
�لأمم �ملتحدة تعتزم �إجالء عائالت موظفيها �لدوليني من �أثيوبيا

اأبي اأحمد يتوجه اإىل جبهة القتال لإدارة املعركة �ضد املتمردين

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

   

عطلة يوم ال�ضهيد واليوم الوطني 
والقطاع  الحتادية  احلكومة  يف 
اخلا�ص تبداأ من 1 حتى 3 دي�ضمرب

•• دبي-وام:

اأع����ل����ن����ت ال���ه���ي���ئ���ة االحت�����ادي�����ة 
احلكومية  ال��ب�����ش��ري��ة  ل��ل��م��وارد 
واليوم  ال�شهيد  ي��وم  عطلة  اأن 
ل����دول����ة   50 ال���������  ال�����وط�����ن�����ي 
االأربعاء  ي��وم  �شتبداأ  االإم���ارات، 
دي�شمرب2021،   1 امل���واف���ق 
اجلمعة  ي����وم  ح��ت��ى  وت�����ش��ت��م��ر 
 ،2021 دي�����ش��م��رب   3 امل���واف���ق 
ال��������دوام  ي�������ش���ت���اأن���ف  اأن  ع���ل���ى 
املوافق  االأح�����د  ي���وم  ال��ر���ش��م��ي 
ورفعت   .2021 دي�شمرب   5
الهيئة - بهذه املنا�شبة - اأ�شمى 
اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م��ق��ام 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اأخيه  واإىل  اهلل،  الدولة حفظه 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
واإىل  اهلل«،  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخيهما 
اآل نهيان ويل  زاي��د  حممد بن 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 

االأعلى للقوات امل�شلحة.
)التفا�شيل �س2(

نيابة عن رئي�س �لدولة

حممد بن را�ضد يفتتح دور النعقاد العادي الثالث
 للف�ضل الت�ضريعي ال�ضابع ع�ضر للمجل�ص الوطني الحتادي

�بن ديكتاتور ومالكم وممثل:
 انتخابات رئا�ضية جمنونة يف الفلبني!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

ان�شم فرديناند ماركو�س جونيور، املعروف با�شم بونغ بونغ، اإىل ابنة رودريغو 
االعتبار  واإع���ادة  املقبل،  مايو  يف  ال�شعبوي  الرئي�س  ه��ذا  خلالفة  دوت��رت��ي 

الأ�شرته. �شيطرة هذه ال�شالالت ت�شعف الدميقراطية املحلية.
خيالية  ق�ش�س  كونها  م��ن  اأك���ر  جم��ن��ون  ع��ر���س  ه��ي  الفلبني  يف  ال�شيا�شة 
ناجحة. يتناف�س ما يقرب من 100 مر�شح، كثر منهم غريبي االطوار، على 
االنتخابات الرئا�شية يف مايو املقبل. ومن بني هوؤالء، اأ�شطورة املالكمة، ماين 
باكياو، واملمثل ال�شابق، عمدة مانيال اإي�شكو مورينو، وابن الدكتاتور فرديناند 
ماركو�س جونيور، املعروف با�شم »بونغ بونغ«. وكما هو احلال يف اأي �شيناريو 
ا عائلتني متناف�شتني قويتني، دوترتي وماركو�س،  جيد، ت�شم املناف�شة اأي�شً

على ا�شتعداد لتوحيد اجلهود ال�شتعادة ال�شلطة.    )التفا�شيل �س15(

جمندون جدد انخرطوا يف �شفوف قوات الدفاع الوطنية ملحاربة املتمردين   )رويرتز(

مزارعون هنود يحتجون بالقرب من العا�شمة الهندية

املمثل ال�شابق، وعمدة مانيال اإي�شكو مورينو على خط ال�شباق اي�شا

اإث��ي��وب��ي��ا للخطر  حل��ل االأزم����ة يف 
ب�شبب الت�شعيد الع�شكري.

اأجهزة  طلبت  داخلية،  وثيقة  ويف 
االأمن التابعة لالأمم املتحدة من 
املنظمة “تن�شيق عمليات االإجالء 
واحلر�س على مغادرة جميع اأفراد 
عائالت املوظفني الدوليني مّمن 
اإثيوبيا يف موعد  ذل��ك،  يحّق لهم 

اأق�شاه 25 نوفمرب 2021«.
االأمم  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  واأع����ل����ن 

ال���دويل ع��اج��زاً ع��ن ان��ت��زاع وقف 
الإط�����الق ال���ن���ار. وت���زام���ن���ا، قالت 
اأبابا  اأدي�س  يف  الفرن�شية  ال�شفارة 
اإىل  بعثتها  اإلكرتونية  ر�شالة  يف 
الرعايا  “جميع  فرن�شيني  رعايا 
ر�شمياً  م����دع����وون  ال��ف��رن�����ش��ي��ني 

ملغادرة البلد يف اأقرب وقت«.
الفرن�شية  ال�������ش���ف���ارة  واأ������ش�����ارت 
هذا  ق���راره���ا  اّت���خ���ذت  اأّن���ه���ا  اإىل 
االأو������ش�����اع  “تطّور  ����ش���وء  ع���ل���ى 
ت�شعى  اأّن��ه��ا  م��وؤّك��دة  الع�شكرية”، 
اإىل ت�شهيل مغادرة الرعايا بحجز 
لهم على رح��الت جتارية  مقاعد 
ال�شرورة”  حال  و�شينّظمون”يف 
ما جاء يف  بح�شب  ت�شارتر،  رحلة 

الر�شالة االإلكرتونية.
يقيم  الفرن�شية  لل�شفارة  ووف��ق��اً 
اأكر من األف فرن�شي يف اإثيوبيا.

ال�شفارة  يف  م�شوؤول  ي�شتبعد  ومل 
طوعية  »م�����غ�����ادرات  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
ملوظفني من ال�شفارة، وخ�شو�شاً 

ممن لديهم عائالت«.
هذا وحذر املبعوث االأمركي اإىل 
القرن االإفريقي جيفري  منطقة 
اجلهود  ت���ع���ر����س  م����ن  ف��ي��ل��ت��م��ان 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة حل���ل االأزم�������ة يف 
الت�شعيد  ب�شبب  للخطر  اإثيوبيا 

الع�شكري.

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

ذكرت و�شائل اإعالم تابعة حلكومة 
اإثيوبيا االأربعاء، اأن رئي�س الوزراء 
الإدارة  توجه  اأحمد  اأب��ي  االإثيوبي 
ج����ه����ود احل�������رب م�����ن اخل���ط���وط 
االأمامية، واإن نائب رئي�س الوزراء 
اإدارة  �شيتوىل  ميكونني  دمييكي 
يف  للحكومة  الروتينية  ال�����ش��وؤون 

غيابه، نقال عن رويرتز.
وق�����ال ت��ق��ري��ر ن�����ش��ر ع��ل��ى موقع 
با�شم  املتحدث  اإن  االإخباري،  فانا 
قدم  ت��ول��و،  ليجي�شي  احل��ك��وم��ة، 
عن  تفا�شيل  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف 
االأعمال  بع�س  م�����ش��وؤول��ي��ات  نقل 

اليومية.
قوات  ب��ني  القتال  ويتوا�شل  ه��ذا 
ت��ي��غ��راي واجلي�س  ���ش��ع��ب  حت��ري��ر 
اجلبهة  ت��ق��رتب  فيما  االإث��ي��وب��ي، 
م���ن ال��ع��ا���ش��م��ة االإث���ي���وب���ي���ة بعد 
ال�شيطرة على مناطق هامة قرب 
اأّكد  فيما  تيغراي،  اإقليم  عا�شمة 
م�����ش��وؤول��ون يف اأدي�����س اأب��اب��ا خالل 
اأن قوات  دبلوما�شيني  اجتماع مع 
االأم��ن التي ت�شّم جمموعات من 
اأمن  ���ش��م��ان  ع��ل��ى  تعمل  ال�����ش��ّب��ان 

العا�شمة.
اإج����الء  امل���ت���ح���دة  االأمم  وت���ع���ت���زم 

من  الدوليني  موظفيها  عائالت 
اإث��ي��وب��ي��ا ب��ح��ل��ول اخل��م��ي�����س، فيما 
دعت فرن�شا الثالثاء رعاياها اإىل 
مغادرة البالد التي ي�شهد �شمالها 
م���ن���ذ اأك������ر م����ن ع�����ام ح����رب����اً بني 
جبهة  وق���وات  احلكومية  ال��ق��وات 
حذر  فيما  تيغراي،  �شعب  حترير 
منطقة  اإىل  االأم���رك���ي  امل��ب��ع��وث 
القرن االإفريقي جيفري فيلتمان 
الدبلوما�شية  تعر�س اجلهود  من 

اأّنه  دوج���اري���ك  �شتيفان  امل��ت��ح��دة 
»ن��ظ��راً اإىل االأو����ش���اع االأم��ن��ي��ة يف 
املتحدة  االأمم  ق������ّررت  ال����ب����الد« 
عرب  ال��ب��الد  يف  بعثتها  »تقلي�س 
االأ�شخا�س  ل��ك��ّل  م���وؤّق���ت«  اإج����الء 

التابعني لها.
بينها  م�����ن  ع��������ّدة  دول  وك�����ان�����ت 
الواليات املتحدة واململكة املتحدة 
���ت رع���اي���اه���ا ع���ل���ى م���غ���ادرة  ح�������شّ
املجتمع  ي����زال  ال  ح��ي��ث  اإث��ي��وب��ي��ا 

•• عوا�شم-وكاالت:

يف خ��ط��وة و���ش��ف��ه��ا م��راق��ب��ون ب��اأن��ه��ا ���ش��ت��و���ش��ع دائ���رة 
اأم�س  ا�شرتاليا،  اأعلنت  عامليا،  عليه  املفرو�شة  القيود 
االأربعاء، و�شع حزب اهلل اللبناين بجناحيه ال�شيا�شي 

والع�شكري على قوائم االإرهاب.
واجتهت التوقعات نحو مزيد من االإجراءات احلا�شمة 
�شد حزب اهلل اللبناين خالل الفرتة املقبلة، خا�شة يف 

القارة االأوروبية.
وقالت وزيرة الداخلية االأ�شرتالية، كارين اأندروز، اإن 
التنظيم امل�شلح املدعوم من اإيران يوا�شل التهديد ب�شن 
هجمات اإرهابية وتقدمي الدعم للمنظمات االإرهابية، 

وي�شكل تهديدا حقيقيا وموثوقا به الأ�شرتاليا.
وقال مدير املركز االأوروبي لدرا�شات مكافحة االإرهاب 
متزايدا  قلقا  هناك  اإن  حممد  جا�شم  واال�شتخبارات 
ال��دول االأوروب��ي��ة بوجه عام من خطورة تنامي  لدى 

العمليات االإرهابية حلزب اهلل.
اجلناح  ت�شنف  االأوروب������ي  االحت����اد  دول  اأن  واأ����ش���اف 
اإرهابيا، لكن االإج��راءات املرتقبة تتمثل يف  الع�شكري 

اإعالن حظر كامل للجناحني ال�شيا�شي والع�شكري.
اخلبر  يقول  عربية،  نيوز  �شكاي  ملوقع  ت�شريح  ويف 
االأوروبية  ال��دول  العديد من  االإدان���ات يف  اإن  االأم��ن��ي 

•• عوا�شم-وكاالت:

ال�شوداين  ال������وزراء  رئ��ي�����س  اأم����ر 
ا�شتعاد  ال��ذي  ح��م��دوك  اهلل  عبد 
من�شبه االأحد باالإيقاف الفوري 
لقرارات العزل والتعيني مو�شًحا 
االأربعاء اأن �شتتم مراجعة جميع 
اأثناء  اأع��ل��ن��ت  ال���ت���ي  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات 
 25 انقالب  اأع��ق��اب  يف  احتجازه 

ت�شرين االأول اأكتوبر.
قائد اجلي�س  اليوم، حل  يف ذلك 
الفريق اأول عبد الفتاح الربهان 
ج��م��ي��ع م��وؤ���ش�����ش��ات ال����دول����ة ويف 
اإقالة  اأع���ل���ن  ال��ت��ال��ي��ة  االأ���ش��اب��ي��ع 
مدراء و�شائل االإعالم احلكومية 
العامة  وال���ب���ن���وك  وال�������ش���رك���ات 
وال����ع����دي����د م����ن امل���������ش����وؤول����ني يف 

خمتلف الواليات.
اأع���ف���ى  ذل������ك  اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
م�شوؤول كبر �شغل من�شب وزير 
الواقع  االأم����ر  بحكم  اخل��ارج��ي��ة 
الذين  ال�����ش��ف��راء  منا�شبهم  م��ن 

عار�شوا االنقالب.
وج���اء يف ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن مكتب 
اإعالم رئي�س الوزراء اأن حمدوك 

الفوري  بااليقاف  توجيها  اأ�شدر 
باخلدمة  والتعيينات  لالعفاءات 
املدنية بكافة الوحدات احلكومية 
على امل�شتويني القومي والوالئي 
اآخ��ر، كما  اإ�شعار  اإىل حني  وذل��ك 
التعيني  ح����االت  ب��اخ�����ش��اع  وج���ه 
واالع�����ف�����اءات ال���ت���ي مت���ت خالل 
الفرتة املا�شية للدرا�شة والتقييم 

واملراجعة.
املجل�س  رئ���ي�������س  ق������ال  ب����������دوره، 
عبدالفتاح  ال�شودان  يف  ال�شيادي 
فاينان�شال  ل�شحيفة  ال���ربه���ان 

 :Financial Times ت���امي���ز 
من  واأت��ق��اع��د  ال�شيا�شة  �شاأعتزل 
 2023 ان��ت��خ��اب��ات  بعد  اخل��دم��ة 

يف ال�شودان.
ن�شرته  ال����ذي  احل�����وار  وب��ح�����ش��ب 
االأربعاء،  االأم��رك��ي��ة،  ال�شحيفة 
اأنه  اأعلن قائد اجلي�س ال�شوداين 
ال�شيا�شة والتقاعد  يعتزم اعتزال 
م���ن اخل���دم���ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة، بعد 
اإىل  ب���ل���ده  ال�����ش��ل��ط��ة يف  ت�����ش��ل��ي��م 
املقرر  االن��ت��خ��اب��ات  يف  امل��دن��ي��ني 

اإجراوؤها عام 2023.
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حممد بن زايد والرئي�س الرتكي ي�شهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بني البلدين    )وام(حممد بن را�شد خالل افتتاحه دور االنعقاد العادي الثالث للف�شل الت�شريعي 17 للمجل�س الوطني  )وام(

الربهان

اأ�ضرتاليا حتظر حزب اهلل.. واأوروبا حت�ضد ملواجهة حا�ضمة

رئي�س وزر�ء �ل�صود�ن يوقف قر�ر�ت �لف�صل و�لتعيني 

الربهان : �ضاأعتزل ال�ضيا�ضة واأتقاعد بعد انتخابات 2023

حافظت على مكانتها بني �أف�صل 20 مدينة عاملية يف �لبتكار
دبي الأوىل عربيًا يف موؤ�ضر البتكار ومتفوقة 

يف ركائز احلكومة املرنة والبنية التحتية
•• دبي -وام:

ك�شفت غرفة دبي عن نتائج موؤ�شر دبي لالبتكار2019-2020 تزامناً مع تنظيمها 
اإمارة دبي املرتبة االأوىل عربياً يف املوؤ�شر،  ملوؤمتر غرف التجارة العاملية، حيث تبواأت 
واحتفظت مبكانتها �شمن اأف�شل 20 مدينة عاملية، فيما مت اإ�شافة �شبع مدن جديدة 
اإىل املدن امل�شمولة يف املوؤ�شر، لي�شل جمموعها اإىل 39 مدينة عاملية. ويربز حلول دبي 
بني اأف�شل 20 مدينة حول العامل يف موؤ�شر االبتكار تفوقها على مدن عاملية رائدة 
على غرار مدريد و�شنغهاي وميالنو و�شاوباولو ومو�شكو، اإذ ياأتي اإطالق التقرير يف 
االإم���ارات عموماً، ودب��ي على وجه اخل�شو�س، جناحاً الفتاً يف  وقت ُتظهر فيه دول��ة 
عودة احلياة اإىل طبيعتها وحتقيق العديد من القطاعات معدالت منو قوية، تزامناً 
اإك�شبو  غ��رار  على  مكانة مرموقة  ذات  ك��ربى  عاملية  الأح���داث  االإم���ارة  ا�شت�شافة  مع 

دبي وموؤمتر غرف التجارة العاملية.   )التفا�شيل �س9(  2020
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خرباء وباحثون: �شعبية جماعة 
الإخوان تتال�شى عاملياً

اأخبار الإمارات

هذا ما يقوله �شّجاد احلرب 
عن التاريخ الأفغاين...!

عربي ودويل

الكفاءات الوطنية تُوا�شل متيزها 
يف املحافل الكروية الآ�شيوية

الفجر الريا�شي
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حمدوك

ب��ا���ش��ت��خ��دام االأرا����ش���ي  ت����ورط ح����زب اهلل  اإىل  ت�����ش��ر 
اأو غر  امل�شبوهة  اإم��دادات��ه  االأوروب��ي��ة لتخزين بع�س 
ال�����ش��رع��ي��ة ك��ال��ت��خ��زي��ن ال��غ��ر ال��ق��ان��وين الأط��ن��ان من 

نرتات االأمونيوم.
اأن حزب اهلل ي�شتغل القارة االأوروبية  ويو�شح حممد 
يف  اهلل  ح��زب  وق��واع��د  والتجنيد،  للعمليات  كقاعدة 
اأي�����ش��ا ج��زء م��رك��زي م��ن �شبكة التمويل  اأوروب����ا ه��ي 
ال��ع��امل��ي��ة غ���ر امل�����ش��روع��ة وه����ذا ي�����ش��م��ل ن��ق��ل وتوزيع 
وعملية  االأ�شلحة،  وجت��ارة  امل�شروعة،  غر  امل��خ��درات 

غ�شل االأموال.
تهديدا خطرا  اهلل  ح��زب  ي�شكل  ال��ت��ق��دي��رات،  ووف��ق 
الأوروب�����ا ب��ال��ت��زام��ن م��ع ت��زاي��د م��ط��ال��ب��ات بع�س دول 
امل��ت��ح��دة بحظر احلزب  ال���والي���ات  اإىل ج��ان��ب  اأوروب�����ا 
حيث  والع�شكري،  ال�شيا�شي  بجناحيه  اأي  بالكامل 
ترى دول كالنم�شا وهولندا اأن التمييز بني اجلناحني 

ال�شيا�شي والع�شكري �شيا�شة خاطئة.
وكانت وا�شنطن دعت االأمم املتحدة اإىل �شرورة اإدراج 
حزب اهلل اللبناين بجناحيه على قوائم االإرهاب، كما 
للعمل  االأوروب���ي  االحت��اد  االأمركيون  امل�شرعون  دع��ا 
على اإ�شدار قرار بت�شنيف حزب اهلل منظمة اإرهابية 
بالكامل، علما باأن الواليات املتحدة كانت قد �شنفت 

احلزب منظمة اإرهابية منذ عام 1997.

تر�جع نادر وغري متوقع
لهذا ر�ضخ ناريندرا مودي لغ�ضب الفالحني!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

الهندي  ال���وزراء  رئي�س  اأعلن  الفالحني،  احتجاج  ع��ام من  اأك��ر من  بعد 
انتخابات  اأ�شهر من  ب�شعة  ياأتي قبل  الزراعية. حتّول  االإ�شالحات  اإلغاء 

رئي�شية يف والية اأوتار برادي�س، االأكر كثافة �شكانية يف البالد.
التي  احلكومة هي  اأن  ال��ن��ادر،  وال�شيء  ع��ام.  اأك��ر من  املواجهة  ا�شتمرت 
ا�شت�شلمت ل�شغط ال�شارع. فاجاأ رئي�س الوزراء الهندي اجلميع باإعالنه، 
اجلمعة، 19 نوفمرب، اإلغاء االإ�شالحات الزراعية.    )التفا�شيل �س11(

ت�ضليم  �ضالمة  يطالب  ع��ون 
بيانات مطلوبة للتدقيق اجلنائي 

•• بريوت-رويرتز

ال��ل��ب��ن��اين مي�شال  ال��رئ��ي�����س  ط��ل��ب 
ع����ون م���ن ح���اك���م م�����ش��رف لبنان 
ري���ا����س ���ش��الم��ة االأرب����ع����اء تقدمي 
يتعلق  ج��ن��ائ��ي  ل��ت��دق��ي��ق  ب���ي���ان���ات 
�شركة  اإن  قائال  امل�شرف  باأن�شطة 
األفاريز اآند مار�شال املتخ�ش�شة يف 
ا�شت�شارات اإعادة الهيكلة ذكرت اأنها 
التي حتتاجها  املعلومات  ال متلك 

رغم مرور �شهر على بدء عملها.
اأدىل عون بهذه الت�شريحات اأثناء 
املالية  ووزي��ر  �شالمة  مع  اجتماع 
التدقيق، وهو  ب�شاأن  يو�شف خليل 
تداعيات  ملعاجلة  جهود  م��ن  ج��زء 

االنهيار املايل للبنان يف 2019.
وقالت الرئا�شة يف بيان اإن �شالمة 
اأنهما  ال���رئ���ي�������س  اأب���ل���غ���ا  وخ���ل���ي���ل 
وبال�شرعة  ي���ل���زم  م����ا  »ي���ج���ري���ان 
املمكنة لهذه الغاية« لتلبية طلبات 

ال�شركة.
ك��ان��ت األ���ف���اري���ز اآن����د م��ار���ش��ال قد 
يف  التدقيق  عملية  م��ن  ان�شحبت 
ح�شابات البنك املركزي يف نوفمرب 
على  ح�����ش��ول��ه��ا  ل���ع���دم   2020

البيانات املطلوبة لتنفيذ املهمة. 

�لإمار�ت تعلن تاأ�صي�س �صندوق بقيمة 10 مليار�ت دولر لدعم �ل�صتثمار�ت يف تركيا

حممد بن زايد والرئي�ص الرتكي يبحثان يف اأنقرة عالقات البلدين والتطورات الإقليمية
•• اأنقرة-وام:

بحث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اأردوغان  طيب  رج��ب  وفخامة  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
اآفاق  فتح  و�شبل  الثنائية  العالقات  ام�س  الرتكية  رئي�س اجلمهورية 
جديدة للتعاون والعمل امل�شرتك بني دولة االإمارات وتركيا يف جميع 
املجاالت التي تخدم م�شاحلهما املتبادلة اإ�شافة اإىل جممل الق�شايا 

والتطورات االإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
)التفا�شيل �س2(

من جهة اأخرى اأعلنت دولة االإمارات العربية املتحدة تاأ�شي�س �شندوق 
بقيمة 10 مليارات دوالر لدعم اال�شتثمارات يف تركيا.

وي��اأت��ي ه��ذا االإع���الن عقب امل��ح��ادث��ات ال��ت��ي ج��رت ام�����س ب��ني �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�شلحة وفخامة الرئي�س رجب طيب اأردوغان رئي�س 
التعاون  وتوثيق  الرتكي  االقت�شاد  دعم  لتعزيز  الرتكية  اجلمهورية 

بني البلدين.
راأ�شها  وعلى  اال�شرتاتيجية،  اال�شتثمارات  على  ال�شندوق  و�شركز 

القطاعات اللوج�شتية ومنها الطاقة وال�شحة والغذاء.

•• دبي -وام:

اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  نيابة عن �شاحب 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، افتتح �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، اأم�س يف 

مقر املجل�س الوطني االحتادي يف العا�شمة اأبوظبي، 
الت�شريعي  الف�شل  من  الثالث  العادي  االنعقاد  دور 
بح�شور  االحت��ادي،  الوطني  للمجل�س  ع�شر  ال�شابع 
اأ�شحاب  وال�����ش��ي��وخ وع���دد م��ن  ال��ع��ه��ود  اأول���ي���اء  �شمو 

املعايل الوزراء وكبار امل�شوؤولني يف الدولة.
)التفا�شيل �س3(
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد والرئي�ص الرتكي يبحثان يف اأنقرة عالقات البلدين والتطورات الإقليمية

حيث عزف ال�شالم الوطني لكل من 
دولة االإمارات واجلمهورية الرتكية 
طلقة   21 امل��دف��ع��ي��ة  واأط���ل���ق���ت   ..
وا���ش��ط��ف��ت ث��ل��ة م��ن ح��ر���س ال�شرف 
حت��ي��ة وت��رح��ي��ب��ا ب���زي���ارة ���ش��م��وه. ثم 

النظر  وج��ه��ات  اجلانبان  ت��ب��ادل  كما 
والتطورات  الق�شايا  من  عدد  ب�شاأن 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  ت�������ش���ه���ده���ا  ال����ت����ي 
ال�شياق  ه��ذا  يف  ..موؤكدين  االأو���ش��ط 
وال�شالم  االأم��ن  ركائز  تعزيز  اأهمية 

ر���ش��م��ي��ة ل����دى و����ش���ول م��وك��ب��ه اإىل 
ترافقه  ال��رئ��ا���ش��ي  ال��ق�����ش��ر  جم��م��ع 
اأعالم  ترفع  اخليالة  م��ن  جمموعة 
البلدين .. ثم توجه �شموه وفخامة 
ال�شرف  اإىل من�شة  الرئي�س الرتكي 

لدى  ����ش���م���وه  ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه  وك������ان يف 
ال��رئ��ا���ش��ي فخامة  ال��ق�����ش��ر  و���ش��ول��ه 
الرئي�س رجب طيب اأردوغ��ان رئي�س 

اجلمهورية الرتكية.
ا�شتقبال  مرا�شم  ل�شموه  ج��رت  وق��د 

القاعدة  ت�شكل  وال��ت��ي  واال���ش��ت��ق��رار 
والبناء  التنمية  النطالق  االأ�شا�شية 
الذي  املزدهر  امل�شتقبل  نحو  وامل�شي 

تتطلع اإليه �شعوب املنطقة.
ال�شيخ حممد  ال�شمو  وك��ان  �شاحب 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للق��������وات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
اإل���ى  اأم�������س  و����ش���ل  ق���د  امل�����ش��������������������ل��ح��ة 
اإىل  اأنقرة يف زيارة ر�شمية  العا�شمة 

اجلمهورية الرتكية.

•• اأنقرة-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بحث 
بن زايد اآل نهيان ويل عه�����د اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
وف����خ����ام����ة رج������ب ط���ي���ب اأردوغ����������ان 
اأم�س  رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ال��رتك��ي��ة 
اآفاق  فتح  و�شبل  الثنائية  العالقات 
امل�شرتك  ل��ل��ت��ع��اون وال��ع��م��ل  ج��دي��دة 
بني دولة االإم��ارات وتركيا يف جميع 
م�شاحلهما  ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل���ج���االت 
املتبادلة اإ�شافة اإىل جممل الق�شايا 
والدولية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  وال���ت���ط���ورات 
ذلك خالل  البلدين. جاء  تهم  التي 
الرتكي  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  ا�شتقبال 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب   ..
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وال���وف���د امل���راف���ق يف 
الرتكية  العا�شمة  الرئا�شة يف  ق�شر 
اأن���ق���رة ح��ي��ث رح����ب ال��رئ��ي�����س رجب 
طيب اأردوغان بزيارة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اإىل 

تركيا �شيفاً كرمياً على بالده .
زي����ارة �شموه  ب���اأن  .م��ع��رب��ا ع��ن ثقته 
مت���ه���د مل���رح���ل���ة ج�����دي�����دة م����زده����رة 
وواعدة من العالقات والتعاون الذي 
ي�شب يف م�شلحة البلدين و�شعبيهما 

واملنطقة.
اأع��رب �شموه عن �شعادته  من جانبه 
رجب  الرئي�س  ولقائه  تركيا  بزيارة 
اإليه حتيات  ونقل   .. اأردوغ���ان  طيب 
بن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة حفظه  اآل نهيان رئي�س  زايد 
اهلل ومتنياته لبلده و�شعبه ال�شديق 

دوام اال�شتقرار واالزدهار.
وا�����ش����ت����ع����ر�����س �����ش����م����وه وال���رئ���ي�������س 
التعاون  اآف��اق  تعزيز  فر�س  الرتكي 
املجاالت  يف  خ��ا���ش��ة  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
واالقت�ش�����ادية  اال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
املجاالت  م���ن  وغ���ره���ا  وال��ت��ن��م��وي��ة 
والتقدم  التنمية  عملية  تدفع  التي 

يف البلدين.

والرتحيب  ال��ت��ح��ي��ة  ���ش��م��وه  ت���ب���ادل 
وكبار  ال������وزراء  م��ن  م�شتقبليه  م��ع 

امل�شوؤولني يف تركيا .
. فيما رحب الرئي�س الرتكي بالوفد 
من  كال  ي�شم  ال��ذي  ل�شموه  املرافق 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون ب��ن زاي����د اآل 
نهيان م�شت�شار االأمن الوطني و�شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
�شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال��رئ��ا���ش��ة وال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن حمد 
بن طحنون اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اإدارة مطارات اأبوظبي ومعايل �شهيل 
بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير 
ومعايل  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
اجلابر  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 
والتكنولوجيا  ال�������ش���ن���اع���ة  وزي�������ر 
حممد  بنت  مرمي  ومعايل  املتقدمة 
امل��ه��ري وزي���رة التغر  �شعيد ح��ارب 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة وم���ع���ايل ع��ل��ي بن 
العام  االأم��ني  نائب  ال�شام�شي  حماد 
الوطني  ل��الأم��ن  االأع���ل���ى  للمجل�س 
بوعتابه  حم���م���د  ج���ا����ش���م  وم����ع����ايل 
ع�شو  املالية  دائ���رة  رئي�س  ال��زع��اب��ي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي و���ش��ع��ادة فار�س  امل��ج��ل�����س 
وزارة  يف  امل�شت�شار  امل��زروع��ي  حممد 
�����ش����وؤون ال���رئ���ا����ش���ة و����ش���ع���ادة حممد 
م��ب��ارك امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل 
عهد اأبوظبي و�شعادة علي بن في�شل 
باعلوي رئي�س وحدة املعلومات املالية 
يف م�شرف االإمارات العربية املتحدة 
�شعيد  حم���م���د  و�����ش����ع����ادة  امل�����رك�����زي 
النيادي القائم باأعمال �شفارة الدولة 
ل���دى ت��رك��ي��ا و���ش��ع��ادة حم��م��د ح�شن 
ال�شويدي الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
اأب��وظ��ب��ي ال��ق��اب�����ش��ة و���ش��ع��ادة حممد 
ملوانئ  التنفيذي  الرئي�س  ال�شام�شي 
الظاهري  �شعيد  و���ش��ع��ادة  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  ل�شوق  التنفيذي  الرئي�س 
لالأوراق املالية و�شعادة حممد العبار 
رئي�س جمل�س اإدارة �شركة اال�شتثمار 

والتطوير العقاري "اإيجل هيلز

حممد بن زايد يبعث برقية �ضكر اإىل الرئي�ص 
رجب طيب اأردوغان يف ختام زيارته اإىل تركيا

•• اأنقرة- وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
رجب  فخامة  اإىل  �شكر  برقية  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
زيارة  ال�شديقة يف ختام  الرتكية  رئي�س اجلمهورية  اأردوغ��ان  طيب 
اأردوغان  طيب  رجب  “فخامة  ن�شها:  يلي  وفيما  تركيا.  اإىل  �شموه 

رئي�س اجلمهورية الرتكية .. ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
ال�شكر  بخال�س  نتقدم  اأن  ال�شديق  بلدكم  نغادر  ونحن  لنا  يطيب 

ا�شتقبال وجميل  املرافق من حفاوة  والوفد  به  ملا حظينا  والتقدير 
ترحيب مبا هو معهود منكم يف كرم ال�شيافة.

اأتاحت لنا هذه الزيارة الفر�شة لبحث �شبل  فخامة الرئي�س.. لقد 
ويعود  امل�شرتكة،  م�شاحلنا  يخدم  مبا  بلدينا،  بني  العالقات  تعزيز 

باخلر على �شعبينا ال�شديقني ويحقق تطلعاتهما.
وعلى  وال�شعادة،  ال�شحة  عليكم  يدمي  اأن  القدير  العلي  اهلل  ون�شاأل 

ال�شعب الرتكي ال�شديق دوام االأمن واال�شتقرار واالزدهار.
وتقبلوا فائق حتياتنا وتقديرنا”.

حممد بن زايد والرئي�ص الرتكي ي�ضهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بني البلدين
•• اأنقرة -وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  �شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
رئي�س  اأردوغ���ان  طيب  رجب  وفخامة  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
االإمارات  دول��ة  بني  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  توقيع  الرتكية  اجلمهورية 
وتركيا يف عدد من املجاالت التي ت�شهم يف تعزيز عالقات التعاون وفتح اآفاق 

جديدة للعمل امل�شرتك بني اجلانبني.
و�شملت االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها اجلانبان التايل:

املالية يف دول��ة االإم���ارات وجمل�س  �� مذكرة تفاهم بني وح��دة املعلومات   1  
التحقيق يف اجلرائم املالية يف تركيا للتعاون وتبادل املعلومات املالية.. وقعها 
�شعادة علي في�شل باعلوي رئي�س وحدة املعلومات املالية.. ومن جانب تركيا، 

كورت هايرتني رئي�س جمل�س التحقيق يف اجلرائم املالية.

�شركة اأبوظبي للموانئ و�شندوق الروة ال�شيادية  بني  تعاون  اتفاقية   ��  2
ملوانئ  التنفيذي  الرئي�س  ال�شام�شي  جمعة  حممد  �شعادة  وقعها  الرتكي.. 

اأبوظبي واأرادا اإيرمت الرئي�س التنفيذي وع�شو �شندوق ال�شيادة الرتكي.
اأبوظبي  ل�شركة  اال�شتثماري  املال  راأ���س  �شندوق  ب�شاأن  تعاون  اتفاقية   ��  3
القاب�شة.. وقعها �شعادة حممد ح�شن ال�شويدي الرئي�س التنفيذي لل�شركة 
ومن اجلانب الرتكي اأرادا اإيرمت الرئي�س التنفيذي وع�شو �شندوق ال�شيادة 

الرتكي.
بني �شركة اأبوظبي القاب�شة و�شندوق الروة ال�شيادية  تعاون  اتفاقية   ��  4
الرتكي.. وقعها �شعادة حممد ح�شن ال�شويدي الرئي�س التنفيذي لل�شركة 

واأرادا اإيرمت الرئي�س التنفيذي وع�شو �شندوق ال�شيادة الرتكي.
�� اتفاقية تعاون بني �شركة اأبوظبي القاب�شة ومكتب اال�شتثمار يف تركيا..   5
وقعها �شعادة حممد ح�شن ال�شويدي الرئي�س التنفيذي لل�شركة ومن جانب 

تركيا بوراك اأوغلو رئي�س مكتب اال�شتثمار.
لالأوراق املالية وبور�شة ا�شطنبول..  اأبوظبي  �شوق  بني  تفاهم  مذكرة   ��  6
واإري�شاه  اأبوظبي  ل�شوق  التنفيذي  الرئي�س  الظاهري  حمد  �شعيد  وقعها 

اأريكان رئي�س جمل�س اإدارة بور�شة ا�شطنبول.
7 �� مذكرة تفاهم لتبادل املعلومات يف جمال االأعمال امل�شرفية بني امل�شرف 
املركزي يف دولة االإم��ارات وامل�شرف املركزي يف دولة تركيا.. وقعها معايل 
�شهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعايل 

�شهاب كافجي اأوغلو رئي�س امل�شرف الرتكي.
 8 �� اتفاقية للتعاون االإداري املتبادل يف امل�شائل اجلمركية بني دولة االإمارات 
االحتادية  الهيئة  رئي�س  ال�شام�شي  حماد  بن  علي  معايل  وقعها  وتركيا.. 
للهوية واجلن�شية ومن اجلانب الرتكي معايل مهيمت مو�س وزير التجارة.

بن  �شهيل  معايل  وقعها  الطاقة..  جم��ال  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة   ��  9

اجلانب  ومن  التحتية..  والبنية  الطاقة  وزير  املزروعي  فار�س  فرج  حممد 
الرتكي معايل فتيح دومنر وزير الطاقة واملوارد الطبيعية.

البيئي.. وقعتها معايل مرمي بنت  �� مذكرة تفاهم للتعاون يف املجال   10  
جانب  وم��ن  والبيئة..  املناخي  التغر  وزي��رة  املهري  ح��ارب  �شعيد  حممد 

تركيا معايل مراد كوروم وزير البيئة والتح�شر والتغر املناخي.
كما جرى على هام�س زيارة �شموه توقيع التايل..

� اتفاقية تعاون بني �شركتي “اأبوظبي القاب�شة “ و”كاليون يرتمي القاب�شة” 
الرتكية .. وقعها �شعادة حممد ح�شن ال�شويدي الرئي�س التنفيذي الأبوظبي 

القاب�شة وكمال كاليونكو رئي�س جمل�س اإدارة كاليون.
 �� اتفاقية تعاون بني بيور هيلث للتجهيزات الطبية وجمموعة “�شي �شي اإن” 
القاب�شة.. وقعها �شعادة حممد ح�شن ال�شويدي الرئي�س التنفيذي ل�شركة 

اأبوظبي القاب�شة ومراد �شي�شني رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة الرتكية.

•• دبي-وام:

يوم  عطلة  اأن  احلكومية  الب�شرية  ل��ل��م��وارد  االحت��ادي��ة  الهيئة  اأعلنت 
االأربعاء  ي��وم  �شتبداأ  االإم���ارات،  لدولة   50 ال���  الوطني  وال��ي��وم  ال�شهيد 
املوافق 1 دي�شمرب2021، وت�شتمر حتى يوم اجلمعة املوافق 3 دي�شمرب 
الدوام الر�شمي يوم االأحد املوافق 5 دي�شمرب  ي�شتاأنف  اأن  2021، على 
لقرار جمل�س الوزراء ب�شاأن العطالت الر�شمية  ا�شتناداً  وذلك   2021

املعتمدة.
اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى   - املنا�شبة  بهذه   - الهيئة  ورفعت 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام 
حفظه اهلل، واإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ، واإىل 
اأخيهما �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهم  واإىل   ، امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 

اأع�شاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات.
كما هناأت �شعب دولة االإمارات واملقيمني على اأر�شها بهاتني املنا�شبتني.

اأن الفرتة من  امل��وارد الب�شرية والتوطني  اأعلنت وزارة  اأخرى  من جهة 
االأربعاء حتى اجلمعة   2021 دي�شمرب  �شهر  الثالث من  ولغاية  االأول 
و�شركات  وموؤ�ش�شات  من�شاآت  يف  العاملني  لكافة  االأج��ر  مدفوعة  عطلة 
القطاع اخلا�س يف الدولة مبنا�شبة يوم ال�شهيد واليوم الوطني ال�� 50 
العطالت  ب�شاأن  ال���وزراء  جمل�س  لقرار  تنفيذا  وذل��ك  االإم���ارات  لدولة 

الر�شمية املعتمدة.

عطلة يوم ال�ضهيد واليوم الوطني يف احلكومة الحتادية والقطاع اخلا�ص تبداأ من 1 حتى 3 دي�ضمرب
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اأخبـار الإمـارات

نيابة عن رئي�ص الدولة .. حممد بن را�ضد يفتتح دور النعقاد العادي الثالث للف�ضل الت�ضريعي ال�ضابع ع�ضر للمجل�ص الوطني الحتادي

عن  للتعبر  وم��ن��ربا  ل��ل�����ش��ورى، 
تطلعات واآمال املواطنني، وُمعاِوناً 
ل��ل��ح��ك��وم��ة يف خ��ط��ى االإجن������ازات 
وال���ت���م���ي���ز مل�������ش���رة االإم����������ارات يف 

طريق اخلر والبناء.
املجل�س  رئ����ي���������س  اأع�����������رب  ك����م����ا 
اعتزاز  ع���ن  االحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
حلكومة  املتطور  ب���االأداء  املجل�س 
القيادة  دول��ة االإم����ارات، م��ع��اه��داً 
ال���ر����ش���ي���دة، و����ش���ع���ب االإم���������ارات، 
ُمعنٍي  خ���ر  امل��ج��ل�����س  ي���ك���ون  اأن 

املجل�س  اأع�شاء  واأخواتي  اإخواين 
الوطني االحتادي على بركة اهلل 
وتوفيقه نفتتح جمل�شكم امليمون 
ونرجو من اهلل عز وجل اأن يكون 
وبركة  خر  افتتاح  االفتتاح،  هذا 

للعباد والبالد.
بعدها ُتلَي مر�شوم �شاحب ال�شمو 
اآل نهيان،  زايد  ال�شيخ خليفة بن 
الذي  اهلل،  الدولة، حفظه  رئي�س 
لالنعقاد  الوطني  املجل�س  يدعو 
يف دوره العادي الثالث من الف�شل 

�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�شلطان  ال�����ش��ي��خ  و���ش��م��و  امل���ال���ي���ة، 
القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن 
ال�شارقة،  حاكم  ونائب  عهد  ويل 
اأحمد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  و�شمو 
نائب حاكم  القا�شمي  �شلطان  بن 
بن  عمار  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة، 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان، 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن حمد 

ال�شتقبال �شموه.
ال�شمو  �شاحب  انتقل  ذل��ك  بعد 
رئي�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي، رعاه 
ونواب  العهود  اأولياء  و�شمو  اهلل، 
حيث  زاي������د،  ق���اع���ة  اإىل  احل���ك���ام 
ا�شتهل احلفل بتالوة اآيات عطرة 
من كتاب اهلل احلكيم، ثم تف�شل 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 
اجلل�شة  بافتتاح  اآل مكتوم،  را�شد 
قائاًل: ب�شم اهلل الرحمن الرحيم، 

للحكومة يف اأداء عملها يف خدمة 
وت��ع��زي��ز مكانة  االإم�������ارات  اأب���ن���اء 
الدولة �شمن موؤ�شرات التناف�شية 
العاملية، من خالل حر�شها الدائم 
امل�شتدامة  التنمية  ���ش��م��ان  ع��ل��ى 
احلا�شر،  يف  امل����واط����ن  الإ����ش���ع���اد 
الوطن  الأجيال  االأف�شل  و�شمان 
ك����ل من  ل��ي��ن��ع��م  امل�������ش���ت���ق���ب���ل،  يف 
وخره  باأمنه  اأر���ش��ه  على  يعي�س 

و�شالمه.
ح�شر مرا�شم اجلل�شة االفتتاحية، 

الت�شريعي ال�شابع ع�شر.
االفتتاحية  اجل���ل�������ش���ة  وخ�������الل 
رئي�س  غبا�س،  �شقر  معايل  األقى 
كلمة  االحت���ادي  الوطني  املجل�س 
ب�شاحب  ف��ي��ه��ا  رح����ب  امل��ج��ل�����س، 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
العهود  اأول��ي��اء  و�شمو  مكتوم،  اآل 
موجهاً  وال�������ش���ي���وف،  وال���������وزراء 
للقيادة  واالم�����ت�����ن�����ان  ال�������ش���ك���ر 
للمجل�س  دعمها  على  ال��ر���ش��ي��دة 
الوطني االحت��ادي، ليبقى ِح�شناً 

•• دبي -وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عن  نيابة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
افتتح  اهلل"،  "حفظه  ال����دول����ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
اأم�����س يف  "رعاه اهلل"،  دب��ي  حاكم 
مقر املجل�س الوطني االحتادي يف 
االنعقاد  دور  اأبوظبي،  العا�شمة 
الف�شل  م����ن  ال���ث���ال���ث  ال�����ع�����ادي 
الت�شريعي ال�شابع ع�شر للمجل�س 
الوطني االحتادي، بح�شور �شمو 
اأولياء العهود وال�شيوخ وعدد من 
ال������وزراء وكبار  امل��ع��ايل  اأ���ش��ح��اب 

امل�شوؤولني يف الدولة.
ب����داأت م��را���ش��م االف��ت��ت��اح بو�شول 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 
اآل مكتوم اإىل مقر املجل�س  را�شد 
العا�شمة  يف  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
ا�شتقبال  يف  ك��ان  حيث  اأب��وظ��ب��ي، 
غبا�س،  ����ش���ق���ر  م����ع����ايل  ����ش���م���وه 
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي، 
وعزفت املو�شيقى ال�شالم الوطني 
ا�شتعر�س  ث���م  االإم�������ارات  ل���دول���ة 
ال�����ش��رف، و�شافح  ���ش��م��وه ح��ر���س 
املجل�س  ���ش��ك��ل��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ل��ج��ن��ة 

ال�����ش��رق��ي ويل عهد  ب���ن حم��م��د 
ال�شيخ را�شد بن  الفجرة، و�شمو 
امل��ع��ال ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  �شعود 
اأم القيوين، و�شمو ال�شيخ حممد 
بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل 

عهد راأ�س اخليمة .
�شمو  االف�����ت�����ت�����اح،  ح�������ش���ر  ك����م����ا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ 
التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
الإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، وال��ف��ري��ق �شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة، وم��ع��ايل ال�شيخ 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
من  وع���دد  وال��ت��ع��اي�����س،  الت�شامح 
ال�����ش��ي��وخ وم��ع��ايل ال�����وزراء وكبار 

امل�شوؤولني يف الدولة.
ال�شور  التقطت  ويف ختام احلفل 
التذكارية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم مع 
الوطني  املجل�س  واأع�شاء  رئي�س 
االحت������ادي، ح��ي��ث ه��ن��اأه��م �شموه 
بانعقاد الدورة اجلديدة للمجل�س 
يف  والتوفيق  النجاح  لهم  متمنياً 
�شموه  م��وؤك��داً  جمتمعهم،  خدمة 
م�شاندة  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة  ح��ر���س 
واجباته  وتنفيذ  اأداء  يف  املجل�س 

جتاه الوطن.

املجل�ص الوطني الحتادي يعقد جل�ضته الإجرائية الأوىل من الدور الثالث وينتخب املراقبني ويعيد ت�ضكيل اللجان الدائمة 
••اأبوظبي-وام:

االحتادي  الوطني  املجل�س  عقد 
جل�شته االإجرائية االأوىل من دور 
للف�شل  الثالث  ال��ع��ادي  االنعقاد 
مقر  يف  ع�شر،  ال�شابع  الت�شريعي 
برئا�شة  اأم�س،  باأبوظبي  املجل�س 
رئي�س  غ���ب���ا����س  ����ش���ق���ر  م����ع����ايل 
انتخاب  ج����رى  ح��ي��ث  امل��ج��ل�����س، 
اللجان  ت�شكيل  واإع���ادة  املراقبني 
الدائمة، ووافق على اإحالة �شبعة 
موافقة  تلقى  ع��ام��ة  مو�شوعات 
مناق�شتها،  على  ال���وزراء  جمل�س 

اإىل اللجان املعنية.
م����ع����ايل عبد  ح�������ش���ر اجل���ل�������ش���ة 
الرحمن بن حممد العوي�س وزير 
ال�����ش��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع وزير 
الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  ال��دول��ة 

االحتادي.
كلمة  غبا�س  �شقر  معايل  واألقى 
ال�شحة  وزارة  ت��ع��اون  فيها  ثمن 
ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع و م��ع��ايل عبد 
الرحمن بن حممد العوي�س وزير 
وزير  امل��ج��ت��م��ع،  ووق��اي��ة  ال�شحة 
الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  ال��دول��ة 

االحتادي.
تقديره  ع���ن  م��ع��ال��ي��ه  ع���رب  ك��م��ا 
حلر�شها  االإعالمية  للموؤ�ش�شات 
ع��ل��ى ن��ق��ل م��ا ي��ت��م داخ���ل جل�شات 
للجمهور  متكامل  ب�شكل  املجل�س 
ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال����ذي ي��ت��ن��ا���ش��ب مع 
يحقق  ومب���ا  امل��ج��ل�����س،  واأداء  دور 
جلل�شاته،  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ع��الن��ي��ة 
وي���وؤك���د ال��ت��ف��اع��ل االإي��ج��اب��ي بني 
ق�شايا  وبني  املجل�س  به  يقوم  ما 

املجموعات  اأع�����ش��اء  انتخاب  ومت 
والعربية  اخلليجية  ال��ربمل��ان��ي��ة 
واالإ�شالمية واالآ�شيوية والدولية، 
وانتخاب اأع�شاء جلان ال�شداقة.

