سرتوم مدير الوكالة الوطنية
لل�صحة يف بيان “مع احتمال انت�شار كوفيد 19-والإنفلونزا و�أمرا�ض معدية �أخرى،
نواجه خطر �أن يفوق الو�ضع قدرات م�ست�شفياتنا» .و�أ�ضاف “نالحظ �أن امل�ست�شفيات يف
البالد ممتلئة جدا والطواقم يعملون بجد .يف الوقت نف�سه مل يعد لدينا الت�صميم الذي
كنا منلكه يف املا�ضي ب�سبب ال�ضغط الذي نواجهه منذ فرتة طويلة» .ولليوم الثاين على
التوايل� ،أعلن اجلمعة عن �ألفي �إ�صابة جديدة يف اململكة التي ال تفر�ض �أي قيود على
امل�ستوى الوطني .وكانت الدمنارك التي يبلغ عدد �سكانها  5,8ماليني ن�سمة ،رائدة
يف فر�ض ال�شهادة ال�صحية يف الربيع ،لكنها �أوقفت هذا الإج��راء يف العا�شر من �أيلول/
�سبتمرب عندما �أ�صبح عدد الإ�صابات �أقل ب�أربع مرات مما ي�سجل اليوم.

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

ال�صني والواليات املتحدة وم�ستقبل الكوكب!...
•• نورمان لي�سرت

يف قمة املناخ يف غال�سكو ،ق��دم ع��دد قليل من
البلدان التزامات وا�ضحة وح��ازم��ة ،رغ��م �صراخ
اجل��م��ي��ع ب������أنّ “نهاية ال���ع���امل ال�����س��اع��ة ال�سابعة
�صباحا».
ً
طيب ،ما يقرب من  90دولة تعهدت بخف�ض
انبعاثات امليثان ب�شكل كبري ...و�إذا مل تفعل �شي ًئا،
ما عقابها؟ لي�س الكثري.
راه�����ن ب���اي���دن ع��ل��ى وج������وده يف “كوب ”26
لتح�سني �صورة الواليات املتحدة .غري انه �سيجد
�صعوبة يف �إقناع احللفاء واخل�صوم �أنّ با�ستطاعته
تغيري جمرى الأمور يف كل من الواليات املتحدة
وحول العامل .ي�شار �إىل �أنه بعد مفاو�ضات �شاقة
وملتوية مع �أع�ضاء من حزبه� ،أُجرب على مراجعة
ب��رن��اجم��ه االن��ت��خ��اب��ي ن����زو ًال ،حتى ي�����ص��ادق عليه
الكوجنر�س.
من ال يزال يثق يف الأمريكيني؟
ال مي��ك��ن اع��ت��ب��ار �أي ال���ت���زام م��ن ج��ان��ب بايدن
م�ضمونا ونهائيا :من املرجح �أن يعود الرتامبيون
�إىل ال�سلطة يف  2022و ،2024وال يزال حوايل
 50مليون ناخب جمهوري يعتقدون �أن بايدن
�سرق االنتخابات ،و�إن احلزب اجلمهوري واليمني
ال��دمي��ق��راط��ي ،امل��م��ول�ين م��ن ج��م��اع��ات ال�ضغط
ذات ال��ط��اق��ات الفتاكة (ال��ن��ف��ط وال��غ��از والفحم
وغريها) ،ميلكون الو�سائل لوقف كل هذا وحتى
الرتاجع عنه.
فيما يتعلق بامل�س�ألة الأ�سا�سية يف ع�صرنا ،يرف�ض
�أكرث من ربع املنتخبني للكونغر�س ،و 109نوا ًبا،
و 30ع�ض ًوا يف جمل�س ال�شيوخ ،االع�تراف ،رغم
الأدل��ة العلمية الدامغة ،بوجود ظاهرة احتبا�س

حراري من �صنع الإن�سان .وي�شمل ذلك  52باملائة
من اجلمهوريني يف جمل�س النواب ،و 60باملائة
من اجلمهوريني يف جمل�س ال�شيوخ .ووفق مركز
التقدم الأمريكي ،تلقى ه���ؤالء ال��ـ  ،139الذين
يطلق عليهم “املنكرون للمناخ”� ،أك�ثر من 61
مليون دوالر من ال�صناعات امللوثة ...من املربح
لنائب منافق �أن يبدو غب ًيا.
ك��ل ه���ذا ،رغ��م ان ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ع��ان��ت عام
 ،2020من “ 22ظر ًفا مناخ ًيا �شديدًا” ،ت�سبب
كل منها يف �أ�ضرار جتاوزت مليار دوالر.
�صني �شي تنحاز للفحم
الو�ضع مريع بنف�س القدر من جانب ال�صني،
�أكرب م�صدر يف العامل النبعاثات غازات االحتبا�س
احل�����راري .ي��ف�تر���ض �أن ي��ك��ون ه���ذا ال��ب��ل��د الع ًبا
رئي�س ًيا يف “كوب � ،“ 26إال �أن زعيمها �شي جني
بينغ ،مل يح�ضر امل�ؤمتر ،واعترب �أنه ال مزيد لديه
من التنازالت ليقدمها.
ع��اج��زة على تلبية احتياجاتها م��ن الكهرباء،
تعمل ال�صني الآن على زي��ادة �إنتاجها من الفحم
ب�شكل كبري بتكلفة هائلة على البيئة .وقد تعهد
�شي �شخ�ص ًيا ب�أن تبلغ انبعاثات غازات االحتبا�س
احل���راري يف البالد ذروت��ه��ا بحلول ع��ام .2030
وه��و ي��ح��اول ت�شتيت االن��ت��ب��اه م��ن خ�لال ت�سليط
ال�����ض��وء ع��ل��ى اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي تقوم
بها بكني يف الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح...
�أحدهما ال يعو�ض الآخر.
ع�شرة �أي��ام �أخ��رى من الرثثرة ،كما قالت لهم
النا�شطة البيئية غريتا ثونربغ ...ما �أخ�شاه� ،أن
نكون قد جتاوزنا نقطة االنقالب فعال ،وعلينا �أن
نبد�أ اال�ستعداد للأ�سو�أ.

ترجمة خرية ال�شيباين

* كاتب �صحفي ،وم�ؤلف كتب الأف�ضل مبيعا منها “الكتاب الأ�سود لكندا الإجنليزية”،
و”حتقيقات حول الأجهزة ال�سرية” و”�أ�سرار خيار كندا” ،و”ق�ضية جريار بول”
و”�سجني يف بانكوك” “�سرية ذاتية».

انتخابات رئا�سية يف نيكاراغوا نتائجها حم�سومة
•• ماناغوا�-أ ف ب

ت�����ش��ه��د ن���ي���ك���اراغ���وا ال���ي���وم الأح����د
انتخابات رئا�سية تبدو نتائجها
حم�سومة �سلفا ل�صالح الرئي�س
دان�����ي�����ال �أورت����ي����غ����ا ( 75ع���ام���ا)
ال��ذي ب��ات واثقا من ف��وزه لوالية
رابعة على التوايل بعد  14عاما
يف ال�����س��ل��ط��ة ،ب��ع��دم��ا اع��ت��ق��ل كل
مناف�سيه.
وي��رف�����ض ج���زء ك��ب�ير م��ن الأ�سرة
ال��دول��ي��ة االع��ت��راف ب�����أي �شرعة
ل��ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات .ف��ه��ي اق�ت�راع
“فقد ك���ل م�صداقيته” ح�سب
وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين
بلينكن و”�صورية” على حد قول
وزي���ر خارجية االحت���اد الأوروب���ي
جوزيب بوريل.
وب��ع��د ث�ل�اث ���س��ن��وات ون�����ص��ف من
احل���م���ل���ة ال��ق��م��ع��ي��ة ال���ت���ي �سقط
ف��ي��ه��ا �أك��ث�ر م��ن  300ق��ت��ي��ل من
املتظاهرين املطالبني با�ستقالته،
�سيحتفل دان���ي���ال �أورت���ي���غ���ا بعيد
م���ي�ل�اده ال�����س��اد���س وال�����س��ب��ع�ين يف
 11ت�شرين الثاين/نوفمرب ،قبل
بدء والي��ة رئا�سية جديدة مدتها
خم�س �سنوات ،مع زوجته روزاريو
موريو كنائب للرئي�س.
وال���ن���اخ���ب���ون ل��ي�����س��وا خمطئني.
ف��امل��ر���ش��ح��ون اخلم�سة امل�سجلون
ملناف�سة رئي�س ال��دول��ة من رجال
ال�سلطة وهذا ال ين�سيهم ا�ستبعاد
�أحزاب املعار�ضة الرئي�سية الثالثة
�إىل جانب اعتقال اخل�صوم ال�سبعة
املحتملني ال��ذي��ن ي�شكلون �أكرب
تهديد للرئي�س.
وم���ن���ذ ���س��ت��ة �أ����ش���ه���ر ،ت���ب���دو حملة
م����ط����اردة امل���ع���ار����ض�ي�ن مفتوحة.

فقد اع ُتقل  39من الف�سيا�سيني
ورج��������ال الأع������م������ال وال���ف�ل�اح�ي�ن
وال����ط��ل�اب وال�������ص���ح���اف���ي�ي�ن منذ
ح��زي��ران/ي��ون��ي��و .وت�سود م�شاعر
خ��وف يف ه��ذه ال��دول��ة الواقعة يف
�أم�يرك��ا الو�سطى التي يبلغ عدد
�سكانها  6,5ماليني ن�سمة وهي
الأفقر يف املنطقة.
قالت �سيدة تبلغ م��ن العمر 46
عاما ل�صحافية من وكالة فران�س
ب��ر���س ،طالبة ع��دم ك�شف هويتها
“لي�س هناك �أي �شخ�ص ي�ستحق
�أن ن�������ص���وت ل�����ه .ك��ل��ه��م يف جيب
دانيال” �أورت��ي��غ��ا .وا���ض��اف��ت “ال
ميكننا �أن نتكلم و�إال �سي�ضعوننا
يف ال�سجن».
وك�����ش��ف ا���س��ت��ط�لاع ل���ل���ر�أي �أج���راه
م��ع��ه��د “�سيد-غالوب” �أن 65

ب��امل��ئ��ة م���ن ال��ن��اخ��ب�ين امل�سجلني
ال���ب���ال���غ ع����دده����م  4,3ماليني،
كانوا �سي�صوتون ملر�شح معار�ض
لو توفر ه��ذا اخل��ي��ار ،مقابل 19
باملئة للرئي�س املنتهية واليته.
يف املقابل ،يفيد ا�ستطالع �أجراه
معهد “ام ان��د �آر” ال��ق��ري��ب من
احل��ك��وم��ة ب�����أن �أورت��ي��غ��ا وت�سعني
مر�شحا للربملان قدمتهم اجلبهة
ال�����س��ان��دي��ن��ي��ة ل��ل��ت��ح��ري��ر الوطني
احل���اك���م���ة ،ح�����ص��ل��وا ع��ل��ى �سبعني
باملئة من نوايا الت�صويت.
وكانت كري�ستيانا �شامورو (67
ع���ام���ا) اب���ن���ة ال��رئ��ي�����س��ة ال�سابقة
ف��ي��ول��ي��ت��ا �����ش����ام����ورو (-1990
 )1997وامل����ر�����ش����ح����ة الأوف��������ر
ح��ظ��ا ل��ل��ف��وز يف االق���ت��راع ح�سب
ا�ستطالعات ال����ر�أي� ،أول الذين

اع���ت���ق���ل���وا وو����ض���ع���ت يف الإق����ام����ة
اجلربية.
وامل��ع��ار���ض��ون م��ت��ه��م��ون بتقوي�ض
ال�سيادة الوطنية ودعم العقوبات
الدولية �ضد نيكاراغوا و”خيانة
الوطن الأم” و”غ�سل الأموال”
مب��وج��ب ق��وان�ين �أق��ره��ا يف نهاية
 2020ال�ب�رمل���ان ال�����ذي تهيمن
ع���ل���ي���ه ال�������س���ل���ط���ة م���ث���ل الق�ضاء
واملحكمة االنتخابية.
وتقول مفو�ضية الدول الأمريكية
حلقوق الإن�سان �إن هذه االنتخابات
ال تهدف �سوى �إىل “�إطالة �أمد
�سلطة” دانيال �أورتيغا وزوجته.
م��ن��ذ اح��ت��ج��اج��ات رب��ي��ع ،2018
اختار مئة �أل��ف من �سكان البالد
ال���رح���ي���ل ب��ي��ن��م��ا م����ا زال 150
م��ع��ار���ض��ا م�����س��ج��ون�ين وي�صفهم

�أورت����ي����غ����ا ب����أن���ه���م “جمرمون”
و”دعاة انقالب” حل�������س���اب
وا����ش���ن���ط���ن .وي���ت���ه���م الناخبون
�أورتيغا بالعمل بالطريقة نف�سها
التي اتبعها الديكتاتور �أنا�ستازيو
����س���وم���وزا ال������ذي ����س���اه���م املتمرد
ال�سابق يف �إ�سقاطه يف .1979
وت�����س��ت��ع��د امل���ع���ار����ض���ة لتظاهرات
يف كو�ستاريكا وم��ي��ام��ي ومدريد
وت��رف��ع ���ش��ع��ارا واح���دا للناخبني:
“الأحد ابقوا يف منازلكم».
ومل ي��ب��ق و���س��ي��ل��ة ���س��وى مقاطعة
االق������ت�����راع يف ب����ل����د ي�����ع�����اين من
الت�ضخم والبطالة ووباء كوفيد-
 19ال���ذي تنكر ال�سلطات حجم
انت�شاره.
وترى املحللة النيكاراغوية �إلفريا
ك��وادرا املقيمة يف اخلارج �أن عزلة
ال���ب�ل�اد ���س��ت���ؤث��ر ع��ل��ى اال�ستثمار
وال��ت��م��وي��ل ال��دول��ي�ين م��ع عواقب
اجتماعية وهجرة متزايدة.
وبالإ�ضافة �إىل العقوبات اجلديدة
ال��ت��ي فر�ضتها ال��والي��ات املتحدة
واالحت��������اد الأوروب�����������ي� ،أ�صبحت
العالقات متوترة بني نيكاراغوا
وحلفاء تاريخيني مثل املك�سيك
والأرجنتني.
�أما الرئي�س ونائبته فيعدان بفتح
ح���وار اجتماعي بعد االنتخابات
وي��ت��وق��ع��ان االزده�����ار بف�ضل منو
اق��ت�����ص��ادي ن�����س��ب��ت��ه  6يف امل��ئ��ة يف
.2021
وت����ؤك���د رئ��ي�����س��ة م��رك��ز نيكاراغوا
حل���ق���وق الإن�������س���ان ف��ي��ل��م��ا نونيز
�أن دان���ي���ال �أورت���ي���غ���ا �أق�����ام “دولة
بولي�سية” م��ن �أج���ل “ال�سيطرة
االج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��ك��ان وقمع
املعار�ضني و�سحقهم».

تظاهرات يف غال�سكو والعامل من �أجل املناخ
•• غال�سكو�-أ ف ب

غ��داة ال��دع��وة التي �أطلقها �آالف ال�شباب �إىل العمل
يف مواجهة حالة الطوارئ املناخية يف غال�سكو ،يعود
ع�شرات الآالف من املتظاهرين �إىل ال�شوارع يف املدينة
امل�ضيفة مل�ؤمتر املناخ ويف العامل.
وم����ن ب��اري�����س �إىل ���س��ي��دين م�����رورا ب��ل��ن��دن ونريوبي
ومك�سيكو ،مت التخطيط لأك�ثر من مئتي جتمع كما
قال حتالف املنظمات التي تقف وراء التعبئة.
وت���ه���دف ه���ذه ال��ت��ح��رك��ات �إىل امل��ط��ال��ب��ة ب���ـ “العدالة
املناخية” وات��خ��اذ تدابري فورية من �أج��ل املجتمعات
املت�ضررة فعليا بتغري املناخ ،ال �سيما يف بلدان اجلنوب
الأك�ثر فقرا .يف غال�سكو با�سكتلندا ،قالت ال�شرطة
�إنها تنتظر ع��ددا قد ي�صل �إىل خم�سني �أل��ف �شخ�ص
�سيتظاهرون يف مكان غري بعيد عن مركز امل�ؤمترات
الذي يخ�ضع لإجراءات �أمنية م�شددة ويعقد فيه منذ
�أ�سبوع م�ؤمتر الأطراف حول املناخ (كوب )26املهم جدا
مل�ستقبل الب�شرية .ويف بيان ن�شره املنظمون ،تقول �إيونا
( 23عاما) التي تدر�س الفن و�ست�شارك للمرة الأوىل
يف تظاهرة”�أعتقد �أنه �سيكون من املهم جدا ممار�سة
ال�ضغط على ق��ادة العامل املجتمعني يف كوب 26و�أن
نظهر لهم �أن��ن��ا نحا�سبهم» .وا���ض��اف��ت �أن ه��ذا اليوم

العاملي للتحرك ي�شكل “فر�صة مثالية لتوحيد النا�س
يف جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل وامل��ط��ال��ب��ة ب��ال��ع��دال��ة لكوكبنا
وللذين هم يف اخلطوط الأمامية لأزمة املناخ».
وك��ان �آالف ال�شباب تظاهروا اجلمعة يف غال�سكو يف
نهاية الأ���س��ب��وع الأول م��ن م���ؤمت��ر “كوب ”26الذي
ي�ستمر �أ���س��ب��وع�ين .وي��ط��ال��ب املحتجون ال��ق��ادة ببذل
املزيد من اجلهود والعمل ب�شكل �أ�سرع ملواجهة الآثار
املدمرة الرتفاع درجات احلرارة ب�سبب انبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري الناجتة عن الأن�شطة الب�شرية.
وقالت النا�شطة ال�سويدية ال�شابة غريتا تونربغ يف
ه��ذه املنا�سبة “لي�س �سرا �أن م���ؤمت��ر كوب 26ي�شكل
ف�شال» .وو�صفت م�ؤمتر الأطراف الـ 26ب�أنه “احتفال
للرثثرة” بعد التزامات خطوط بع�ضها غري وا�ضحة
يف بع�ض الأح���ي���ان ،م��ن قبل جم��م��وع��ات م��ن البلدان
ملكافحة �إزال����ة ال��غ��اب��ات �أو تقليل ان��ب��ع��اث��ات امل��ي��ث��ان يف
الغالف اجلوي �أو و�ضع حد للوقود الأحفوري.
�سيطالب املتظاهرون م��رة �أخ��رى ي��وم ال�سبت بافعال
ول��ي�����س ب�����أق����وال .وق���ال���ت م��ي��ك��اي�لا ل��وت�����ش النا�شطة
الربيطانية التي تعرت�ض على م�شاريع التنقيب عن
ال��ن��ف��ط يف ب��ري��ط��ان��ي��ا� ،إن “الكالم اجل��م��ي��ل ال يكفي
بالت�أكيد و�أ�سبوع املناق�شات املقبل يجب �أن يت�سم بتقدم
كبري يف امل�شاريع العملية».
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عربي ودويل
•• طرابل�س-وكاالت

ب��د�أت ع��دد من مراكز التدريب وم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين تدريبات مكثفة
لل�سيدات ا�ستعدادا لالنتخابات املقبلة ،فيما ت�سعى املفو�ضية الوطنية العليا
لالنتخابات يف ليبيا بالتعاون مع منظمات املجتمع املدين� ،إىل م�شاركة فعالة
للمر�أة خ�لال االنتخابات الربملانية والرئا�سية املقبلة واملقرر �إج��را�ؤه��ا يف
 24دي�سمرب املقبل ،من خالل امل�شاركة يف االنتخابات كمر�شحة �أو ناخبة �أو
مراقبة لالنتخابات.
وتقدم املفو�ضية دعماً خا�صا لتحفيز م�شاركة امل��ر�أة يف العملية االنتخابية
���س��واء ناخبة �أو مر�شحة ،ويف �إط���ار ذل��ك مت ا���س��ت��ح��داث وح���دة دع��م امل���ر�أة،
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية (�إيف�س).
و�أو���ض��ح��ت املفو�ضية �أن ال��وح��دة اخلا�صة ب��دع��م امل���ر�أة تتوافق م��ع اهتمام
املفو�ضية بدعم وتعزيز م�شاركة امل��ر�أة يف االنتخابات كناخبة وكمرت�شحة،
وتهدف �إىل �إدم���اج امل���ر�أة يف جميع �أن�شطة املفو�ضية ،ون�شر الوعي ب�أهمية
م�شاركة املر�أة يف العملية االنتخابية.

انتخابات ليبيا ..املر�أة يف مواجهة �شر�سة مع الإخوان

كما ت�سعى الوحدة �إىل �ضمان التزام اللوائح الداخلية للمفو�ضية بامل�ساواة بني
اجلن�سني بالإ�ضافة �إىل تو�سيع دائرة تواجد املر�أة داخل املكاتب االنتخابية،
وم�شاركة القيادات الن�سائية داخل املفو�ضية.
وبالتزامن مع اجلهود احلثيثة للقوى الدولية وال�سلطات املحلية الليبية
لإجراء االنتخابات يف دي�سمرب املقبل ،تتوجه �أنظار الباحثني واخلرباء على
امل��ر�أة الليبية التي �سجلت ح�ضوراً قويا يف امل�شهد ال�سيا�سي ،منذ انتخابات
عام  2014وما بعدها ،وخا�ضت حربا �شر�سة لإنهاء �سيطرة تنظيم الإخوان
الإرهابي على جمل�س النواب ،مب�شاركتها الفعالة.
وي��رى اخل�ب�راء املخت�صون بال�ش�أن ال�سيا�سي الليبي �أن الكتلة ال�سيا�سية
الن�سائية ،لعبت دوراً غاية يف الأهمية يف مواجهة الإرهاب والتطرف و�إ�سقاط
القوى ال�سيا�سية التابعة له ،خالل الفرتة املا�ضية با�ستخدام ا�ستحقاقاتها
الد�ستورية ،ووعيها بدورها الوطني.

وبالإ�ضافة للمعركة ال�سيا�سية التي تخو�ضها املر�شحات يف الربملان املقبل،
ورمب��ا االنتخابات الرئا�سية �أي�����ض��اً� ،ضد ت��ي��ارات الإ���س�لام ال�سيا�سي ،هناك
مواجهة �أخ��رى ي�صفها اخل�براء ب�أنها �أك�ثر �أهمية وخطورة تتعلق باختيار
الناخبات الليبيات ،حيث ميثلن ن�سبة كبرية من �إجمايل  2.83مليون ناخب
وناخبة مت ت�سجيلهم وفق املفو�ضية الوطنية لالنتخابات.
وي�ؤكد املراقبون �أن تنجح امل��ر�أة يف ح�سم املعركة االنتخابية واحل�شد �ضد
تيارات التطرف.
وتقول النا�شطة ال�سيا�سية الليبية غادة عبد احلفيظ� ،إن املر�أة الليبية ح�صلت
على مزيد من اال�ستحقاقات خالل ال�سنوات املا�ضية وات�سعت م�ساحة احلرية
والقدرة على امل�شاركة ال�سيا�سية من خالل الت�شريعات اجلديدة ،ويف الوقت
ذاته هناك بع�ض القيود التزال موجودة لي�س لأ�سباب قانونية ولكنها تتعلق
ببع�ض العادات والقيود املجتمعية.

انت�صار اجلمهوري ا�شارة حمراء للدميقراطيني

•• الفجر -فران�سوا كليمن�صو
ترجمة خرية ال�شيباين
هزمية الدميوقراطي تريي ماك �أوليف كحاكم
لفرجينيا الثالثاء املا�ضي يف والية فاز بها بايدن
بفارق ع�شر نقاط عام  ،2020تقول الكثري عن
حرية الناخبني يف مواجهة انق�سام البلد.
مل يكن جو بايدن حذرا الثالثاء ،قبل مغادرته
لغال�سكو ،حني توقع فوز احل��زب الدميقراطي يف
فريجينيا .هل هي الثقة العمياء؟ ام كذبة بريئة
ملن يعرف �أنه �سيخ�سر ولكنه يريد التعبئة حتى
النهاية؟ رمبا بع�ض ال�شيء من احلالتني.
ع����ن����د زي�������ارة
ب��������اراك �أوب����ام����ا
ل����ف��ي�رج����ي����ن����ي����ا
دعما ملاكوليف،
كان هذا الأخ�ير وخ�صمه �ضمن
هام�ش اخلط�أ.
يف الأيام التي تلت ذلك ،مل مينح
�أي ا�ستطالع �آخ��ر للدميقراطي
ال�صدارة ب�أكرث من ثالث نقاط.
مبعنى �أن خطاب �أوباما مل ي�سعف
املرت�شح ،ومل يغري االو�ضاع ،فقد
تغ ّلب امل��ر���ش��ح اجل��م��ه��وري ،رجل
الأع��م��ال ،جلني ي��وجن��ك�ين ،على
خ�����ص��م��ه م���اك���ول���ي���ف مب����ا يفوق
قلي ً
ال � 60ألف �صوت ،وب�أقل من
 51باملائة من الأ�صوات.
هل هذا
�سيء وخطري؟
ن����ع����م ...ف��رج��ي��ن��ي��ا ه���ي واح����دة
م��ن تلك ال��والي��ات الواقعة على
ال�����س��اح��ل ال�����ش��رق��ي ،وال���ت���ي ظل
ع��ل��م اج��ت��م��اع��ه��ا م��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ذ �أوائ�����ل
العقد الأول من القرن احلادي
والع�شرين ،ملت�صقا بعلم اجتماع
احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي ،وخا�صة
يف ال�شمال يف �ضواحي العا�صمة
وا�شنطن.

�أك����ث����ر تنوعا
ع���رق���ي���ا ،و�أك��ث�ر
ت��ع��ل��ي��م��ا ،و�أك�ث�ر
ث����������راء ،و�أك���ث���ر
و���س��ط��ي��ة ،ت�شبه والي���ة فرجينيا
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ب�شكل ���ص��ارخ ما
ك�����ان ع��ل��ي��ه احل������زب يف �سنوات
كلينتون و�أوب��ام��ا .ومن هـــــــذا
املنطلق ،فان مقاطعة فريفاك�س
هي مقيا�س ح��رارة ق��درة احلزب
الدميقراطي على �إبقــــــاء هذه
الوالية يف ح�ضنه.
ع��ام  ،2008ك��ان ب���اراك �أوباما
�أول م��ر���ش��ح دمي��ق��راط��ي رئا�سي
ي���ف���وز ب���ه���ذه ال����والي����ة م��ن��ذ عام
 ،1964ب��ف��ارق �ست نقاط على
ج�����ون م����اك��ي�ن ،وع������ام ،2012
�أرب�����ع ن��ق��اط ���ض��د م��ي��ت رومني،
وع��ام  ،2016تقدمت هيالري
ك��ل��ي��ن��ت��ون ع��ل��ى دون����ال����د ترامب
بخم�س نقاط ،وعام  ،2020فاز
جو بايدن بفارق ع�شر نقاط على
ترامب.
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ويف ت�صريح لـ”�سكاي نيوز عربية” ،تقول عبد احلفيظ �إن ن�سبة “الكوتا”
اخلا�صة برت�شح ال�سيدات التزال غري مر�ضية ،متثل  16باملئة ما يعني 34
مقعدا من �إجمايل  200مقعد ،مطالبة بزيادة الن�سبة �إىل  40باملئة قبل
االنتخابات املقبلة.
وتو�ضح �أنه خالل عام � 2012سجلت �أكرث من � 600سيدة كمر�شحات يف
االنتخابات ،فاز منهم � 33سيدة على م�ستوى ليبيا يف امل�ؤمتر الوطني العام.
ومراراً �أكدت الليبيات دعمهن الكامل لإجراء االنتخابات يف موعدها املحدد
وف��ق خريطة الطريق ال�سيا�سية يف  24دي�سمرب املقبل ،وذل��ك بالت�صدي
لكافة امل��ن��اورات التي تنفذها جماعة الإخ���وان الإرهابية وحلفاءها بغر�ض
عرقلة امل�سار الدميقراطي ،ح�سبما �أكد خمت�صون.
وكانت امل�شاركات يف ملتقى احلوار ال�سيا�سي الليبي� ،أكدت التزامهن الكامل
بخريطة الطريق يف حمطاتها ومواعيدها والتزاماتها ،مب��ا فيها �إجراء
االنتخابات الرئا�سية والت�شريعية يف  24دي�سمرب املقبل ،و�أي�ضاً الثوابت
والتو�صيات ال��واردة يف بيانهن ال�صادر يف اجتماع امللتقى يف تون�س يف �شهر
نوفمرب املا�ضي.

11

بايدن والرهان اخلا�سر

حتى «�سحر» �أوباما مل ينقذ املوقف

هذا ما تعنيه خ�سارة فرجينيا جلو بايدن!...