اأع�شاء  امل���ج���ل�������س  ان���ت���خ���ب  ك���م���ا 
امل���ج���م���وع���ات ال���ربمل���ان���ي���ة ل����دور 
الف�شل  م����ن  ال���ث���ال���ث  االن���ع���ق���اد 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي ال�����ش��اب��ع ع�����ش��ر، وهي 
الربملاين  االحت������اد  جم��م��وع��ة   :
ال����������دويل، وجم����م����وع����ة االحت������اد 
وجمموعة  ال���ع���رب���ي،  ال����ربمل����اين 
االأع�شاء  ال���دول  جمال�س  احت���اد 
االإ�شالمي،  ال��ت��ع��اون  منظمة  يف 
الربملانية  اجل��م��ع��ي��ة  وجم��م��وع��ة 
االآ���ش��ي��وي��ة، وجم��م��وع��ة اجلمعية 
ال����ربمل����ان����ي����ة ل���ل���ب���ح���ر االأب����ي���������س 
ال�شعبة  وجم���م���وع���ة  امل���ت���و����ش���ط، 
لروؤ�شاء  ال������دوري  االج���ت���م���اع  يف 
جم���ال�������س ال���������ش����ورى وال�����ن�����واب 
وال��وط��ن��ي واالأم����ة ب���دول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية.
اأع�������ش���اء جلان  ان���ت���خ���اب  ك��م��ا مت 
جلنة  وه��ي:  الربملانية  ال�شداقة 
ب����رمل����ان����ات دول  ال�������ش���داق���ة م����ع 
جمل�س التعاون اخلليجي، وجلنة 
العربية،  الربملانات  مع  ال�شداقة 
برملانات  م���ع  ال�����ش��داق��ة  وجل���ن���ة 
الدول االآ�شيوية، وجلنة ال�شداقة 
وجلنة  االأوروب��ي��ة،  الربملانات  مع 
ال�����ش��داق��ة م���ع ب���رمل���ان���ات ال����دول 
مع  ال�شداقة  وجلنة  االأفريقية، 
الالتينية،  اأمريكا  دول  برملانات 

واأمريكا ال�شمالية.
و تلقى املجل�س الوطني االحتادي 
احلكومة  من  واردة  "4" ر�شائل 

املوافقة  طلب  ب�����ش��اأن  للحكومة، 
"�شيا�شة  م��و���ش��وع  مناق�شة  على 

م�شرف االإمارات للتنمية".
ك��م��ا اط��ل��ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى "11" 
م����ع����ايل  م�������ن  واردة  ر������ش�����ال�����ة 
العوي�س  حم��م��د  ع��ب��دال��رح��م��ن 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزي����ر 
املجل�س  ل�������ش���وؤون  ال���دول���ة  وزي�����ر 
ال��وط��ن��ي االحت�����ادي، اأح��ي��ل "7" 
ر���ش��ائ��ل م��ن��ه��ا ب���ق���رار م���ن معايل 
اللجان  اإىل  امل���ج���ل�������س  رئ���ي�������س 
ق�������رارات جمل�س  ب�������ش���اأن  امل��ع��ن��ي��ة 
مناق�شة  على  ب��امل��واف��ق��ة  ال����وزراء 
املو�شوعات التالية: مو�شوع " اأثر 
الت�شريعات املنظمة الأن�شطة �شوق 
العمل على املتغرات االقت�شادية 
"�شيا�شة  " وم��و���ش��وع  ال��دول��ة  يف 
يف  لل�شرائب  االحت���ادي���ة  الهيئة 
القيمة  ���ش��ري��ب��ة  ت��ط��ب��ي��ق  ����ش���اأن 
االنتقائية"  وال�شريبة  امل�شافة 
املالية  ال�شوؤون  جلنة  اإىل  اأحيلت 
وال�شناعية،  واالق����ت���������ش����ادي����ة 
لالحتيال  الت�شدي   " ومو�شوع 
واالبتزاز االلكرتوين "، ومو�شوع 
الوطنية  اخلدمة  هيئة  "�شيا�شة 
واالحتياطية"، ومو�شوع "�شيا�شة 
مكافحة  �شاأن  يف  الداخلية  وزارة 
املخدرات وظاهرة جنوح االأحداث 
" اأحيلت اإىل جلنة �شوؤون الدفاع 
والداخلية واخلارجية، ومو�شوع" 
�شيا�شة احلكومة يف �شاأن ا�شتدامة 
" اأحيلت  وامل��اء  الكهرباء  خدمات 
اإىل جلنة �شوؤون التقنية والطاقة 
وال�����روة امل��ع��دن��ي��ة، وم��و���ش��وع " 
للريا�شة  العامة  الهيئة  �شيا�شة 

االأحداث".
وي����ن����اق���������س امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
" اأث������ر  م�����و������ش�����وع  االحت��������������ادي 
الت�شريعات املنظمة الأن�شطة �شوق 
العمل على املتغرات االقت�شادية 
التالية:  املحاور  الدولة" وفق  يف 
املن�شاآت  دع���م  يف  ال��ق��ان��ون  ت���اأث���ر 
وحتقيق  ال��دول��ة  يف  االقت�شادية 
ال������ت������وازن ب�����ني ك����اف����ة اأ����ش���ح���اب 
الت�شريعات  واأث��������ر  امل�������ش���ل���ح���ة، 
العمل  ���ش��وق  امل��ن��ظ��م��ة الأن�����ش��ط��ة 
وا�شرتاتيجيات  م�شتهدفات  على 
الدولة امل�شتقبلية وروؤية االإمارات 

.2071
 " مو�شوع  املجل�س  يناق�س  فيما 
ال��ت�����ش��دي ل��الح��ت��ي��ال واالب���ت���زاز 
االإلكرتوين" وفق املحاور التالية: 
جهود وزارة الداخلية يف التن�شيق 
للت�شدي  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
االإلكرتوين،  واالبتزاز  لالحتيال 
وخ����ط����ط وب������رام������ج وم������ب������ادرات 
ورفع  تعزيز  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
االحتيال  ب�شاأن  املجتمعي  الوعي 

واالبتزاز االإلكرتوين.
وي���ن���اق�������س امل���ج���ل�������س م���و����ش���وع " 
للريا�شة  العامة  الهيئة  �شيا�شة 
القطاع  وت��ط��وي��ر  دع����م  ����ش���اأن  يف 
التالية:  املحاور  وفق  الريا�شي" 
ال�شيا�شات والت�شريعات التكاملية 
لدعم وتطوير الريا�شة بالدولة، 
ومبادرات الهيئة يف تطوير وتعزيز 
واملدر�شية  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ة 
ومتكني  ال��دول��ة،  يف  واملجتمعية 
القطاع  يف  امل����واط����ن����ة  ال�����ك�����وادر 
املوهوبني  ورع����اي����ة  ال���ري���ا����ش���ي 

املواطن واهتماماته.
اأع���م���ال اجل��ل�����ش��ة بتالوة  وب������داأت 
النعيمي  ع��م��ر  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
بنود  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال����ع����ام  االأم�������ني 
جدول االأعمال، حيث مت انتخاب 
امل��راق��ب��ني وه��م��ا: ���ش��ع��ادة خلفان 
و�شعادة  ال�شام�شي،  النايلي  را�شد 
املن�شوري،  الرحمن  عبد  ناعمة 
ع�شوا املجل�س الوطني االحتادي، 
باأن  الد�شتور  لن�س  وف��ق��ا  وذل���ك 
ه��ي��ئ��ة مكتب  ل��ل��م��ج��ل�����س  ي���ك���ون 
ت�����ش��ك��ل م���ن رئ��ي�����س ون���ائ���ب اأول 
اثنني  ونائب ثان، ومن مراقبني 
يتم اختيارهم يف م�شتهل كل دور 

انعقاد.
الوطني  املجل�س  �شكل  ذل��ك  بعد 
االحت���ادي جل��ان��ه ال��دائ��م��ة وهي: 
جل���ن���ة ال�����������ش�����وؤون ال���د����ش���ت���وري���ة 
وجلنة  وال��ط��ع��ون،  والت�شريعية 
�������ش������وؤون ال������دف������اع وال����داخ����ل����ي����ة 
واخلارجية، وجلنة ال�شوؤون املالية 
وال�شناعية، وجلنة  واالقت�شادية 
والروة  والطاقة  التقنية  �شوؤون 
التعليم  ���ش��وؤون  وجل��ن��ة  املعدنية، 
والريا�شة  وال�����ش��ب��اب  وال��ث��ق��اف��ة 
واالإع��������������الم، وجل����ن����ة ال���������ش����وؤون 
ال�شحية والبيئية، وجلنة ال�شوؤون 
وال�شكان  وال��ع��م��ل  االج��ت��م��اع��ي��ة 
واملوارد الب�شرية، وجلنة ال�شوؤون 
واملرافق  واالأوق������اف  االإ���ش��الم��ي��ة 
العامة، وجلنة ال�شكاوى، يف حني 
تت�شكل  ال��ل��ج��ان  روؤ���ش��اء  جلنة  اأن 
روؤ�شائها  اللجان  تنتخب  اأن  بعد 

يف اأول اجتماع لها.
واطلع املجل�س على ر�شالة �شادرة 

ال���وزراء  جمل�س  مبوافقة  تتعلق 
تبناها  ال���ت���ي  ال���ت���و����ش���ي���ات  ع���ل���ى 
اأربعة  مناق�شته  خ���الل  امل��ج��ل�����س 
الف�شل  يف  ع���ام���ة  م���و����ش���وع���ات 

الت�شريعي ال�شابع ع�شر.
جمل�س  م����واف����ق����ة  ت���ل���ق���ى  ك����م����ا 
 "7" ال�����������وزراء ع���ل���ى م���ن���اق�������ش���ة 
ك���ان املجل�س  م��و���ش��وع��ات ع��ام��ة، 
قد طلب مناق�شتها خالل الف�شل 
تتعلق  ع�شر،  ال�شابع  الت�شريعي 
والتنمية  االأم��������ن  ب���ق���ط���اع���ات: 
املجتمعية، والريا�شة، واخلدمات 
الوطنية،  واخل����دم����ة  ال���ع���ام���ة، 
باالأحداث  وال�شرائب، واالهتمام 

ورعايتهم.
طلب  التي  العامة  املو�شوعات  و 
امل���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي االحت��������ادي 
عليها  املوافقة  ومت��ت  مناق�شتها 
اإىل  وردت  ر����ش���ائ���ل   "7" وف�����ق 
الت�شريعات  "اأثر  ه��ي:  املجل�س، 
العمل  ���ش��وق  امل��ن��ظ��م��ة الأن�����ش��ط��ة 
ع��ل��ى امل��ت��غ��رات االق��ت�����ش��ادي��ة يف 
لالحتيال  و" الت�شدي  الدولة"، 
واالبتزاز االإلكرتوين"، و"�شيا�شة 
احلكومة يف �شاأن ا�شتدامة خدمات 
الكهرباء واملاء"، و"�شيا�شة الهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��ا���ش��ة يف ����ش���اأن دعم 
الريا�شي"،  ال���ق���ط���اع  وت���ط���وي���ر 
و"�شيا�شة هيئة اخلدمة الوطنية 
�شيا�شة  و"  واالحتياطية"، 
يف  لل�شرائب  االحت���ادي���ة  الهيئة 
القيمة  ���ش��ري��ب��ة  ت��ط��ب��ي��ق  ����ش���اأن 
االنتقائية"،  وال�شريبة  امل�شافة 
و"�شيا�شة وزارة الداخلية يف �شاأن 
مكافحة املخدرات وظاهرة جنوح 

القطاع  وت��ط��وي��ر  دع����م  ����ش���اأن  يف 
جلنة  اإىل  اأح���ي���ل���ت  الريا�شي" 
�شوؤون التعليم والثقافة وال�شباب 

والريا�شة واالإعالم.
اأربعة  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  اط���ل���ع  ك��م��ا 
ب�����ش��اأن ق������رارات جمل�س  ر���ش��ائ��ل 
الوزراء حول تو�شيات املو�شوعات 
العامة التالية: مو�شوع اخلدمات 
االت�شاالت،  �شركات  من  املقدمة 
التغر  وزارة  �شيا�شة  وم��و���ش��وع 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة ب�����ش��اأن حتقيق 
للموارد  امل�������ش���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
والزراعية  واحليوانية  ال�شمكية 
يف الدولة، ومو�شوع جهود وزارة 
مهنة  ت���ط���وي���ر  �����ش����اأن  يف  ال����ع����دل 
التالحم  وم���و����ش���وع  امل����ح����ام����اة، 
اأهداف  االأ�شري ودوره يف حتقيق 

التنمية االجتماعية امل�شتدامة.
م�شروعي  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  واط���ل���ع 
ق��ان��ون��ني احت���ادي���ني واردي�����ن من 
بقرار من  اإحالتهما  احلكومة مت 
جلنة  اإىل  املجل�س  رئي�س  معايل 
واالقت�شادية  امل��ال��ي��ة  ال�������ش���وؤون 
اعتماد  ب�شاأن  االأول  وال�شناعية، 
احل�شاب اخلتامي املوحد لالحتاد 
للجهات  اخل��ت��ام��ي��ة  واحل�����ش��اب��ات 
املالية  ال�������ش���ن���ة  ع����ن  امل�����ش��ت��ق��ل��ة 
2020/12/31م،  يف  املنتهية 
امليزانية  رب����ط  ب�������ش���اأن  وال����ث����اين 
العامة لالحتاد عن ال�شنة املالية 

2022م.
الوطني  املجل�س  عقد  ذل��ك  بعد 
االحتادي جل�شته االأوىل للجمعية 
الربملانية  ل��ل�����ش��ع��ب��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة 
الثالث،  العادي  االنعقاد  دور  من 

وبرامج  وم���ب���ادرات  ال��ري��ا���ش��ي��ني، 
البنى  ت��ط��وي��ر  ����ش���اأن  يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
الريا�شية،  ل���الأن���دي���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ال�شراكات  ب��ن��اء  يف  الهيئة  ودور 
اخلارجية وتعزيز القدرات املالية 
التمويلية لالحتادات الريا�شية.

الوطني  امل��ج��ل�����س  ي��ن��اق�����س  ك��م��ا 
االحتادي مو�شوع " �شيا�شة هيئة 
واالحتياطية"  الوطنية  اخلدمة 
�����ش����م����ن امل���������ح���������اور ال�����ت�����ال�����ي�����ة: 
ا�شرتاتيجية الهيئة واآلية تطوير 
الوطنية  اخل�����دم�����ة  م���ن���ظ���وم���ة 
واالح���ت���ي���اط���ي���ة. وال���ت���ح���دي���ات يف 
على  الوطنية  للخدمة  االنت�شاب 
الوظائف وموا�شلة تعليم الطلبة 
العايل.  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
واال�شتفادة  ال��ت��ك��ام��ل��ي  وال��ع��م��ل 
م��ن اخل��دم��ة ال��ب��دي��ل��ة يف جمال 

التدريب للوظائف احليوية.
ويناق�س املجل�س مو�شوع " �شيا�شة 
يف  لل�شرائب  االحت���ادي���ة  الهيئة 
القيمة  ���ش��ري��ب��ة  ت��ط��ب��ي��ق  ����ش���اأن 
االنتقائية"  وال�شريبة  امل�شافة 
ال�شيا�شة  ال���ت���ايل:  امل���ح���ور  وف����ق 
وحت�شيل  اإدارة  يف  للهيئة  العامة 

وتنفيذ ال�شرائب االحتادية.
 " م��و���ش��وع  املجل�س  يناق�س  ك��م��ا 
�شاأن  يف  الداخلية  وزارة  �شيا�شة 
مكافحة املخدرات وظاهرة جنوح 
التالية:  امل��ح��اور  االأحداث" وف��ق 
مكافحة  يف  ال��وزارة  ا�شرتاتيجية 
والتن�شيق  امل�����خ�����درات،  ان��ت�����ش��ار 
الداخلية  وزارة  ب���ني  وال���ت���ع���اون 
واملحلية  االحت����ادي����ة  واجل����ه����ات 

املعنية يف مكافحة املخدرات.



اخلميس   25  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13401  
Thursday     25   November   2021   -  Issue No   13401

04

اأخبـار الإمـارات
�ضرطة اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع اجلامعة الأمريكية يف الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

وقعت �شرطة اأبوظبي مذكرة تفاهم مع اجلامعة االأمريكية 
يف االإمارات، يف جناح فزعة التابع لوزارة الداخلية يف اك�شبو 
يف  اجلهتني  بني  ال�شراكة  تعزيز  مبوجبها  يتم   ،  2020
جمال الدورات والتدريب املهني والتقني وتنفيذ ور�س عمل 
ال�شرطي  العمل  تخدم  خمتلفة  جم��االت  ع��دة  يف  ودورات 

واالأمني واالأكادميي.
اأك��ادمي��ي��ة �شيف ب��ن زاي��د للعلوم  ومب��وج��ب امل��ذك��رة تتوىل 
تنفيذها  متابعة  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  يف  واالأم��ن��ي��ة  ال�شرطية 
ب�شفتها املعني بتاأهيل راأ�س املال الب�شري واإحلاق املنت�شبني 

القيادة  اأه��داف  التي حتقق  املتخ�ش�شة  والور�س  بالدورات 
العامة اال�شرتاتيجية.

مدير  ال�شام�شي،  بطي  ث��اين  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  امل��ذك��رة  وق��ع 
اأك��ادمي��ي��ة �شيف ب��ن زاي���د ل��ل��ع��ل��وم ال�����ش��رط��ي��ة واالأم��ن��ي��ة و 
بح�شور  اجلامعة،  مدير  عبدالرزاق  غني  مثنى  الدكتور 

عدد من ال�شباط واالأفراد من كال اجلانبني.
ورحب اللواء ثاين بطي ال�شام�شي بال�شراكة بني اجلانبني، 
الكفاءات  تطوير  يف  ال�شرطية  القيادة  اأه��داف  حتقق  التي 
اأ�شاليب  وف��ق  واإمكانياتها  بقدراتها  واالرت��ق��اء  القيادية 

علمية متخ�ش�شة وممنهجة يف تاأهيل الكوادر الب�شرية.
دفع  م��ا  ه��و  التغير  ق��ي��ادة  وم�شتقبل  ب��رام��ج  اأن  واأو���ش��ح 

اأكادميية �شيف بن زايد للعلوم ال�شرطية واالأمنية للتعاون 
اأداء  وتعزيز  ومتكني  لتحقيق  ال��ري��ادة  ذات  املوؤ�ش�شات  م��ع 
املنت�شبني ورفع م�شتوى الوعي للقدرات التناف�شية حملًيا، 

وتعزيز تناف�شية القيادة العامة نحو العاملية.
بالتعاون  الدكتور مثنى غني عبدالرزاق  اأ�شاد  ومن جانبه 
موؤكداً   ، اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  م��ع  وال�����ش��راك��ة 
وتدريبية  تعليمية  ب��رام��ج  ت��وف��ر  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  ح��ر���س 
متخ�ش�شة ومتكاملة حتقق االأهداف املرجوة من عالقات 
ال�����ش��راك��ة، وت��رت��ق��ي ب��ال��ق��درات واخل�����ربات ال��وط��ن��ي��ة، مبا 
يف  ال��دول��ة  ت�شهدها  ال��ت��ي  التطوير  م�شرة  على  ينعك�س 

خمتلف املجاالت.

برعاية وتنظيم �صندوق معاجلة �لديون �ملتعرثة 

درهم مليون  و157  مليار  من  اأكرث  من  مواطنا   4511 تعفي  الدولة  يف  وموؤ�ض�ضة  وم�ضرفا  بنكا   20
•• اأبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
ال�شمو  �شاحب  ودعم  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 
ال�شيخ  �شمو  ومتابعة   ، امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور 
الديون  معاجلة  "�شندوق  اأعلن   .. الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر 
متويل  وموؤ�ش�شة  وم�شرفا  بنكا   20 قيام  ع��ن  املتعرة" 
اإجمالية  4511 مواطنا من مديونياتهم، بقيمة  باإعفاء 

تبلغ اأكر من مليار و157 مليونا و388 األف درهم.
وقال �شعادة جرب حممد غامن ال�شويدي مدير ديوان ويل 
عهد اأبوظبي رئي�س اللجنة العليا ل�شندوق معاجلة الديون 
املتعرة - بهذه املنا�شبة - : " اإن اإعفاء مئات املواطنني من 
االإمارات  را�شخ يف دولة  اإط��ار منهج  ياأتي يف  مديونياتهم، 
وتفتح  مبواطنيها  واالهتمام  الرعاية  يف  املتحدة  العربية 
اأمامهم اأبواب الفر�س حلياة كرمية وم�شتقرة على الدوام، 
موؤكدا اأن هذه املبادرة لي�شت بغريبة على القيادة الر�شيدة 
قمة  على  وتطلعاتهم  امل��واط��ن��ني  اح��ت��ي��اج��ات  ت�شع  ال��ت��ي 
اأولوياتها، وحتر�س على توفر كل ما من �شاأنه االرتقاء 
مب�شتوى حياتهم ومعاجلة اأي م�شاكل ميكن اأن تواجههم 
وامل�شاهمة  املجتمع  يف  الفاعل  االن��خ��راط  لهم  يتيح  مب��ا 

االإيجابية يف م�شرة تنميته وتقدمه " .
واأ�شار ال�شويدي اإىل اأن ما يعطي هذه املبادرة اأهمية خا�شة 
تاأتي بينما ت�شتعد الدولة لدخول مرحلة جديدة يف  اأنها 
وتنظر  املقبلة،  عاما  اخلم�شني  خالل  التنموية  م�شرتها 
باعتباره ثروتها احلقيقية وتعمل على  االإن�شان فيها  اإىل 
ال��وط��ن خلدمة نف�شه  اأف���راد  م��ن  ف��رد  ك��ل  ا�شتثمار طاقة 
للبنوك  وت��ق��دي��ره  �شكره  ع��ن  معربا  ووط��ن��ه،  وجمتمعه 
وتفاعلها  لتعاونها  امل��ب��ادرة،  ه��ذه  يف  امل�شاركة  واملوؤ�ش�شات 
و�شعورها مب�شوؤوليتها جتاه املجتمع، موؤكداً اأن هذا يج�شد 
الدور االإيجابي للموؤ�ش�شات يف تنفيذ ا�شرتاتيجيات الدولة 

للنهو�س باملواطنني ومتكينهم .
" �شندوق  اإن  ال�شويدي  غ��امن  حممد  ج��رب  �شعادة  وق��ال 
اإن�شائه بدور وطني  " يقوم منذ  املتعرة  معاجلة الديون 
الر�شيدة  القيادة  من  بدعم  ر�شالته  اأداء  و�شيوا�شل  كبر 

وتعاون البنوك واملوؤ�ش�شات الوطنية " .
املبادرة  يف  اأ�شهمت  التي  وامل�شارف  البنوك  قائمة  وت�شمل 
20 بنكاً وم�شرفاً و�شركة متويل : " بنك اأبوظبي االأول 
وب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري وب��ن��ك االإم�����ارات دب���ي الوطني 
وم�شرف اأبوظبي االإ�شالمي وبنك �شتاندر ت�شارترد وبنك 
وبنك  الوطني  الفجرة  وبنك  ات�شاالت  و�شركة  امل�شرق 
دب��ي االإ���ش��الم��ي وم�����ش��رف االإم�����ارات االإ���ش��الم��ي والبنك 
ال��ت��ج��اري ال����دويل وم�����ش��رف ال�����ش��ارق��ة االإ���ش��الم��ي وبنك 
راأ�س اخليمة الوطني واأمالك للتمويل وامل�شرف العربي 
لال�شتثمار والتجارة اخلارجية وبنك اأم القيوين الوطني 
االإ�شالمية  واآف��اق  عجمان  وم�شرف  التجاري  دب��ي  وبنك 
والرمي للتمويل". من جهتهم اأ�شاد امل�شوؤولون عن البنوك 
موؤكدين  الوطنية،  امل��ب��ادرة  بهذه  واملوؤ�ش�شات  وامل�����ش��ارف 
املتعرة مبا يحقق  الديون  تعاونهم مع �شندوق معاجلة 
بني  وال��ت��ع��ا���ش��د  ال��ت��ع��اون  ق��ي��م  وي��ر���ش��خ  املجتمع  م�شلحة 

اجلميع.

االأول. اأبوظبي  بنك   -  1
وقالت هناء الر�شتماين، الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك 
اأبوظبي االأول: " يعترب �شندوق معاجلة الديون املتعرة 
كافة  تلبية  ن��ح��و  احلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  ل����روؤى  جت�شيد  خ��ر 
االأمر  لهم،  الكرمي  العي�س  و�شمان  املواطنني،  احتياجات 
الذي ينعك�س ب�شكل اإيجابي وملمو�س على م�شرة التنمية 
اأبوظبي  بنك  اأن  اإىل  م�شرة  واالقت�شادية،  االجتماعية 
االأول كان من اأوائل املوؤ�ش�شات املالية الوطنية التي ت�شارك 
املبادرات  كافة  بدعم  التزامنا  جندد  واإننا  املبادرة  هذه  يف 
و�شنوا�شل  ال��دول��ة،  مواطني  رخ��اء  تعزز  التي  احلكومية 
امل��ت��ع��رة لتوفر  ال��دي��ون  ال��ت��ع��اون م��ع ���ش��ن��دوق معاجلة 
امل��ال��ي��ة ال��الزم��ة لتحقيق االأه����داف  احل��ل��ول واخل���دم���ات 
قيادتنا  تطلعات  م��ع  املن�شجمة  امل��ب��ادرة  ل��ه��ذه  الطموحة 
الر�شيدة لالأعوام اخلم�شني املقبلة لتعزيز تالحم املجتمع 

وحتقيق اأهداف التنمية واالزدهار للدولة".

التجاري. اأبوظبي  بنك  جمموعة   -  2
وتعليقاً على م�شاركة البنك يف املبادرة، قال عالء عريقات 
 " ال��ت��ج��اري:  اأب��وظ��ب��ي  بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
مبنا�شبة اليوم الوطني اخلم�شني وحر�شاً على امل�شاركة يف 
مبادرة �شندوق معاجلة الديون املتعرة للمواطنني، نوؤكد 
يف املجموعة، موا�شلة �شعينا وبكل ال�شبل املتاحة لالإ�شهام 
من  امل��واط��ن��ون  يواجهها  التي  التحديات  على  التغلب  يف 
ذوي ال��دي��ون امل��ت��ع��رة، وا���ش��ت��م��رار ال��ت��وا���ش��ل ب��ني البنك 
واللجنة العليا ل�شندوق معاجلة الديون املتعرة وم�شرف 
االإمارات املركزي من جهة واملتعرين كافة لدى جمموعة 

عريقات  ولفت  اأخرى".  جهة  من  التجاري  اأبوظبي  بنك 
اإىل اأنه مت ت�شكيل فريق متخ�ش�س للتوا�شل والتن�شيق بني 
املواطنني من  اإعفاء  املعنية والعمل على  االأط��راف  جميع 
الديون وفق االآليات التي حددها �شندوق معاجلة الديون 
العام  اأن م�شاهمة البنك هذا  املتعرة للمواطنني، موؤكدا 
تاأتي لتعك�س اإمياننا والتزامنا الدائم بامل�شاركة يف خمتلف 
املبادرات احلكومية التي ترمي اإىل دعم وم�شاندة مواطني 

دولة االإمارات يف ظل توجيهات قيادتنا الر�شيدة.

وم�شرف  الوطني  دبي  االإم��ارات  بنك  جمموعة   4  -  3
االإمارات االإ�شالمي.

االإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  القا�شم  عبداهلل  ه�شام  وق��ال 
الوطني،  دب��ي  االإم����ارات  بنك  ملجموعة  املنتدب  والع�شو 
ورئي�س جمل�س اإدارة " م�شرف االإم��ارات االإ�شالمي" : " 
يفخر  اخلم�شني،  بعامها  الغالية  اإم��ارات��ن��ا  احتفاالت  مع 
بنك االإم��ارات دبي الوطني وم�شرف االإم��ارات االإ�شالمي 
التي  النبيلة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  وامل�شاهمة  ال��دع��م  بتقدمي 
اأطلقتها القيادة الر�شيدة لالحتفاء بالوحدة وروح االحتاد 
التي يت�شاركها اأبناء االإمارات، وبدورنا، نفخر بكوننا جزءاً 
من تراث هذا البلد العظيم ونعتز بدعم الروؤية الطموحة 
باال�شتمرار يف دعم  ونتعهد من جانبنا  املوؤ�ش�شني،  لالآباء 
وال�شالم  الت�شامح  روح  لتعزيز  الر�شيدة  قيادتنا  م�شاعي 

وال�شعادة بني مواطني الدولة ".

. االإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف   -  5
اأبوظبي  اإدارة م�شرف  قال جوعان اخليلي رئي�س جمل�س 
" ي�شر امل�شرف اأن ي�شاهم للعام ال�شابع على  االإ�شالمي : 
لعام  املتعرة  الديون  �شندوق معاجلة  مبادرة  التوايل يف 
2021 من خالل اإ�شقاط ديون اأكرب عدد من املتعاملني 
عام  كل  يقوم  امل�شرف  اأن  اإىل  الدولة، الفتا  من مواطني 
وذلك  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  املبادرة  هذه  يف  بامل�شاهمة 
اال�شتقرار  تعزيز  دورا يف  امل�شريف  للقطاع  باأن  منه  اإمياناً 
واال���ش��ت��دام��ة يف ال��دول��ة مل��ا تقدمه ه��ذه امل��ب��ادرة يف �شبيل 
املعي�شية  االأع��ب��اء  وتخفيف  االجتماعية  التنمية  حتقيق 
وتاأمني العي�س الكرمي واال�شتقرار االأ�شري للمواطنني". 
واأ�شاف اخليلي : " يفتخر امل�شرف باأنه متكن مع �شندوق 
معاجلة الديون املتعرة من حل جزء كبر من الق�شايا 
هذه  كمية  م��ن  احل��د  يف  يعمل  واأن  للمواطنني،  املتعرة 
التمويالت املتعرة، من خالل اإطالق العديد من املبادرات 
كحملة التوعية املالية اأو برنامج اخلر لل�شداد باالإ�شافة 
ويعترب   .  " للمتعاملني  واالإر����ش���ادات  الن�شح  توجيه  اإىل 
امل�شرف اأن مبادرة اإ�شقاط الديون �شتفيد القطاع امل�شريف 
املبادرة  ه���ذه  اأن  اإىل  م�����ش��راً  ك��ك��ل،  االإم���ارات���ي  وامل��ج��ت��م��ع 
�شتوفر قدراً كبراً من الثقة وامل�شداقية بالقطاع امل�شريف 
تهتم  الوطنية  البنوك  ب��اأن  ي�شعرون  املواطنني  و�شتجعل 
بال�شالح العام وباأفراد املجتمع ب�شكل متوازن مع اهتمامها 

بالربحية والنمو والتو�شع يف االأن�شطة امل�شرفية.
واأو�شح اخليلي اأن امل�شتفيدين من اإعفاء امل�شرف يندرجون 
�شمن فئة امللتزمني بال�شداد، ولكن ظروفهم االجتماعية 
اأو العائلية اأو ال�شحية مل متكنهم من ال�شداد ومتت تلك 
االإعفاءات يف هذا االإطار، م�شرا اإىل اأن هذه املبادرة تاأتي 
عليها  يحر�س  التي  املجتمعية  امل�شوؤولية  �شيا�شة  �شمن 
واقع  اإىل  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  وترتجم  امل�شرف، 
املواطن  رفاهية  بجعل  يتعلق  ما  االأخ�س  وعلى  ملمو�س، 

و�شعادته �شمن اأهم االأولويات.

ت�شارترد. �شتاندر  بنك   -  6
الرئي�س  م��ن��ه،  اأب���و  روال  ق��ال��ت  امل��ب��ادرة،  على  تعليقها  ويف 
" نحن  االإم���ارات:  يف  ت�شارترد  �شتاندرد  لبنك  التنفيذي 
�شعداء مب�شاركتنا للعام الثالث على التوايل يف هذه املبادرة 
الكرمية والتي تاأتي ترجمًة لروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  وبتوجيهات 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
املواطنني وتعزيز  االأعباء عن كاهل  ، يف تخفيف  امل�شلحة 

ا�شتقرارهم االأ�شري مبا ي�شمن لهم حياة كرمية".
الدولة  تاأ�شي�شه يف  البنك ومنذ  " لقد حر�س   : واأ�شافت 
منذ اأكر من �شتة عقود على بذل كل ما يف االإمكان لدعم 
ديون  م�شكلة  ملعاجلة  الناجحة  الوطنية  امل��ب��ادرات  كافة 
ذلك،  دليل على  اأكرب  املبادرة  بهذه  وم�شاركتنا  املواطنني، 
حيث �شنقوم من خاللها واحتفاًء باليوم الوطني اخلم�شني 
لقيام دولة االحتاد باإعفاء عمالء البنك من كبار املواطنني 

من امل�شتحقات املتوجبة عليهم لدى البنك".

امل�شرق. بنك   -  7
بنك  التنفيذي ملجموعة  الرئي�س  العال،  اأحمد عبد  وقال 
اخلم�شني  الوطني  اليوم  احتفاالت  مبنا�شبة   "  : امل�شرق 
لدولة االإمارات، ومع اإعالن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"2021 عام 

امل�شتمر  التزامنا  اأن جندد  امل�شرق  بنك  نود يف  اخلم�شني. 
حلكومة  التابع  املتعرة  ال��دي��ون  معاجلة  �شندوق  بدعم 

دولة االإمارات، والتعاون معه ".
واأ�شاف : " نحن يف بنك امل�شرق نوؤمن باأهمية متتع املجتمع 
ال�����ش��ع��ي��دي��ن االجتماعي  ب��ح��ي��اة رغ��ي��دة ع��ل��ى  االإم����ارات����ي 
اإ�شرتاتيجيتنا  اإليها  ترتكز  قناعة  وه���ذه  واالق��ت�����ش��ادي، 
الرئي�شية، ويف اإطار دعمنا لل�شندوق، �شيتنازل البنك عن 
ديون لعمالئنا املواطنني بقيمة 33 مليون درهم، ونحن 
يف  وامل�شاهمة  االإم����ارات  اأب��ن��اء  دع��م  مبوا�شلة  ملتزمون، 

التنمية االجتماعية االأ�شمل للدولة".

. االت�شاالت   -  8
التنفيذي  الرئي�س  واأعرب م�شعود حممد �شريف حممود 
ل�"ات�شاالت االإمارات " عن �شعادته بهذه املبادرة الوطنية 
امل�شتمر  الر�شيدة  القيادة  حر�س  على  تدل  التي  الكرمية 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال������دوؤوب يف اإط�����ار ي�����ش��ب يف ���ش��ال��ح الوطن 

واملواطن.
ن�شيج  م��ن  اأ���ش��ي��ال  ج���زءا  "ات�شاالت" كونها  اأن  واأ���ش��اف 
امل��ج��ت��م��ع االإم���ارات���ي و���ش��رك��ة وط��ن��ي��ة حت��ظ��ى ب����دوٍر كبٍر 
العمل  يف  م�شتمرة  رائ���دة  اجتماعية  مب�شوؤولية  م��دف��وع 
ب�شكل حثيث مع كل مبادرة ت�شب يف ذلك االإط��ار، معربا 
الكرمية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  "ات�شاالت" بامل�شاركة  فخر  عن 
التي تعد ا�شتمراراً لذات النهج الوطنٍي الرائٍد يف امل�شوؤولية 

املجتمعية الذي طاملا ا�شطلعت به ال�شركة منذ تاأ�شي�شها.

. الوطني  الفجرة  بنك   -  9
الفجرة  لبنك  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ك���وك،  فين�س  وق���ال 
ال��وط��ن��ي : " ل��ط��امل��ا ك���ان ب��ن��ك ال��ف��ج��رة ال��وط��ن��ي داعماً 
االإمارات،  دولة  وملواطني  لعمالئه  موثوقاً  مالياً  و�شريكاً 
العمالء  احتياجات  بتلبية  الرا�شخ  التزامه  من  وانطالقاً 
الدقيقة،  املرحلة  هذه  يف  �شيما  ال  جانبهم  اإىل  والوقوف 
ي�شّر البنك االإعالن عن ا�شتعداده ملعاجلة الديون املتعرة 
لالإماراتيني  املالئمة  املالية  احللول  وتقدمي  للمواطنني 
قرو�شهم  ت�شوية  لتتم  املنخف�س  ال��دخ��ل  اأ���ش��ح��اب  م��ن 
املالية لهم مبا يتما�شى مع مبادرات  الت�شهيالت  وتقدمي 
املواطنني  دع��م  على  ال��دائ��م  وحر�شها  الر�شيدة  قيادتنا 

واحلّد من االأعباء املالية التي يواجهونها".

االإ�شالمي. دبي  بنك   -  10
وقال الدكتور عدنان �شلوان، الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
ورفاهية  ب�شالمة  االه��ت��م��ام  " اإن  االإ���ش��الم��ي:  دب��ي  بنك 
ي�شر  التي  واملبادئ  القيم  �شلب  يف  تقع  الدولة  مواطني 
بنك دبي االإ�شالمي على نهجها، ومن هذا املنطلق، فاإننا 
ل��دع��م �شندوق  ال��ف��ر���ش��ة جم����دداً  ل��ن��ا  ب���اأن ت�شنح  ���ش��ع��داء 
معاجلة الديون املتعرة للمواطنني يف الدولة، ويف الوقت 
الذي نقرتب فيه من االحتفال باليوبيل الذهبي لتاأ�شي�س 
والتعا�شد  املحبة  روح  الذهن  اإىل  تتبادر  االإم���ارات،  دول��ة 
والتكافل التي حتلى بها ودعا اإليها الوالد املوؤ�ش�س املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" الذي 
طاملا األهمتنا روؤيته وب�شرته ملد يد العون لكل من ق�شت 

عليه �شروف الدهر وتقلباته ".
واأَ�شاف : " نحن يف بنك دبي االإ�شالمي فخورون بتعاوننا 
االإم���ارات  ال��ت��وايل م��ع حكومة دول��ة  ال��راب��ع��ة على  لل�شنة 
وناأمل  القيمة،  املبادرة  هذه  يف  لالإ�شهام  املعنية  والهيئات 
اأن يرتك التزامنا املتوا�شل بدعم مثل هذه املبادرات اأثراً 
اإيجابياً ملمو�شاً على حياة املواطنني على امتداد االإمارات 

ل�شنوات طويلة قادمة".

الدويل. التجاري  البنك   -  11
ورحب علي �شلطان علي ركا�س العامري الرئي�س التنفيذي 
اأطلقتها  التي  الكرمية  باملبادرة  ال��دويل،  التجاري  للبنك 
حكومة دولة االإمارات بتوجيهات القيادة الر�شيدة، باإعفاء 
املتعرين يف �شداد قرو�شهم، وذلك تزامنا مع  املواطنني 
من  انطالقا   ،50 ال���  الوطني  باليوم  ال��دول��ة  اح��ت��ف��االت 
دعم  على  حري�شون  ونحن  وطنية،  موؤ�ش�شة  امل�شرف  اأن 
املبادرات التي تطلقها حكومتنا الر�شيدة، والتي ت�شعى اإىل 

تر�شيخ مبادئ اال�شتقرار وال�شعادة للمواطنني.
واأعرب عن �شعادته بالدور الذي تقوم به البنوك االإماراتية 
امل�شاركة يف املبادرة، وتاأدية م�شوؤوليتها املجتمعية على اأكمل 
وجه، م�شيًدا بال�شراكة التي تتم بني وزارة �شوؤون الرئا�شة 
"�شندوق معاجلة الديون املتعرة " للمواطنني وامل�شرف 
املركزي والبنوك الوطنية، من اأجل دعم املبادرة، لتحقيق 
كافة االأهداف املن�شودة منها، الفتاً اإىل اأن البنك التجاري 
الدويل ي�شعى دائماً خلدمة اأفراد املجتمع عامة، وخا�شة 
باأية  ال��دي��ون، مرحباً  ���ش��داد  يف  امل��واط��ن��ني  م��ن  املتعرين 
ا�شتقرارهم  �شبل  وتعزز  املواطنني،  حاجات  تلبي  م��ب��ادرة 
اجتماًعيا، وت�شمن لهم احل�شول على حياة كرمية يف ظل 
الوالد  له  املغفور  نهج  على  ت�شر  التي  الر�شيدة  قيادتنا 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، فكانوا 

بحق خر خلف خلر �شلف.

االإ�شالمي. ال�شارقة  م�شرف   -  12
مل�شرف  التنفيذي  الرئي�س  اهلل،  عبد  حممد  �شعادة  واأك��د 
ال�شارقة االإ�شالمي، حر�س امل�شرف على ا�شتمرار امل�شاركة 
ال���دي���ون للمواطنني  م��ع��اجل��ة  ���ش��ن��دوق  م���ب���ادرة  دع���م  يف 
اإدارة  جمل�س  م��ن  اإمي��ان��اً  دي��ون��ه��م  اإ���ش��ق��اط  يف  وامل�شاهمة 
النبيلة  االإن�شانية  بالقيمة  التنفيذية  واالإدارة  امل�شرف 
التي متثلها املبادرة وت�شاف اإىل قائمة املبادرات االإن�شانية 
االإم��ارات طوال خم�شني عاما م�شت،  اأطلقتها دولة  التي 
وتعّزز جهود احلكومة يف الدعم املجتمعي كعمل موؤ�ش�شي 

م�شتدام.
واأ�شار اإىل اأن هذه اخلطوة االإن�شانية املهمة تعّزز اال�شتقرار 
اجلهود  م��ع  وتن�شجم  للمتعرين،  واالأ����ش���ري  املجتمعي 
امل�شارف  واالإر���ش��ادات لعمالء  الن�شح  اإىل توجيه  الرامية 
االقرتا�س  ب��اجت��اه  للمقرت�شني  الكامل  ال��وع��ي  وت��وف��ر 
اإمكانياتهم  مع  يتنا�شب  مبا  ال�شرورية  حاجاتهم  لتلبية 

على ال�شداد.
االإ�شالمي:  ال�شارقة  مل�شرف  التنفيذي  الرئي�س  واأ�شاف 
اأحد  يعد  املجتمع  يف  املتعرين  باالأفراد  االهتمام  اأن   "
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  فكر  ركائز  واأح��د  العظيمة،  القيم 
بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" و�شيا�شة االإمارات، 
بلغاته  العامل كله،  االإم���ارات يف جمع  لذلك جنحت دول��ة 
وثقافاته ودياناته وتوجهاته حتت مظلة دعمها لالإن�شان 
ويحكمهم  االأخ���وة  ت�شودهم  كمجتمع،  واالإن�شانية  كفرد 

القانون".
نعمل  االإ�شالمي"  ال�شارقة  "م�شرف  يف  نحن   "  : وتابع 
لنا  ر�شمتها  التي  العمل  منظومة  وف��ق  وطنية  كموؤ�ش�شة 
القيادة الر�شيدة خلدمة النا�س كهدف �شام، حيث تتكامل 
واأفراد  واخل��ا���س  ال��ع��ام  والقطاعني  القيادة  ب��ني  اجل��ه��ود 
تدفع  واإ�شرتاتيجية  العطاء كروؤية  املجتمع لرت�شيخ قيم 
اجلميع كل من مركزه، على تر�شيخ مفهوم خدمة النا�س 
بال�شعادة  الب�شرية  تنعم  حتى  جمتمعي،  و�شلوك  كفكر 

واال�شتقرار وال�شكينة".

الوطني. اخليمة  راأ�س  بنك   -  13
وقال بيرت اإجنالند، الرئي�س التنفيذي لبنك راأ�س اخليمة 
�شوؤون  وزارة  م��ب��ادرة  ك��ث��راً  ي��ق��ّدر  البنك  " اإن   : الوطني 
االإماراتيني  املواطنني  م�شاعدة  اإىل  ت�شعى  التي  الرئا�شة 
من ذوي الدخل املنخف�س يف ت�شوية قرو�شهم. و�شنوا�شل 
ال��وزارة ومع عمالئنا الإيجاد الطرق  يف البنك العمل مع 
املنا�شبة للم�شاعدة على تخفيف عبء الديون. اإن �شراكتنا 
مع الوزارة هي قّيمة جداً بالن�شبة لنا ونتطّلع اإىل ا�شتمرار 

هذا التعاون يف ال�شنوات املقبلة".

. للتمويل  اأمالك  �شركة   -  14
وقال عارف الهرمي الب�شتكي الرئي�س التنفيذي – �شركة 
الدولة  يف  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  :" تفخر  للتمويل  اأم���الك 
الديون  معاجلة  �شندوق  يطلقها  التي  ال�شامية  باملبادرة 
االجتماعية  التنمية  حتقيق  �شبيل  يف  ع��ام  ك��ل  امل��ت��ع��رة 
تفخر  كما  ال��دول��ة،  ملواطني  االأ���ش��ري  اال�شتقرار  وت��اأم��ني 
اأم������الك مب�����ش��ارك��ت��ه��ا يف ه����ذه امل����ب����ادرة ل���ه���ذا ال���ع���ام من 
اال�شتدامة  وتعزيز  اإجناحها  على  ال�شركة  منطلق حر�س 
واال�شتقرار املايل يف الدولة، وتاأتي م�شاركتنا هذه كر�شالة 
روؤيتهم  ع��ل��ى  ال��ر���ش��ي��دة  ل��ق��ي��ادت��ن��ا  للجميل  ورد  ع��رف��ان 
امل�شتقبلية وجهودهم املتوا�شلة ال�شتكمال م�شرة التنمية 
التزامنا  على  ن��وؤك��د  فاإننا  هنا  وم��ن  ال��دول��ة،  يف  ال�شاملة 
بالعمل امل�شرتك والتعاون مع كافة اجلهات يف الدولة مبا 
ومبا  االإم����ارات  دول��ة  مواطني  وم�شاندة  دع��م  اإىل  يهدف 

يتما�شى مع طموحات ومبادئ اخلم�شني".

اخلارجية. والتجارة  لال�شتثمار  العربي  امل�شرف   -  15
وق���ال ���ش��ارل��ز دوغ��ال���س ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��االإن��اب��ة يف 
امل�����ش��رف ال��ع��رب��ي ل��ال���ش��ت��ث��م��ار وال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة " 
االإم�����ارات، بف�شل روؤي���ة قيادتها  " اإن دول���ة   : " امل�����ش��رف 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  احلكيمة، 
على  ح��ري�����ش��ة  اهلل"،  "حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
تاأمني مقومات و�شبل احلياة الكرمية ملواطنيها واالهتمام 
تنعك�س  والذي  واالجتماعي  االأ�شري  ا�شتقرارهم  بتحقيق 
امل�شرف ملتزمون  واإننا يف  املجتمع،  االإيجابية على  اآث��اره 
م�شتقبلية  م��ب��ادرات  اأي  يف  وم�شاركتنا  دعمنا  مبوا�شلة 
تهدف اإىل تخفيف االأعباء املعي�شية وتاأمني العي�س الكرمي 
الدخل  اأ�شحاب  من  الدولة  ملواطني  االأ�شري  واال�شتقرار 
الرابعة  لل�شنة  بامل�شاركة  و�شعداء  فخورون  واإننا  املحدود 
على التوايل يف هذه املبادرة الكرمية التي اأطلقها �شندوق 

معاجلة الديون املتعرة".

الوطني. القيوين  اأم  بنك   -  16
وقال عدنان العو�شي، الرئي�س التنفيذي لبنك اأم القيوين 

الوطني: " ي�شرفنا وكبنك وطني اأن ن�شاهم يف دعم دولة 
على  للتغلب  احل��ك��وم��ي��ة  امل���ب���ادرات  خمتلف  يف  االإم�����ارات 
الدخل  اأ�شحاب  من  املواطنون  يواجهها  التي  التحديات 
امل��ح��دود، ال�شيما خ��الل ه��ذه امل��رح��ل��ة ال��ت��ي ي��واج��ه فيها 
يعمل  حيث  امل�شبوقة،  غر  التحديات  من  الكثر  العامل 
�شندوق  م��ب��ادرة  م�شاركته يف  خ��الل جتديد  وم��ن  البنك 
معاجلة الديون املتعرة للمواطنني التي اأطلقتها القيادة 
�شيا�شة  �شمن  املتعرين  املواطنني  اإعفاء  على  الر�شيدة 
خلدمة  البنك  عليها  يحر�س  التي  املجتمعية  امل�شوؤولية 

جمتمع دولة االإمارات.
لدولة  ال�50  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��اًء  اأن���ه  اإىل  م�شرا   
االإمارات، قام بنك اأم القيوين الوطني خالل عام 2021 
باملبادرة يف �شطب واإلغاء مديونية عمالئه من املواطنني 

املتعرين " .

. التجاري  دبي  بنك   -  17
وق���ال ال��دك��ت��ور ب��رن��د ف���ان ل��ي��ن��در، ال��رئ��ي�����س التنفيذي 
لبنك دبي التجاري : " نحن يف بنك دبي التجاري نوؤمن 
باأهمية تاأمني الرفاه االجتماعي واالقت�شادي لكافة فئات 
مبادرات  بدعم  نفخر  فاإننا  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  املجتمع، 
ال�شالم  تر�شيخ  اإىل  الرامية  الر�شيدة،  االإم���ارات  حكومة 
�شيما  وال  للمواطنني  احلياة  بجودة  واالرت��ق��اء  وال�شعادة 
من  الكثر  العامل  فيها  يواجه  التي  املرحلة  ه��ذه  خ��الل 

التحديات غر امل�شبوقة ".
واأ�شار اإىل اأن هذه املبادرة تكت�شب اأهمية خا�شة لتزامنها 
الوطني اخلم�شني للدولة،  باليوم  مع ذكرى االحتفاالت 
ال��ت��زام��ن��ا ال��را���ش��خ جتاه  ب��ه��ذه املنا�شبة  ن��وؤك��د  اإن��ن��ا  ح��ي��ث 
جمتمع دولة االإمارات، ونتطلع قدماً لالإ�شهام يف اجلهود 
من  واح���داً  وجعله  ال��غ��ايل  وطننا  تقدم  مل�شرة  الداعمة 

اأ�شعد بلدان العامل".

. عجمان  م�شرف   -  18
وقال حممد اأمري، الرئي�س التنفيذي مل�شرف عجمان : 
" نحن فخورون بهذه امل�شاعي الكرمية واجلهود املباركة 
الرامية اإىل دعم اأبناء هذا الوطن والوقوف اإىل جانبهم 
يف ج��م��ي��ع االأوق������ات وخم��ت��ل��ف ال���ظ���روف، ام��ت��ث��ااًل لنهج 
وتوجيهات قيادتنا الر�شيدة التي تركز على تاأمني اأف�شل 
ال�شبل  ب��ك��اف��ة  ودع��م��ه��م  للمواطنني  املعي�شة  م�شتويات 

املمكنة".
ب���اأن يكون  ال�����ش��دد  " ي�شرفنا يف ه��ذا  اأم���ري :  واأ���ش��اف 
تكون  واأن  ال��دع��م،  ه��ذا  اإث���راء  ن�شيٌب يف  مل�شرف عجمان 
حيث  امل��واط��ن��ني،  اأع��ب��اء  تخفيف  يف  فاعلة  م�شاهمٌة  لنا 
املتعرين  املواطنني  من  عدد  باإعفاء  اإدارتنا  جمل�س  اأقر 
من كافة االلتزامات املالية املرتتبة عليهم، وذلك تاأكيداً 
لعمق التزامنا بامل�شوؤولية املجتمعية التي يوؤديها م�شرف 
عجمان، وتزامناً مع احتفاالتنا باليوم الوطني اخلم�شني 

لتاأ�شي�س دولة االإمارات".

. للتمويل  االإ�شالمية  اآفاق   -  19
وقال را�شد حمبوب القبي�شي الرئي�س التنفيذي ل� "اآفاق 
االإ�شالمية  "اآفاق  يف  ي�شّرفنا   "  : للتمويل"  االإ�شالمية 
واملوؤ�ش�شات  وامل�����ش��ارف  البنوك  اإىل  نن�شم  اأن  للتمويل" 
مظلة  حتت  نوعها  من  االأك��رب  للمبادرة  الداعمة  املالية 
�شندوق معاجلة الديون املتعرة، من اأجل اإ�شقاط ديون 
املواطنني، ان�شجاماً مع التزامنا مب�شوؤولياتنا االجتماعية 
والوطنية، ومتا�شياً مع حر�شنا على دعم التوجه الوطني 
نحو توفر حياة كرمية وم�شتقرة حتقق �شعادة املواطن، 
ب��اع��ت��ب��اره��ا اإح����دى االأول���وي���ات اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة حلكومة 
يطلقها  التي  النوعية  املبادرات  بدورنا  ونثّمن  االإم��ارات، 
ال�����ش��ن��دوق ت��رج��م��ًة ل��روؤي��ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف تذليل 
الالزمة  ال�شبل  وتوفر  املواطنني،  اأم��ام  املالية  العقبات 
لتعزيز متا�شك االأ�شر االإماراتية كونها الدعامة االأ�شا�شية 
لبناء جمتمع متالحم ومتما�شك، ا�شتناداً اإىل قيم العطاء 
واخلر والت�شامح التي غر�شها فينا الوالد ال�شيخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"." .

للتمويل. رمي  �شركة   -  20
 : للتمويل  رمي  ل�شركة  العام  املدير  في�شي  �شراج  وقالت 
واليوم  االإم���ارات  دول��ة  بتاأ�شي�س  االحتفاء  مع  تزامنا   "
الوطني اخلم�شني، تفتخر �شركة رمي للتمويل باأن ت�شارك 
يف اأك���رب م��ب��ادرة م��ن ن��وع��ه��ا ل�����ش��ن��دوق م��ع��اجل��ة الديون 
اإعفاء عدد  للمواطنني عن طريق م�شاهمتها يف  املتعرة 

من العمالء من مديونياتهم".
متوا�شل  لنهج  كتج�شيد  املبادرة  هذه  " تاأتي   : واأ�شافت 
يف  املواطنني  احتياجات  بتلبية  الر�شيدة  للقيادة  ودائ���م 
اال�شتقرار  على  واحل��ف��اظ  لهم  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  ت��وف��ر 
دعمنا  مبوا�شلة  ملتزمون  ونحن  واالجتماعي،  االأ�شري 
اإىل تخفيف  اأي مبادرات م�شتقبلية تهدف  وم�شاركتنا يف 

االأعباء املالية وتاأمني العي�س الكرمي ملواطني الدولة ".

جمل�ص �ضاحية حياوه بخورفكان ي�ضتعد لحتفالية اليوم الوطني اخلم�ضني يف الأول من دي�ضمرب و�ضط م�ضاركة جمتمعية
•• خورفكان- الفجر:

���ش��اح��ي��ة حياوه  ك�����ش��ف جم��ل�����س 
�شوؤون  لدائرة  التابع  بخورفكان 
بحكومة  وال����ق����رى  ال�������ش���واح���ي 
ال���������ش����ارق����ة ع�����ن ا�����ش����ت����ع����دادات����ه 
الوطني  ب����ال����ي����وم  ل���الح���ت���ف���ال 
اخلم�شني بالتزامن مع اإحتفاالت 

مبدينة خورفكان.
ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى فقرات  ي��ح��ت��وي 
ا�شتعرا�شات  تت�شمن  م��ت��ن��وع��ة 
وت�شارك  االحت��اد  عن  تعرب  فنية 
فيها فرقة حربية بجانب عر�س 
اأوبريت وطني وعزف على العود 
وريا�شية  ا�شتعرا�شية  فقرات  و 
للجمهور  وج���وائ���ز  م�����ش��اب��ق��ات  و 

جمل�س  ي��ن��ظ��م  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
مدينة  يف  ح������ي������اوه  �����ش����اح����ي����ة 
خ��ورف��ك��ان وم���ع االح��ت��ف��ال بعام 
م�شاركة  و�شط  حفاًل  اخلم�شني 
جمتمعية يقام م�شاء يوم االأربعاء 
دي�شمرب  �شهر  من  االأول  املوافق 
ابتداء  ال��ق��دمي  ال�شوق  يف  وذل��ك 
من  ع�شرا  ال��راب��ع��ة  ال�شاعة  م��ن 

ال����دول����ة، واأك�����د امل��ج��ل�����س يف هذا 
املنا�شبة جت�شد �شورة  اأن  ال�شدد 
تالحم القيادة مع ال�شعب يف ظل 
اإجنازات  م��ن  ال��دول��ة  ت�شهده  م��ا 
امل���ج���االت وهي  ورخ�����اء يف ك���اف���ة 
لالأهايل  دع�����وة  مت��ث��ل  م��ن��ا���ش��ب��ة 
التعبر  يف  واال���ش��ه��ام  للم�شاركة 

عن هذه الفرحة .

خالل م�شرة ي�شارك فيها اأفراد 
مبنى  اأم���ام  م��ن  بامل�شي  املجتمع 
والقرى  ال�شواحي  �شوؤون  دائ��رة 
وذل���ك مب�شاركة  ف���رع خ��ورف��ك��ان 
املو�شيقية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ف��رق��ة 
النارية  وال����دراج����ات  واخل���ي���ال���ة 
اىل  و�شواًل  وااله��ايل  واملدعوين 
القدمي  ب��ال�����ش��وق  احل���ف���ل  م��ق��ر 

على  املجل�س  ح��ر���س  اإىل  ح��ي��اوه 
املوؤ�ش�شات  ك���اف���ة  م���ع  ال���ت���ع���اون 
ال��ع��ام��ل��ة يف خ��ورف��ك��ان واأك�����د اأن 
تعزيز  ع���ل���ى  ي���ح���ر����س  امل��ج��ل�����س 
وجمع  االأ���ش��ري  بالتوا�شل  دوره 
فرحتهم  ع��ن  للتعبر  االأه�����ايل 
وامل�شاهمة  الغالية  املنا�شبة  بهذه 

يف اإجناح الفعالية

احلفل  �شرافق  كما   ، واحل�شور 
الأ�شحاب  م�������ش���اح���ب  م���ع���ر����س 
واأن�شطة  ر�����ش����م  م����ن  امل�����واه�����ب 
الوجه  ع��ل��ى  ور����ش���وم  ل���الأط���ف���ال 
واحل��ن��ا وغ��ره��ا ب��ج��ان��ب تنظيم 

ركن لالأ�شر املنتجة.
ويف هذا االطار اأ�شار خالد اأحمد 
�شاحية  جمل�س  رئي�س  بوهندي 
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اأخبـار الإمـارات
�ضرطة دبي واأكادميية النقل البحري يطلقان الدبلوم املهني يف الأمن البحري 

•• ال�شارقة -وام:

البحري  االأم��ن  املهني يف  للدبلوم  الدرا�شي  الربنامج  اأعمال  ام�س  انطلقت 
العربية  االأكادميية  بالتعاون مع  دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  تنظمه  الذي 
20 موظفا من  بال�شارقة مب�شاركة  البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 
لتعزيز  اجلانبني  بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  اإط��ار  يف  وذل��ك  دب��ي  �شرطة 
التعاون امل�شرتك وتر�شيخ العالقات يف جمال التعليم والتدريب والدرا�شات 
وتبادل  الب�شرية  ال��ك��وادر  وت��اأه��ي��ل  ال��ب��ح��ري  االأم���ن  ج��ان��ب  يف  املُتخ�ش�شة 
اخلربات بني اجلانبني. وقال اللواء الدكتور حممد اأحمد بن فهد م�شاعد 
القائد العام ل�شوؤون االأكادميية والتدريب يف �شرطة دبي ان تقارير التناف�شية 
العامل وي�شمل  على م�شتوى  اأمناً  املدن  اأكر  اأن دبي من بني  توؤكد  العاملية 
ذلك قطاع االأمن وال�شالمة البحرية بو�شف املدينة وجهة �شياحية بحرية 

ترفيهية رائدة على م�شتوى العامل وت�شل اإىل موانئها اأكرب البواخر وال�شفن 
واليخوت ال�شياحية من جميع اأنحاء العامل االأمر الذي يفر�س علينا العديد 
من التحديات الإعداد كوادرنا وتدريبهم وفق اأعلى املعاير العاملية ليكونوا 
اأحدث  وا�شتخدام  البحري  االأم��ن  التطورات يف جم��ال  ب��اأح��دث  دراي��ة  على 
التقنيات واالأدوات املبتكرة مبا يف ذلك الذكاء اال�شطناعي وي�شعدنا التعاون 
لتقدمي هذا  البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  االأكادميية  مع 
الربنامج التدريبي الرائد واحل�شول على الدبلوم املهني يف االأمن البحري 

من املعهد االإقليمي لالأمن البحري التابع لها .
من جانبه قال الدكتور اإ�شماعيل عبد الغفار اإ�شماعيل فرج رئي�س االأكادميية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ان دبي تعد من اأف�شل املراكز 
البحرية على م�شتوى العامل وتلعب �شرطة دبي دوراً رائداً يف احلفاظ على 
االأمن البحري وتعزيز ال�شالمة البحرية وياأتي تعاوننا مع االإدارة العامة 

ملنت�شبي  درا���ش��ي  برنامج  لتوفر  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  للتدريب 
روؤيتنا  البحري �شمن  االأم��ن  املهني يف  الدبلوم  على  للح�شول  دبي  �شرطة 
تواكب  حديثة  علمية  اأ�ش�س  وف��ق  البحري  االأم��ن  تعزيز  باأهمية  امل�شرتكة 
اأحدث التطورات واملعاير العاملية واأف�شل املمار�شات يف جمال التدريب يف 
االإدارة  مدير  ال�شام�شي  ب��دران  العقيد  قال  ناحيته  ومن   . البحري  االأم��ن 
بالتعاون  تعمل  للتدريب  العامة  االإدارة  ان  دبي  �شرطة  للتدريب يف  العامة 
مع �شركائنا من اجلامعات والكليات املرموقة واملعاهد التدريبية املتخ�ش�شة 
على م�شتوى املنطقة والعامل لتوفر التدريب التخ�ش�شي وامليداين املتقدم 
دبي  �شرطة  اإط��ار جهود  يف  العاملية  املعاير  اأعلى  وفق  دبي  �شرطة  ملنت�شبي 
للتطوير امل�شتمر لقدرات كوادرها وفق اأحدث املمار�شات ال�شرطية والعلمية 
وياأتي التعاون مع االأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
حل�شول 20 من اأفراد �شرطة دبي على الدبلوم املهني يف االأمن البحري يف 

اإطار حر�س �شرطة دبي على تاأهيل وتدريب كوادرها ليكونوا على اطالع دائم 
باأحدث تقنيات االأمن البحري واآخر التطورات يف اللوائح والقوانني املتعلقة 
اأ�شار  وب��دوره   . البحرية  التعامل مع احل��وادث  البحرية وكيفية  بال�شالمة 
الدكتور الربان اأحمد يو�شف نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا 
ويت�شمن مزيجاً من  اأ�شبوعاً   14 �شي�شتمر ملدة  الدرا�شي  ان الربنامج  اإىل 
الدورات االفرتا�شية والتدريبات العملية يف كل من ميناء جبل علي وميناء 
را�شد اإ�شافة اإىل مقر االأكادميية يف خورفكان يف اإمارة ال�شارقة وعلى مدى 
متخ�ش�شة  �شهادات  �شبع  جمموع  على  املتدربون  �شيح�شل  الدرا�شة  ف��رتة 
�شيح�شل اخلريجون  ال��درا���ش��ي  ال��ربن��ام��ج  اإمت���ام  وب��ع��د  البحري  االأم���ن  يف 
العربية للعلوم  االأكادميية  البحري معتمد من  االأمن  على دبلوم مهني يف 
العربية  ال���دول  جامعة  منظمات  اإح���دى  ال��ب��ح��ري  وال��ن��ق��ل  والتكنولوجيا 

املتخ�ش�شة وع�شو احتاد اجلامعات العربية. واالحتاد الدويل للجامعات.

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ص اجتماع جمل�ص التعليم واملوارد الب�ضرية يف جناح الدولة ب�اإك�ضبو 2020

املهنية  ال��رخ�����س  اآل���ي���ات جت��دي��د 
القيادات  وخطط تدريب وتاأهيل 
امل��در���ش��ي��ة وامل��ع��ل��م��ني ح��ي��ث يعد 
ل�شمان  اأ�شا�شية  خطوة  امل�شروع 
كفاءة وجودة العاملني يف القطاع 

التعليمي على م�شتوى الدولة.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت معايل 
جميلة بنت �شامل م�شبح املهري 
وزيرة دولة ل�شوؤون التعليم العام 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اآلية  امل��در���ش��ي  للتعليم  االإم����ارات 
الرتاخي�س  م�������ش���روع  ت��ط��ب��ي��ق 
امل���ه���ن���ي���ة ل����ل����ق����ي����ادات امل���در����ش���ي���ة 
احلكومية  امل��دار���س  يف  واملعلمني 

تفعيل  اآل���ي���ات  امل��ج��ل�����س  ون��اق�����س 
االأط������راف  وم�������ش���وؤول���ي���ات  اأدوار 
املعنية يف دعم الربنامج الوطني 
اجلهات  ف��ي��ه��ا  مب����ا  ل��ل��ت��ح�����ش��ني 
الدولة  يف  التعليمية  واملوؤ�ش�شات 
ال�شحية  اجل��ه��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
والربامج  امل����ب����ادرات  ج��ان��ب  اإىل 
املمار�شات  اأف�شل  وف��ق  املقرتحة 
معدالت  على  للمحافظة  العاملية 
املدار�س  يف  التح�شني  من  عالية 
االلتزام  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م���وؤك���دا   ..
بالتطعيمات املحددة يف الربنامج 
�شحي  مدر�شي  جمتمع  لتحقيق 

واآمن وخاًل من االأمرا�س.

التعليمية وقطاع التعليم برمته.
معايل   ... االج����ت����م����اع  ح�������ش���ر 
العوي�س  حممد  بن  عبدالرحمن 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزي����ر 
الكعبي  ومعايل نورة بنت حممد 
ومعايل  وال�شباب  الثقافة  وزي��رة 
جميلة بنت �شامل م�شبح املهري 
وزيرة دولة ل�شوؤون التعليم العام 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
االإم������������ارات ل��ل��ت��ع��ل��ي��م امل���در����ش���ي 
وم���ع���ايل ح�����ش��ة ب��ن��ت ع��ي�����ش��ى بو 
و  امل��ج��ت��م��ع  ح��م��ي��د وزي����رة تنمية 
م��ع��ايل ع���ب���داهلل ب���ن ط���وق املري 
الدكتور  ومعايل  االقت�شاد  وزي��ر 

املبتكرة  واالأف�����ك�����ار  وال���ث���ق���اف���ات 
مداركهم  تو�شع  التي  وامل��ت��ج��ددة 
ومهاراتهم  م��ع��رف��ت��ه��م  ومت���ك���ن 

نع امل�شتقبل. للم�شاركة يف �شُ
تناف�شية  ت��ع��زي��ز  م��ن��ط��ل��ق  وم����ن 
وا�شتدامة  ك����ف����اءة  يف  ال�����دول�����ة 
ا�شتعر�س   .. ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
امل��ج��ل�����س ���ش��م��ن ج�����دول اأع���م���ال 
االج����ت����م����اع ����ش���ي���ا����ش���ات واآل�����ي�����ات 
تطعيم الطلبة يف املدار�س �شمن 
للتح�شني  ال���وط���ن���ي  ال���ربن���ام���ج 
املعتمد يف الدولة الذي من �شاأنه 
و�شالمة  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 

الطلبة وجميع اأفراد املجتمع.

وال��ت��ي ج��اءت كخطوة مهمة من 
اأج�����ل رف����ع ال���ك���ف���اءات امل��ه��ن��ي��ة يف 
ال�شلك التعليمي ورفدهم بقدرات 

اإ�شافية.
عماًل  ه��ن��اك  اأن  معاليها  واأك���دت 
ت��ن�����ش��ي��ق��ي��اً وث���ي���ق���اً ���ش��م��ن اإط�����ار 
ال�������ش���راك���ة اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة بني 
وزارة الرتبية والتعليم واملوؤ�ش�شة 
واملوؤ�ش�شات  ال��ه��ي��ئ��ات  وخم��ت��ل��ف 
التعليمية يف الدولة لدعم وتعزيز 
رخ�شة  ���ش��ي��ا���ش��ات  تطبيق  اآل���ي���ات 
يف  الرخ�س  دور  وتكري�س  املعلم 
املعلمني،  وق��درات  مهارات  تنمية 
مبا ينعك�س اإيجاباً على املخرجات 

وي�����ه�����دف ال�����ربن�����ام�����ج ال���وط���ن���ي 
ل��ل��ت��ح�����ش��ني - ال����ش���ي���م���ا خ���الل 
اإىل حماية   - ال��راه��ن��ة  ال��ظ��روف 
االإ�شابة  من  والبالغني  االأطفال 
ب���ب���ع�������س االأم��������را���������س امل���ع���دي���ة 
تطوير  يف  وي�شاهم  وم�شاعفاتها 
ال��ن��ظ��ام ال�����ش��ح��ي وت��ع��زي��ز جودة 

حياة اأفراد املجتمع.
ك��م��ا ا���ش��ت��ع��ر���س امل��ج��ل�����س خالل 
م�شروع  م�����ش��ت��ج��دات  االج���ت���م���اع 
للعاملني  امل��ه��ن��ي��ة  ال���رتاخ���ي�������س 
اإجناز  ون�����ش��ب  التعليم  ق��ط��اع  يف 
امل�شروع ونتائج اختبارات املعلمني 
جانب  اإىل  امل��در���ش��ي��ة  وال��ق��ي��ادات 

•• دبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���س 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
جمل�س  رئي�س  ال��دويل  والتعاون 
الب�شرية اجتماع  وامل��وارد  التعليم 
جناح  يف  ع���ق���د  ال�������ذي  امل���ج���ل�������س 
الدولة يف "اإك�شبو 2020 دبي".

وع���رب ���ش��م��وه ع��ن ف��خ��ره بتزايد 
واجلامعات  املدار�س  طلبة  اأع��داد 
دبي   2020 اإك�شبو  زاروا  الذين 
من جميع اأنحاء الدولة .. مثنياً 
على جهود اجلهات والفرق املعنية 
 2020 اإك�شبو  على  والقائمني 
الطلبة  زي���ارات  اإجن���اح جتربة  يف 
واطالعهم  م��ع��رف��ت��ه��م  واإث��������راء 
واملتنوعة  املختلفة  التجارب  على 
ال��ت��ي ت��وف��ره��ا االأج��ن��ح��ة الإب����داع 
�شموه  ودع�����ا  ال�������ش���اب���ة.  ال���ع���ق���ول 
الطلبة واأولياء االأمور واملوؤ�ش�شات 
والهيئات التعليمية اإىل ا�شتغالل 
االإبداعية  وامل�����ش��اح��ات  ال��ف��ر���س 
التي يوفرها اإك�شبو 2020 دبي 
للتعرف على التجارب واالأن�شطة 
الثقافية والتعليمية التي توفرها 

االأجنحة ..
 2020 اإك�شبو  دور  على  م��وؤك��داً 
دب������ي يف اإل�����ه�����ام اجل����ي����ل ال����ق����ادم 
لال�شتك�شاف والتعلم واالإب��داع يف 
بالتجارب  وغ��ام��رة  ممتعة  بيئة 

العور  عبداملنان  بن  عبدالرحمن 
والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  وزي��ر 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن عبد 
اهلل حميد بالهول الفال�شي وزير 
وامل�شاريع  االأع��م��ال  ل��ري��ادة  دول��ة 
ال�شغرة واملتو�شطة ومعايل �شما 
املزروعي  ف��ار���س  ب��ن  �شهيل  ب��ن��ت 
وزي����رة دول����ة ل�����ش��وؤون ال�����ش��ب��اب و 
امل�شت�شار  ن�شيبة  اأن��ور  معايل زكي 
رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  ال��ث��ق��ايف 
جلامعة  االأعلى  الرئي�س  الدولة 
االإمارات العربية املتحدة ومعايل 
�شارة بنت يو�شف االأمري وزيرة 
دولة للتكنولوجيا املتقدمة اأمني 
جا�شم  م���ع���ايل  و  امل��ج��ل�����س  ع�����ام 
رئي�س  ال��زع��اب��ي  بوعتابه  حممد 
ومعايل  اأب��وظ��ب��ي   - املالية  دائ���رة 
ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن حم��م��د اآل 
ح��ام��د رئ��ي�����س دائ�����رة ال�����ش��ح��ة - 
����ش���ارة عو�س  اأب��وظ��ب��ي و م��ع��ايل 
عي�شى م�شلم رئي�س دائرة التعليم 
و�شعادة  اأب���وظ���ب���ي   - وامل���ع���رف���ة 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل حم��م��د الكرم 
مدير عام هيئة املعرفة والتنمية 
الب�شرية - دبي و�شعادة الدكتورة 
رئي�س  الها�شمي  يحيى  حم��دث��ة 
هيئة التعليم اخلا�س – ال�شارقة 
النعيمي  خليفة  حممد  و���ش��ع��ادة 
يف  التعليم  ���ش��وؤون  مكتب  م��دي��ر 

ديوان ويل عهد اأبوظبي.

اإ�ضادة دولية رفيعة امل�ضتوى بدعم »اأم الإمارات« مل�ضاركة املراأة الفاعلة يف قطاعي ال�ضالم والأمن
•• اأبوظبي-وام:

اأ�شادت قيادات رفيعة امل�شتوى حملياً 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��ج��ه��ود  ودول���ي���اً، 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  و�شمو 
رئي�شة االحتاد الن�شائي العام رئي�شة 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�شة 
اإن�شاء  يف  االإمارات"،  "اأم  االأ���ش��ري��ة 
للمراأة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  م��رك��ز 
الوطنية  واالأم��ن واخلطة  وال�شالم 
تنفيذاً  واالأم�����ن  وال�����ش��الم  ل��ل��م��راأة 
 ،  1325 االأم������ن  ل���ق���رار جم��ل�����س 
�شباقة  مبادرات  اإط��الق  اإىل  اإ�شافة 
وخطط رائدة، لدعم م�شاركة املراأة 
وخا�شة  القطاعات  بجميع  الفاعلة 
تر�شيخاً  واالأم���ن،  ال�شالم  قطاعي 
االإن�شاين  والت�شامح  ال�شالم  لقيم 

بني �شعوب العامل.
زايد  ال�شيخ عبداهلل بن  �شمو  وق��ال 
والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل 
: ونحن  املنا�شبة -  ال��دويل - بهذه 
عاما  خ��م�����ش��ني  ت���ودي���ع  م��ق��ت��ب��ل  يف 
احت���ادي���ة ح��اف��ل��ة ب��ال��ع��م��ل ال�����دوؤوب، 
احل�شارية  املكا�شب  اأع��ل��ى  حمققه 
خ�شم  ويف  ودولياً،  واإقليمياً  حملياً 
اجلديدة  ا�شتقبالنا اخلم�شني عاماً 
املديد،  االإم��������ارات  ع��م��ر دول����ة  م���ن 
فخرنا  ع����ن  ن����ع����رب  اأن  ي�������ش���ع���دن���ا 
واعتزازنا مبا �شجلته دولتنا الغالية 
دعم  م�شرفة يف ملف  اإجن���ازات  من 
ومت���ك���ني امل�������راأة ب��ج��م��ي��ع امل���ج���االت 
وخ��ا���ش��ة ق��ط��اع��ي ال�����ش��الم االأم����ن، 
ل�شاحب  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
"حفظه اهلل"،  الدولة  نهيان رئي�س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شيخ  ال�شمو  "رعاه اهلل" و�شاحب 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�شلحة ، واأخوانهم اأ�شحاب ال�شمو 
االأع���ل���ى لالإحتاد  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء 

حكام االإمارات".
واأ�شاف �شموه: " اأن ما حققته دولة 

االإمارات من ريادة وجناحات مبهرة 
يف ق��ط��اع��ي ال�����ش��الم واالأم�����ن، نتاج 
ال�شامية  والرعاية  الثاقبة  ال��روؤي��ة 
ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، 
�شموها  ت��وج��ي��ه��ات  ���ش��اه��م��ت  ال��ت��ي 
ال��ك��رمي��ة، يف و���ش��ع اأه��داف��اً حمددة 
الن�شائي  االحت����اد  لعمل  ووا���ش��ح��ًة 
العام، والذي اأحدثت بدورها تقدماً 
امل���راأة وال�شالم  اأج��ن��دة  ج��وه��ري��اً يف 
على  العاملي،  امل�شتوى  على  واالأم��ن 
واالإجناز  اجلهد  م��ن  �شنوات  م��دار 
التي توجت باإطالق "مركز فاطمة 
بنت مبارك للمراأة وال�شالم واالأمن" 
االإمارات"،  اأم   " �شمو  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
الذي يتخطى احلواجز اجلغرافية 
خل���ل���ق ب��ي��ئ��ة مت��ك��ي��ن��ي��ة ل���ل���م���راأة يف 
االإم�������ارات وال���ع���امل وزي�����ادة الوعي 
العام حول النوع االجتماعي وحفظ 
ال�شالم، لتثمر هذه اجلهود اجلليلة 
املركز  االإم�����ارات  دول���ة  ع��ن حتقيق 
املركز  اإىل  وتقدمها  اإقليمياً  االأول 
وال�شالم  املراأة  تقرير  يف  عاملياً   24
واالأم����ن ل��ع��ام 2021 ال�����ش��ادر عن 
وال�شالم  للمراأة  ت��اون  ج��ورج  معهد 
وا�شنطن، حمققة قفزة  واالأم��ن يف 
نوعية مبعدل 20 مركزاً عاملياً عن 
التقرير  ه��ذا  من  املا�شية  الن�شخة 

الذي ي�شدر كل عامني".
"حتقيق هذا االإجناز  وتابع �شموه: 
ن�شتذكر  اأن  جميعاً  يحثنا  امل�شرف، 
اإرث العطاء للمغفور له ال�شيخ زايد 
اهلل  " ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
ثراه"، القائد امللهم الذي كان وراء 
كل جناحات املراأة االإماراتية بف�شل 
وتاأهيل  لتطوير  وت�شجيعه  دع��م��ه 
وت�����ش��خ��ر مقدرات  االإم������ارات  اب��ن��ة 
خو�س  ع���ل���ى  مل���ع���اون���ت���ه���ا  ال�����دول�����ة 
معرتك احلياة العملية وال�شخ�شية 
متناهية  وث��ق��ة  را���ش��خ��ة  ب��خ��ط��وات 
"زايد  روؤي�����ة  ل��ت��ت��ح��ق��ق  ال��ن��ف�����س،  يف 
جنباً  لتقف  امل���راأة  الإع���داد  اخلر"، 
اإىل جنب مع الرجل يف م�شرة بناء 

وتنمية وطننا احلبيب".
ال�شيخ  اأ�شاد معايل  ال�شدد  ويف هذا 
اآل ن��ه��ي��ان وزير  ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك 
الت�شامح والتعاي�س، باملكانة العاملية 

وال�شالم واالأمن، وامل�شاهمة يف خلق 
بيئة متكينية للمراأة وزي��ادة الوعي 
العام حول النوع االجتماعي وحفظ 
والتقدم  ال��رق��ي  لتحقيق  ال�����ش��الم، 
دولتنا  وان  املن�شود خا�شة  والتطور 
عاماً  خم�شني  على  مقبلة  الغالية 
تعزيز  مل��وا���ش��ل��ة  خ��الل��ه��ا  �شن�شعى 
اأداء وق��درات كافة القطاعات، حتى 
اإليها  ن�شعى  ال��ت��ي  ال��غ��اي��ة  تتحقق 
الوطن  رف���ع���ة  وه�����ي  اأال  ج���م���ي���ع���اً، 

وو�شعه على �شدارة دول العامل.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ق��ال��ت ���ش��ي��م��ا بحوث 
االأمم  لهيئة  التنفيذية  امل���دي���رة   ،
االإم���ارات  "تعترب  ل��ل��م��راأة:  املتحدة 
العربية املتحدة ن�شرا قويا مل�شاركة 
املراأة الهادفة يف ال�شالم واالأمن. مع 
الوثيق  التعاون  اأك��ر من عقد من 
للمراأة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ه��ي��ئ��ة  م���ع 
�شهدنا   ، امل��ه��م��ة  االأج���ن���دة  ه���ذه  يف 
اإجراءات هادفة لتعزيز دور املراأة يف 
نحن  ال��ن��زاع��ات.  وح��ل  ال�شالم  بناء 
��ا ب��ال��ع��م��ل م��ع دولة  ف���خ���ورون اأي�����شً
االإمارات كع�شو جمل�س اإدارة جليل 
واالأمن  وال�شالم  امل��راأة  امل�شاواة بني 
والعمل االإن�شاين ونتطلع اإىل روؤية 
دول���ة االإم����ارات وال��ت��زام��ه��ا امل�شتمر 

باملراأة وال�شالم واالأمن ".
ال�شيخة  م���رك���ز  اإن�������ش���اء  اأن  ي���ذك���ر 
واالأمن  للمراأة  مبارك  بنت  فاطمة 
وال�شالم يف عام 2020، جاء نتيجة 
امل�شتمر لالحتاد  العمل  �شنوات من 
امل���راأة  م��ل��ف  ل��دع��م  ال��ع��ام،  الن�شائي 
توجيهات  بف�شل  االأم���ن،  وال�شالم 
مبارك،  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
وال���ت���ي اأ����ش���ف���رت ج���ه���وده م��ن��ذ عام 
تفاهم  مذكرة  توقيع  عن   2018
واالحتاد  الدفاع  وزارة  من  كل  بني 
الن�شائي العام وهيئة االأمم املتحدة 

للمراأة.
فيما مت مبوجبها اإطالق الربنامج 
ال���ت���دري���ب���ي ح�����ول امل���������راأة واالأم������ن 
الحقا  عليه  اأطلق  وال��ذي  وال�شالم 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  "مبادرة  ا�شم 
بنت مبارك لتمكني املراأة يف ال�شالم 
واالأمن"، والذي ت�شت�شيفه مدر�شة 
خولة بنت االأزور يف اأبوظبي، بهدف 

ال�شلك  العامالت يف  الن�شاء  تدريب 
ال��ع�����ش��ك��ري واالأم�����ن�����ي م����ن ال�����دول 
العربية والدول ال�شديقة يف العامل 
الع�شكري  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
واإن�شاء  وال�����ش��الم،  االأم���ن  وقطاعي 
�شبكات لدعمهم حول العامل، والذي 
حقق جناحاً رائداً بعدما متكن من 
ت��دري��ب اأك��ر م��ن 300 ام���راأة من 
واالآ�شيوية  العربية  ال��دول  خمتلف 
واالأف����ري����ق����ي����ة م�����ن ق���ب���ل ال����ق����وات 
لرت�شيخ  وذلك  االإماراتية،  امل�شلحة 
�شعوب  بني  االإن�شاين  الت�شامح  قيم 
العامل من خ��الل م��ب��ادرات مبتكرة 
واملحبة  ال��ت�����ش��ام��ح  ر���ش��ائ��ل  حت��م��ل 
جمتمعات  اإىل  و����ش���واًل  وال���ع���ط���اء 

متالحمة.
كما مل تتوقف جهود دولة االإمارات 
ب���ل ام���ت���د لت�شهد  ع��ن��د ه����ذا احل����د 
للمراأة  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��ط��ة  اإط�����الق 
ل��ل��دول��ة لتنفيذ  وال�����ش��الم واالأم�����ن 
عن  ال�������ش���ادر   /1325/ ال����ق����رار 
جمل�س االأمن التابع لالأمم املتحدة 
 ،2021 يف ���ش��ه��ر م��ار���س م��ن ع���ام 
ال�شيخة  �شمو  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك، وال��ت��ي مثلت 
على  نوعها  م��ن  االأوىل  ه��ي  �شابقة 
م�شتوى دول جمل�س التعاون لدول 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة، وذل����ك ام���ت���داداً 
بتعزيز  االإم�����������ارات  دول������ة  جل���ه���ود 
واالأمن،  ال�شالم  يف  امل���راأة  م�شاركة 
لتعقبها تنظيم �شل�شلة من الدورات 
تنظيمها  ي���ت���م  ال���ت���ي  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
2021، وتد�شني مركز  خالل عام 
فاطمة بنت مبارك للمراأة وال�شالم 
واالأمن، �شمن مبادرة �شمو ال�شيخة 
فاطمة بنت مبارك للمراأة وال�شالم 
املوقع  اإط�������الق  ث����م  م����ن  واالأم���������ن، 
ال�شيخة  �شمو  مل��ب��ادرة  االإل���ك���رتوين 
فاطمة بنت مبارك للمراأة وال�شالم 
واالأم���������ن ع���ل���ى ���ش��ب��ك��ة االإن����رتن����ت 
واالإجنليزية،  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
وف��ق��اً الأح���دث ال��ت��ط��ورات يف جمال 
املواقع  واإدارة  وت�����ش��م��ي��م  ب��رجم��ة 
االإل��ك��رتون��ي��ة، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
املتحدة  االأمم  هيئة  ات�شال  مكتب 

للمراأة.

تعميق  يف  ي�شهم  واأن  ك��ل��ه،  ال��ع��امل 
امل�������راأة يف حتقيق  ب�����دور  االه���ت���م���ام 
ال�شالم واالأم��ن، واأن يوفر جماالت 
هذا  يف  امل�شرتك  والعمل  ال�شراكة 
العامل.  م�شتوى  على  املهم،  املجال 
اأن يحفظ  وت��ع��اىل،  �شبحانه  اأدع���وه 
لنا اأم االإمارات، لتظل ذخراً ومالذاً، 
للمجتمع واالإن�شان يف كل مكان، واأن 
عطائها  ل��ق��اء  اخل���ر،  ك��ل  يجزيها 
الكبر واملتوا�شل، وملا لها من ماآثر 

واأف�شال، عرب العامل كله".
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د م��ع��ايل حم��م��د بن 
اأحمد البواردي وزير الدولة ل�شوؤون 
اأن دع���م دول����ة االإم������ارات   ، ال���دف���اع 
العربية املتحدة مللف املراأة وال�شالم 
قيادتها  اإمي�����ان  م���ن  ن��اب��ع  واالأم������ن 
وم�شاهمتها  امل���راأة  بقدرة  الر�شيدة 
االأمن  وا�شتتباب  ال�شالم  اإح��الل  يف 
انطالقاً  وذل�����ك  ال���ع���امل،  رب�����وع  يف 
ر�شالة  الإي�شال  احلثيث  �شعيها  من 
امل��راأة هي ركيزة  ب��اأن  ملهمة للعامل 
احل�شارة واملحور الرئي�شي ل�شناعة 
�شالماً  واأك������ر  اأف�������ش���ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل 

ومناًء.
اأن ج��وان��ب عمل  واأو����ش���ح م��ع��ال��ي��ه، 
للمراأة  مبارك  بنت  فاطمة  "مركز 
وال�شالم واالأمن" الهادفة اإىل تبادل 
خ���ربات ق��ط��اع��ات م��ت��ع��ددة ملواجهة 
والنا�شئة،  امل�����ش��ت��م��رة  ال��ت��ح��دي��ات 
الالزمة  الت�شغيلية  املناهج  وتقدمي 
الإدماج النوع االجتماعي يف خمتلف 
ال���ق���ط���اع���ات، مب����ا يف ذل�����ك ال�����دول 
ال�شالم،  ح��ف��ظ  وب��ع��ث��ات  ال�����ش��ري��ك��ة 
ف�شاًل عن تعزيز التحليل والبحث 

االماراتية  امل����راأة  بها  حظيت  ال��ت��ي 
وت���ط���ور اأدواره���������ا ع��ل��ى م����دى 50 
عاماً منذ قيام احتاد دولة االإمارات، 
ومتكنها من حتقيق ح�شور بارز يف 
ب�شكل  وم�شاهمتها  امل��ج��االت،  كافة 
ال�شاملة  التنمية  م�شرة  يف  مبا�شر 
والتي جاءت  الدولة،  ت�شهدها  التي 
ل�شمو  امل���ت���وا����ش���ل  ال���دع���م  ن��ت��ي��ج��ة 
اأم   " م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
التي  الر�شيدة  والقيادة  االإمارات"، 
لدعم ومتكني  كبراً  اأولت اهتماماً 
امل�����راأة ل��ل��ق��ي��ام ب���دوره���ا ال���ري���ادي يف 

خدمة املجتمع.
" ي�����ش��رف��ن��ي عظيم  ���ش��م��وه:  وق�����ال 
فخري  ع����ن  اأع��������رب  اأن  ال���������ش����رف 
وتقديري للجهود املكثفة التي تقوم 
بها دولة االإمارات لتحقيق االأهداف 
بقرار  اخل���ا����ش���ة  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
جمل�س االأمن رقم 1325، بف�شل 
وروؤيتها  ال��ر���ش��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  دع����م 
ال�شامية  وال��ت��وج��ي��ه��ات  امل�����ش��ت��ن��رة 
ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، 
العديد  اإط��الق  الكرمية  وجهودها 
اأبرزها  ومن  ال�شامية  املبادرات  من 
مبارك  بنت  فاطمة  "مركز  اإط��الق 
�شمن  واالأمن"  وال�����ش��الم  ل��ل��م��راأة 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  م��ب��ادرة 
م��ب��ارك ل��ل��م��راأة وال�����ش��الم واالأم����ن، 
بالتعاون بني االحتاد الن�شائي العام 

وهيئة االأمم املتحدة للمراأة".
"مركز فاطمة بنت  اأن  واأكد �شموه، 
ل��ل��م��راأة وال�����ش��الم واالأمن"  م��ب��ارك 
طبيعي،  جت�شيد  ه��و  اإمن����ا  ال���رائ���د 
جماالت  يف  االإم��������ارات،  اأم  جل��ه��ود 

امل��راأة ودوره��ا املرموق  تعزيز مكانة 
يف م�������ش���رة ال�����ع�����امل، ه����و ام����ت����داد 
التوازن  حتقيق  يف  جلهودها  ناجح 
ب��ني اجل��ن�����ش��ني، يف جم���االت االأمن 
وكذلك  ب���ل  ال����ع����امل،  يف  وال�������ش���الم 
جلهودها يف حتقيق م�شتقبل اأف�شل 
اإذ ميثل هذا  لالإن�شان يف كل مكان، 
بناء  يف  ت�شهم  مهمة  م��ب��ادرة  املركز 
قنوات  واإن�����ش��اء  الطيبة،  ال��ع��الق��ات 
احلوار والتفاهم والتعاي�س ال�شلمي 

بني االأمم وال�شعوب.
يف  ي�شهم  "�شوف  ���ش��م��وه:  واأو����ش���ح 
دعم  االإم�����ارات، يف  اأم  روؤي���ة  حتقيق 
النبيلة،  االإن�شانية  وامل��ب��ادئ  القيم 
التي ي�شرتك فيها جميع الب�شر، ويف 
ال��ظ��واه��ر غ��ر احلميدة،  م��واج��ه��ة 
حياة  على  �شلبي،  ب�شكل  توؤثر  التي 
االإن�������ش���ان وم�����ش��رة امل��ج��ت��م��ع. هذا 
�شتمتد  اهلل،  ب����اإذن  ال��ن��اج��ح  امل��رك��ز 
اآث������اره اإىل ال���ع���امل ك���ل���ه، م���ن اأج���ل 
امل����راأة، يف حتقيق  اإ���ش��ه��ام��ات  تعميق 
االأم���ن وال�����ش��الم وال��ت��ق��دم والرخاء 
دليل  ي���ع���د  وال�������ذي  م����ك����ان،  ك����ل  يف 
لها  االإم�������ارات،  اأم  اأن  ع��ل��ى  ج��دي��د، 
للم�شتقبل،  ووا�شحة  حكيمة  روؤي��ة 
العربية  الوطنية  تنبع من ثقافتها 
واالإ�شالمية االأ�شيلة، ومن اإحاطتها 

الذكية ب�شوؤون العامل".
�شبحانه  اهلل  " اأدع��و  �شموه:  وتابع 
والتوفيق،  النجاح  يكون  اأن  وتعاىل 
امل��رك��ز العاملي،  رف��ي��ق م�����ش��رة ه���ذا 
ال����ذي ي��ت�����ش��رف ب����اأن ي��ح��م��ل اال�شم 
الكرمي لرائدة عظيمة، من رائدات 
م�شتوى  ع���ل���ى  ال���ن�������ش���ائ���ي  ال���ع���م���ل 

واالبتكار يف الق�شايا املتعلقة باملراأة 
تاأكيداً  مت��ث��ل  واالأم�������ن،  وال�������ش���الم 
االإم���ارات موقعها  دول��ة  على موقع 
وال�شالم  امل�����راأة  ب��اأج��ن��دة  امل���ح���وري 
واالأم��������ن ع���ل���ى ال�����ش��ع��ي��د ال������دويل، 
بف�شل دعم القيادة الر�شيدة، وروؤية 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك اأم 

االإمارات امل�شتنرة.
اإىل  واع��ت��زاز  تقدير  بتحية  وت��وج��ه 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
"اأم االإمارات"، لدعم �شموها الكبر 
و���ش��ت��ى بقاع  االإم��������ارات  ل���ل���م���راأة يف 
االأر������س م��ن خ���الل ت��د���ش��ني مركز 
وال�شالم  ل��ل��م��راأة  ف��اط��م��ة  ال�شيخة 
يف  امل���راأة  م�شاركة  لتعزيز  واالأم����ن، 
ما  بكل  واإم���داده���ا  ال�����ش��الم،  عملية 
ب��ارزة يف  اإليه لترتكز ب�شمة  حتتاج 
واالإ�شهام  التميز  خمتلف م�شتويات 
ب�شورة موؤثرة يف ن�شر وتعزيز ثقافة 
احل�����وار وال�����ش��الم وحت��ق��ي��ق االأم���ن 
ملجتمعها  وال��ت��ن��م��ي��ة  واال����ش���ت���ق���رار 

والعامل اأجمع.
االحت�����اد  دور  م���ع���ال���ي���ه  ث���م���ن  ك���م���ا 
وزارة  م��ع  بالتعاون  ال��ع��ام  الن�شائي 
ات�شال هيئة االأمم  الدفاع و مكتب 
ل���ل���م���راأة وج��م��ي��ع اجلهات  امل��ت��ح��دة 
واملحلية  "االحتادية  ال���وط���ن���ي���ة 
املعنية  املدين"  املجتمع  وموؤ�ش�شات 
مبلف املراأة وال�شالم واالأمن بدولة 
االإم��ارات يف تنفيذ برنامج ال�شيخة 
فاطمة حلفظ ال�شالم، التي اأثمرت 
ج��ه��وده��م ال����دوؤوب����ة وامل��خ��ل�����ش��ة يف 
الوطنية  الن�شائية  ال���ق���درات  ب��ن��اء 
واالإقليمية والعاملية يف جمال املراأة 

دبي الرقمية وموؤ�ض�ضة نداء توقعان مذكرة تعاون يف جمال التحول الرقمي
•• دبي-وام:

وقعت هيئة دبي الرقمية مذكرة تعاون مع موؤ�ش�شة االت�شاالت املتخ�ش�شة 
حكومة  لدى  واملعتمد  االآمنة  االت�شاالت  ل�شبكات  احل�شري  "نداء" املزود 
دبي بهدف تطوير �شبل التعاون يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك وتوفر 

الدعم الالزم لباقة اخلدمات امل�شرتكة التي ت�شتفيد منها موؤ�ش�شة نداء.
ح�شب  اال�شتجابة  وم��دة  الدعم  م�شتويات  حتديد  التعاون  مذكرة  تت�شمن 
درجة االأولوية مبا ي�شهم يف حتقيق التحول الرقمي خلدمات موؤ�ش�شة نداء 

وفق اأف�شل املعاير املعتمدة لدى هيئة دبي الرقمية. وقع املذكرة عن هيئة 
دبي الرقمية �شعادة و�شام لوتاه املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة حكومة دبي الذكية 
التابعة لدبي الرقمية وعن موؤ�ش�شة "نداء" �شعادة من�شور بوع�شيبه املدير 
التنفيذي للموؤ�ش�شة. وتن�س بنود مذكرة التفاهم على رفع م�شتوى اجلهود 
بينهما  امل�شرتكة  االأه��داف  باجتاه حتقيق  والعمل  الطرفني  بني  التعاونية 
لت�شهيل  احلكومية  للموؤ�ش�شات  الرقمي  بالتحول  املتعلقة  تلك  �شّيما  ال 

املعامالت االإلكرتونية و�شمان �شرية وخ�شو�شية البيانات .
وت�شهم املذكرة يف االرتقاء مب�شتوى املزايا والفر�س املتبادلة بني الطرفني 

اإىل اآفاق جديدة وتن�س بنودها على قيام كل من "دبي الرقمية" و"موؤ�ش�شة 
املتفق  االأه��داف  تنفيذ  على  لالإ�شراف  فريق عمل م�شرتك  نداء" بت�شكيل 
عليها والتعاون لت�شهيل اإمكانية الو�شول اإىل املعلومات مبا يحقق الرتابط 
�شهلة و�شريعة  وي��وؤدي لتوفر خدمات رقمية  الرقمية  البيئة  والتكامل يف 
لوتاه  و�شام  �شعادة  وق��ال  املتعاملني.  �شعادة  يحقق  مبا  ال�شاعة  م��دار  على 
املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة حكومة دبي الذكية اإن املرحلة احلالية من التحول 
الرقمي تتطلب تعزيز التعاون بني خمتلف القطاعات احلكومية واخلا�شة 
لالرتقاء باخلدمات املقدمة جلمهور املتعاملني مبا ير�ّشخ مكانة دبي كمركز 

ملواطنيها  وال�شعادة  الرفاهية  توفر  رقمية  وبيئة  عاملي  اقت�شادي  ج��ذب 
واملقيمني على اأر�شها.

 : ن��داء  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  بوع�شيبه  من�شور  �شعادة  ق��ال  جانبه  من 
املتوا�شلة  وم�شاهمتنا  الرقمي  التحول  لتحقيق  احلثيث  ب�شعينا  نفتخر 
ونحن  الر�شيدة  القيادة  ل��روؤي��ة  تنفيذاً  الرقمي  امل�شتقبل  �شنع  م�شرة  يف 
ال��واردة يف مذكرة  البنود  تنفيذ  ل�شمان  كافة اجلهود  بذل  حري�شون على 
يف  الواحد  الفريق  وروح  امل�شرتك  العمل  جتليات  اأح��د  متثل  التي  التفاهم 

اإمارة دبي ودولة االإمارات العربية املتحدة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأط����ل����ق����ت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل االأح����م����ر 
اأب��وظ��ب��ي مبادرة  االإم���ارات���ي وج��ام��ع��ة 
مل�شتقبلهم"  �شندا  "لنكن  �شعار  حتت 
التعليم  دع���م  حملة  ف��ع��ال��ي��ات  ل��دع��م 
اأبوظبي  جمعية  مع  بالتن�شيق  وذل��ك 

التعاونية وجمموعة اللولو العاملية.
وي�شعى اجلانبان عرب هذا التعاون اإىل 
املتعففني ال�شتكمال  الطلبة  م�شاعدة 
درا�شتهم اجلامعية واإعطائهم فر�شة 
م��ن خ��الل جمع  واع��د  بناء م�شتقبل 
منها  ي�����ش��ت��ف��ي��د  دره����م  م��الي��ني   10
االأخ���رة  ال�شنة  وخ��ري��ج��ات  خ��ري��ج��و 
ي�شتوفون  مم��ن  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  يف 
ال�شروط وذلك اعتبارا من االأول من 
�شهر نوفمرب اجل��اري ومل��دة عام وهي 
حملة مرخ�شة من قبل دائ��رة تنمية 

املجتمع باأبوظبي.
التعاونية  اأب��وظ��ب��ي  جمعية  و�شتقوم 
ال��ع��امل��ي��ة بدعم  ال���ل���ول���و  وجم���م���وع���ة 
ا�شتقبال  ت�شهيل  خ��الل  م��ن  احلملة 
املختلفة  البيع  منافذ  عرب  التربعات 
�شراء  عملية  ك��ل  بعد  اجلهتني  ل��دى 
وذلك بواقع درهمني اأو اأكر وهو ما 
تكاتفهم  اإظهار  املجتمع  الأف��راد  يتيح 
من خالل تقدمي دعمهم وم�شاندتهم 

امل�شاهمة  مي��ك��ن  ك��م��ا  ال��ع��ل��م  ل��ط��ل��ب��ة 
يف احل��م��ل��ة ع��ن ط��ري��ق م��ن��اف��ذ البيع 
جلمعية اأبوظبي التعاونية وجمموعة 

اللولو العاملية.
امل�������ش���اه���م���ة يف احل���م���ل���ة عن  ومي���ك���ن 
ط�����ري�����ق ال����ر�����ش����ائ����ل ال���ن�������ش���ي���ة عن 
اأن  ح����ي����ث  ودو  ات�����������ش�����االت  ط����ري����ق 
ق��ي��م��ة ال���ت���ربع م���ن 10 دراه�����م حتى 
امل�شريف  وال��ت��ح��وي��ل  دره���م   1000
– م�شرف  ب��ن��ك��ي  ع��ل��ى رق���م ح�����ش��اب 
احل�شاب  رق��م   – االإ�شالمي  ال�شارقة 
االآيبان  11445518006رقم 
 AE350410000011445518006
راب�������ط  ط������ري������ق  ع�������ن  ال�������ت�������ربع  اأو 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  م���وق���ع  ع���ل���ى  ال����ت����ربع 
https://www./ االأح�����م�����ر 
e m i r a t e s r c . a e /

توفر  اإىل  باالإ�شافة   ،/eduadu
دراهم   10 بقيمة  لكوبونات  الهيئة 

لكل كوبون للتربع للحملة.
العامري  الري�س  ���ش��امل  �شعادة  واأك���د 
املحلية  لل�شوؤون  ال��ع��ام  االأم���ني  ن��ائ��ب 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  يف 
ت��ع��ت��رب من  ال��ع��ل��م  اأن ك��ف��ال��ة ط����الب 
ال��ربام��ج ال��دائ��م��ة وامل�����ش��ت��م��رة �شمن 
والتنموية  االإن�شانية  الهيئة  مبادرات 
وجت����د جت���اوب���ا ك��ب��را م���ن اخلرين 

الدولة  بهم  جت��ود  الذين  واملح�شنني 
وترجمة  حقيقيا  جت�����ش��ي��دا  وت��ع��ت��رب 
وحتركاتها  ال��ه��ي��ئ��ة  جل���ه���ود  ف��ع��ل��ي��ة 
بق�شد اال�شتثمار يف االإن�شان وحتقيق 
م��ن خالل  ك��رام��ت��ه  و���ش��ون  تطلعاته 
ت���اأه���ي���ل���ه واإع����������داده ج���ي���دا م����ن اأج����ل 
م�شتقبل اأف�شل له والأ�شرته واملجتمع 
الهيئة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  ع��ام��ة.  ب�شورة 
ن�شبة  اجلانب  ه��ذا  يف  للتو�شع  ت�شعى 
الأهميته ودوره البناء يف اإعداد االأجيال 
التي يقع عليها العبء يف دفع م�شرة 
واأ�شاد  امل��ن�����ش��ودة.  التنمية  و  النه�شة 
الهالل  ب��ني  القائمة  التعاون  ب��اأوج��ه 
اأب���وظ���ب���ي يف هذا  االأح����م����ر وج���ام���ع���ة 

اأن ه��ذه اخلطوة  ..م��و���ش��ح��ا  ال�����ش��دد 
امل�شرتكة  ل��ل��م��ب��ادرات  ام���ت���دادا  ت��اأت��ي 
التعليم  بني اجلانبني يف جم��ال دع��م 
املع�شرين  ل��ل��ط��الب  ف��ر���ش��ه  وت��وف��ر 
وال��ذي��ن حت���ول ظ���روف اأ���ش��ره��م دون 

موا�شلة م�شرتهم التعليمية.
املثمر  ال����ت����ع����اون  ه�����ذا  اأن  واأ������ش�����اف 
والبناء يج�شد التزام جامعة اأبوظبي 
مب�شوؤوليتها االجتماعية بجانب دورها 
االأكادميي الرائد يف دفع م�شرة العلم 
التنمية  اأهم ركائز  باعتباره  والتعليم 
بدور  ..م�����ش��ي��دا  ال��دول��ة  يف  الب�شرية 
التعاونية وجمموعة  اأبوظبي  جمعية 
فعاليات  دع�����م  يف  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ل���ول���و 

احل��م��ل��ة. وق���ال ���ش��ع��ادة ���ش��امل مبارك 
للعالقات  التنفيذي  املدير  الظاهري 
نعتز  اأب��وظ��ب��ي:  جامعة  يف  املجتمعية 
هيئة  م��ع  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ب�شراكتنا 
اإطالق  يف  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل 
هذه املبادرة الوطنية املهمة التي تاأتي 
�شمن �شل�شلة من املبادرات املجتمعية 
اأبوظبي  جامعة  حر�س  ترتجم  التي 
دعم  يف  فاعلة  ب�شورة  امل�شاهمة  على 
مب�شوؤولياتها  واالل��ت��زام  العلم  طلبة 
االجتماعية ونفخر بالتعاون امل�شتمر 
الهالل  م����ع  امل����ت����ج����ددة  وال�������ش���راك���ة 
اإط������الق ح���م���الت حتمل  االأح����م����ر يف 
ملمو�شا  اأث���را  وحت��ق��ق  �شامية  ر�شالة 

وحقيقيا يف جمتمعنا.
دور  اأبوظبي  تثمن جامعة   : واأ���ش��اف 
التعاونية وجمموعة  اأبوظبي  جمعية 
اللولو العاملية وجميع ال�شركاء �شمن 
هذه احلملة يف دعم فعاليات احلملة 
التعليم  اإت����اح����ة  يف  ه��دف��ه��ا  ل��ت��ح��ق��ق 
النوعي للطلبة املتعففني مبا ي�شهم يف 
اال�شتثمار يف طاقات ال�شباب اأو اإعداد 
جيل متعلم قادر على ا�شتكمال م�شرة 

التميز والريادة التي ن�شهدها.
اخلوري  عبداملجيد  ق��ال  جانبه  م��ن 
اأبوظبي  جلمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
التعاونية : اإن تواجدنا يف هذه احلملة 
يوؤكد عمق العالقة القائمة منذ عقود 
اأبوظبي التعاونية وهيئة  بني جمعية 
والتي  االإم�����ارات�����ي  االأح���م���ر  ال���ه���الل 
بداأت تاأخذ طابع اال�شتدامة وتتجاوز 
�شراكة  حتقيق  اإىل  االإن�����ش��اين  العمل 
رائدة نفتخر بها. وقال اأبوبكر تي بي 
اأبوظبي  مدير لولو هايرب ماركت يف 
ميثل  التعليم  اإن  ال��ظ��ف��رة  ومنطقة 
لذا  ال��وط��ن  مل�شتقبل  االأ���ش��ا���س  حجر 
بامل�شاركة  ال��ل��ول��و  جمموعة  تت�شرف 
يف هذه احلملة املهمة مل�شاعدة الطلبة 
ال�شباب  ميكن  فالتعليم  امل�شتحقني 
اإمكاناتهم  بكل  للم�شاهمة  االإم��ارات��ي 

يف قيادة م�شتقبل الدولة.

•• اأبوظبي -وام: 

اأن  اأكدت الهيئة االحتادية لل�شرائب 
اإعادة  اآل��ي��ة  ت�شهيالت  م��ن  اال�شتفادة 
ال�شريبية  االإدارية  الغرامات  حتديد 
لت�شاوي %30 من اإجمايل الغرامات 
يونيو   28 تاريخ  قبل  املدفوعة  غر 
واأن  زمني،  ب�شقٍف  حم��ددة   ،2021
لال�شتفادة  املوؤهل  لل�شريبة  ل  املُ�شجَّ
القيام  عليه  الت�شهيالت؛  ه���ذه  م��ن 
عرب  بها  املتعلقة  االإج�����راءات  بكامل 
ب���واب���ة اخل���دم���ات االل��ك��رتون��ي��ة على 
املوقع االإلكرتوين للهيئة بحٍد اأق�شى 
بتاريخ 31 دي�شمرب 2021، ليتمكن 

من اال�شتفادة من هذه الت�شهيالت.
واأو�شحت الهيئة اأنه بعد 31 دي�شمرب 
ل  املُ�شجَّ يتمكن  ل��ن   2021 امل��ق��ب��ل 
ال���ذي ُف��ر���ش��ت عليه غ��رام��ات اإداري���ة 
من  والع�شرين  الثامن  قبل  �شريبية 
�شهر يونيو املا�شي من التمتع مبيزة 
مطالباً  و���ش��ي��ك��ون  ال��ت��ح��دي��د  اإع������ادة 
ب�شداد كامل الغرامات امل�شتحقة عليه 

بداًل من %30 فقط.
��ل��ني امل���وؤه���ل���ني - ممن  ودع����ت املُ�����ش��جَّ
�شريبية  غ���رام���ات  ع��ل��ي��ه��م  ُف��ر���ش��ت 
ق��ب��ل ال��ث��ام��ن وال��ع�����ش��ري��ن م���ن �شهر 
بالقيام  االإ�شراع  اإىل   - املا�شي  يونيو 
ب��������اإج��������راءات اإع�����������ادة حت����دي����د ه����ذه 

ال����غ����رام����ات ب��ح��ي��ث ي���ت���م �����ش����داد 30 
الغرامات  اإج���م���ايل  م���ن  ف��ق��ط   %
غ��ر امل��دف��وع��ة، وذل���ك مب��وج��ب قرار 
ل�شنة   /49/ رق���م  ال������وزراء  جم��ل�����س 
قرار  اأح��ك��ام  لبع�س  املعدل   2021
ل�شنة   /40/ رق���م  ال������وزراء  جم��ل�����س 
االإداري����ة  ال��غ��رام��ات  ب�����ش��اأن   2017
القوانني  خُمالفة  على  ُتفر�س  التي 
دخل  وال����ذي  ال���دول���ة،  يف  ال�شريبية 
يونيو   28 من  اعتباراً  التنفيذ  حيز 

املا�شي 2021.
واأو�شحت الهيئة االحتادية لل�شرائب 
اأّن القرار اجلديد حدد ثالثة �شروط 
يجب ا�شتيفاوؤها لال�شتفادة من اإعادة 

املفرو�شة  االإداري��ة  الغرامات  حتديد 
على   2021 ي����ون����ي����و   28 ق����ب����ل 
 30% لت�شاوي  لل�شريبة  لني  املُ�شجَّ
املدفوعة  الغرامات غر  اإجمايل  من 
..م�شرة اإىل اأن ال�شرط االأول يتمّثل 
االإداري��������ة قد  ال���غ���رام���ة  ت��ك��ون  اأن  يف 
جمل�س  ق���رار  مب��وج��ب  عليه  ُفر�شت 
 2017 ل�شنة   /40/ رق���م  ال�����وزراء 
قبل تاريخ 28 يونيو 2021 ومل يتم 
�شدادها بالكامل، وال�شرط الثاين اأن 
ل قد �شدد كامل ال�شريبة  يكون املُ�شجَّ
امل�شتحقة الدفع عليه، بحد اأق�شى يف 
 ،2021 املقبل  دي�شمرب   31 ت��اري��خ 
م�شتحقات  اأي��ة  عليه  تكون  ال  اأن  اأي 

�شريبية بنهاية 2021، اأما ال�شرط 
من   30% �شداد  يف  فيتمّثل  الثالث 
امل�شتحقة  االإداري��ة  الغرامات  اإجمايل 
 28 تاريخ  حتى  دة  املُ�شدَّ غر  الدفع 
 31 يف  اأق�شى  ب��ح��ٍد   ،2021 يونيو 

دي�شمرب 2021.
ل  واأ�شارت اإىل اأنه عند ا�شتيفاء املُ�َشجَّ
لهذه ال�شروط، �شتقوم الهيئة باإعادة 
ال��غ��رام��ات االإداري����ة لت�شاوي  حت��دي��د 
غر  الغرامات  اإجمايل  من   30%
النظام  ع��ل��ى  و���ش��ت��ظ��ه��ر  امل���دف���وع���ة، 

االإلكرتوين للهيئة يف عام 2022.
الب�شتاين  ع��ل��ي  خ��ال��د  ���ش��ع��ادة  واأك�����د 
م�����دي�����ر ع��������ام ال����ه����ي����ئ����ة االحت������ادي������ة 

لل�شرائب حر�س الهيئة على ت�شجيع 
الت�شهيالت  امل�شجلني لال�شتفادة من 
التي جاءت يف اإطار توجيهات القيادة 
الر�شيدة مب�شاندة قطاعات االأعمال، 
باإجراءات  ال�شريبي  النظام  وتطبيق 
م���رن���ة ت�����ش��م��ن حت��ق��ي��ق م���زي���د من 
وحتقيق  ال��وط��ن��ي،  لالقت�شاد  النمو 
ال�����ش��ف��اف��ي��ة، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الزخم 
االقت�شادي من خالل بيئة ت�شريعية 
�شريبية ت�شجع على االمتثال الذاتي، 
وتواكب املتغرات با�شتمرارية اإ�شدار 

القرارات وفقاً للمتطلبات املرحلية.
اإط��ار جهودها  اإن��ه ويف  �شعادته  وق��ال 
الهيئة  اأ�شدرت  املتوا�شلة،  التوعوية 

تو�شيحني  ل��ل�����ش��رائ��ب  االحت����ادي����ة 
ج���دي���دي���ن م��ف�����ش��ل��ني ح�����ول ال���ق���رار 
عليهما من  االط���الع  اجل��دي��د ميكن 
العامة"  "التو�شيحات  خدمة  خالل 
امل���ق���دم���ة ع����رب امل����وق����ع االإل����ك����رتوين 
https://www.tax. / للهيئة
خاللها  م��ن  التي   /  gov.ae/ar
تتم اإحاطة دافعي ال�شرائب بالو�شع 
الفني لالأمور ال�شريبية التي حتتاج 
ل�������ش���رح ت��ف�����ش��ي��ل��ي ل��ت��ب�����ش��ي��ط��ه��ا من 
النظام  ت��ط��ب��ي��ق  م���ن  متكينهم  اأج����ل 

ال�شريبي بدقة وكفاءة.
اأن����ه ع��ن��د القيام  ال��ه��ي��ئ��ة  واأو����ش���ح���ت 
بالت�شهيالت  اخل��ا���ش��ة  ب����االإج����راءات 

ا�شتخدام  لني  للُم�شجَّ اجلديدة ميكن 
خا�شية اختيار نوع ت�شوية املدفوعات 
امل�شتحقات  ب�������ش���داد  ال���ق���ي���ام  ع���ن���د 
اخلدمات  بوابة  عرب  عليهم  املرتتبة 

االإلكرتونية للهيئة.