كان هذا املوعد مع الناخبني مبثابة حتذير ولي�س حك ًما ،قبل عام من انتخابات التجديد الن�صفي
ترب�أ الناخبون امل�ستقلون من مر�شح
احلزب الدميقراطي �أو امتنعوا عن الت�صويت

حتول
الناخبني امل�ستقلني
�إذن� ،أي���ن ال��ع�� ّل��ة؟ كما يت�ضح،
داخ��ل اجل�سم االنتخابي لوالية
ف���رج���ي���ن���ي���ا ،ت����ب����ر�أ ال���ن���اخ���ب���ون
امل�������س���ت���ق���ل���ون (غ���ي���ر املنتمني
�إىل احل������زب ال���دمي���ق���راط���ي �أو
اجل��م��ه��وري) م��ن م��اك��ول��ي��ف� ،أو
امتنعوا عن الت�صويت .و�أ�صيب
ال���ك���ث�ي�رون ب��خ��ي��ب��ة �أم�����ل ب�سبب
ف�شل االن�سحاب من �أفغان�ستان
يف والية يعي�ش فيها العديد من
الع�سكريني ،خا�صة يف مقاطعة
فريجينيا بيت�ش التي ع��ادت �إىل
اليمني .و�شعر �آخ��رون �أن �أجندة
احل�����زب ال���دمي���ق���راط���ي ي�سارية
ج������دا ،و�أن امل���ي���زان���ي���ة الأول����ي����ة
خل���ط���ة “�إعادة ال���ب���ن���اء ب�شكل
�أف�ضل” البالغة  3.5تريليون
دوالر (االجتماعية والتعليمية
والبيئية) ق ّمة التبذير.
لكن هذا ال�سخط ،مل يكن يعني
ال��ت��م�����س��ك ب��امل��ر���ش��ح اجلمهوري.
ل��ق��د د ّع���م دون��ال��د ت��رام��ب جلني
ي��وجن��ك�ين ،غ�ير ان ه���ذا االخري
ح�������اول �أن ي����ن�����أى ب��ن��ف�����س��ه عن

الرئي�س ال�سابق� ،أو �أن يلعب على
اجلبهتني :املعتدلني والألرتا�س.
اال ان انقالب الناخبني امل�ستقلني
هذا ،ي�شري �إىل �أنهم بني الو�سط
ال�����ذي ي�����رون �أن�����ه خم��ت��ط��ف من
ق��ب��ل اجل��ن��اح ال��ي�����س��اري للحزب،
وحمافظ ملتب�س عليه �أن يقدم
ت���ع���ه���دات ل��ل�ترام��ب��ي��ة ،اخ���ت���اروا
اليمني.
ه��ل ه���ذا م�����س��ت��دام؟ ه��ل ميكن
�أن ي��ث�ير ان��ت��خ��اب ج��م��ه��وري يف
فرجينيا ال�شكوك يف فوز بايدن-
ه���اري�������س ع�����ام  2024يف هذه
الوالية التي ت�ضم  13من كبار
الناخبني يف املج ّمع االنتخابي؟
�سيتو ّقف ه��ذا كثريا على كيفية
ت��ع��ام��ل ال��رئ��ي�����س ون��ائ��ب��ه م���ع ما
تبقى من احداث.
�إذا ن���ظ���رن���ا �إىل ال����������وراء ،عام
 ،2009بعد عام من فوز �أوباما
يف والي����ة ف��رج��ي��ن��ي��ا ،مت انتخاب
اجل����م����ه����وري ب������وب ماكدونيل
حاك ًما ليحل حمل الدميقراطي
تيم كني ...ومل مينع ذلك �أوباما
م��ن ال��ف��وز م��رة �أخ���رى يف والية
فرجينيا عام .2012

ماذا يجب �أن يفعل جو
بايدن بجناحه الي�ساري؟
ومع ذلك ،ف�إن هذا الهزمية ت�أتي
يف وقت �سيء للغاية بالن�سبة جلو
ب��اي��دن اذ مل يتم اع��ت��م��اد خطته
“التاريخية” للبنية التحتية يف
الكوجنر�س حتى الآن.
وترجع �صعوبة تبنيها �إىل حد
ك��ب�ير �إىل ع���ج���زه ع��ل��ى حتقيق
ال�������وح�������دة داخ����������ل ح�����زب�����ه بني
“التقدميني” و”املعتدلني”.
لقد انتهى الأم���ر ب��ن��واب اجلناح
ال��ي�����س��اري �إىل �إدراك ،يف وقت
م���ت����أخ���ر ج��������دًا� ،أن�������ه ال ب����د من
ت��ق��ل��ي�����ص م��ب��ل��غ  3500مليار،
و�أن �أجندة الإ�صالح الرئا�سي ال
يجب �أن تتعر�ض للخطر ب�سبب
العناد رغبة يف الإنفاق ببذخ.
ول�����ك�����ن مت ارت������ك������اب خ�����ط������أ يف
ال��ت�����س��وي��ة ال��ت��ي �أدت �إىل خف�ض
ج��ن��اح��ي اخل���ط���ة �إىل الن�صف:
ع���و����ض ت��ق��ل��ي�����ص امل���ب���ال���غ ،ف�ضل
البيت الأبي�ض وق��ادة احل��زب يف
الكوجنر�س خف�ض مدة الإ�صالح
�إىل الن�صف.
مبعنى �آخ���ر� ،سيتم الت�صويت

ماذا يريد ي�سار احلزب ،االحتفاظ
ب�أغلبية للحكم او العودة �إىل رفاهية املعار�ضة؟

ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ن��ف��ق��ات الأول���ي���ة،
ول��ك��ن خلم�س ���س��ن��وات ب���د ًال من
ع�شر �سنوات .اىل درجة �أن املبنى
���س��ي��ك��ون م���ن ال�����س��ه��ل ه��دم��ه �إذا
ا���س��ت��وىل ج��م��ه��وري ع��ل��ى البيت
الأبي�ض عام  ،2024كما ر�أينا،
جزئ ًيا ،مع �إ�صالح ب��اراك �أوباما
للت�أمني ال�صحي .لقد مت هدمه،
لبنة لبنة ،من قبل ترامب رغم
�أن ب��ع�����ض ال���ب���ن���ود ك���ان���ت ق����ادرة
ع��ل��ى ال�����ص��م��ود م���ع ال��ت��م��دي��د �أو
�إع��������ادة ال���ت���م���وي���ل ال������ذي �ص ّوت
ع��ل��ي��ه ال��ك��وجن��ر���س ،ع��ن��دم��ا عاد
للدميقراطيني عام .2018
�إن ه��ذه الهزمية يف فرجينيا،
تثري ،اذن��� ،س���ؤ ً
اال ح��ول ما يجب
�أن ي��ف��ع��ل��ه ج���و ب���اي���دن بجناحه
الي�ساري :تكميمه؟
ال ميكنه فعل ذلك ،ولن يكون يف
م�صلحته.
دف����ع����ه اىل ال����ت����ع����قّ����ل؟ تكفّل
ال��و���س��ط��ي��ون ب��ه��ذه امل��ه��م��ة طوال
فرتة التفاو�ض على هذه اخلطة
اال�ستثمارية الكربى ،ولكن دون
جناح .احت�ضانه؟
عُ���ر����ض���ت امل���ن���ا����ص���ب يف البيت

الأبي�ض واحلكومة على حواريي
كبار ق��ادة التيار التقدمي ،لكن
ال يبدو �أن هذا امل�سار قادهم �إىل
مزيد من الواقعية والتقليل من
املزايدات.
لكل ه��ذا ،ال يوجد �سوى هذا
ال��ن��وع م��ن ال�صفعة االنتخابية،
كالتي ج��رت يف والي��ة فرجينيا،
مت��ل��ك ال���ق���درة ع��ل��ى زرع الوعي
مبا يريده الناخبون حقًا .وك�أنه
ق��ي��ا���س درج����ة ح�����رارة ،ل��ي�����س من
قبيل ال�صدفة يف والية فرجينيا،
�أن ي�����أت����ي ال���ن���اخ���ب���ون ب�أغلبية
ج��م��ه��وري��ة يف جم��ل�����س الوالية
امل��ح��ل��ي ،وال�����ش��يء نف�سه ملن�صبي
نائب املحافظ ووزير العدل.
�إنذار �أول
لقد كان هذا املوعد مع الناخبني
يف ف���رج���ي���ن���ي���ا مب���ث���اب���ة حتذير
ولي�س حك ًما ،قبل عام واحد من
ان��ت��خ��اب��ات ال��ت��ج��دي��د الن�صفي.
ل���ب���اي���دن الآن ث��م��ان��ي��ة �أ����ص���وات
�أغلبية فقط يف جمل�س النواب،
و�صفر يف جمل�س ال�����ش��ي��وخ .ويف
�أف�����ض��ل ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات ،يقول

هل ميكن �أن يثري انتخاب جمهوري يف فرجينيا ال�شكوك يف فوز بايدن-هاري�س عام  2024يف هذه الوالية؟

�سحر اوباما مل ي�سعفه

ي�سار احلزب مطالب مبوقف عقالين

امل��ح��ل��ل��ون� ،إنّ الدميقراطيني
ق���د ي��ح�����ص��ل��ون ع��ل��ى م��ق��ع��د �إىل
ثالثة مقاعد يف جمل�س ال�شيوخ
ع��ام  ،2022لكنهم �سيفقدون
�أغ��ل��ب��ي��ت��ه��م يف جم��ل�����س ال���ن���واب،
الأمر الذي �سيجعل الأمور �أكرث
تعقيدًا على ال�صعيد املايل.
باخت�صار ،لي�س على جو بايدن
وف��ري��ق��ه فقط التفكري يف طرق
لإع����ادة توحيد احل���زب على حد
�أدن��ى من الإجماع ال�ستعادة ثقة
الناخبني املعتدلني وامل�ستقلني،
بل ان هذه امله ّمة موكولة � ً
أي�ضا
ل��ل��ج��ن��اح ال��ي�����س��اري ل��ل��ح��زب� ،إىل
ب��ي�رين ����س���ان���درز ،والك�سندريا
�أوك��ا���س��ي��و ك��ورت��ي��ز ،و�إل��ه��ان عمر،
وج���م���ال ب���وم���ان ،وك�����وري بو�ش،
و�إل��ي��زاب��ي��ث واري����ن ،و�أن�صارهم،
لفهم و�إدراك ف�ضائل الت�سوية
واحلل الو�سط� ،إذا كانوا يريدون
االحتفاظ ب�أغلبية للحكم ولي�س
العودة �إىل رفاهية املعار�ضة.

* رئي�س حترير �صحيفة
لو جورنال دو دميان�ش .من
م�ؤلفاته“ ،هيالري كلينتون من
الألف �إىل الياء” ،و”العي�ش
مع الأمريكيني” ،ومرتجم
وكاتب مقدمة كتاب “عن
العرق يف �أمريكا باراك �أوباما».
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سامل علي مانع للمحاماه

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جراند جادي خلدمات
تو�صيل الطرود ذ.م.م رخ�صة رقمCN 3819947:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة راجا وقار يون�س راجا حممد يون�س %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ب�شري على كوتى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بروجر�س لت�أجري ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1174607:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة انو توما�س مولنماداكيل فركى توما�س
تعديل �إ�سم جتاري من/بروجر�س لت�أجري ال�سيارات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الثمينة لتجارة امل�ستلزمات

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

اال�ست�شارات القانونيه رخ�صة رقم CN 2791235:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /سامل علي مانع للمحاماه اال�ست�شارات القانونيه
SALEM ALI MANEA LEGAL CONSULTANCY

�إىل �/سامل علي االحبابي للمحاماه و اال�ست�شارات القانونيه
SALEM ALI AHBABI LAWER & LEGAL CONSULTANCY

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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

PROGRESS RENT A CAR

�إىل /بروجر�س لت�أجري ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
PROGRESS RENT A CAR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن

االعالنية ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1161467:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �إ�ضافة نويد ابو بكر بوتيافيتيل كوتلينجاالبو %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حذف بوتيا فيتيل كوتلينجال ابو
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل ابها لكوى املالب�س

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فري�ش اند مور لتجارة
اال�سماك رخ�صة رقم CN 1997889:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /فري�ش اند مور لتجارة اال�سماك

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صقر املدينة لل�صيانة
العامة ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1178660:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /صقر املدينة لل�صيانة العامة ذ.م.م

�إىل /ملبارى لتجارة اللحوم واال�سماك

CITY FLACON GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فليك�س لغ�سيل ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 3959449:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ح�صه على بوهندى زارعى %100
تعديل وكيل خدمات
حذف ح�صه على بوهندى زارعى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مامون مياه �شيخ فريد حممد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

MALABARI MEAT & FISH TRADING

�إىل �/شركة ب�سا�سا الدارة العقارات وال�صيانة العامة ذ.م.م

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع اللحوم الطازجة  -بالتجزئة 4721004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات تو�صيل الطلبات 8299010
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الدواجن املذبوحة الطازجة  -بالتجزئة 4721010
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

BASASA GENERAL MAINTENANCE AND REAL ESTATE COMPANY L.L.C
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نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:قلوب�ستيك للتجارة العامة� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2912511 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:انكونرت لتجارة الهواتف املتحركة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق  0 ، 16مبنى ال�سيدة نوره ماجد
حممد
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2656130 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/11/02:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105034308:تاريخ التعديل2021/11/4:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/11/02:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 215002461:تاريخ التعديل2021/11/4:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
طال�س للتجارة
رخ�صة رقم CN 2889734:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

رخ�صة رقم CN 1053863:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة مبارك مطر حمد مطر املن�صورى%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سامل ح�سن �سامل احلمادى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  7نوفمرب  2021العدد 13385

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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FRESH AND MORE FISH TRADING

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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حماكم دبي االبتدائية
العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  220/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع الدعوى  :احلجز التنفيذي على العقار املرهون مبوجب عقد الرهن امل�ؤرخ  12/1/2015وذلك العقار كائن ب
(�إمارة دبي احلبيه اخلام�سة رقم االر�ض  43رقم البلدية  683-847رقم املبني � 40أ�سم املبني الرمث  23ال�شقة رقم
 106الطابق رقم  )1متهيدا لنزع ملكيتها والإذن بالبيع باملزاد العلني وفقا لإجراءات القانون وفاء للدين امل�ستحق يف ذمة
املعرو�ض �ضدهما (املنفذ �ضدهما) يف حدود املبلغ الغري م�سدد من قيمة الرهن والبالغ قدره  11.1,089,196درهم -
ويف جميع الأحوال  :الزام املنفذ �ضده (املعرو�ض �ضده) بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب التنفيذ  :م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي
عنوانه  :الإمارات � -إمارة ابوظبي  -البطني  -العني
املطلوب �إعالنه  :متارا حلواين مونت�س
عنوانه � :إمارة دبي  -احلبية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 43رقم البلدية  - 683 - 847رقم املبنى  - 40 :ا�سم املبنى :
الرمث  - 23ال�شقة رقم  - 106الطابق رقم tamara@hotmail.com - 0567786903 - 1
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده � :سامر رجب �سليم ال�سعد  +متارا حلواين مونت�س
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ��ب��ي ال�شراء اي���داع ت���أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :بيانات العقار (�شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية اخلام�سة
 رق��م االر���ض  - 43رق��م املبنى  - 40 :ا�سم املبنى  :الرمث  - 23رق��م العقار  - 106 :امل�ساحة  139.36 :مرتمربع)  .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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العدد  13385بتاريخ 2021/11/7

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل قوة النجم لت�صليح
عوادم ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1120541:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد �سعيد غميل خمي�س النعيمى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حممد �سعيد غميل النعيمى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:مايند ماتري�س ال�ست�شارات تطوير ا�سلوب احلياة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق  0 ، 15مبنى ال�سيد عبداهلل
دروي�ش احمد
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2881017 :

املودعة حتت رقم 354941 :بتاريخ 2021/07/05:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :اخلامت للتجارة العامة – ذ.م.م.
العنوان� :صندوق بريد  ،36944ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزي��وت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات
�أ�سنان.
الواقـعة بالفئة03 :
و�صف العالمة :العالمة تتكون من الكلمات فورتون  Fortuneكتبت بالعربية وب�أحرف التينية باللون
الأحمر ب�شكل مميز مائل فوق خلفية �صورة ملونة بالأزرق الفاحت والأبي�ض كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

حماكم دبي

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك اخلامت للتجارة العامة – ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/10/31:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم - 2105033896:تاريخ التعديل2021/11/06:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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ال ميكن �إيقافها ومدمرة:

ال�صواريخ الأ�سرع من ال�صوت تعيد �إطالق �سباق الت�سلح!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين
ت�سلط التجارب ال�صينية الأخ�يرة ال�ضوء على
�صعود جيل جديد من الأ�سلحة فائقة ال�سرعة
القادرة على حمل ر�ؤو�س حربية نووية.
يف منت�صف العر�ض الذي �أقيم مبنا�سبة الذكرى

ال�سبعني لت�أ�سي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية يف 1
مير مرور الكرام.
�أكتوبر  ،2019كان هناك �سالح مل ّ
م�صمم يف �شكل �سهم“ ،دي اف ،”17-املثبت على
جرارات عمالقة -قاذفة ،ا�ستقطب االهتمام خالل
العر�ض الع�سكري يف ميدان تيانامنني يف بكني.
لأول مرة ،يعر�ض النظام ال�شيوعي هذا ال�صاروخ

من نوع جديد “يفوق �سرعة ال�صوت”� .سالح ثوري:
غري قابل للك�شف ،و�أ�سرع بكثري من �صواريخ كروز
التقليدية ،وق��ادر على الطريان ب�أكرث من خم�سة
�أ�ضعاف �سرعة ال�صوت “ماخ � ،5أو �أكرث من 6000
كم � -ساعة».
«جنم” العر�ض ه��ذا ،ال�صاروخ “دي �إف ،”17-

قادر عند بلوغه ارتفاعا معينا ،على �إطالق “طائرة
�شراعية فائقة ال�سرعة”.
اىل جانب ان قدرته على التحرك بني الطبقات
اجل��وي��ة يجعل م��ن ال�صعب التكهن مب�ساره �أكرث
بكثري من ال�صواريخ البال�ستية ،ما يزيد من �صعوبة
اعرتا�ضه.

13
ب��ع��د ع���ام�ي�ن ،ت��وا���ص��ل ال�صني
زخ��م��ه��ا .وي��ب��دو ان��ه��ا اخ��ت�برت يف
منا�سبتني هذا ال�صيف� ،صاروخً ا
ت���ف���وق ���س��رع��ت��ه ���س��رع��ة ال�صوت
بقدرات نووية ومدى �أكرب ،قادر
ع��ل��ى ال�����دوران ح���ول ال��ع��امل قبل
�أن ي�صيب هدفه ،وفقًا ل�صحيفة
فاينن�شال تاميز.
ف��اج���أت ه��ذه االخ��ت��ب��ارات ،التي
ن��ف��ت��ه��ا ب��ك�ين ،ال���والي���ات املتحدة
التي مل تتوقع مثل هذه القفزة
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة“ .نحن قلقون
ل��ل��غ��اي��ة ب�����ش���أن م��ا تفعله ال�صني
على جبهة الأ�سلحة التي تفوقف
���س��رع��ت��ه��ا ���س��رع��ة ال�������ص���وت ،قال
�سفريها امل�س�ؤول عن نزع ال�سالح،
روبرت وود ،مذكراً �أنه “ال يوجد
خيار �آخر �سوى الرد على املنوال
نف�سه «.
ه���ن���اك ن����وع����ان م����ن الأنظمة
ت��ف��وق �سرعتها ���س��رع��ة ال�صوت:
�أو ًال ،ه���ن���اك “�إت�ش ���س��ي �إم”،
وه������ي �����ص����واري����خ ك��������روز ق������ادرة
ع��ل��ى ال��ط�يران �أ���س��رع بكثري من
الإ���ص��دار الكال�سيكي .ث��م هناك
“�إت�ش جي يف” ،طائرات �شراعية
يتم �إطالقها يف م��دار منخف�ض
بوا�سطة ال�صواريخ البالي�ستية.
�إن���ه���ا ق������ادرة ع��ل��ى ال���ت���ح���رك بني
ال���ط���ب���ق���ات ال��ع��ل��ي��ا م����ن الغالف
اجل��وي ،على ارتفاع عدة ع�شرات
م�����ن ال����ك����ي����ل����وم��ت�رات ،وتغيري
امل�سار و�إج��راء مناورات مراوغة.
وبالتايل ،ف���إن احتمال اكت�شافها
�أقل من احتمال اكت�شاف �صاروخ
عابر للقارات ،يكون م�ساره على
���ش��ك��ل ج���ر����س ،وي���زي���د ارتفاعه
�أح��ي��ا ًن��ا ع��ن �أل��ف كيلومرت� ،أكرث
قابلية لتو ّقعه.
رو�سيا يف املقدمة
ب��ع��د ث�لاث��ة ع��ق��ود م��ن �سقوط
االحتاد ال�سوفياتي ،بد�أت القوى
العظمى �سبا ًقا ج��دي��دًا للت�سلح،
يف ���ض��وء تقنيات ت��ف��وق �سرعتها
�سرعة ال�صوت .ويف هذا ال�سباق،
ب�إرثها ال�سوفياتي ،متتلك رو�سيا
ا�سبقية طفيفة.
و�أع����ل����ن����ت يف � 4أك����ت����وب����ر جن���اح
اختبارين من غوا�صة ل�صواريخ
ك���������روز زي������رك������ون ال�����ت�����ي ت���ف���وق
�سرعتها ���س��رع��ة ال�����ص��وت (�إت�ش
����س���ي �إم) .وي���ت���ب���اه���ى رئي�سها،
ف��ل�ادمي��ي�ر ب����وت��ي�ن ،بامتالكه
“ال�سالح املطلق” الخ��ت��راق

ال�صاروخ ال�صيني دي اف ،17 -الذي مت تقدميه خالل عر�ض ع�سكري يف بكني

مل تن�شر حتى الآن �أ�سلحة تفوق �سرعة ال�صوت ،ميكن للواليات املتحدة اللحاق بركب رو�سيا وال�صني
ال����دروع ال�����ص��اروخ��ي��ة الأمريكية
والأوروب���ي���ة بطائرته ال�شراعية
“�إت�ش ج��ي يف ،افنغارد” ،التي
دخ���ل���ت اخل����دم����ة يف ن���ه���اي���ة عام
 ،2019وم��ن امل��رج��ح �أن تقطع
مو�سكو-نيويورك يف �أقل من ربع
�ساعة بف�ضل ال�سرعة الق�صوى
ال���ت���ي ت���زي���د ع����ن  33000كم
�ساعة “ماخ .”27“نحن ال نعرف كيف ندافع عن
�أنف�سنا �ضد ه��ذه التكنولوجيا،
وال�صني ورو�سيا ال تعرفان ذلك
� ً
أي�ضا” ،حذر روبرت وود.
ال يقت�صر ال�سباق على القوى
العظمى ف��ق��ط ...تعمل فرن�سا
على تطوير ���ص��اروخ ك��روز تفوق
���س��رع��ت��ه ���س��رع��ة ال�����ص��وت بحلول
ع���ام  2035لتجهيز طائراتها
امل�شاركة يف الردع النووي .وعهدت
�إىل جم��م��وع��ة �آري�������ان بتطوير
طائرة �شراعية قادرة على جتهيز
�صواريخ غوا�صاتها النووية التي
تطلق ال�صواريخ.
و�أع��ل��ن��ت وزي���رة ال��دف��اع فلورن�س
ب��اريل يف مايو� ،أن م�شروع “يف-
ماك�س” ه��ذا م��ن �أج���ل “مركبة
مناورة جتريبية”� ،سيقوم ب�أول
رحلة له يف نهاية عام .2021
كما �شرعت الهند و�أ�سرتاليا
وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة وال���ي���اب���ان ،يف

ب��رن��ام��ج �أ���س��ل��ح��ة ت��ف��وق �سرعتها
���س��رع��ة ال�������ص���وت .وق���ام���ت دول���ة
�أخ��رى م���ؤخ�� ًرا بدخول مذهل يف
ال�سباق بطموحات نووية :كوريا
ال�شمالية.
وق����ال����ت ب���ي���ون���غ ي���ان���غ يف نهاية
�سبتمرب �إنها اختربت بنجاح �أول
ط��ائ��رة ���ش��راع��ي��ة ت��ف��وق �سرعتها
�سرعة ال�صوت ،ت�سمى هوا�سونغ

تعمل فرن�سا
ع��ل��ى تطوير
�صاروخ كروز
تفوق �سرعته
������س�����رع�����ة
ال���������ص����وت
ب��ح��ل��ول ع��ام
2 0 3 5

 .8ث��م ب��ع��د �أي����ام قليلة ن�شرت�صوراً لهذا ال�سالح خالل معر�ض
�صواريخ زاره زعيمها كيم جونغ
�أون.
وه��ذا �سيدفع جارتها جنوبا اىل
م��وا���ص��ل��ة ال��ب��ح��ث الأ����س���ا����س���ي يف
ه��ذا امل��ج��ال� ،إىل جانب �إ�سرائيل
و�إيران ،كما ورد يف تقرير حديث
للكونغر�س الأمريكي.

لن تتخلف الواليات ا
ملتحدة عن الركب
م����اذا ع���ن ال���والي���ات املتحدة؟
مل تن�شر حتى الآن �أ�سلحة تفوق
�سرعة ال�صوت ،على عك�س رو�سيا
وال�����ص�ين ،ل��ك��ن مي��ك��ن��ه��ا اللحاق
بالركب ب�سرعة ،مع ما ال يقل عن
�ستة برامج لتطوير ال�صواريخ،
مثل الطائرات ال�شراعية ،بع�ضها

ال�صاروخ الأ�سرع من ال�صوت هوا�سونغ 8 -الكوري ال�شمايل

بوتني ي�شاهد جتربة �صاروخ �أفنغارد يف مركز التحكم بوزارة الدفاع
•• عوا�صم-وكاالت

�سباق مدمر يف مرحلته االوىل

بحلول عام  .2025وقد افتتح
�أحد مزودي الأ�سلحة الرئي�سيني،
ل��وك��ه��ي��د م����ارت����ن ،وح������دة �إن���ت���اج
خم�ص�صة ،يف �أالب���ام���ا ،يف �أوائل
�أكتوبر .ويف احل��ادي والع�شرين،
�أعلنت البحرية الأمريكية جناح
االخ���ت���ب���ارات يف ف�يرج��ي��ن��ي��ا على
من��اذج �أول��ي��ة م��ن �صواريخ تفوق
�سرعتها �سرعة ال�صوت .لكن يف

ال�����ت�����وت�����ر
ال�������ش���دي���د
ب�ي�ن ال��ق��وى
العظمى يحول
دون بدء حوار
ا�ســــرتاتيجي
ح�����ول ه���ذه
الأ����س���ل���ح���ة

اليوم التايل ،اع�ترف البنتاغون
ب��ال��ف�����ش��ل يف اخ���ت���ب���ار �����ص����اروخ يف
�أال����س���ك���ا .و����س���ب���ق ،يف �أب����ري����ل ،ان
ك��ان �أول اختبار �شامل للطائرة
ال�����ش��راع��ي��ة “�إيه �آر �آر دبليو”
املحمولة جواً ،فا�شال.
«�إن حقيقة �أن رو�سيا �أخذت زمام
املبادرة يجب �أن يو�ضع يف االعتبار،
لأن هناك فر ًقا بني الإعالن عن
ن�شر �آلة و�إنتاجها ال�ضخم ،والذي
ق���د ي��ك��ون م��ك��ل�� ًف��ا ل��ل��غ��اي��ة ،يقول
بنجامني هاوتكوفريتور ،الباحث
يف م�ؤ�س�سة البحث اال�سرتاتيجي،
عموما ،يظل اال�ستثمار الأمريكي
يف البحث وال��ت��ط��وي��ر الع�سكري
�أع����ل����ى ب��ك��ث�ير م����ن ا�ستثمارات
الآخرين».
ف�سر الت�أخري الأمريكي
رمبا ُي ّ
يف ت�صنيع �أ�سلحة ت��ف��وق �سرعة
ال�صوت بالأ�سئلة ح��ول امل�صلحة
وال���ف���ائ���دة م���ن ت��ط��وي��ر متقدم
ل��ه��ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن ناحية
ال������ردع ،ب��ي��ن��م��ا ت��ظ��ل ال�صواريخ
ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة ف���اع���ل���ة“ .الدروع
امل�����ض��ادة لل�صواريخ ال��ت��ي تهدف
�إىل احل���م���اي���ة م����ن ال�صواريخ
ب��ع��ي��دة امل�����دى مل ت��ك��ن موثوقة
مت��ا ًم��ا حتى الآن ،حتى ل��و كانت
بن�سبة  90باملائة فقط ،يو�ضح
ج��وزي��ف ه��ي�نروت�ين ،ال��ب��اح��ث يف

ر�سم تو�ضيحي قدمته القوات اجلوية الأمريكية ل�صاروخ جتريبي ا�سرع من ال�صوت

ميلي�شيات �إيران حتاول قلب نتائج االنتخابات العراقية بالفو�ضى

حت��ت��دم �أزم����ة االن��ت��خ��اب��ات ال��ع��راق��ي��ة مع
���س��ع��ي ال��ف�����ص��ائ��ل امل��وال��ي��ة لإي�����ران لقلب
ال��ن��ت��ائ��ج ع�ب�ر االح���ت���ج���اج���ات امل�ستمرة
وتلفيق التهم للمفو�ضية العليا وابتزازها من �أجل �إعادة عمليات الفرز يدوياً ،التي
�أثبتت فوز التيار ال�صدري ب�أغلبية الأ���ص��وات .ووف��ق �صحف عربية �صادرة �أم�س
ال�سبت ،ف�إن ا�شتباكات دامية وقعت يف املنطقة اخل�ضراء ببغداد بني �أن�صار الف�صائل
الراف�ضة لنتائج االنتخابات وقوى الأمن ،ما �أ�سفر عن وقوع قتلى وجرحى ،و�سط
حت��ذي��رات من اقتتال �شيعي�-شيعي .وي��رى مراقبون� ،أن اخل�سارة التي �سجلها
“احل�شد ال�شعبي” بح�سب النتائج الأولية تعود �إىل خيبة �أمل ناخبيه من �أدائه
ال�سيا�سي و�إخفاقه يف تلبية تطلعاتهم ،بالإ�ضافة �إىل العنف واملمار�سات القمعية
املن�سوبة للف�صائل املكونة للح�شد ،وفقاً ملا ذكرته �صحيفة “ال�شرق الأو�سط” .ويف
املقابل ،ح�صد التيار ال�صدري بزعامة رجل الدين ال�شيعي مقتدى ال�صدر� ،أكرث
من  70مقعداً وف��ق النتائج الأول��ي��ة ،ما يجعله يف الطليعة .لكن اختيار رئي�س
للحكومة وت�شكل الكتل ال�سيا�سية والتحالفات يف ال�برمل��ان اجل��دي��د ق��د يتطلب