•• اأبوظبي-وام: 

خليفة  جلائزة  العامة  االأم��ان��ة  اأك��دت 
الرتبوية اأن االحتفال باليوم الوطني 
ل��ق��ي��ام دول����ة االحت����اد يج�شد   50 ال���� 
ع��ق��وداً م��ن ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء والروؤية 
زاي��د بن  ال�شيخ  له  للمغفور  اخلالقة 
 " ث��راه  " طيب اهلل  اآل نهيان  �شلطان 
اجتمعت  ال��ذي��ن  املوؤ�ش�شني  واإخ���وان���ه 
ق��ل��وب��ه��م ع��ل��ى راي�����ة االحت������اد اإمي���ان���اً 
امل�شرق  وال����غ����د  امل�������ش���رتك  ب��امل�����ش��ر 
الأبناء  املن�شودة  احل�شارية  والنه�شة 
وب��ن��ات االإم�������ارات، وه���و ال��ن��ه��ج الذي 
الر�شيدة  قيادتنا  ال�شر عليه  توا�شل 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برعاية 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل"  "حفظه 
اآل مكتوم  را����ش���د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" واأخيه 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م   ،
اأع�شاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام 

االإمارات .
ذل���ك خ���الل اجل��ل�����ش��ة احلوارية  ج���اء 
الرتبوية  نظمتها جائزة خليفة  التي 
الوطني  باليوم  احتفااًل  بعد"  "عن 
" االإم����ارات ريادة  50 حت��ت �شعار  ال��� 

ومتيز للخم�شني املقبلة ".
بن مبارك  نهيان  ال�شيخ  وقال معايل 
والتعاي�س  الت�شامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
اجلائزة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
اليوم  احتفالكم  " اإن   :  - كلمته  - يف 
باليوم  االحتفاالت  مع  يتزامن  ال��ذي 
منا�شبة  ه��و  اإمن���ا  اخلم�شني  الوطني 
لبلدنا  العميق  حبنا  ع��ن  فيها  نعرب 
وامتنان  �شكٍر  بكل  ونتذكر  االإم���ارات 
العظيم  ل��ل��ق��ائ��د  االأ����ش���ا����ش���ي  ال������دور 
ل���ه الوالد  امل��غ��ف��ور  ال���دول���ة  م��وؤ���ش�����س 

نهيان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
ما  حت��ق��ي��ق  يف  ثراه"  اهلل  "طيب 
كافة  ورخ�������اء يف  خ����ر  م����ن  ن�����ش��ه��ده 
ربوع الوطن – كان عليه رحمة اهلل ، 
االإمارات  مل�شتقبل  روؤية وا�شحة  لديه 
وك��ان من��وذج��اً وق��دوة يف حب الوطن 
باالإن�شان  اه��ت��م  خدمته  يف  وال��ت��ف��اين 
 – ال��دول��ة  يف  املعرفة  جمتمع  واأ�ش�س 
حري�شاً  وال��ع��دل  للحق  منا�شراً  ك��ان 
اجلميع  مع  والتعاي�س  الت�شامح  على 
حتقيق  ع���ل���ى  ب���ا����ش���ت���م���رار  ي��ع��م��ل   ..
التقارب بني النا�س وتنمية العالقات 

االإيجابية واملثمرة بينهم ".
واأ�شاف : " حني نتطلع اإىل اخلم�شني 
واطمئنان  ت��ف��اوؤل  ب��ك��ل  املقبلة  ع��ام��اً 
اإمنا ننطلق يف ذلك من االإرث اخلالد 
الوقت  يف  ون��ع��ت��ز  امل���وؤ����ش�������س  ل���ل���وال���د 
و�شعب  املخل�شني  الوطن  بقادة  ذات��ه 
االإم���������ارات امل��ت�����ش��ام��ح وامل���ع���ط���اء وما 
تاريخ  من  احلبيبة  دولتنا  به  حتظى 
جميد وتراث وطني وعربي واإ�شالمي 
موؤ�ش�شات  م��ن  لنا  يتوافر  وم��ا  خ��ال��د 
را���ش��خ��ة وث��ق��ة ك��ام��ل��ة ب��ق��درت��ن��ا على 
وبعون  الأنف�شنا  ن�شعه  ما  كل  حتقيق 

اهلل من اأهداٍف وغايات ".
وتابع :" كما اأن اأبناء وبنات االإمارات 
والت�شميم  العزم  احلمد  وهلل  لديهم 
حري�شون  وه��م  م�شتقبلهم  بناء  على 
الب�شر  ب����ني  ال�������ش���ف���اء  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى 
بينهم  االإيجابي  والتوا�شل  واحل���وار 
م��ل��ت��زم��ون دائ���م���اً ب��ق��ي��م االإم�������ارات يف 
جندة املحتاج وحتقيق العدل وامل�شاواة 
بني اجلميع والعمل على ن�شر مبادئ 
الت�شامح والتعاي�س واالأخوة االإن�شانية 
يف داخل الدولة وخارجها على ال�شواء 
ي�شرون  ال��دول��ة  وبنات  اأب��ن��اء  اإن   –
ت��وؤك��د عليه قيادتنا  م��ا  وف��ق  ذل��ك  يف 
الر�شيدة من اأن دولة االإمارات ت�شعى 
تكون  اأن  اإىل  وت�����ش��م��ي��م  ع�����زٍم  ب��ك��ل 
لها  الناجح  للمجتمع  من��وذج��اً  دائ��م��اً 
العامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  م���رم���وق  دور 

وقيمها  و�شعبها  قادتها  بف�شل  وذل��ك 
عالقاتها  بف�شل  واأي�شاً  بل  ونظامها 
ال��ط��ي��ب��ة وامل���م���ت���دة م���ع ج��م��ي��ع االأمم 

وال�شعوب ".
بن مبارك  نهيان  ال�شيخ  وقال معايل 
" اإن تنظيم هذه اجلل�شة   : اآل نهيان 
احلوارية اإمنا هو تاأكيد على اأن جائزة 
خليفة الرتبوية يف ظل توجيهات �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
�شوؤون  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س 
الرئا�شة رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة 
امليدان  اإلهام  يف  الفعال  بدورها  تقوم 
باعتبار  فيه  احليوية  وب��ث  ال��رتب��وي 
اأن التعليم اجليد هو الطريق االأكيد، 
لتاأكيد اإ�شهامات اأبناء وبنات الوطن ، 

يف ت�شكيل م�شتقبل الدولة" .
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال م���ع���ايل ح�����ش��ني بن 
الرتبية  وزي�����ر  احل����م����ادي  اإب���راه���ي���م 
املنا�شبة  ه����ذه  ن��ن��ت��ه��ز   ": وال��ت��ع��ل��ي��م 
مقام  اإىل  لرنفع  قلوبنا  على  الغالية 
التهاين  اآيات  اأ�شمى  الر�شيدة  القيادة 
الوطني  اليوم  مبنا�شبة  والتربيكات 
لليوبيل الذهبي لتاأ�شي�س احتاد دولة 
املوؤ�ش�س  ال��ق��ائ��د  ي���د  ع��ل��ى  االإم�������ارات 
اآل  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور 

نهيان " طيب اهلل ثراه" .
اأحد  يعد  التعليم  ملف  اأن  اإىل  واأ�شار 
اأهم امللفات املدرجة على جدول اأعمال 
م�������ش���روع اخل��م�����ش��ني امل��ق��ب��ل��ة وال����ذي 
نحو  مهمة  ورك��ي��زة  اأول��وي��ة  �شي�شكل 
التغير املن�شود من خالل بناء اأجيال 
دفة  ت��ق��ود  وم��ه��اري��ة  ومتعلمة  ن��اب��غ��ة 
القيادة  لتوجيهات  ترجمة  امل�شتقبل 

الر�شيدة .
ال�شغل  يظل  التعليم  ملف  اأن  وذك���ر 
ال�����ش��اغ��ل ل��ن��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الوطن 
وهيئاته  وم���وؤ����ش�������ش���ات���ه  ب�������اأف�������راده 
حراكاً  وي�شهد  ال��رتب��وي��ة  وقطاعاته 
القيادة  ودع����م  ب��ت��وج��ي��ه��ات  م�����ش��ت��م��راً 
الر�شيدة التي وفرت له كل م�شوغات 
هذا  ي�شكل  ك��م��ا  وال��ت��ط��وي��ر  التمكني 

امل��ل��ف احل��ي��وي اأول���وي���ة وط��ن��ي��ة كونه 
ملتطلبات  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  مب��ث��اب��ة 
امل�شتدامة  والتنمية  املعرفية  النه�شة 

التي تتطلع اإليها دولة االإمارات.
اأه��م��ي��ة العمل  و����ش���دد م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى 
اجل����م����اع����ي ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال���وط���ن 
وخطط  ن���ت���ائ���ج  اإىل  ال���و����ش���ول  الأن 
فعالة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
العمل  ي�شتدعي  وملمو�شة  وحقيقية 
ب����روح ال��ف��ري��ق وحت���ت م��ظ��ل��ة واح���دة 
جمتمعي  �����ش����اأن  ال��ت��ع��ل��ي��م  ف��ت��ط��وي��ر 

وت�شاركي.
م����ن ج���ان���ب���ه حت�����دث ����ش���ع���ادة حممد 
ع�����ام وكالة  م���دي���ر  ال���ري�������ش���ي  ج�����الل 
اأن��ب��اء االإم����ارات ح��ول دور االإع���الم يف 
ال��دول��ة خ��الل اخلم�شني  دع��م نه�شة 
االإعالم  ي�شطلع   ": وق���ال   .. املقبلة 
اإجنازات  الإب��راز  بدور كبر  االإماراتي 
الرائدة  التنموية  وم�شرتها  الدولة 
ور���ش��ال��ت��ه��ا احل�����ش��اري��ة االأ���ش��ي��ل��ة يف 
و�شتوا�شل  امل��ق��ب��ل��ة  ع��ام��ا  اخل��م�����ش��ني 
امل��وؤ���ش�����ش��ات االإع��الم��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة مع 
اإقليمياً  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني  ���ش��رك��ائ��ه��ا 
ن��ح��و ت��رك��ي��ز ب��و���ش��ل��ة العمل  ودول���ي���اً 
و�شمعة  م��ك��ان��ة  الإع������الء  االإع����الم����ي 
وقيم دولة االإم��ارات واإرثها االإن�شاين 
اخل���ال���د ك��ن��ت��اج غ���ر����س ط��ي��ب و�شعه 
موؤ�ش�س الدولة املغفور له ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
وعززه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
"حفظه  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد 
اهلل"- بروؤى ثاقبة وتوجيهات �شديدة 
��ن��ت اإع��الم��ن��ا ال��وط��ن��ي م��ن القيام  م��كَّ

بدوره املاأمول".
م�شوؤولياتنا  اأن   "  : �شعادته  واأ���ش��اف 
ك���اإع���الم���ي���ني ت���ت���ع���اظ���م وواج���ب���ات���ن���ا 
كمواطنني تتزايد وجهود جميع اأفراد 
لتحقيق  تت�شافر  املجتمع  وموؤ�ش�شات 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  وت��ط��ل��ع��ات  روؤي�����ة 
دولتنا  احت�����اد  م��ت��ان��ة  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
و�شالبة اقت�شادنا والتاأثر االإيجابي 

مالنا  راأ����س  وت��ع��زي��ز  الناعمة  لقوتنا 
الب�شري و�شعينا الدائم حل�شن اجلوار 
واال�شتقرار وم�شارعة اخُلطى بالعمل 
والتقني  ال��ع��ل��م��ي  لتفوقنا  وامل��ث��اب��رة 
وال���رق���م���ي وت��اأ���ش��ي��ل��ن��ا ل��ق��ي��م االأخ����وة 
االإن�شانية النبيلة والتزامنا االأخالقي 
ودعوتنا  االإن�����ش��ان��ي��ة  م�����ش��اع��دات��ن��ا  يف 
والتعاي�س  وال�����ش��الم  لل�شلم  ال��دائ��م��ة 

والوئام".
العفيفي  اأم����ل  واأك�����دت  ن��اح��ي��ت��ه��ا  م��ن 
االأمني العام جلائزة خليفة الرتبوية 
على عظمة هذه املنا�شبة الوطنية التي 
نحتفي فيها باليوم الوطني اخلم�شني 
الن��ط��الق م�شرة دول���ة االحت���اد هذه 
والنماء  اخل��ر  حملت  ال��ت��ي  امل�����ش��رة 
والعامل  االإم��ارات��ول��ل��م��ن��ط��ق��ة  ل��دول��ة 
وق��دم��ت م��ن خاللها االإم����ارات قيادة 
وح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب��اً من���وذج���اً ف���ري���داً يف 
التنمية الب�شرية وبناء االإن�شان ون�شر 
التنمية  مظلة  وم���د  وامل��ع��رف��ة  ال��ع��ل��م 
دفع  ال���وط���ن مب���ا  رب�����وع  ج��م��ي��ع  اإىل 
باالإمارات اإىل م�شاف الدول املتقدمة 
وهو  الدولية  التناف�شية  موؤ�شرات  يف 
للقيادة  ال��روؤي��ة اخل��الق��ة  م��ا يرتجم 
بالوطن  ال���ن���ه���و����س  يف  ال����ر�����ش����ي����دة 
واالن���ط���الق ب��ه اإىل اآف����اق ع��امل��ي��ة من 

االإبداع واالبتكار والريادة .
من جهته قال �شرار بالهول الفال�شي 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت�����ادي 
مل��وؤ���ش�����ش��ة وطني  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر 
االإم��ارات - خالل اجلل�شة - اإن تاريخ 
اإال عرب  ت�شتوي  االأمم وح�شاراتها ال 
ه����ذا ال���ت���ج���اذب ب���ني ذاك���رت���ني ذاك����رة 
امل�شتقبل  وذاك����رة  باأ�شالتها  امل��ا���ش��ي 
ب��ا���ش��ت�����ش��راف��ه��ا ودول����ة االإم������ارات منذ 
ق���ي���ام���ه���ا ت���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ر����ش���ي���خ ه���ذا 
ال��ت��ج��اذب ع���رب ب��ن��اء االإن�������ش���ان وبناء 
احل�شاري  فعلها  ر���ش��خ  م��ا  م�شتقبله 
املجتمع  الالئقة يف  وهياأ لها مكانتها 

االإن�شاين.
ال��وط��ن��ي هذا  ال��ي��وم  " اأن  واأ����ش���اف : 

العام �شيبقى عالمة فارقة يف التاريخ 
االإم�����ارات�����ي واالإن�������ش���اين ن��ت��اأم��ل فيه 
منجزنا احل�شاري الذي جعل العامل 
لنكون   2020 اإك�����ش��ب��و  يف  ي��خ��ت��ارن��ا 
قبلته احل�شارية واملعرفية يف �شناعة 
امل�شتقبل االأف�شل كما نتاأمل خم�شني 
يف  االإم�����ارات  فيها  ت��ك��ون  مقبلة  �شنة 

ذروة تفوقها احل�شاري واالإن�شاين".
من ناحيته قال الدكتور عبداللطيف 
ال�شام�شي مدير جممع كليات التقنية 
العليا: " نفخر باإطالق حكومة دولة 
اخلم�شني  وم��ب��ادئ  مل�شاريع  االإم���ارات 
وال���ت���ي ت��ب�����ش��ر ب��ب��دء م��رح��ل��ة جديدة 
االإم���ارات  اأن  ت��وؤك��د  انطالقة  للدولة 
للمواهب  عاملية  وجهة  دوم���اً  �شتبقى 
لال�شتثمار  م�شجعة  وبيئة  واخل��ربات 
اال�����ش����ت����ع����داد  رائ�����������داً يف  ومن�������وذج�������اً 
املبادئ  واالأ����ش���ب���ق���ي���ة..  واجل���اه���زي���ة 
احلكومة  و���ش��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ع�������ش���رة 
روؤية  تعك�س  املقبلة  ع��ام��ا  للخم�شني 
ركيزة  التعليم  ويبقى  �شاملة  وطنية 
اأ�شا�شية للتنمية فاأحد املبادئ الع�شرة 
اأكد على اأن تطوير التعليم وا�شتقطاب 
املواهب هو الرهان احلقيقي للحفاظ 

على تفوق االإمارات".
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ت��ط��رق��ت ال��دك��ت��ورة مي 
الطائي مدير كلية االإمارات للتطوير 
ما  اإىل  ك��ل��م��ت��ه��ا  خ������الل  ال�����رتب�����وي 

ح�شارية  نه�شة  م��ن  ال��دول��ة  ت�شهده 
اأن  اإىل  م�شرة   .. امل��ج��االت  جميع  يف 
ال���دول���ة ق��ط��ع��ت ���ش��وط��اً م��ت��ق��دم��اً يف 
االإماراتية  امل������راأة  مت��ك��ني  م��ن��ظ��وم��ة 
دول  ت��ت��خ��ط��ى  اأن  ا���ش��ت��ط��اع��ت  ح��ي��ث 
ال��ع��امل يف  م��ن دول  وال��ك��ث��ر  املنطقة 
املجاالت  ���ش��ت��ى  م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف  ت��ع��زي��ز 
منها املهنية واالقت�شادية وال�شيا�شية 
له  امل��غ��ف��ور  موؤ�ش�شها  جل��ه��ود  وك��ان��ت 
نهيان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
ال��وا���ش��ح يف  ثراه" االأث���ر  اهلل  "طيب 
مكانتها اليوم حيث فتح اأمامها اأبواب 
التعليم مما �شاهم يف نهو�شها واأر�شى 
مرحلة  يف  ومتكينها  امل�����ش��اواة  ثقافة 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ه  م��ن  مبكرة  ري��ادي��ة 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  م��ن  ومب����وؤازرة 
الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
العام رئي�شة املجل�س االأعلى لالأمومة 
ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة 
احلركة  رائ�������دة  االأ�����ش����ري����ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الدور  و�شاحبة  ال��دول��ة  يف  الن�شائية 
االأبرز يف ر�شم خريطة طريق متكينها 
تعرت�س  التي  العقبات  كافة  وتذليل 
يف  امل���راأة  م�شاركة  بلغت  حيث  �شبيلها 
يف  املعدالت  اأعلى  ال�شيا�شية  املنا�شب 
العامل ما يعك�س املوقف القوي الذي 
حققته املراأة خالل فرتة وجيزة جداً.

ال�شويدي  م��رمي  حتدثت  جهتها  م��ن 

م�شاعد اخ�شائي دعم ن�شائي باالحتاد 
ال��ن�����ش��ائ��ي ال��ع��ام ح���ول ن�����ش��اأة االحت���اد 
مب�شرة  النهو�س  يف  ودوره  الن�شائي 
من  االأوىل  اخل��م�����ش��ني  خ���الل  امل������راأة 
عمر دولة االإحتاد .. وقالت مت اإن�شاء 
االحتاد الن�شائي العام يف اأغ�شط�س من 
عام 1975 بهدف العمل على متكني 
وريادة املراأة يف دولة االإمارات وليكون 
وتوجه  ت��دع��م  ال��ت��ي  الر�شمية  املظلة 
الدولة  يف  الن�شائية  املوؤ�ش�شات  جهود 
مب���ا ي��ك��ف��ل خ���دم���ة ق�����ش��اي��ا و����ش���وؤون 
امل������راأة واأط���ل���ق االحت�����اد ال��ع��دي��د من 
يف  امل���راأة  لتمكني  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات 
املوؤ�ش�شات  �شتى املجاالت بالتعاون مع 
واالإقليمية  وامل���ح���ل���ي���ة  االحت�����ادي�����ة 
املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  والدولية 

وال�شركاء اال�شرتاتيجيني.
واأك����د ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ع��ربي ع�شو 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة جل���ائ���زة خليفة  ال��ل��ج��ن��ة 
الرتبوية - يف ختام اجلل�شة احلوارية 
اجلهد  م�������ش���اع���ف���ة  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى   -
وال��ع��م��ل وال��ع��ط��اء ال��وط��ن��ي م��ن قبل 
خمتلف فئات املجتمع، وخا�شة �شباب 
ال��وط��ن ال��ذي��ن ق��دم��وا اأروع امل��ث��ل يف 
التوا�شل  ج�شر  فهم  والعطاء  البذل 
احل�شاري مع العامل خالل اخلم�شني 
خالقة  طاقة  م��ن  ميثلونه  مل��ا  املقبلة 

واإبداعات متميزة يف جميع املجاالت.

خليفة الرتبوية: الإمارات ريادة ومتيز للخم�ضني املقبلة

•• اأبوظبي-وام:

ونيويورك  نيويورك  لدى جامعتي  االأع�شاب  علماء  فريق من  ك�شف 
اأبوظبي عن اأن الدماغ ي�شتخدم اآلية م�شرتكة جلمع املفردات من لغة 

واحدة اأو من لغتني خمتلفتني يف الوقت ذاته.
وت�شر النتائج التي مت ن�شرها يف جملة eNeuro الدورية العلمية 
باأن التبديل بني اللغتني يعد م�شاألة طبيعية للغاية لدى االأ�شخا�س 
الدماغ ال  يعتمدها  التي  االآلية  واأن  �شيما  لغتني ال  يتحدثون  الذين 
تر�شد هذا التبديل وال تكت�شف اأن اللغة قد تغرت مما يتيح االنتقال 

ب�شال�شة خالل عملية ا�شتيعاب وفهم اأكر من لغة يف الوقت ذاته.
النف�س  علم  وق�شم  اللغويات  ق�شم  يف  االأ�شتاذة  بيلكانني  لينا  وقالت 

بجامعة نيويورك وع�شو يف معهد جامعة نيويورك اأبوظبي والباحثة 
على  تعتمد  اللغات  جميع  اأن  درا�شتنا  وج��دت  الدرا�شة:  يف  الرئي�شية 
امل��ف��ردات للتعبر ع��ن االأف��ك��ار املركبة رغ��م اختالفها يف  ال��رب��ط ب��ني 
ويعد  اجل��م��ل  لت�شكيل  امل��ف��ردات  ترتيب  وط���رق  االأ����ش���وات  ا���ش��ت��خ��دام 
ال  العملية  هذه  على  مثال  اأف�شل  لغتني  يجيدون  الذين  االأ�شخا�س 
اللغات  خمتلف  من  امل��ف��ردات  بني  بالربط  تقوم  اأدمغتهم  واأن  �شيما 

ب�شكل بديهي وكاأنهم يتحدثون بلغة واحدة.
وت�شتخدم ن�شبة كبرة من املقيمني واملواطنني يف االإم��ارات لغتني اأو 
اأكر لكن بالرغم من االنت�شار وا�شع النطاق لثنائية اأو تعدد اللغات، 
مل يتم التو�شل لفهم وا�شح لالآليات الع�شبية امل�شتخدمة لفهم اأكر 
من لغة واحدة اأو التحدث بها مما يطرح العديد من الت�شاوؤالت حول 

طريقة عمل الدماغ اأثناء التبديل بني اللغات.
اأف�شل  فهم  تكوين  معها  املتعاون  البحثي  والفريق  بيلكانني  واأرادت 
يف�شرون  اللغة  ثنائيو  ك��ان  اإذا  فيما  بحثوا  ل��ذا  العمليات  ه��ذه  ح��ول 
لدى  املعتمدة  االآل��ي��ات  با�شتخدام  املختلطة  اللغوية  التعابر  ه��ذه 
فهم  ك��ان  اإذا  وفيما  معرفة  اأو  واح���دة  لغة  م��ن  املكونة  التعابر  فهم 
التعابر اللغوية املختلطة يتطلب من الدماغ العمل بطريقة خمتلفة 

ومتفردة.
وقام العلماء بقيا�س الن�شاط الع�شبي لالأ�شخا�س ثنائيي اللغة حيث 
قام امل�شاركون يف الدرا�شة باالطالع على �شل�شلة من املفردات املركبة 
ال�شور  كانت  اإذا  فيما  الحقا  ليحددوا  احلا�شوب  �شا�شة  على  وال�شور 

متطابقة مع املفردات ال�شابقة لها.

وا�شتخدم الباحثون جهاز تخطيط الدماغ املغناطي�شي لقيا�س الن�شاط 
ر�شم  على  تقوم  طريقة  وه��ي  التجارب  يف  امل�شاركني  ل��دى  الدماغي 
املغناطي�شية  املجاالت  ت�شجيل  طريق  عن  الع�شبي  الن�شاط  خريطة 
واأظهرت  اأدمغتنا  تنتجها  ال��ت��ي  الكهربائية  ال��ت��ي��ارات  ت��ول��ده��ا  ال��ت��ي 
الت�شجيالت باأن االأ�شخا�س ثنائيي اللغة ي�شتخدمون االآلية الع�شبية 
ذاتها لتف�شر التعابر اللغوية املختلطة وامل�شتخدمة لتف�شر التعابر 

املكونة من لغة واحدة.
فطرية  م�شاألة  يعد  اللغات  بني  التبديل  اأن  اإىل  النتائج  هذه  وت�شر 
باآلية  يتمتع  الدماغ  واأن  �شيما  ال  اللغة  ثنائيي  لالأ�شخا�س  بالن�شبة 
ربط ال تر�شد التبديل احلا�شل بني اللغتني مما يتيح تف�شر العبارات 

املركبة التي حتتوي على مفردات من لغات متعددة بكل �شهولة.

درا�ضة جلامعتي نيويورك ونيويورك اأبوظبي: الدماغ مييز ا�ضتخدام لغتني بالفطرة

الحتادية لل�ضرائب: 31 دي�ضمرب املقبل اآخر موعد لال�ضتفادة من ت�ضهيالت اإعادة حتديد الغرامات ال�ضريبية

موارد ال�ضارقة تطرح براجمها التدريبية 
ل�ضهر دي�ضمرب ملوظفي احلكومة

•• ال�شارقة -الفجر:

التدريبية  براجمها  �شل�شلة  لتنفيذ  بال�شارقة  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  ت�شتعد 
ال�شارقة  ت�شتهدف موظفي حكومة  والتي  القادم  دي�شمرب  ل�شهر  االإلكرتونية 
واملنطقة  الو�شطى  واملنطقة  ال�شارقة  يف  االإم����ارة  ومناطق  م��دن  جميع  م��ن 
برنامج   با�شتخدام  بعد  عن  تدريبياً  برناجماً   36 الدائرة  وتعقد  ال�شرقية.  
العمل،  امل�شتدامة يف  التحفيز  Microsoft Teams. تتمثل يف : ثقافة 
املواهب،  اإدارة  االإداري،  التدقيق  التحديات،  ع�شر  يف  اال�شرتاتيجية  القيادة 
�شناعة  العاملة،  امل��راأة  وواج��ب��ات  حقوق   ، ال�شارقة  حكومة  يف  التقاعد  قانون 
ال�شورة الذهنية االإيجابية، مهارات اتخاذ و�شناعة القرارات االإدارية، القدرة 
االآخرين،  م��ع  التعامل  يف  ال�شكرتر  م��ه��ارات  تنمية  املتعاملني،  ق���راءة  على 
اال�شتباقية  القيادية،  ال��ق��رارات  �شناعة  يف  املوظفني  اإ���ش��راك   ، املعرفة  اإدارة 
الوظيفية  امل�����ش��ارات  امل��وؤ���ش�����ش��ي،  وال��ت��ط��وي��ر  �شيجما   6 املوؤ�ش�شية،  وال��ر���ش��اق��ة 
والكفاءات املطلوبة لذلك، املتحدث الر�شمي ، حتليل التحديات ورفع الكفاءات 
اأوق��ات االزم��ات، فن االتيكيت  الذاتية يف  االإدارة  امل�شتقبلية،  الرووؤية  لتحقيق 
التطويرية يف بيئة  املهارات  تاأهيل خرباء  االإداري،  الدفاع عن حقي   ، بالعمل 
والتفكر  االداري  االبداع  االوروبية،  املوا�شفات  املوؤ�ش�شة ح�شب  تقييم  العمل، 
االبتكاري، ت�شميم وحتليل وتو�شيف الوظائف، تقدمي خدمات تفوق توقعات 
الفوتغرايف  الت�شوير  املحا�شر،  و  التقارير  كتابة  و  اإع��داد  مهارات  املتعاملني، 
وحترير ال�شور، التفاو�س االإداري املتميز، مهارات التعامل مع الفئة القيادية، 
ملوؤ�ش�شته،  ك�شفر  امل��وظ��ف  اإع���داد   ،Excelال با�شتخدام  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  دع��م 
املحا�شب الفعال Effective Accountant، ا�شتثمار و�شائل التوا�شل 
للموظفني  االإداري  الدليل  احلديث،  االع��الم  مهارات  ت�شويقيا،  االجتماعي 

بحكومة ال�شارقة ، التحقيق االإداري.
تطوير  فر�س  لتوفر  ال��دائ��رة  خطط  اإط��ار  يف  االإلكرتونية  ال��ربام��ج  وتنفذ 
كفاءات  منها خللق  �شعياً  وذل���ك  االإل���ك���رتوين  ال��ت��دري��ب  خ��الل  م��ن  امل��ه��ارات 

حكومية تواكب تطورات العمل وت�شهم يف رفع كفاءة موظفي احلكومة .

الهالل الأحمر وجامعة اأبوظبي تطلقان مبادرة لنكن �ضندا مل�ضتقبلهم
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك دولة االإمارات يف حملة "ال� 16 يوماً ملناه�شة العنف القائم على النوع 
عدد  باإ�شاءة  برتقالياً"،  العامل  "لون  �شعار  حتت  تنطلق  والتي  االجتماعي"، 
من اأبرز معاملها باللون الربتقايل مثل برج دبي وقبة �شاحة الو�شل يف معر�س 

اإك�شبو 2020 دبي وبرواز دبي.
وتنطلق احلملة اليوم وت�شتمر حتى العا�شر من دي�شمرب، وهي من تنظيم مكتب 
ات�شال هيئة االأمم املتحدة للمراأة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

ويدعمها االحتاد الن�شائي العام، ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف الدولة.
بهذه   - العام  الن�شائي  لالحتاد  العامة  االأمينة  ال�شويدي  ن��ورة  �شعادة  واأك��دت 
املنا�شبة - اأن جهود االحتاد الن�شائي بف�شل توجيهات �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة 
الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية "اأم االإمارات"، مل تتوقف منذ تاأ�شي�شه 
اإىل اليوم عن ا�شتحداث املبادرات والربامج وتبني العديد من املمار�شات العاملية، 
مع توفر البيئية القانونية والت�شريعية واملوؤ�ش�شية واإعداد البحوث والدرا�شات 
امل��راأة، مبا  لتمكني  الوطنية  اال�شرتاتيجية  واإط��الق  امل��راأة  بق�شايا  املتخ�ش�شة 

اإمياناً  وذل��ك  اأي�شاً،  والعملية  االأ�شرية  حياتها  يف  والنجاح  التاألق  من  ميكنها 
بالدور احليوي املراأة االإماراتية يف دعم م�شرة تطور الدولة خالل اخلم�شني 
املا�شية من عمر الدولة، ومن هذا املنطلق جاء دعمنا للحملة التي تعد  عاماً 
مبثابة ر�شالة �شالم تنطلق من اأر�س االإمارات ودعوة خللق بيئة داعمة لطاقات 
ازدهار  وال��ذي يعوق  امل��راأة،  العنف �شد  اأ�شكال  امل��راأة، تندثر بها كل  وطموحات 

املجتمعات وتطورها.
مع  بالتزامن  ع��ام،  كل  من  نوفمرب  من  والع�شرين  اخلام�س  يف  احلملة  وتبداأ 
اليوم الدويل للق�شاء على العنف �شد املراأة، وت�شتمر حتى اليوم الدويل حلقوق 

االإن�شان املوافق العا�شر من دي�شمرب.
زاه��ٍي خ��اٍل من  اإىل م�شتقبٍل  الأن��ه يرمز  الربتقايل للحملة،  اللون  اختيار  ومت 
العامل.  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  اأ�شكال  جميع 
الوعي  ل��زي��ادة  واالأن�شطة  الفعاليات  من  العديد  احلملة،  هام�س  على  وتعقد 
االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف  ملنع  وال�شعبية  الر�شمية  اجلهود  وح�شد 
الربتقايل  باللون  العامل  حول  املهمة  واملباين  االأثرية  املعامل  من  عدد  وُت�شاء 

الإر�شال ر�شالة مفادها اأن العنف �شد الن�شاء والفتيات اأمر غر مقبول.
ات�شال  ال�شحي، مديرة مكتب  م��وزة  الدكتورة  قالت   .. انطالق احلملة  وح��ول 

هيئة االأمم املتحدة للمراأة لدول التعاون اخلليجي: " نهدف من اإ�شاءة املعامل 
النوع  القائم على  العنف  للتوعية مبخاطر  الربتقايل  باللون  واملهمة  املختلفة 
االجتماعي، والدعوة لالإنهاء الفوري لكافة اأ�شكال هذا العنف. كما اأن احلملة 
ت�شعى للتاأكيد على �شرورة حماية املراأة ودعمها، خا�شًة واأن العنف املوجه للن�شاء 
وا�شتمراراً،  وتدمًرا  انت�شاراً  االإن�شان  حقوق  انتهاكات  اأكر  اأحد  هو  والفتيات 
يف  الفعالة  امل�شاركة  من  امل��راأة  يعوق  فهو  عالية،  االقت�شادية  كلفته  واأ�شبحت 
جمتمعها، وبالتايل فاإنه عالوة على قيمة امل�شاواة واالإن�شاف التي حتملها دعوة 

وقف العنف فهي مطلب تنموي اأي�شا".
واأ�شافت ال�شحي: " يتطلب وقف كافة اأ�شكال العنف القائم على النوع االجتماعي 
مع  واالقت�شادية،  االجتماعية  املخلفة،  امل�����ش��اواة  ع��دم  ملظاهر  �شاملة  معاجلة 
التي  اال�شت�شعاف  حالة  جت��اوز  من  لتمكينها  للمراأة  والعمل  التعليم  وتاأمني 

تعاين منها يف العديد من املجتمعات ".
�َشمن االإط��ار القانوين يف دولة االإم��ارات م�شاواة امل��راأة بالرجل، وتو�شيع رقعة 
بني  �شاوى  ال��ذي  الد�شتور  من  انطالقاً  العامة،  احلياة  جم��االت  يف  م�شاركتها 
من  امل��ئ��ات  اأُطلقت  كما  ل��الإم��ارات،  احل�شارية  الهوية  �شياق  يف  وامل���راأة  ال��رج��ل 
املبادرات حتت رعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي 

العام رئي�شة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
االأ�شرية "اأم االإمارات" حتت مظلة االحتاد الن�شائي العام حلماية حقوق املراأة، 

ومتكينها يف �شتى املجاالت.
الر�شمي  باملراأة مدى االهتمام  للقوانني اخلا�شة  امل�شتمرة  التعديالت  وتك�شف 
بق�شايا املراأة، والتي تت�شمن التعديالت الت�شريعية امل�شتمرة للن�شو�س اخلا�شة 
بالطالق واخللع والنفقة وكافة االأمور التي تتعلق باالنف�شال. ومنح القانون 
ب��الده��م، عند  ال��رج��وع لقوانني  ال��دول��ة احل��ق يف  الذين يعي�شون يف  للمقيمني 
قانون  اإىل  الرجوع  االإم���ارات  املقيم يف  لل�شخ�س  يحق  الطالق  رغبة يف  وج��ود 
وقبل فرتة وجيزة  التي يحمل جن�شيتها.  بالبلد  ال�شخ�شية اخلا�شة  االأح��وال 
�شدر قانون ينظم االأحوال ال�شخ�شية لغر امل�شلمني لي�شمن ا�شتقرار كل من 

يعي�س يف الدولة.
ولهذا حّلت دولة االإمارات يف املركز االأول اإقليمياً وال� 24 عاملياً يف موؤ�شر "املراأة 
االأمريكية، يف متيز  تاون  وال�شالم واالأمن 2021" ال�شادر عن جامعة جورج 
ُيح�شب لالإمارات. ويعتمد املوؤ�شر على ثالثة حماور هي اإدماج املراأة االقت�شادي 
واالجتماعي وال�شيا�شي، والعدالة من حيث القوانني الر�شمية والتمييز، واالأمن 

على امل�شتوى الفردي واالجتماعي.

•• اأبوظبي-وام:

تزامناً مع احتفاالت الدولة بيوبيلها الذهبي، تعهدت جلنة التكامل 
االقت�شادي خالل اجتماعها العا�شر برئا�شة معايل عبداهلل بن طوق 
املري وزير االقت�شاد، لقيادة وحكومة دولة االإم��ارات، بتعزيز العمل 
وااللتزام بت�شافر وتكامل اجلهود على ال�شعيدين االحتادي واملحلي 
"مبادئ  وثيقة  ت�شمنتها  ال��ت��ي  االقت�شادية  امل�شتهدفات  لتحقيق 
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  قبل �شاحب  التي �شدرت من  اخلم�شني"، 
جلميع  مرجعاً  لت�شكل  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
العمل  يف  بها  لال�شرت�شاد  واملحلية  االحت��ادي��ة  احلكومية  اجل��ه��ات 
مئوية  اأه��داف  حتقيق  اإىل  و�شواًل  املقبلة  عاماً  للخم�شني  ا�شتعداداً 
االإم����ارات 2071 ب���اأن ت��ك��ون دول���ة االإم����ارات االأف�����ش��ل يف ال��ع��امل يف 

خمتلف املجاالت.
ح�شر االجتماع الذي عقد افرتا�شياً كل من معايل الدكتور اأحمد بن 
عبد اهلل حميد بالهول الفال�شي وزير دولة لريادة االأعمال وامل�شاريع 
ال�شغرة واملتو�شطة ومعايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير 
التنمية  دوائ��ر  ممثلو  ال�شعادة  واأ�شحاب  اخلارجية،  للتجارة  دول��ة 

االقت�شادية املحلية يف كافة اإمارات الدولة.
"�شاهمت جلنة  املنا�شبة:  وقال معايل عبد اهلل بن طوق املري بهذه 
التكامل االقت�شادي منذ تاأ�شي�شها يف �شياغة اأطر ا�شرتاتيجية فعالة 
مما  املحلي،   - االحت��ادي  االقت�شادي  للعمل  جديدة  اآليات  وتطوير 
وتعزيز  القائم  االقت�شادي  النموذج  لتطوير  الوطنية  اجلهود  عزز 
تد�شني  مع  اليوم  وجن��دد  االأع��م��ال.  بيئة  وتناف�شية  وم��رون��ة  انفتاح 
اأمام  التزامنا  االإم���ارات،  دول��ة  عمر  من  اجلديدة  اخلم�شني  م�شرة 

قيادة وحكومة االإمارات مبوا�شلة جهودنا بروؤية م�شتقبلية م�شتمدة 
من روح االحتاد وتوجيهات قيادتنا الر�شيدة وعماًل مببداأ امل�شوؤولية 
وثيقة  اأه���داف  لتحقيق  اجلميع  بني  والتن�شيق  والتكامل  امل�شرتكة 
االقت�شادية  والبيئة  االأف�����ش��ل  االقت�شاد  بناء  فيها  مب��ا  اخلم�شني، 
لالأعمال  اأوىل  كوجهة  االإم���ارات  �شمعة  وتر�شيخ  العامل  يف  االأن�شط 
االأ�شواق  مع  االقت�شادية  عالقاتها  وتطوير  وامل��واه��ب  واال�شتثمار 
اأف�شل حياة  لتوفر  االقت�شادية  التنمية  وتعزيز خمرجات  العاملية، 

ل�شعب االحتاد ".
اللجنة تدخل حقبة  اأن جهود  اإىل  ب��ن ط��وق  ع��ب��داهلل  واأ���ش��ار معايل 
ل��ل��دول��ة واخلطط  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  لتحقيق  ج��دي��دة 
اجلديد  االقت�شاد  ممكنات  يدعم  مبا  امل�شتقبلية  واال�شرتاتيجيات 
وفقاً مل�شتهدفات "م�شاريع اخلم�شني" وروؤية دولة االإمارات 2071. 
ورفع معاليه با�شم اللجنة اأطيب التهاين والتربيكات لقيادة وحكومة 

و�شعب االإمارات مبنا�شبة اليوم الوطني اخلم�شني.
اإىل ذلك، ناق�شت اللجنة عدداً من البنود املدرجة على جدول اأعمال 
اجتماعها العا�شر، حيث اطلعت على العر�س املقدم من وزارة االقت�شاد 
حول روؤيتها اجلديدة يف تطوير من�شة ال�شجل االقت�شادي الوطني، 
والتي �شت�شكل نقلة نوعية لبيئة االأعمال يف الدولة، حيث تعزز تكامل 
ودمج وم�شاركة البيانات احلكومية على امل�شتوى الوطني، واإتاحتها 
اإىل  اإ�شافة  �شاملة،  اقت�شادية  بيانات  وتوفر  االأع��م��ال  بيئة  لدعم 
ربط كافة جهات الت�شجيل يف الدولة مبا ي�شمل �شلطات الرتخي�س 
امل��ح��ل��ي��ة و���ش��ل��ط��ات امل��ن��اط��ق احل����رة يف ك��اف��ة اإم�����ارات ال���دول���ة بهدف 
الوطني  االقت�شادي  ال�شجل  خ��الل  من  املوحد  الرقم  اآلية  تطوير 
اإىل  احلاجة  دون  احلكومية  اخلدمات  كافة  يف  املتعامل  لي�شتخدمه 

املعامالت مع  اإجناز  اأكر من مرة لدى  والوثائق  امل�شتندات  تقدمي 
اأكر من جهة حكومية، ومبا يدعم روؤية الدولة يف التحول الرقمي 
اأدوات  وتعزيز  والت�شاركية  الذكية  اخل��دم��ات  نحو  التوجه  وزي���ادة 
يف  املبذولة  اجلهود  اللجنة  ا�شتعر�شت  ذل��ك،  اإىل  املعريف.  االقت�شاد 
م�شروع ربط النظام ال�شريبي باأنظمة الرتاخي�س يف دوائر التنمية 
خلدمات  االإلكرتونية  املن�شة  وتطوير  احلرة،  واملناطق  االقت�شادية 
وتطوير  م�شتوى  رف��ع  اإىل  تهدف  والتي  ال�شريبي  النظام  واأنظمة 
كفاءة اخلدمات املقدمة وفق اأف�شل املمار�شات العاملية، وناق�شت االأثر 
الت�شجيل  عملية  ت�شهيل  يف  واأهميته  امل�شروع  تطبيق  على  املرتقب 
ال�شريبي وتي�شر رحلة املتعامل. واأقرت اللجنة ت�شكيل فريق عمل 
م�شرتك من وزارة االقت�شاد والهيئة االحتادية لل�شرائب والدوائر 

االقت�شادية املحلية لدرا�شة م�شروع الربط واآليات الت�شجيل.
ملف  ا�شتكمال  يف  املبذولة  الوطنية  اجلهود  اللجنة  ا�شتعر�شت  كما 
والدور  "فاتف"،  امل���ايل  العمل  ملجموعة  امل��ت��ب��ادل  للتقييم  ال��دول��ة 
الرائد التي ت�شطلع به دوائر التنمية االقت�شادية املحلية واملوؤ�ش�شات 
احلكومية االحتادية واملحلية ذات العالقة لتطبيق املعاير الدولية 
وتعزيز مكانة الدولة يف ملف مواجهة غ�شل االأموال ومكافحة متويل 

االإرهاب وبيانات امل�شتفيد احلقيقي.
التكامل االقت�شادي والتي ترتاأ�شها وزارة االقت�شاد،  اأن جلنة  يذكر 
التنمية االقت�شادية  ال�شيا�شات وبرامج  تتوىل مهام اقرتاح وتن�شيق 
بني اإمارات الدولة، و�شمان التواوؤم والتوافق بني االأنظمة واللوائح 
واالإج��������راءات االق��ت�����ش��ادي��ة امل��ح��ل��ي��ة واالحت����ادي����ة، وت��ع��زي��ز التعاون 
االقت�شادي بني خمتلف اإمارات الدولة، وتقدمي املقرتحات واملرئيات 

لتطوير الت�شريعات التي تنظم احلياة االقت�شادية يف الدولة.

•• اأبوظبي-وام:

التنظيمية من خالل  االإم��ارات  العالية بقدرات دولة  العامل ثقته  جدد 
الت�شويت ل�شالح ا�شت�شافة الدولة لعدد من كربى املوؤمترات والبطوالت 
الدولية خالل الفرتة القادمة، ويت�شدر موؤمتر COP 28 و "اآيكوم 
االأح��داث اإىل جانب موؤمتر االحتاد الدويل  تلك  اأبرز  2025" قائمة 
 ،2024 الذكية  واالأنظمة  الروبوتات  2022،وموؤمتر  للم�شت�شفيات 
العامل  بطولة  اإىل  اإ�شافة   ،2021 لالأندية  ال��ع��امل  ك��اأ���س  وا�شت�شافة 
والع�شرين  الثامن  العاملي  الربيدي  واملوؤمتر   ، ال�شطرجن  م�شائل  حلل 

.2025
ا�شت�شافة  عرب  �شطرتها  التي  النجاح  ق�ش�س  من  االإم���ارات  وا�شتفادت 
االأحداث  ثابتة يف قائمة  اأجندة  ت�شكل  باتت  التي  االأح��داث  العديد من 
العاملية البارزة، حيث د�شنت الدولة مرحلة التعايف العاملية عرب ا�شت�شافة 
�شل�شلة من املعار�س واملنا�شبات الدولية التي ت�شدرها ا�شت�شافة اإك�شبو 
دبي 2020، ومعر�س دبي للطران، والقمة العاملية للت�شنيع، وغرها 
من االأحداث الفارقة التي عززت بها ثقة العامل بقدراتها على ا�شت�شافة 

واإجناح اأهم االأحداث العاملية.
وتربز جمموعة عوامل يف تعزيز جاذبية االإمارات وقدرتها على ا�شت�شافة 
وتنظيم االأحداث واملنا�شبات الدولية اأهمها املناخ االآمن واال�شتقرار الذي 
الكربى،  االأح���داث  تنظيم  يف  واالبتكار  الناجح  والتخطيط  ب��ه،  تتمتع 
العامل،  م�شتوى  على  االأف�شل  تعترب  التي  املتطورة  التحتية  والبنية 
واخلدمات  وامل��راف��ق  الفنادق  �شبكات  م�شتوى  على  الهائلة  واالإم��ك��ان��ات 

ال�شياحية واملنافذ وخطوط النقل، اإىل جانب القدرات املتطورة لقطاع 
االت�شاالت وتكنولوجيا املعلومات يف الدولة.

اأي  الدائمني ال�شت�شافة  املر�شحني  االإم��ارات موقعها يف قائمة  وكر�شت 
�شمعة عاملية قوية على  به من  اإىل ما حتظى  ا�شتنادا  ب��ارز  ح��دث دويل 
خمتلف ال�شعد ال�شيا�شية واالقت�شادية والثقافية، وهو ما ظهر جليا يف 

العديد من املحطات واملنا�شبات خالل العام اجلاري.
ال�شت�شافة  الرت�شح  �شباق  اجل���اري  نوفمرب   11 يف  االإم����ارات  وك�شبت 
املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف  االأط���راف  ملوؤمتر  والع�شرين  الثامنة  ال���دورة 
يف   ،2023 ع��ام  �شتقام  التي   COP 28 امل��ن��اخ  تغر  ب�شاأن  االإط��اري��ة 
فوز  وج��اء  امل��ن��اخ.  ا�شتدامة  يف  جلهودها  العاملي  التقدير  تعك�س  خطوة 
االإمارات بعد ح�شولها على اأغلبية وازنة من اأ�شوات الدول التي منحت 
اقت�شادي  لتوجه  العامل  تبني  يف  ت�شهم  متميزة  دورة  تنظيم  يف  الثقة 
يدعم العمل املناخي، وحتفز املجتمع الدويل ملزيد من التعاون وت�شريع 

وترة جهود مواجهة حتدي تغر املناخ.
وفازت االإمارات با�شت�شافة وتنظيم املوؤمتر ال�شابع والع�شرين للمجل�س 
ال��دويل للمتاحف "اآيكوم" للعام 2025 يف دبي، يف اإجن��از عاملي جديد 
العربية  مكانتها  ي��ع��زز  مب��ا  االإم��ارات��ي��ة  االإجن�����ازات  �شجل  اإىل  ُي�����ش��اف 

واالإقليمية الرائدة كعا�شمة لالإبداع واالبتكار يف خمتلف املجاالت.
وت�شلمت مدينة دبي ممثلة يف هيئة ال�شحة بدبي، يف 16 اكتوبر املا�شي، 
للم�شت�شفيات  ال���دويل  االحت���اد  مل��وؤمت��ر   45 ال���  ال����دورة  ا�شت�شافة  راي���ة 
2022، من مدينة بر�شلونة االإ�شبانية، وذلك بعد اأن كانت دبي قد فازت 
بحق اال�شت�شافة لهذا احلدث الطبي العاملي الكبر يف يناير املا�شي، حيث 

اأعلن االحتاد عن هذا اال�شتحقاق، موؤكداً اأن دبي ُتعّد مركزاً دولياً جاذباً 
للموؤمترات العاملية الرائدة، واأن ذلك يعود اإىل العديد من االأ�شباب، مبا 
ونظام  وال�شيوف،  للزوار  ال�شل�س  والتوا�شل  االآمنة،  البيئة  توفر  فيها 

الرعاية ال�شحية املميز، والذي يجري تطويره على الدوام.
ويف املجال العلمي اأعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن فوزها 
االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  نوعه  من  االأول  العاملي  املوؤمتر  با�شت�شافة 
مهند�شي  ملعهد  التابع  الذكية  واالأنظمة  الروبوتات  على  يركز  وال��ذي 
هذا  يعترب  حيث   2024 العام  يف  اأبوظبي  يف  واالإلكرتونيات  الكهرباء 
العاملية يف جمال  البحثية  امل���وؤمت���رات  واأك���رب  اأه���م  م��ن  واح���دا  امل��وؤمت��ر 

الروبوتات.
املوؤمتر  با�شت�شافة  ب��ف��وزه��ا  ج��دي��داً  ع��امل��ي��اً  اإجن�����ازاً  االإم�����ارات  وح��ق��ق��ت 
اإمارة دبي، بعد مناف�شة  2025 يف  الربيدي العاملي الثامن والع�شرين 

والع�شرين من  ال�شابعة  ال��دورة  دولية قوية، وذلك خالل م�شاركتها يف 
"موؤمتر االحتاد الربيدي العاملي" /UPU/.ومتّثل ا�شت�شافة "املوؤمتر 
حقيقية  حت��ول  نقطة   "2025 والع�شرين  ال��ث��ام��ن  ال��ع��امل��ي  ال��ربي��دي 
بالن�شبة للقطاع الربيدي واللوج�شتي، وحمطة هامة يف م�شرة الريادة 

التي تقودها االإمارات على اخلارطة العاملية.
اإىل جانب ذلك اأعلن االحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا"، يف 20 اأكتوبر 
لالأندية  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ا�شت�شافة  ح��ق  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  منح  امل��ا���ش��ي، 
يف  الالفت  جناحها  بعد  تاريخها  يف  اخلام�شة  للمرة  وذل��ك   2021
ا�شت�شافة 4 ن�شخ �شابقة يف اأعوام 2009 و 2010 و 2017 و 2018. 
الفجرة،  ال�شطرجن يف  م�شائل  العامل حلل  بطولة  بتنظيم  ف��ازت  فيما 
م�شائل  لو�شع  ال��دويل  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اجتماع  وا�شت�شافة 

ال�شطرجن اأي�شا بنادي الفجرة لل�شطرجن والثقافة يف العام 2022.

الإمارات ت�ضارك يف حملة ال� 16 يوما ملناه�ضة العنف القائم على النوع الجتماعي باإ�ضاءة عدد من معاملها باللون الربتقايل

•• دبي-وام:

"ديوا  ل�  املتكاملة" التابع  للحلول  البيانات  "مركز   - م��ورو  �شركة  وقعت 
الرقمية" الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي - اتفاقية مزود خدمة 
مدارة ل�شبكات االإت�شال وا�شعة النطاق SD-WAN مع �شركة "اأومني 
كالودز" وهي �شركة رائدة يف جمال توفر اخلدمات ال�شحابية والتحول 
الرئي�س  �شليمان  بن  حممد  بح�شور  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  الرقمي 
التنفيذي ل�شركة مورو وعمرو عيد، الرئي�س التنفيذي ع�شو جمل�س اإدارة 
ووفقا لالتفاقية �شتوفر "اأومني كالودز" جمموعة من  "اأومني كالودز". 
ت�شمل  والتي  بالربجميات  املعرفة  النطاق  وا�شعة  ال�شبكة  خدمات وحلول 
التحول ال�شحابي واالت�شال واخلدمات املدارة اأمنيا مما يعني اأن املوؤ�ش�شات 

اإىل  باالإنرتنت  التقليدية  االإت�شال  من��اذج  من  ب�شال�شة  االنتقال  ميكنها 
اإىل  ال�شراكة  هذه  تهدف  اإذ  ال�شحابية  لل�شبكات  احلديثة  التحتية  البنية 
العمل لتوفر ات�شال �شحابي معزز ملتعاملي �شركة "مورو" يف دولة االإمارات 
"مورو" :  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  �شليمان  بن  وقال حممد  وخارجها. 
ملتعاملينا حيث  الرقمي  التحول  تعزيز رحلة  املتمثل يف  بهدفنا  ملتزمون 
تعك�س هذه ال�شراكة �شعي �شركة مورو يف هذا املجال وت�شاهم هذه االتفاقية 
الفعالة  احل��ل��ول  اأح���دث  توفر  خ��الل  م��ن  املنطقة  يف  املوؤ�ش�شات  بتمكني 

واملجدية اقت�شاديا لالت�شال مع مزودي اخلدمات ال�شحابية.
من  ال�شركات  كالودز"  و"اأومني  "مورو"  �شركة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  و�شيمكن 
االنتقال ب�شال�شة اإىل اخلدمات ال�شحابية من خالل توفر خدمات اآمنة 

وتب�شيط العمليات جلزء مهم من اأعمالهم.

وقال عمرو عيد الرئي�س التنفيذي وع�شو جمل�س اإدارة "اأومني كالودز" 
الرقمي يف  التحول  اأ�شا�شيا يف دعم رحلة  دورا  م��ورو  �شراكتنا مع  تلعب   :
كالودز"  "اأومني  يف  نهدف  ال�شراكة  ه��ذه  خ��الل  وم��ن  االأو���ش��ط،  ال�شرق 
ال�شركات  متكن  خدمة  كمن�شة  احلديث   SDWAN نظام  توفر  اإىل 
دون  التكلفة  تخفي�س  عن  ف�شال  حم�شنة  اأداء  �شرعة  وحتقيق  اال�شتفادة 
امل�شا�س باالأمن والدقة وتوفر هذه اخلدمات جتربة �شهلة �شاملة ومتكاملة 
ت�شاعد املوؤ�ش�شات من القطاعني العام واخلا�س على اإدارة التغير وت�شريع 
كالودز"  "اأومني  من�شة  وت�شاعد  بها.  اخلا�شة  الرقمي  التحول  مبادرات 
بيانات  مراكز  رب��ط  خ��الل  من  والتعقيدات  التكاليف  تقليل  يف  الهجينة 
عن  وامل�شتخدمني  الفروع،  وعمليات  الرئي�شي  واملقر  املوؤ�ش�شات  متعاملي 

بعد، بالعديد من االأنظمة ال�شحابية العامة واخلا�شة.