وقتاً طوي ًال ،فيما يجري ال�صدر حالياً لقاءات مع قوى �سنية وكردية يف بغداد.
و�أكدت ال�صحيفة� ،أن اخلا�سرين يف االنتخابات �أ�صدروا يوم �أول �أول �أم�س اخلمي�س
بياناً �أعلنوا فيه عن خطوات ت�صعيدية عرب ما �سمّوه “جمعة الفر�صة الأخرية”.
وبينما انطلقت مظاهرات ب��د�أت �سلمية �صباحاً ف�إنها حتولت �إىل مواجهات بعد
الظهر ،ب��د�أت على �أثرها املخاوف ت�شتد من �أن تتحول �إىل �صدام �شيعي�-شيعي.
وك��ان ع��دد م��ن زع��ام��ات ال�شيعة ب���د�أوا ح��راك��اً لتطويق الأزم���ة ���س��واء ع�بر �إ�صدار
بيانات �أو تغريدات �أو عرب ات�صاالت مع خمتلف الأطراف الراف�ضة من �أجل �سحب
املتظاهرين .وكانت املظاهرات امتدت من العا�صمة العراقية بغداد �إىل عدد من
املحافظات العراقية ،ال �سيما الو�سطى واجلنوبية التي يخ�شى يف حال ا�ستمرارها
�أن تعيد �سيناريو مظاهرات �أكتوبر (ت�شرين الأول)  ،2019لكن بن�سخة �أكرث عنفاً
بني الأحزاب والقوى ال�شيعية هذه املرة .وقالت م�صادر �سيا�سية عراقية ل�صحيفة
“العرب”� ،إن الأحزاب املن�ضوية يف “الإطار التن�سيقي” التي خ�سرت يف االنتخابات

م��ع��ه��د اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة املقارنة،
خ���ا����ص���ة �أن ع������دد ال�������ص���واري���خ
االع�ت�را����ض���ي���ة ي��ظ��ل �أق�����ل بكثري
من ع��دد ال��ر�ؤو���س احلربية التي
ميكن �إطالقها”  1625 -ر� ًأ�سا
ن��وو ًي��ا ن�شرتها رو�سيا ،و1800
ر�أ� ً���س���ا ن���ووي���ة ن�����ش��رت��ه��ا الواليات
امل��ت��ح��دة ،وف��ق �آخ��ر تقرير �صادر
ع���ن م��ع��ه��د ���س��ت��وك��ه��ومل ال����دويل
لأبحاث ال�سالم .ال ي��زال لردع
ال�صواريخ البالي�ستية م�ستقبل
م�شرق ...و”هذا هو ال�سبب يف �أن
ً
حتفظا عندما
الع�سكريني �أك�ثر
يتعلق الأمر بالفائدة العملياتية
ل�ل��أن���ظ���م���ة ال���ت���ي ت���ف���وق �سرعة
ال�������ص���وت���� ،س���واء ك���ان���ت طائرات
�شراعية �أو �صواريخ كروز” ،ي�ؤكد
بنيامني هوتكوفريتور .لكن من
الوا�ضح �أن هذا ال يبطئ طموحات
بكني ومو�سكو وغريهما.
و”حتى ال ي����������ؤدي تطوير
�أن���ظ���م���ة ت���ف���وق ����س���رع���ة ال�صوت
�إىل املخاطرة بتغيري اال�ستقرار
اال�سرتاتيجي بني القوى� ،سيكون
من ال�ضروري �إطالق حوار حول
ن�����ش��ره��ا وا����س���ت���خ���دام���ه���ا ،يقول
الباحث� .إال �أن التوترات �شديدة
ل��ل��غ��اي��ة ب�ي�ن ال����والي����ات املتحدة،
وال�صني ورو�سيا ،حتول دون بدء
مثل هذا النقا�ش اال�سرتاتيجي».
يف مراحله الأوىل ،ال يزال �سباق
الت�سلح ب�أ�سلحة �أ�سرع من ال�صوت
لي�س على و�شك االنتهاء.
عن الك�سربي�س

ف�شلت يف حتريك ال�شارع ب�أعداد كبرية بهدف ال�ضغط على زعيم التيار ال�صدري
مقتدى ال�صدر ،احلائز على �أكرب كتلة يف االنتخابات ،لتح�سني �شروط التفاو�ض
حول مكا�سبها يف احلكومة اجلديدة ،و�أردف��ت قائلة �إن “هذه الأح��زاب ب��د ًال من
�إثبات قوتها ك�شفت عن حمدودية عمقها ال�شعبي ،حيث مل يكن احل�ضور باحلجم
الذي كانت تخطط له» .و�أ�ضافت هذه امل�صادر� ،أن اجلهة الثانية املعنية بال�ضغط
ه��ي مفو�ضية االنتخابات ،وذل��ك بهدف دفعها �إىل تغيري النتائج خ�لال عملية
العد اليدوي اجلديد التي يراد من خاللها �إع��ادة ت�شكيل اخلارطة التي �أنتجتها
االن��ت��خ��اب��ات لت�ضع ه��ذه الأح����زاب يف م��وق��ع الكتلة ال��ت��ي ال غنى عنها يف ت�شكيل
احلكومة القادمة� .أطلق حتالف الفتح الذي مي ّثل احل�شد ال�شعبي تهديدات وا�ضحة
ملفو�ضية االنتخابات ملوحاً ب�إ�سقاطها م��ن خ�لال االحتجاجات ،لكن مراقبني
حمليني يقولون �إن �أحزاب “الإطار التن�سيقي” تتخفى وراء �صورة احل�شد ال�شعبي
كميلي�شيا متار�س العنف من �أجل التغطية على تراجعها ،و�إن التظاهرات هي �أق�صى

ما ميكن �أن ي�ضغط به �أن�صارها ،و�إنهم
عاجزون عن الت�صعيد .وي�ضم “الإطار
التن�سيقي” قوى �سيا�سية وف�صائل من
�أبرزها دولة القانون برئا�سة نوري املالكي
وحت��ال��ف الفتح ال��ذي يجمع ميلي�شيات
احل�شد ال�شعبي بزعامة هادي العامري .يقول الكاتب من�صور �سامي يف مقال له
ب�صحيفة “�صوت العراق”� ،إن �ضعف الدولة العراقية حالياً وبعد �سقوط نظام
�صدام حتديداً �شجع دول اجلوار للتدخل ال�سافر يف �ش�ؤونه ،فمث ًال �إيران من خالل
ميلي�شياتها املتعددة يف العراق ،التي �شكلت �سيطرات لتعتمد عليها يف التمويل قد
ت�صل �إىل مليون دوالر يومياً ،منها�“ :سيطرة ال�صفرة ،ومنفذ �سومر ،و�سيطرة
التاجي ،و�سيطرة ال�شعب ،و�سيطرة احل�سينية ،و�سيطرة اليو�سفية” .وتعترب هذه
ال�سيطرات �آبار نفط فوق الأر�ض متتد على كل خارطة البالد .وي�ضيف الكاتب،
�أما تركيا فلها مواقع ع�سكرية يف �شمال العراق بحجة مطاردة حزب العمال الكردي
وهذه املواقع هي“ :خممور و�سنجار وجبل قنديل وحاكورك وزاب وافا�شني با�سيان
وهفتانني” ،ولرتكيا �أهداف �أخرى اقت�صادية وتو�سعية و�أطماع ا�ستعمارية لتحقيق
�أحالم الإمرباطورية العثمانية وال�ضغط على العراق.
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برعاية ال�شيخة لطيفة بنت حممد

انطالق الن�سخة ال�سابعة من �أ�سبوع دبي للت�صميم بال�شراكة اال�سرتاتيجية مع حي دبي للت�صميم
•• دبي-الفجر:

14

حتت رعاية كرمية من �سمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم،
رئي�سة هيئة الثقافة والفنون يف دبي ،تنطلق الأ�سبوع القادم فعاليات �أ�سبوع
دب��ي للت�صميم ،امل��ه��رج��ان الإب���داع���ي الأك�ب�ر على م�ستوى املنطقة ،وذلك
حي دبي للت�صميم .وت�ستمر فعاليات الن�سخة
بال�شراكة اال�سرتاتيجية مع ّ
ال�سابعة من املهرجان بني  8حتى  13نوفمرب اجل��اري لت�سهم يف تر�سيخ
مكانة دب��ي على خارطة الثقافة والفنون حيث �أدرجتها اليوني�سكو �ضمن
�شبكة املدن العاملية املبدعة.
وب�صفته مركزاً رائداً يف جماالت الت�صميم والفن ،ي�سعى حي دبي للت�صميم

با�ستمرار ع��ن ط��رق ج��دي��دة لتمكني املجتمع الإب��داع��ي ،وت��وف�ير منظومة
ت�ستقطب امل��واه��ب وال��ط��اق��ات املبدعة ومتنحها فر�ص ًة خل��و���ض التجارب
وتبادل اخل�برات بهدف النمو وموا�صلة طريق النجاح ،ومبا يعزز جاذبية
دبي مركزاً عاملياً للثقافة وحا�ضنة للإبداع وملتقى للمواهب.
وبهذه املنا�سبة قالت خديجة الب�ستكي ،املديرة التنفيذية حلي دبي للت�صميم:
“ب�صفتنا �شريكاً ا�سرتاتيجياً لأ�سبوع دبي للت�صميم ،ي�سعدنا تقدمي احلدث
وغنى يف املنطقة احتفا ًء بالت�صميم والإبداع».
الفني والثقايف الأكرث تنوعاً ً
و�أ�ضافت“ :ميثل املهرجان فر�صة للم�صممني الطموحني من جميع �أنحاء
العامل لاللتقاء وتبادل اخلربات واالطالع على كل ما هو جديد يف جممعنا
الإبداعي ،مما ي�سهم يف دعم جهودنا الرامية ال�ستقطاب املزيد من املواهب

وال�شركات يف جم��االت الت�صميم والفنون ومتكينهم من حتويل �أفكارهم
و�شغفهم �إىل واق��ع و�إجن����ازات ملمو�سة» .وي�صاحب احل��دث �إق��ام��ة فعالية
“ d3:2040للهند�سة املعمارية” والتي تعد الن�سخة الثانية من “امللتقى
الإقليمي للهند�سة املعمارية” الذي نظمه حي دبي للت�صميم العام املا�ضي.
�ستقدم الفعالية ع��رو���ض��اً و�أع��م��ا ًال متعددة الو�سائط م��ن ت��ق��دمي �شركات
الهند�سة املعمارية “بريق” و”دباغ” و” �آر �إم جي �إم دبي” و”مينا ميدل
�إي�ست �آركيتيكت�شر نت ورك” و”طارق خيال ديزاين بارترنز” التي �ستقدم
ت�صورها ملالمح مدينة دبي خالل الع�شرين عاماً املقبلة من خالل تطبيقات
اال�ستدامة التي ت�ضمن معي�شة �أكرث رفاهية وجودة للم�ستقبل.
كما ت�ستعر�ض من�صة «� »Underscoreأعماال مبتكرة ومناذج رائعة ل�سبل

تبني حلول التكنولوجيا يف الت�صاميم ،وبهذا الإطار يناق�ش امل�صممون �أهمية
االرتقاء بالت�صاميم واالجتاه نحو اعتماد �أبرز حلول التكنولوجيا من �أجل
تقدمي منتجات �أكرث �شمولية وفعالية ومتيز ،وذلك �ضمن �سل�سلة من ور�ش
العمل التي يقدمها رواد الأعمال وال�شركات النا�شئة يف حا�ضنة الأعمالin5
للت�صميم والتي تتخذ من حي دبي للت�صميم مقراً لها.
وت�ضم جمموعة ال�شركات التي ت�ستهدف �إب���راز ه��ذا اجلانب احليوي من
الت�صاميم كل من “كي دي �إ�س يف” ،و”نيو املعمارية” ،و”�إن واي �إك�س �أو
فيجيناري دزاين” ،و”�شذى عي�سى” ،و”�سني مني للديكورات الداخلية”،
و”�ستيلك�س �آن��د �أو���ش لـ �أمبري” وغريها من امل�شاريع املرتبطة مبجاالت
الثقافة والأعمال اليدوية واال�ستدامة.

جلنة الـ  33مبادرة تعلن �إجناز  % 100من املرحلة الأوىل من خطة التعايف والنهو�ض االقت�صادي و % 50من املرحلة الثانية

بن طوق :بدعم القيادة الر�شيدة ..االقت�صاد الوطني يف و�ضع قوي وجاهزية
عالية للم�ستقبل ..ومت جتاوز مرحلة التعايف �إىل مرحلة النمو يف م�ؤ�شرات اقت�صادية حيوية
•• �أبوظبي-وام:

�أكد معايل عبد اهلل بن طوق امل��ري ،وزير
االقت�صاد على موا�صلة االقت�صاد الوطني
 بف�ضل ال��دع��م ال�لاحم��دود م��ن القيادةالر�شيدة حتقيق نتائج �إيجابية ومعدالت
�سريعة وقيا�سية يف التعايف والنمو والعبور
الآمن وامل�ستقر �إىل مرحلة ما بعد كوفيد-
.19
و�أ�شار �إىل �أن خطة املبادرات الـ  33لعبت
دور ًا حم��وري � ًا يف حتقيق ن��ت��ائ��ج مب�شرة
وواع����دة يف معظم م ��ؤ���ش��رات االقت�صاد
و�أو�ضح معايل بن طوق انه مع �إجناز
املرحلة الأوىل بن�سبة  100%وما
يقارب  50%من م��ب��ادرات املرحلة
ال���ث���ان���ي���ة م����ن ه������ذه اخل����ط����ة ،جنح
االقت�صاد الوطني يف حتقيق معدالت
منو تفوق م�ستويات ما قبل اجلائحة
يف ال��ع��دي��د م��ن امل����ؤ����ش���رات والأرق�����ام
وب��ات يف و�ضع ق��وي وجاهزية عالية
للم�ستقبل ،وه��ذا يعك�س كفاءة هذه
امل���ب���ادرات وق����وة الأداء االقت�صادي
ويو�ضح �أننا جتاوزنا مرحلة التعايف
ودخلنا يف مرحلة النمو يف العديد
م����ن ال����ق����ط����اع����ات ،وه�����و م����ا نلم�س
ترجمته العملية يف الن�شاط املتزايد
ال�����ذي ت�����ش��ه��ده خم��ت��ل��ف الأن�شطة
والأع���م���ال واحل��ي��وي��ة ال��ت��ي ي�شهدها
امل��ن��اخ االقت�صادي و�أن�شطة التجارة
وال�����س��ي��اح��ة واال���س��ت��ث��م��ار يف الدولة
ال��ي��وم ،والإق���ب���ال ال��وا���س��ع م��ن وفود
ال���ع���امل ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف �إك�����س��ب��و دبي
.2020
و�أ�شار معايل وزير االقت�صاد �إىل �أن
اخلطة �سرتكز �أك�ثر خ�لال املرحلة
املقبلة على ت�سريع امل�سار التنموي
امل�����س��ت��دام ال���ذي ت��ق��وده ال��دول��ة وفق
ر�ؤي����ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة للم�ستقبل
وا����س���ت���ن���اداً �إىل م���ب���ادئ اخلم�سني،
وذل��ك من خ�لال م��ب��ادرات ت�ستهدف
تنمية املعرفة واالبتكار وتعزيز دور
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ب��ح��ث والتطوير
وال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي يف االقت�صاد
وم�����واك�����ب�����ة اجت�������اه�������ات امل�ستقبل
وقطاعات االقت�صاد اجلديد والنمو
الأخ�ضر وامل�ستدام وت�شجيع املواهب
وال����ك����ف����اءات وج������ذب اال�ستثمارات
النوعية التي ت�صب يف التحول نحو
منوذج اقت�صادي جديد �أكرث مرونة
وا�ستدامة.
و�أ���ض��اف ب��ن ط��وق ان اللجنة عملت
ب���ال�������ش���راك���ة م����ع خم���ت���ل���ف اجل���ه���ات
احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة خ��ل�ال الأ�شهر
املا�ضية على الربط بني املبادرات الـ
 33وم�شاريع اخلم�سني التي �أعلنت
عنها حكومة دولة الإم��ارات م�ؤخراً،
ومت ت�ضمني عدد من مبادرات اخلطة
حت����ت م���ظ���ل���ة م�������ش���اري���ع اخلم�سني

وم��ن��اخ الأع���م���ال يف ال���دول���ة ،مدعومة
باجلهود الوطنية التي مت اتباعها للت�صدي
للجائحة من خالل اللقاحات والفحو�ص
على ن��ط��اق وا���س��ع وتطبيق الإج����راءات
االح�ترازي��ة ال�صحيحة وامل��ت��وازن��ة ورفع
جاهزية القطاع ال�صحي ،ما ي�ؤكد الر�ؤية
الواعية واال�ستباقية لقيادتنا الر�شيدة
املوجه الرئي�سي يف �صياغة هذه
التي كانت ِّ
اخلطة املرنة واملتكاملة وحتديد مبادراتها
التي نلم�س اليوم ثمرتها الناجحة على
االقت�صاد الوطني وعلى مكانة وتناف�سية
ال���دول���ة ك��وج��ه��ة م�����س��ت��دام��ة ل�ل�أع��م��ال

واال�ستثمار واملواهب وامل�شاريع الريادية
�إقليمي ًا وعاملي ًا .جاء ذلك خالل تر�ؤ�سه
االجتماع الثالث للجنة تن�سيق ومتابعة
تنفيذ اخلطة االقت�صادية العامة للتعايف
والنهو�ض املكونة من  33مبادرة جلنة الـ
 33مبادرة الذي عقد افرتا�ضي ًا بع�ضوية
وح�ضور معايل الدكتور عبد الرحمن عبد
املنان العور وزير املوارد الب�شرية والتوطني،
ومعايل الدكتور �أحمد بالهول الفال�سي وزير
دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة ،ومعايل الدكتور ثاين بن �أحمد
الزيودي وزي��ر دول��ة للتجارة اخلارجية،

� -أحمد بالهول :جهود جلنة التعايف مثلت حمرك ًا رئي�سي ًا لتحقيق االنتعا�ش والنمو االقت�صادي والت�أ�سي�س مل�سار �إمنائي طويل الأمد للمرحلة ا ًملقبلة

 ثاين الزيودي :نتطلع �إىل فتح �أ�سواق عاملية جديدة وحتقيق مزيد من النمو يف التجارة اخلارجية يف مرحلة ما بعد كوفيد لدعم ا�ستعدادات الدولة للخم�سني عاما املقبلة� -سارة الأمريي :النتائج الإيجابية تعك�س التوجيهات ال�سديدة للقيادة الر�شيدة لت�سريع التعايف االقت�صادي من تداعيات جائحة كوفيد19-

 عبد اهلل الب�سطي :اقت�صاد الإمارات ا�ستطاع جتاوز العديد من التحديات والأزمات التي واجهها االقت�صاد العاملي بر�ؤية قيادة ت�ؤمن بانتهاز الفر�ص من الأزماتب�صورة تكاملية وم��درو���س��ة تن�سجم
مع ر�ؤية وتوجيهات القيادة الر�شيدة
للم�ستقبل ،وم���ع ا���س��ت��م��رار جهودنا
ال�ستكمال مبادرات املرحلتني الثانية
والثالثة من اخلطة املبادرات الـ ،33
وب���ال���ت���وازي م���ع ال��ف��ر���ص التنموية
والآثار الإيجابية ال�ست�ضافة معر�ض
�إك�سبو  2020على املديني القريب
والبعيد ،ف�إننا ننظر ب�إيجابية وتفا�ؤل
للمرحلة املقبلة ونتوقع �أن تثمر هذه
اجل��ه��ود ع��ن م��ع��دالت من��و �أع��ل��ى يف
خمتلف جم��االت العمل االقت�صادي
وقطاعات الأع��م��ال ..منوهاً بالعمل
ال�����د�ؤوب ال���ذي ت��ب��ذل��ه جل��ن��ة ال���ـ 33
م���ب���ادرة واجل���ه���ات الأع�������ض���اء وفرق
ال��ع��م��ل مل��ت��اب��ع��ة ���س�ير ال��ت��ن��ف��ي��ذ وفق
الآليات والأطر املحددة.
وا�ستعر�ضت اللجنة �سري العمل يف
تنفيذ حزمة امل��ب��ادرات املرنة الـ 33
خلطة التعايف والنهو�ض االقت�صادي
وج��ه��ود اجل��ه��ات الأع�����ض��اء يف �إجناز
م���ب���ادرات���ه���ا وف�����ق امل����راح����ل الثالث
املعتمدة للخطة والتي �أجن��زت منها
ن���ح���و  20م����ب����ادرة م���ن���ذ �إطالقها
وحتى اليوم ،حيث ا�ستهدفت املرحلة
الأوىل ح��م��اي��ة االق��ت�����ص��اد وتوفري
ال��دع��م ال��ف��وري لبيئة الأع��م��ال من
�آث������ار اجل���ائ���ح���ة ،ومت االن���ت���ه���اء من
تنفيذ م��ب��ادرات ه��ذه املرحلة بن�سبة
 100%وعددها  14مبادرة ،فيما
رك��زت م��ب��ادرات املرحلة الثانية على
متكني التعايف االقت�صادي ال�سريع،
و�أعلنت اللجنة االنتهاء م��ن تنفيذ

م��ا ي��ق��ارب  50%م��ن ه��ذه املرحلة
وبواقع  6م��ب��ادرات ،فيما ا�ستهدفت
م����ب����ادرات امل���رح���ل���ة ال��ث��ال��ث��ة توفري
ال���دع���م امل��ت��ك��ام��ل وا���س��ت��دام��ة النمو
الطويل الأم���د لالقت�صاد الوطني،
وق��د �أو���ض��ح��ت اللجنة �أن���ه مت البدء
بتنفيذ عدد من مبادرات هذه املرحلة
و�سيتم الإعالن عن نتائجها قريباً.
َّ
واط��ل��ع��ت اللجنة �أي�����ض��اً على عر�ض
ح���ول خم��رج��ات م��ا مت تطبيقه من
م�����ب�����ادرات وم�������ش���اري���ع اخل���ط���ة على
االقت�صاد الوطني حتى الآن ،حيث
�أو���ض��ح��ت ال��ن��ت��ائ��ج حت��ق��ي��ق معدالت
منو �إيجابية يف العديد من م�ؤ�شرات
االقت�صاد الكلي ،مبا يف ذلك تقديرات
من�����و ال�����ن�����اجت امل���ح���ل���ي الإج������م������ايل،
وم����ؤ����ش���رات ال���ت���ج���ارة ،واال�ستثمار،
وت����أ����س���ي�������س وت�������س���ج���ي���ل ال�������ش���رك���ات،
وت���راخ���ي�������ص ال���ع���م���ل ،والإي�����������رادات
احل���ك���وم���ي���ة امل���رت���ب���ط���ة بالن�شاط
االق��ت�����ص��ادي ،وال�����س��ي��اح��ة ،وغريها.
وقد �شهد االجتماع ا�ستعرا�ضاً لعدد
من الأرقام والإح�صاءات التي تعك�س
�أث�����ر خ��ط��ة امل�����ب�����ادرات ال����ـ  33على
م�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي الرئي�سية،
ومن �أهمها :توقع منو الناجت املحلي
الإج���م���ايل ل��ل��دول��ة بن�سبة  2%يف
ن��ه��اي��ة ع���ام  2021وف���ق تقديرات
امل�صرف املركزي ،وبن�سبة  4.2%يف
عام  .2022و جذب  20مليار دوالر
م���ن ت��دف��ق��ات اال���س��ت��ث��م��ار الأجنبي
املبا�شر للدولة يف عام  2020بنمو
 11.24%م��ق��ارن��ة ب��ع��ام .2019

�إ�ضافة اىل حتقيق  13.4%منواً يف
ال�صادرات الوطنية غري النفطية يف
 2020مقارنة ب��ـ  ،2019وخالل
ال���ف�ت�رة م���ن ي��ن��اي��ر ح��ت��ى �أغ�سط�س
 2021حققت هذه ال�صادرات منواً
بن�سبة  33%م��ق��ارن��ة م��ع الفرتة
ن��ف�����س��ه��ا م���ن ع����ام  2020وبن�سبة
 40%مقارنة مع الفرتة نف�سها من
عام .2019
ك��م��ا من���ا ع����دد ال�����ش��رك��ات اجلديدة
امل�سجلة بالدولة يف  2020بن�سبة
 4%مقارنة بعام  .2019وخالل
الفرتة يناير حتى �سبتمرب 2021
حقق ع��دد ال�شركات اجل��دي��دة منواً
ب��ن�����س��ب��ة ت��ق��رب م���ن  47%مقارنة
ب���ال���ف�ت�رة ذات���ه���ا م���ن ع����ام ،2020
وبن�سبة ت��زي��د ع��ل��ى  57%مقارنة
ب��ال��ف�ترة ذات���ه���ا م���ن  .2019و مت
�إ���ص��دار  1.15مليون ت�صريح عمل
خالل الفرتة من يناير حتى �سبتمرب
 2021بنمو  62%مقارنة بالفرتة
ذاتها من  ،2020وبن�سبة منو 1%
عن الفرتة نف�سها من .2019
و ح���ق���ق���ت الإي��������������رادات احلكومية
املرتبطة باحلركة االقت�صادية منواً
بن�سبة  33%يف الن�صف الأول من
عام  2021مقارنة بالفرتة نف�سها
من العام املا�ضي.
ا���س��ت��ق��ب��ل��ت امل���ن�������ش����آت ال��ف��ن��دق��ي��ة يف
الدولة �أك�ثر من  10ماليني نزيل
خالل الفرتة من يناير حتى يوليو
 ،2021بنمو ن�سبته  22%مقارنة
بالفرتة نف�سها من .2020

�إغالق باب الت�سجيل وبدء مرحلة فرز وتقييم الطلبات امل�شاركة

غرفة ال�شارقة� :أكرث من  120من�ش�أة اقت�صادية تقدمت بطلبات الرت�شح جلائزة ال�شارقة للتميز
•• ال�شارقة-الفجر::

�أعلنت غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة
عن ا�ستقبال م�شاركات �أكرث من 120
من�ش�أة اقت�صادية ودائ��رة حملية �إىل
جانب عدد من رواد الأعمال و�إغالق
ب����اب ال��ت�����س��ج��ي��ل ل����ل����دورة -2020
 2021جل��ائ��زة ال�����ش��ارق��ة للتميز،
والتي �سيتم الإع�ل�ان عن الفائزين
بها يف احلفل ال�سنوي الذي �ستنظمه
ال��غ��رف��ة يف م��رك��ز �إك�����س��ب��و ال�شارقة
خ�لال �شهر ف�براي��ر  .2022و�أفاد
جمل�س �أم��ن��اء اجل��ائ��زة ببدء مرحلة
ف��رز وتقييم الطلبات والتي �ستنفذ
م���ن ق��ب��ل ن��خ��ب��ة م���ن امل��خ��ت�����ص�ين يف
عمليات التقييم ومراجعة البيانات
والتقارير املقدمة للت�أكد من مدى
توافق �آليات ومعايري عمل اجلهات

ومعايل �سارة بنت يو�سف الأم�يري وزيرة
دول���ة للتكنولوجيا امل��ت��ق��دم��ة ،ومعايل
عمر �سلطان العلماء وزي��ر دول��ة للذكاء
اال�صطناعي واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات
العمل عن بعد ،ومعايل عبد اهلل الب�سطي
الأمني العام للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي،
و�سعادة يون�س خوري وكيل وزارة املالية،
و�سعادة �إبراهيم عبيد الزعابي م�ساعد
م�صرف الإمارات املركزي لل�سيا�سة النقدية
واال�ستقرار امل��ايل ،و�سعادة �سيف �سعيد
غبا�ش الأم�ي�ن ال��ع��ام للمجل�س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي.

امل�������ش���ارك���ة م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات و�شروط
فئات اجلائزة للدورة احلالية والتي
تت�ضمن الفئة الرئي�سية وهي جائزة
ال�����ش��ارق��ة للتميز ،وج��ائ��زة ال�شارقة
ل��ل��م�����ش��اري��ع ال�����ص��غ�يرة واملتو�سطة،
وج���ائ���زة ال�����ش��ارق��ة ل�����رواد الأعمال،
وجائزة ال�شارقة اخل�ضراء ،وجائزة
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��م�����س���ؤول��ي��ة املجتمعية،
وج���ائ���زة ال�����ش��ارق��ة لأف�����ض��ل من�ش�أة
مطابقة للمعايري الأم��ن��ي��ة .و�أكدت
ندى الهاجري املن�سق العام للجائزة
�أن جائزة ال�شارقة للتميز تتو�سع عاماً
بعد ع��ام يف نوعية وحجم امل�شاركات
ال���ت���ي ت�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا م���ا ي����ؤك���د املكانة
ال��رائ��دة التي حققتها ه��ذه اجلائزة
التي تعد �إحدى �أبرز مبادرات غرفة
جتارة و�صناعة ال�شارقة ،الرامية �إىل
ت�شجيع اعتماد �أف�ضل معايري اجلودة

وممار�سات الأعمال ،ودعم وم�ساندة
رواد الأع���م���ال� ،إىل ج��ان��ب م�ساعدة
���ش��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص لتح�سني
�أدائ����ه����ا وم�����س��ت��وى ج�����ودة خدماتها
وتطوير م�س�ؤوليتها جت��اه املجتمع،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ت�شجيع املمار�سات
ال�صديقة للبيئة وتعزيز دور املن�ش�آت
االق��ت�����ص��ادي��ة يف دف��ع عجلة التنمية
امل�ستدامة .و�أ���ش��ارت ن��دى الهاجري
�إىل �أن عمليات فرز وتقييم الطلبات
امل�شاركة يف اجل��ائ��زة التي تعتمد يف
فئتها الرئي�سية على من��وذج التميز
اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة الأوروب��ي��ة لإدارة
اجلودة  EFQMالذي يُعترب �إطاراً
�إدارياً �شام ًال ي�ستخدمه �أكرث من 30
�أل��ف �شركة ك�برى يف خمتلف �أنحاء
العامل� ،ست�ستمر حتى يناير 2022
 ،ل��ي��ت��م ب��ع��د ذل���ك ال���ب���دء يف مرحلة

ال��ت��ح��ك��ي��م ل��ل��م��ر���ش��ح�ين النهائيني
وذل��ك وفق منهجيات حتكيم تواكب
�أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة و�أح���دث
من��اذج التقييم امل�ؤ�س�سي ،ا�ستعداداً
لإع�لان �إ�سماء الفائزين وتكرميهم
خالل احلفل اخلتامي.

وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال م���ع���ايل الدكتور
�أحمد بالهول الفال�سي ،وزي��ر دولة
لريادة الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية
وامل��ت��و���س��ط��ة :م��ث��ل��ت ج��ه��ود اللجنة
حم��رك��اً رئي�سياً لتحقيق االنتعا�ش
وال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي خ�ل�ال املرحلة
امل��ا���ض��ي��ة وال��ت���أ���س��ي�����س مل�����س��ار �إمنائي
ط���وي���ل الأم�������د ل��ل��م��رح��ل��ة املقبلة،
وتوجهت العديد من مبادرات اللجنة
نحو حتفيز االبتكار وري��ادة الأعمال
ودع��م امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
يف الدولة وتنميتها لت�صبح �شركات
قوية وكبرية وحتقق جناحاً جتارياً
وا���س��ت��ث��م��اري��اً يف خم��ت��ل��ف املجاالت،
وخ��ا���ص��ة يف ال��ق��ط��اع��ات امل�ستقبلية
وذات القيمة امل�ضافة.
ك���م���ا مت ت��ن��ف��ي��ذ م������ب������ادرات رائ������دة
وم��ث��م��رة ل��دع��م ال��ق��ط��اع ال�سياحي
وه��و ما ن�شهد نتيجته املثمرة اليوم
من خالل معدالت الإ�شغال العالية
التي ت�شهدها فنادق الدولة �سواء من
امل��واط��ن�ين وامل��ق��ي��م�ين �أو م��ن ال���زوار
ال����دول����ي��ي�ن ،وخ���ا����ص���ة م����ع انطالق
�أع�����م�����ال م���ع���ر����ض �إك�������س���ب���و 2020
باعتباره احلدث العاملي الأبرز الذي
ي�ستقطب الوفود الر�سمية والتجارية
وجمتمعات الأعمال وال�شركات ورواد
الأعمال ،ف� ً
ضال عن الأفراد وال�سياح
من خمتلف �أنحاء العامل.
و ب����دوره �أك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ثاين
ب����ن �أح����م����د ال�����زي�����ودي ،وزي������ر دول����ة
ل��ل��ت��ج��ارة اخل���ارج���ي���ة� ،أن موا�صلة
اجل��ه��ود يف تنفيذ امل���ب���ادرات ال���ـ 33

انعك�ست ب�صورة �إيجابية على التعايف
ال�����س��ري��ع وال��ن��م��و اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي الذي
حققه االقت�صاد الوطني يف عدد من
امل�سارات ،وه��و ما ن�شهده من خالل
النتائج التي مت �إحرازها يف جماالت
ال��ت��ج��ارة واال���س��ت��ث��م��ار وغ�ي�ره���ا من
امل�ؤ�شرات التي تعك�س م�ستوى عالياً
م��ن ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة وال���زخ���م يف �أ�سواق
الدولة.
و�أ�����ض����اف م��ع��ال��ي��ه :ت��و���ض��ح النتائج
امل�سجلة حتى ال��ي��وم حتقيق قفزات
من����و ق��ي��ا���س��ي��ة يف ال���������ص����ادرات غري
النفطية ل��ل��دول��ة ،وك��ذل��ك يف جذب
اال���س��ت��ث��م��ارات وا�ستقطاب ال�شركات
اجلديدة �إىل بيئة الأعمال يف الدولة،
وم�����ع �إط���ل���اق م�������ش���اري���ع اخلم�سني
وا�ست�ضافة �إك�سبو  ،2020نتطلع
�إىل ف��ت��ح �أ�����س����واق ج���دي���دة لتحقيق
م���زي���د م���ن ال��ن��م��و مب���ق���وم���ات قوية
وم�ستدامة يف مرحلة ما بعد كوفيد
وبنظرة جديدة تن�سجم مع تطلعات
القيادة الر�شيدة وا�ستعدادات الدولة
للخم�سني ع��ام��اً املقبلة ،وخا�صة يف
جم����االت ت��ع��زي��ز جت����ارة ال���دول���ة مع
الأ����س���واق ال��ع��امل��ي��ة ،ودع����م جاذبيتها
ل�لا���س��ت��ث��م��ارات وال�����ش��رك��ات العاملية،
وا���س��ت��ق��ط��اب امل���واه���ب وال���ك���ف���اءات يف
ال��ق��ط��اع��ات اال�سرتاتيجية ،وه��و ما
ت�����ص��ب يف دع���م���ه م����ب����ادرات املرحلة
الثالثة من خطة التعايف والنهو�ض
االقت�صادي.
و م��ن ن��اح��ي��ت��ه��ا �أك����دت م��ع��ايل �سارة
ب��ن��ت ي��و���س��ف الأم��ي��ري ،وزي����رة دولة

للتكنولوجيا املتقدمة� ،أنه ان�سجاماً
م���ع ت��وج��ي��ه��ات ال���ق���ي���ادة الر�شيدة،
الداعمة لتحفيز التعاون والتكامل
ب�ي�ن اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة واخلا�صة
يف الدولة ،جنحت دول��ة الإم��ارات يف
ت�سريع �إج����راءات مواجهة تداعيات
ج���ائ���ح���ة كوفيد .19-و�أ������ش�����ارت
معاليها �إىل �أن ال����وزارة تلعب دوراً
رئي�ساً يف جهود التنفيذ الأمثل لهذه
املبادرات ،و�ضمن �شراكات نوعية مع
كبار الالعبني املحليني والدوليني يف
قطاع التكنولوجيا املتقدمة ،انطالقاً
م���ن الإع���ل���ان ع���ن اال�سرتاتيجية
ال��وط��ن��ي��ة لل�صناعة والتكنولوجيا
امل��ت��ق��دم��ة “م�شروع  300مليار”
ال���ت���ي ت���ه���دف �إىل ت��ط��وي��ر وحتفيز
ال��ق��ط��اع ال�صناعي ورف���ع م�ساهمته
يف الناجت املحلي الإجمايل من 133
مليار دره��م �إىل  300مليار درهم
بحلول عام  ،2031حيث نعمل لكي
يكون القطاع ال�صناعي مبثابة دعامة
مركزية يف امل�سرية التنموية للدولة
خالل اخلم�سني عاماً املقبلة.
ونوهت معاليها �إىل �أن الوزارة �أعلنت
حزمة من امل�شاريع التحفيزية �ضمن
“م�شاريع اخلم�سني” ،تت�ضمن
ب��رن��ام��ج القيمة ال��وط��ن��ي��ة امل�ضافة،
ال������ذي ���س��ي�����س��ه��م يف زي�������ادة الطلب
ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات ال�شركات
الإم����ارات����ي����ة وامل�����وردي�����ن وال�ت�روي���ج
ل���ق���درات ال�����ش��رك��ات امل��ح��ل��ي��ة ،وجذب
امل��زي��د م��ن اال���س��ت��ث��م��ارات الأجنبية
�إىل ال���ق���ط���اع ال�������ص���ن���اع���ي ،وكذلك

ب��رن��ام��ج ال��ث��ورة ال�صناعية الرابعة
“ال�صناعة  ،”4.0الذي ي�سهل دمج
حلول وتطبيقات ال��ث��ورة ال�صناعية
الرابعة يف القطاع ال�صناعي ،ويعزز
القدرة التناف�سية ال�صناعية للدولة،
ويخف�ض التكاليف ،ويزيد الإنتاجية،
وي��رف��ع ال��ك��ف��اءة  .وت��اب��ع��ت معاليها
�أن امل�����ش��روع��ات ال��ت��ي ي��ت��م تنفيذها
حالياً تت�ضمن كذلك دعم ال�شركات
ال�صناعية والتكنولوجية بال�شراكة
م����ع م�������ص���رف الإم����������ارات للتنمية،
ال�شريك اال�سرتاتيجي للوزارة.
ب����دوره� ،أك���د م��ع��ايل عبد اهلل حممد
ال��ب�����س��ط��ي الأم��ي��ن ال���ع���ام للمجل�س
التنفيذي لإم���ارة دب��ي� ،أن��ه وبف�ضل
ال��ت��وج��ي��ه��ات احل��ك��ي��م��ة م���ن القيادة
الر�شيدة قطعنا �شوطاً كبرياً يف دفع
ج��ه��ود ال��ت��ع��ايف االق��ت�����ص��ادي وتعزيز
منو وا�ستدامة وتناف�سية القطاعات
االقت�صادية احليوية يف الدولة .وقال
م��ع��ال��ي��ه :بف�ضل ال���ر�ؤي���ة ال�سديدة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حم��م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي
“رعاه اهلل” احل��ث��ي��ث��ة ا�ستطعنا
�أن ن��ت��خ��ذ م��ن ج��ائ��ح��ة كوفيد19-
التي �ش ّلت االقت�صاد العاملي فر�صة
للعمل ن��ح��و �أه�����داف حم����ددة ووفق
���س��ي��ن��اري��وه��ات وا���ض��ح��ة ُت������وازن بني
اح��ت��واء الو�ضع العاملي ب�ين ال�صحة
واحل���ي���اة االج��ت��م��اع��ي��ة واالقت�صاد،
الأم�����ر ال����ذي �أ���س��ه��م ب�����ص��ورة فاعلة
نحو التعايف ال�سريع وحت�سني الواقع
االق��ت�����ص��ادي خ�ل�ال ف�ت�رة ل��ف�ترة ما
ب��ع��د اجل���ائ���ح���ة .و�أ�����ض����اف معاليه:
لطاملا متيّزت دولة الإمارات العربية
املتحدة باقت�صاد قوي ا�ستطاع جتاوز
ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ح��دي��ات والأزم������ات
ال��ت��ي واج��ه��ه��ا االق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي يف
ال�سنوات ال�سابقة ،بف�ضل اهلل تعاىل،
وبر�ؤية قيادة ت�ؤمن بانتهاز الفر�ص
م��ن الأزم����ات ،وبف�ضل م��ا يتمتع به
اق��ت�����ص��اد ال��دول��ة م��ن ت��ن��وّع ومرونة
وم���ي���زات رائ�����دة ،وب��ي��ئ��ة ا�ستثمارية
متميزة ،تع ّزز جاذبية الإمارات ك�أحد
�أف�ضل االقت�صادات يف العامل.

كهرباء دبي تطلق برنامج �صقور لتقييم اال�ست�شاريني واملقاولني
•• دبي-وام:

�أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج �صقور الأول من نوعه على
م�ستوى امل�ؤ�س�سات احلكومية لتكرمي وتقييم اال�ست�شاريني واملقاولني
من حيث �أدائ��ه��م وامتثالهم ملتطلبات الهيئة ومعايريها و�شروطها
و�إر�شاداتها �أثناء تقدمي طلبات اخلدمة والعمليات امليدانية مل�شاريعهم.
يهدف برنامج �صقور �إىل م�ساعدة جميع اال�ست�شاريني واملقاولني
امل�شاركني يف م�شاريع البنية التحتية وتوزيع ونقل الكهرباء واملياه يف
دبي على االمتثال لأرق��ى معايري اجل��ودة وال�سالمة والتميز العاملية
و�إر�شادهم �إىل متطلبات الهيئة الفنية و�شروطها و�أحكامها مما يتيح
لهم احل�صول على قيمة م�ضافة وتعزيز تناف�سيتهم لتحقيق متطلبات
الهيئة الفنية .وي�شتمل الربنامج على تنظيم �سل�سلة من ور�ش العمل
لإطالع اال�ست�شاريني واملقاولني على �أهم الن�صائح والإر�شادات التي
تتيح لهم حتقيق �أف�ضل تقييم واحل�صول على موافقات الهيئة من
�أول مرة يقدمون فيها طلباتهم مما يجنبهم ارتكاب املخالفات ودفع
الغرامات والعقوبات القانونية ويحافظ على �أ�صول الهيئة وخدماتها
�إ���ض��اف��ة �إىل ت��وف�ير ال��وق��ت واجل��ه��د .و�سيجري تقييم اال�ست�شاريني
واملقاولني وفقا للنتائج النهائية لتقييم �أداء املتعاملني الذي يتم احت�سابه من
خالل متو�سط النتائج الأولية لتقييم �أداء املتعاملني ونتائج تقييم الأداء امليداين
للمتعاملني و�سيتم تكرمي اال�ست�شاريني واملقاولني الفائزين بجائزة برنامج”
�صقور” الذين يحققون �أف�ضل �أداء ح�سب الدليل الإر���ش��ادي للربنامج .و�أكد

معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه
دب��ي ان برنامج “�صقور” يعك�س حر�ص الهيئة على �أن تكون رائ��دة يف �إطالق
الربامج املبتكرة وحتفيز التناف�س الإيجابي بني املعنيني مبا ين�سجم مع خطة
دبي  2021التي تهدف �إىل �أن تكون حكومة دبي رائدة ومتميزة و�سباقة ومبدعة
يف تلبية حاجات الفرد واملجتمع.
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حماكم دبي تن�شئ دوائر ق�ضائية متخ�ص�صة للف�صل يف منازعات الأوراق املالية
و ق���ال ���س��ع��ادة ط���ار����ش ع��ي��د امل��ن�����ص��وري ،م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب����ي� ،إن
ان�شاء دوائ���ر ق�ضائية متخ�ص�صة يف منازعات الأوراق املالية ،يج�سد
التزام وحر�ص �إم��ارة دبي على دعم التوجه نحو التخ�ص�ص يف العمل
الق�ضائي ،لرفع م�ستوى الأداء وحتقيق الريادة والتميز وخللق نظام
ق�ضائي ميتاز بالدقة وال�سرعة يف الف�صل يف املنازعات بني املتقا�ضني
مبا ي�ضمن حقوقهم وي�سهم يف تعزيز ثقة امل�ستثمرين ..وي���أت��ي ذلك
ا�ستجابة العتماد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” حزمة من
القرارات الهادفة لدعم ا�ستعدادات دبي لدخول مرحلة تنموية جديدة
متتاز ب�إجنازات غري م�سبوقة.
من جانبه �أو�ضح �سعادة القا�ضي خالد عبيد املن�صوري ،رئي�س املحكمة
التجارية يف حماكم دب��ي� ،أن ا�ستحداث دوائ��ر ق�ضائية متخ�ص�صة يف

•• دبي-وام:

يف �إط���ار توجيهات �سمو ال�شيخ مكتوم ب��ن حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم
نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية رئي�س جمل�س
دبي الق�ضائي ،بت�شكيل جلنة �إنفاذ القانون لأ�سواق املال بدبي وت�شكيل
دائرتني �ضمن املحكمة التجارية ل�سرعة الف�صل يف منازعات الأوراق
املالية� ،أعلنت حماكم دبي ممثلة يف املحكمة التجارية با�ستحداث دوائر
ق�ضائية متخ�ص�صة ــــ حتت مُ�سمى “ دائرة منازعات الأوراق املالية “ ــــــ
للف�صل يف املنازعات املتعلقة بالأ�سهم �أو ال�سندات �أو غريها من الأوراق
املالية ،وذلك لتعزيز املنظومة الق�ضائية ودعم تناف�سيتها لت�شغل مكانة
مرموقة بني �أف�ضل النظم الق�ضائية التجارية العاملية وحتقيق العدالة
الناجزة مبا يواكب التطورات التي ت�شهدها �إمارة دبي يف املجاالت كافة.

•• ال�شارقة-الفجر:

مع ا�ستعداد دول��ة الإم���ارات العربية
املتحدة لالحتفال بعيدها الوطني
والذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�سها ،يناق�ش
مهرجان ال�شارقة لريادة الأعمال يف
دورت���ه اخل��ام�����س��ة ،ال��ت��ي حتمل �شعار
“ملتقى النجوم” العوامل امل�ؤثرة يف
منو قطاع ال�شركات النا�شئة خالل الـ
 50عاماً املقبلة ،مب�شاركة نحو 50
متحدثاً من رواد الأع��م��ال امل�ؤثرين
وال�شخ�صيات الثقافية والريا�ضية
واالج���ت���م���اع���ي���ة ال�������ش���اب���ة ،واخل��ب��راء
امل���ح���ل���ي�ي�ن وال�����دول�����ي��ي��ن ،وبح�ضور
 4000رائد �أعمال وم�ؤ�س�س �شركة
نا�شئة يف خمتلف القطاعات.
وي�ست�ضيف امل��ه��رج��ان ،ال��ذي تنطلق
�أع���م���ال���ه يف  22ن��وف��م�بر اجل����اري
وت�ستمر ل��ي��وم�ين ،م��ع��ايل الدكتور
�أح��م��د بالهول الفال�سي ،وزي��ر دولة
ل��ري��ادة االع��م��ال وامل�شاريع ال�صغرية
وامل��ت��و���س��ط��ة��� ،ض��م��ن ج��ل�����س��ة بعنوان
“دولة الإمارات يف  50عاماً :نهو�ض
�أمة” ،ويديرها ماغنو�س �أول�سون،
ال�شريك امل�ؤ�س�س ل�شركة “كرمي”،
حيث �ستناق�ش �أهمية قطاع ال�شركات
النا�شئة ودوره املتنامي يف تعزيز النمو
االقت�صادي لدولة الإمارات ،و�ضرورة
بناء اجليل القادم من رواد الأعمال
من خالل االرتقاء بالنظام التعليمي
ال��ق��ائ��م و�إع�������داده مل��واك��ب��ة التغريات
املت�سارعة التي ي�شهدها العامل.
ول��ل��م��رة الأوىل منذ انطالقته قبل
خم�س �سنوات ،يفتح املهرجان �أبوابه
جلميع الزوار يف الدولة جماناً ليوفر
لهم فر�صة اال���س��ت��ف��ادة م��ن اخلرباء
و�أ������ص�����ح�����اب ال����ت����ج����ارب م�����ن بيئات
وثقافات خمتلفة� ،إىل جانب تعزيز
التوا�صل فيما بينهم وتبادل املعارف،

•• �أبوظبي-وام:

ف����ازت دول����ة الإم�������ارات بع�ضوية
جمل�س �إدارة معهد املوا�صفات
واملقايي�س « »SMIICوع�ضوية
ك��ل م��ن جم��ل�����س �إدارة التقيي�س
« »SMCوجمل�س �إدارة جمل�س
االع����ت����م����اد « »MACل����ل����دورة
 2024 -2022يف معهد
امل���وا����ص���ف���ات وامل��ق��اي��ي�����س التابع
ملنظمة التعاون الإ�سالمي ب�أغلبية
الأ�����ص����وات يف االن���ت���خ���اب���ات التي
�أج��ري��ت خ�ل�ال �أع��م��ال االجتماع
ال��ث��اين وال��ع�����ش��رون ملجل�س �إدارة
امل���ع���ه���د «»SMIIC-BoD
ال���ذي ا�ست�ضافته املدينة املنورة
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية.
وي��ع��ك�����س ه���ذا ال��ف��وز ج��ه��ود دولة
الإمارات الريادية �إقليميا وعامليا
على �صعيد ملف البنية التحتية
للجودة كعن�صر رئي�سي يف تبني
التكنولوجيا املتقدمة يف القطاع
ال�������ص���ن���اع���ي ،م����ع خ��ل��ال العمل
ع���ل���ى زي�������ادة �إن���ت���اج���ه���ا وتو�سيع
�أ�سواقها عرب زي��ادة الثقة داخليا
باملنتج الإم��ارات��ي لتعزيز فر�ص
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

منازعات الأوراق املالية ،يخدم تطوير �إجراءات الف�صل يف تلك املنازعات
على نحو يعك�س جهود حماكم دبي يف العمل على �سرعة الف�صل فيها
مع الت�أكيد على جودة الأداء ،وي�ساهم يف تعزيـز ثقـة امل�شـاركني بال�سـوق
املالية دعماً لنمــوها وازدهارهــا وتعزيز حمايـة امل�سـتثمرين.
و قال رئي�س املحكمة التجارية�“ :إن تخ�صي�ص املحاكم التجارية دوائر
متخ�ص�صة يف منازعات الأوراق املالية ،واعتمادها على �أنظمة التقا�ضي
عن بُعد  ،خطوة رائدة تعزز قدرتها على �أن ت�صبح رقمية بالكامل مبا
يحقق مفهوم العدالة الرقمية الناجزة ليواكب وترية التحول الرقمي
التي تتميز بها حركة التنمية ال�شاملة يف دب��ي ،وذل��ك باالعتماد على
نظام تقني ،تفاعلي ،يعمل ب�سهولة وي�سر وينا�سب جميع امل�ستخدمني
ومنهم الق�ضاة واملحامون واخل�براء واملتعاملون ،فهو نظام �إلكرتوين
ذكي تفاعلي ومتكامل ،يعمل ب�سهولة وي�سر على مدار ال�ساعة.

و�أ�ضاف “ :ي�شمل ذلك جميع مراحل الدعوى بداية من تقدمي الطلب،
و�إرف��اق امل�ستندات الداعمة والتقارير والتوقيع الإلكرتوين ،والتحقق
من هوية امل�ستخدمني �إلكرتونياً وانتهاء �إىل عقد جل�سات التحقيق
ومداولة الدعاوى عن بعد وما يتخلل ذلك من �إجراءات داخلية ملتابعة
�سري الدعوى �إىل جانب �إن�شاء برامج �إدارة الدعاوى والأحكام عن بعد و
التي متكن الق�ضاة والإدارات املعنية من متابعة �سري الدعاوى و�إ�صدار
الأح���ك���ام وتنفيذها �إل��ك�ترون��ي��ا ع��ل��ى م���دار ال�����س��اع��ة ،وذل���ك م��ن خالل
ح�صر الأ�شخا�ص امل�صرح لهم بالدخول �إىل نظام املعلومات وت�سجيل
الدعاوى واالطالع عليها من قبل الق�ضاة وموظفي املحكمة واملحامني
واخلرباء وغريهم من الأ�شخا�ص الذين لهم �صلة بالدعوى وذلك ملنع
غري املرخ�ص لهم من االط�لاع على بيانات وم�ستندات ال��دع��وى دون
ت�صريح».

مب�شاركة  50متحدث ًا من اخلرباء واملغامرين وامل�ؤثرين وبح�ضور  4000رائد �أعمال

مهرجان ال�شارقة لريادة الأعمال يناق�ش خارطة طريق منو قطاع ال�شركات النا�شئة خالل الـً 50
عاما املقبلة

مب����ا ي�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق تطلعاتهم
وا�ستدامة �أعمالهم.
حتديد الهدف ..حتقيق الطموح
وت��ت�����ض��م��ن ف���ع���ال���ي���ات ال����ي����وم الأول
ج��ل�����س��ة ح����واري����ة ب���ع���ن���وان “من هو
���ص��ان��ع التغيري” ،ت��ت��ن��اول املخاوف
وال�ضغوطات االجتماعية والتحديات
اليومية التي يواجهها رواد الأعمال
العرب يف �إدارة م�شاريعهم� ،إىل جانب
م��ن��اق�����ش��ة ع���دد م���ن ال��ق�����ض��اي��ا املهمة
مل��ج��ت��م��ع رواد الأع����م����ال يف املنطقة،
مب�شاركة ك��ل م��ن ال��ف��ن��ان الإماراتي
را�شد النعيمي ،ومنار احلناي ،امل�ؤ�س�س
ال�شريك ملجلة “�سكة” الإماراتية
املخت�صة بالفنون والثقافة.
ويتحدث امل��غ��ام��ران ورائ���دا الأعمال

امل�صريان عمر ن��ور وعمر �سمرة ،يف
خطاب ملهم بعنوان “نحو النجوم”،
حيث ي�شاركان اجلمهور جتاربهما يف
جت��اوز العقبات ومواجهة التحديات
خالل رحلة حمفوفة باملخاطر مل�سافة
 3000م��ي��ل ب���ح���ري ع�ب�ر املحيط
الأطل�سي ،كما �ستقدم اجلل�سة درو�ساً
لل�شباب يف قطاع ريادة الأعمال.
نظرة جديدة �إىل رائد الأعمال
وحت���ت ع���ن���وان “العقل ف���وق امل����ادة:
ن��ظ��رة ج��دي��دة �إىل رائ���د الأعمال”،
ت���ت���ن���اول ج��ل�����س��ة ح�����واري�����ة ال����زي����ادة
امل��ل��ح��وظ��ة يف احل��دي��ث ع��ن ال�صحة
ال��ع��ق��ل��ي��ة يف ج��م��ي��ع �أن����ح����اء العامل،
ح��ي��ث ي�������ش���ارك يف اجل��ل�����س��ة ك���ل من
كريج ماكدونالد ،ال�شريك امل�ؤ�س�س

ل�����ش��رك��ة “يال باركنج” ،والبطلة
الأومل��ب��ي��ة يف رف��ع الأث��ق��ال الإماراتية
�آمنة احل���دّاد ،وي�ستعر�ض امل�شاركون
ر�ؤاه��م و�أفكارهم حول �أهمية تغليب
امل��ن��ط��ق وال��ع��ق��ل يف خم��ت��ل��ف نواحي
احل��ي��اة لتجاوز التحديات واالبتعاد
ع���ن االن���ف���ع���االت ال���ت���ي ق���د ت����ؤث���ر يف
قرارتهم احلا�سمة .وي��ق��دم الرئي�س
التنفيذي وال�شريك امل�ؤ�س�س لتطبيق
“كامل” ال���ع���امل���ي ال�����ش��ه�ير ،مايكل
�آكتون �سميث ،جل�سة بعنوان “حافظ
ع��ل��ى ه��دوئ��ك وت��اب��ع ط��ري��ق��ك :كيف
حتول حلمك �إىل حقيقة” ،يتحدث
ف��ي��ه��ا ع����ن �أه���م���ي���ة حت���دي���د الهدف
وال�سعي �إىل حتقيقه من خالل و�ضع
اخلطط واال�سرتاتيجيات اال�ستباقية
املنا�سبة.

موظفو اليوم ..رواد الغد
وي�����ش��ارك ك��ل م��ن ب��ا���س��ل النحالوي،
امل�����دي�����ر ال�����ع�����ام ل���ل���ت���ن���ق���ل يف �شركة
“كرمي” ،وكري�ستيان ع��ي��د ،املدير
ال��ت��ن��ف��ي��ذي امل���ؤ���س�����س ل�����ش��رك��ة “داك
اليف” ،و�أ����س���م���اء ال���ي���م���اين ،رئي�س
ق�سم املنتجات يف �شركة “مامو بيه”،
يف جل�سة ح��واري��ة ب��ع��ن��وان “موظفو
ال��ي��وم ..رواد الغد :درو���س من نادي
كرمي كارتيل” ،ملناق�شة ال�سبل التي
ميكن �أن ي�سلكها رواد الأعمال لو�ضع
���ش��رك��ات��ه��م ع��ل��ى ط��ري��ق ال��ن��ج��اح من
خالل االبتكار واال�ستثمار الأمثل يف
املوارد الب�شرية.
مفهوم الكون االفرتا�ضي
وي�سلط املهرجان ال�ضوء على مفهوم

“الكون االفرتا�ضي” ال���ذي يعترب
ال���ف���ك���رة الأب��������رز ع���امل���ي���اً يف ع�صرنا
احل��ايل ،وذل��ك خ�لال جل�سة حوارية
ب��ع��ن��وان “حقيقة ���ص��ادم��ة :م���ا بعد
ال����واق����ع يف ال����ك����ون االفرتا�ضي”،
تناق�ش �آل��ي��ة ا�ستفادة رواد الأعمال
م��ن ال��واق��ع االف�ترا���ض��ي ال���ذي يتيح
ل��ه��م ال���و����ص���ول ل��ل��ع��م�لاء وامل���وردي���ن
وال�����ش��رك��اء و�أ���ص��ح��اب ال��ت��ج��ارب عرب
من�صة واحدة �سهلة ومتاحة للجميع،
وت�ست�ضيف اجلل�سة ك ًال من �أنتوين
م��ون��ت�يرد ،ال�شريك امل�ؤ�س�س ل�شركة
“جومي” ،و�أن����وار املحيميد ،املدير
امل������ايل يف ����ش���رك���ة “ريبابليك” يف
ال���وط���ن ال���ع���رب���ي ،وال��ف��ن��ان��ة �أمريتا
���س��ي��ث��ي ،و���س��ي��م��ون ه���د����س���ون ،املدير
التنفيذي ل�شركة “ت�شيز».

ويت�ضمن برنامج اليوم الأول خطاباً
ملهماً بعنوان “تنمية قدراتك :ملاذا
يتوجب عليك �أن ت�صبح رائ��د �أعمال
ملهم” ،تقدمه بولني نغوين ،وهي
خبرية تنمية ومن �أ�شهر ال�شخ�صيات
امل�ؤثرة يف �أ�سرتاليا ،وفي�شن الكياين،
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي وم���ؤ���س�����س من�صة
“مايند فايل” التعليمية.
حقيقة ال�شخ�صية القيادية
وي�����س��ت��ه��ل امل���ه���رج���ان ي���وم���ه الثاين
ب��ج��ل�����س��ة ح���واري���ة ب��ع��ن��وان “حقيقة
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ال��ق��ي��ادي��ة الناجحة”،
ت��ت��ن��اول ت���أث�ير ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا على
حت��دي��د �سمات ال�شخ�صية القيادية
امل��ت��م��ي��زة ،مب�����ش��ارك��ة ن�����س��ري��ن �شقري،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة “يوك�س
ن��ي��ت��ا بورتيه” يف ال���وط���ن العربي،
و�أمري فرحة ،امل�ؤ�س�س امل�شارك ل�شركة

حتقيق الأحالم والطموحات
وي�������ش���ارك رائ������د الأع�����م�����ال وامل������درب
امل��ت��خ�����ص�����ص ب��ت��ن��م��ي��ة الأداء لوي�س
ه����������اوز ،م������ؤل�����ف ك�����ت�����اب “مدر�سة
َ
العظمة” الأك�ثر مبيعاً على قائمة
جم��ل��ة ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز ،ر�ؤاه حول
�أهمية حتقيق الأحالم والطموحات،
والت�أثري يف الآخرين والعامل ،خالل
�إلقائه خطاباً ملهماً بعنوان “ال�سعي
وراء َ
العظمة».