خالل �جتماعها �لعا�صر تز�منًا مع �حتفالت �لدولة باليوبيل �لذهبي

جلنة التكامل القت�ضادي ت�ضتعر�ص ملف الدولة للتقييم املتبادل ملجموعة العمل املايل )فاتف( ودور الدوائر املحلية يف تعزيز منظومة مواجهة غ�ضل الأموال
 عبد�هلل بن طوق: �للجنة تدخل حقبة جديدة تتطلب تكثيف �لتعاون بني خمتلف �جلهات �حلكومية و�خلا�صة لدعم جهود �لتحول لنموذج �لقت�صاد �جلديد وحتقيق م�صتهدفات �خلم�صني

�ضراكة بني مور و اأومني كالودز لتقدمي خدمات اآمنة لتقنية �ضبكة الت�ضال وا�ضعة النطاق

يت�ضدرها cop و اآيكوم.. 7 منا�ضبات يجدد بها العامل الثقة بقدرات الإمارات 

امل���دع���و / غ�����اده بنت  ف��ق��د 
عزالدين الورتانى ، تون�س   
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)346836Y( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0549940439

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / حممد ر�شوان 
باك�شتان     ، ح�����ش��ني  اخ����رت 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )9893372LW( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0544114054

فقدان جواز �ضفر
اظ����ه����ر   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ع�����ب�����دول ح���ف���ي���ظ ك���������اردار 
الهند   ، ح���ف���ي���ظ  ع����ب����دول 
�شفره  ج������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
رقم )Z1948581( من 
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0554243021

فقدان جواز �ضفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و /حم�����م�����ود 
باك�شتان   ، احل�شن اهلل جوايا 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)KY0153593(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �ضفر

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 

يف التنفيذ رقم  2540/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/1960 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )11340052.64 
درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ: بنك الوطني العماين )�س م ع ع( فرع دبي  
عنوانه : دبي - بردبي - ام ال�شيف - معر�س 4 ملك �شندوق دبي للدعم املايل ، قطعة رقم 267625 ، �س ب 66106 ، تلفون : فاك�س 

: ، متحرك 0506417005 ، رقم مكاين 1951080510 دبي ، االإمارات العربية املتحدة  
وميثله : اأحمد ح�شن رم�شان اآل علي  

املطلوب اإعالنه : مانوج جايكي�شني بهوجواين - ب�شفته االمني وال�شامن ورئي�س جمل�س االإدارة وامل�شوؤول لكل املدعى عليهم  
عنوانه : دبي ، �شارع ابراج ، منطقة اخلليج التجاري ، بايزووتر ، مبنى اأمنيات ، ال�شقة 1306 ، الطابق 13 ، رقم مكاين 2505986498 

sales@capital-marketing.me - 0000000000 - دبي ، االإمارات العربية املتحدة
مو�شوع االإعالن :  املنفذ �شده :  كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م م   ، املنفذ �شده :  كومال مانوج بهوجواين - ب�شفته االمني ، املنفذ 
�شده :  كابيتال ميديا )�س م ح( - ب�شفته االمني ، املنفذ �شده :  كابيتال ماركتينج للدعاية واالعالن - ذ م م  - ب�شفته االمني ، املنفذ �شده :  

جلوبال لوجي�شتك اند �شرفي�شيز �س م ح - ب�شفته االمني ، املنفذ �شده :  كابيتال جروب منطقة حرة - ذ م م - ب�شفته االمني 
العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2021/12/8 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
http://www. االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االإم���ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو�شافه  املو�شحة 

راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 12 - امل�شاحة : 134،40 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : 

بايزووتر باي بي اأمنيات - رقم الوحدة : 2106 - القيمة الكلية : 1059914.79 
1 - ا�شم  150،58 مرت مربع - رقم املبنى :  12 - امل�شاحة :  2- نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 

املبنى : بايزووتر باي بي اأمنيات - رقم الوحدة : 1306 - القيمة الكلية : 1177143.19 
1 - ا�شم  153،84 مرت مربع - رقم املبنى :  12 - امل�شاحة :  3- نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 

املبنى : بايزووتر باي بي اأمنيات - رقم الوحدة : 1307 - القيمة الكلية : 1201942.22 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 70448

انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/9338(

رقم املحرر 2021/1/231599 
املنذر : املزروعي ايكا�س )�س.ذ.م.م( - فرع دبي

�س.ذ.م.م ، 2- راجي�س كومار كري�شنا للمقاوالت  جلف  بيفر  ب   : اإليه  املنذر   -1
اإنذار بالتكليف بالوفاء

املو�شوع
اوال : املنذرة هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة متار�س ن�شاط جتارة القطع واملعدات مبوجب الرخ�شة التجارية رقم )519634( 

ال�شادرة عن دائرة التنمية االقت�شادية يف دبي.
ثانيا : املنذر اإليها االأوىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة متار�س ن�شاط تركيب الزجاج وا�شغال االملنيوم مبوجب الرخ�شة التجارية 

رقم )621551( ال�شادرة عن دائرة التنمية االقت�شادية يف دبي، واملنذر اإليه الثاين هو مديرها واملوقع على ال�شيكات.
ثالثا: اأ�شدر املنذر اليه الثاين من ح�شاب املنذر اليها االأوىل ال�شيكات التالية ل�شالح املنذرة

البنك  تاريخ ال�شيك   رقم ال�شيك   قيمة ال�شيك  
االأول  اأبوظبي   2021/9/30  409290  27،953،10
االأول  اأبوظبي   2021/9/30  367792  24،780،00
االأول  اأبوظبي   2021/9/30  408891  28،208،25
االأول  اأبوظبي   2021/9/30  409779  15،120،00
االأول  اأبوظبي   2021/8/31  017375  15،091،65
االأول  اأبوظبي   2021/8/31  408890  5،214،30
االأول  اأبوظبي   2021/8/31  409477  13،833،75
االأول  اأبوظبي   2021/8/31  367797  3،465،00
االأول  اأبوظبي   2021/8/31  001623  7،560،00

بالدرهم         املجموع    141،226،05
بالوفاء  اإليهما  املنذر  يقم  الر�شيد، ومل  كفاية  ب�شبب عدم  ا�شتحقاقها  دون �شرف لدى عر�شها يف ميعاد  ال�شيكات  ارت��دت   : رابعا 

بقيمتها رغم تكرار املطالبة الودية. 
وعليه ، فان املنذرة توجه هذا االإنذار لتكليف املنذر اليهما للوفاء بقيمة ال�شيكات �شالفة الذكر وقدره 141،226.05 )مائة وواحد 
اأيام من تاريخ ت�شلمهما هذا االإنذار حتت طائلة اتخاذ  األف ومائتان و�شتة وع�شرون درهم وخم�شة فل�شات( خالل خم�شة  واأربعون 

االجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�شوم الق�شائية وامل�شاريف.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

احتفل االأر�شيف الوطني التابع لوزارة �شوؤون الرئا�شة، وجامعة ال�شوربون 
اأبوظبي بتخريج الدفعة ال�شاد�شة من طلبة ال�شهادة املهنية يف اإدارة الوثائق 
واالأر�شيف، وذلك مبقر جامعة ال�شوربون- اأبوظبي، بالتزامن مع احتفاالت 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  فيه  حققت  ال��ذي  اخلم�شني  بعام  ال��دول��ة 
العديد من االإجنازات املهمة بف�شل روؤى وتوجيهات قيادتها الر�شيدة، وتاأتي 
ال�شوربون  الوطني وجامعة  االأر�شيف  اإميان  عن  تعبراً  اأهمية هذا احلفل 
اأبوظبي باأهمية راأ�س املال الب�شري وتطوير التعليم واحلفاظ على اأ�شحاب 
التخ�ش�شات، وهذا ين�شجم مع املبداأ الرابع من املبادئ الع�شرة التي اعتمدها 
اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل،  �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

للخم�شني عاماً القادمة.
اإدارة  يف  املهنية  ال�شهادة  طلبة  م��ن  ال�شاد�شة  الدفعة  تخريج  حفل  افتتح 
الوثائق واالأر�شيف بكلمة �شعادة عبد اهلل ماجد اآل علي مدير عام االأر�شيف 

مع  املثمر  بتعاونه  الوطني  االأر�شيف  يفخر  فيها:  وق��ال  باالإنابة،  الوطني 
املهنية  ال�شهادة  ع��ن  التعاون  ه��ذا  اأ�شفر  وق��د  اأب��وظ��ب��ي،  ال�شوربون  جامعة 
االأر�شيف،  وعلم  الوثائق  اإدارة  وبكالوريو�س  واالأر���ش��ي��ف،  الوثائق  اإدارة  يف 
وماج�شتر اإدارة الوثائق ودرا�شات االأر�شيف، وها هي ال�شهادة املهنية حتتفي 

بخريجي الدفعة ال�شاد�شة موؤكدة جناح برناجمها التاأهيلي يف هذا املجال.
واأكد �شعادته التزام االأر�شيف الوطني بدعم جميع اأوجه التعاون يف الربامج 
ال�شهادة  خريجي  اأن  اإىل  م�شراً  اأبوظبي،  ال�شوربون  جامعة  مع  امل�شرتكة 
ونتيجة متابعتهم الربنامج التاأهيلي بجوانبه النظرية والتطبيقية املكثفة 
�شوف يكونوا قادرين على حتقيق اإ�شافات وجناحات م�شهودة يف جمال اإدارة 

الوثائق واالأر�شيف.
واختتم كلمته بتهنئة اخلريجني واأمنياته لهم مبزيد من التوفيق واالإجناز 

يف اأماكن عملهم.
اأبوظبي  ال�شوربون  جامعة  مديرة  �شرانو  �شيلفيا  الربوفي�شورة  واأ���ش��ادت 
بالدور الذي يوؤديه االأر�شيف الوطني من اأجل تاأهيل املتخ�ش�شني يف جمال 

االأر�شفة والتوثيق على طريق حفظ الر�شيد الوثائقي لدولة االإمارات.
وقالت: ت�شع جامعة ال�شوربون اأبوظبي الطلبة على راأ�س اأولوياتها، ولهذا 
الوطني  كاالأر�شيف  ري��ادي��ة  موؤ�ش�شات  م��ع  التعاون  على  اجلامعة  حر�شت 
يف  وت�شهم  العمل،  �شوق  احتياجات  تلبي  نوعها  من  فريدة  برامج  وتوفر 

تطوير وتاأهيل املهنيني واملخت�شني.  
ال�شفارة  من  البعثة  رئي�س  نائب  االأول  امل�شت�شار  �شكيوغتينو  �شابني  واألقت 
الفرن�شية كلمة �شكرت فيها االأر�شيف الوطني وجامعة ال�شوربون على هذا 

الربنامج الذي يوؤهل مزيداً من االأر�شيفيني املدربني واملهرة.
اإدارة الوثائق  بنجاح هذا الربنامج االأكادميي يف  وقالت: نحن �شعداء جداً 
اأبوظبي  واالأر�شيف الذي ميثل العالقة اال�شتثنائية بني جامعة ال�شوربون 

واالأر�شيف الوطني، وبني دولة االإمارات العربية املتحدة وفرن�شا.
واأكدت �شكيوغتينو اأنها مل�شت اهتمام دولة االإمارات العربية املتحدة مبجال 
االأر�شفة والتوثيق كما هو احلال يف فرن�شا التي اهتمت بهذا املجال يف وقت 
الوطني  االأر�شيف  بت�شييد  يتجلى  االإم���ارات  اهتمام  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  مبكر، 

زاي��د بن  ال�شيخ  واملوؤ�ش�س  الباين  بتوجيه من   1968 تاأ�ش�س يف عام  ال��ذي 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.

للم�شاركني  ومتنت  عليه،  وامل�شرفني  الربنامج  هذا  على  القائمني  و�شكرت 
فيه النجاح والتميز.

�شيلفيا �شرانو  ت�شاركه  اآل علي  �شعادة عبد اهلل ماجد  يف غ�شون ذلك قام 
بتكرمي اخلريجني فرداً فرداً. 

كل  الوطني،  االأر���ش��ي��ف  م��ن  التخريج  ق��د ح�شر حفل  اأن��ه  بالذكر  اجل��دي��ر 
من: ال�شيد حمد املطري مدير اإدارة االأر�شيفات، وال�شيد فرحان املرزوقي 
اإدارة التوا�شل املوؤ�ش�شي واملجتمعي، وال�شيدة �شلمى املن�شوري مدير  مدير 
التخطيط  مكتب  مدير  امل�شجري  �شمر  وال�شيدة  امل�شاندة،  اخلدمات  اإدارة 
اال�شرتاتيجي، وعدد كبر من املوظفني وامل�شوؤولني، ومن جامعة ال�شوربون 
ح�شر كل من: الدكتور يان رودير رئي�س ق�شم التاريخ، واالأ�شتاذ كري�شتوفر 
نائب  دانيال  �شيلني  الدولية، والدكتورة ماري  التنمية  اإدارة  كريب�س مدير 

رئي�س اجلامعة للتعليم امل�شتمر.

•• اأبوظبي-الفجر:

�شمن �شل�شلة ندوات وفعاليات "منتدى تريندز لالإ�شالم ال�شيا�شي ال�شنوي 
االإخواين:  التمدد  "م�شروع  عنوان  حتت  ياأتي  الذي   - ُبعد  عن  الثاين" - 
اأم�س  واال�شت�شارات،  للبحوث  تريندز  مركز  نظم  واملاآالت"،  الرتاجع  حدود 
"االإخوان  عنوان:  حملت  والتي  املنتدى  من  االأوىل  الندوة  الثالثاء،  االأول 
امل�شلمون بني التمدد والرتاجع: روؤية م�شتقبلية"، واألقت الكلمة الرتحيبية 

للندوة �شريفة الرئي�شي نائبة مدير اإدارة املوؤمترات باملركز.
مناق�شة  على  الثاين"  ال�شنوي  ال�شيا�شي  االإ�شالم  "منتدى  فعاليات  وتركز 
االأب���ع���اد ك��اف��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��امل�����ش��روع ال��ف��ك��ري وال�����ش��ي��ا���ش��ي جل��م��اع��ة االإخ����وان 
التي تبحث  وامل��اآالت  االإخ��واين وح��دود الرتاجع  التمدد  امل�شلمني، وم�شروع 
القارة  دول  وب��داأت  كافة،  العربية  املجتمعات  لفظتها  اأن  بعد  اجلماعة  عنها 

االأوروبية يف ت�شييق اخلناق عليها اأي�شاً.
حركات  يف  واملتخ�ش�شني  والباحثني  اخل��رباء  من  كوكبة  الندوة  يف  و�شارك 
�شتيوارت �شحفي  الندوة كري�س هاميل -  واأدار فعاليات  ال�شيا�شي،  االإ�شالم 
يف عرب نيوز باململكة املتحدة، وت�شمنت اأربعة حماور رئي�شية هي: "االأ�ش�س 
املا�شي  االإخ��واين:  التمدد  امل�شلمني، وو�شائل  االإخوان  االأيديولوجية لتمدد 
واآفاق  الوطنية،  ال��دول��ة  ومعار�شة  االإخ���واين  التمدد  وم�شروع  واحلا�شر، 

ا�شرتاتيجية التمدد بعد 30 يونيو".

حو�ر علمي �أكادميي
يف البداية، ونيابة عن الدكتور حممد عبداهلل العلي الرئي�س التنفيذي ملركز 
اإدارة  مدير  نائبة  الرئي�شي  �شريفة  رحبت  واال�شت�شارات،  للبحوث  تريندز 
م�شيفة  الندوة،  يف  امل�شاركني  والباحثني  "تريندز" باخلرباء  يف  امل��وؤمت��رات 
اأنه من خالل الندوة يطمح "تريندز" لرعاية حوار علمي اأكادميي بّناء بني 

العاملني العربي والغربي حول ظاهرة االإ�شالم ال�شيا�شي.
من  وال���وف���اق  ال�����ش��الم  ق��ي��م  بتعزيز  ي��ل��ت��زم  "تريندز"  اأن  الرئي�شي  واأك����دت 
اأ�شكال االأيديولوجيات املتطرفة يف العامل، وي�شعى اإىل  خالل حتليل جميع 
بالتهديدات  الوعي  لزيادة  املجال  هذا  يف  والعلمية  االأكادميية  املعرفة  ن�شر 

واملخاطر التي قد ت�شكلها هذه االأيديولوجيات على املجتمعات.
واأو�شحت اأنه لهذه الغاية ين�شر مركز تريندز جميع اأنواع الدرا�شات العلمية 
حول  اأكادميية  معرفة  تكوين  يف  لي�شهم  اأ�شكالها  بجميع  الفعاليات  وينظم 

"تريندز" اأ�شبح  اأن  على  تاأ�شي�شاً  واآث���اره،  امل�شلمني  االإخ���وان  جماعة  م�شار 
مرجعية اإقليمية وعاملية يف ق�شايا تيارات االإ�شالم ال�شيا�شي.

"�لأ�ص�س �لأيديولوجية لتمدد �لإخو�ن �مل�صلمني"
اأ�شتاذ علم االجتماع، رئي�س ق�شم علم  الندوة زياد من�شون  وا�شتهل فعاليات 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  الهاي  بجامعة  واالأنروبولوجيا  االجتماع 
ل��ت��م��دد االإخ�����وان  "االأ�ش�س االأي��دي��ول��وج��ي��ة  ب��ع��ن��وان:  ب��ح��ث��ي��ة  وق����دم ورق����ة 

امل�شلمني".
من  دقيق  لفح�س  تخ�شع  امل�شلمني  االإخ��وان  اأيديولوجيا  اأن  من�شون  واأك��د 
االأبحاث  اأن  مبيناً  ال��زم��ان،  من  ق��رن  منذ  والباحثني  ال�شيا�شيني  املراقبني 
احلديثة يف نظرية احلركة االجتماعية للجماعة تبني ثالث طرق رئي�شية 

توا�شل من خاللها اأيديولوجيا اجلماعة بلورة تاريخها.
وذكر اأن اأول هذه الطرق، هو اأن اأيديولوجيا التنظيم ت�شكل اإطاراً ملزاعمها 
اجلماعة  ع��الق��ة  ح��ول  ط��وي��ل  زم��ن  منذ  قائمة  اأ�شئلة  فهناك  ال�شيا�شية، 
بالعنف، ومنظور املزاعم ي�شمح لنا بتحويل الرتكيز التحليلي من حماوالت 

فهم نظرة اجلماعة احلقيقية اإىل العنف.
مهماً  التنظيم عن�شراً  اأيديولوجيا  اعتبار  الثانية هي  الطريقة  باأن  واأردف 
يف الهوية اجلماعية، فهذه االأيديولوجيا ت�شاعد على حتديد الطريقة التي 
يفكر بها االأع�شاء، ومنها توافر املفردات امل�شتخدمة يف حتديد هوية جماعية 

هادفة وبارزة ومرتابطة للجماعة.
واأ�شار زياد من�شون اإىل اأن الطريقة الثالثة هي اأن االأيديولوجيا ت�شكل طريقة 
رئي�شية للتنظيم االجتماعي يف اجلماعة، وهي التي اأ�شهمت يف زيادة �شعبية 
اجلماعة وتوا�شلها مع عدد اأكرب من ال�شكان، ور�شخت املبداأ االأيديولوجي 
متثل  طريقة  العملية  ه��ذه  حم��ور  وك��ان  احلل"،  ه��و  "االإ�شالم  ب��اإن  القائل 

االأيديولوجيا بطرق ملمو�شة وعملية.

و�حلا�صر" �ملا�صي  بني  �لإخو�ين  �لتمدد  "و�صائل 
عقب ذلك، حتدث االأ�شتاذ الدكتور ن�شر حممد عارف اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية 
التمدد  "و�شائل  عن  القاهرة  جامعة   - ال�شيا�شية  والعلوم  االقت�شاد  بكلية 
االإخواين بني املا�شي واحلا�شر"، وذكر اأن م�شتقبل جماعة االإخوان امل�شلمني 
مرهون بوجود اجلماعة فكرياً، الأن االأفكار ال متوت ولكن قد تكون موجودة 

وغر فاعلة كوجود خامل بال تاأثر واقعي.

العربية  امل�شلمني يف املجتمعات  اأن وج��ود جماعة االإخ��وان  اإىل  واأ�شار ع��ارف 
والعاملية حتكمه ثالثة عوامل رئي�شية هي: "علم اجتماع اجلماعة الداخلي، 

والقدرة على التكيف، واال�شتقالل االقت�شادي".
و�شبه جماعة االإخوان مبنظومة البلوك ت�شني، فاجلماعة داخلياً لديها �شبكة 
معلوماتية اجتماعية مغلقة وحمكمة، والذين خرجوا وان�شقوا عن اجلماعة 
مل يكونوا يف عمق ال�شبكة االإخوانية ولي�شوا موؤثرين فيها، م�شيفاً اأن العامل 
يف  والتلون  واال�شتيعاب  التكيف  على  ال��ق��درة  اجلماعة  امتالك  هو  الثاين 
املراحل التاريخية كافة، فهي قادرة على التلون اأينما كانت لتجنيد عنا�شر 

جديدة يف �شفوفها.
اأما العامل الثالث فهو متتع جماعة االإخوان امل�شلمني با�شتقالل اقت�شادي، 
العالج  اإليها  للمنتمني  وتوفر  اقت�شادياً،  اأع�شائها  احتياجات  توؤمن  حيث 
وال��رع��اي��ة وال��دع��م واحل��م��اي��ة، وجت��يء م�شادر ه��ذا ال��دع��م االقت�شادي من 

متويل متربعني وجمعيات خرية تدعم اأن�شطة اجلماعة.
الذي  االأ�شا�شي  العن�شر  اأن  ن�شر حممد عارف على  الدكتور  االأ�شتاذ  و�شدد 
يحول جماعة االإخوان اإىل العب �شيا�شي، هو قرار الدولة التي يعي�شون فيها، 
موؤكداً باأن التخل�س من االآثار ال�شلبية لهذه اجلماعة وزوال وجودها يتطلب 
التحرك على م�شتوى �شيا�شي واتخاذ قرارات �شيادية من الدول التي تعاين 

انت�شار هذه اجلماعة.

"م�صروع �لتمدد �لإخو�ين ومعار�صة �لدولة �لوطنية"
اأما الدكتور لورينزو فيدينو مدير برنامج مكافحة التطرف بجامعة جورج 
وا�شنطن يف الواليات املتحدة االأمريكية فتطرق يف ورقته اإىل "م�شروع التمدد 
اق��رتاب مرور قرن  اأنه مع  االإخ��واين ومعار�شة الدولة الوطنية"، مو�شحاً 
من الزمان على تاأ�شي�س جماعة االإخوان امل�شلمني، ميكن القول اإن اجلماعة 
و�شلت اإىل واحد من اأدنى م�شتويات �شعبيتها يف جميع اأرجاء العامل العربي، 
وخرجت جميع فروعها من ال�شلطة وفقدت اجلماعة ب�شكل عام جزءاً كبراً 

من داعميها يف دول املنطقة و�شعوبها.
وذكر اأنه من املفارقة مبكان اأن و�شع اجلماعة يبدو اأف�شل يف اأوروب��ا، حيث 
املرتبطني  الن�شطاء  م��ن  ج��دي��د  ج��ي��ل  ون�����ش��اأ  ال��ل��ج��وء،  ق��ادت��ه��ا  بع�س  ط��ل��ب 
على  قدرتها  بف�شل  االأوروب��ي��ة  املناق�شات  يف  ح�شورها  ر�شخ  ما  باجلماعة، 

اال�شتخدام الذكي للغة الدميقراطية واالندماج ومكافحة العن�شرية.
االأوروبية  ال��دول  العديد من  تبنت  نف�شه،  الوقت  اأن��ه يف  اإىل  فيدينو  ولفت 

االإ�شالموية  واحلركات  للجماعة  انتقاداً  اأكر  املا�شيني مواقف  العامني  يف 
بقلق  ي�شعرون  ال�شيا�شية  م�شاربهم  اختالف  على  فاالأوروبيون  ع��ام،  ب�شكل 
االجتماعي  التما�شك  على  واأن�شطتها  اجلماعة  رواي���ات  تاأثر  من  متزايد 

واالندماج.
واأو�شح الدكتور لورينزو فيدينو باأن التحول االأوروبي من موقف الالمباالة 
جتاه جماعة االإخوان اإىل القلق من اأن�شطتها اليوم، يت�شح من خالل ثالثة 
عام،  ب�شكل  باالإ�شالموية  والوعي  العام  اخلطاب  م�شتوى  اأولها  م�شتويات، 
حيث يعرّب كبار امل�شوؤولني عن مواقف �شلبية جتاه اجلماعة، وثانيها م�شتوى 
التحقيقات اجلنائية والتدابر االإدارية املتخذة لتفكيك �شبكات االإخوان، اأما 
ثالثها فيت�شل باالإجراءات الهادفة اإىل وقف تدفق االأموال التي كانت �شبكات 

االإخوان االأوروبية ت�شتفيد منها.

يونيو"  30 بعد  �لتمدد  ��صرت�تيجية  "�آفاق 
الدرا�شات  معهد  يف  الربوفي�شور  ب���رودور  باتري�س  الدكتور  ناق�س  ب���دوره، 
الدينية يف جامعة مونرتيال بكندا يف ورقته "اآفاق ا�شرتاتيجية التمدد بعد 
"االإ�شالم  كتاب:  من  اخلام�س  بالف�شل  حديثه  يف  وا�شت�شهد  يونيو"،   30
ال�شيا�شي يف حقبة ما بعد الربيع العربي" الذي اأعده بالتعاون مع الدكتور 
ال�شيا�شي ورئي�س  االإ�شالم  درا�شات  الرئي�شي يف برنامج  الباحث  وائل �شالح 
وحدة متابعة االجتاهات املعرفية بالعامل يف "تريندز"، الذي �شُين�شر مطلع 

العام 2022.
وذكر برودور اأن اآفاق ا�شرتاتيجية التمدد بعد 30 يونيو تفتح املجال لثالثة 
ماآالت حمتملة لالإ�شالموية، وهي الرجوع اإىل االإ�شالموية ب�شكلها املبدئي 
�شة،  غ من كل مبادئها املوؤ�شِّ املتطرف، اأو حتولها اإىل اإ�شالموية ب�شكل جديد ُمفرَّ
االإ�شالمويني،  اأن  ب��رودور  باتري�س  الدكتور  ويعتقد  االإ�شالموية.  م��وت  اأو 
ب�شكلها  االإ�شالموية  اإىل  �شرجعون  امل�شلمني،  االإخ���وان  جماعة  وحت��دي��داً 
اإىل �شكل جديد من االإ�شالموية مفرغ من  اأو �شيتحولون  املبدئي املتطرف 
�شة، اأما على املدى الطويل، ف�شيوؤدي امل�شاران على االأرجح  كل مبادئها املوؤ�شِّ
حممد  الدكتور  تقدم  الندوة،  ختام  ويف  االإ�شالموية.  مبوت  ن�شميه  ما  اإىل 
عبداهلل العلي الرئي�س التنفيذي ملركز تريندز للبحوث واال�شت�شارات؛ ب�شكر 
امل�شاركني يف هذه الندوة على ما قدموه من معلومات مفيدة تهم عامل اليوم، 
اإىل  الندوات؛ فاإنه ي�شعى  النوعية من  اأن تريندز باختياره هذه  و�شدد على 

تقدمي املعرفة ال�شاملة للمجتمع و�شناع القرار.

بالتز�من مع �حتفالت �لدولة بعام �خلم�صني و�إجناز�ته

الأر�ضيف الوطني وال�ضوربون يخرجان الدفعة ال�ضاد�ضة من طلبة ال�ضهادة املهنية يف اإدارة الوثائق والأر�ضيف

 منتدى تريندز لالإ�صالم �ل�صيا�صي �لثاين يد�صن فعالياته بندوة: �لإخو�ن �مل�صلمون بني �لتمدد و�لرت�جع 

خرباء وباحثون: �ضعبية جماعة الإخوان تتال�ضى عامليًا ... وزوال التنظيم مرهون بقرار الدول احلا�ضنة لعنا�ضره

•• اأبوظبي-وام: 

وزيادة  لتو�شيع  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  خطة  مع    متا�شيا 
ن��ط��اق ال��ف��ح��و���ش��ات يف ال��دول��ة ب��ه��دف االك��ت�����ش��اف امل��ب��ك��ر وح�شر 
 "19  - "كوفيد  امل�����ش��ت��ج��د  ك���ورون���ا  ب��ف��رو���س  امل�����ش��اب��ة  احل����االت 
واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 290،301 
فح�س جديد خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف 

املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
وتو�شيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�شي  اإج���راءات  تكثيف    و�شاهم 
73 حالة  الك�شف عن  نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف 
خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفرو�س  جديدة  اإ�شابة 
الالزمة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��االت  وجميعها 

وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�شجلة 741،643 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�شابة نتيجة تداعيات االإ�شابة 
الدولة  يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  امل�شتجد،  كورونا  بفرو�س 
امل��ج��ت��م��ع عن  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ح��ال��ة.   واأع���رب���ت   2،145
ومتنياتها  املتوفني،  ل��ذوي  وموا�شاتها  تعازيها  وخال�س  اأ�شفها 
التعاون  باأفراد املجتمع  بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، مهيبة 
بالتباعد  واالل���ت���زام  بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية  اجل��ه��ات  م��ع 
الوزارة  اأعلنت  اجلميع.   كما  و�شالمة  ل�شحة  �شماناً  االجتماعي 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  مل�شابني  جديدة  حالة   90 �شفاء  عن 
تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س  من  التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد 
يكون  وبذلك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�شحية  الرعاية 

جمموع حاالت ال�شفاء 736،423 حالة.

ال�ضحة تعلن تقدمي 10,442 جرعة من  ال�ضحة جتري 290,301 فح�ص ك�ضف عن 73 اإ�ضابة جديدة بفريو�ص كورونا و90 حالة �ضفاء
لقاح كوفيد-19 خالل ال� 24 �ضاعة املا�ضية 

•• اأبوظبي-وام: 

من  جرعة   10،442 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
لقاح "كوفيد19-" خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع 
21،768،732 جرعة ومعدل  اأم�س  التي مت تقدميها حتى  اجلرعات 
توزيع اللقاح 220.10 جرعة لكل 100 �شخ�س. ياأتي ذلك متا�شيا مع 
خطة الوزارة لتوفر لقاح " كوفيد19-" و�شعياً اإىل الو�شول اإىل املناعة 
اأع��داد احلاالت  تقليل  �شت�شاعد يف  والتي  التطعيم  الناجتة عن  املكت�شبة 

وال�شيطرة على فرو�س "كوفيد19-".

�ضفري الدولة يقدم اأوراق اعتماده اإىل وزير خارجية ت�ضاد
•• اإجنامينا-وام:

قَدم �شعادة را�شد �شعيد ال�شام�شي ن�شخة من اأوراق اعتماده، اإىل معايل �شريف حممد زين وزير 
ال�شوؤون اخلارجية والتكامل االأفريقي والتعاون الدويل يف جمهورية ت�شاد، �شفراً لدولة االإمارات 
زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  حتيات  اللقاء  خالل  معاليه  اإىل  ال�شفر  �شعادة  ونقل  ت�شاد.  لدى 
التقدم  من  ت�شاد مزيداً  و�شعب  ، ومتنياته حلكومة  ال��دويل  والتعاون  وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل 
واالزدهار يف املجاالت كافة. واأكد �شعادته بذل كافة اجلهود لتو�شيع اآفاق التعاون يف املجاالت كافة، 
الوزير  معايل  حمل  جانبه  ومن  ال�شديقني.  وال�شعبني  البلدين  وطموحات  م�شالح  يحقق  مبا 
�شعادة ال�شفر حتياته اإىل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
، م�شيدا بالعالقات االأخوية الوطيدة التي تربط دولة االإمارات بت�شاد. واأعرب معاليه عن متنياته 
ل�شعادة ال�شفر بالتوفيق والنجاح يف مهام عمله، موؤكدا ا�شتعداد حكومة بالده لتقدمي كل الدعم 
لت�شهيل مهامه. وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س جماالت التعاون بني دولة االإم��ارات وجمهورية 

ت�شاد وبحث �شبل تعزيزها وتطويرها، مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة.
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•• دبي-وام:

 ، متيم  خلفان  �شاحي  الفريق  م��ع��ايل  ت��راأ���س 
ن��ائ��ب ال�����ش��رط��ة واالأم����ن ال��ع��ام ب��دب��ي ، رئي�س 
االجتماع   ، بالدولة  ال�شرطة  ق��ي��ادات  جمل�س 
م�شتوى  على  ال�شرطة  قيادات  ملجل�س  التا�شع 
عقد  ال���ذي  2021م،  اجل���اري  للعام  ال��دول��ة 
ب��ح�����ش��ور ع����دد م���ن ق�����ادة ال�شرطة  ب��ع��د  ع���ن 
وكبار ال�شباط وامل�شوؤولني يف وزارة الداخلية، 
الهامة  امل��وا���ش��ي��ع  م��ن  ع����دداً  املجل�س  ون��اق�����س 
معايل  واأ���ش��ار  اأعماله.  ج��دول  على  املطروحة 
النتيجة  اإىل  كلمته  يف  خلفان  �شاحي  الفريق 
بتحقيقها  االإم���ارات  دول��ة  عليها  التي ح�شلت 
املركز االأول يف جتوال ال�شكان لياًل مبفردهم، 
اأماناً  ال��ب��ل��دان  الأك���ر  ع��امل��ي��اً  الثانية  وامل��رت��ب��ة 
والنظام  ل��الأم��ن  ج��ال��وب  تقرير  لنتائج  وف��ق��اً 
ما  النتيجة  هذه  اأن  معاليه  واأك��د  2021م. 
ومتابعة  ت��وج��ي��ه��ات  ل���وال  تتحقق  اأن  ل��ه��ا  ك���ان 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق 
الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
االأم��ن��ي��ة يف  املنظومة  راأ����س  يقف على  ال���ذي   ،

الدولة، اإىل جانب كفاءة االأجهزة واالإجراءات 
املبذولة  ال�شرطة، واجلهود  االأمنية يف قيادات 
الدولة.  م�شتوى  على  االأم��ن  رج��ال  كافة  من 
وّث���م���ن ج��ه��ود ف��ري��ق ال��ع��م��ل ال����ذي ك���ان وراء 
اللواء  برئا�شة  الطيبة،  النتائج  ه��ذه  حتقيق 
العبيديل،  ال��رزاق  القدو�س عبد  الدكتور عبد 
والريادة  التميز  ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد 
يف �شرطة دبي، رئي�س الفريق التنفيذي بوزارة 

الوطنية  االأج��ن��دة  موؤ�شرات  ملتابعة  الداخلية 
جلان  اإىل  والوثائق  االأدل���ة  تقدمي  خ��الل  من 
هذه  حت��ق��ي��ق  اإىل  واأدت  ال���دول���ي���ة  ال��ت��ح��ك��ي��م 
نتائج  املجل�س  وا�شتعر�س  امل�شرفة.  النتيجة 
يف  ال�شرطة  مركز  تطبيق  ا�شتخدام  موؤ�شرات 
ت�شجيلها  مت  التي  ال��ب��الغ��ات  ون�شبة  هاتفك، 
امل��ب��ذول��ة من  ال��دول��ة، واجل��ه��ود  على م�شتوى 
من  بالدولة  ال�شرطة  قيادات  يف  املعنيني  قبل 

الفريق  به  اأم��ر  ال��ذي  امل�شتهدف  اأج��ل حتقيق 
اأال  نهيان، وهو  اآل  زاي��د  �شيف بن  ال�شيخ  �شمو 
ووجه  البالغات،  %64 من  الن�شبة عن  تقل 
بتوفر  متيم،  خلفان  �شاحي  الفريق  معايل 
كافة الت�شهيالت والربامج التي جتعل تطبيق 
اال�شتعمال  هاتفك" �شهل  يف  ال�شرطة  "مركز 
ويكفل للمراجع تقدمي البالغ ب�شال�شة وي�شر 
خالل  املجل�س  ا�شتعر�س  كما  ت��واج��د.  اأي��ن��م��ا 
االج��ت��م��اع ن��ت��ائ��ج امل��ج��ل�����س امل�����روري االحت����ادي 
للربع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام اجل����اري، ون��اق�����س ما 
مواعيد  توحيد  حول  تو�شيات  من  طرحه  مت 
ح��ظ��ر م���رور ال�����ش��اح��ن��ات يف ال�����ش��وارع وتنظيم 
لت�شببها  الدولة  م�شتوى  على  مرورها  حركة 
ب���االزدح���ام وال��ك��ث��ر م��ن احل�����وادث اخلطرة، 
يف  ال�شرطة  دوري��ات  تواجد  تكثيف  جانب  اإىل 
احلوادث  ومنع  االأم��ن  على  للحفاظ  ال�شوارع 
حاالت  الأية  واال�شتعداد  املرورية،  والتجاوزات 
كما  ال�شرطة.  رج���ال  ت��دخ��ل  ت�شتدعي  ط��ارئ��ة 
الهامة  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  ع���ددا  املجل�س  ناق�س 
املدرجة على جدول اأعماله، واتخذ التو�شيات 

الالزمة ب�شاأنها.

•• دبي -وام:

مع  تزامناً  لالبتكار2020-2019  دبي  موؤ�شر  نتائج  عن  دبي  غرفة  ك�شفت 
االأوىل  املرتبة  دبي  اإم��ارة  تبواأت  حيث  العاملية،  التجارة  غرف  ملوؤمتر  تنظيمها 
20 مدينة عاملية، فيما مت  اأف�شل  املوؤ�شر، واحتفظت مبكانتها �شمن  عربياً يف 
اإ�شافة �شبع مدن جديدة اإىل املدن امل�شمولة يف املوؤ�شر، لي�شل جمموعها اإىل 39 
العامل يف موؤ�شر  20 مدينة حول  اأف�شل  مدينة عاملية. وي��ربز حلول دبي بني 
وميالنو  و�شنغهاي  مدريد  غ��رار  على  رائ��دة  عاملية  م��دن  على  تفوقها  االبتكار 
اإذ ياأتي اإطالق التقرير يف وقت ُتظهر فيه دولة االإمارات  و�شاوباولو ومو�شكو، 
اإىل طبيعتها  عموماً، ودبي على وجه اخل�شو�س، جناحاً الفتاً يف عودة احلياة 
وحتقيق العديد من القطاعات معدالت منو قوية، تزامناً مع ا�شت�شافة االإمارة 
دبي"   2020 "اإك�شبو  غ��رار  على  مرموقة  مكانة  ذات  ك��ربى  عاملية  الأح���داث 

و"موؤمتر غرف التجارة العاملية".
التقرير  نتائج  اأن  دب��ي  غ��رف��ة  ع��ام  م��دي��ر  بوعميم،  م��ب��ارك  ���ش��ع��ادة حمد  واأك���د 
ال�شمو  لها �شاحب  و�شعه  ال��ذي  النهج  على  وثبات  بثقة  ت�شر  دبي  اأن  تربهن 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
توفره من  لالبتكار، مبا  متطوراً  عاملياً  تكون مركزاً  رعاه اهلل، كي  دبي،  حاكم 
بيئة داعمة واأطر تنظيمية وت�شريعات مرنة، وبنية حتتية بالغة التطور وغرها 
من العوامل التي توؤكد ا�شتحقاق دبي لهذه املكانة والتي ال تلبث اأن تتطور يف 
ال�شيخ حمدان بن حممد  �شوء روؤية وتوجيهات �شموه ومتابعة وت�شجيع �شمو 

بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، بتبني احللول واالأفكار املبدعة لت�شريع وترة 
العمل وحت�شني النتائج ورفع م�شتوى االأداء يف خمتلف القطاعات. وحتت عنوان 
املرونة واالبتكار"، اأو�شح التقرير ال�شادر عن  بتعزيز  مرهون  التعايف  "طريق 
م�شتويات  االأو�شط"  ال�شرق  �شي  دبليو  "بي  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  دب��ي  غرفة 
االبتكار التي و�شلت اإليها مدن العامل، ال�شيما خالل االأوقات التي هيمن عليها 
الغمو�س والتغيرات املت�شارعة. واأكد التقرير اأن تبادل املعارف واخلربات على 
املرحلة  متطلبات  ملواكبة  م�شى  وقت  اأي  من  اأهمية  اأك��ر  بات  العامل  م�شتوى 

اجلديدة على اأكمل وجه ممكن.
وجاء تقرير موؤ�شر دبي لالبتكار مبنياً على خم�س ركائز رئي�شية وهي: البنية 
التحتية؛ والتمويل؛ واحلكومة املرنة؛ وبيئة االأعمال؛ واملجتمع. واأظهرت دول 
منطقة ال�شرق االأو�شط يف املتو�شط اأداًء جيداً �شمن موؤ�شرات التقرير اخلم�شة، 
وبرزت اإىل الواجهة جهودها املبذولة لتعزيز كفاءة عمل حكوماتها الذكية. وحلت 
لالبتكار  دبي  موؤ�شر  املرنة �شمن  ركيزة احلكومة  يف  عاملياً   19 املرتبة  دبي يف 
وجاء  وميالنو.  ومو�شكو  و�شاوباولو  و�شنغهاي  بكني  مثل  م��دن  على  متقدمة 
ذلك نتيجة اجلهود التي بذلتها حكومتها الر�شيدة لتطوير مقومات مرونتها، 
وذلك عرب اإطالق املبادرات واال�شرتاتيجيات ال�شرورية يف هذا املجال على غرار 
اأطلقتها يف عام  التي  ت�شني"  الرقمية-البلوك  للتعامالت  دبي  "ا�شرتاتيجية 
املتقدمة، وجنحت منذ اإطالقها  التقنية  املجاالت  ريادتها يف  2019، مر�شخة 
با�شتخدام تقنيات البلوك ت�شني �شمن 24 تطبيقاً يف قطاعات خمتلفة. وت�شعى 
االإمارة للتحّول اإىل حكومة غر ورقية بالكامل، حيث جنحت 41 جهة حكومية 

يف تقلي�س ا�شتهالك الورق اإىل اأدنى احلدود يف الوقت الذي ت�شتكمل فيه جهودها 
لرقمنة خدماتها بالكامل بن�شبة %100. وجاءت دبي يف مرتبة متقدمة �شمن 
موؤ�شر البنية التحتية يف التقرير، وذلك بف�شل التزامها بتطوير البنية التحتية 
املنا�شبة الأعمال ال�شركات النا�شئة، وذلك من خالل تاأ�شي�س منظومة اقت�شادية 
وم�شّرعات  لالأبحاث  مركزاً  يحت�شن  للم�شتقبل" ال��ذي  دب��ي  "حي  يف  جديدة 
العميق  االلتزام  هذا  ومهد  امل�شتقبل.  اقت�شاد  ل��رواد  لالبتكار  وم�شاحة  اأعمال 
طريق االإمارة ال�شتقطاب اال�شتثمارات االأجنبية اإىل خمتلف قطاعات اأعمالها. 
وتبواأت دبي املركز الثالث ع�شر �شمن موؤ�شر التمويل يف التقرير، وذلك نتيجة 
الفر�س املالية الكثرة التي توفرها للم�شتثمرين. وكانت االإمارة قد حلت �شمن 
2019 �شمن فئة راأ�س املال اال�شتثماري بف�شل  املراكز االأربعة االأوىل يف عام 
العاملية  اال�شتثمارية  االأم���وال  روؤو����س  لدعم  حكومتها  قدمتها  التي  احل��واف��ز 
الراغبة بدخول اأ�شواق املنطقة، وتلك التي تتمتع بالفعل بح�شور فيها. وت�شم 
النا�شئة من خالل  ال�شركات  تاأ�شي�س  ال�شريبية ودعم  تلك احلوافز االإعفاءات 

توفر خمتلف اخلدمات املالية ال�شرورية الأعمالها.
اأتاحت  االأعمال، حيث  بيئة  اأي�شاً يف مرتبة متقدمة �شمن موؤ�شر  وج��اءت دبي 
كان  اأم���ر  وه��و   ،100% بن�شبة  التجارية  ل��الأع��م��ال  االأج��ان��ب  متلك  اإمكانية 
الذي  ال��ق��رار  لهذا  املتوقع  وم��ن  فقط.  احل��رة  املناطق  على  قبل  م��ن  مقت�شراً 
اأن يعود بالنفع على بيئة االأعمال املحلية،   2020 العام  التنفيذ يف  دخل حيز 
املحلية  امل��واه��ب  ج��ذب  من  اأج��ان��ب  مل�شتثمرين  اململوكة  ال�شركات  تتمكن  حيث 
واال�شتفادة من خدمات املوردين واملوارد االأخرى. وقد تزامنت هذه اخلطوة مع 

زيادة بن�شبة %13 يف تدفق اال�شتثمارات االأجنبية املبا�شرة اإىل االإمارة. وتبواأت 
الكبر  التنوع  نتيجة  وذل��ك  املجتمع،  موؤ�شر  يف  ع�شرة  اخلام�شة  املرتبة  دب��ي 
والراغبني  العمل  عن  والباحثني  للخرباء  مف�شلة  كوجهة  ومكانتها  ملجتمعها 
يف تاأ�شي�س ال�شركات والفر�س املتميزة الوفرة التي ت�شعها يف متناول اجلميع، 
الإدراكها لقيمة اخلربات واملوؤهالت العاملية، فيما جعل تبني قيم التنوع الثقايف 
واأ�شفى  فيها،  باالإقامة  والراغبني  للزوار  ِقبلًة  دبي  االجتماعي من  والت�شامح 
االإم���ارة.  يف  االبتكار  م�شتويات  ع��زز  ال��ذي  االأم���ر  جمتمعها  على  ك��ب��راً  تنوعاً 
واأو�شح التقرير اأن االأزمة ال�شحية واالقت�شادية العاملية االأخرة اأدت اإىل تغير 
طرق التفكر ومزاولة االأعمال، و�شرعت من وترة تبني التقنيات الرقمية يف 
معظم القطاعات حول العامل الذي �شهد ابتكارات ا�شتثنائية يف جماالت عديدة 
املدى  على  ويبدو  وغرها.  واالت�شاالت  اللوج�شتية  واخلدمات  التجزئة  مثل 
الطويل، اأن التطور التكنولوجي املت�شارع، الذي جاء ب�شبب اجلائحة، �شيغر من 

طريقة العي�س والعمل، ال �شيما يف املناطق احل�شرية.
وتت�شمن قائمة املدن اجلديدة التي اأ�شيفت للتقرير كاًل من: اأم�شرتدام وباكو 
وهامبورغ ومومباي و�شنجن وتل اأبيب وفيينا. ويغطي التقرير درا�شات حتليلية 
مف�شلة ت�شلط ال�شوء على التغرات اجلوهرية التي متت درا�شتها وفق موؤ�شرات 
معيارية رئي�شية. وتتميز هذه الن�شخة اأي�شاً بتناولها للعديد من اجلوانب ب�شكل 
اأكر تف�شياًل، لت�شيف على الن�شخ ال�شابقة ا�شتبيان راأي حول منظومة العمل 
يف  النظر  وجهات  من  االبتكار  حول  االآراء  ملعرفة  العامل  حول  عديدة  مدن  يف 

مدن خمتلفة.

•• اأبوظبي-وام: 

امل�شتقبل  قمة  جل�شات  "�شل�شلة  تعقد 
االفرتا�شية  ج��ل�����ش��ت��ه��ا  الرقمي" 
الرابعة يف 8 دي�شمرب املقبل مب�شاركة 
االأمن  وخ��رباء  املتحدثني  من  نخبة 
ال�شيرباين العامليني وممثلي اجلهات 
العامل.  اأن��ح��اء  جميع  من  احلكومية 
ت�شت�شيفها  ال���ت���ي  اجل��ل�����ش��ة  وت��ع��ق��د 
دائرة االإ�شناد احلكومي، ممثلة بهيئة 
تنظيمها  وت��ت��وىلَّ  الرقمية،  اأبوظبي 
ال�شرق  ف��ران��ك��ف��ورت  "مي�شي  ���ش��رك��ة 
"م�شتقبل  ع��ن��وان  حت��ت  االأو�شط"، 

لبحث  وت��ه��دف  ال�شيرباين"  االأم����ن 
االأمن  م�شهد  ت��ط��ورات  وا�شتك�شاف 
القليلة  ال�������ش���ن���وات  يف  ال�������ش���ي���رباين 

القادمة.
ال����دك����ت����ور حممد  �����ش����ع����ادة  واأع����������رب 
امل��دي��ر العام  ال��ع�����ش��ك��ر،  ع��ب��داحل��م��ي��د 
لهيئة اأبوظبي الرقمية، عن تطلعاته 
لتنظيم اجلل�شة الرابعة من "�شل�شلة 
جل�شات قمة امل�شتقبل الرقمي" التي 
ت�شت�شيفها هيئة اأبوظبي الرقمية يف 
انعقاد  ت�شبق  التي  التح�شرات  اإطار 
اإن  وق���ال:   .. الرقمي  امل�شتقبل  قمة 
الرقمي  للتحول  املت�شارعة  ال��وت��رة 

اإىل  اأدت  ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة  وت��ب��ن��ي 
البنية  تعزيز  و���ش��رورة  اأهمية  تزايد 
التحتية وحماية املعلومات احل�شا�شة 
احلكومية  ب����اجل����ه����ات  واخل����ا�����ش����ة 
واملتعاملني على حد �شواء، م�شيفاً اأن 
خماطر الهجمات املتزايدة هو الدافع 
الرئي�شي وراء تطوير منظومة االأمن 
عن  ف�شاًل  للحكومات،  ال�����ش��ي��رباين 
وتطوير  ل��ت��ح�����ش��ني  ال���دائ���م  ���ش��ع��ي��ه��ا 
والتي  بها،  اخلا�شة  الطوارئ  خطط 
ت�شتهدف معاجلة التهديدات النا�شئة 
ال�شيرباين،  اأم��ن��ه��ا  ت�����ش��ت��ه��دف  ال��ت��ي 
منظومتها  و�شالمة  مرونة  و�شمان 

اأعمالها  اجلل�شة  وت�شتهل  الرقمية. 
�شعادة  ي���ق���دم���ه  ت���ق���دمي���ي،  ب���ع���ر����س 
الدكتور حممد حمد الكويتي، رئي�س 
االأم������ن ال�����ش��ي��رباين حل��ك��وم��ة دول���ة 
االإمارات، يف حني �شت�شارك جمموعة 
م���ن خ����رباء االأم�����ن ال�����ش��ي��رباين من 
اإىل  واخل��ا���س،  احلكومي  القطاعني 
التكنولوجيا  رواد  م��ن  نخبة  ج��ان��ب 
بحث  خاللها  �شيتم  التي  اجلل�شة  يف 
اخلربات  وت��ب��ادل  االأف��ك��ار  ومناق�شة 
االبتكارات  على  واالط��الع  والتجارب 
اجلديدة يف هذا القطاع. كما يت�شمن 
نقا�شية حول مو�شوع  احلدث جل�شة 

ال�شيربانية  امل���خ���اط���ر  "مكافحة 
امل��ت��ن��ام��ي��ة وحت�����ش��ني م�����ش��ه��د االأم����ن 
اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  ح��ي��ث  ال�شيرباين"، 
وت�شورات  روؤى  امل�������ش���ارك���ون  ي���ق���دم 
توؤ�ش�س  اأن  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن  ج����دي����دة 
ل�شراكات دولية ت�شهم يف تعزيز االأمن 

ال�شيرباين على م�شتوى احلكومات.
و�شي�شم احلدث نخبة من املتحدثني 
الر�شميني واخلرباء والرواد يف جمال 

االأمن ال�شيرباين.
ومتّثل "�شل�شلة جل�شات قمة امل�شتقبل 
مثالية،  ت��ف��اع��ل��ي��ة  من�شة  الرقمي" 
املعلومات  ت���ب���ادل  خ��الل��ه��ا  م���ن  ي��ت��م 

احل�����ش��ري��ة واخل����ربات ال��وا���ش��ع��ة بني 
�شمن  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل����ا�����س، و�شط 
ا���ش��ت��ك�����ش��اف االجت�����اه�����ات اجل���دي���دة 
التقنيات  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  وال���ت���ط���ورات 
الرقمية، والتي ت�شهم يف اإعادة ت�شكيل 

امل�شتقبل.
���م ه�����ذه اجل���ل�������ش���ات يف اإط�����ار  وت���ن���ظَّ
الرقمي  امل�شتقبل  لقمة  التح�شرات 
22 و  ب��ني  اأب��وظ��ب��ي  ال��ت��ي �شتعقد يف 
حيث �شتتناول   ،2022 فرباير   23
���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن امل���و����ش���وع���ات ال����ب����ارزة، 
وهي؛  ال��ق��م��ة  حم�����اور  اإىل  ا����ش���ت���ن���اداً 

احلكومية"  اخل���دم���ات  "م�شتقبل 
"م�شتقبل  و  البيانات"  و"م�شتقبل 
االأم���ن  و"م�شتقبل  التكنولوجيا" 

ال�شيرباين".
حتت  ال��رق��م��ي  امل�شتقبل  قمة  وت��اأت��ي 
امل�شتقبل"،  ح��ك��وم��ة  "متكني  ���ش��ع��ار 
حققته  ال������ذي  ال���ن���ج���اح  ال���ش��ت��ك��م��ال 
يف  ان��ع��ق��دت  وال��ت��ي  االأوىل،  الن�شخة 
2019، وهي تهدف  اأبوظبي يف عام 
وال�����ش��راك��ات بني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل 
القطاعني العام واخلا�س، مبا ميّكن 
احل��ك��وم��ات ح��ول ال��ع��امل م��ن تقدمي 
مدفوعة  احلكومية،  اخلدمات  اأرق��ى 

الرقمية،  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م��ن  مبجموعة 
احلالية  االح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي 
واملجتمعات  ل��ل��م��واط��ن��ني  وال��ن��ا���ش��ئ��ة 

وال�شركات.

•• ال�شارقة-الفجر:

���ش��ه��د ال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب��ن حم��م��د بن 
خالد القا�شمي، رئي�س جمل�س اإدارة 
،احلفل  اخل��ري��ة  ال�����ش��ارق��ة  جمعية 
القا�شمية   اجل��ام��ع��ة  نظمته  ال���ذي 
بعام  ال����دول����ة  اح���ت���ف���االت  اإط������ار  يف 

اخلم�شني .
متنوعة  ف���ق���رات  احل���ف���ل  وت�����ش��م��ن 
ا�شتثنائية  وفخر  عز  دالالت  حملت 
القا�شمية  اجلامعة  طلبة  بها  ع��رّب 
لقيام  بعام اخلم�شني  احتفائهم  عن 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
وع��ر���ش��ت ف��ي��ه ج���وان���ب م���ن نه�شة 
الدولة واإجنازاتها يف العقود املا�شية 
�شعادة  االحتفال  ح�شر  االآن.  حتى 
االأ�شتاذ الدكتور عواد اخللف القائم 
القا�شمية  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ب��اأع��م��ال 
االأكادميية  ال��ه��ي��ئ��ت��ني:  واأع�������ش���اء 
واالإداري������ة ب��اجل��ام��ع��ة ول��ف��ي��ف كبر 
امل��دع��وي��ن واحل�����ش��ور والطلبة  م��ن 
ال������ذي ت���و����ش���ح���وا ج��م��ي��ع��ا ب���اأع���الم 

االإم����������������ارات. ب����������داأت االح����ت����ف����االت 
مب�����ش��رة ل��ل��ط��ل��ب��ة ت��ق��دم��ه��ا موكب 
النارية،  ل��ل��دراج��ات  ال�شعادة  ف��ري��ق 
ال�شالم  الع�شكرية  ال��ف��رق��ة  وع���زف 
اأ�شاتذة  للم�شرة  وان�شم  الوطني، 
و�شهدت  وال���������ش����ي����وف.   اجل���ام���ع���ة 
املتاحف، ثم  امل�شرة انطالق حافلة 

الرتاثية  القرية  اأجنحة  وقفاٍت مع 
الأجنحة  اإ�شافة  اليدوية،  واحل��رف 
ومعار�شهم  وال��ط��ال��ب��ات  ال���ط���الب 
العر�س  قاعات  يف  امل�شاحبة  الفنية 

يف مدخل م�شرح اجلامعة. 
وت�������ش���م���ن ال����ربن����ام����ج االح���ت���ف���ايل 
وال�شور  الت�شكيلية  للفنون  معر�شا 

اإن����ت����اج طلبة  ال���ف���وت���وغ���راف���ي���ة م���ن 
اإىل  باالإ�شافة   ، املوهوبني  اجلامعة 
عر�س لوحات يف حب االإم��ارات من 
خالل الركن الرتاثي ال�شعبي الذي 
االإماراتي،  ال��رتاث  اأ�شالة  عن  عرب 
للزي  ب���ع���ر����س  امل���ع���ر����س  ����ن  ت����زيَّ و 
االأ�شر  وقدمت  ال�شعبي.  االإم��ارات��ي 

باالإ�شافة  ال�شعبيَة  االأكالت  املنتجة 
اإىل عر�س االأدوات الرتاثية القدمية 
وا�شتخداماتها، عالوة على ما قدمه 
نادي ال�شارقة لل�شقارين من عر�س 
الأدوات ال�شيد.  ويف م�شرح اجلامعة 
افتتحت  م��ت��ن��وع��ة  ف����ق����رات  ك���ان���ت 
ب���ت���الوة ع���ط���رة الآي������ات م���ن الذكر 

وثائقي  ب��ف��ي��ل��م  واأت���ب���ع���ت  احل��ك��ي��م، 
ت��ط��ور م�شرة االحت����اد. وعقب  ع��ن 
الدكتور  االأ���ش��ت��اذ  �شعادة  األ��ق��ى  ذل��ك 
مدير  ب��اأع��م��ال  القائم  اخللف  ع��واد 
اأ�شمى  ف��ي��ه��ا  رف����ع  ك��ل��م��ة  اجل���ام���ع���ة 
اإىل مقام  والتربيكات  التهاين  اآي��ات 
ال�����ش��ي��خ خليفة بن  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه 
االأم����ني،  ع��ه��ده  وويل  ون��ائ��ب��ه  اهلل، 
واإخ��وان��ه حكام االإم����ارات،  و�شاحب 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
ال�����ش��ارق��ة، مبنا�شبة  ح��اك��م  االأع���ل���ى 
، واأ�شار  الذكرى اخلم�شني لالحتاد 

يف كلمته اإىل ما حتمله تلك املنا�شبة 
تبهر  واإرادة  حتققت،  اإجن����ازات  م��ن 
العامل مبكانة االإم��ارات وريادتها يف 
جمال التنمية ال�شاملة التي اأحدثت 
يف  م��وؤث��رة  وب�شمات  نوعية  ق��ف��زات 
طلبة  ق��دم  بعدها  امليادين.  خمتلف 
العلمي  لالإبداع  االأمريكية  املدر�شة 
اأن�شودة  اأن���غ���ام  ع��ل��ى  ���ش��ائ��ًق��ا  ع��ر���ش��ا 
اأفراد الوطن  وطنية معربة تناولت 
االأ�شتاذ  ق���دم  وب��ع��ده��ا  ب���اإجن���ازات���ه. 
ال��دك��ت��ور خ��ل��ي��ل ال���رف���وع م���ن ق�شم 
اللغة العربية يف اجلامعة ق�شيدتني 
عاًما"  "خم�شني  بعنوان  �شعريتني 
و" القا�شمية من نور الهدى ُن�ِشَجت 
االإم����ارات����ي  ال��ف��ن��ان  ت���األ���ق  ك��م��ا   ."
وطنية  باأغنية  العبيديل  اإب��راه��ي��م 
يف ع�شق االإم��ارات. ويف ختام احلفل 
ك����رم ال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن حم��م��د بن 
الدكتور  واالأ���ش��ت��اذ  القا�شمي  خ��ال��د 
باحلفل   امل�������ش���ارك���ني  اخل���ل���ف  ع�����واد 
�شوؤون  عمادة  مب�شابقات  والفائزين 

الطلبة يف تلك  املنا�شبة املجيدة.

حافظت على مكانتها بني �أف�صل 20 مدينة عاملية يف �لبتكار

دبي الأوىل عربيًا يف موؤ�ضر البتكار ومتفوقة يف ركائز احلكومة املرنة والبنية التحتية

�ضاحي خلفان يرتاأ�ص اجتماع جمل�ص قيادات ال�ضرطة على م�ضتوى الدولة

ال�ضيخ �ضقر بن حممد بن خالد القا�ضمي ي�ضهد احتفالت اجلامعة القا�ضمية بعام اخلم�ضني لقيام دولة الإمارات  

•• الفجرية -وام:

ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
والتقنية  العلوم  جامعة  احتفاالت   ، الفجرة  عهد  ويل 
الوطني  باليوم  الدولة  احتفاالت  مع  تزامًنا  بالفجرة، 

ال�50.
و�شهد االحتفال اإىل جانب �شموه، ال�شيخ املهند�س حممد 
دائ���رة احلكومة  ع��ام  م��دي��ر  ال�شرقي  �شيف  ب��ن  ب��ن حمد 
االإلكرتونية بالفجرة، وال�شيخ عبداهلل بن حمد بن �شيف 
واللياقة  االأج�شام  لبناء  االإم���ارات  احت��اد  رئي�س  ال�شرقي 
ال�شرقي،  ب��ن �شيف  ب��ن ح��م��د  اأح��م��د  ال��ب��دن��ي��ة، وال�����ش��ي��خ 
ومعايل �شعيد حممد الرقباين امل�شت�شار اخلا�س ل�شاحب 

ال�شمو حاكم الفجرة.
الع�شكرية،  املو�شيقية  الفرقة  م�شاركة  احلفل  وت�شمن 
ا للك�ّشافة، وفلكلورات �شعبية اأداها عدد من طلبة  وعر�شً
مباهج  عن  تعبًرا  وطنية  ق�شيدة  األقيت  كما  امل��دار���س، 
احتفال الدولة باليوبيل الذهبي. وجتّول �شمو ويل عهد 
الفجرة يف املعر�س الذي احتوى اأعمااًل ولوحات لطلبة 
الذكية،  وتطبيقاتها  اجلامعة  م�شاريع  واأب��رز  اجلامعة، 
ورك���ًن���ا ل���ل���رتاث ال�����ش��ع��ب��ي وامل�����ش��غ��والت ال���ي���دوي���ة. ح�شر 
االحتفال .. �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو ويل 
مدير  النور  اأب��و  علي  الدكتور  اال�شتاذ  و  الفجرة،  عهد 
امل�شوؤولني  من  وع��دد  بالفجرة  والتقنية  العلوم  جامعة 
واملدراء بالفجرة، واأع�شاء الهيئة التدري�شية باجلامعة.

حممد ال�ضرقي ي�ضهد احتفالت جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية باليوم الوطني ال� 50

•• اأبوظبي-وام: 

امل�شت�شار  ق��رق��ا���س،  حممد  اأن���ور  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  التقى 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة اليوم، 
�شعادة  دول��ة،  وزي��ر  امل��رر  �شاهني  وبح�شور معايل خليفة 
علي باقري كني نائب وزير اخلارجية االإيراين لل�شوؤون 
اإىل دولة  �شعادته  زي��ارة يجريها  ال�شيا�شية، وذلك خالل 
االإمارات  ب��ني  العالقات  بحث  اللقاء  وت��ن��اول  االإم����ارات. 

وتاأكيد  االإ�شالمية،  اإي���ران  وجمهورية  املتحدة  العربية 
اأ�شا�س ح�شن اجلوار  اأهمية تعزيزها على  اجلانبني على 
والعمل  امل�شرتكة،  امل�شالح  اإط���ار  يف  املتبادل  واالح���رتام 
املنطقة،  اال�شتقرار واالزده��ار يف  املزيد من  على حتقيق 
البلدين  بني  والتجاربة  االقت�شادية  العالقات  وتنمية 

اجلارين.
كما تناول اللقاء بحث التطورات االإقليمية والدولية ذات 

االهتمام امل�شرتك.

قرقا�ص واملرر يلتقيان نائب وزير اخلارجية الإيراين

قمة امل�ضتقبل الرقمي تبحث م�ضتقبل الأمن ال�ضيرباين
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات لالأورام و اأ�ضرتازينيكا تطلقان برناجما للتوعية ب�ضرطان الرئة

•• دبي-وام: 

"اأ�شرتازينيكا"  �شركة  بالتعاون مع  ل��الأورام  االإم��ارات  اأطلقت جمعية 
تد�شني  خ��الل  م��ن  اجل���اري  نوفمرب  ال��رئ��ة  ب�شرطان  التوعية  �شهر 
توعية  حملة  واإط��الق  الرئة"  �شرطان  �شد  "معا  الوطني  الربنامج 
على  نتغلب  ب��االأم��ل  "واجه  �شعار  حت��ت  ال��دول��ة  م�شتوى  على  ع��ام��ة 
بدبي  ال�شحة  وهيئة  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اخلوف" برعاية 

وجمعية االإمارات لطب وجراحة ال�شدر وجمعية االإمارات الطبية.
الربنامج  حت��ت  اخلوف"  على  نتغلب  ب��االأم��ل  "واجه  حملة  وت��ن��درج 
الوطني الذي يحمل عنوان "معا �شد �شرطان الرئة" وهو عبارة عن 
"اأ�شرتازينيكا" لتعزيز  و�شركة  ل��الأورام  االإم��ارات  �شراكة بني جمعية 

املتمثل يف  الهدف  مع  الرئة متا�شياً  ل�شرطان  املبكر  االإكت�شاف  فر�س 
احلد من وفيات ال�شرطان على م�شتوى الدولة.

جمعية  رئي�س  االأورام  ا�شت�شاري  ال�شام�شي  حميد  الربوفي�شور  واأك��د 
االإمارات جمعية االإمارات لالأورام االإلتزام اجلاد اإزاء االرتقاء مب�شتوى 
رعاية مر�شى ال�شرطان يف االإمارات ..منوها اإىل اأن �شرطان الرئة يعد 
للن�شاء يف  رئي�شي  �شبب  وراب��ع  الرجال  للوفاة بني  رئي�شي  �شبب  ثاين 

دولة االإمارات.
واأعرب عن التطلع اإىل خف�س هذا الرقم من خالل ت�شجيع االأ�شخا�س 
على اإجراء الفح�س يف وقت مبكر من خالل زيادة الوعي ..م�شرا اإىل 
اأكر يجب  اأو  �شنوات   10 اأو يدخن ملدة  ال�شخ�س مدخناً  اإذا كان  اأنه 
املقطعية  باالأ�شعة  ال�شدر  فح�س  اإج���راء  وطلب  الطبيب  زي��ارة  عليه 

..وقال اإن �شرطان الرئة قابل جداً لل�شفاء اإذا مت ت�شخي�شه يف مراحله 
املبكرة.

بدورة عرب �شامل حممد بن الحج من هيئة ال�شحة بدبي عن الفخر 
بدعم حملة �شرطان الرئة متا�شيا مع االأجندة الوطنية حلكومة دولة 
اإدارة ال�شرطان وتقليل الوفيات الناجمة عنه على  االإم��ارات لتح�شني 

م�شتوى الدولة.
من جهته اأكد بيرت روؤوف مدير وحدة اأعمال االأورامفي "اأ�شرتازينيكا" 
مبنطقة اخلليج العربي اأهمية الت�شخي�س املبكر وت�شجيع االأفراد على 
املراحل  يف  ال��رئ��ة  �شرطان  اكت�شاف  عند  اأن��ه  حيث  ب�شحته  االهتمام 
املر�شى  نتائج عالج  اإىل حت�شني  ي��وؤدي  اأن  �شاأنه  ف��اإن ذلك من  املبكرة 

واإبعاد املخاطر الفتاكة للمر�س.

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �شعادة الدكتور اأدريان مات�شيالرو 
���ش��ف��ر روم����ان����ي����ا ل�����دى ال�����دول�����ة اأن 
كل  ف��������اق  دب��������ي   2020 اإك���������ش����ب����و 
الزوار  اأع����داد  �شعيد  على  التوقعات 
واال�شت�شافة،  التنظيم  واحرتافية   ،
وكذلك   ، امل�����ش��اح��ب��ة  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
التي  للم�شتقبل  اال�شت�شرافية  الروؤية 
اأجنحته،  خمتلف  خالل  من  يقدمها 
هذا  اأم��ام  طويال  التاريخ  �شيتوقف  و 
احلدث اال�شتثنائي يف م�شرة معر�س 
الظروف  و يف ظل  التاريخية،  اإك�شبو 
ال��ت��ي اأق��ي��م ف��ي��ه��ا، واالإجن�������ازات التي 
التفاوؤل  ور���ش��ال��ة  ويحققها،  حققها 
للعامل  وج��ه��ه��ا  ال���ت���ي  واالط���م���ئ���ن���ان 
ب���ع���د ف�����رتة ل��ي�����ش��ت ب��ال��ق�����ش��رة من 
االإغ������الق واالإج���������راءات االح���رتازي���ة 
التي �شيطرت على معظم دول العامل، 
خا�شة اإذا علمنا اأن هناك اأعداد كبرة 
تنتظر  العامل  دول  كل  يف  النا�س  من 
املعر�س  وتتابع  دبي  اإىل  لتاأتي  دورها 
وت�شتعر�س  احل���دث  قلب  م��ن  املبهر 
جم��االت االإب���داع واالإل��ه��ام فيه. وقال 
مات�شيالرو يف ت�شريحات لوكالة اأنباء 
االإمارات على هام�س ح�شوره جلانب 
العاملية  اأبوظبي  بطولة  فعاليات  من 
على  �شاهد  اأن��ه  اجلوجيت�شو  ملحرتيف 
ج����زء م���ن ن��ه�����ش��ة ومت��ي��ز االإم�������ارات، 
�شنوات   9 ال�����  ف��ي��ه��ا ط����وال  ل���وج���وده 
ومتابعته  ل���ب���الده،  ���ش��ف��را  االأخ�����رة 
القطاعات،  ك��ل  يف  االإجن����ازات  حلجم 
وحالة النهو�س املت�شارعة وامل�شتدامة 
تراعي  ���ش��ام��ل��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وف����ق 
و  واالجتماعية  االقت�شادية  اجلوانب 
غرها، وتعزز قيم ال�شالم والت�شامح 
واالبتكار واالأخوة االإن�شانية والتعاي�س 

امل�شرتك.
و قال مات�شيالرو: تربطني باالإمارات 
و���ش��ع��ب��ه��ا ع����الق����ة ق����وي����ة، واأن��������ا من 
متلك  ع�شرية  ك��دول��ة  بها  املعجبني 
ثاقبة  وروؤي�������ة  احل����داث����ة  اأدوات  ك���ل 
حتافظ  الوقت  نف�س  ويف  للم�شتقبل، 
كما  وقيمها،  وعاداتها  تقاليدها  على 
انها منفتحة على كل الدول االأخرى 
يف ال���ع���امل، ت���وؤث���ر ف��ي��ه��ا وت��ت��اأث��ر بها، 
الناجحة،  ال��ت��ج��ارب  معها  وتت�شارك 
وجتربتها  اخل��ا���س  منوذجها  وت��ق��دم 
والنمو  التطور  �شعيد  على  اخلا�شة 
املجمل  ويف  ل��الإع��ج��اب،  ي��دع��و  ب�شكل 
فاإن 50 عاما يف عمر ال�شعوب والدول 
االإمارات  ولكن  طويلة،  ف��رتة  لي�شت 
جنحت يف 50 عاما اأن ت�شنع ما ي�شبه 
والتاأ�شي�س  البناء  معاير  يف  املعجزة 
واالزدهار  والنمو  واالنفتاح  والتطور 

القوة  وتعزيز  ال�شراكات،  ج�شور  ومد 
الناعمة يف كل قارات العامل، واالإبداع 
يف كثر من اأ�شاليب االإدارة احلديثة، 
وهو  ج��دا  مهم  عن�شر  اإىل  باالإ�شافة 
املقيمني  ولكل  ل�شعبها  احلياة  ج��ودة 

بها.
وبطولة  ب��ال��ري��ا���ش��ة  ع��الق��ت��ه  وع����ن 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو 
الريا�شة  اح����ب  م��ات�����ش��ي��الرو:  ق����ال 
دائم  ب�شكل  امل�����ش��ي  ري��ا���ش��ة  واأم���ار����س 
البدنية،  ل���ي���اق���ت���ي  ع���ل���ى  الأح�����اف�����ظ 
الأنني  ال���ب���ط���ول���ة  ه�����ذه  اإىل  وج���ئ���ت 
�شنوات،   6 منذ  معتاد على ح�شورها 
معاير  م��ن  معيار  يل  بالن�شبة  وه��ي 
وموؤ�شرات قيا�س االأداء يف تطور دولة 
االإمارات، فهناك اجلديد الذي تقدمه 
جديدة،  ن�شخة  ك��ل  يف  البطولة  تلك 
واالحرتافية  االإبهار  حيث  من  �شواء 

عدد  وزي���ادة  ات�شاع  يف  اأو  التنظيم،  يف 
ال����دول امل�����ش��ارك��ة، اأو يف ال��ت��ج��دي��د يف 
اللوائح والقوانني، اأو يف اآليات تطبيق 
االإجراءات االحرتازية والوقائية على 
الالعبني وكافة امل�شاركني، علما انها 
املرة االأوىل يف العامل التي يقام فيها 
حدث ريا�شي بال�شاالت بعد اجلائحة 
اآالف العبا   4 اك��ر من  ان يجتمع  و 
والعبة يف مكان واحد بريا�شة قتالية 
يف ظ���ل ح�����ش��ور ج��م��اه��ري، حقيقة 
ه��ذا اأم���ر ال ي�����ش��دق، االإم�����ارات تقدم 
اأع�شاء  �شاألت  دائما اجلديد، وعندما 
منتخب رومانيا امل�شاركني يف البطولة 
وجدتهم را�شون متاما عن كل االأمور 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اال���ش��ت�����ش��اف��ة واالإق����ام����ة 
�شعداء  ه��م  و  وامل�شاركة،  والتنقالت، 
املفعمة  االأج������واء  ت��ل��ك  ب��ال��ت��واج��د يف 
ومنح  وال��ت��ف��اوؤل  والبهجة  باحليوية 
من  طويلة  ف��رتة  بعد  للعامل  االأم���ل 
الكثر من دول  الركود واالغ��الق يف 
كج�شر  الريا�شة  قيمة  وع��ن  ال��ع��امل. 
من ج�شور التوا�شل بني ال�شعوب قال 
اأنواع  من  نوع  الريا�شة  مات�شيالرو: 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ال��ن��اع��م��ة ال��ت��ي متلك 
ك���ل احلواجز  ال���ق���درة ع��ل��ى اخ�����رتاق 
كانت  واإن  وال��دول حتى  ال�شعوب  بني 
ال�شيا�شية  اخل���الف���ات  ب��ع�����س  ه��ن��اك 
بني  االأيدولوجية  او  االقت�شادية  اأو 
تكون  ان  للريا�شة  مي��ك��ن  ال�����ش��ع��وب، 
امل����دخ����ل ل���ت���ج���اوز ت���ل���ك اخل����الف����ات، 
وال�شراكة  التعاون  م��ن  ج�شور  وب��ن��اء 
ال�شتعادة الثقة بني الدول وال�شعوب، 
فاإنها  لالإمارات  متابعتي  ومن خالل 
ت��ع��ت��رب من���وذج���ا ع��امل��ي��ا ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ا يف 
لتقوية  الريا�شة  دبلوما�شية  ا�شتثمار 
ج�شور الرتابط والتعاون مع خمتلف 
دول العامل من خالل تنظيم بطوالت 

الفرو�شية واجلوجيت�شو داخل الدولة 
وق������ارات  ال����ع����امل  دول  خم��ت��ل��ف  ويف 
اأي�شا، الريا�شة لغة عاملية كل  العامل 
ال�شعوب تتحدثها، وتفهمها وتتعاطى 
م���ع ب��ع�����ش��ه��ا م���ن خ��الل��ه��ا، ك��م��ا اأنها 
العمل  مثل  القيم  م��ن  الكثر  متلك 
والت�شحية  وال�����ش��ج��اع��ة  اجل���م���اع���ي 
واالن�����ش��ب��اط واح����رتام االآخ����ر، وكلها 
���ش��ال��ح تدعيم  ال��ن��ه��اي��ة يف  ت�����ش��ب يف 

العالقات الدولية.
وعن العالقات بني االإمارات ورومانيا 
العالقات  ال�شفر:  قال  يراها  وكيف 
منو  وهناك  الدولتني  بني  منوذجية 
والتعاون  ال�����ش��راك��ات  ك��ل  يف  م�شتدام 
بني البلدين يف كافة املجاالت، واأعمل 
دائما على اكت�شاف اآفاق جديدة للعمل 
كل  و�شاأبذل  املنافع،  وتبادل  امل�شرتك 
العالقات،  تلك  لتنمية  و�شعي  يف  م��ا 
ولدينا الكثر من الفر�س التي ميكن 

اأن ن�شتثمرها معا.
ومتى  العربية  باللغة  عالقته  وع��ن 
قال  فيها  وراأي�����ه  ومل����اذا  يتعلمها  ب���داأ 
اللغة  ت��ع��ل��م  يف  ب�����داأت  م��ات�����ش��ي��الرو: 
ال��ع��رب��ي��ة ودرا���ش��ت��ه��ا م��ن��ذ ك��ن��ت طالبا 
حيث  برومانيا،  الثانوية  املرحلة  يف 
الطبة  ع��دد من  الف�شل  ك��ان معي يف 
معجبا  وك���ن���ت  االأ�����ش����دق����اء،  ال���ع���رب 
بلغتهم، وطلبت ان اتعلمها منذ اأكر 
من 30 عاما ، ومنذ ذلك احلني واأنا 
العربية  واحت���دث  واأتعلمها  اأدر���ش��ه��ا 
الف�شحى االآن بطالقة، ودرا�شتي لها 
مهمة  العربية  اللغة  الأن  تتوقف،  ال 
جدا لالإن�شانية ب�شكل عام، الأنها لغة 
ح�شارة ولغة دين �شماوي، هي لي�شت 
العقل كيف يفكر  تعلم  �شهلة، ولكنها 
امر  وه��ذا  منتظمة  منطقة  بطريقة 

جيد.

•• دبي -وام:

اأك������دت م���ع���ايل ج��م��ي��ل��ة ب��ن��ت �شامل 
ل�شوؤون  املهري وزيرة دولة  م�شبح 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��ع��ام  التعليم 
املدر�شي،  للتعليم  االإمارات  موؤ�ش�شة 
ي�شكل  دبي"   2020 "اإك�شبو  اأّن 
ن��ق��ل��ة م��ع��رف��ي��ة ف���ري���دة م���ن نوعها 
اب���ت���ك���ارات وثقافات  م���ن  ي���وف���ره  مل���ا 

وجتارب متنوعة.
و قامت معاليها بجولة تعريفية يف 
�شعادة  برفقة  املتحدة  اململكة  جناح 
باتريك مودي �شفر اململكة املتحدة 
نائب  ل���ورا فولكرن  و  ال��دول��ة  ل��دى 

املفو�س العام يف اجلناح.
وقالت اإّن جناح اململكة املتحدة ي�شرح 
اآلية نقل ال�شلع واملوارد جلميع اأنحاء 
العامل و دور التكنولوجيا واالبتكار 

يف دفع عجلة التطور مل�شتقبل اأكر 
ا�شتدامة .. معتربة اأن اجلناح مكان 

ويعطي  واالأف��ك��ار  الثقافات  ال��ت��ق��اء 
باأهمية  ل���ل���زائ���ر  ج��م��اع��ي��ة  ر����ش���ال���ة 

التغر والذكاء اال�شطناعي.
من جهته قال املفو�س العام للمملكة 

الرتحيب  ي�����ش��ع��دن��ا   "  : امل���ت���ح���دة 
املتحدة  اململكة  ج��ن��اح  يف  مبعاليها 
وم�شاركة كيفية �شنع االبتكارات من 
الرتكيز  و  م�شرتك  م�شتقبل  اأج��ل 
ع��ل��ى ال���ذك���اء اال���ش��ط��ن��اع��ي و كيف 
ميكن لتكنولوجيا امل�شتقبل اأن تكون 
اال�شطناعي  الذكاء  دور  و  اإبداعية 
جناح  وي��ع��ت��رب  حياتنا  يف  واأه��م��ي��ت��ه 
امل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة م�����ش��ت��وح��ى من 
�شتيفن  ال���راح���ل  ال���ع���امِل  م�����ش��روع 
هوكينغ الذي يدعو اإىل االبتكار من 
وا�شتك�شاف  م�شرتك  م�شتقبل  اأج��ل 
الف�شاء  بالتجارة يف  ب��دءاً  �شيء  كل 

وو�شواًل اإىل الذكاء اال�شطناعي".
بنني  ج���ن���اح  م��ع��ال��ي��ه��ا  زارت  ك���م���ا 
واحلداثة  االأ���ش��ال��ة  ببلد  امل��ع��روف��ة 
االأ�شا�شيني  العاملني  على  للتعرف 
الزراعة  وهما  الدولة  هذه  ن�شاأة  يف 

وال��ث��ق��اف��ة وت��ع��رف��ت خ��الل��ه��ا على 
واأن�شطة  والتاريخي  الثقايف  اإرث��ه��ا 

التنمية امل�شتدامة يف املنطقة.
واأ�����ش����ادت م��ع��ال��ي��ه��ا ب��ال��رتك��ي��ز على 
امل�����راأة يف اجل��ن��اح ح��ي��ث حتظى  دور 
الثقايف  االإرث  يف  حم�����وري  ب�����دور 
الأّنها  لي�س  بنني  لدولة  والتاريخي 
الأّنها  ب���ل  ف��ح�����ش��ب  امل��ج��ت��م��ع  ع���م���اد 
كانت يف �شفوف املحاربني العظماء 
مبملكة داهومي التي �شكلت الكيان 

االأ�شا�شي الرئي�شي يف املنطقة.
لكل  �شكرها  ع��ن  معاليها  واأع��رب��ت 
م���ن ���ش��اه��م يف ج��ع��ل اجل���ن���اح يبدو 
وك���اأّن���ن���ا يف دول����ة ب��ن��ني، م���ن خالل 
الثقافة  واكت�شاف  االألعاب  ممار�شة 
املنحوتات  بع�س  وروؤي����ة  البنينية، 
من  امل�����ش��ن��وع��ة  امللكية  واالأغ���را����س 

اخل�شب واملعدن.

بزيارات  قامت  ق��د  معاليها  وك��ان��ت 
عديدة اإىل اإك�شبو 2020 دبي منذ 
من  ع��دداً  تفقدت خاللها  انطالقه 

امل�����ش��ارك��ة واطلعت  ال����دول  اأج��ن��ح��ة 
تاأتي من  التي  الدول  ابتكارات  على 

ثقافات وبيئات خمتلفة.

•• اأبوظبي - وام: 

اأبوظبي  م��وان��ئ  جمموعة  وق��ع��ت 
زايد  موؤ�ش�شة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
العليا الأ�شحاب الهمم بهدف دعم 
م�شاعدة  اإىل  ال��رام��ي��ة  ج��ه��وده��ا 
اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
حتقيق تطلعاتهم وامل�شاهمة ب�شكل 
فاعل يف التنمية االجتماعية. وقع 
مذكرة التفاهم عن موؤ�ش�شة زايد 
�شعادة  ال��ه��م��م  الأ����ش���ح���اب  ال��ع��ل��ي��ا 
احلميدان،  ال��ع��ايل  ع��ب��د  ع��ب��داهلل 
االأم�����ني ال���ع���ام ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة؛ وعن 
الكابنت  اأبوظبي  جمموعة موانئ 
الرئي�س  ال�شام�شي،  جمعة  حممد 
الرئي�شي  امل��ب��ن��ى  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ب��ح�����ش��ور ع�����دد من 

امل�شوؤولني من املوؤ�ش�شتني.
اأبوظبي  م��وان��ئ  جمموعة  وت��ق��وم 
بتوفر  ال���ت���ع���اون  ه�����ذا  مب���وج���ب 
وجهتها  يف  بالكامل  جمهز  متجر 

الرتفيهية املتميزة "مر�شى مينا" 
املوؤ�ش�شة  ت�����ش��رف  حت���ت  وت�����ش��ع��ه 
لتتيح من خالله الأ�شحاب الهمم 
التجارية.  م��ن��ت��ج��ات��ه��م  ع���ر����س 
ك��م��ا تعمل ب��واب��ة امل��ق��ط��ع، ال���ذراع 
اأبوظبي  موانئ  ملجموعة  الرقمي 
مبن�شة  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ت����زوي����د  ع���ل���ى 
اب���ت���ك���ار ال���ت���ي مت ت���ط���وي���ره���ا من 
وتطبيق  ودرا���ش��ة  ا�شتقطاب  اأج��ل 
املبتكرة  وامل����ق����رتح����ات  االأف�����ك�����ار 
وجميع  وامل��ت��ع��ام��ل��ني  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
اأ���ش��ح��اب ال��ع��الق��ة، وال��ت��ي اأنتجت 
حتويل  مت  املبتكرة،  االأف��ك��ار  اآالف 
ناجحة  م�شاريع  اإىل  منها  العديد 

من بينها م�شروع "مر�شى مينا".
زايد  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ل��ت��زم  جهتها  م��ن 
مبوجب  الهمم،  الأ���ش��ح��اب  العليا 
مذكرة التفاهم، بتدريب عدد من 
موظفي جمموعة موانئ اأبوظبي 
على لغة االإ�شارة، وطباعة الن�شرات 
ملتعاملي  "برايل"  بلغة  التوعوية 

املوانئ من اأ�شحاب الِهمم.
عبدالعايل  عبداهلل  �شعادة  ورح��ب 
ملوؤ�ش�شة  العام  االأم��ني  احلميدان، 
الهمم،  الأ����ش���ح���اب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د 
م���ع جم��م��وع��ة موانئ  ب��ال��ت��ع��اون 
اإمارة  مكانة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي 
اإق��ل��ي��م��ي وعاملي  اأب��وظ��ب��ي ك��م��رك��ز 
اللوج�شتية  ل���ل���خ���دم���ات  رائ�������د 
و�شكر  البحرية،  والتجارة  والنقل 
موانئ  جم��م��وع��ة  يف  امل�������ش���وؤول���ني 
اأبوظبي على تعاونهم مع موؤ�ش�شة 
زايد التي حتر�س على مد ج�شور 
التعاون وتبادل اخلربات مع كافة 
االجتماعي  العمل  لدعم  اجلهات 
واالإن�������ش���اين وال���وط���ن���ي م���ن اأجل 
االجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت���ق���ي���ق 
احليوي  بالدور  واأ�شاد  امل�شتدامة. 
املوؤ�ش�شات  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  وامل��ه��م 
الوطنية يف جمال تاأهيل وتوظيف 
اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، ودوره����م الكبر 
بتمكينهم  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  وامل����ه����م 

ودجمهم يف املجتمع.
زايد  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ع��اون  اإن   : وق���ال 
ال���ع���ل���ي���ا الأ�����ش����ح����اب ال���ه���م���م مع 
جم��م��وع��ة م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي متثل 
املجتمعي  ال���ت���ع���اون  يف  من���وذج���ا 
الناجح الذي تقوم به املوؤ�ش�شة كما 
 " العليا  "زايد  بتنفيذ  اأنه يرتبط 
لل�شيا�شة الوطنية لتمكني اأ�شحاب 
الهمم �شمن حمور التاأهيل املهني 
فر�شة  ل��ن��ا  وي��ت��ي��ح  وال��ت�����ش��غ��ي��ل، 
�شيا�شة  من  هدف  لتحقيق  كبرة 
التوظيف الدامج يف اإمارة اأبوظبي 
والتي هي جزء من اال�شرتاتيجية 
ال�شاملة الأ�شحاب الهمم يف اإمارة 

اأبوظبي 2020 - 2024 .
احلميدان  ع��ب��داهلل  �شعادة  واأ���ش��ار 
العليا  زاي��د  ملوؤ�ش�شة  العام  االأم��ني 
التعاون  اأن  اإىل  الهمم  الأ���ش��ح��اب 
اأبوظبي  م����وان����ئ  جم���م���وع���ة  م����ع 
ت�شويق  جم���ال  ت��وف��ر  يف  ي�شاهم 
باأيدي  امل�شنعة  املوؤ�ش�شة  ملنتجات 

العالمة  وحت��م��ل  الهمم  اأ���ش��ح��اب 
�شمن  "النحلة"  ال����ت����ج����اري����ة 
املجتمعية  والفعاليات  االأن�شطة 
تطوير  اإىل  اإ�شافة  املجموعة،  يف 
اإط���الق مبادرات  ع��رب  اآل��ي��ة عملنا 
لتعزيز التعاون بني اجلانبني مبا 
يعود بالنفع على اجلميع، وي�شهم 
يف  الهمم  اأ���ش��ح��اب  دور  تفعيل  يف 

املجتمع.
ال���ك���اب���نت حم��م��د جمعة  واأع�������رب 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�����ش��ام�����ش��ي، 
مل��ج��م��وع��ة م���وان���ئ اأب���وظ���ب���ي، عن 
اإىل  م�شرا  التعاون  بهذا  �شعادته 
اأن اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن قبل كل 
اأبوظبي  م���وان���ئ  جم��م��وع��ة  م���ن 
الأ�شحاب  العليا  زاي���د  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
توجيهات  م���ع  ت��ت��م��ا���ش��ى  ال��ه��م��م 
على  احلري�شة  الر�شيدة  القيادة 
ال��ه��م��م وتوفر  اأ���ش��ح��اب  مت��ك��ني 
احل����ي����اة ال���ك���رمي���ة ل���ك���اف���ة اأف������راد 
اليوم  ي�����ش��رن��ا  وق������ال:  امل��ج��ت��م��ع. 

زايد  ملوؤ�ش�شة  ال��دع��م  ه��ذا  ت��وف��ر 
التي تقدم  الهمم  العليا الأ�شحاب 
ال��ك��ث��ر الأب����ن����اء جم��ت��م��ع��ن��ا، واأن����ا 
التي  النّرة  االأفكار  ب��اأن  على ثقة 
اأ�شحاب  م��ن  اأب���ن���اوؤن���ا  �شيقدمها 
"ابتكار"  الهمم من خالل من�شة 
وت�شاعد  وا�شع،  باهتمام  �شتحظى 
وطاقاتهم  م��واه��ب��ه��م  اإط�����الق  يف 

ال��ك��ام��ن��ة مب��ا مي��ّك��ن��ه��م م��ن تاأدية 
التنمية  دع���م  ال��وط��ن��ي يف  دوره����م 
الدولة  �شاأن  واإع���الء  االجتماعية 

يف جميع املجاالت.
ال��ت��ف��اه��م على  ك��م��ا تن�س م��ذك��رة 
م���ن جم��م��وع��ة موانئ  ك���ل  ق���ي���ام 
العليا  زاي����د  وم��وؤ���ش�����ش��ة  اأب��وظ��ب��ي 
املعلومات  بتبادل  الهمم  الأ�شحاب 

وامل���ع���ارف خ�����ش��و���ش��اً يف م��ا يتعلق 
واأمن  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ب�شيا�شة 
ال�شحة  و����ش���ي���ا����ش���ة  امل���ع���ل���وم���ات 
باالإ�شافة  امل��ه��ن��ي��ة،  وال�������ش���الم���ة 
ع��م��ل م�شرتكة  خ��ط��ط  و���ش��ع  اإىل 
والثقافية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ل��ل��ربام��ج 
تدريبية  وب����رام����ج  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 

م�شرتكة ملوظفي الطرفني.

تعاون بني موانئ اأبوظبي وموؤ�ض�ضة زايد العليا لأ�ضحاب الهمم

�ضفري رومانيا ل� )وام(: اإك�ضبو دبي 2020 فاق كل التوقعات 
باأعداد الزوار واحرتافية التنظيم وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل

جميلة املهريي تزور جناحي اململكة املتحدة وبنني يف اإك�ضبو2020

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن مركز اأبوظبي لالإيواء والرعاية االإن�شانية "اإيواء"، 
تنظيمه  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي،   - املجتمع  تنمية  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع 
لربنامج حافل، مبنا�شبة اليوم الدويل للق�شاء على العنف 
لرفع  دبي"،   2020 "اإك�شبو  معر�س  �شمن  امل���راأة،  �شد 
امل��راأة وبحث احللول وتعزيز دور املركز يف  الوعي بق�شايا 

مكافحة العنف واالإيذاء.
اأبوظبي  جمموعة  م��ع  بالتعاون  ال��ربن��ام��ج  تنظيم  وي��ت��م 
اليوم اخلمي�س،  باملعر�س،  امل��راأة  والفنون، وجناح  للثقافة 
والذي تتخلله ثالث جل�شات رئي�شية االأوىل حول "الق�شاء 
على العنف �شد املراأة: تكوين جمتمعات مدركة" والثانية 
حول "حلقة فكرية: اإن�شاء نظام للتغير" والثالثة بعنوان 
العنف �شد املراأة: نقلة نوعية" حيث ت�شم  على  "الق�شاء 
والتدريبات واجلل�شات  العمل  ور�س  العديد من  اجلل�شات 

احلوارية والنقا�شية واالأن�شطة التفاعلية والرتفيهية.
اأبوظبي  ملركز  العام  املدير  �شهيل،  �شارة  �شعادة  واأو�شحت 
ي�شر  امل��رك��ز  اأن  – اإي����واء،  االإن�شانية  وال��رع��اي��ة  ل��الإي��واء 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  وروؤي���ة  وتوجيهات  ُخطى  على 
م��ب��ارك رئ��ي�����ش��ة االحت����اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال��ع��ام رئ��ي�����ش��ة املجل�س 
ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى 
والنه�شة  العمل  رائ��دة  االإمارات"،  "اأم  االأ�شرية  التنمية 
الإيجاد  للمركز،  الفخري  والرئي�س  االإماراتية،  الن�شائية 
فر�س التعاون على �شد الثغرات يف منظومة رعاية وتاأهيل 
ومتكني املراأة، وامل�شاهمة يف تعزيز م�شرة الدولة امل�شّرفة 
املجتمع  �شريحة عظيمة يف  التي متثل  امل��راأة  نحو متكني 
ولها دور حموري على جميع االأ�شعدة، فال يتحقق التقدم 
امل��راأة و�شون حقوقها، لذا تعد هذه  اإك��رام  الأي دول��ة دون 
عام،  ب�شكل  لالإن�شان  النه�شة  لتحقيق  �شرورة  امل�شاركات 

عرب حماية ومتكني الفئات ال�شعيفة.
ع�شري  بتوجه  واالأن�����ش��ط��ة  الفعاليات  تتميز  واأ���ش��اف��ت: 
العاملية  واملمار�شات  االإن�شانية  املفاهيم  اأح��دث  مع  يتوافق 
الق�شايا  ملختلف  ع��الج  اإىل  ال��و���ش��ول  �شبيل  يف  املعتمدة 
واإ�شراك  بالتفاعل  تت�شم  اأنها  كله هو  واالأه��م من ذلك   ..
جميع احل�شور بحيث توؤدي اإىل نتائج ملمو�شة وحقيقية 

تنعك�س على �شتى املجتمعات.
موؤ�ش�س  اخلمي�س،  اإبراهيم  هدى  �شعادة  راأت  جهتها،  من 
جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون، اأن العمل الأجل الن�شاء 
�شحايا العنف، بال�شراكة مع املركز، هو جهٌد م�شتمر منذ 
فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  الر�شيدة  للروؤية  ا�شتلهاًما  اأع��وام، 
امل��راأة ونه�شتها والتوعية بحقوقها  بنت مبارك يف متكني 
وم��ك��ان��ت��ه��ا، وه���ذا اجل��ه��د يتخذ ال��ي��وم ُب��ع��ًدا ج���دي���ًدا، مع 
احتفااًل  دب��ي،   2020 اإك�شبو  من�شة  خالل  من  انطالقه 

امل��راأة، مبا يعنيه  ال��دويل للق�شاء على العنف �شد  باليوم 
اإقليمية  م���الًذا وم��ن��ارًة  االإم����ارات  ملكانة  ذل��ك م��ن تر�شيخ 
حلقوق االإن�شان، ومن تاأكيد على التزامها برعاية واإيواء 
وح��م��اي��ة ف��ئ��ة اإن�����ش��ان��ي��ة حت��ت��اج م��ن��ا ك���ل ال���دع���م والوعي 

بخ�شو�شية اأحوالها واحتياجاتها النف�شية اأواًل.
اإىل الرتكيز على  امل�شرتكة  بروؤيتنا  اليوم  ننتقل   : وقالت 
اأولوية اإن�شاء �شبكات احلماية �شمن جمتمعاتنا، والتوعية 
االخت�شا�س،  واأ���ش��ح��اب  اخل���رباء  ب��اإ���ش��راف  امل���راأة  بق�شايا 
الإح��داث نقلة نوعية يف نظرة املجتمع وتعزيز الوعي باأن 

العنف �شد الن�شاء عقبة يف طريق تقدم املجتمعات.
وتركز اجلل�شة االأوىل على اإن�شاء �شبكة دعم يقظة ومدركة 
النا�س،  ع��ام��ة  وع��ي  رف��ع  ح��ول  وتتمحور  جمتمعاتنا،  يف 
تتعامل  التي  املوؤ�ش�شات  على  والقائمني  االأف���راد  وخا�شًة 
مع الن�شاء ب�شكل مبا�شر، مثل �شالونات التجميل، بحيث 
التحذيرية  امل��وؤ���ش��رات  اك��ت�����ش��اف  ع��ل��ى  ال���ق���درة  يكت�شبون 
العنف واالإي��ذاء ويعرفون كيفية  التي تظهر على �شحايا 

التدخل باأمان وتقدمي امل�شاعدة.
واملحادثات  النقا�شات  من  عددا  الثانية  اجلل�شة  وتت�شمن 
التفاعلية بني قادة الفكر واأهم اخلرباء واملعنيني بق�شايا 
املراأة لبحث �شبل النهو�س بنظام احلماية والرعاية احلايل 
كي يكون اأكر كفاءة وذا اأثر اأكرب يف املجتمعات االإن�شانية.

اأما اجلل�شة الثالثة، ف�شتعمل على ك�شر ال�شورة النمطية 
واإحداث نقلة نوعية يف نظرة املجتمع لق�شايا العنف �شد 
اإيجاد االأ�شباب اجلوهرية وطرح حلول بّناءة  املراأة بهدف 
تعالج امل�شكلة حيث ُبنيت فكرة اجلل�شة على تعزيز الوعي 
تقدم  طريق  يف  عقبة  ه��و  الن�شاء  �شد  امل��وج��ه  العنف  ب��اأن 
�شاأنه  الرجل  لتطال  ال�شلبية  تداعياته  متتد  املجتمعات 
تتطلب  �شائكة  اإن�شانية  ق�شية  بالتايل  وه��و  امل���راأة،  ���ش��اأن 

م�شاهمة كافة الفئات وال�شرائح.
 – االإن�شانية  والرعاية  لالإيواء  اأبوظبي  مركز  يجهز  كما 
اإيواء لو�شع معر�س فني تفاعلي خا�س بعمل فني �شخم 
يف "اإك�شبو 2020 دبي" طوال مدة انعقاده، حتت م�شمى 
وطفال  اإم����راأة   20 ب��اأي��دي  �شنعه  مت  البولنغ"،  "قطع 
من احلاالت الناجية من العنف وجرائم االجتار بالب�شر، 
امل�����ش��م��ول��ة ب��رع��اي��ة امل���رك���ز، وذل����ك ب��ال��ع��م��ل م��ع جمموعة 

اأبوظبي للثقافة والفنون على مدار عامني.
وك���ان ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي ج���زءا م��ن ع���الج ال��ن��اج��ني النف�شي، 
وف��ك��رت��ه ه��ي ال��ت��ع��ب��ر ع��ن ���ش��الب��ة االإن�����ش��ان يف مواجهة 
اخلا�س  التفاعلي  املعر�س  �شيكون  كما  احلياة،  �شعوبات 
به منارة حلقوق االإن�شان ب�شكل عام، واملراأة ب�شكل خا�س، 
و�شيمكن جلميع زوار "حديقة اليوبيل" يف اإك�شبو 2020 
دبي اأن يدخلوا املعر�س ال�شتقاء االإلهام ومعرفة املزيد عن 

جتربة الناجني مع العالج بالفن.

 اإيواء ينظم فعاليات مناه�ضة للعنف �ضد املراأة يف اإك�ضبو 2020 دبي 
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حمل  يحل  اأن  على  االأمل����اين  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  �شولت�س  اأوالف  اأو���ش��ك   
اأحزاب  ثالثة  اأعلنت  اأن  بعد  املن�شب  يف  مركل  اأجنيال  امل�شت�شارة 
لتتوىل  ائتالفية  حكومة  ت�شكيل  على  ات��ف��اق  الإع���الن  ج��اه��زة  اأن��ه��ا 
حكم اأكرب اقت�شاد يف اأوروبا. وقال احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي، 
املنتمي لي�شار الو�شط وهو احلزب الذي ينتمي له �شولت�س، اإن من 
املقرر عقد موؤمتر �شحفي بهذا ال�شاأن يف ال�شاعة الثالثة بعد الظهر 
جولة  بعد  وذل���ك  جرينت�س(  بتوقيت   1400( املحلي  بالتوقيت 
اأخرة من املحادثات مع حزب اخل�شر واحلزب الدميقراطي احلر.

ال���وزراء  ي��ك��ون اجتماعها االأخ���ر ملجل�س  وت��راأ���ش��ت م��رك��ل م��ا ق��د 
وودعت زمالءها ورفاقها بعد اأن قدم لها �شولت�س �شجرة لتزرعها يف 
حديقتها كهدية وداع وفقا الأحد احل�شور يف االجتماع. ومركل هي 

اأطول زعماء االحتاد االأوروبي بقاء يف املن�شب.
ائتالفية  اأول حكومة  �شتكون احلكومة اجلديدة  االتفاق  ومبوجب 
القرن  خم�شينيات  منذ  اأملانيا  يف  ال�شلطة  تتوىل  اأح��زاب  ثالثة  من 
عاما   16 بعد  مركل  بزعامة  املحافظني  �شيطرة  وتنهي  املا�شي 
يف احلكم. ويعد هذا االئتالف بذلك بداية عهد جديد يف عالقات 
بائتالف  املعروف  الثالثي،  التحالف  باأوروبا والعامل. وتعهد  اأملانيا 
الثالثة  االأح��زاب  لكل حزب من  املميز  للون  ن�شبة  املرور”  “اإ�شارة 
خ��الل حتديث  اأوروب���ا من  اقت�شاد يف  اأك��رب  بتحديث  فيه،  امل�شاركة 

بنيته التحتية واالإ�شراع بتنفيذ اإجراءات حماية املناخ.

ق��ال��ت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان االأرب���ع���اء اإن حم��ادث��ات��ه��ا االأ���ش��ب��وع املقبل مع 
ث��اين اجتماع م��ن نوعه منذ  ال��دوح��ة - وه��ي  املتحدة يف  ال��والي��ات 
يف  جديدة”  “�شفحة  �شتفتح   - ال�شلطة  ع��ل��ى  احل��رك��ة  ا���ش��ت��ي��الء 
الثالثاء  وا���ش��ن��ط��ن  وذك����رت  اجل��ان��ب��ني.  ب��ني  ال�شيا�شية  ال��ع��الق��ات 
يف  اجلانبني  بني  اجتماع  بعد  طالبان  مع  املحادثات  �شتوا�شل  اأنها 

العا�شمة القطرية عقد يف 9 و10 ت�شرين االأول اأكتوبر.
“�شتبداأ  وكتبت طالبان على ح�شابها الر�شمي بالعربية على تويرت 
مرحلة جديدة من املفاو�شات االأ�شبوع املقبل بني اأفغان�شتان واأمركا 
يف قطر”. واأ�شافت اأن املحادثات �شتتناول “يف هذه املرحلة فتح ف�شل 
جديد يف العالقات ال�شيا�شية بني البلدين وحل الق�شايا االقت�شادية 
وتنفيذ بنود اتفاق الدوحة ال�شابق«. قالت وزارة اخلارجية االأمركية 
مثل  ق�شايا عدة  �شيتناوالن  للمفاو�شات  املقرتحني  االأ�شبوعني  اإن 
عن  ف�شال  والقاعدة،  االإ�شالمية  الدولة  تنظيمي  تهديد  حماربة 
توفر  ا على طريقة  اأي�شً املحادثات  و�شرتكز  االإن�شانية.  امل�شاعدات 
واالأفغان  االأمركيني  للمواطنني  اأفغان�شتان  خ��ارج  اإىل  اآم��ن  ممر 

الذين عملوا مع وا�شنطن خالل احلرب التي ا�شتمرت 20 عاًما.
توما�س  الأفغان�شتان  اخل��ا���س  املبعوث  االأم��رك��ي  ال��وف��د  و���ش��راأ���س 
وي�شت الذي �شدد االأ�شبوع املا�شي على اأن اأي دعم مايل ودبلوما�شي 

من وا�شنطن لطالبان ي�شتند اإىل �شروط معينة.
  
 

اأ�شيب  طفاًل  اأّن  الثالثاء  االأول  اأم�س  االأمركية  ال�شلطات  اأعلنت 
عر�شاً  يح�شر  ك��ان  ح�شداً  ب�شيارته  �شائق  �شدم  حني  االأح��د  بجروح 
باإ�شابته،  ميالدياً يف مدينة واكي�شا بوالية وي�شكون�شن، تويف متاأثراً 

لرتتفع بذلك ح�شيلة الواقعة اإىل �شتة قتلى و62 جريحاً.
وق��ال��ت نائبة امل��ّدع��ي ال��ع��ام ���ش��وزان اأوب���ر اأث��ن��اء مثول داري���ل بروك�س 
جونيور )39 عاماً( اأمام املحكمة اإّن الالئحة االّتهامية التي وّجهت 
اإىل املّتهم االإثنني والتي ت�شتمل خ�شو�شاً على خم�س تهم بجرم القتل 

العمد، �شت�شاف اإليها تهمة �شاد�شة مماثلة بعد وفاة الطفل.
طفل  بوفاة  علمنا  باأّننا  املحكمة  اأبلغ  اأن  لالأ�شف  “اأوّد  اأوب��ر  وقالت 
م�شرة اإىل اأّن النيابة العاّمة �شتّوجه بالتايل  اآخر يف هذه الق�شية”، 
تهمة �شاد�شة اإىل املّتهم. وبروك�س مّتهم باأّنه �شدم عمداً، اأثناء قيادته 
�شيارته الرباعية الدفع ب�شرعة كبرة، جمعاً من النا�س كانوا ي�شاركون 

يف العر�س امليالدي ال�شنوي يف املدينة اأو يتفّرجون عليه.
واأبقى املّتهم راأ�شه منخف�شاً خالل اجلل�شة بطولها تقريباً، وبدا عليه 
املخاطر  لو�شف  كلمات  من  “ما  اأوب��ر  واأ�شافت  يبكي.  وكاأّنه  اأحياناً 
التي ي�شّكلها هذا املّتهم على املجتمع، لي�س فقط خطر هروبه بل اأي�شاً 
وطلبت تالياً من املحكمة فر�س كفالة مالية  خطر ما�شيه العنيف”، 

قدرها 5 ماليني دوالر لقاء ح�شوله على اإطالق �شراح م�شروط.