الإمارات تفوز بع�ضوية جمل�س �إدارة معهد املوا�صفات وجمل�سي التقيي�س واالعتماد التابعني ملنظمة التعاون الإ�سالمي
تناف�سيته يف الأ����س���واق العاملية،
بالإ�ضافة �إىل تهيئة بيئة الأعمال
املنا�سبة واجل��اذب��ة للم�ستثمرين
يف الدولة .ومثلت وزارة ال�صناعة
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة ،دولة
الإم���������ارات يف �أع����م����ال االجتماع
ال��ث��اين وال��ع�����ش��ري��ن ملجل�س �إدارة
ملعهد املوا�صفات واملقايي�س للدول
اال�سالمية « ،»SMIICوالذي
اختتم �أعماله الثالثاء مب�شاركة
وف���ود دول �إ���س�لام��ي��ة و منظمات
�إقليمية ودولية  ،والذي يهدف �إىل
تفعيل التعاون والعمل الإ�سالمي
امل�������ش�ت�رك يف جم����ال التقيي�س،
الأم���ر ال���ذي ينعك�س على تعزيز
ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي وال�صناعي،
وتعظيم اال���س��ت��ف��ادة م��ن التجارة
ال��ب��ي��ن��ي��ة ب�ي�ن ال�����دول الأع�ضاء.
وت�����ر�أ������س وف�����د ال�����دول�����ة� ،سعادة
ع��م��ر ���ص��وي��ن��ع ال�����س��وي��دي ،وكيل

وزارة ال�����ص��ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل��ت��ق��دم��ة ،ح��ي��ث �أك���د �أن انتخاب
دول����ة الإم������ارات يعك�س اجل����دارة
الوطنية يف ملف البنية التحتية
للجودة على ال�صعيدين الإقليمي
والعاملي ،ويثبت ما تتمتع به دولة
الإم��ارات من �سمعة دولية طيبة،
خ�صو�صا يف ظ��ل اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة “م�شروع  300مليار”،
ال��ذي يحمل على عاتقه تطوير
�صناعات امل�ستقبل وتعزيز اقت�صاد
امل��ع��رف��ة ون�����ش��ر تطبيقات الثورة
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة يف القطاع
ال�����ص��ن��اع��ي .وق���ال ال�����س��وي��دي“ ..
حتر�ص دولة الإمارات دائما على
امل�شاركة يف املنظمات والتجمعات
ال���دول���ي���ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف جمال
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ج��ودة ،نظرا
لأه��م��ي��ة دوره���ا يف �إزال����ة العوائق

ال��ف��ن��ي��ة �أم����ام ال��ت��ج��ارة ،وتوحيد
مفاهيم الإن��ت��اج ال�صناعي ،وقد
جاءت اجتماعات معهد املوا�صفات
واملقايي�س للدول الإ�سالمية بعد
�أ���س��اب��ي��ع قليلة ع��ل��ى ا�ست�ضافتنا
الناجحة الجتماعات الدورة 85
من اجلمعية العمومية للمنظمة
الكهروتقنية ال��دول��ي��ة بح�ضور
 88دول��ة ،وقبلها ال��دورة الثانية
لقمة منظمة التعاون الإ�سالمي
للعلوم والتكنولوجيا ،والتي تقود
خ�لال��ه��ا ال���دول���ة اجل���ه���ود �ضمن
منظمة ال��ت��ع��اون الإ���س�لام��ي من
�أج����ل ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ات يف هذه
القطاعات».
م��ن جانبها �أك���دت املهند�سة فرح
ع��ل��ي ال���زرع���وين ،وك��ي��ل��ة ال����وزارة
امل�ساعد بالإنابة لقطاع املوا�صفات
والت�شريعات ،وع�ضو ال��وف��د� ..أن
املوا�صفات واملقايي�س واملطابقة

واالع����ت����م����اد ،ت��ل��ع��ب دورا حيويا
كركائز ملنظومة البنية التحتية
للجودة ،وت�ضطلع بدور جوهري
يف خ��دم��ة امل��ن��ظ��وم��ة ال�صناعية
الإماراتية ،فيما تعك�س الع�ضوية
الإم�����ارات�����ي�����ة ال���ث���ق���ة يف �أنظمة
التقيي�س الإم��ارات��ي��ة بني الدول،
كما �ستنعك�س �إيجابا على حت�سني
ق�������درات امل���ن���ظ���وم���ة الإم����ارات����ي����ة
و�أثرها على تعزيز �أداء االقت�صاد
الوطني .و�أ���ش��ارت �إىل �أن تطوير
وتعزيز البنية التحتية للجودة
ي���أت��ي ع��ل��ى ر�أ�����س �أول���وي���ات وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة،
يف �إطار تنفيذ م�شروع  300مليار
الهادف �إىل جعل ال�صناعة رافعة
القت�صاد الدولة ومنوها امل�ستدام
للعقود املقبلة ،وتخ�ضع املنظومة
بالكامل لإ�شراف وزارة ال�صناعة
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ت���ق���دم���ة ،بعد

ال��ن��ظ��ام االم���ارت���ي ل��ل��ح�لال دورا
حم��وري��ا يف االقت�صاد اال�سالمي
ح����ي����ث ����س���ع���ت ال������دول������ة وخ��ل��ال
الأع��وام ال�سابقة لإط�لاق مبادرة
من�صة احلالل ب�إ�ست�ضافة العديد
من الدول بهدف عر�ض التجارب
وق�ص�ص النجاح ،وي�أتي ذلك من
�ضمن الأه�����داف الإ�سرتاتيجية
ال���ت���ي ت��ب��ن��ت��ه��ا وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة لتعزيز
م���ك���ان���ة ال����دول����ة ك���وج���ه���ة عاملية
رائ��دة يف �صناعات امل�ستقبل .ويف
وق��ت تفوقت فيه دول��ة الإم���ارات
يف ملف �صناعة احل�لال بتجربة
رائدة �إقليميا وعامليا ،بف�ضل ر�ؤية
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حممد
ب��ن را���ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء
ح��اك��م دب���ي “رعاه اهلل”  ،حيث
كونت ر�صيدا كبريا من اخلربات

ر�أ�س اخليمة العقارية ت�ستعر�ض م�شاريعها يف �سيتي �سكيب 2021

ت�ستعد �شركة ر�أ���س اخليمة العقارية للم�شاركة يف
معر�ض “�سيتي �سكيب” العاملي الذي تقام فعالياته
بني 11-9نوفمرب اجل��اري يف مركز دب��ي للمعار�ض مبوقع “�إك�سبو
 2020دبي».
�ستقوم ال�شركة خ�لال ه��ذه امل�شاركة بالتعريف مب�شاريعها ال�سكنية
والتجارية وال�سياحية احلالية وقيد الت�سليم قريباً وخ�صو�صاًامل�شاريع
الفندقية م��ن فئة اخلم�سة جن��وم يف ر�أ����س اخل��ي��م��ة ،وال�شقق والفلل
ال�سكنية يف �أبوظبي ور�أ�س اخليمة ،بالإ�ضافة �إىلتقدمي عرو�ض ح�صرية
لزوار املعر�ض على كافة م�شاريعها مع خطط �سداد مرنة.

و�أك������د حم��م��د ال���ط�ي�ر ال��رئ��ي�����س التنفيذي
بالإنابة ل�شركة ر�أ���س اخليمة العقارية �أن ه��ذه امل�شاركة ت�أتي يف ظل
ا���س��ت��م��رار ت��ع��ايف ال�����س��وق ال��ع��ق��اري ب��دول��ة الإم�����ارات وه��و م��ا يبعث على
التفا�ؤل بارتفاع املبيعات خالل الفرتة املقبلة على الوحدات ال�سكنية
وال��ت��ج��اري��ة ،وك��ذل��ك زي���ادة الن�شاط ال�سياحي م��ع ت��زاي��د الإق��ب��ال على
املنتجعات والفنادق يف خمتلف �أنحاء الدولة.
و�أ�شار الطري �إىل �أن �شركة ر�أ�س اخليمة العقارية ت�سعى �إىل تعزيز مكانة
القطاع العقاري وال�سياحي يف الإمارة والدولة ،منخالل �إن�شاء م�شاريع

نوعية مطلة على �شواطئ بحرية وحمميات طبيعية وم�ساحات خ�ضراء،
مع توفري جميع مقومات احلياةالراقية فيها ،وتقدم للم�ستثمرين
م��ن جميع اجلن�سيات فر�صة ام��ت�لاك العقار املنا�سب لهم م��ع جميع
الت�سهيالت وب�أ�سعارتناف�سية.
وتعكف ال�شركة حالياً على �إجن���از ف��ن��دق ومنتجع “�إنرتكونتيننتال
ميناء العرب” ذو اخلم�سة جنوم متهيداً الفتتاحه خالل الربعالأخري
من العام اجلاري ،كما من املتوقع �أي�ضاً افتتاح فندق ومنتجع “�أنانتارا
ميناء العرب” العام القادم� ،إ�ضافة �إىل ت�سريعالعمل يف املراحل النهائية

“�سي �أو تي يو فينت�شرز” ،وفريدة
العجمي ،املدير العام ملنتدى ثروات
لل�شركات العائلية.
وي����ت����اب����ع ال����ي����وم ال����ث����اين فعالياته
ب��ج��ل�����س��ة ح���واري���ة ب��ع��ن��وان “�إحداث
التغيري” ،ي�������ش���ارك ف��ي��ه��ا املخرج
ال�شاب علي ت�بري��زي ،خم��رج الفيلم
ال��وث��ائ��ق��ي “�سيزبري�سي” ،و�شون
دي��ن��ي�����س ،ال�����ش��ري��ك امل���ؤ���س�����س واملدير
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ش���رك���ة “�سوق ثمار
البحر” ،و�إبراهيم الزعبي الرئي�س
التنفيذي ل�لا���س��ت��دام��ة ل���دى �شركة
ماجد الفطيم القاب�ضة ،فيما تقدم
متيمة �أنعام ،م�ؤلفة كتاب “الزوجة
التي �أ�س�ست �شركة نا�شئة” اجلل�سة
احل��واري��ة الثالثة بعنوان “تقوي�ض
ال�صور النمطية� :إع���ادة التفكري يف
ديناميات العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص يف
عامل ال�شركات النا�شئة».
�ضمان حقوق املبدعني
وت�ستعر�ض ع��اي��دة مولونيه ،املدير
امل�ؤ�س�س لـ”مهرجان �أدي�س للت�صوير
الفوتوغرايف”� ،سبل تعزيز ومتكني
رواد الأع���م���ال يف ق��ط��اع ال�صناعات
الإبداعية يف ال�شرق الأو�سط والعامل،
خالل جل�سة بعنوان “�أنا �أي�ضاً رائدة
�أعمال� :ضمان حقوق املبدعني» .

خالل �أعمال االجتماع الثاين والع�شرين ملجل�س �إدارة معهد املوا�صفات واملقايي�س يف املدينة املنورة
دم��ج هيئة الإم���ارات للموا�صفات
وامل��ق��اي��ي�����س �ضمن هيكل ال����وزارة
وان��ت��ق��ال ك��اف��ة ال�����ص�لاح��ي��ات �إىل
وزارة ال�����ص��ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل��ت��ق��دم��ة .ودع���ا ال��دك��ت��ور يو�سف
ب����ن �أح����م����د ال���ع���ث���ي���م�ي�ن ،الأم��ي��ن
العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي،
يف ك���ل���م���ة �أل�����ق�����اه�����ا ن����ي����اب����ة عنه
الدكتور �أح��م��د كوي�سا �سينجند،
الأم��ي�ن ال��ع��ام امل�����س��اع��د لل�ش�ؤون
االقت�صادية ..ال��دول الإ�سالمية
�إىل م�����ض��اع��ف��ة اجل���ه���ود ملواكبة
ت��ط��ورات ���س��وق �صناعة احلالل،
وامل���ن���ت���ج���ات احل���ل��ال ال������ذي بلغ
ح��ج��م��ه ع����ام  2020م���ا يعادل
 7.2ت��رل��ي��ون دوالر ،وي��ق��در ب�أن
ي�صل �إىل حوايل  11.2تريليون
دوالر بحلول .2028
وتعد الإمارات مرجعا دوليا لتبني
“منظومة احلالل” ،حيث يلعب
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ال���ق���ي���ادي���ة يف جم�����ال االقت�صاد
الإ�����س��ل�ام����ي .وح������ازت الإم�������ارات
على املرتبة الثالثة �ضمن �أف�ضل
 15دول����ة يف م���ؤ���ش��ر االقت�صاد
الإ���س�لام��ي ال��ع��امل��ي ،م��ع توقعات
ب���أن تتجاوز قيمة �سوق الأغذية
وامل�����ش��روب��ات احل��ل�ال الإم���ارات���ي
ن���ح���و  20م���ل���ي���ار دره������م “5.5
م��ل��ي��ار دوالر” ب��ح��ل��ول .2022
وف������ق ت���ق���ري���ر واق�������ع االقت�صاد
الإ���س�لام��ي  ،2021-2020ما
يعك�س حجم الفر�ص اال�ستثمارية
والتجارية الهائلة.
وي��ه��ت��م جم��ل�����س �إدارة التقيي�س
بتطوير معايري منظمة التعاون
الإ����س�ل�ام���ي وامل����رك����ز بالتن�سيق
م��ع ال���دول الأع�����ض��اء ،كما يتوىل
ال��ت��ن�����س��ي��ق والإ�����ش����راف ع��ل��ى �أداء
ال��ل��ج��ان الفنية ،واملجل�س معني
ب����أن�������ش���ط���ة ال��ت��ق��ي��ي�����س يف قطاع
املنتجات واخلدمات مع الرتكيز
ب�شكل خا�ص على متطلبات الدول
الأع�ضاء من املوا�صفات القيا�سية
و ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى ت�سهيل التجارة
البينية بني �أع�ضائها و�أي ن�شاط
�آخر يحدده جمل�س الإدارة.

مل�شروع فلل ماربيال على جزيرة احلياة يف ميناء
ال���ع���رب ،وه���ن���اك م�����ش��روع “جلفار ريزيدن�س”
علىجزيرة ال��رمي يف �أبوظبي ال��ذي ي�ضم 266
�شقة ،وم��ن املتوقع ال��ب��دء بت�سليمه خ�لال العام

احلايل.
وقامت �شركة ر�أ�س اخليمة العقارية بالإعالن عن �أرباحها خالل الت�سعة
�أ�شهر الأوىل من العام اجلاري ،والتي قفزت بقوة لت�صل �إىل 197.9
مليون درهم ،مقارنة مع  40.97مليون درهم يف نف�س الفرتة من عام
 ،2020بنمو  ،382.68%كما منت�إيراداتها لت�صل �إىل 424.37
مليون دره��م بنهاية ال��رب��ع الثالث م��ن  2021مقارنة ب��ـ 177.54
مليون درهم يف الفرتة نف�سها منالعام املا�ضي ،م�سجلة منواً .139%
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حكومة ال�شارقة
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم ال�شركة  :الطبق الطائر للإلكرتونيات �ش.ذ.م.م  ،رقم الرخ�صة  ، 624875العنوان � :شارع امل�صلى
خلف �ساحة ال�صفا حمل رقم  1ملك هالل عبيد هالل  -ال�شارقة
ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة
رقم القيد بال�سجل التجاري 148382 :
ا�سم امل�صفي املعني  :حمد للمحا�سبة والتدقيق
مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية الإقت�صادية يف ال�شارقة ب�أنه قد مت الـت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها
ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله وبتعيني امل�صفي املذكور �أعاله للقيام بت�صفية ال�شركة
تاريخ القرار  ، 2021/11/1 :تاريخ ت�صديق القرار 2021/11/2 :
وعلى كل من لدية �أي �إعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف العنوان التايل م�صطحبا معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
العنوان  :مكتب رقم  ، B 305ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية – برج ديرة –
الرقة – ميدان بني يا�س  ،الهاتف  ، 04 – 2349534 :متحرك 052 – 8124000 :
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حكومة ال�شارقة
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :الطبق الطائر للإلكرتونيات �ش.ذ.م.م  ،رقم الرخ�صة  ، 624875العنوان � :شارع امل�صلى
خلف �ساحة ال�صفا حمل رقم  1ملك هالل عبيد هالل  -ال�شارقة
ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة
رقم القيد بال�سجل التجاري 148382 :
ا�سم امل�صفي املعني  :حمد للمحا�سبة والتدقيق
مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية الإقت�صادية يف ال�شارقة ب�أنه قد مت الـت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها
ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله وبتعيني امل�صفي املذكور �أعاله للقيام بت�صفية ال�شركة
تاريخ القرار  ، 2021/11/1 :تاريخ ت�صديق القرار 2021/11/2 :
وعلى كل من لدية �أي �إعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف العنوان التايل م�صطحبا معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
العنوان  :مكتب رقم  ، B 305ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية – برج ديرة –
الرقة – ميدان بني يا�س  ،الهاتف  ، 04 – 2349534 :متحرك 052 – 8124000 :

�إجتماع خربة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13385بتاريخ 2021/11/7

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
�إعالن بالن�شر
حل�ضور اجتماع جلنة اخلربة
يف الدعوى رقم  264 :ل�سنة  – 2021جتاري كلي دبي

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -بريتوكان كا�ساهون وولديهاورايات
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICIVS2021 /0002779مدين

ال�سادة  /املدعى عليها  :بالل للنقل العام �ش.ذ.م.م
فاك�س 043479077 :
هاتف 043477766 :
E-MAIL: mail@bilaltransport.com
بالإ�شارة اىل الدعوى املذكورة عاليه (واملرفوعة من � /شركة كلداري لل�شاحنات واملعدات الثقيلة املحدودة �ش.ذ.م.م)
�ضدكم  ،وال�صادر فيها حكم مقام حمكمة دبي االبتدائية بجل�سة  ، 29/9/2021بندب جلنة خربة ح�سابية.
فقد تقرر خماطبتكم حل�ضور اجتماع جلنة اخلربة باالت�صال املرئي عرب برنامج (: )zoom
تاريخ االجتماع  :الأربعاء املوافق 10/11/2021
وقت االجتماع  :ال�ساعة  3:00ع�صراً
عرب الرابط التايل :

�إىل املحكوم عليه  :بريتوكان كا�ساهون وولديهاورايات
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد عقيل علي ح�سن الزرعوين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  63662.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين)
بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة  -امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك
ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8927
املنذر  :حم�سن �شم�س اقا جاين ف�شاركي � -إيراين اجلن�سية
املنذر اليه الأول  :جرين جرو لتجارة البرتوكيماويات �ش.ذ.م.م
املنذر اليه الثاين  :عبداهلل �صالح عبيد ال�ضاري  -عماين اجلن�سية
املنذر اليه الثالث  :كمال عبداهلل �صالح ال�ضاري – عماين اجلن�سية
ف��ان املنذر ينذركم مبوجب ه��ذا االن���ذار بدفع مبلغ املديونية بقيمة 1000000
درهم ومبوجب ذلك مينحكم مهلة خم�سة  5ايام ويحتفظ كامال مبطالبة املنذر اليه
بالتعوي�ض والعطل وال�ضرر واال �سوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية
�ضده مبا فيها اقامة الدعوى الق�ضائية مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�صاريف
التقا�ضي واتعاب املحاماة.

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8913
املنذر :بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود
املنذر �إليه :العربيه نوريه مقنني  -اجلزائر
“املو�ضوع � :إخطار ب�سداد مبلغ وقدره  86,357.28درهم �إماراتي”
يخطر املنذر املنذر �إليها ب�ضرورة �سـداد مبلغ و قدره  86,357.28درهم �إماراتي
قيمة املرت�صـد بذمتكم نتيجة الت�أخري يف �سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد
متويل املركبة انفينيتي كيو � - 30سنة ال�صنع  - 2019و�صف املركبة �صالون
 لون املركبة �أ�سود  -رقم اللوحة  61042خ�صو�صي  Wدبي ،واملمولة ل�صاحلكممن قبل املنذر .وذلك خالل موعد �أق�صاه (�سبعة �أيام) من تاريخ تبليغكم بهذا الأنذار
العدىل ،و �إال �سوف ي�ضطر املنذر �أ�سـفا التخاد �إجراءات بيع املركبة املذكورة �أعاله ،مع
حتميل املنذر �إليها كافة الر�سوم وامل�صاريف و الفوائد.

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8910
املنذر  :بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود
املنذر �إليه  :جوناتان �شارل �سام�سون  -بريطاين اجلن�سية
“املو�ضوع � :إخطار ب�سداد مبلغ وقدره  128,624.60درهم �إماراتي”
يخطر املنذر املنذر �إليها ب�ضرورة �سداد مبلغ و قدره  128,624.60درهم �إماراتي
قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة الت�أخري يف �سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
املركبة دودج ت�شالنجر � -سنة ال�صنع  - 2019و�صـف املركبة كوبيه  -لون املركبة
رمادي  -رقم اللوحة  93565خ�صو�صي  Lدبي ،واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
وذلك خالل موعد �أق�صاه (�سبعة �أيام) من تاريخ تبليغكم بهذا الأن��ذار العدىل ،و�إال
�سوف ي�ضطر املنذر �أ�سـفا التخاد �إجراءات بيع املركبة املذكورة �أعاله ،مع حتميل املنذر
�إليها كافة الر�سوم وامل�صاريف و الفوائد.

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7

مقدم من  :املنذرة  :بنا�ش لتجارة مواد البناء �ش ذ م م
PANACHE BUILDING MATERIALS TRADING LLC
بوكالة املحامي  /يو�سف احلمادي
�ضد  /املنذر اليها  :ابك�س للأعمال الفنية �ش ذ م م
APEX TECHNICAL SERVICE OWEND BY ZAHRA SAJWANY ONE PERSONE COMPANY LLC
املو�ضـوع � /إعالن �إنذار عديل بالن�شـر
مبوجب تعامالت جتاريه بني املنذره واملنذر اليها عباره عن توريد مواد بناء تر�صد بذمة املنذر اليها ل�صالح املنذره مبلغ
وقدره  296,412,26درهم وذلك وفقا للإقرار املوقع واملزيل بختم املنذر اليها وهي �إجمايل قيمة املطالبة .لذا ف�إننا
بهذا الإنذار نخطركم  ،وذلك ب�أن تقوموا ب�سداد املبلغ امل�ستحق يف ذمتكم والبالغ ( 296,412,26مئتان و�سته وت�سعون
الف واربعمائه واثنی ع�شر درهم و�سته وع�شرون فل�س) مع الفائدة القانونية بواقع � %12سنوياً من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار ،و�إال ف�إننا �سنلج�أ ملقا�ضاتكم وفقا للقانون و �إتخاذ
الإجراءات الالزمة والكفيلة بحفظ حقوق موكلنا  ،مع حتميلكم كافة التكاليف الناجمة عن �إجراءات التقا�ضي من ر�سوم
واتعاب حماماة وغريها.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8930

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8932

دائرة التنمية االقت�صادية

الكاتب العدل

�إجتماع خربة
العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
�إعالن بالن�شر
دعوة حل�ضور اجتماع خربة ح�سابية عن بعد
يف الدعوى رقم رقم  2021/2925مدنی جزين  -ال�شارقة
ب�صـفـتى �أنـا  /تامر عبداحلميـد مـمـدوح خبــري ح�سـابي مكلـف مـن قبـل مقـام حمكمـة ال�شارقة الإحتاديـة الإبتدائية
املوقرة ب�إجراء اخلربة احل�سابية يف الدعوى رقم  2021/2925مدين جزئي ال�شارقة.
املرفوعة من املدعية � /أجرة ال�شارقة.
�ضد  -املدعى عليه  /حممد عمری رانا حممد ار�شاد
ف�إننـا قـد قررنـا دعـوة ال�سيد  /حممـد عميـر رانا حممـد ار�شـاد يـ�صـفته املـدعى عليـه بالـدعـوى املذكورة للإجتمـاع
م��ـ��ع اخلبيـر عبـر ال�بري��ـ��د الإل���ك�ت�روين  atmauditing@gmail.comيــــوم ال��ث�لاث��ـ��اء ال��ق��ـ��ادم املوافـق
 09/11/2021ال�ساعة احلاديـة ع�شـر �صــباحاً ( )11:00عبـر بـرنـامج التوا�صـل  ZOOMمـن خـالل الرابط
التايل
https://us04web.zoom.us/j/76618893409?pwd=Z05IajZuWTY5alVYTk5oTWtDNmlxdz09

�أو الإت�صال علي هاتف رقم  04/2517720وذلك لتقدمي مالديكم من م�ستندات �أو دفوع �أو مذكرات

اخلبري احل�سابي
تامر عبداحلميد ممدوح

دائرة التنمية االقت�صادية

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
اعالن بالن�شر

املخطر :منري الزمان غوين مياه  -بنغالدي�ش اجلن�سيه،
�أحمل هويه رقم 784-1979-9209219-3
املخطر �إليه  :جورومورتی كاروبایان  -هندي اجلن�سية
العنوان � /إمارة عجمان منطقة ال�صناعية  - 2-مطعم كتماندو دربار
موبایل  0566501853 /0559240549رقم مكاين 4765408743
املو�ضوع /اخطار عديل � -شيكات
�أحيط علم �سعادتكم ب�أنني قمت با�ستالم �شيك عدد ( )1من املخطر �إليه:
ال�شيك رقم ( )0034مببلغ ( )50,000خم�سون الف درهم بتاريخ  19/08/2021على بنك
�أبوظبي التجاري.
لذلك  :وطبقاً لأحكام املادة ( )143من قانون الإجراءات ف�إن املخطر يكلف املخطر �إليه بالوفاء
و�سداد هذا املبلغ كامل للمخطر خالل خم�سة �أيام من تاريخه حتت طائلة �إتخاذ الإجراءات
القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها �إقامة الدعوى الق�ضائية للمطالبة باملبلغ مع حتمله كافة
ر�سوم التقا�ضي و�أتعاب املحاماة �إن وجدت.
الكاتب العدل

https://us05web.zoom.us/i/88519791171?pwd=K1V0RUdhMU03OFpGM0hxbUI2dzM4QT09

�آملنی ح�ضوركم االجتماع باملوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ومذكرات عرب الربيد الإلكرتوين  ،ويف حالة
عدم ح�ضور �أي من الطرفني ف�إن اخلربة �ستبا�شر �أعمالها وفقاً لل�صالحيات املخولة لها.
وتف�ضلوا بقبول وافر التحية ،،،
عن جلنة اخلربة  /اخلبري  /عادل عبد اجلبار �آل على  -للتوا�صل 045916664 :

الكاتب العدل

املنذر � - 1أيكونيك ديفيلو مبنت�س مليتد
� -2شركة رياليابيلتي للتجارة ذ.م.م وميثلها مديرها وحيد حممد ح�سيني هرات� ،إيراين اجلن�سية
املنذر اليهم  -1 :بهنام غالم ر�ضا بهمني � -إيراين اجلن�سية
 -2بهمني جروب � -ش.ذ.م.م.
 -3غالمر�ضا مرت�ضي بهمني � -إيراين اجلن�سية
ف�إن املنذرين مبوجب هذا االن��ذار ينبهون على املنذر اليهما الأول والثانية بالت�ضامن فيما بينهما بوجوب
�سداد مبلغ  48,000,000درهم (ثمانية و�أربعني مليون درهم) للمنذر مع الفائدة القانونية بواقع %24
�سنوياً من تاريخ االمتناع عن �سداد الأق�ساط يف  ، 1/4/2018والتنبيه على املنذر اليه الثالث بالت�ضامن
مع املنذر اليهما الأول والثانية ب�أن ي�سددوا للمنذرين مبلغ  40,000,000درهم (اربعني مليون درهم) من
اجمايل املبلغ املرت�صد  ،مع الفائدة القانونية بواقع � %24سنوياً من تاريخ االمتناع عن �سداد الأق�ساط يف
 1/4/2018وحتى تاريخ ال�سداد التام  ،وذلك خالل � 5أيام من تاريخ االعالن و�إال �سوف ي�ضطر املنذرين
التخاذ الإجراءات القانونية �ضدكم وا�ست�صدار امر االداء واملطالبة بالتعوي�ض مع حفظ كافة حقوق املنذرين
الأخرى ،والزامكم بكافة الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
الكاتب العدل

حمكمة التنفيذ املدنية

لدى مقام الكاتب العدل مبحاكم دبي  ،،،املوقر
�إنذار عديل رقم ()2021/219648
()2021/8696

الكاتب العدل

املنذر :جلف اكتف انرتنا�شيونال � -ش.ذ.م.م
املنذر اليه الأول  :نور البيان للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
املنذر اليه الثاين  :جم�شيد علي اكرب مياهي  -ايراين اجلن�سية
ف������إن امل���ن���ذر ي��ن��ذرك��م مب���وج���ب ه����ذا االن������ذار ب���دف���ع م��ب��ل��غ امل��دي��ون��ي��ة بقيمة
 2,487,464درهم ومبوجب ذلك مينحكم مهلة خم�سة  5ايام ويحتفظ
كامال مبطالبة املنذر اليه بالتعوي�ض والعطل وال�ضرر و�إال �سوف ي�ضطر املنذر
التخاذ كافة االجراءات القانونية �ضده مبا فيها اقامة الدعوى الق�ضائية مع
حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
انذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار ()8890/2021

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
انذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار ()8892/2021

املنذر  :عبد اهلل حممد �أمني العبداهلل اماراتية اجلن�سية.
بوكالة املحاميني /بدر حممد القرق واحمد �سيف ماجد املطرو�شي.
�ضد  /املنذر اليه  -:فينود مونديا ديكاندي �شويكوتي مونديا هندي اجلن�سية
تتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي:
ب�ضرورة ���س��داد مبلغ وق���دره = 14,520/دره��م مف�صلة على النحو ال��ت��ايل (مبلغ وق���دره = 13,200
دره��م متثل جزء من بدل الإيجار امل�ستحق عن الفرتة من  2017/11/25وحتى 2018/11/24
قيمة ال�شيكني رقمي ( )000006 - 000004املرجتعني من البنك امل�سحوبني عليه وذلك ب�سبب غلق
احل�ساب ل��دى البنك  +مبلغ وق��دره = 1320 /دره��م غرامة رج��وع ال�شيكني لغلق احل�ساب والتي متثل
ن�سبة  %10من قيمة ال�شيكني وفق البند رقم  12من العقد وذلك خم�سة �أي��ام من تاريخ تبلغكم بهذا
الإخطار و�إال �سوف نلج�أ �إيل اتخاذ الإج���راءات القانونية �ضدكم مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل
الإيجار والإخالء عن فرتة �شغل امل�أجور و �سداد املرت�صدة يف ذمتكم و الر�سوم و امل�صاريف.