عوا�شم

برلني

كابول

وا�شنطن

 رو�ضيا واأوكرانيا ترفعان
 حالة التاأهب الع�ضكري

•• مو�شكو- كييف-رويرتز

اأوكرانيا  من  اجلنوب  اإىل  االأ���ش��ود  البحر  يف  ع�شكرية  تدريبات  رو�شيا  اأج��رت 
التقليدية  لقواتها  القتايل  اال�شتعداد  تعزيز  اإىل  بحاجة  اإنها  وقالت  االأربعاء 
والنووية ب�شبب الن�شاط املتزايد حللف �شمال االأطل�شي بالقرب من حدودها. 
يف الوقت نف�شه، اأجرت اأوكرانيا، التي قالت حليفتها وا�شنطن اإنها تعتقد اأنها 
قد تتعر�س لغزو رو�شي، تدريبات هي االأخرى بالقرب من احلدود مع رو�شيا 
البي�شاء. وتاأتي زيادة الن�شاط الع�شكري على اجلانبني بعد اأ�شابيع من التوتر 
اأن  ان��دالع حرب بني اجلارتني، على الرغم من  املت�شاعد الذي زاد من خطر 
رو�شيا تنفي وجود اأي نوايا عدوانية من جانبها بينما قالت م�شادر خمابرات 
املتحدة  الواليات  وا�شتعر�شت  و�شيك.  اأي غزو  تتوقع  اإنها ال  غربية لرويرتز 
ا�شتفزازية،  وحلف �شمال االأطل�شي دعمهما الأوكرانيا بطرق تعتربها مو�شكو 
مبا ي�شمل مناورات بحرية هذا ال�شهر يف البحر االأ�شود وت�شليم دفعة من زوارق 
الدورية االأمريكية اإىل البحرية االأوكرانية. وذكرت وكالة اإنرتفاك�س لالأنباء 
قواعد  على  جوية  هجمات  �شد  على  تدربت  رو�شية  و�شفن  ط��ائ��رات  ع��دة  اأن 
اأقيمت  التي  الع�شكرية  امل��ن��اورات  خ��الل  جوية  ب�شربات  ال��رد  وكذلك  بحرية 
اليوم االأربعاء يف البحر االأ�شود. ونفذت اأوكرانيا االأربعاء ما و�شفته “بعملية 
م�شرة  بطائرات  تدريبات  �شملت  البي�شاء  رو�شيا  مع  احل��دود  على  خا�شة” 

ومناورات ع�شكرية للوحدات امل�شادة للدبابات والقوات املحمولة جوا.

اإيران.. انطالق حماكمة املتهمني يف حادثة الطائرة الأوكرانية 
ع�شكريني   10 اإىل  الُتهمة  وجهت  كاملني،  عامني  ط��وال  مطولة  حتقيقيات 
املوقع  اإ�شارة  االأمر هو  املثر يف  الع�شكرية. لكن  الُرتب  اإيرانيني، من خُمتلف 
كاإطار  “الت�شبب باالأذية نتيجة خطاأ ب�شري”  اأن املحكمة قد حُتدد تهمة  اإىل 
“اإخالل  اأك��ر من  تكون  لن  النتيجة  اأن  يعني  قد  ال��ذي  االأم��ر  للق�شية،  ع��ام 
بالوظيفة العامة«. وكانت طائرة اأمركية ُم�شرة قد ق�شفت موكب قائد فيلق 
العام  يناير من   3 �ُشليماين، فجر  االإي��راين قا�شم  الثوري  القد�س يف احلر�س 
2020، بالقرب من مطار بغداد الدويل، فدخلت الدفاعات اجلوية االإيرانية 
�شاروخاً  اأطلقت  اإث��ره��ا  وعلى  الالحقة،  االأي���ام  ط��وال  ق�شوى  تاأهب  حالة  يف 
اأي��ام من وق��وع تلك احل��ادث��ة.  ومل   5 اأ�شقط الطائرة املدنية االأوكرانية، بعد 
تعرتف ال�ُشلطات االإيرانية بدورها يف تلك الفعلة، اإال بعد 3 اأيام من حدوثها، 
اأوكرانيا  واأدلة دامغة قدمتها اجلهات املخت�شة وتهديد ُكل من  وبعد �شغوط 
وكندا باملطالبة بتحقيق دويل. ال�شلطات االإيرانية كانت قد تعهدت اأواًل بدفع 

واإجراء  ال�شحايا،  واحد من  ُكل  لعائالت  دوالر  األف   150 تعوي�شات مبقدار 
حتقيق وحماكمة �شفافة. لكن احلكومتني االأوكرانية والكندية بقيتا ُت�شككان 
اأن يتحقق  العامني على حدوث االأم��ر، دون  ُقرابة  اإىل مرور  بذلك، وت�شران 
اأي �شيء على اأر�س الواقع. الق�شاء الع�شكري االإيراين اأعلن اأن الئحة االتهام 
التي وجهها اإىل املُتهمني الع�شرة مكونة من 200 �شفحة، م�شيفاً اأن حتقيقات 
رئي�س  بهرامي،  اهلل  �شكر  ق��ال  ح�شبما  �شهراً،   18 من  الأك��ر  ج��رت  تف�شيلية 
اال�شتعانة بخربات  تق�شدت  التحقيقات  اإن  قائاًل  امل�شلحة،  القوات  الق�شاء يف 
يف نظام ثوروم ورادارات املراقبة اجلوية واملتفجرات وقواعد املالحة الدولية، 

موؤكداً اأن احلكومة والقوات املُ�شلحة تعاونت مع اجلهاز الق�شائي.
اإج��راءات اجلل�شة االأوىل من املحكمة،  املعلومات التي نقلها ذوو ال�شحايا عن 
والتي نقلتها و�شائل التوا�شل االجتماعي االإيرانية، ذكرت اأن القا�شي الرئي�شي 
اإط��ار خطاب االأخوة  االإج���راءات يف  واأدخ��ل  املغفرة لل�شحايا،  يف اجلل�شة طلب 

و”روح الت�شامح”، بعد حدوث خطاأ اأدى اإىل فاجعة. الكاتب والباحث اآرا�س فائق 
�شرح يف حديث مع “�شكاي نيوز عربية” املُع�شلة اجلوهرية التي تعاين منها 
اإيران من م�شاألة حماكمة �شباط من جي�شها بهذا ال�شكل: “ثمة حر�س �شديد 
من ِقبل ال�ُشلطة االإيرانية الأن تظهر على الدوام كجهة حامية الأفراد جي�شها، 
اأياً كانت اأفعالهم، خ�شو�شاً يف مواجهة االآخرين. فهذا ال�شرط بالن�شبة للنظام 
االإيراين واحد من اأ�شا�شيات ربط تلك القوات بالقيادة ال�شيا�شية للبالد«. يتابع 
�شفافة مبا  املُحكمة، فيما لو كانت  ف��اإن ه��ذه  اآخ��ر،  “من ط��رف  فائق حديثه: 
فيه الكفاية، فاأنه �شُتظهر �شعفاً ع�شوياً يف بنية اجلي�س االإيراين، الأن م�شتوى 
وف��داح��ة اخل��ط��اأ ال��ذي ارتكبه اجلي�س يف احل��ادث��ة، ي��دل م��ن ط��رف على �شوء 
يدل  كذلك  امليدانية.  �شيطرته  واأجهزة  موؤ�ش�شاته  خمتلف  بني  �شديد  تن�شيق 
على الُرعب املُ�شتبطن الذي يحمل اجلي�س االإيراين جتاه اأية هجمة خارجية. 

وهذه اأمور ت�شعى ال�ُشلطة االإيرانية الأن تكبته ومتنع ظهوره للعلن«.

•• طهران-وكاالت

ُمقربة من  اإع��الم  و�شائل  ن�شرت  �شواء،  على حد  ودولية  داخلية  انتقادات  بعد 
الطائرة  اإ�شقاط  بق�شية  املُتهمني  ملحاكمة  اإنها  قالت  �شورا  االإي��راين  النظام 
االإيرانية  اجلوية  الدفاعات  اإط��الق  نتيجة  �شقطت  التي  االأوك��ران��ي��ة،  املدنية 
العام  اأوائ��ل  اإقالعها من مطار طهران املدين يف  ُبعيد  �شاروخا دفاعيا عليها، 
عامني  ُقرابة  قبل  وقعت  التي  احلادثة  راكبا.   176 �شحيتها  وراح   ،2020
ب�شاأنها،  طبيعي  اإج���راء  ب��اأي  قامت  قد  االإي��ران��ي��ة  ال�ُشلطات  تكن  مل  االآن،  من 
مثل اإعالن نتائج التحقيقات اأو املحاكمات وتعوي�س ال�شحايا، بالرغم من ُكل 
املُقرب من املوؤ�ش�شة الق�شائية االإيرانية،  اأونالين”،  “ميزان  تعهداتها. موقع 
من  فالعديد  �شخ�س،   103 ُه��م  الق�شية  ه��ذه  يف  املُ��دع��ني  جم��م��وع  اإن  ق��ال 
وبعد  الق�شائية،  ال�ُشلطة  اأن  ُم�شيفة  �شحية،  من  اأكر  لها  �شقطت  العائالت 

   وكان من املفرت�س اأن متهد هذه 
االإ�شالحات، التي اأُقرت يف �شبتمرب 
من  مل����زي����د  ال����ط����ري����ق   ،2020
الذي  ال��زراع��ي،  للقطاع  التحرير 
من  ي��ق��رب  مل��ا  العي�س  �شبل  ي��وف��ر 
70 باملائة من ال�شكان، وعلى وجه 
للمزارعني  ت�شمح  اأن  اخل�شو�س، 
االأ�شواق  خ���ارج  حما�شيلهم  ببيع 
التي تنظمها الدولة اإىل م�شرتين 
م��ن اخ��ت��ي��اره��م.    لكن الفالحني 
ك���ان���وا يخ�شون  ال�����ش��غ��ار،  ال��ه��ن��ود 
اأن��ف�����ش��ه��م حت���ت رحمة  ي���ج���دوا  اأن 
اأن  ويخ�شون  الكبرة،  املجموعات 
املدى  ع��ل��ى  ال��ق��وان��ني،  ه���ذه  ت�شع 
االأدنى  احلد  لنظام  حداً  الطويل، 
الدولة  ت�شمنه  ال����ذي  ل��الأ���ش��ع��ار 
اأدى  وق��د  الغذائية.  امل���واد  لبع�س 
مداوالت  دون  الربملان  يف  اعتماده 
ودون ا�شت�شارة م�شبقة مع الواليات 

املختلفة، اإىل تفاقم املخاوف.

قمع �ل�صرطة
القوميون  واج���ه  اأن  ي�شبق  مل     

التحدي  ه�����ذا  م���ث���ل  ال���ه���ن���دو����س 
عام  ال�شلطة  اإىل  و���ش��ول��ه��م  م��ن��ذ 
املزارعني،  اآالف  وك����ان   .2014
واأوت����ار  ال��ب��ن��ج��اب  م��ن  ومعظمهم 
ويعت�شمون  ي��خ��ي��م��ون  ب���رادي�������س، 
على اأبواب العا�شمة الهندية منذ 

عام تقريًبا.
 قاوموا برد ال�شتاء وقمع ال�شرطة 
التي  امل�����ح�����اوالت  م����ن  وال����ع����دي����د 
ب���ه���ارات���ي���ا جاناتا  ح����زب  ب��ه��ا  ق����ام 
لت�شويه  م���ودي  ن��اري��ن��درا  بزعامة 
ح��رك��ت��ه��م. واُت��ه��م امل���زارع���ون على 
باأنهم على �شلة  وجه اخل�شو�س، 

باحلركات االنف�شالية.
   ورغم هذه الهجمات، متكنوا من 
جذب انتباه وتعاطف بقية العامل، 
خ���ا����ش���ة م����ن خ�����الل ح��م��ل��ة على 
و�شائل التوا�شل االجتماعي. وقد 
اأظهرت �شخ�شيات وم�شاهر، مثل 
دعمها  ري��ه��ان��ا،  اأو  ث��ون��ربج  غريتا 
اأغ�شب  مما  تويرت،  على  للحركة 

القادة الهنود.
   وق�����دم رئي�س ال��وزراء الهندي يف 

“اعتذاره”  اجلمعة  يوم  خطاب������ه 
الت�شكيك  دون  “مواطنيه”  اإىل 
يف م��زاي��ا ه���ذه ال��ق��وان��ني. واأع���رب 
اأن  م���ن  ن��ت��م��ك��ن  “مل  اأ����ش���ف���ه  ع���ن 
فوائد”  امل���زارع���ني  لبع�س  ن�����ش��رح 
ه��ذه االإ���ش��الح��ات، م��وؤك��دا اأنها يف 

م�شلحة القطاع الزراعي.
   وم���ع ذل���ك، ف���اإن ال��رج��ل القوي 
على  م����ع����ت����اًدا  ل���ي�������س  ال���ه���ن���د  يف 
ال�����رتاج�����ع يف وج������ه االح����ت����ج����اج. 
الوح�شية  االح���ت���ج���اج���ات  ف���رغ���م 
ناريندرا مودي  اأق��ر   ،2019 ع��ام 
ب��ق��������������������وة ق��ان��������ون اجل��ن�����ش��ي��ة الذي 
اجلن�شية  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ي�����ش��ه��ل 
ال���ه���ن���دي���ة ل���الأ����ش���خ���ا����س ال���ذي���ن 
وبنغالدي�س  اأفغان�شتان  من  ف��روا 
يكونوا  اأال  ب�����ش��رط  وب���اك�������ش���ت���ان، 

م�شلمني.
رف�شت  االأخ���������رة،  االآون��������ة  ويف   

يعترب  تتغر”،  اأن  ميكن  االأم���ور 
العلوم  اأ�شتاذ  �شركار،  نيالجنان 
ال�شيا�شية امل�شارك يف مركز اأبحاث 
‘تراجًعا  ن�شهد  اإن��ن��ا  ال�����ش��ي��ا���ش��ات، 
واملعار�شة،  الهند،  يف  دميقراطًيا’ 
االآن  ي�شعرون  ق��د  امل��واط��ن��ني،  كما 
الوحيد  ال�����ش��ب��ي��ل  ه���و  ال�����ش��ارع  اأن 

للتعبر عن اآرائهم.
بهاراتيا جاناتا  ح��زب  يكون  رمب��ا   
قد ذهب بعيًدا ويواجه االآن املزيد 

من اال�شطرابات االجتماعية«.
   ورغم انت�شارهم، ظل املزارعون 
�شيوا�شلون  اأنهم  واأعلنوا  حذرين، 
الر�شمي  االإل����غ����اء  ح��ت��ى  ال��ت��ع��ب��ئ��ة 
وهي  ال��ربمل��ان،  قبل  م��ن  للقوانني 
الفالحني  ثقة  ع��دم  على  ع��الم��ة 
ناريندرا  ح��ك��وم��ة  جت���اه  ال��ك��ب��رة 

مودي.
عن لك�صربي�س

بعيوب  االع��رتاف  ا  اأي�شً احلكومة 
تعاطيها مع املوجة الثانية املروعة 
ع�شفت  التي  كورونا  فرو�س  من 

بالبالد الربيع املا�شي.

ماأ�صاة خالل مظاهرة
لهذا  االن���ت���خ���اب���ي  ال�����ش��ي��اق  اإن     
ال���ت���ح���ّول، مل ي��غ��ب ع��ل��ى اأح�����د يف 
العليا  املحكمة  اأن  خا�شة  الهند. 
الزراعية يف يناير  علقت القوانني 
برادي�س  اأوت���ار  و�شتتجه   .2021
ياأتي العديد من  والبنجاب، حيث 
�شناديق  اإىل  املحتجني،  املزارعني 

االقرتاع مطلع العام املقبل.
جاناتا  ب���ه���ارات���ي���ا  ح����زب  وي���ري���د   
االحتفاظ بال�شلطة يف والية اأوتار 
برادي�س، الوالية الرئي�شية واالأكر 
-ويخ�شى  الهند  يف  �شكانية  كثافة 
ح����دوث ان��ت��ك��ا���ش��ة ان��ت��خ��اب��ي��ة قبل 

عامني من االنتخابات العامة.
»اإن احتجاج الفالحني يف غرب     
والية اأوتار برادي�س، كان من �شاأنه 
بهاراتيا  ح����زب  ح��م��ل��ة  ي��ج��ع��ل  اأن 

جاناتا �شعبة.
ح���ادث  ي�ش�����وه  اأ����ش���ب���وع،  ك��������ل   
يرى  احلكومة”،  �ش���معة  ج����ديد 
امل�ش�����ارك  الباحث  فرم���ا،  راه��ول 
يف  ال�ش���يا�ش���ات  اأبح��اث  م��رك��ز  يف 

ني��ودلهي.
اأك��ت��وب��ر، ده�����س موكب  اأوائ�����ل   يف 
وزي����ر،  جن���ل  ب��ي��ن��ه��م  م���ن  وزاري، 
هام�س  ع��ل��ى  م��ت��ج��ّم��ع��ا  ج���م���ه���ورا 
اح��ت��ج��اج يف الك��ي��م��ب��ور خ����ري يف 
اأوت������ار ب���رادي�������س، مم���ا اأ���ش��ف��ر عن 
مقتل اأرب��ع��ة م��زارع��ني. وق��د هزت 

هذه املاأ�شاة البلد كله.
ب��ه��ارات��ي��ا جاناتا  »ي��ب��ق��ى ح���زب     
لكن  ق��وة،  حزًبا مهيمًنا، يف موقع 

تر�جع نادر وغري متوقع

لهذا ر�ضخ ناريندرا مودي لغ�ضب الفالحني...!
رمبا ذهب حزب بهار�تيا جاناتا بعيًد� ويو�جه �لآن �ملزيد من �ل�صطر�بات �لجتماعية

اأن  ي�ضبق  مل 
القوميون  واجه 
ال���ه���ن���دو����ص 
م����ث����ل ه����ذا 
من�ذ  ال��ت��ح��دي 
و���ض��ول��ه��������م 
ال�ض�لطة  اإىل 
2014 ع����ام 

انتخابي  �ضياق 
ح����ّت����م ه����ذا 
اإذ  ال���ت���ح���ّول 
مناطق  �ضتتجه 
امل�����زارع�����ني 
م��ك��ات��ب  اإىل 
مطلع  الق��رتاع 
املقبل ال��ع��ام 

•• الفجر –خرية ال�شيباين
�أعلن  �لفالحني،  �حتجاج  من  عام  من  �أكثثرث  بعد     
رئي�س �لوزر�ء �لهندي �إلغاء �لإ�صالحات �لزر�عية. 
حتّول ياأتي قبل ب�صعة �أ�صهر من �نتخابات رئي�صية 
يف  �صكانية  كثافة  �لأكرث  بر�دي�س،  �أوتار  ولية  يف 
�لبالد.    ��صتمرت �ملو�جهة �أكرث من عام. و�ل�صيء 
ل�صغط  ��صت�صلمت  �لتي  هي  �حلكومة  �أن  �لثثنثثادر، 
�ل�صارع. فاجاأ رئي�س �لوزر�ء �لهندي ناريندر� مودي 
نوفمرب،   19 �ملا�صي  �جلمعة  يوم  باإعالنه  �جلميع 
�إلثثغثثاء �لإ�ثثصثثالحثثات �لثثزر�عثثيثثة �ملثثثثثرية للجدل يف 

خطاب متلفز �إىل �لأمة.

رئي�س الوزراء الهندي يرتاجع

ا�شتباكات بني املزارعني الهنود وال�شرطةمزارعون هنود يحتجون بالقرب من العا�شمة الهندية

اتهام بيالرو�ص وبولندا بانتهاك حقوق الإن�ضان على حدودهما 
 •• وار�شو-اأ ف ب

اأعلنت منظمة هيومن رايت�س ووت�س  اأم�س االأربعاء اأن كاًل من بيالرو�س 
مهاجرين  حيال  االإن�شان”  حلقوق  خطرة  “انتهاكات  ارتكبتا  وبولندا 

وطالبي جلوء على احلدود بني البلدين.
وبح�شب تقرير املنظمة، فاإن احلكومتني “ملزمتان 
م��ن��ع ���ش��ق��وط وف��ي��ات ج���دي���دة، ع��رب ت��اأم��ني و�شول 
اإن�شاين منتظم لالأ�شخا�س العالقني على احلدود«. 
مقابالت  اأج����روا  اأن��ه��م  اإىل  املنظمة  باحثو  واأ���ش��ار 
ا ك�شفت �شهاداتهم اأن بع�شهم  معّمقة مع 19 �شخ�شً
احلدود  حر�س  جانب  م��ن  اأح��ي��اًن��ا،  بعنف  “ُدفعوا، 
اأن  ووت�س  رايت�س  واأو�شحت هيومن  البولنديني”. 
هذا الت�شدي “ينتهك حّق اللجوء املن�شو�س عليه 
االأوروبي  االحت��اد  ت  وح�شّ االأوروبي”  القانون  يف 
على “بدء اإظهار ت�شامن مع ال�شحايا على احلدود 

من اجلانبني، الذين يعانون وميوتون«.
واملعاملة  “العنف  اأن  املنظمة  اأك��دت  بيالرو�س،  يف 
)الذي  ال�شغط  وك��ذل��ك  واملهينة،  االإن�شانية  غ��ر 
اأموًرا  ميار�شه( حر�س احلدود البيالرو�شيني كانت 
اأن  ميكن  ك��ان  املعاملة  ه��ذه  اإن  واأ�شافت  �شائعة”. 
ال��ت��ع��ذي��ب، يف  اأع���م���ال  ب��ع�����س احل�����االت،  “ت�شكل يف 
انتهاك لاللتزامات القانونية الدولية لبيالرو�س«. 

البولنديني بف�شل عائالتهم مبا يف ذلك اأهل عن اأطفالهم، عرب اأخذ اإىل 
اإىل  االآخرين  واإع��ادة  �شحية  لرعاية  يحتاجون  الذين  االأف��راد  امل�شت�شفى 

بيالرو�س.
)املهاجرين(  ل��ت��ق��اذف  ح��ّد  “و�شع  على  ووار���ش��و  مين�شك  غ��ال  ��ت  وح�����شّ
ا لل�شحافيني  وال�شماح ملراقبني م�شتقّلني، خ�شو�شً
وامل���داف���ع���ني ع���ن ح��ق��وق االإن�������ش���ان، ب��ال��و���ش��ول اإىل 

املناطق احلدودية التي تخ�شع حالًيا لقيود«.
 11 ع��ن  ي��ق��ّل  ال  م��ا  اأن  امل�شاعدة  ت��ق��ّدر جمموعات 
ا ق�شوا على جانبي احلدود منذ بدء االأزمة  �شخ�شً

هذا ال�شيف.
واّتهم االحتاد االأوروبي والواليات املتحدة بيالرو�س 
موّجهة  اأوروب��ي��ة  عقوبات  على  رًدا  االأزم��ة  بافتعال 
�شد الرئي�س البيالرو�شي األك�شندر لوكا�شنكو الذي 
ق�شى على املعار�شة وو�شائل االإعالم امل�شتقلة خالل 

ثالثة عقود اأم�شاها يف ال�شلطة.
قال لوكا�شنكو  “بي بي �شي”،  يف مقابلة مع �شبكة 
“رمبا”  �شاعدوا  البيالرو�شيني  احل��دود  حر�س  اإن 
اأن تكون بيالرو�س  لكّنه نفى  العبور،  املهاجرين يف 
اأرا�شيها. وح�ّس االحتاد  هي التي ا�شتقدمتهم اإىل 

االأوروبي على ا�شتقبالهم.
وبح�شب بيالرو�س، هناك حوايل �شبعة اآالف مهاجر 

على اأرا�شيها.
 

وقالت اخلبرة يف �شوؤون اأوروب��ا واآ�شيا الو�شطى يف املنظمة ليديا غال يف 
للعواقب  االك���رتاث  ب��دون  الو�شع  ه��ذا  بيالرو�س  افتعلت  وق��ت  “يف  بيان 
املنطقة  يف  احل���ادة  امل��ع��ان��اة  م�شوؤولية  معها  ب��ول��ن��دا  تت�شارك  االإن�����ش��ان��ي��ة، 
احلدودية«. وي�شر التقرير اإىل اأن ثالثة اأ�شخا�س اّتهموا حر�س احلدود 
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تاأجيل  الق�شاء. وحذر مراقبون من  للرئا�شة عن طريق  املرت�شحني  بع�س 
االنتخابات، واحتمال العودة اإىل االقتتال يف �شورة ا�شتبعاد اأحد املرت�شحني 

خا�شة من املثرين للجدل.
اإنه  ل�”العرب”  وقالت  االنتخابات  تاأجيل  مطلعة  ليبية  م�شادر  ورجحت 
والنظر اإىل الرت�شحات “يت�شح اأن الدول املت�شارعة حول ليبيا غر متوافقة 
لها  املناوئني  املرت�شحني  اأح��د  فاز  حال  ويف  كراهية  االنتخابات  اإىل  وذاهبة 
“ما مل تر�س به الدول باحلرب لن  يعني خ�شارة كل م�شاحلها«. واأ�شافت 
تر�شى به باالنتخابات، ويف حال رف�س املفو�شية اأحد املرت�شحني اجلدليني 

وخا�شة حفرت اأو الدبيبة �شُتلغى االنتخابات مبا�شرة«.
اأن رئي�س بعثة  ومن جهتها نقلت �شحيفة ال�شرق االأو�شط عن دبلوما�شيني 
كوبي�س،  ي��ان  العام  لالأمني  اخلا�س  املبعوث  ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  االأمم 
مقر  اإبقاء  “تف�شيله  بعد  �شخ�شية”  “الأ�شباب  من�شبه  من  اأم�س  ا�شتقال 

معاك�شاً  دوراً  �شتلعب  اللبنانية  االنتخابات  اأن  يعني  ما  منها،  لي�س  ولبنان 
غطاء  لبنان  حكام  من  امل�شتبدين  فتمنح  بالتغير،  املطالبون  يريده  للذي 
اإيران  ملر�شد  املوالية  ال�شيعية  اهلل  حزب  مليلي�شيا  وت�شمح  حلكمهم،  تربيرياً 

علي خامنئي، اأن ت�شر اإىل االنتخابات لتوؤكد اأن يف لبنان حرية واختيار«.
املعار�شني  اإن  الكاتب،  تاأجيل االنتخابات قال  ويف ظل احلديث عن احتمال 
انتخابات  يف  ف��ازوا  لو  حتى  بالف�شل  م��ه��ددون  احلالية،  ال�شيا�شية  للطبقة 
برملانية حمتملة، ذلك اأن حزب اهلل، لن ي�شمح “لهذه الكتلة اأن ترى النور، 
يتاأخر  ول��ن  اأن جتتمع.  اأو  اليمني،  ُتق�شم  اأن  اأو  ال��ربمل��ان،  مبنى  ت�شل  اأن  اأو 
احلزب املذكور عن ت�شفية اأع�شاء منها، ون�شر مقاتليه يف مناطق معار�شيه 
لرتهيبهم، وكلها ن�شاطات �شبق للميلي�شيا املوالية الإيران اأن قامت بها منذ 
اتهمت  حيث   ،2005 يف  احل��ري��ري  رف��ي��ق  ال�شابق  احل��ك��وم��ة  رئي�س  مقتل 

حمكمة االأمم املتحدة قادة يف حزب اهلل بارتكاب اجلرمية«.

•• عوا�شم-وكاالت

فاجاأت ا�شتقالة مبعوث االأمم املتحدة اإىل ليبيا يان كوبي�س املتابعني لل�شاأن 
املقررة يف  تاأجيل االنتخابات  الليبي، واأحيت �شكوكاً وخماوف من  ال�شيا�شي 

24 دي�شمرب)كانون االأول( املقبل.
عن  كثراً  لبنان  الو�شع يف  يختلف  االأرب��ع��اء، ال  اأم�س  ووف��ق �شحف عربية 
االنتخابات  تنظيم  يف  ال�شكوك  تت�شاعف  اإذ  خمتلفة،  الأ���ش��ب��اب  ول��و  ليبيا، 

النيابية يف مار�س )اآذار( املقبل، يف موعدها الد�شتوري.
اللندنية،  العرب  �شحيفة  قالت  ليبيا،  اإىل  االأمم��ي  املبعوث  ا�شتقالة  وع��ن 
الرت�شح  ب��اب  االنتخابات  مفو�شية  اإغ��الق  مع  تزامنت  التي  اال�شتقالة  اإن 
لالنتخابات، اأحيا ال�شكوك يف تاأجيل االنتخابات، يف ظل تقدم 90 مر�شحاً 
لالنتخابات الرئا�شية، يف حني حني يرى اآخرون اأن ذلك رمبا ي�شمح با�شتبعاد 

كوبي�س  اأن  ال�شحيفة  ح�شب  اآخ���ر،  دبلوما�شي  واأو���ش��ح  ج��ن��ي��ف«.  يف  عمله 
كانت  املا�شية، حني  القليلة  االأ�شهر  مرة خالل  اأك��ر من  باال�شتقالة  “لّوح 
ال�شغوط تتزايد عليه من امل�شوؤولني االأمميني، وكذلك من الدبلوما�شيني 
ال��غ��رب��ي��ني، ال��ذي��ن ع���رّبوا ع��ن اع��ت��ق��اده��م ب���اأن ه��ن��اك ح��اج��ة ليكون املبعوث 
االأممي على االأر�س، يف ظل امل�شاعي  الإجراء االنتخابات الليبية، املقررة يف 
24 دي�شمرب )كانون االأول( املقبل. باالإ�شافة اإىل ن�شر مراقبني الآلية وقف 
النار منذ اأكتوبر )ت�شرين االأول( من العام املا�شي يف ليبيا، التي انزلقت اإىل 
الوقت  2011، يف  القذايف يف  العقيد معمر  االإطاحة حكم  بعد  الفو�شى”، 
الذي تت�شاعد فيه اخلالفات على االنتخابات الليبية، وعلى املر�شحني لها، 

وقاعدتها القانونية والد�شتورية.
موقع  يف  عبداحل�شني  ح�شني  ق��ال  املقبلة،  النيابة  واالنتخابات  لبنان  وع��ن 
“االنتخابات اأداة تغير يف الدول التي ت�شتجيب اأنظمتها للتغير،  “احلرة”، 

ليبيا ولبنان... الأزمات باقية والنتخابات يف ُحكم املجهول

من جاك ما �إىل بينغ �صو�ي:

حتجب بكني بانتظام امل�ضاهري الذين يزعجونها...!
نك�صات �لنجوم تتز�من مع رغبة بكني �ملعلنة يف حماربة »ثقافة �مل�صاهري« �لتي تعتربها »�صامة«

حتالف فرن�ضي اإيطايل.. الهدف »معاهدة« حلماية دولة عربية •• روما-وكاالت

اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  ي�شل 
م�����اك�����رون، ال����ي����وم اخل���م���ي�������س، اإىل 
زيارة  يف  روم��ا  االإيطالية  العا�شمة 

ر�شمية ت�شتمر ملدة يومني، بح�شب م�شادر فرن�شية.
ال��وزراء االإيطايل ماريو دراغ��ي يف روما،  اأن ي�شتقبل رئي�س  ومن املقرر 
الرئي�س الفرن�شي فور و�شوله، قبل عقد مباحثات ثنائية بني الرئي�س 

الفرن�شي ونظره االإيطايل �شرغيو ماتريال،غداً اجلمعة.
ل�”تقريب املواقف  وت�شهد الزيارة توقيع ماكرون ودراغي على معاهدة 
ال�شيا�شة  ق�شايا  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  والتن�شيق  واالإي��ط��ال��ي��ة  الفرن�شية 
االقت�شادية  والبحوث  والهجرة  والدفاع  واالأم��ن  واخلارجية  االأوروبية 

والتعليمية والثقافية والتعاون عرب احلدود«.
اأن تطوي  �شاأنها  م��ن  ب��ني اجلانبني  اإب��رام��ه��ا  امل��ق��رر  م��ن  التي  امل��ع��اه��دة 
االأوروب��ي��ت��ني ح��ول ليبيا وع��دد من  الدولتني  �شنوات من اخل��الف بني 

ق�شايا ال�شيا�شة اخلارجية.

تو�فق حول �لأزمة �لليبية
يف ال�شياق، قال رئي�س مركز التمكني للبحوث والدرا�شات اال�شرتاتيجية 
الليبي حممد امل�شباحي اإنه “من الطبيعي وجود حتالف فرن�شي اإيطايل 
فيما يخ�س االأزمة الليبية، وذلك بعد الدعوات الرتكية التي تريد بها 
خلخلة االأو�شاع احلالية، وبالتايل فاإنه البد من توحيد الراأي االأوروبية 

الأن اخلطر القادم �شياأثر على كافة دول االحتاد االأوروبي«.

اأن دول  واأكد امل�شباحي، يف ت�شريحات خا�شة ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، 
التكتل االأوروبي ت�شعر بخطر حقيقي اإثر ا�شتمرار عمليات الهجرة غر 
االنق�شام  اأن  اإىل  م�شًرا  �شواطئها،  نحو  الليبية  االأرا�شي  ال�شرعية من 
�شلبي  تاأثر  له  املا�شية، كان  الفرتة  االأمل��اين خالل  االإيطايل  الفرن�شي 

على االأو�شاع الليبية التي اأ�شبحت ق�شية دولية اأكر منها حملية«.
واأ�شار رئي�س مركز التمكني للبحوث والدرا�شات اال�شرتاتيجية الليبي، 
النظر  وج��ه  �شيوحد  ليبيا  ح��ول  االإي��ط��ايل  الفرن�شي  ال��ت��ق��ارب  اأن  اإىل 
امل�شي  اأج��ل  باري�س من  يقوده موؤمتر  ال��ذي  االجت��اه  نف�س  و�شيعمل يف 
اللجنة  دور  على  م��وؤك��ًدا  املرتزقة،  وخ��روج  االنتخابات  عملية  يف  قدًما 

الع�شكرية امل�شرتكة التي تعمل جاهدة على حتقيق ذلك«.
ا�شتقرار  �شي�شاهم يف  االإيطايل  الفرن�شي  التحالف  اأن  امل�شباحي،  ولفت 
االأو�شاع يف ليبيا على امل�شتوي ال�شيا�شي، و�شيعفي البالد من �شر التداخل 

بح�شب قوله. وال�شراع االأوروبي داخل املنطقة العربية ب�شكل عام”، 
من جهته، قال رئي�س املوؤ�ش�شة العربية للتنمية والدرا�شات اال�شرتاتيجية 
�شمر راغب اإن “التقارب الفرن�شي االإيطايل من املتغرات التي حتدث 
يريد  تركيا  با�شتثناء  ال���دويل  املجتمع  اأن  حيث  الليبية،  ال�شاحة  على 

اإجراء االنتخابات باأي �شكل«.
واأو�شح راغب ل�”�شكاي نيوز عربية” اأن “التقارب ياأتي كنوع من اأنواع 
يكون  ل��ن  ليبيا  يف  وانتخابات  ا�شتقرار  ب��دون  اأن��ه  حيث  الكعكة  تقا�شم 

هناك تعاقدات اأو ا�شتثمارات الأن احلكومة احلالية ال ت�شتطيع تنفيذ اأي 
بح�شب قوله. تعاقدات جديدة”، 

ا يف ظل تقاطع امل�شالح على الت�شوية  وتابع راغب: “التقارب ياأتي اأي�شً
ال�شرعية”،  الهجرة غر  ا�شتمرار عمليات  ليبيا، واالأمثلة على ذلك  يف 
موؤكًدا اأن هذا التقارب �شيدفع اإىل وجود تن�شيق بني اجلانبني يف العديد 

من املجاالت.

توحيد �لقر�ر �لأوروبي
القوات  م�شاركة  ال�شابق  يف  ترف�س  كانت  اإيطاليا  اأن  اإىل  راغ��ب  واأ���ش��ار 
موؤكًدا  االأح���داث،  من  وغرها  الهجرة  عمليات  مكافحة  يف  الفرن�شية 
وجود  ظل  يف  م�شلحتهما  يف  ياأتي  ال  وفرن�شا  اإيطاليا  بني  الت�شادم  اأن 

تركيا.
املحاوالت  ه���ذه  ك��اف��ة  اأن  اإىل  واال���ش��رتات��ي��ج��ي  االأم���ن���ي  ول��ف��ت اخل��ب��ر 
االأوروبية احلالية ت�شعي اإىل الدفع نحو االنتخابات وعدم تعطيلها، وهنا 
وبالتايل  اأوروب��ي موحد،  �شيواجهون قرار  االنتخابات  اأن معرقلي  جند 
ميثاق  من  ال�شابع  بالف�شل  املخالف  و�شيعاقب  القرار  اأمركا  �شتدعم 

االأمم املتحدة.
واأ�شار راغب اإىل اأن هذا التقارب اأي�شا �شي�شاهم يف وقف عمليات الهجرة 
غر ال�شرعية واالجتار بالب�شر والت�شدي للجماعات االإرهابية، باالإ�شافة 

اإىل اأن اإيطاليا وفرن�شا لهما م�شالح 
العبني  فهما  ليبيا،  يف  اق��ت�����ش��ادي��ة 

اأ�شا�شيني يف قطاع النفط.

�لتقارب �لإيطايل �لفرن�صي  
وحول مراحل التقارب بني اجلانبني اأكد اخلبر اال�شرتاتيجي، اإىل اأن 
ال�شدام،  االأوىل مرحلة  بثالث مراحل:  م��روره  بعد  ج��اء  التقارب  ه��ذا 
والثانية التناف�س االإقليمي واالأخرة هي الربح امل�شرتك، موؤكًدا اأن “بقاء 
االأو�شاع كما كانت يف ال�شابق لن جتني منها اأي من االأطراف اأي مكا�شب، 

و�شيزيد ذلك من عمليات الهجرة غر ال�شرعية وعبور االإرهابيني.
ا يف م�شلحة  وا�شتطرد اخلبر اال�شرتاتيجي اأن “هذا التقارب ي�شب اأي�شً
الواليات املتحدة والتي ت�شعى حاليا اإىل ا�شتقرار االأو�شاع يف ليبيا حتى 

ت�شل اإىل الطاقة االنتاجية الق�شوى من النفط«.
من جهته، قال الكاتب ال�شحفي الليبي اأحمد العي�شاوي اإن املعاهدة من 
�شكلي  و�شيكون  الدائم  ال�شراع  على  املبني  املا�شي  �شفحة  طي  هدفها 
من الناحية الدبلوما�شية بني الدولتني االأوروبيتني جتاه ليبيا وبع�س 

الق�شايا اخلارجية.
واأو�شح ال�شحفي الليبي اأن اإيطاليا وفرن�شا لهم نظرة خا�شة ومنفردة 
العاملية  باحلرب  مرتبطة  النظرة  ه��ذه  اأن  حيث  العامل  دول  باقي  عن 
ونفوذ  ح��دود  متديد  جت��اه  االإم��ربي��ال��ي��ة  النظرية  تنفيذ  اأث��ن��اء  الثانية 

ال�شيا�شة العليا التي تخدم م�شالح هذه الدول.
واالحتاد  اجل��وار  دول  يهم  ليبيا  يف  الهجرة  ملف  اأن  العي�شاوي،  وتابع 

االأوروبي ب�شكل عام كون موقع ليبيا يفر�س هذا االهتمام.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

   �شاعفت بكني يف االأيام االأخرة 
العبة  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  اأو  ����ش���ور 
اأ�شابيع  ع��دة  اختفت  التي  التن�س، 
بعد اتهامها م�شوؤوال �شينيا كبرا 
باالغت�شاب. هذه الريا�شية لي�شت 
�شوى اأحدث ال�شخ�شيات ال�شينية 
التي فقدت حظوتها عند ال�شلطة 

خالل ب�شعة اأ�شهر.
   وم��ن خ��الل ن�شر ���ش��ور جديدة 
ل���الع���ب���ة ال���ت���ن�������س ب���ي���ن���غ �����ش����واي، 
ملحادثة  االأخ�شر  ال�شوء  واإع��ط��اء 
فيديو بني الالعبة ورئي�س اللجنة 
االأومل���ب���ي���ة ال���دول���ي���ة، ت��ع��ط��ي بكني 
جزئًيا  ا�شت�شلمت  ب��اأن��ه��ا  انطباًعا 
اأو رمب��ا حاولت  ال���دويل،  لل�شغط 
دف����ن اجل�����دل ح����ول اخ��ت��ف��اء هذه 
ب���داأ يكت�شب  ال��ري��ا���ش��ي��ة... ج���دل 
ال�شلطات  ن��ظ��ر  يف  ك��ب��رة  اأه��م��ي��ة 

ال�شينية.
  الأن��ه يف االأي���ام االأخ����رة، مل تعد 
منها  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 
جن���وم ال��ت��ن�����س ن��ع��وم��ي اأو���ش��اك��ا اأو 
تطالب  وحدها  ويليامز،  �شرينا 
ال�شيا�شيون،  ال��ق��ادة  ب��ت��ف�����ش��رات. 
جو بايدن يف املقدمة، مل يرتددوا 
االأوملبية  االألعاب  مقاطعة  ذكر  يف 

ال�شتوية القادمة.

جاك ما: �مللياردير 
و “نادي كبار �ل�صن«

ب��ي��ن��غ �شواي،  ف�����اإن  ذل�����ك،     وم����ع 
رفيع  �شينًيا  �شيا�شًيا  تتهم  ال��ت��ي 
لي�شت  ب���االغ���ت�������ش���اب،  امل�������ش���ت���وى 
لالأ�شف اأول وال رمبا اآخر امل�شاهر 
معاقبتهم  يتم  ال��ذي��ن  ال�شينيني 
ال�شلطات  بهذه الطريقة من قبل 

ال�شينية. 
ال�شخ�شيات  م��ن  ال��ع��دي��د  اختفت 
االجتماعية ال�شينية من االإنرتنت 
قبل  مت��اًم��ا،  اخ��ت��ف��ت  اأو  ال�شيني، 
ال�شبكات  اأخرى على  الظهور مرة 
ويف االأماكن العامة، ويف كثر من 
االأحيان منك�شر الهامة، مبا مييل 
وال�شغط  ال��رتوي��ع  اأن  اإظ��ه��ار  اإىل 

يثمران دائًما.
امللياردير  اخ��ت��ف��اء  اأن  ���ش��ك  وال     
ال�شيني جاك ما ثم عودة ظهوره، 

ال�شياق  ه���ذا  ح���دث يف  اأب�����رز  ك���ان 
اأكتوبر  ب��ني  يف االأ���ش��ه��ر االأخ����رة. 
اختفى  امل��ا���ش��ي،  وي��ن��اي��ر   2020
عن  ب��اب��ا  علي  ل���  امل�����ش��ارك  املوؤ�ش�س 
االأن��ظ��ار مت��ام��ا، بعد ف��رتة وجيزة 
للنموذج  ع���الن���ي���ة  ان���ت���ق���اده  م����ن 
ومقارنته  ال�شيني،  االق��ت�����ش��ادي 
والدعوة  ال�شن”،  ك��ب��ار  “نادي  ب��� 
‘للجيل  ج��دي��د  م����ايل  ن��ظ��ام  اإىل 

القادم<«.
   ولئن مل توّبخ بكني ر�شمًيا رجل 

2018، اختفت النجمة فان بينغ 
بينغ لعدة اأ�شهر.

اأ�شهر  اآن����ذاك  ك��ان��ت  ال��ت��ي  املمثلة   
ب�شكل  وظهرت  ال�شني،  يف  ممثلة 
هوليوود  اإنتاج�����ات  يف  م��ل��ح��وظ 
اإك�س  اأو  احل���دي���دي  ال���رج���ل  م��ث��ل 
مان، كانت يف ذلك الوقت متورطة 
ممار�شات  يف  وا����ش�������ع  حت��ق��ي��ق  يف 
�شناعة  يف  ال�����ش��ري��ب��ي  ال���ت���ه���رب 

ال�شينما.
   ثم غابت املمثلة، 37 عاًما، عن 

االأخر  اختفى هذا  فقد  االأعمال، 
ط��ي��ل��ة ���ش��ه��ري��ن. ورغ����م ت��ل��ق��ي��ه يف 
ال���ب���داي���ة ال�������ش���وء االأخ�������ش���ر من 
االكتتاب  اإلغاء  مت  فقد  ال�شلطات، 
ال����ع����ام ال���ع���م���الق الآن�������ت ج�����روب، 
للمدفوعات  ف��رع��ي��ة  ���ش��رك��ة  وه���ي 
بابا.  ل��� علي  االإن��رتن��ت تابعة  ع��رب 
 20 وع���ن���دم���ا ظ���ه���ر جم�������ددا يف 
اأقل  م��ا  ج��اك  اأن  ك��ان جليا  يناير، 
النظام  بجهود  اأ�شاد  حيث  انتقاًدا، 
الفقر  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����ش��اء  ال�����ش��ي��وع��ي 

وخالل  للخطر.  معر�شة  اأم��اك��ن 
بالكامل،  ال�����ش��ح��ي  احل���ج���ر  ه����ذا 
بطريقة  ال�������ش���رط���ة  “ت�شرفت 
مدنية وقانونية، وتاأكدت من اأنني 
اأ�شتطيع النوم وتناول الطعام، لقد 
اأو�شح يف  كانوا يهتمون بي حًقا”، 

ذلك الوقت.

فان بينغ بينغ : �ملمثلة 
و�صابط �ل�صر�ئب

  قبل ذل��ك ب��ع��ام��ني، يف رب��ي��ع عام 

الرئي�شي  امل�������ش���روع  وه����و  امل���دق���ع، 
للرئي�س �شي جني بينغ.

يل زيهو�: مر��صل
 من ووهان وكوفيد

   ال�شحفي ال�شيني يل زيهوا، هو 
اأحد اأوائل املبلغني الذين اأغ�شبوا 
بداية جائحة كوفيد  ال�شلطات يف 
يف  غ��ام�����س  ب�شكل  اخ��ت��ف��ي   .19-
ن�شره  ب��ع��د   2020 ع����ام  اأوائ�������ل 
م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ت�شف ال��و���ش��ع يف 

مدينة ووهان ال�شينية.
   وع��اد هذا ال�شحفي، البالغ من 
اإىل الظهور بعد  25 عاًما،  العمر 
�شدر  فيديو  مقطع  ويف  �شهرين. 
يف اأبريل 2020، اأو�شح اأنه اعتقل 
يف 26 فرباير وا�شتجوب يف مركز 
“االإخالل  ب�  اتهم  حيث  لل�شرطة 
�شاعة   24 وبعد  العام”.  بالنظام 
يتم  لن  اأن��ه  اأُبلغ  اال�شتجواب،  من 
ت��وج��ي��ه اأي ت��ه��م اإل��ي��ه، ل��ك��ن يجب 
و�شعه يف احلجر ال�شحي الأنه زار 

�شا�شات الرادار متاًما طيلة ثالثة 
اأ�شهر. 

علًنا  تظهر  مل  اخ��ت��ف��اءه��ا،  واأث�����ار 
ال�شبكات  عرب  بر�شائل  تبعث  ومل 
حول  حارقة  تكهنات  االجتماعية، 
البالغ  م��ت��اب��ع��ي��ه��ا  ب���ني  م�����ش��ره��ا 
ع��ل��ى موقع  م��ل��ي��وًن��ا   62 ع��دده��م 
يف  ال�شيني”.  “تويرت  وي����ب����و، 
ال����واق����ع، و���ش��ع��ت امل��م��ث��ل��ة “حتت 
املراقبة” وقت التحقيق ال�شريبي 
الذي انتهى باإدانتها بدفع ما يعادل 
ي��ورو. وخرجت من  مليون   111
“للمجتمع”  ب��االع��ت��ذار  �شمتها 
والأ�����ش����دق����ائ����ه����ا وم���ع���ج���ب���ي���ه���ا و 

“مل�شلحة ال�شرائب«.
ت�صاو وي: »حمو«  �لنجمة

 من مو�قع �لبث
   لكن لي�شت كل ح��االت االختفاء 
املمثلة  ب��ال��ع��ودة.  ����ش���رورة  تنتهي 
اأي  تر�شح  وي، مل  ت�شاو  االأخ���رى، 
املا�شي  اأغ�شط�س  منذ  عنها  اأخبار 
ف��ح�����ش��ب، ب���ل اخ��ت��ف��ت خ��ا���ش��ة من 
ال�شبكات االجتماعية واختفت معها 
�شاولني  اأو  م��والن  مثل  اأف��الم��ه��ا، 
���ش��وك��ر، م���ن م��ن�����ش��ات ال���ب���ث. اىل 
درجة اأنه وفًقا ل�شحيفة “جلوبال 
جًدا،  الر�شمية  اليومية  تاميز” 
لت�شاو  ح��دث  “ماذا  ال�����ش��وؤال  ك��ان 
التي  املو�شوعات  اأك��ر  اأح��د  وي” 
يتم التعليق عليها على موقع ويبو 

يف اليوم التايل الختفائها.
   مل يعرف اأحد منذ ذلك التاريخ 
لو  اختفائها حتى  �شبب  اأو  مكانها 
مل ترتدد “جلوبال تاميز” يف ذكر 
ف�شائح اأو مواقف معينة اتخذتها 
كانت  امل��ث��ال،  �شبيل  على  املمثلة: 
عام  ال�شيوعي  احل��زب  اأزعجت  قد 
يج�ّشم  زًي����ا  ب��ارت��دائ��ه��ا   ،2001

العلم االإمرباطوري الياباين.
بع�س  تقول  ه��ذا،  يومنا  وحتى     
ا���ش��ت��ق��ل��ت طائرة  اإن���ه���ا  ال�����ش��ائ��ع��ات 
متتلك  )حيث  فرن�شا  اإىل  خا�شة 
م����زارع ك����روم م��ع زوج���ه���ا(، بينما 
تزال  اأنها ال  االآخ��ر  البع�س  يزعم 

يف ال�شني.
النجمة  نك�شات  الوحيد:  اليقني   
يف  املعلنة  بكني  رغبة  م��ع  تتزامن 
التي  امل�شاهر”  “ثقافة  حماربة 

تعتربها “�شامة«.

ال�شحفي يل زيهوا عقوبة ما بعد كوفيدت�شاو وي  خرجت ومل تعد بينغ �شواي تظهر من جديد

تختفي عديد ال�ضخ�ضيات الجتماعية ال�ضينية من الإنرتنت ال�ضيني, اأو تختفي متاًما قبل الظهور جمددا 

لي�ضت كل حالت الختفاء تنتهي بالعودة, املمثلة ت�ضاو وي, مل تر�ضح اأي اأخبار عنها منذ اأغ�ضط�ص املا�ضي

فان بينغ بينغ وال�شرائب جاك ما ممنوع من النقد
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عربي ودويل

يغادرون بالدهم التي غزتها القوات ال�شوفياتية للبحث عن ملجاأ يف باك�شتانبع�س ال�شجاد، الذي مت �شنعه ب�شرعة، يعر�س جمالية تروق للجمهور الغربي من فرط عمليات اإعادة التج�شيم، حتّول الربجان اىل ثالثةالن�شاجات توّقعن �شًرا على اأعمالهن ب�شور ذاتية غام�شة تتخذ �شكل طائرات اأو �شواريخ
واأق���ام���وا يف ���ش��م��ال ال��ب��الد حيث 
حممدي،  خ����ال  ���ش��ج��اد  اأن���ت���ج���وا 
مي��ك��ن ال��ت��ع��ّرف ع��ل��ي��ه م��ن خالل 
االأحمر  اللونني  درج��ات  اختالف 
ال�شوف  وامل�����ش��ن��وع م��ن  وال��ب��ن��ي، 
و�شعر املاعز، ويوجد ب�شكل رئي�شي 
يف ه��رات وقندهار وك��اب��ول، حيث 

يبيعه العديد من التجار.
ل����ك����ن، م���ن���ذ ان�������ش���ح���اب ال����ق����وات 
ب�شاط  ي����ع����د  مل  االأم�����ري�����ك�����ي�����ة، 
احل���������رب ي����ج����د م������ن ي�������ش���رتي���ه. 
ت�����ش��ي��ك��ن ����ش���رتي���ت، وه������و ����ش���ارع 
مليء  كابوليوت،  يف  �شهر  ت�شوق 
املحلية  اليدوية  احل��رف  باأك�شاك 
و�شبق  رّواده.  ه��ج��ره  ال�����ش��غ��رة، 
ان ع��رّب اأح��د جت��اره ع��ن خماوفه 
تخفي�س  ع�����ن  االإع�����������الن  ع���ن���د 
ك��ب��ر يف ال��ق��وات االأم��ري��ك��ي��ة عام 
بو�شت:  الوا�شنطن  اإىل   ،2015
ال  االأم��ري��ك��ي��ون،  ي��رح��ل  “عندما 
اأعرف ماذا �شيحدث، رمبا �شياأتي 
تنظيم داع�س، و�شاأ�شطر اإىل ن�شج 
علمهم االأ�شود واالأزياء الداكنة يف 

�شجادي ».

�لبزن�س �ملربح
 »للفن �لفقري«

   اك���ت�������ش���ف ال���ف���ن���ان االإي����ط����ايل 
األيغرو بويتي، اأحد جنوم حركة 
الفقر”،  “الفن  ب���وف���را  اآرت�����ه 
ال�شبعينات،  اأوائ���ل  يف  اأفغان�شتان 
وك��ان ق��د ه��رب حينها م��ن اأجواء 
���ش��ن��وات ال��ر���ش��ا���س ال��ت��ي دخلت 
ف��ي��ه��ا ب�����الده. وك���ان���ت ك���اب���ول هي 
نقطة توقف للهيبيز يف طريقهم 
اإىل الهند. قرر فتح فندق، وهناك 
بداأ يف �شنع �شل�شلة مابا ال�شهرة، 
ال���������ش����ج����اد امل������ط������ّرز ب����اخل����رائ����ط 
اجلغرافية الذي ميكن اأن يتجاوز 
يف  دوالر  م��الي��ني   4 ���ش��ق��ف  االآن 

املزاد.
نعت خرائط بويتي )ال�شل�شلة     �شُ
متتد على ع�شرين عاًما( باأ�شلوب 
مابا موندي يف الع�شور الو�شطى، 
البلدان  م���الم���ح  ت���ع���ر����س  وه�����ي 
األوان  م�شطحة، وحتمل كل منها 
ع��ل��م��ه��ا. وغ��ال��ًب��ا م��ا مي���رر بويتي 
تعليقا �شيا�شيا. فعندما كانت �شبه 

اأحياًنا لقيمتها اجلمالية البحتة، 
مثل مترير طائرة بدون طيار يف 
االحتالل  فرتة  ي�شتح�شر  �شجاد 
ال�������ش���واري���خ  اأو  ال�������ش���وف���ي���ات���ي، 

املر�شومة مثل الزهور امللونة.