املنذر :عبد اهلل حممد �أمني العبداهلل  -اماراتية اجلن�سية
بوكالة املحاميني /بدر حممد القرق واحمد �سيف ماجد املطرو�شي.
�ضد  /املنذر اليه  -:رونه البوت رانه  -فلبينية  -اجلن�سية
تتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي- :
ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره= 23,660 /درهم مف�صلة على النحو التايل (مبلغ وقدره = 21,660
دره��م متثل جزء من بدل الإيجار امل�ستحق عن الفرتة من  2017/2/10وحتى 2018/2/9
قيمة ال�شيكني رقمي (  )000001 - 000005املرجتعني من البنك امل�سحوبني عليه وذلك ب�سبب
عدم كفاية الر�صيد لدى البنك  +مبلغ وقدره = 2,000 /درهم غرامة رجوع ال�شيكني وفق البند
رق��م  11من العقد وذل��ك خم�سة �أي��ام من تاريخ تبلغكم بهذا الإخ��ط��ار و�إال �سوف نلج�أ �إيل اتخاذ
الإجراءات القانونية �ضدكم مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار والإخالء عن فرتة �شغل
امل�أجور و �سداد املرت�صدة يف ذمتكم و الر�سوم و امل�صاريف.

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8928
املنذره  /امل�ستقبل ل�صناعه ال�سقاالت واالملنيوم (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليهما  - 1 :برايت لتجاره االملنيوم والزجاج (�ش.ذ.م.م)
 - 2امرجيت �سينك جورديال �سينك  -هندي اجلن�سيه ب�صفته املوقع علي ال�شيك
املو�ضوع  :تكليف بالوفاء مببلغ  112.502.57درهم
(مائه واثنا ع�شر الف وخم�سمائه واثنان درهم و�سبعه وخم�سون فل�سا)
و عليه  ،ف�إننا نيابة عن املوكلني نكلفكم وننذركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمتكم
و البالغ 112.502.57درهم (مائه واثنا ع�شر الف وخم�سمائه واثنان درهم و�سبعه
وخم�سون فل�سا) و ذلك خالل مدة ال تتجاوز خم�سه ايام من تاريخ االعالن بالن�شر ،و
�إال ف�إنه �سن�ضطر �إىل �إتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق
موكلينا مع ت�ضمينكم الر�سوم و امل�صروفات و كامل اتعاب املحاماة.

وزارة العدل
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -فارجي�س مينبارامبيل توما�س
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICIVS2021 /0002780مدين

�إىل املحكوم عليه :فارجي�س مينبارامبيل توما�س
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ -:حممد عقيل علي ح�سن الزرعوين  ,اجلن�سية اماراتي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع
الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف . 106822
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

الكاتب العدل

حمكمة التنفيذ املدنية
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GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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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

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

Legal Notice by Publication

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 Buildingapartment 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

United Arab Emirates
Ministry of Justice

)(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.

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Notification by Publication
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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.

 Notification Memo by Publication to the Judgment Debtor Sharjah Federal CourtCivil 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

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

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
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�إك�سبو  2020دبي ي�شهد اليوم انطالق �سباق «جريو دي �إيطاليا»
•• دبي-وام:

يقام يف دبي اليوم �سباق "جريو دي �إيطاليا" الذي �سيخو�ض الدراجون
خالله �سباقا مل�سافة ق�صرية يف موقع �إك�سبو  2020دبي.
وينظم هذا احل��دث بدعم من عالمة "�صنع يف �إيطاليا" ،وجمل�س دبي
ال��ري��ا���ض��ي و�إك�����س��ب��و  2020دب��ي و"�آر �سي �إ����س �سبورت" ،وذل���ك �ضمن
الفعاليات الرئي�سة مل��ب��ادرة حت��دي دب��ي للياقة ال��ت��ي ت�ستمر حتى 27
نوفمرب اجل���اري ،حيث يعترب "طواف �إيطاليا"� ،أول م�سابقة ريا�ضية
احرتافية يف �إك�سبو  ،2020و�سي�شهد ال�سباق الذي �سينطلق من جناح
�إيطاليا ،قيام الدراجني امل�شاركني ،ب�إكمال  30لفة على حلبة بطول 2.1
كيلومرتا حول موقع احلدث الدويل .

وو�صف �إيليا فيفياين جنم ركوب الدراجات الهوائية ،والفائز بالقمي�ص
البنف�سجي يف ترتيب النقاط يف الن�سخة الأخرية من "كور�سا روزا" واملتوج
بجوائز ت�سع �سباقات كربى ،جتربة م�شاركة � 33ألف راكب دراجات هوائية
خالل "حتدي دبي للدراجات الهوائية" الذي امتد مل�سافة  14كيلومرتا
على �شارع ال�شيخ زاي��د ،باعتبارها واح��دة من �أك�ثر التجارب املده�شة يف
حياته املهنية .و�أ�ضاف خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقد م�ساء �أم�س يف
اجلناح الإيطايل للقاء �أبرز امل�شاركني يف �سباق "جريو دي �إيطاليا"  :كنا
نتوقع م�شاركة � 15ألف �شخ�ص ،كحد �أق�صى ،ولكننا حتما مل نتوقع ر�ؤية
�أك�ثر من � 30أل��ف م�شارك يخو�ضون التحدي معا ،وعندما ر�أينا ذلك،
كان �شيئا رائعا حقا ،كان هناك هواة وحمرتفون ،كبارا و�صغارا ،جمتمعني
معا على نف�س الطريق ،يف �صورة تعك�س مدى وعي املجتمع ب�أهمية تبني

�أ�سلوب احلياة ال�صحي عن طريق ممار�سة الريا�ضة .وم��ن جانبه قال
�سعيد حارب� ،أمني عام جمل�س دبي الريا�ضي� :إنني �أرى اليوم عمل �سنوات
طويلة ي�صبح �أم��را واقعا ملمو�سا ،حيث يعترب �سباق "كرايتريوم" من
طواف �إيطاليا الدويل "جريو دي �إيطاليا" �إ�ضافة جديدة لإجنازات دبي،
خ�صو�صا �أنه يقام يف �إك�سبو  ،2020هذا احلدث الدويل الكبري ،وي�ضم
ال�سباق �أبرز جنوم الدراجات الهوائية ،كما �أ�شكر �شركاءنا �/آر �سي �إ�س/
لتقدمي هذا احلدث لع�شاق الدراجات الهوائية هنا يف دبي.
وبدوره قال باولو جلي�سينتي املفو�ض العام جلناح �إيطاليا يف �إك�سبو2020
دبي ،ان الريا�ضة تعترب لغة عاملية ،واليوم نحن فخورون بانطالق "طواف
�إيطاليا" يف دبي ،فمنذ بداية "جريو دي �إيطاليا" ا�ستطعنا عك�س جمال
�إيطاليا مبدنها وطبيعتها ،واليوم نحن ن�شهد جتربة خمتلفة ،واكت�شاف

�أماكن جديدة ،و�أف�ضل مكان نكت�شفه هو �أجنحة �إك�سبو ،وخ�صو�صا اجلناح
الإيطايل ملا ميثله من عالمة فارقة ،كما �سيتم بث هذا احل��دث العاملي
ب�شكل حي ملئتي دولة حول العامل.
وي�شهد ال�سباق م�شاركة عدد من �أب��رز الدراجني يف العامل ،منهم �إيغان
برينال بطل ط��واف �إيطاليا "جريو دي �إيطاليا" لعام  2021وحامل
القمي�ص الأ�صفر يف طواف فرن�سا عام  ،2019وبيرت �ساجان بطل العامل
ل�سباق الطرق  /UCI/ثالث م��رات ،و�إيليا فيفياين الفائز بالقمي�ص
البنف�سجي يف ترتيب النقاط يف الن�سخة الأخ�ي�رة م��ن "كور�سا روزا"
واملتوج بت�سع �سباقات ك�برى ،وبطل العامل للدراجات الهوائية مرتني،
فيليبو جانا ،وه��و ال��ذي �سبق �أن حقق الفوز يف �ست مراحل من طواف
�إيطاليا �أي�ضا.
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برعاية فالح بن زايد..غنتوت «�أ» بقيادة ميثاء بنت حممد يحرز ك�أ�س مهرجان «بينك بولو»
•• �أبوظبي-وام:

ت��وج ف��ري��ق غنتوت �/أ /بلقب مهرجان "بينك بولو" ال���ذي نظمه نادي
غنتوت ل�سباق اخليل والبولو مبلعب ال�شيخ زاي��د الرئي�سي برعاية �سمو
ال�شيخ فالح بن زايد �آل نهيان رئي�س النادي ،وذلك بعد فوزه على فريق
غنتوت /ب /بنتيجة � 6/8إثر مباراة متكافئة تب�شر مبو�سم حافل للنادي
معقل البولو الإماراتي .
و قادت غنتوت �/أ /للك�أ�س الذهبي �سمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،و�ضمت القائمة عبداهلل بن د�سمال ،وفار�س اليبهوين وماك�سي
ماالكالز  ،فيما �ضمت قائمة فريق غنتوت /ب /ال�شيخة علياء بنت مروان
�آل مكتوم ،وفهد القبي�سي ،و�أحمد علي النعيمي وجميل ديلي و�أدار املباراة
حتكيميا الطاقم الوطني املكون من نا�صر ال�شام�سي ويو�سف بن د�سمال.
و�شهد ختام املهرجان تقدمي العديد من الفقرات الرتفيهية مب�شاركة
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة �أب��وظ��ب��ي -ال��ف��رق��ة املو�سيقية ،وم��دي��ري��ة املرور
والدوريات -كذلك فقرة �إطالق البالونات الوردية وم�شاركة العديد من
الفرق اال�ستعرا�ضية التي ا�ستمتع بها احل�ضور.
ويف ختام "املهرجان الوردي" قام ال�شيخ �سلطان بن فالح بن زايد �آل نهيان

وال�شيخة عائ�شة بنت فالح بن زايد �آل نهيان يرافقهما �سعادة �سعيد بن
حوفان املن�صوري نائب رئي�س النادي ،و�سعادة حمد عبد الرحمن ال�شيخ
املدير التنفيذي للنادي و عدد من رجال ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين
لدى الدولة بتتويج الفريقني ،كما مت ال�سحب على اجلوائز املجانية التي
تفاعل معها احل�ضور الكبري.
وع�برت �سمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم قائدة فريق
غنتوت�/أ /للبولو الذهبي عن �سعادتها بامل�شاركة االيجابية يف االحتفالية
اخلتامية ل�شهر �أكتوبر الوردي الذي نظمه نادي غنتوت برعاية �سمو ال�شيخ
فالح بن زاي��د �آل نهيان رئي�س ن��ادي غنتوت ل�سباق اخليل والبولو و�سط
ح�ضور مميز وم�شاركة رائعة ترجمت الوعي ال�صحي بهدف تعزيز الوعي
ب�سرطان الثدي و�أهمية الفح�ص املبكر ،ودوره يف �إنقاذ حياة الكثريين من
�أفراد املجتمع.
وق��ال جن��م ن��ادي غنتوت للبولو ع��ب��داهلل ب��ن د�سمال �إن مهرجان "بينك
بولو" الإن�ساين اخلريي الذي �أقيم برعاية �سمو ال�شيخ فالح بن زايد �آل
نهيان حقق الهدف املن�شود كر�سالة توعوية يحر�ص النادي على تنظيمها
�سنويا  ..كما مثلت املباراة املتكافئة فر�صة طيبة ملزيد من الإعداد للمو�سم
اجلديد.

هن�أ حممد بن ثعلوب

ماريو�س � :أبوظبي بهرتنا بتعدد ثقافتها وكرم �ضيافتها وح�سن تنظيمها
تقدم  35دولة للم�شاركة يف بطولة �أبو ظبي «اخلم�سني» للجودو منها  3عربية

 28 – 26نوفمرب احلايل ب�صالة «�أرينا» الريا�ضية مبدينة زايد الريا�ضية
•• �أبوظبي-الفجر
يف �أبوظبي والتي تتزامن مع احتفاالت البالد بالعيد الوطني لعام ،2021
عرب النم�ساوي ماريو�س فايزر رئي�س االحت��اد ال��دويل للجودو عن �سعادته والعيد الـ  50عاماً " اليوبيل الذهبي " لدولة الأمن والأمان .
بعودة �أ�سرة اجلودو لعا�صمة دولة الإمارات �أبو ظبي للم�شاركة يف بطولة �أبو وق��ال ماريو�س فايزر لقد جنحنا يف االحت��اد ال��دويل للجودو يف الت�ضامن
ظبي "اخلم�سني " جراند �سالم للجودو لعام  ، 2021والتي ينظمها احتاد خ�ل�ال ال��ف�ترة امل��ا���ض��ي��ة ال�صعبة ل��ت���أت��ي ج��ول��ة �أب���و ظ��ب��ي م��ت��زام��ن��ة م��ع عده
الإم���ارات للم�صارعة واجل��ودو برعاية �سمو ال�شيخ ه��زاع بن زاي��د �آل نهيان ،منا�سبات وخ��ا���ص��ة لريا�ضة اجل���ودو على وج��ه اخل�صو�ص ال��ت��ي جنحت يف
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي ،وبدعم من جمل�س �أبو ظبي تطبيق بروتوكوالت  ،IJFالتي �ساهمت يف احلد من انت�شار الوباء ،لتتجدد
الريا�ضي وب�إ�شراف االحت��اد ال��دويل للجودو ،والتي تقام خالل الفرتة من االحتفالية يف �أبوظبي جراند �سالم ا�ستمرارا يف م�سار التحدي والتناف�س

والكل يتطلع للت�صفيات امل�ؤهلة لأوملبياد باري�س انطالقا من بوابة اخلليج
العربي نحو العامل.
و�أ���ض��اف – �أم��ل �أن تكون بطولة ع��ام الت�ضامن ناجحة موا�صلة لنجاحات
�أبوظبي ،كذلك �آمنة للم�شاركني واملنظمني واملتطوعني بف�ضل ال�ضوابط
ال�صحية ال��ت��ي جعلت م��ن دول���ة الإم������ارات يف م��ق��دم��ة ال����دول ال��ت��ي عرفت
بالإجراءات ال�صحية الوقائية ..واختتم رئي�س االحتاد الدويل حديثه ملوقع
االحتاد الدويل للجودو موجها التهنئة ل�سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س
احتاد الإمارات للم�صارعة واجلودو �سفري االحتاد الدويل لل�صداقة وال�سالم

مواجهة عيناوية  -لندنية يف  2دي�سمرب

خالد حممد خلفان الرميثي يطلع على التجربة الربيطانية ل�شطرجن املدار�س

•• العني-الفجر

ق���ام ���س��ع��ادة خ��ال��د حم��م��د خ��ل��ف��ان ال��رم��ي��ث��ي الأم��ي�ن ال��ع��ام ل��ن��ادي العني
لل�شطرجن والأل���ع���اب الذهنية رئي�س جلنة ال�����ش��راك��ات اال�سرتاتيجية
واملبادرات بالنادي  ،بزيارة عمل ناجحة ومثمرة �إىل �إجنلرتا حيث زار
مدر�سة امللكة �إليزابيث التي ت�أ�س�ست عام  1573ميالدية يف لندن وذلك
لالطالع على التجربة الربيطانية حول ال�شطرجن يف املدار�س وبحث
فر�ص التعاون امل�شرتك.

وقد ا�ستقبلت �إدارة مدر�سة امللكة اليزابيث للبنني خالد الرميثي ا�ستقباال
ر�سميا بح�ضور ال�سيد :نيل �إنرايت مدير املدر�سة وال�سيد:جيف روبرت�س
رئي�س نادي ال�شطرجن باملدر�سة وال�سيد :كري�سبني بونهام كارتر م�ساعد
مدير هيئة التدري�س  .وخالل جولته قام �أمني عام نادي العني لل�شطرجن
والألعاب الذهنية بزيارة الف�صول الدرا�سية واطلع على املناهج التعليمية
والو�سائل التقنية امل�ستخدمة و�أث��ن��ى على تنظيم امل��در���س��ة وان�ضباط
الطلبة م�ؤكدا على امتنانه للمهارة التي �أظهرها التالميذ .
ومن جهة �أخرى متت مناق�شة �إب��رام مذكرة تفاهم لو�ضع الإط��ار العام

التفاقية التعاون بني املدر�سة ونادي العني لل�شطرجن والألعاب الذهنية
والية التنفيذ حيث بادر الأمني العام بدعوة طلبة مدر�سة امللكة �إليزابيث
اللندنية للم�شاركة يف لقاء كال�سيك مع العبي نادي العني على هام�ش
مهرجان الثاين من دي�سمرب الدويل لل�شطرجن الذي يقام �ضمن احتفاالت
الإمارات باليوم الوطني والذكرى اخلم�سني لقيام دولة االحتاد.
ويف ختام الزيارة توجه مدير املدر�سة بال�شكر �إىل الرميثي على زيارته
م���ؤك��دا ح��ر���ص امل��در���س��ة على ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل اخل�ب�رات ب�ين اجلانبني
لتحقيق �شراكة م�ستدامة وتعاون مثمر.

والإن�سانية رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة مبنا�سبة العيد اخلم�سني واليوم
الوطني لدولة الإمارات تزامنا مع فعاليات البطولة و�شكره على النجاحات
التنظيمية التي ظل يقدمها االحت��اد مما �ساهم يف دفع م�سرية اللعبة على
م�ستوى املنطقة  .يذكر بان باب الت�سجيل للم�شاركة يف بطولة �أبوظبي عرب
موقع االحتاد الدويل للجودو ما زال مفتوحا وقد بلغت عدد الدول امل�شاركة
حتى الآن قبل "  " 19يوما من موعدها  35دولة من خمتلف القارات من
بينها  3دول عربية وهي الإم��ارات واملغرب وتون�س وي�ستمر الت�سجيل حتى
 21/11احلايل .

اختيار  30م�شاركا من  17دولة
للن�سخة الثامنة من رحلة الهجن
•• دبي-وام:

�شهدت �إدارة الفعاليات يف مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث،توافدا غري
م�سبوق يف �أعداد املنت�سبني هذا املو�سم يف خ�ضم ا�ستعداداتها �إىل الن�سخة الثامنة
من رحلة الهجن .ومت اختيار  30م�شاركا من �أ�صل � 298شخ�صا ،ميثلون
 17دول��ة ،التحقوا بربامج التدريب على ركوب املطايا والهجن التي نظمتها
�إدارة الفعاليات باملركز يف الأ�شهر القليلة املا�ضية ،ومن ثم تقدموا بطلباتهم
للم�شاركة يف الرحلة .وجاء الإع�لان لي�ؤكد حر�ص املركز على امل�ضي قدما يف
ت�أ�صيل املوروث املحلي وتعزيزه ون�شره و�سط كافة اجلن�سيات املقيمة يف الدولة
و�إتاحة لهم فر�صة التعرف على الإم��ارات العربية املتحدة عرب بوابة للرتاث
الأ�صيل .وقالت هند بن دميثان ،مديرة �إدارة الفعاليات يف مركز حمدان بن
حممد لإحياء ال�تراث� ،أن رحلة الهجن هذا العام ،كعهدها� ،ستنطلق من ليوا
لتجوب �صحراء الإم��ارات حتى حتط القافلة رحالها و�سط احلدث الأكرب من
نوعه يف العامل�" ،إك�سبو  2020دبي" ،لتحمل بني حناياها ر�سائل وعرب كثرية،
ت�صب يف �أطر الت�سامح والتعاي�ش الذي تت�سم به الدولة ،وحوار الثقافات ومد
ج�سور التعاون بني ال�شعوب يف منهج عملي ،تراثي ،يقتدى به .و�أ�ضافت " �شهدنا
�إقباال كبريا من قبل كافة اجلن�سيات املقيمة يف الدولة ،واجتهد معظمهم يف
التعلم على ركوب الهجن يف الربامج التي �أطلقناها خ�صي�صا لهذه الفعالية.
ومبا �أن الرحلة نوعية وتتطلب عددا حم��دودا من امل�شاركني� ،إال �أنه ا�ستجابة
لهذا الطلب امل��ت��زاي��د ،قمنا باختيار ال��ع��دد الأك�ب�ر يف ت��اري��خ الرحلة وه��و 30
م�شاركا ،من الرجال والن�ساء ،منهم  4من مواطني الدولة والبقية من جن�سيات
خمتلفة .ولعل �أب��رز ما يف هذه الن�سخة هو اختيار ام��ر�أة وابنتها ،لنعزز بذلك
�أهمية نقل امل��وروث املحلي �إىل الأجيال ،وفكرة الو�صول �إىل املحطة النهائية
و�سط حدث �ضخم ،ي�ضم حتت مظلته دول العامل �أجمع" .و�ستنطلق الن�سخة
الثامنة م��ن رحلة الهجن يف  9دي�سمرب املقبل ،مل��دة  13ي��وم��ا ،وذل��ك ابتداء
من منطقة ليوا ،يف ال�صحراء الغربية� ،أبوظبي وحتى املحطة الأخرية يف دبي
"�أك�سبو  ."2020و�سريحتل امل�شاركون يوميا على ظهور الإبل لقطع امل�سافة
املحددة للرحلة والتي تزيد عن  500كيلومرت ،و�سط الكثبان الرملية ،يف خط
�سري مت الإع��داد له م�سبقا .و�ست�ضم الرحلة حمطات لال�سرتاحة والتخييم،
و�سيتم تزويد امل�شاركني بجميع االحتياجات الالزمة للرحلة من م�أكل وم�شرب
وخيم منفردة والإبل التي �سريحتلون على ظهورها �إىل لوازمها.
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برعاية حمدان بن زايد ..

حممد بن �سليم :رايل �أبوظبي ال�صحراوي مالئم ً
متاما لإدراجه �ضمن بطولة «وورلد رايل ريد» اجلديدة
•• �أبوظبي-الفجر:

برعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد
�آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة
الظفرة يقام رايل �أبوظبي ال�صحراوي
يف ن�سخته الثالثني خالل الفرتة من
 11 – 5نوفمرب احلايل.
وق�������ال حم���م���د ب����ن ���س��ل��ي��م �إن رايل
�أبوظبي ال�صحراوي الذي �أ�س�سه قبل
 30عاماً �سوف يالئم متاماً بطولة
"وورلد رايل ري���د  -فيا" اجلديدة
ال����ت����ي ���س��ت��ن��ت��ق��ل ب����رال����ي����ات ك���رو����س
كاونرتي ال�صحراوية حلقبة جديدة
العام املقبل.
وي�����ص��ل رايل �أب���وظ���ب���ي ال�صحراوي
مرحلة جديدة هذا الأ�سبوع باعتباره
�أط��ول الراليات ال�صحراوية القائمة
يف ال�شرق الأو�سط.
و�أ�����ض����اف حم��م��د ب���ن ���س��ل��ي��م ،رئي�س
منظمة الإم���ارات لريا�ضة ال�سيارات
وال����دراج����ات ال��ن��اري��ة ،ون��ائ��ب رئي�س
االحت��اد ال��دويل لل�سيارات للريا�ضة:
"ي�سرنا �أن نتقدم بال�شكر واالمتنان
ل�����س��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن زاي����د �آل
نهيان على دعمه امل�ستمر وت�شجيعه
ب��ي��ن��م��ا ن��ح��ت��ف��ل ب���ال���ذك���رى الثالثني
للرايل".
"لقد ك��ان دع��م �سموه مهماً للغاية،
مم����ا ج��ع��ل��ن��ا يف م����وق����ف ق������وي الآن
بحيث ميكننا �أن نتطلع �إىل ف�صل

ج��دي��د مم��ي��ز ل��ل��رال��ي��ات ال�صحراوية
الطويلة".
وق����ام حم��م��د ب��ن �سليم ب�������إدراج رايل
�أب��وظ��ب��ي ال�����ص��ح��راوي �ضمن بطولة
ك���أ���س ال��ع��امل ل��ل��رال��ي��ات ال�صحراوية
الطويلة يف ع��ام  ،1993وذل��ك بعد
ع��ام�ين ع��ل��ى �إط�ل�اق���ه ،وي��ع��ت�بر �أحد
�أب�����رز رال���ي���ات ال��ن��خ��ب��ة ال��ت��ي ميكنها
تبني االجتاه اجلديد للريا�ضة ب�شكل
كامل.
و�سيتم ا�ستبدال بطولة ك�أ�س العامل
للراليات ال�صحراوية الطويلة العام
املقبل عندما ي��ق��دم االحت���اد الدويل
ل��ل�����س��ي��ارات (ف����ي����ا) ،ال��ه��ي��ئ��ة العاملية
امل�����ش��رف��ة ع��ل��ى ري��ا���ض��ة ال�����س��ي��ارات يف
ال���ع���امل ،ب��ط��ول��ة "وورلد رايل ريد
 فيا" اجل���دي���دة .وين�صب الرتكيزيف البطولة اجل��دي��دة على التقنيات
اجل����دي����دة وال���ب���دي���ل���ة والتجريبية،
مب��ا يتما�شى م��ع ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة دعم
ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وت��غ�ّي�رّ امل��ن��اخ العاملي
والتكنولوجيا واالب��ت��ك��ار واملمار�سات
امل�������س���ت���دام���ة .ومت ت���ق���دمي ال���راع�ي�ن
ال��رئ��ي�����س��ي�ين ون��خ��ب��ة م���ن ال�سائقني
وال���دراج�ي�ن ال��دول��ي�ين امل�����ش��ارك�ين يف
الن�سخة الثالثني من رايل �أبوظبي
ال�صحراوي خالل امل�ؤمتر ال�صحفي
الذي عقد اليوم يف حلبة مر�سى يا�س.
والذي ا�ست�ضافه ماهر بدري ،الرئي�س
التنفيذي ملنظمة الإم���ارات لريا�ضة

مان�شيني ي�ستدعي
بوبيغا وتونايل لت�صفيات
ك�أ�س العامل

ان�ضم العب و�سط تورينو توما�سو بوبيغا ،ملنتخب �إيطاليا لأول مرة
ملواجهة �سوي�سرا و�أيرلندا ال�شمالية يف ت�صفيات ك�أ�س العامل لكرة القدم
ال�شهر احل��ايل ،بينما ا�ستدعى امل��درب روبرتو مان�شيني الع��ب ميالن
�ساندرو تونايل ،للت�شكيلة .
وع���اد امل��ه��اج��م��ان �أن���دري���ا بيلوتي وت�����ش�يرو �إمي��وب��ي��ل��ي للت�شكيلة عقب
تعافيهما من الإ�صابة ،لكن مل يكن هناك مكان ملويزي كني يف الفريق
الذي �ضم  28العباً ،حيث ال يزال مهاجم يوفنتو�س يتعايف من �إ�صابة
يف الفخذ.
وت�ألق بوبيغا " 22عاماً" ،املعار من ميالن �إىل تورينو ،املو�سم احلايل
وخ��ا���ض ت�سع م��ب��اري��ات يف ال����دوري املحلي و���س��رع��ان م��ا ثبت مكانه يف
ت�شكيلة املدرب �إيفان يوريت�ش.
و���ض��م مان�شيني �أي�����ض��اً الع��ب و���س��ط روم���ا نيكولو زان��ي��ول��و بعد غياب
ال�لاع��ب البالغ عمره  22ع��ام��اً ع��ن مباريات دوري الأمم الأوروبية
ال�شهر املا�ضي.
وت�ست�ضيف �إيطاليا ،التي تت�صدر املجموعة الثالثة بر�صيد  14نقطة
م��ن �ست م��ب��اري��ات متقدمة على �سوي�سرا ب��ف��ارق الأه�����داف ،املنتخب
ال�سوي�سري يف  12نوفمرب -ت�شرين ال��ث��اين احل���ايل ،قبل مواجهة
�أيرلندا ال�شمالية خارج �أر�ضها بعدها بثالثة �أيام.

ال�سيارات والدراجات النارية.
وي��ح��ظ��ى رايل �أب��وظ��ب��ي ال�صحراوي
بدعم ديوان ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة ،وال��ق��وات امل�سلحة للإمارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ،وجم��ل�����س �أبوظبي
ال��ري��ا���ض��ي ،و�أدن����وك للتوزيع ،وحلبة
مر�سى يا�س ،وجزيرة يا�س ،وطريان
�أبوظبي ،واال�سعاف الوطني ،وتويوتا
ال��ف��ط��ي��م ،و���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ،وبلدية
�أب��وظ��ب��ي ،وب��ل��دي��ة منطقة الظفرة،
ومياه العني ،وتدوير.
وقال ماهر البدري بهذه املنا�سبة "هذه
حلظة فخر للجميع منظمة الإمارات
لريا�ضة ال�سيارات والدراجات النارية،
ورع���اة ال���رايل ال��ذي��ن ي��ق��دم��ون دعماً

ال ي��ق��در ب��ث��م��ن ،وامل��ت��ط��وع�ين الذين
يتخلون عن وقتهم كل ع��ام لتحقيق
�إجناح الرايل".
و�أ�ضاف "على مر ال�سنني ،ا�ستمتعنا
مب�شاهدة العديد من كبار املناف�سني
يعر�ضون م��ه��ارات��ه��م يف ه��ذا احلدث
الرائع ،مع �إتاحة الفر�صة للدراجني
وال�سائقني املحليني مل�شاركة م�سرح
ال��رايل العاملي املده�ش .نحن نتطلع
�إىل املزيد من امل�شاركة واملناف�سة مع
احتفالنا بالذكرى الثالثني النطالق
الرايل ".
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال���ط���ارق العامري،
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي حل��ل��ب��ة مر�سى
يا�س ،املقر الرئي�سي الر�سمي لرايل

�أبوظبي ال�صحراوي“ :ي�سعدنا مرة
�أخ���رى �أن ن�����ش��ارك منظمة الإم����ارات
لريا�ضة ال�سيارات والدراجات النارية
يف ���ض��م��ان ا���س��ت��م��رار رايل �أبوظبي
ال�����ص��ح��راوي يف ت�سليط ال�ضوء على
�أبوظبي كوجهة ريا�ضية من امل�ستوى
العاملي".
و�أ����ض���اف " م���ن دون �أدن�����ى ���ش��ك فان
رايل �أب���وظ���ب���ي ال�������ص���ح���راوي يعترب
�أح��د الراليات ال�صحراوية الطويلة
ال����رائ����دة يف ال����ع����امل ،وت��ف��خ��ر حلبة
م��ر���س��ى ي��ا���س ب��دوره��ا يف امل�����ش��ارك��ة يف
م�ساعدة احل��دث على حتقيق رقمه
القيا�سي املثري للإعجاب على مدار
 30عاماً".

و�شملت قائمة القائمون على امل�ؤمتر
ال�����ص��ح��ف��ي ام�������س ال���ق���ط���ري نا�صر
العطية ال��ف��ائ��ز بلقب رايل �أبوظبي
ال�صحراوي عامي  2008و ،2016
وال���ذي يت�صدر ترتيب بطولة ك�أ�س
ال��ع��امل ال��ت��ي �ستقام خ��امت��ة جوالتها
يف اململكة العربية ال�سعودية ال�شهر
امل��ق��ب��ل .واالم���ارات���ي خ��ال��د القا�سمي
بطل الرايل عام .2017
وي�سعى ال�����س��ع��ودي ي��زي��د الراجحي،
ال��ذي يحتل امل��رك��ز ال��ث��اين يف ترتيب
ب���ط���ول���ة ك������أ������س ال�����ع�����امل ل���ل���رال���ي���ات
ال�صحراوية الطويلة هذا العام� ،إىل
حت��ق��ي��ق �أول ان��ت�����ص��ار ل��ه ب��ل��ق��ب رايل
�أبوظبي ال�صحراوي ،بينما يحافظ

ال�سائق الإماراتي يحيى بالهلي على
رق��م��ه القيا�سي يف امل�����ش��ارك��ة يف رايل
ب��ل�اده ع��ل��ى مدى 30ع���ام���اً بن�سبة
.100٪
و����ش���ارك بلهلي الأ����ض���واء يف امل�ؤمتر
ال�صحفي ابنه من�صور ،ال��ذي �شارك
يف ال��ق��ي��ادة م��ع وال���ده ك��م�لاح قبل �أن
ي��ت��وىل زم���ام عجلة ال��ق��ي��ادة ،وكذلك
م���ويل ت��اي��ل��ور ،ال��ت��ي دخ��ل��ت �سجالت
الأرقام القيا�سية ك�أول بطلة للراليات
الأ�سرتالية ،بعد �أن �أ�صبحت �أ�صغر
�سائقة على الإط�لاق تفوز بالبطولة
يف عام .2016
وك�����ان ب�ي�ن احل���ا����ض���ري���ن ب��ط��ل ك�أ�س
ال���ع���امل ال��ن��م�����س��اوي اجل���دي���د ال����دراج
ماتيا�س فالكرن ،وال����دراج الإماراتي
حم��م��د ال��ب��ل��و���ش��ي� ،أول مت�سابق من
منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي
ي��ف��وز بلقب ب��ط��ول��ة ال��ع��امل لراليات
ال��ب��اه��ا (ف���ي���م) ،وال������دراج البولندي
رافال �سونيك الفائز �ست مرات بلقب
بطولة ك�أ�س العامل (فيم) لدراجات
الكواد�س.
كما ظهر يف امل�ؤمتر ال�صحفي النجم
ال��ف��رن�����س��ي �أدري���������ان ف�����ان بيفرينم،
واملت�سابق الأ���س�ترايل املتخ�ص�ص يف
���س��ب��اق��ات ال���ق���درة (ان��������دورو) دانيال
����س���ان���درز ،وب��ط��ل��ة ال���ع���امل للراليات
ال�����ص��ح��راوي��ة ال��ط��وي��ل��ة للدراجات
النارية (فيم) لعام  2015لل�سيدات

�أن��ا���س��ت��ا���س��ي��ا ن��ي��ف��ون��ت��وف��ا ،والربتغايل
يواكيم رودريغيز الذي ت�سابق ب�شكل
اح���ت��رايف يف ���س��ب��اق��ات �سوبركرو�س
وم��وت��وك��رو���س مل���دة  27ع���ام���اً .قبل
االن���ت���ق���ال ل��ل��م��ن��اف�����س��ة يف الراليات.
و�����س����ت����ق����ام م����رح����ل����ة ج������زي������رة ي���ا����س
اال���س��ت��ع��را���ض��ي��ة اخل��ا���ص��ة يف ال�ساعة
 1:30ب���ع���د ظ���ه���ر �أم���������س ال�سبت
مب�شاركة الدراجات النارية ودراجات
ال��ك��واد���س ،يتوجه بعدها املت�سابقون
�صباح اليوم التايل �إىل كثبان منطقة
الظفرة خلو�ض غمار املرحلة الأوىل
من خم�س مراحل ،و�سينتهي الرايل
ب��ال��ع��ودة �إىل حلبة مر�سى ي��ا���س بعد
ظهر اخلمي�س املقبل.
جدول رايل �أبوظبي ال�صحراوي
 6نوفمرب م��رح��ل��ة ج���زي���رة يا�س
اال�ستعرا�ضية  2 -كم
 7نوفمرب املرحلة الأوىل ،ديوان
مم��ث��ل احل���اك���م مب��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة -
 262.02كم
 8نوفمرب املرحلة الثانية� ،أدنوك
للتوزيع  333.43 -كم
 9ن���وف���م�ب�ر امل��رح��ل��ة  ،3جمل�س
�أبوظبي الريا�ضي  293.00 -كم
 10ن��وف��م�بر امل��رح��ل��ة  ،4طريان
�أبوظبي  251.98 -كم
 11ن��وف��م�بر امل��رح��ل��ة اخلام�سة،
حلبة مر�سى يا�س  162.94 -كم

ت�شايف...ممرر الكرات ال�ساحرة امل�ؤمن بفل�سفة كرويف
عبقري� ،ساحر� ،س ّيد التمريرات و�صناعة اللعب يف بر�شلونة ومنتخب �إ�سبانيا� ...سيعود ت�شايف هرناندي�س
مدرب ال�س ّد القطري ال�سابق �إىل ملعب كامب نو لت�س ّلم مهامه الفنية �ضمن خطة �إحياء اجلينات التي مت ّيز
بها النادي الكاتالوين :لعب جماعي و"تيكي-تاكا" بنى بف�ضلهما بر�شلونة �أجم���اده وهيمن على الكرتني
الأوروبية والعاملية.
�أعلن ال�سد اجلمعة على ل�سان املدير التنفيذي للنادي تركي العلي
موافقته على انتقال ت�شايف لناديه ال�سابق "بعد دف��ع قيمة
ال�شرط اجلزائي املن�صو�ص يف عقده ( )...ت�شايف �أبلغنا يف
االيام املا�ضية برغبته يف خو�ض جتربة بر�شلونة يف هذا
الوقت بالتحديد ،ب�سبب املرحلة احلرجة التي مير
بها نادي مدينته ونحن نتفهم ذلك وقررنا عدم
الوقوف يف طريقه".
ثم ت�أكد الأمر ر�سمياً فجر ال�سبت حني �أعلن
بر�شلونة "حان ال��وق��ت ل��ل��ع��ودة اىل املنزل.
�لا و�سه ً
�أه ً
ال بك ت�شايف" ،م�ضيفاً ب�صحبة
فيديو لت�شايف خ�لال توديعه "كامب نو"
يف " 2015مل يكن �أب���داً وداع����اً ،ب��ل نراك
الحقاً".
�سيعود ت�شايف ( 41عا ًما) بطل مونديال 2010
و�أح����د �أب����رز ال��ن��ج��وم يف ت��اري��خ ال��ك��رة الإ���س��ب��ان��ي��ة �إىل
"منزله" يف كاتالونيا ،وهو قدٌر بدا مكتوباً لهذا التلميذ الذي
ترعرع يف ّ
ظل املدربني الهولندي الراحل يوهان كرويف ومواطنه بيب
غوارديوال ،مع �أ�سلوب يعتمد على فكرة اال�ستحواذ على الكرة ،ا�شتهر به بر�شلونة يف
مطلع العقد الأ ّول من القرن احلادي والع�شرين.
ق�صة الع�شق مع بر�شلونة
من
ل
و
ّ
عاد ت�شايف ،المُ كنّى بالـ"ماكينة"� ،إىل الف�صل الأ ّ
وال��ت��ي �أ���س��دل ال�ستار عليها يف ع��ام  2015م��ع رحيله �إىل ال�سدّ ،عقب ف��وزه بلقب
م�سابقة دوري �أبطال �أوروب��ا للمرة الرابعة يف تاريخه ،والأخ�يرة حتّى الآن يف تاريخ
النادي الكاتالوين.
انبهر عامل الكرة امل�ستديرة بتمريرات العب الو�سط حتت �إدارة غوارديوال (-2008
 ،)2012حيث بدا حينها وك�أنه يتحكم بها عن ُبعد وبف�ضل دقة �أ�شبه بدقة طبيب
ج ّراح .ففر�ض الإ�سباين نف�سه قائد اللعب احلقيقي لنا ٍد �سيهيمن على �أوروبا وعلى
العامل لعدة �سنوات...ولكن كل هذا ال�سحر مل ي�سمح له باخلروج من ظل الأ�سطوري
االرجنتيني ليونيل مي�سي وجنوم �آخرين.
اعتزل ت�شايف اللعب يف ع��ام  ،2019ليبد�أ م�سريته ك��م��د ّرب مع ال�سدّ ،ل��ذا يعتربه
كثريون قليل اخلربة ن�سبياً ،على الرغم من �أنه بد�أ بتطوير عِ لمه يف اللعب والنهل
من معرفة تاريخ كرة القدم وعلوم التدريب على م ّر الع�صور.
ق�صري القامة وممتلئ اجل�سم ( 1.70م و 67كلغ) ،ان�ض ّم ت�شايف �إىل �أكادميية "ال
ما�س ّيا" يف �سن الـ 11عاماً ،وهو مركز تد ّرج الالعبني يف بر�شلونة ،على ُبعد حوايل
تريا�سا .تد ّرج يف جميع الفئات العمرية
ثالثني كيلومرتاً جنوب �شرق م�سقط ر�أ�سه
ّ
حتى بداياته مع الفريق الأ ّول عام  ،1998يف �سن الـ.18
وعلى الرغم من ال�شكوك التي رافقت بداياته ،ب�سبب موا�صفاته البدنية� ،إال �أنه
فر�ض نف�سه �سريعاً يف الت�شكيلة الأ�سا�سية قبل �أن يتق ّلد �شارة القيادة ويح�صد
الأل���ق���اب� :أرب��ع��ة يف م�سابقة دوري �أب��ط��ال �أوروب����ا (2011 ،2009 ،2006
و ،)2015و 8يف الدوري اال�سباين ،بالإ�ضافة �إىل فوزه بك�أ�س العامل (،)2010
وبك�أ�س �أوروب��ا مرتني ( 2008و )2012مع منتخب "ال روخا" الذي ارتدى
قمي�صه يف  133مباراة دولية.
ثقّل ت�شايف �سجله بالك�ؤو�س ،ففاز بـ 25لقباً مع النادي الكاتالوين وخا�ض معه
 767مباراة ،كثاين �أكرث الالعبني ارتداء لقمي�ص "بالوغرانا" ،حيث يتجاوزه
يف هذه الفئة "الربغوث" ال�صغري مي�سي مع �إجمايل  778مباراة.

على الرغم من هذه امل�سرية اال�ستثنائية ،يخلو �سجل ت�شايف من الكرة الذهبية حيث كان مي�سي عائقاً �أمام
�إحرازه لقب �أف�ضل العب يف العامل ،فتقدّم عليه يف الرتتيب النهائي يف عام  2010على رغم فوز الإ�سباين يف
ذلك العام مبونديال جنوب �إفريقيا.
ولكن من يهتم بالكرة الذهبية؟ فبالن�سبة لع�شاق الكرة امل�ستديرة ،مي ّثل ت�شايف اللعب اجلماعي قبل ّ
كل �شيء!
عبرّ مدرب ال�سد ال�سابق عن نظرته لكرة القدم ،قائ ً
ال "بالن�سبة يل ،تدور كرة القدم حول تخ ّيل
التحركات والتمريرات".
كان قد ُكتب ،يف �سطر من ف�صول رواية ت�شايف �أنه �سي�صبح يف يوم من الأ ّي��ام مدرباً
لرب�شلونة ،وقد حتدث �صاحب ال�ش�أن ل�صحيفة ماركا الريا�ضية الإ�سبانية يف متوز/
يوليو  2020عن حلمه "هديف الرئي�سي ،عندما ي�صبح ذلك ممكنًا ،هو بر�شلونة.
�إنه منزيل و�سيكون حل ًما".
يف مقابلة �أجراها العام املا�ضي مع �صحيفة "ال فانغارديا" الإ�سبانية اليومية،
ا�ست�شهد ت�شايف بـ"والده الروحي" عندما �أراد التحدث عن مثاله الأعلى ،وقال
"بالإ�ضافة �إىل كرويف ،الذي غيرّ تاريخ كرة القدم ،وجوان فيا بو�ش�+ ،أبي الروحي+
يف كرة القدم (العب خط و�سط واملدير التنفيذي ال�سابق يف ال ما�س ّيا) الذي يعرف
عن �أ�سلوب كرويف يف كرة القدم �أكرث من كرويف نف�سه".
ويتابع "...وغوارديوال � ً
أي�ضا ،له ت�أثري كبري" ،علماً �أن��ه كان لعب مع بيب
وجاوره يف غرفة تبديل املالب�س يف بر�شلونة ،قبل �أن يخلفه يف خط
الو�سط  ...وي�صبح املتحدّث با�سمه على �أر�ض امللعب.
وعن كونه ا�ضطر لإجراء تنازالت عن �أفكاره يف كرة القدم
بعد انتقاله من امل�ستطيل الأخ�ضر �إىل دك��ة املدربني،
قال "القليل ،يف احلقيقة" ،قبل �أن يحرز لقبه الأول
من �أ�صل �أربعة بفوزه بلقب ال��دوري القطري مع
ال�سد يف ني�سان�/أبريل  ،2021علماً �أن عقده مع
الزعيم كان ميتد حتّى عام .2023
"�أنا �أ�ؤمن باال�ستحواذ على الكرة قدر الإمكان،
مع ال�ضغط العايل ،واللعب يف ن�صف ملعب
ال��ف��ري��ق امل��ن��اف�����س ،وال�����ض��غ��ط ع��ل��ي��ه عرب
الهجمات" ،يقول ت�شايف �شارحاً فل�سفته
على �أر�ض امللعب ،ويتابع "هذه هي كرة
القدم التي اختربتها يف بر�شلونة ومع
+ال روخا."+
الع������ب الم������ع ل���ك���ن رج������ل متحفظ،
ال ُي���ع���رف ����س���وى ال��ق��ل��ي��ل ع���ن حياته
ال�شخ�صية :بالكاد نعرف �شغفه بقطف
الفطر ،لي�سري على خطى زميله ال�سابق
جريارد بيكيه و�صديقته املطربة �شاكريا.
ت��ب��رع مع
ي�����ش��ت��ه��ر ت�����ش��ايف ب��ك��رم��ه ،ح��ي��ث ّ
عقيلته ال�صحافية نوريا كونيلريا والتي
اق�ت�رن بها يف ع��ام  ،2013مبليون يورو
مل�ست�شفيات ب��ر���ش��ل��ون��ة ال��ت��ي رزح����ت حتت
معاناة تداعيات وباء فريو�س كورونا يف ربيع
ع��ام  ،2020وذل��ك قبل ثالثة �أ�شهر من �إ�صابة
ت�شايف بالفريو�س.
الكرم واللعب اجلميل والتوق ال�شديد لالنت�صارات :هذا
هو كوكتيل ت�شايف هرناندي�س وهو عالج ي�أمل بر�شلونة يف �أن
يكون مفيدًا له لكي ي�ستعيد �أجماده بعد فرتة انتقالية �شهدت
رحيل �أ�سطورته مي�سي �إىل باري�س �سان جرمان الفرن�سي ومروره
ب�أ�سو�أ فرتة يف تاريخه مالياً وكروياً.
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جمتمع االمارات
«حول الإمارات» حتتفل بالذكرى
ال�سنوية الـ 29لت�أ�سي�سها

حتتفل حول الإمارات للمفرو�شات املنزلية  ،العالمة التجارية املح ّلية الرائدة
يف جمال الأثاث الداخلي واخلارجي على �صعيد املنطقة مع عمالئها هذا العام
بالذكرى ال�سنوية الـ 29لت�أ�سي�سها من خالل عرو�ض �ضخمة اعتباراً من 28
نوفمرب وت�ستمر مل��دة خم�سة �أ�سابيع� .سيح�صل املت�سوقون على خ�صم كبري
على �أكرث من  2000منتج من ت�شكيلة وا�سعة من �أثاث املنزل والإك�س�سوارات
والعديد من املفاج�آت املثرية الأخرى للعمالء.واحتفا َال بهذه املنا�سبة� ،ستكافئ
حول الإم��ارات للمفرو�شات املنزلية عمالءها الأوفياء الذين دعموا جناحها
على م��ر ه��ذه ال�سنني م��ن خ�لال تقدمي خ�صومات وع��رو���ض على جمموعة
ً
حمظوظا يف
وا�سعة من الأثاث والإك�س�سوارات ،و�ستختار حول الإمارات فائ ًزا
�أحد متاجرها كل يوم  ،وكما �سجلت العالمة منواَ قيا�سياَ يف مبيعاتها.
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�أندر �آرمر تقدم نظام ًا فريد ًا للتو�سيد لت�سهيل ممار�سة الريا�ضة

ك�شفت �أندر �آرمر عن  UA HOVR Mega 2 Cloneحذاء اجلري اجلديد الذي �سيتوفر لل�شراء عرب
الإنرتنت ولدى متاجر �أندر �آرمر ابتدا ًء من � 20أكتوبر .ويتميز بالقدرة علي توفري الدعم للريا�ضيني،
ما يجعله مثالياً للمبتدئني يف ريا�ضة اجلري.ويقدم � UA HOVR Mega 2 Cloneأق�صى قدر من
التو�سيد للتحكم يف االجت��اه عند اجل��ري ،وتعد تقنية  HOVRمن �أن��در �آرم��ر نظاماً فريداً من نوعه
للتو�سيد يوفر �أق�صى درجات الدعم لت�سهيل ممار�سة ريا�ضة اجلريً  ،وهو م�صمم خ�صي�صاً لتوفري �أكرب
قدر من احلماية �أثناء التدريب .وجرى ت�صميمة ملنح امل�ستخدم �شعوراً بانعدام اجلاذبية ،ويتميز بنعل
�أو���س��ط م�صمم بتقنية  HOVRوكعب عري�ض ودع��م ملقدمة القدم ملنح �شعور بالقوة .وي�ساعد UA
 HOVRاملرن على االنتقال من و�ضعية النزول على �أ�صابع القدم واالنطالق مر ًة �أخرى بكل �سهولة من
خالل نقاط ال�ضغط يف مقدمة ومنت�صف القدم.وي�ساهم الت�صميم بالتقنية اجلديدة يف احلفاظ على وتر
�أخيل وحمايته من االلتهاب.ويعد � Mega Clone 2أول حذاء للجري من �أندر �آرمر يقدم قيا�ساً ينا�سب
كل م�ستخدم من خالل تقنية جديدة تتميز باملرونة والتكيف مع �أقدام العدائني �أثناء اجلري .ومن خالل
املواد الفريدة واملميزة التي �صنع منها  ،ويتخذ القالب �شكل قدم العداء للح�صول على قيا�س �أكرث دقة
ب�صورة ت�شبه ارتداء القفاز ،وهو ما يوفر �أق�صى درجات الراحة ومينح العداء طاقة �أكرب للجري.
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القرية العاملية تعلن انطالق احتفاالتها باليوبيل الذهبي لقيام احتاد دولة الإمارات

�أع��ل��ن��ت ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة� ،أح���د �أكرب
امل���ن���ت���زه���ات ال���ث���ق���اف���ي���ة يف ال���ع���امل،
وال��وج��ه��ة العائلية الأوىل للثقافة
وال�ت�رف���ي���ه وال��ت�����س��وق يف املنطقة،
ع���ن ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��دي��د م���ن املفاج�آت
ل�ضيوفها خ�لال ال�شهر امل��ق��ب��ل ،يف
�إط����ار اح��ت��ف��االت��ه��ا ب��ال��ي��وم الوطني
اخل���م�������س�ي�ن ل����ق����ي����ام احت���������اد دول������ة
الإم���ارات العربية املتحدة ،وتنطلق
االح���ت���ف���االت ب�����دءاً م���ن ي����وم العلم
لت�ستمر على مدى �شهر حتى اليوم
الوطني.
واح�����ت�����ف�����ا ًال ب���امل���ن���ا����س���ب���ة� ،أط���ل���ق���ت
القرية العاملية م�سابقة الت�صوير
ال��ف��وت��وغ��رايف حت��ت �شعار خم�سون
ع���ام���اً م��ع��اً  ،ب��ال�����ش��راك��ة م���ع جائزة
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د �آل
مكتوم الدولية للت�صوير ال�ضوئي.
وتركز امل�سابقة على الهويات والقيم
امل�شرتكة ب�ين ال��ث��ق��اف��ات ،وت�سليط
ال���������ض����وء ع���ل���ي���ه���ا ع��ب��ر جمموعة
م���ن ال�����ص��ور ال��ت��ي حت��ت��ف��ي بالتنوع
الثقايف وامللتقطة بعد�سات خمتلفة

�أ�سواق للتجزئة جتدد متاجرها القائمة وتفتتح فرعني جديدين يف دبي

امل����واه����ب ،وب����ر�ؤي����ة ف���ري���دة جت�سد
الثقافات كمنظومة متكاملة غنية
بالألوان وامل�شاهد املمتعة .وتنطلق
امل�����س��اب��ق��ة اب�����ت�����دا ًء م����ن ي�����وم العلم
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جمل�س �ضاحية اخلالدية يدعم جمعية
ال�شارقة اخلريية بن�صف مليون درهم

يف لفتة نوعية ومبادرة جمتمعية قدم جمل�س �ضاحية اخلالدية ن�صف مليون
درهم كمبلغ تربع جلمعية ال�شارقة اخلريية كدعم وتعزيز ملواردها املالية .وقام
رئي�س جمل�س �ضاحية اخلالدية �سعادة خلفان �سعيد املري  ،يرافقه حممد را�شد
بن جر�ش نائب رئي�س املجل�س  ،والع�ضو علي حمد بن �سيفان ع�ضو املجل�س ،
وت�شرفنا بح�ضور ال�شيخ بطي ب��ن �سعيد �آل مكتوم وح�����ض��ور ع��م��ران حممد
احلمادي م�س�ؤول املجل�س  ،وعبدالعزيز خالد العبدويل �سكرتري �إدارة املجل�س .

روجيه ميال :يف كل زيارة
لدبي �أجد اجلديد واملبهر

عرب النجم الكامريوين روجيه ميال عن �سعادته بزيارة دول��ة الإمارات
وح�ضور فعاليات �إك�سبو دبي  2020احلدث العاملي الأكرب الذي يجمع
ال��ع��امل يف م��ك��ان واح���د وال����ذي ي��ع��د من�صة ح�����ض��اري��ة متكاملة وفر�صة
ال�ستعرا�ض �أهم االبتكارات التي �ست�ساهم يف تغيري العامل ،وكذلك االطالع
على النه�ضة والتطور الريا�ضي الذي ت�شهده الدولة.

طلبة الإمارات يف مان�ش�سرت
يحتفلون بيوم َ
العلم

احتفل طلبة الإم���ارات املبتعثون يف مان�ش�سرت بيوم العلم ال��ذي له مكانة
خا�صة يف قلوبهم ،حيث �إنهم يعتربون �سفراء لوطنهم  ،واالحتفال معاً بهذا
اليوم يعرب عن م��دى حب وتعاون �أبناء الإم���ارات� ،إ�ضاف ًة �إىل اجلهود التي
يبذلونها لنيل �أعلى الدرجات ،وذلك لريفعوا ا�سم الإم��ارات عالياً ،وخا�ص ًة
�أنهم حملوا على عاتقهم امل�س�ؤولية التي �أولتها لهم حكومة دول��ة الإمارات
وثقتهم ب�أن �أبناء زايد هم قدوة لكل �شعوب العامل ،و�أن الإمارات فخورة بهم.

دي�سمرب املقبل ،بالتزامن مع اليوم
ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم�����ارات العربية
املتحدة ،م�ستهدفة ع�شاق الت�صوير
ال��ف��وت��وغ��رايف مم��ن تبلغ �أعمارهم
��� 18س��ن��ة ف���م���ا ف������وق ،لالحتفال

بقيم ال��ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة والتنوع
والت�سامح .ويتوجب على امل�شاركني
ال����ذي����ن ي�����س��ت��خ��دم��ون الكامريات
االح�تراف��ي��ة ،ال��ت��ق��دم بطلب خا�ص
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ت�����ص��ري��ح يخولهم

امل�����ش��ارك��ة يف امل�����س��اب��ق��ة ،ع�بر املوقع
الإل���ك�ت�روين للقرية ال��ع��امل��ي��ة ،على
�أن يتم حتميل جميع امل�شاركات على
امل��وق��ع الإل��ك�تروين جل��ائ��زة حمدان
ب����ن حم���م���د ب����ن را�����ش����د �آل مكتوم

�أعلنت �شركة �أ���س��واق للتجزئة ،وهي
ال�����ش��رك��ة ال���رائ���دة وواح����دة م��ن �أكرث
العالمات التجارية املحلية املوثوقة
وال��ت��ي ت��ق��دم ع��رو���ض جت��زئ��ة عالية
اجل�����ودة يف ب��ي��ئ��ة ت�����س��وق مم���ي���زة ،عن
جتديد فروعها يف �أم �سقيم والورقاء
وامل��زه��ر وافتتاح فرعني جديدين يف
واج��ه��ة دب��ي البحرية وق��ري��ة جمريا
ال���دائ���ري���ة .و���س��ي��ق��وم ف����رع �أم �سقيم

با�ستقبال العمالء يف منت�صف �أكتوبر
وف��روع ال��ورق��اء واملزهر يف بداية عام
.2022
���س��وف يت�ضمن ال��ت��غ��ي�ير والتحديث
يف ال���ف���روع ال��ث�لاث��ة ك��اف��ة اجلوانب
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ش��ك��ل وي���إ���ض��اف��ة �أق�سام
جديدة مع املحافظة على روح التميز
ل��دى �أ���س��واق ،وك��ل ذل��ك م��ع الرتكيز
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة للأ�سواق

ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وذوق ال�شارع
التقليدي الأ�صيل .كما و�سيتم ت�سمية
ك��ل ق�سم م��ن الأق�����س��ام اجل��دي��دة على
ا���س��م��اء امل��وظ��ف�ين امل��ت��ف��ان�ين والذين
كانوا من �أ�سا�س جن��اح ه��ذه الأق�سام
م��ن��ذ ب��داي��ت��ه��ا .ك��م��ا �ست�ضم املتاجر
اجل��دي��دة ق�سما �أك�ب�ر متخ�ص�ص يف
�شوي الأ�سماك وذلك بعد جناح هذه
التجربة يف فرع الورقاء.

�شاب يف الـ  16من عمره يزور
�أجنحة �إك�سبو  2020دبي يف � 3أيام

جزيرة يا�س تت�ألق يف مهرجان ديوايل ال�سنوي
احتفت ج��زي��رة ي��ا���س ،ال��وج��ه��ة الرتفيهية ال��رائ��دة يف
�أبوظبي ،بعيد الأنوار الهندي – ديوايل ،والذي ي�صادف
يف ال��ـ  4م��ن نوفمرب م��ن ك��ل ع��ام ،حيث �أ�ضيئت معامل
الوجهة الرئي�سية ،واملتوزعة يف جميع �أن��ح��اء اجلزيرة
احتفا ًال بهذه املنا�سبة ال�سنوية.
وت����أل���ق���ت ع����دد م���ن م��ع��امل اجل���زي���رة ب����أ����ض���واء خمتلفة
الأل���وان ،مبا فيها ع��امل ف�يراري �أبوظبي ال��ذي تتزامن
ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة م���ع ال���ذك���رى ال�����س��ن��وي��ة احل���ادي���ة ع�شرة
النطالقه� .إىل جانب يا�س ووتر وورلد �أبوظبــــــــي وعامل
وارنر ب��راذرز �أبوظبي ™ و كاليـــــــم �أبوظبي ،كما تلونت
جمموعة فنادق يا�س بالزا ودبليو �أبوظبي  -جزيرة يا�س
واالحتاد �أرينا ب�ألوان متعددة مبهرة.

جتربة فريدة عا�شها ال�شاب الهندي فازيل �أومري،
البالغ من العمر  16عاماً ،وهو يتجول بني  3مناطق
يف �إك�����س��ب��و  2020دب���ي ،ليتمكن م��ن زي����ارة العامل
خالل ثالثة �أيام ،ويحتفظ بختم دخول  192دولة
م�شاركة يف احل��دث ال��دويل على ج��واز �سفر تذكاري
يفخر باالحتفاظ فيه م��دى احل��ي��اة .ف��ازي��ل �أومري
زار دبي مع عائلته ،وقرر �أن يزور �إك�سبو  2020دبي
مبفرده ليتمكن من حتقيق حلمه ،وهو يعتقد �أنه �أول
زائ��ر من اجلن�سية الهندية يجمع على ج��واز �سفره
التذكاري ختماً من جميع �أجنحة الدول املوجودة يف
احلدث الدويل ،وي�ؤكد �أن هذا الأمر �شكل حلماً لديه
حني و�صل �إىل بوابة �إك�سبو  .2020ويقول فازيل:
عندما كنت طفال ،رغبت بزيارة كل دول��ة يف العامل،
ول��ك��ن عندما ن�ضجت� ،أدرك����ت �أن ه��ذا الأم���ر مك ِّلف
ج��داً ،وال ا�ستطيع .عندما جئت �إىل �إك�سبو 2020
دب��ي ،واختتمت زي���ارة جميع الأجنحة �شعرت ب�أنني
زرت ال��ع��امل ،وك��ان الأم���ر رائ��ع��اً وا�ستثنائياً بالن�سبة
يل .التقيت ب�أنا�س كثريين من دول خمتلفة ،وكان
الأم��ر مبثابة حلم يتحقق على �أر���ض الواقع يف وقت

�أ�شجار �سحرية تتجول يف ال�شارقة الدويل للكتاب
حت���ول���ت ق����اع����ات ورده��������ات مركز
�إك�سبو ال�شارقة يف اليوم الثاين من
�أيام الدورة الـ 40ملعر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب �إىل حديقة تتجول
فيها الأ�شجار والنباتات ال�سحرية،
وت�����ش��دو ف��ي��ه��ا ال��ع�����ص��اف�ير ،حيث
ق���دم ع���دد م��ن ال��ف��ن��ان�ين الإ�سبان
�أع�ضاء فرقة �إن�سوليت�س عر�ضاً
ج����و ً
اال ب��ع��ن��وان ���ش��ج��رة خ�ضراء،
نباتات ف�ضولية  ،ارتدوا فيه �أزياء
الأ����ش���ج���ار وال���ن���ب���ات���ات اخل�ضراء
ال��ع��ج��ائ��ب��ي��ة ل�ي�راف���ق���وا ال������زوار يف
جوالتهم.
وب����ح����رك����ات ����ص���ام���ت���ة و�إمي���������اءات
تعبريية ت��خ��اط��ب ال��زائ��ري��ن كما
لو �أن��ه يعي�ش يوماً خريفياً ُتز ّين
ال�����ش��م�����س ����س���م���اءه ،ج����اب العر�ض
امل��ت��ج��ول رده����ات امل��ع��ر���ض ،مثرياً
ده�شة اجلمهور ،ومقدماً لوحات
فنية برفقة �أ�صوات حية للأ�شجار
والع�صافري يف احلدائق.
و�أك��������دت ك���ات���ري���ن���ا �ستيلوف�سكا،
من�سقة �شركة كوم �إل فو للإنتاج،
التي نظمت العر�ض� ،أن الفنانني
اخ�����ت�����اروا ا����س���ت���خ���دام الأ������ص�����وات
الطبيعية بد ًال من املو�سيقى ،لأنها
كالكتب تنب�ض باحليوية والطاقة
الإيجابية ،ولأنها لغة عاملية ت�سكن
جمالياتها وج���دان جميع الب�شر
وجتمع بينهم.

م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء تطلق برنامج
العالج النف�سي مب�ساعدة احليوانات الأليفة

�أكدت الأ�ستاذة �شيخة �سعيد املن�صوري مدير عام م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء
والأطفال بالإنابة� ،أن امل�ؤ�س�سة ت�سعى بكل جهد للم�ساهمة يف تنمية جمتمعنا
وخ��دم��ة �أف����راده م��ن خ�لال ت��وف�ير اخل��دم��ات االجتماعية ب�����ص��ورة مبتكرة
وم�ستدامة ،ونحن ن�ؤمن �أن حتقيق هذا الهدف ال ميكن �أن يتم �إال من خالل
بناء �شراكات حقيقية وفاعلة ت�ساهم يف االرتقاء باملعايري االجتماعية .جاء
ذلك خالل الكلمة االفتتاحية التي �ألقتها يف حفل �إط�لاق برنامج العالج
النف�سي مب�ساعدة احليوانات الأليفة  ،ال��ذي نظمته م�ؤ�س�سة دب��ي لرعاية
الن�ساء والأطفال برعاية ،Himalaya Global Management Ltd
�صباح يوم �أول �أول �أم�س اخلمي�س يف �أك�سبو  2020دبي ،ومت خالل احلفل
تكرمي ال�شركاء وال��رع��اة الذين �ساهموا يف دع��م الربنامج ،بح�ضور �سعادة
�أح��م��د دروي�����ش امل��ه�يري ،رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دب��ي لرعاية الن�ساء
والأطفال .وقالت املن�صوري يف كلمتها خالل احلفل  :ي�سعدين وي�شرفني �أن
جنتمع بكم اليوم يف حفل �إطالق برنامج العالج النف�سي مب�ساعدة احليوانات
الأليفة والذي يعد الأول من نوعه على امل�ستوى الوطني ،ي�أتي هذا الإطالق
ان�سجاماً مع توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س ال��وزراء ،حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل ،و�أه��داف خطة
دبي  ،2021والتي تن�ص على تعزيز اخلدمات االجتماعية خللق جمتمع
متالحم ومتما�سك بني جميع املقيمني على �أر�ض الإمارات .

خا�صية جديدة من وات�ساب ..حمادثات بال انرتنت
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خالل الأ�شهر املا�ضية ،كان تطبيق التوا�صل الفوري "وات�ساب" يخترب خا�صية ت�سمح للم�ستخدمني با�ستعمال
ح�سابهم يف التطبيق من جهاز ثان دون احلاجة �إىل ربطه بالهاتف الذكي.
وذكر موقع  gsmarenaالتقني ،اجلمعة� ،أن اخلا�صية اجلديدة ت�سمح مل�ستخدمي "وات�ساب" ب�إر�سال الر�سائل
وا�ستقبالها ،دون احلاجة �إىل هاتف ذكي مت�صل بالإنرتنت.
وقال املوقع �إن هذه اخلا�صية اجلديدة دخلت حيز التنفيذ لدى م�ستخدمي "وات�ساب"� ،شريطة �أن يعمل التطبيق
وفق �آخر التحديثات لدى الهواتف التي تعمل بنظامي "�آي �أو �أ�س" �أو "�أندرويد".
ويف ال�سابق ،كان على امل�ستخدم �إبقاء الهاتف الأ�سا�سي الذي يحمل رقم احل�ساب يف "وات�ساب" مت�صال بالإنرتنت،
حتى ميكن من �إجراء حمادثات يف التطبيق عرب احلوا�سب �أو الأجهزة اللوحية.
ومن �أجل تفعيل هذه اخلا�صية ،على امل�ستخدم �أن يذهب �إىل خيار ( )Linked Devicesثم عليه اختيار اخلا�صية
التي ال تزال حتمل �صفة "الإ�صدار التجريبي" ( ،)Multi-Device Betaومبجرد التفعيل� ،سيتم �إلغاء ارتباط
الهاتف بجميع الأجهزة ال�سابقة ،وبعد ذلك� ،ستتمكن من ا�ستئناف الدرد�شة على هذه الأجهزة �سواء �أكان هاتف
الذكي مت�صال بالإنرتنت �أم ال.
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حل لغز فقدان �سائح بعد  38عاما

رغم معركة كورونا ..زواج داخل العناية املركزة

�أعلنت ال�سلطات الأمريكية �أن بقايا ب�شرية اك ُت�شفت يف
جبال روكي تعود على ما يبدو �إىل �سائح �أملاين ُفقد �أثره
قبل  38عاما خالل رحلة تزلج.
وك���ان رودي م���ودر امل��ت��ح��در م��ن �أمل��ان��ي��ا ال��غ��رب��ي��ة حينها
والبالغ  27عاما ،بد�أ يف � 13شباط-فرباير  1983رحلة
كان مقررا �أن ت�ستمر يومني �أو ثالثة �إىل اجلبال املك�سوة
بالثلوج يف والية كولورادو يف غرب الواليات املتحدة ،على
ما �أو�ضح متنزه جبال روكي يف بيان �أ�صدره �أخريا.
وق��د �أبلغ �شريك م��ودر يف ال�سكن ال�سلطات بغيابه بعد
�أ�سبوع على فقدانه ،غري �أن عمليات البحث مل تف�ض
�سوى �إىل العثور على مقتنيات �شخ�صية كانت عائدة
للأملاين.
و�أوقفت فرق الإغاثة �أن�شطتها يف غ�ضون �أربعة �أيام ،غري
�أن عمليات بحث متفرقة �أجريت خالل العقود املا�ضية،
وفق املنتزه.
ويف منت�صف �آب�-أغ�سط�س  ،2020اكت�شف متنزه بقايا
ب�شرية يف موقع �شهد انهيارا ثلجيا على بعد حوايل 15
كيلومرتا من نقطة انطالق الأمل��اين ال�شاب ،يف منطقة
�شهدت �أ�صال عمليات تفتي�ش يف تلك الفرتة.
غ�ير �أن عمليات ال��ب��ح��ث ال��ع��ام امل��ا���ض��ي لتحديد هوية
�صاحب البقايا ت�أخرت ب�سبب حرائق ا�ستعرت يف املنطقة،
ثم بفعل الثلج ال��ذي غطى طيلة ال�شتاء املوقع الواقع
على علو  3350م�ترا .وق��د ع�ثر عنا�صر الإغ��اث��ة هذا
وع�صي و�أحذية ومقتنيات كانت
ال�صيف على �ألواح تزلج
ّ
عائدة للمتنزه الأملاين املفقود.

بعد �أن �أم�ضى جوناثان جون�سون عدة �أ�سابيع على جهاز التنف�س
اال���ص��ط��ن��اع��ي يف م��ع��رك��ت��ه م���ع كوفيد ،-19ق����رر �أن ي���ت���زوج يف
امل�ست�شفى.
وفاج�أ الرجل ( 28عاما) خطيبته مب�ساعدة موظفي امل�ست�شفى
و�أج��رى ترتيبات الزفاف ال�شهر املا�ضي يف وحدة العناية املركزة
ب��امل�����س��ت�����ش��ف��ى ال��ك��ائ��ن يف م��دي��ن��ة ك��ون�����س��ي��ل ب��ل��وف�����س ب���والي���ة �آي���وا
الأمريكية.
وعقد جون�سون قرانه على ماريا كوبالند ( 28عاما) وهو على
�سريره بامل�ست�شفى ،بح�سب �صحيفة "�أوماها وورلد هريالد".
وق��ال جون�سون" :مل �أرغ���ب يف �أي ن��دم .بعد اخل���روج م��ن جهاز
التنف�س ترى الكثري من الأ�شياء يف احلياة ب�شكل خمتلف".
و�أ�صيب جون�سون بكوفيد -19يف �سبتمرب ،ليعزل يف غرفة بعيدا
عن كوبالند وابنهما البالغ من العمر عامني.
وثبت �إ�صابة كوبالند هي الأخ��رى بكورونا ،لكن حالة جون�سون
هي التي �ساءت.
و�أودع جون�سون "م�ست�شفى ميثودي�ست جيني �إدموند�سون" وظل
على جهاز التنف�س اال�صطناعي لأكرث من ثالثة �أ�سابيع.
ولكن مبجرد رفع اجلهاز عنه ،ر�أى جون�سون �أن هذا هو الوقت
املنا�سب لزواجه.
ومت ا�ستدعاء الأ�سرة والأ�صدقاء ،وم�س�ؤول عقد القران ،ومت �إقناع
كوبالند بت�صفيف �شعرها وو�ضع م�ساحيق التجميل والتوجه �إىل
امل�ست�شفى يف � 14أكتوبر.
وعند و�صولها غرفة جون�سون ،اكت�شفت �أنه خرج من غرفة العزل،
ليخربها ب�أنها ح�ضرت �إىل امل�ست�شفى لإمتام الزواج هناك.

م�صرع املغنية املحبوبة ماريليا مندون�سا

القرية الغارقة تطفو بعد  36عاما من اختفائها

ع��ل��ى ���س��ف��وح ج��ب��ال ده���وك ال�شاهقة يف �إق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان �شمايل
ال��ع��راق ،ع��ادت مالمح قرية ك��ري ق�سروكا �أو "ق�صر التل"� ،إىل
ال��ظ��ه��ور ،بعدما طمرها �سد ده��وك مبياهه قبل نحو  36عاما
وهجرها �أهلها.
وت��راج��ع من�سوب ال�سد ب�شكل غ�ير م�سبوق وف��ق م��دي��ره فرهاد
حممد طاهر منذ مطلع �سبتمرب ب�سبب اجلفاف ،وك�شفت املياه
ع��ن ب��ن��اء �شيد ب��احل��ج��ر ،ي��رج��ح �أن ي��ك��ون م��در���س��ة ،ي��ب��دو �أن���ه كل
م��ا بقي م��ن قرية كانت تزخر باحلياة وب��زراع��ة العنب والتفاح
واحلنطة يوما ما.
ويقول طاهر لـ"فران�س بر�س"� ،إن "انخفا�ض من�سوب مياه ال�سد
لأكرث من � 7أمتار الناجم عن اجلفاف �أدى �إىل ظهور بقايا هذه
القرية يف مطلع �سبتمرب املا�ضي".
وي�ضيف" :يعتقد �أن يكون هذا البناء منزال ي�شبه ت�صميمه �شكل
املدر�سة وجدرانه حماطة بالأ�صداف اجلافة ب�سبب اجلفاف".
ويعتمد "ال�سد على مياه الأمطار التي كانت قليلة هذا العام"،
وف��ق ط��اه��ر ،ال���ذي �أو���ض��ح �أن���ه "مل ي�سبق �أن انخف�ض من�سوبه
�إىل هذا احلد يف ال�سنني املا�ضية �إال  3م��رات ،يف  1992و1999
و ،2009و�أطلت مالمح كري ق�سروكا من جديد حينها .بالت�أكيد
هذا املو�ضوع يتعلق بالتغري املناخي" .وعاما بعد عام ،تزداد �أزمة
املياه �سوءا يف العراق مع تراجع معدالت هطول الأمطار ومتدد
اجلفاف ،فقد بات البلد "اخلام�س يف العامل" الأكرث ت�أثرا بالتغري
املناخي كما �أعلنت وزارة البيئة العراقية م�ؤخرا.

جورج كلوين يطلب
عدم ن�شر �صور تو�أميه
ط���ل���ب امل���م���ث���ل الأم��ي��رك�����ي ج����ورج
ك��ل��وين علنا م��ن و���س��ائ��ل الإع�ل�ام
االم��ت��ن��اع ع��ن ن�شر �صور لتو�أميه
تفاديا لتعري�ضهما للخطر.
وقال جنم فيلم "�أو�شنز �إيليفنز"
�إن عمل زوج��ت��ه �أم���ل علم الدين
كمحامية متخ�ص�صة يف الدفاع
ع��ن ح��ق��وق الإن�����س��ان ق��د يجعلها
ع��ر���ض��ة لأ���ش��خ��ا���ص خ��ط��ري��ن كما
قد يجعل طفليهما هدفا له�ؤالء.
وك���ت���ب ج������ورج ك���ل���وين يف ر�سالة
مفتوحة ع�بر جم��ل��ة "فراييتي"
وم���ن�������ش���ورات م��ت��خ�����ص�����ص��ة �أخ����رى
"عمل زوج���ت���ي ي��ج��ع��ل��ه��ا تواجه
وتقا�ضي منظمات �إرهابية ونحن
ن��ت��خ��ذ ك���ل االح���ت���ي���اط���ات املمكنة
لنحافظ على �أمن عائلتنا".
و�أ�ضاف "ال ميكننا حماية طفلينا
�إذا ما ن�شرت �أي و�سيلة �إعالمية
وجهيهما على ال�صفحة الأوىل".
و�أ���ش��ار النجم الأم�يرك��ي �إىل �أنه
�أر���س��ل ه��ذه الر�سالة �إىل �صحيفة
"ديلي مايل" ومن�شورات �أخرى،
الفتا �إىل �أن ه��ذه الفكرة راودته
بعدما ر�أى على الإن�ترن��ت �صورا
الب����ن امل��م��ث��ل��ة ب��ي��ل��ي ل�����ورد البالغ
عاما واح���دا فقط .واملمثلة بيلي
لورد هي ابنة كاري في�شر املعروفة
ب��دوره��ا يف �سل�سلة �أف��ل�ام "حرب
النجوم".
و�أو�ضح كلوين "�أنا �شخ�صية عامة
و�أق���ب���ل ب��ال�����ص��ور ال��ت��ي ت��ن��ط��وي يف
�أحيان كثرية على تطفل ،على �أنها
علي دفعه يف
جزء من الثمن الذي ّ
مهنتي" ،لكن "هذا ال ي�سري على
طفلي".
ّ

كري�ستال كيمرب �سفرية نادي �سباق فيكتوريا تقف اللتقاط ال�صور عند خط النهاية يف م�ضمار فلمينجتون ل�سباق
اخليل يف ملبورن قبل �سباق ك�أ�س ملبورن للخيول.ا ف ب

القر�ش ال�سمني يلفت �أنظار العلماء ..وهذه ق�صته تعليق بالك بانرث بعد �إ�صابة ليتي�سيا رايت

تعرف �أ�سماك القر�ش البي�ضاء بوزنها الذي ي�صل �إىل � 3أطنان �أحيانا ،لكن
العلماء عرثوا �أخريا على دليل يظهر وجود �سمكة من هذا الف�صيل وبوزن
�أكرث من املعتاد ،مع بطن ممتلئة ت�شبه "الكر�ش".
وتظهر ال�صورة التي ن�شرتها �صفحة معنية ب�أ�سماك القر�ش ،الأربعاء ،بطنا
منتفخا �أكرث من املعتاد لدى �أحد �أ�سماك القر�ش الأبي�ض.
وكتبت منظمة احلفاظ على القر�ش الأبي�ض يف املحيط الأطل�سي على
"في�سبوك"� ،أن "هناك بع�ضا من �أ�سماك هذا النوع �أده�شت فريق البيانات
لدينا" .وقالت �إن الفريق كان يحلل لقطات فيديو تظهر �أ�سماك قر�ش،
و�صادفوا �أثناء ذلك �سمكة غريبة ال�شكل� ،إذ بدا بطنها مكتنزا ب�صورة غري
طبيعية ،و�أ�ضافت �أن ه��ذا القر�ش ك��ان ذك��را .وب��دا العلماء يف ح�يرة من
�أمرهم يف البداية ،قبل �أن يخل�صلوا �إىل �أن القر�ش رمبا التقطت له �صورة
عقب تناوله الطعام مبا�شرة .وال يعرف عن الأ�سماك م�ضغها للطعام،
�إذ �إنها متزقها وتبلعها ،لذلك من املرجح �أن وجبة القر�ش ت�ضمت �شيئا
كبريا ،مثل جزء من حوت ميت .ولقي من�شور املنظمة كثريا من التفاعل
على "في�سبوك" ،وذهب البع�ض �إىل التخمني قائلني �إنه ابتلع �سمكة �أنثى
كانت حامال .ومل يتم الك�شف عن مكان التقاط ال�صورة ،لكن هذه الأيام
مو�سم هجرة القر�ش البي�ض من �شمال املحيط الأطل�سي يف املياه الدافئة
قبالة جنوب فلوريدا وخليج املك�سيك.

مزاد يف بيفريل هيلز على ف�ساتني اميي واينهاو�س

يُطرح الف�ستان الذي ارتدته املغنية اميي واينهاو�س خالل �آخر حفل لها
�سنة  ،2011للبيع يف مزاد ت�شهده بيفريل هيلز ال�سبت والأحد ،مع مئات
قطع املالب�س واالك�س�سوارات والكتب التي كانت متلكها جنمة مو�سيقى
ال�سول الراحلة.
ويف ت��ل��ك الأم�����س��ي��ة ،ك��ان��ت واي��ن��ه��او���س ت��رت��دي ف�ستانا ق�����ص�يرا باللونني
الأخ�ضر والأ�سود مع نقو�ش زهرية ،من ت�صميم ناومي باري .ويُتوقع �أن
يباع الف�ستان ب�سعر يراوح بني � 15ألف دوالر و� 20ألفا ،خالل املزاد الذي
تنظمه دار "جوليانز �أوك�شنز".
وت�ضم املجموعة املطروحة يف امل��زاد �أك�ثر من  800قطعة بينها ف�ساتني
و�سراويل طويلة و�أخرى ق�صرية و�أحذية ومالب�س داخلية ونظارات و�آالت
مو�سيقية وكتب وت�سجيالت ،كانت متلكها املغنية واملو�سيقية الربيطانية
التي توفيت عن  27عاماً يف  23متوز-يوليو  2011بفعل ا�ستهالك مفرط
للكحول،
و ُتقدَر قيمة هذه القطع الإجمالية مبا بني مليون ومليوين دوالر .والحظ
مدير "جوليانز �أوك�شنز" مارتن ن��والن خالل �إطالعه ال�شهر املا�ضي يف
نيويورك وكالة فران�س بر�س على جمموعة املقتنيات ال�شخ�صية �أن "من

عُلق �إن��ت��اج "بالك بانترث :واك��ان��دا ف��ور �إيفر" ،تتمة
فيلم ا���س��ت��ودي��وه��ات م��ارف��ل ال��ن��اج��ح ،لإع��ط��اء الوقت
للنجمة ليتي�سيا راي��ت لتتعافى م��ن �إ�صابة تعر�ضت
لها خالل الت�صوير ال�صيف الفائت ،وفق و�سائل �إعالم
متخ�ص�صة.
وكانت جنمة فيلم "بالك بانرث" ال�صادر �سنة 2018
وال����ذي ن���ال ���ش��ه��رة وا���س��ع��ة ب��و���ص��ف��ه �أول ع��م��ل لبطل
خ����ارق �أ����س���ود ،ق��د �أ���ص��ي��ب��ت ب��ج��روح خ�ل�ال ت�صويرها
م�����ش��ه��د جم���ازف���ة يف ب��و���س��ط��ن يف �أغ�����س��ط�����س الفائت.
وكانت جملتي "فراييتي" و"هوليوود �إن�سايدر"� ،أبرز
و�سيلتني �إعالميتني متخ�ص�صتني يف قطاع ال�سينما
الأم�يرك��ي��ة� ،أ�شارتا حينها �إىل �أن ه��ذه الإ�صابة التي
ُو�صفت ب�أنها طفيفة لن ت�ؤخر �إنتاج العمل .وال يزال
موعد طرح الفيلم الذي يخرجه راين كوغلر ،حمددا
حتى ال�ساعة يف  11نوفمرب  .2022وقال ممثلو املمثلة
الغويانية-الربيطانية يف بيان �إن "ليتي�سيا يف مرحلة
نقاهة يف لندن منذ �سبتمرب �إث��ر �إ�صابتها بجروح يف
موقع ت�صوير +بالك بانرث  ،2+وهي مت�شوقة للعودة
�إىل العمل اعتبارا من مطلع �سنة ."2022

�سادت �أج���واء من احل��زن يف ال�برازي��ل بعد وف��اة ماريليا
ميندون�سا� ،إح���دى املغنيات الأك�ث�ر �شعبية يف البالد،،
جراء حتطم طائرة �صغرية يف والية مينا جرياي�س.
ق�ضت املغنية البالغة  26عاما �إث��ر حتطم طائرة �أجرة
�صغرية يف ال��والي��ة ال��واق��ع��ة ج��ن��وب ���ش��رق ال��ب�لاد .وهي
جنمة ن��وع مو�سيقي يُعرف با�سم "�سريتانيجو" قريب
من مو�سيقى الكانرتي وحمبب جدا يف الربازيل.
�أودت احلادثة �أي�ضا بحياة منتج املغنية وع ّمها والط ّيارين
اللذين كانا يقودان الطائرة ،وفق ما �أعلن وكيل �أعمال
ميندون�سا.
رج��ح��ت ال�شرطة �أن ي��ك��ون حتطم ال��ط��ائ��رة ناجما عن
ا�صطدامها بهوائي �إر�سال.
و�أبدت �شخ�صيات برازيلية عدة حزنها لوفاة املغنية التي
ب���د�أت م�سريتها �سنة  2014وك��ان��ت م��ن �أوائ����ل الن�ساء
اللواتي حققن جناحا يف مو�سيقى "�سريتانيجو" التي
يهيمن عليها تقليديا املغنون ال��ذك��ور .وكتب جنم كرة
القدم الربازيلي نيمار عرب تويرت "�أرف�ض �أن �أ�صدق
ذلك� ،أرف�ض".
كذلك كتب املو�سيقي كايتانو فيلوزو "�أنا �أبكي و�أظن �أين
ال �أ�ستطيع ت�صديق ذلك".
و�أ���ش��اد الرئي�س ال�برازي��ل��ي ج��اي�ير بول�سونارو باملغنية
وا�صفا �إياها ب�أنها "�إحدى �أهم الفنانات يف جيلها".
حتظى ماريليا ميندون�سا ب�شعبية كبرية يف الربازيل،
ولها  39مليون متابع على �إن�ستغرام و 22مليون م�شرتك
على قناتها يف يوتيوب.

ربع قرن وهو يبحث عن �شقيقه ..ثم حدثت الكارثة
�أم�ضى رج��ل �إي��ط��ايل ما يقرب من رب��ع قرن
وهو يبحث عن �شقيقه املختفي ،لكن عندما
عرث الأخري فاج�أه بهجوم مباغت.
وذك���رت �صحيفة "التاميز" الربيطانية �أن
مارتن رابان�سر ( 35عاما) �أنفق  24عاما من
حياته وهو يبحث عن �شقيقه �إيفو البالغ من
العمر ( 42عاما).
ولكن بعيد العثور على ال�شقيق املفقود ،حدث
�أق�����س��ى ���ش��يء يف احل��ي��اة :ط��ع��ن �إي��ف��و �شقيقه
م��ارت��ن م���رات ع���دة يف ���ص��دره ،مم��ا �أدى �إىل
�إ�صابته بجروح خطرية نقل على �أثرها �إىل
امل�ست�شفى.
وك���ان م��ارت��ن ن��ائ��م��ا ع��ل��ى ���س��ري��ره م��ع زوجته
ع��ن��دم��ا اق��ت��ح��م �إي���ف���و امل���ن���زل ح��ام�لا �سكينا
كبريا.
وق��ال حمامي م��ارت��ن لل�صحفيني �إن �إحدى
الفر�ضيات تقول �إن �إيفو ك��ان غا�ضبا ب�ش�أن
ت��وزي��ع م�يراث وال��ده��م ال��راح��ل ،مب��ا يف ذلك

غوينيت بالرتو تت�ألق
ب�سرتة Gucci
ت�ألقت املمثلة الأم�يرك��ي��ة غوينيت بالرتو ب�سرتة م��ن ال��ل��ون اخل��م��ري يوم
الثالثاء خالل العر�ض لدار ازياء  Gucciيف لو�س اجنلو�س.
جدير بالذكر �أن هذه ال�سرتة كانت لب�ستها غوينيت عام  1996يف جوائز الـ
 mtvاملو�سيقية حينها كانت من ت�صميم توم فورد ،ت�ستعيدها الدار يف عر�ضها
لربيع  2022من ت�صميم الي�ساندرو مي�شال.
لب�ست املمثلة الأمريكية نف�س القمي�ص الزرقاء ورفعت �شعرها يف ت�سريحة
.chignon
ا�ستخدم  Gucciيف هوليوود طريق امل�شاهري لعر�ض اك�ثر من مئة مظهر
م�ستوحاة من هوليوود .ح�ضر العر�ض ع��دة م�شاهري من هوليوود �أم��ث��ال 
ماكويل كولكني وجاريد ليتو.

املنزل الذي يعي�ش فيه مارتن .و�أ�ضاف �أن الأخ
املختفي ظل يكن ال�ضغينة لأخيه ب�ش�أن ذلك
منذ اختفاءه عام  ،1997عقب وفاة الوالد.
و�أ����ش���ار �إىل �أن معظم الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ال
ير�ضون عن توزيع امل�يراث ،يعاجلون امل�س�ألة
ع�ب�ر امل���ح���ام�ي�ن ،وال ي��خ��ت��ف��ون ل��ع��ق��دي��ن من
الزمن ثم ي�شهرون �سكينة �صيد.
وبح�سب املحامي ،فقد �أقام الأخ �إيفو يف غابة
قرب منزل �شقيقه ا�ستعدادا ملهاجمة املنزل.
و�أ�ضاف �أن �إيفو اقتحم املنزل حامال �سكينني
كبريين ،بينما كان مارتن وزوجته وطفليه يف
الداخل.
وبعدما �أيقظ �شقيقه مارتن ،راح يطعنه مرة
بعد �أخرى ،لكن مل ي�صل �إىل حد قتله.
وذك��ر املحامي �أن الأخ املعتدي ا�ستخدام رذاذ
الفلفل �ضد زوج���ة �أخ��ي��ه ،لكنها متكنت من
الإف��ل�ات م��ن قب�ضته و�أب��ل��غ��ت ال�����ش��رط��ة مبا
حدث.

�إطالق �سراح فيتي
واب بكفالة
�أع��ل��ن��ت وزارة ال���ع���دل الأمريكية
�إط�����ل�����اق �������س������راح م���غ���ن���ي ال�������راب
الأم��ي�رك����ي ف��ي��ت��ي واب ،املوقوف
وامل��ل��اح�����ق م���ن���ذ ن���ه���اي���ة ت�شرين
الأول�-أك��ت��وب��ر يف نيويورك بتهمة
االجتار باملخدرات ،بكفالة وو�ضعه
حتت املراقبة الق�ضائية .وفر�ضت
ال�سلطات الق�ضائية غرامة قدرها
� 500ألف دوالر على املغني البالغ
 30ع��ام��ا ،وا�سمه احلقيقي وليام
ج��ون��ي��ور م��اك�����س��وي��ل ال���ث���اين ،كما
�سيخ�ضع للمراقبة بوا�سطة نظام
التمو�ضع "جي بي ا�س" وعمليات
تفتي�ش فجائية لر�صد �إمكان حمله
امل���خ���درات ،و���س�� ُي��ح��رم �أي�����ض��ا جواز
�سفره ،على ما �أعلنت القا�ضية يف
حمكمة بروكلني الفدرالية جوانا
ُالحق
�سيربت يف بيان مقت�ضب .وي َ
مغني الراب منذ  29ت�شرين الأول-
�أكتوبر مع خم�سة �أ�شخا�ص �آخرين
�أم����ام حم��ك��م��ة يف ن��ي��وي��ورك .وهم
م ّتهمون بنقل وت��وزي��ع وبيع �أكرث
من مئة كيلوغرام من املخدرات،
ال �سيما ال��ه�يروي�ين والفنتانيل،
وهو خم��دّر �أفيوين �صناعي قويّ ،
يف منطقة لونغ �آيلند بالقرب من
ن���ي���وي���ورك ويف ن��ي��و ج��ي��رزي بني
حزيران-يونيو  2019وحزيران-
ي��ون��ي��و  ،2020وف����ق ب���ي���ان وزارة
العدل .وخ�لال عمليات املداهمة،
�ضبطت ق���وى الأم����ن ح���واىل 1,5
مليون دوالر نقدا و 16كيلوغراما
من الكوكايني وكيلوغرامني من
الهريويني ،ف�ضال عن عدّة حبوب
فنتانيل و�أ�سلحة متعددة ،بح�سب
البيان.