�مر�أة �ل�صاروخ
   اإن الر�شائل، املكتوبة اأو املقرتحة 
م����ن خ������الل االإي���ق���ون���وغ���راف���ي���ا، 
احلرفيون  ي��ت��ح��دث  ال  م�����ش��ف��رة. 
عقود  وع��ن  اليومية  حياتهم  عن 
احلرب وال�شدمات العديدة: اإنهم 
الزبون، وميدون  اإغ��واء  يحاولون 
االأمريكيني.  ل���الأب���ط���ال  امل�������راآة 
مو�شوع   ”9/11“ ال�������ش���ج���اد 
ب����ج����ان����ب ال���ع���ل���م���ني االأم����ري����ك����ي 
بي�شاء  ح��م��ام��ة  م���ع  واالأف����غ����اين 
اأح��ي��اًن��ا زرق���اء وخ�شراء(،  )ت��ك��ون 
االنت�شار  اإىل  اإ����ش���ارة  وت��ت�����ش��م��ن 
ت����ورا بورا  االأم��ري��ك��ي يف م��ع��رك��ة 
وكالة  مولتها  ع�شكرية  )ق��اع��دة 
للمجاهدين  امل��رك��زي��ة  امل��خ��اب��رات 
ال�شوفياتي،  الغزو  خالل  االأفغان 
دي�شمرب  يف  الدن(  ب��ن  جل��اأ  حيث 
 11 ن�������ش���ب  ح���ت���ى  اأو   ،2001
���ش��ب��ت��م��رب ال�����ذي مت اف��ت��ت��اح��ه يف 

نيويورك عام 2011.
ق�شتهم...  ل��ي�����ش��ت  ه�����ذه  ال،     
ل��ك��ن ه��ن��اك ف��ع��ال ر���ش��ائ��ل خفية 
وموؤثرة يف بع�س التفا�شيل التي 
ال�شواريخ  تلك  بريئة، مثل  تبدو 
احلمراء الغريبة املزينة مبربعات 
خ�����ش��راء ���ش��غ��رة، وال��ت��ي تخفي 
يف  ن�شائية  �شخ�شيات  ال��واق��ع  يف 
تقليدية،  )م���الب�������س  ال�������ش���ادري 
التي  امل���راأة  ال��ربق��ع(.  قريبة م��ن 
�شّربت  متمردة،  ال�شجاد،  ن�شجت 
ذاتية.  �شورة  �شكل  على  توقيعها 
ال�����ي�����وم خلطر  م���ع���ر����ش���ة  وه�������ي 

االإعدام.
   لقد كان ت�شدير ال�شجاد اليدوي 
لالأفغان  دخ��ل  م�شدر  اأه���م  راب���ع 
ت�شتطيع  فهل  �شنوات.  ب�شع  قبل 
العلمانية  الفنية  ال�شناعة  ه��ذه 
اأن تنجو من نظام طالبان؟ وهل 
اأداة لدعاية  ي�شبح ب�شاط احلرب 
ط��ال��ب��ان ك��م��ا ك���ان ي��خ�����ش��ى تاجر 

ت�شيكن �شرتيت؟

خرائط العامل للفنان األيغرو بويتي تطر يف املزادات مباليني الدوالرات

اأ�شبحت االإيقونوغرافيا احلربية املخ�ش�شة حلدود
 ال�شجاد هي املو�شوع الرئي�شي، مرتبة باأ�شلوب تقليدي

ب�شاط حرب اأفغاين على طراز خال حممدي يج�شم طائرات بدون طيار

االحتالل  حت���ت  ���ش��ي��ن��اء  ج���زي���رة 
االإ����ش���رائ���ي���ل���ي اح���ت���ف���ظ ب����األ����وان 
الكتلة  ت��ف��ك��ك��ت  وع��ن��دم��ا  م�����ش��ر، 
العلم  ظ���ه���ر  ال���ي���وغ���و����ش���الف���ي���ة، 
التطور  حتكي  املابا  ان  الرو�شي. 
ن�شجته  ل��ل��ع��امل،  اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي 
الن�شاء االأفغانيات املعزوالت عنه.

 1978 ع�����ام  ال���ف���ن���دق  اأُغ����ل����ق     
ع����ن����دم����ا اأط������������اح امل����ارك���������ش����ي����ون 
التايل، غزت  العام  يف  باحلكومة. 
القوات ال�شوفياتية البالد. واأحد 
مفرو�شات بويتي يف تلك الفرتة، 
ال�شوفياتي  التدفق  ع��ن��وان  حمل 
م����ع اخل�������ش���خ���ا����س، ي�������ش���ور ف����رار 
وي�شور  ب��اك�����ش��ت��ان،  اإىل  االأف���غ���ان 

دبابات الغزاة.
   غ��ال��ب��ي��ة احل��رف��ي��ني )م���ا ي�شل 
اأعمال  ام��راأة عملن يف   500 اإىل 
اإليهم باإجناز  بويتي( الذين عهد 
يف  االأول  امل���ق���ر  وك������ان  اأع����م����ال����ه، 
اإىل  ذل��ك  بعد  �شيلجوؤون  ك��اب��ول، 
احلدود  عن  بعيًدا  لي�س  بي�شاور، 

االأفغانية.

حكايات و�أ�صاطري
 »ب�صاط �حلرب«

   �شين�شر �شانعو املعار�س الفنية 
وال��ق��ي��م��ون ع��ل��ى امل��ت��اح��ف وه���واة 
الفنان  اأع��م��ال  اأن  ق�شة  اجل��م��ع، 
االإي������ط������ايل ه�����ي ال����ت����ي األ���ه���م���ت 
واأجن���ب���ت  االأف�����غ�����ان  م����ن  االآالف 
نف�شه  ب���وي���ت���ي  احل�������رب.  ب�������ش���اط 
ه����و م�������ش���در ه�����ذه ال��ن�����ش��خ��ة من 
تعديلها  -و���ش��ي�����ش��ع��ده  ال���وق���ائ���ع 
اأ�شطورة  اإنها  امل��ق��اب��الت...  خ��الل 
االأبطال:  ك���ل  ن��رج�����ش��ي��ة  ت��ر���ش��ي 

تباع  واالأب�شط منها  نيويورك،  يف 
اإت�������ش���ي اأو م���وق���ع ئ���ي ب���اي.  ع��ل��ى 
اأ�شغر،  ح��ج��م  ال��ن��وع��ي��ة  ول���ه���ذه 
�شنعتها  ال�شالة،  ل�شجاد  م�شابه 
ع���ج���ل بع�س  وع���ل���ى  م��ت��وا���ش��ع��ة 
الر�شوم  ج��اذب��ي��ة  -ل��ك��ن  ال�����ش��يء 

وال�شخ�شيات تغري اجلمهور.

ثالثة �أبر�ج تو�أم
2010، انت�شرت  اأوائ��ل عام     يف 
)تناقلته  احل���رب  ب�����ش��اط  �شعبية 
و�شائل االإعالم اأو املتاحف(. وكان 
ال بد من زيادة االنتاج دائًما؛ ويف 
ح��ال ع��دم وج��ود من��اذج كرتونية، 
جرانها  ال���ع���م���ل  ور��������س  ت���ق���ل���د 
مائة  له  ومناف�شيها. كل مو�شوع 
اإِْبدال، م�شحك يف بع�س االأحيان. 
ثالثة!  التواأمان  الربجان  اأ�شبح 
ا�شتبدالها  مت  م����روح����ي����ة  ه���ن���ا 
بدبابة، وهناك تظهر ر�شالة غالًبا 
ب�����ش��ك��ل خاطئ،  م���ا ي��ت��م ك��ت��اب��ت��ه��ا 
كدليل  ب��امل��ق��ل��وب،  ن�شجها  وح��ت��ى 
على جهل اأو عدم فهم الو�شع من 

قبل احلرفيني االأفغان.
    ���ش��ه��د ���ش��وق ال�����ش��ج��اد القدمي 
ال�شجاد  و�شجل  ارتفاًعا.  وال��ن��ادر 
ال��ق��دمي ال��ك��اذب ظ��ه��وره. ولي�س 
م���ن ال�����ش��ه��ل ال��ت��ف��ط��ن ال��ي��ه الأنه 
لي�س موؤرخا اأو موّقعا. على �شجاد 
م��ا، ف��اإن وج��ود خريطة جغرافية 
ت���ف���ر����س ال���ت���ع���اي�������س ب����ني زائ����ر 
واجلمهورية   )1997-1971(
الرو�شية  اال�شرتاكية  ال�شوفياتية 
1991( يجعل من  )املنحلة عام 
تقريبي  ت���اري���خ  حت���دي���د  امل��م��ك��ن 
الزخارف  وُت�����ش��ت��خ��دم  الإجن������ازه. 

�شمعة الفنان )رحل عام 1994( 
ب�شاط  ث���م���ن  م���ن���ه���ا  وا�����ش����ت����ف����اد 
احلرب.    تبدو احلقيقة خمتلفة 
ن�شبيا: بالن�شبة ملوؤرخ الفن نايجل 
ليندون، فاإن خريطة العامل التي 
االأف��غ��اين يف  ال�شجاد  ظهرت على 
ن�شخة  الواقع  يف  هي  الثمانينات، 
املعلقة  ت��ل��ك  م���ن  اال����ش���ل  ط��ب��ق 
الدرا�شية  الف�شول  ج���دران  على 

املحلية.

�إيقونوغر�فيا 
حماربة و�ل�صريعة

   تدريجًيا، ادخلت �شل�شلة الر�شوم 
الدبابات  ال�������ش���ج���اد،  حت���د  ال���ت���ي 
والطائرات  وامل��ظ��الت  واالأ�شلحة 
-اإيقونوغرافيا  وال�������ش���واري���خ 
الفنية  واملفردات  امل�شلح،  ال�شراع 
�شيًئا  ل��الأف��غ��ان.  اليومية  للحياة 
ال�����رم�����وز على  ت���ت���ف���وق  ف�������ش���ي���ًئ���ا، 
مع  وتتعاي�س  وتتو�شع  الهوام�س، 
ت�شبح  اأو  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  خ��ري��ط��ة 
ب��ع��د ع�شر  امل���و����ش���وع ال��رئ��ي�����ش��ي. 
�شنوات من االحتالل ال�شوفياتي، 
ي������روي ب�������ش���اط احل�������رب، احل����رب 
االأهلية... ثم اأ�شبحت املو�شوعات 

اأكر تقييًدا ...
اأواخ������ر ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات، حتت      يف 
�شيطرة طالبان، مت حظر ت�شوير 
الن�شاء.  وخا�شة  احلية،  الكائنات 
اأ���ش��ك��ال الفن  ال���واق���ع، ج��م��ي��ع  يف 
احلرب  ب�شاط  اأ�شبح  حم��ظ��ورة: 

و�شيتم ن�شج ال�شجاد ب�شكل اأ�شا�شي 
من قبل الرجال واالأطفال.

عندما ي�صنع 
�لطلب �لعر�س

ال�شجاد  ���ش��ن��ع  ي�����ش��ت��غ��رق  ق���د     
ارتفاع  ومع  اأ�شهر.  ت�شعة  الواحد 
ُمعًدا  ف��اخ��ًرا  منتًجا  ي��ع��ّد  �شعره، 
اإىل  توجيهه  من  ب��داًل  للت�شدير، 
اجلنود  ك��ان  لقد  املحلية.  ال�شوق 
وال�شائحون  اأواًل،  ال�����ش��وف��ي��ات 
من  هم  االأمريكيون،  ثم  امل���ارون، 
ي�شرتونه. و�شيوؤدي الطلب املتزايد 
العر�س:  تغذية  اإىل  النهاية  يف 
جتتذبهم  ال����ذي����ن  ف���ال���و����ش���ط���اء، 
ال�������ش���وق امل��ت��خ�����ش�����ش��ة ال����واع����دة، 
ويبدوؤون  الفر�شة  على  ون  ينق�شّ
يف تزويد احلرفيني باملو�شوعات، 
مع علب كرتونية للدعم.    ي�شعد 
ال����ن���������ش����اج����ون، وم���ع���ظ���م���ه���م من 
االأميني وال ي�شتطيعون الو�شول 
تطوير  باإمكانية  املعلومات،  اإىل 
ال��ن�����ش��اء للن�شج  ع���ادت  اإن��ت��اج��ه��م. 
االأمريكيني  و���ش��ول  م��ع  جم���ددا 
عام 2001، وكانوا م�شدر اإلهام 
اآخ����ر: وث��ائ��ق دع��اي��ت��ه��م، ال��ت��ي مت 
البالد،  ف��وق  بالطائرة  اإ�شقاطها 
املقاطعات  اىل  و���ش��وال  ان��ت�����ش��رت 
جت�شيم  مت  م��ا  و�شرعان  النائية. 
املحرتقني.  ال��ت��واأم��ني  ال��ربج��ني 
و���ش��ي��ت��م ت��ق��دمي ال�����ش��ج��اد االأك���ر 
الفنية  امل��ع��ار���س  ق��اع��ات  يف  قيمة 

تقريًبا الو�شيلة الوحيدة للتعبر 
اأ�شبح  ال���ذي���ن  ل���الأف���غ���ان،  ال��ف��ن��ي 
بالن�شبة لهم تطريز ر�شوم القنابل 
واالنفجارات اأقل خطورة من ن�شج 
الن�شاء،  احل��ي��وان��ات.  اأو  ال���زه���ور 

االأم���ي���ات، وم��ن خ��الل تطبيق يف 
وفر�س  لل�شريعة  ال�شرامة  غاية 
منهن  �شحبت  منهجيا،  ال��ربق��ع 
احلرية االجتماعية واالقت�شادية 
بها.  يتمتعن  ك��ن  ال��ت��ي  ال�شئيلة 

 يف �أو�خر �لت�صعينات، حتت �صيطرة طالبان، مت حظر ت�صوير �لكائنات �حلية، وخا�صة �لن�صاء

هل ت�صتطيع هذه �ل�صناعة �لفنية �لعلمانية �أن تنجو من نظام طالبان؟منذ �ن�صحاب �لقو�ت �لأمريكية، مل يعد ب�صاط �حلرب يجد من ي�صرتيه
بعد ع�ضر �ضنوات من الحتالل ال�ضوفياتي, روى ب�ضاط احلرب يوميات احلرب الأهلية

  �صناعة روت طيلة �أربعني عاما ق�صة �لأزمة

هذا ما يقوله �ضّجاد احلرب عن التاريخ الأفغاين...!
•• الفجر -الودي باال�س-لريو 

ترجمة خرية ال�شيباين
دون  وطائر�ت  و�صو�ريخ  يدوية  وقنابل  دبابات     
“ب�صاط  �صناعة  ظلت  �أفغان�صثثثتان،  يف  طثثيثثار: 
عاًما  �أربعثثثثني  منذ  تن�صثثثج  �ليوم،  �ملهددة  �حلرب”، 

ق�صة �لأزمثثثة بر�صثثثائل مربكة يف بع�س �لأحيان.
فار�صي  �صجاد  وكثثاأنثثه  بعيدة  م�صافة  مثثن  يثثبثثدو     

كال�صيكي. 
�ملده�صة:  زخارفه  عن  يك�صف  �لقثثرت�ب،  عند  لكن 
مقاتلة  بطائر�ت  و�حليو�نات  �لزهور  ��صتبد�ل  مت 
كانت  حو��صيه.  تزين  �لبنادق  و�صر�ئط  دبابات،  �أو 

�لأفغاين  �ل�صر�ع  ب�صجاد  �خلا�صة  �لإيقونوغر�فيا 
ويعود   .1979 �ل�صوفيات عام  مع و�صول  قد ظهرت 
تقليد �لن�صيج �لفار�صي �إىل فرتة �أطول: طور �ل�صرق 
�لفن على مدى �لألفي  �لو�صطى هذ�  و�آ�صيا  �لأو�صط 
�أكرب  هي  �ليوم  �أفغان�صتان  ويو��صل:  �ملا�صية  �صنة 

منتج لل�صجاد �ليدوي يف �لعامل.

هذه  عثثادت  ثم  زمنية،  لفرتة  مو�صته  �نح�صرت     
و�صتينات  خم�صينات  يف  �لو�صطى  �آ�صيا  �ىل  �خلربة 
�لغرب،  �إىل  ت�صديره  مت  حيث  �ملا�صي،  �لقرن  من 
�لرتكمان  كان  لقد  جمثثدد�.  به  ولعه  ��صتعاد  �لثثذي 
هم من جلبو� معهم مهارتهم �لفريدة �إىل �أفغان�صتان 

�ملجاورة..

كان ت�ضدير ال�ضجاد اليدوي رابع اأهم م�ضدر دخل لالأفغان قبل ب�ضع �ضنوات
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العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
ال�ش�����ادة/ بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مركوري ني�شت للعقارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3815650 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
ال�ش�����ادة/هال  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتنظيف اال�شماك
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2907146 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
ال�ش�����ادة/ذواتي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اأفنان للعقارات وال�شيانة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3807836 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
ال�ش�����ادة/وايلد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جازل فا�شن
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2015870 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
ال�ش�����ادة/ بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املحام�س الذهبية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1832051 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
اخلليج  ال�ش�����ادة/واحة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات احلفالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2453083 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة يو�شف احمد هالل عبداهلل ال على %100

تعديل وكيل خدمات 
 حذف �شامل النخره بطى العابدى ال�شام�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف منر جدوع عطيه ح�شني حممد ابونامو�س

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/نور بود�س لل�شيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:2210362 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد مبارك خالد خلفان القبي�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف حممد بن مب�شر بن ب�شور
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
للمقاوالت  ال�ش�����ادة/دكتايل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3883425 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة علي مبارك علي �شعيد الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد مبارك علي �شعيد الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
ال�ش�����ادة/�شالون االهرامات  تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال  رخ�شة رقم:4137943 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة خديجه را�شد احمد يو�شف اخلوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف حممد عبيد �شامل م�شعود الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�س جي ا�س خلدمات 

النظافة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1140030 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة فاطمه �شامل حممد �شامل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل علي حاج عبداهلل غريب احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة زمزم للمعدات 

CN قد تقدموا الينا بطلب الثقيلة  رخ�شة رقم:1030093 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة علي �شعيد م�شبح غنام املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف خالد �شامل ح�شن �شعيد املنهايل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
الداودي  ال�ش�����ادة/وادي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلديثة لالعمال ال�شحية والكهربائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1133982 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ام ا رحيم ام ا جبار %100
تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة على �شامل على البادى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على �شامل على البادى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/زي كريف للحلويات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:3891266 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة وائل احمد �شوقى ال�شيد ابراهيم ابو ال�شعود %49
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 اإ�شافة نا�شر على �شامل النيار الريامى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف ادهم احمد عبدالعزيز ال�شرفا
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف و�شام فتحى عبدالغنى عماره

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:بفايفار انرتبالن كون�شالتن�س ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة اأبوظبي - �شرق 0.11 مبنى ال�شيد را�شد حممد 

عبداهلل واخرين
CN 1142071 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/مرال عبداحلبيب لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات   2
االدارية ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/11/22 وذلك بناء 
على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2021/11/24  - العدل بالرقم:2105036969  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفاطح لتجارة مواد البناء ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4039258 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شعيد جمعه �شعيد جمعه الظاهرى  %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شافنا �شليل جابر جا�شم بوكودان  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل احمد عبداهلل البلو�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف بوزهانكارا ايالث كونهى مامو م�شطفى

تعديل اإ�شم جتاري من/ الفاطح لتجارة مواد البناء ذ.م.م

AL FATHIH BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C

اإىل / الفاحت لتجارة مواد البناء ذ.م.م

AL FATHIH BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلدمات الديناميكية املتكاملة للمقاوالت

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1019649 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شعيد احمد �شعيد غبا�س %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد احمد �شعيد غبا�س

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ اخلدمات الديناميكية املتكاملة للمقاوالت

INTEGRATED DYNAMIC SERVICES CONTRACTING

اإىل / اخلدمات الديناميكية املتكاملة للمقاوالت

INTEGRATED DYNAMIC SERVICES CONTRACTING 

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج �إعالن �لن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : �شركة ديكو فجني ذ م م

Decovision طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : ديكوفجني
بتاريخ :2021/11/18 املودعة بالرقم : 364893 

بيانات االأولوية :
باإ�شم : �شركة ديكو فجني ذ م م

املوطن : ابوظبي �شارع  بني يا�س بناية : ال�شيخ  حامد بن حممد بن بطي اآل حامد، هاتف: ، 024995444 ، 
 pro@visionf.ae: فاك�س: 024995400 ، �شندوق الربيد: 73814 - امييل

�صورة �لعالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42
اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي ) الديكور (

باللغة  بداخل  موجود  الفخامة  طبع  يعطي  ذهبي  بلون  للعني  ر�شم  من  ال�شعار  يتكون   : العالمة  و�شف 
االجنليزية وتفيد الروؤية والتخطيط VISION باللغة االجنليزية مت اخذه من كلمة V العني حرف

للم�شتقبل . ومت كتابة ا�شم ال�شركة باللغة االجنليزية حتت ر�شمة العني ليدل على ال�شركة .
اال�شرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 اخلمي�ص  25 نوفمرب 2021 العدد 13401

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/هال العمال النجارة امل�شلحة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1060348 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ هال العمال النجارة امل�شلحة

HLA SUTTERING CARPENTARY WORKSHOP

اإىل/ هال تاورز للمقاوالت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
HALA TOWERS FOR  CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال حديد الت�شليح  4390005

 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال النجارة امل�شلحة  4390004
االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مودرن ماركتينج التجارية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2966189 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبداملنعم حممد عبدال�شافى ال�شرك�شى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / عبداملنعم حممد عبدال�شافى ال�شرك�شى من 25 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شن عبداهلل ح�شن باجمبور ال�شيعرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف امر عبداملنعم حممد عبدال�شافى ال�شرك�شى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مودرن ماركتينج التجارية ذ.م.م
MODERN MARKETING TRADING L.L.C

اإىل/ مودرن ماركتينج التجارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MODERN MARKETING  TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�إلغاء �إعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س   الرخ�شة 
CN باال�شم التجاري:جلوري �شتون  رقم:2209130 
ملواد البناء ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

بايدن يدعو 110 دول لقّمة افرتا�ضية حول الدميوقراطية 

امل�ضريات الإيرانية.. تهريب �ضالح وخمدرات

•• وا�شنطن-اأ ف ب

وّج���ه ال��رئ��ي�����س االأم���رك���ي ج��و ب��اي��دن اإىل ق���ادة ح���وايل 110 
الدميوقراطية  ح��ول  افرتا�شية  قّمة  يف  للم�شاركة  دع��وة  دول 
قائمة  بح�شب  املقبل،  االأول/دي�شمرب  كانون  تنظيمها يف  يعتزم 
ن�شرتها وزارة اخلارجية االأمركية الثالثاء و�شّمت من ال�شرق 
والعراق. وكما كان متوّقعاً  اإ�شرائيل  بلدين فقط هما  االأو�شط 
فاإّن بايدن مل يدُع اإىل هذه القّمة رو�شيا وال ال�شني، املناف�شتني 
الرئي�شيتني للواليات املتحدة، لكّنه باملقابل دعا اإليها تايوان، يف 
خطوة من �شاأنها اأن تثر غ�شب بكني التي �شتكون حتماً الغائب 
احلا�شر االأبرز يف هذا االجتماع االأول من نوعه. ومنذ و�شوله 
الرئي�س  يخِف  مل  الثاين/يناير،  كانون  يف  االأبي�س  البيت  اإىل 

بني  ���ش��راع  على  ت��ق��وم  اخل��ارج��ي��ة  �شيا�شته  اأّن  ال��دمي��وق��راط��ي 
خر من  ا�شتبدادية”  و”اأنظمة  بالده  تتزّعمها  دميوقراطيات 

ميّثلها يف نظره هما ال�شني ورو�شيا.
وع��ود حملته  اأح��د  ه��ي  ه��ذه  الدميوقراطية”  “قّمة  اإّن  ب��ل  ال 
افرتا�شياً  االأوىل منها  الن�شخة  قّرر عقد هذه  االنتخابية وقد 
جائحة  ب�شبب  املقبل  االأول/دي�����ش��م��رب  ك��ان��ون   10 و   9 ي��وم��ي 
كوفيد-19 على اأن تعقد الن�شخة الثانية يف نهاية العام املقبل 
ح�شورياً. لكّن قائمة الدول التي كان الرئي�س االأمركي يعتزم 

دعوتها للم�شاركة يف هذه القمة مل تكن معروفة بعد.
الثالثاء  اخلارجية  وزارة  ن�شرتها  التي  ال���دول  لقائمة  ووف��ق��اً 
القائمة  �شّمت  الغربيني،  املّتحدة  الواليات  حلفاء  جانب  ف��اإىل 
من  خلت  باملقابل  لكّنها  وباك�شتان،  الهند  مثل  دواًل  خ�شو�شاً 

تركيا. وتركيا الع�شو على غرار الواليات املّتحدة يف حلف �شمال 
االأطل�شي مل تدَع اإىل القمة، وهو اأمر غر مفاجئ نظراً اإىل اأّن 
بايدن �شبق له واأن و�شف الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 
على  الربازيل،  القّمة  اإىل  بايدن  دعا  فقد  باملقابل  ب�”امل�شتبّد«. 
يقودها  العمالقة  الالتينية  االأمركية  الدولة  اأّن  من  الّرغم 
رئي�س مييني مت�شّدد مثر للجدل هو جاير بول�شونارو. ومن 
بولندا  القّمة  للم�شاركة يف  املدعّوة  ال��دول  قائمة  اأوروب��ا �شّمت 
التي يّتهمها االحتاد االأوروبي بعدم احرتام دولة القانون، لكّنها 
خلت باملقابل من املجر التي يقودها رئي�س وزراء مثر للجدل 
�شّمت  فقد  ال�شمراء  القارة  من  اأم��ا  اأورب���ان.  فيكتور  هو  كثراً 
قائمة الدول املدعّوة كاًل من جنوب اأفريقيا وجمهورية الكونغو 
الدميوقراطية ونيجريا والنيجر. وهذه القائمة املفرت�س اأن 

لتمحي�س  �شتخ�شع  اجلوهرجي  مبيزان  زانها  قد  بايدن  يكون 
و�شتكون  اأجمع  العامل  يف  وال�شيا�شيني  املحّللني  قبل  من  دقيق 

على االأرجح مو�شع انتقاد من قبل الكثرين.
م��ا مل  ف��اإن  القّمة  ه��ذه  ع��ن  ال�شني  تغيب  اأن  متوّقعاً  ك��ان  واإذا 
يتوّقعه كثرون هو اأن يدعو بايدن اإليها تايوان التي ال تعرتف 
بها الواليات املتحدة اأ�شا�شاً كدولة م�شتقلة بل تعتربها منوذجاً 
دميوقراطياً يحتذى يف مواجهة العمالق االآ�شيوي الذي يعترب 
اجلزيرة جزءاً ال يتجّزاأ من اأرا�شيه ويتعّهد باإعادة �شّمها يوماً 
ما وبالقوة اإذا لزم االأمر. ومن هنا يتوّقع اأن توؤّجج دعوة تايوان 
حل�����ش��ور ه���ذه ال��ق��م��ة االف��رتا���ش��ي��ة ال��ت��وّت��رات ال��ت��ي م��ا انفّكت 
حّدتها ترتفع يف االأ�شابيع االأخ��رة بني وا�شنطن وبكني ب�شبب 

اجلزيرة.

•• عوا�شم-وكاالت

املوالية  امليلي�شيات  تقودها  التي  ال�شراعات  يف  تتقدم  امل�شرة  الطائرات  ح��رب 
الإيران يف املنطقة لتتخذ اأ�شكااًل متنوعة، ومن اأبرز العمليات التي حتققت منها 
اأجهزة اال�شتخبارات يف املنطقة تهريب حزب اهلل الأ�شلحة وخمدرات وا�شتعمالها 
اغتيال  منذ  لبنان  يف  ح�شل  كما  الغتيالهم  �شيا�شيني  مراقبة  كذلك  بهجمات، 
املعلومات يف قوى  فرع  قائد  اإىل مراقبة  و�شواًل  رفيق احلريري  ال��وزراء  رئي�س 

االأمن الداخلي و�شام احل�شن الذي اغتيل بعبوة نا�شفة عام 2012 يف ببروت.
الدفاع  وزي��ر  جم��دداً  ك�شفه  امل�شرة  الطائرات  لعمل  وحلفائها  طهران  تطوير 
اإىل  متفجرات  نقل  مبحاولة  وحلفائها  اإي��ران  باتهامه  غانت�س  بيني  االإ�شرائيلي 
ال�شفة الغربية مب�شّرة اأطلقتها من �شوريا، موؤكداً اإحباط العملية عام 2018. 

وقال غانت�س خالل موؤمتر معهد ال�شيا�شة واالإ�شرتاتيجية االإ�شرائيلي، اإن اإيران 
اأط��ل��ق��ت ط��ائ��رة م��ن دون ط��ي��ار م��ن م��ط��ار )ت��ي ف���ور( الع�شكري يف ري��ف حم�س 
طيار  دون  من  الطائرة  اأن  م�شيفاً  �شان”،  بيت  منطقة  يف  واعرت�شت  ال�شرقي، 

م�شممة لنقل اأ�شلحة اإىل اإرهابيني يف ال�شفة الغربية.
ت�شت�شيف  مواقع  ملهاجمة  امل�شرة  الطائرات  ال��ع��راق  يف  امليلي�شيات  وا�شتعملت 
الرئي�شية  احلكومية  امل��واق��ع  حيث  اخل�شراء  املنطقة  وكذلك  اأمريكيني  ج��ن��وداً 
العراقي  ال��وزراء  رئي�س  منزل  ملهاجمة  3 طائرات  واآخرها  االأمريكية،  وال�شفارة 
ا�شقطت  بعدم  بال�شدفة  االغتيال  من  جنا  حيث  اأي��ام،  قبل  الكاظمي  م�شطفى 

طائرتان، فيما مل ينفجر اأحد ال�شواريخ على �شطح املنزل. وحتاول طهران منذ 
اأعوام تطوير برنامج الطائرات امل�شرة من دون طيار، وخ�شو�شاً يف حروب اليمن 
و�شوريا وحماوالت حزب اهلل الخرتاق احلدود االإ�شرائيلية من جنوب لبنان. واأكد 
امليلي�شيات ومعها جتار خم��درات تدير  اأن   24 اأو�شطي ملوقع  �شرق  اأمني  م�شدر 
�شبكة م�شرات لنقل الب�شائع من احلدود ال�شورية اللبنانية اإىل مناطق خمتلفة 
ب��االأردن وكذلك اإىل اجلوالن وجنوب لبنان. ويقوم عنا�شر امليلي�شيات مبحاولة 
تهريبها جمدداً اإىل جتار يف اإ�شرائيل، لبيعها اأو تهريبها اإىل دول اأخرى، لتحقيق 

عائدات مالية بالعملة ال�شعبة.

واأ�شار امل�شدر اإىل االأنفاق التي ك�شفتها اإ�شرائيل خالل االأعوام املا�شية عند احلدود 
واالأ�شلحة  املخدرات  لت�شليم  اهلل  حزب  عنا�شر  ا�شتعملها  االإ�شرائيلية،  اللبنانية 
لتجار ينقلونها اإىل الداخل االإ�شرائيلي. وت�شتخدم امليلي�شيات الطائرات امل�شرة 
ل�شن هجمات على اأهداف برية وبحرية، تنطلق من قواعد يف �شبهار )قرب حدود 
باك�شتان( وجزيرة ق�شم )قرب م�شيق هرمز(. وقال وزير الدفاع االإ�شرائيلي بيني 
غانت�س اإن هذه املواقع االإيرانية ت�شتخدم اأي�شا لتخزين طائرات حربية م�شرة، 
االأمريكية، عقوبات  اخلزانة  وفر�شت  لالأمر«.  علني  ك�شف  “اأول  هذا  اأن  موؤكدا 
جماعات  ت�شنها  بهجمات  ويرتبط  االإي���راين،  امل�شرة  الطائرات  بربنامج  تت�شل 
يف  ال��دول��ي��ة  وامل��الح��ة  وحلفائها،  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات  وت�شتهدف  اإي���ران  تدعمها 
منطقة اخلليج. واأعلنت ال�شرطة االإ�شرائيلية ر�شد زيادة يف تهريب االأ�شلحة اإىل 

داخل اإ�شرائيل بن�شبة مئة باملئة من مواقع حزب اهلل يف لبنان و�شوريا.

املالكمة،  اأ�شطورة  ه���وؤالء،  وم��ن بني   
عمدة  ال�شابق،  واملمثل  باكياو،  م��اين 
مانيال اإي�شكو مورينو، وابن الدكتاتور 
املعروف  جونيور،  ماركو�س  فرديناند 
با�شم “بونغ بونغ«.   كما هو احلال يف 
ا  اأي �شيناريو جيد، ت�شم املناف�شة اأي�شً
عائلتني متناف�شتني قويتني، دوترتي 
لتوحيد  ا���ش��ت��ع��داد  ع��ل��ى  وم���ارك���و����س، 
اأن  ومب��ا  ال�شلطة.  ال�شتعادة  اجل��ه��ود 
والية  ب��ف��رتة  اإال  ي�شمح  ال  ال��د���ش��ت��ور 
م��دت��ه��ا ���ش��ت ���ش��ن��وات، ف���اإن���ه ال ميكن 
دوترتي  رودري��غ��و  للغاية  لل�شعبوي 
�شارة  ابنته  انتخابه.  الإع��ادة  الرت�شح 
–والتي  عاًما   43 العمر  البالغة من 
راأ������س جمل�س  ع��ل��ى  اأن خ��ل��ف��ت��ه  ���ش��ب��ق 
االأرخبيل  ج���ن���وب  يف  داف�������او،  ب��ل��دي��ة 
لكنها  ال�شباق،  ب��دء  يف  لفرتة  -فكرت 
جانب  اإىل  الوقوف  النهاية  يف  ق��ررت 
نائب  وا�شتهداف  ماركو�س  بونغ  بونغ 

الرئي�س.

�إعادة �لعتبار ل�صم ماركو�س
   ابن فرديناند ماركو�س، البالغ من 
البالد  وال��ذي حكم  عاًما،   64 العمر 
بقب�شة من حديد الأكر من ع�شرين 
ال�����ش��ارع عام  ب��ه  اأن يطيح  ق��ب��ل  ع��اًم��ا 
يحظى  ه������اواي،  اإىل  ون��ف��ي   1986
ا�شتطالعات  يف  ���ش��اح��ق��ة  ب��اأف�����ش��ل��ي��ة 
مينحه  الع�شرتني  وحت��ال��ف  ال����راأي، 
اآل ماركو�س  قوة �شاربة، حيث يتمتع 
البالد، يف حني  بنفوذ كبر يف �شمال 
ج��ي��ًدا يف  را���ش��خ��ون  دوت���رت���ي  اآل  اأّن 
فاإن  للعائلتني،  بالن�شبة  اجل��ن��وب.    
اأو  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ق���ي���ادة  اإىل  ال���ع���ودة 
يحلم  االأهمية.  بالغ  اأمر  فيها  البقاء 
 92 اإمييلدا،  بونغ، مثل والدته  بونغ 
ع��اًم��ا، ب��اإع��ادة االع��ت��ب��ار ال���ش��م والده، 
اآالف  �شجن  مت  امل��ح��زن:  �شجّله  رغ��م 
قتلهم  اأو  ت��ع��ذي��ب��ه��م  اأو  امل��ع��ار���ش��ني 
وك����ان معروًفا  ح��ك��م��ه،  ف����رتة  خ����الل 
بالف�شاد، واإمييلدا، امللقبة ب� “الفرا�شة 
من  جم��م��وع��ة  ج��م��ع��ت  احلديدية”، 
االأحذية.  م���ن  زوج   3000 ح����وايل 
نحو  ال��زوج��ني  اخ��ت��ال���س  يف  وي�شتبه 
من  واح�����دة  يف  دوالر  م���ل���ي���ارات   10

خا�شة،  م�شتحياًل.  لي�س  ال���وزن،  من 
القفازات  ع��ّل��ق  ال����ذي  ال�����ش��خ�����س  اأن 
ال�شيا�شة:  على  مت��اًم��ا  ج��دي��ًدا  لي�س 
 ،2010 ع��ام  ن��ائ��ب��اً  انتخابه  مت  فقد 
ذلك،  وم��ع   .2016 ع��ام  �شناتوًرا  ثم 
�شد  �شعيفة  تعترب  ف��وزه  فر�س  ف��اإن 

خ�شوم خم�شرمني.
   يحظى ماين باكياو ب�شعبية خا�شة 
بني �شكان الريف والفقراء يف اجلنوب، 
“باك مان” امل�شتعد للتنديد بالف�شاد، 
املر�شح  ال��ه��دف  ه���ذا  ع��ل��ى  �شيناف�س 
امل��ف�����ش��ل ل���رودري���غ���و دوت����رت����ي: يده 
ال�شناتور  طويلة،  ف��رتة  منذ  اليمنى 

غو. “بونغ”، 
فتيل  �شت�شعل  االنتخابات،  ه��ذه  ان     
ماليني   110 �شكانه  ع��دد  يبلغ  بلد 
ن�����ش��م��ة، وت�����ش��رر ب�����ش��دة م���ن االأزم�����ة 
االقت�شادية منذ بداية الوباء. ولكنها 
القوتان  ملتابعة  �شتخ�شع  ان��ت��خ��اب��ات 

العامليتان العظميان عن قرب.
حليفان  ووا�شنطن  مانيال  اأن  م��ع     
تاريخيان، با�شر رودريغو دوترتي يف 
ال�شني،  خطوة دراماتيكية تقاربا مع 
باكياو وليني  م��اين  ب��ه  م��ا يندد  وه��و 
املتحدة  ال���والي���ات  “تريد  روب���ري���دو. 
للتعامل  ا�شطرارها  عدم  من  التاأكد 
اإدارة تهدد موقعها اال�شرتاتيجي  مع 
يف امل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا ف��ع��ل دوت���رت���ي. ويف 
نف�س الوقت، تريد ال�شني اال�شتمرار 
لتكون  وا�شنطن  عن  مانيال  اإب��ع��اد  يف 
االإقليمية  تاأكيد مطالبها  ق��ادرة على 
وتايوان”،  اجلنوبي  ال�شني  بحر  يف 

يلخ�س هرمان جوزيف كرافت.
اأن  ب��ع��د... وميكن  تنته احلملة     مل 
ال�شوء  التلفزيونية  املناظرات  تلقي 
مع  ح�شل  كما  املناف�شني،  بع�س  على 
خالل  م���ن   ،2016 ع����ام  دوت����رت����ي 
املر�شحني  “اأحد  م��دوي��ة  ت�شريحات 
حينها  م����ّرر  الكوكايني”،  ي��ت��ع��اط��ى 

اخلبر يف الطعنات الرخي�شة.
مفاجاآته،  نهاية  يف  لي�س  البلد  اإن    
خا�شة اأنه يكفي اأن حتتل املركز االأول 
بالكر�شي  ل��ت��ف��وز  االأوىل  اجل��ول��ة  يف 

والق�شر.
عن لك�صربي�س

فرديناند ماركو�س جونيور يفتتح مقره كمر�شح رئا�شي رئي�س الفلبني رودريغو دوترتي وابنته �شارة

ي�شعى رودريغو  املنطقة.     اأفقر دول 
دوترتي، الذي كان ماركو�س “بطاًل” 
موؤخرته:  ح��م��اي��ة  اإىل  ل���ه،  بالن�شبة 
يف  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  املحكمة  حتقق 
املخدرات”،  ع��ل��ى  ال��دم��وي��ة  “حربه 
التي قد جتعله متهماً بارتكاب جرائم 
���ش��د االإن�����ش��ان��ي��ة. وب��ح�����ش��ب االأرق�����ام 
الر�شمية، ُقتل 6600 �شخ�س ُي�شتبه 
بالر�شا�س،  للمخدرات  تهريبهم  يف 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  تقدر  لكن 
اأن العدد الفعلي لل�شحايا يرتاوح بني 

12 الفا و30 الفا.

�ل�صهرة مدخل �آخر لل�صيا�صة
ا على اأعلى     ويف خ�شم التناف�س اأي�شً
الرئي�س  ن��ائ��ب��ة  ت��ت��وق��ف  مل  م��ن�����ش��ب، 
الرئي�شية  وال�����ش��خ�����ش��ي��ة  احل���ال���ي���ة، 

من االأوليغار�شية الليربالية. مل يعد 
د���ش��ت��ور ع���ام 1987 ن��ظ��ام االأح����زاب 

يحلل ريت�شارد هيدريان. القوية”، 
التي  ال��ك��ب��رة،  ال��ع��ائ��الت  ا�شتغلت      
يعود نفوذها اإىل احلقبة اال�شتعمارية، 
���ا، �شعف  اأي�������شً ال��وط��ن��ي��ة  وال���ن���ج���وم 
ج����زًءا من  ت��ك��ن  “اإذا مل  امل��وؤ���ش�����ش��ات. 
اأحد  هو  م�شهوًرا  كونك  ف��اإن  �شاللة، 
اخليارات القليلة التي ميكن اأن تفتح 
يقول  �شيا�شية”،  مل�����ش��رة  االأب�������واب 
يف  االأ�شتاذ  ك��راف��ت،  جوزيف  هرمان 

جامعة الفلبني.

رهان جيو�صيا�صي 
   م��ن ه��ن��ا، ف���اإن اخ���رتاق رم��ز وطني 
ب��اك��ي��او، امل��الك��م الوحيد  م��ث��ل م���اين 
ال����ذي ت���وج يف ث��م��اين ف��ئ��ات خمتلفة 

    »رمب���ا ال يتمتع ب��ون��غ ب��ون��غ بنف�س 
ال�������روح ال���دي���ك���ت���ات���وري���ة ال���ت���ي متتع 
ح�شاده،  مي���ج���د  ل��ك��ن��ه  وال��������ده،  ب���ه���ا 
واإذا  ل���الأم���وال.  اخ��ت��ال���س  اأي  وي��ن��ف��ي 
انتعا�س  �شيجعل  م��ارك��و���س،  اآل  ع���اد 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، وال��ت��ي ت�����ش��ررت حًقا 
ي���ك���اد يكون  حت����ت ح���ك���م دوت�����رت�����ي، 
ري���ت�������ش���ارد  ي���ل���خ�������س  م�شتحيال”، 

ل��ل��م��ع��ار���ش��ة، ل��ي��ن��ي روب�����ري�����دو، عن 
التنديد باأ�شاليب رعاة البقر للرئي�س 
ل���ل���م���راأة، وتريد  امل��ع��ادي��ة  وه��ج��م��ات��ه 
و�شع حد “لالأ�شلوب البايل والفا�شد 
اآخرين،  كثرين  وم��ث��ل  لل�شيا�شة”. 
ال�شعبوية  يف  البالد  تغرق  اأن  تخ�شى 
و�شارة  ماركو�س،  بونغ  بونغ  و�شل  اإذا 

دوترتي اإىل قمة الدولة.

عقود.  ثالثة  منذ  ال�شيا�شية  احل��ي��اة 
من  االأم����ري����ك����ي،  اال���ش��ت��ع��م��ار  “بعد 
1898 اإىل 1946، تعمل ال�شيا�شة، 
املتحدة،  ال��والي��ات  احل���ال يف  ه��و  كما 
بحزبني كبرين. لكن ماركو�س حطم 
    z .ك��ل �شيء وف��ر���س احل��زب ال��واح��د
الر�شم  ذاك  ي�شتبدل  مل  رحيله  بعد 
ب��دمي��ق��راط��ي��ة ن��ا���ش��ج��ة، ول��ك��ن بنوع 

جامعة  يف  االأ������ش�����ت�����اذ  ه�����ي�����دري�����ان، 
بني  وم��ن  الفلبني.  يف  البوليتكنيك 
الدالئل العديدة على هذا االنحراف، 
بال�شجن  ري�شا  ماريا  ال�شحفية  اإدان��ة 
ب�شدة  ان���ت���ق���دت  ال���ت���ي   ،2020 ع����ام 
احلكومة -فازت بجائزة نوبل لل�شالم 
الفلبني،  يف  امل����ا�����ش����ي.     اأك���ت���وب���ر  يف 
على  امل�شاهر  اأو  ال�����ش��الالت  ت�شيطر 

�بن ديكتاتور ومالكم وممثل:

 انتخابات رئا�ضية جمنونة يف الفلبني...!
�ل�صيا�صة يف �لفلبني، عر�س جمنون �أكرث من كونها ق�ص�س خيالية ناجحة

جونيور،  ماركو�س  فرديناند  �ن�صم    
�إىل  بونغ”،  “بونغ  با�صم  �ملثثعثثروف 
هذ�  خلالفة  دوتريتي  رودريغو  �بنة 
�ملقبل،  مثثايثثو  يف  �ل�صعبوي  �لرئي�س 
�صيطرة  لأ�صرته.  �لعتبار  و�إعثثثادة 
�لدميقر�طية  ت�صعف  �ل�صاللت  هذه 

�ملحلية.
   �ل�صيا�صة يف �لفلبني هي عر�س جمنون 
�أكرث من كونها ق�ص�س خيالية ناجحة. 
يتناف�س ما يقرب من 001 مر�صح، كثري 
منهم غريبي �لأطو�ر، على �لنتخابات 

�لرئا�صية يف مايو �ملقبل.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

املالكم ال�شابق وال�شيناتور االآن ماين باكياو يف اجتماع يف اأكتوبر

املعار�شة، ليني روبريدو، تندد باأ�شاليب رعاة البقراملمثل ال�شابق، وعمدة مانيال اإي�شكو مورينو على خط ال�شباق اي�شا

ف�س  يتنا
مثثثا يثثقثثرب 
 100 مثثثن 
مر�صح على 
�صية  ئا لر �
مثثثايثثثو  يف 
�ملثثثثقثثثثبثثثثل

رئثثثا�ثثثصثثثيثثثة 
مبثثثثثثثثثابثثثثة 
رهثثثثثثثثثثثثثثثثان 
جيو�صيا�صي 
لثثثثلثثثث�ثثثثصثثثثني 
و�لثثوليثثات 
�ملثثثثتثثثثحثثثثدة

ال��ف��ل��ب��ني,  يف 
ت�������ض���ي���ط���ر 
ال�������ض���اللت 
امل�ضاهري  اأو 
ع��ل��ى احل��ي��اة 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة
منذ ثالثة عقود

ابن ماركو�ص, الأوفر حظا يف ا�ضتطالعات الراأي
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة-الفجر:

للتجديف  العربية  البطولة  يف  امل�����ش��ارك��ة  وال��وف��ود  املنتخبات  و���ش��ول  اكتمل 
ال�شاطئي التي تقام برعاية �شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل القا�شمي نائب حاكم 
مع  بالتعاون  ال�شارقة  بحكومة  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  وينظمها  ال�شارقة 
املوؤ�ش�شات  نادي احلمرية الريا�شي يف ن�شختها االأوىل وبال�شراكة مع عدد من 

واجلهات ومنها احتاد االإمارات للتجديف وال�شراع .
وتنطلق مناف�شاتها اخلمي�س يف اخلام�س والع�شرين من �شهر نوفمرب اجلاري 

على �شاطئ احلمرية باإمارة ال�شارقة وتتوا�شل على مدى ثالثة اأيام .
العربية  ال��دول  كافة  من  امل�شاركة  املنتخبات  توافدت  املا�شيني  يومني  وخ��الل 
وكان اأخرى منتخب م�شر ومنتخب تون�س ومنتخب فل�شطني للتجديف وبداأت 
يف اإجراء تدريباتها على �شاطئ احلمرية ا�شتعداداً للمناف�شات الر�شمية ويف ذات 
واملناف�شات  التدريبات  من  العديد  للتجديف  الوطني  منتخبنا  خا�س  الوقت 

الودية لال�شتعداد للحدث.
رئي�س  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  نائب  ج��اين  عبدامللك  �شعادة  واأك���د 
اللجنة العليا املنظمة للبطولة العربية للتجديف ال�شاطئي اأن البطولة �شتكون 

االأكرب واالأ�شخم يف اإمارة ال�شارقة من حيث عدد امل�شاركات العربية م�شرا اإىل 
�شركاء  مع  بالتعاون  احل��دث  ال�شت�شافة  و�شاق  قدم  على  ت�شر  التجهيزات  اأن 

النجاح والتنظيم من اجلهات املعنية .
واأو�شح جاين اأن البطولة متثل نقلة نوعية هائلة يف مناف�شات الريا�شات املائية 
باالأجيال  ال�شارقة  اإم���ارة  اهتمام  م��دى  وجت�شد  ال�شاطئي  التجديف  ال�شيما 
من  اال�شتفادة  خالل  من  الريا�شة  هذه  ومنو  اللعبة  وتطوير  لدعم  اجلديدة 

�شواطئنا الوا�شعة .
ورحب جاين بوفود املنتخبات امل�شاركة متمنيا لها النجاح والتوفيق م�شرا اإىل 
تعايف جراء  العربية من  االم���ارات  دول��ة  ت�شهده  ما  �شتقام يف ظل  البطولة  اأن 
للمناف�شات  ال�شارقة   اإم���ارة  يف  االإم���ارات  دول��ة  ا�شت�شافة  واأن  ك��ورون��ا  جائحة 
التحتية  والبنية  للجائحة  الت�شدي  يف  حققته  ال��ذي  الكبر  النجاح  يعك�س 
واأك��د يف قوله نحن  ا�شت�شافة كربى االأح��داث الريا�شية.  القادرة على  املميزة 
الفنية  واالأج��ه��زة  امل�شاركني  واأدع���و  للبطولة  ا�شتثنائية  ن�شخة  على  مقبلون 
الأف�شل  للو�شول  بدقة  وتطبيقها  االح��رتازي��ة  ب��االإج��راءات  للتقيد  واالإداري���ة 
درجات النجاح، مقدما ال�شكر والتقدير الأع�شاء اللجنة املنظمة وفريق العمل 

على جهودهم الكبرة من اأجل اخلروج باحلدث يف اأبهى �شورة.

بو�صول �ملنتخب �مل�صري و�لفل�صطيني و�لتون�صي  

اكتمال و�ضول املنتخبات امل�ضاركة يف البطولة العربية للتجديف ال�ضاطئي على �ضاطئ احلمرية 

•• اأبوظبي- وام:

ال�شمو  �����ش����اح����ب  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
تنطلق  امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
م�شابقات  اخلمي�س  ال��ي��وم  ���ش��ب��اح 
الظفرة  مهرجان  يف  رزين  مزاينة 
بدورته ال� 15، بتنظيم جلنة اإدارة 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
وت�شتمر  ب���اأب���وظ���ب���ي،  وال���رتاث���ي���ة 
املقبل  دي�شمرب   2 ل��غ��اي��ة  امل��زاي��ن��ة 
باإمارة  ال��وث��ب��ة  مب��دي��ن��ة  رزي����ن  يف 

اأبوظبي.
التي  رزي������ن،  م���زاي���ن���ة  و���ش��ت�����ش��ه��د 
االحتفاء  م��ع  م�شابقاتها  تتزامن 
ب����ع����ام اخل���م�������ش���ني، ت���ن���ظ���ي���م 75 
واملجاهيم  املحليات  لالإبل  �شوطاً 
واملهجنات االأ�شايل �شمن 6 فئات 
لقايا،  حقايق،  /م��ف��اري��د،  عمرية 
اإي��ذاع، ثنايا، ح��ول/، وقد خ�ش�س 

اإجمالية  بقيمة  جوائز   705 لها 
األ���ف  و415  م��ل��ي��ون��ا   11 ت��ب��ل��غ 

درهم.
وقال عي�شى �شيف املزروعي، نائب 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
اإن  والرتاثية،  الثقافية  والربامج 
الثانية  املحطة  تعد  رزي��ن  مزاينة 
اأب��وظ��ب��ي، بعد  م��زاي��ن��ات  يف مو�شم 
�شاحب  املهرجان  راع��ي  توجيهات 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
مهرجان  ن��ط��اق  ب��ت��و���ش��ي��ع  ن��ه��ي��ان 
يف  االإب��ل  مزاينات  لي�شمل  الظفرة 
ومدينة  ورزي���ن  �شويحان  م��ن  ك��ل 
الرئي�شية  املزاينة  جانب  اإىل  زايد 

مبهرجان الظفرة.
اأن جلنة  امل���زروع���ي  ع��ي�����ش��ى  واأك�����د 
وال�����ربام�����ج  امل����ه����رج����ان����ات  اإدارة 
اأبوظبي  يف  وال��رتاث��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
النطالق  ا����ش���ت���ع���دادات���ه���ا  اأن����ه����ت 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع خمتلف  امل���زاي���ن���ة 
اجلهات املعنية، ومت ا�شتكمال كافة 

التجهيزات والتح�شرات الالزمة 
ور�شالة  اأه�����داف  حتقيق  ل�����ش��م��ان 
اخلطوات  ج��ان��ب  اإىل  امل���ه���رج���ان، 

املبكر  واال����ش���ت���ع���داد  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
اإىل  االإب��ل وُمالكها  قوافل  لتوافد 

موقع املزاينة.

بجزيل  ال���ل���ج���ن���ة  ن���ائ���ب  وت����وج����ه 
الرعاة  كافة  اإىل  والتقدير  ال�شكر 
الظفرة  مل���ه���رج���ان  وال����داع����م����ني 

مقدمتهم  ويف   15 ال�����  ب����دورت����ه 
�شركة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال�����ش��ري��ك 
برتول اأبوظبي الوطنية "اأدنوك"، 
املجتمعي  ال����ت����وا�����ش����ل  وراع����������ي 
موؤ�ش�شة االإمارات للطاقة النووية 
احلاكم  ممثل  دي���وان  وال��داع��م��ني 
تراث  ون���ادي  ال��ظ��ف��رة،  يف منطقة 
والنقل،  البلديات  دائرة  االإم��ارات، 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��وزي��ع، هيئة  ���ش��رك��ة 
وال�شالمة  ل���ل���رق���اب���ة  اأب����وظ����ب����ي 
ال�����غ�����ذائ�����ي�����ة، �����ش����رك����ة اأب����وظ����ب����ي 
"�شحة"،  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية 
من  املقدمة  والرعاية  واالأوق����اف، 
النفايات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
"قناة  االإعالم  و�شريكي  "تدوير"، 
االأوىل"،  اإذاع��ة  الف�شائية،  بينونة 
اأبوظبي  ن��ادي  من  املقدم  وال��دع��م 
ل���ل�������ش���ق���اري���ن، حم���م���ي���ة امل��������رزوم 
لل�شيد، احتاد �شباقات الهجن، كما 
االإعالم  و�شائل  اإىل  بال�شكر  توجه 

التي  والدولية  واالإقليمية  املحلية 
لها الدور الفعال يف اإي�شال ر�شالة 

واأهداف املهرجان.
مبهرجان  رزي�����ن  م��زاي��ن��ة  وت���ب���داأ 
ومنذ  االأول،  ي��وم��ه��ا  يف  ال��ظ��ف��رة 
ا�شتقبال  الباكر،  ال�شباح  �شاعات 
االأول  ال���ي���وم  يف  امل�����ش��ارك��ة  االإب������ل 
املفاريد  ل�����ش��ن  اأ����ش���واط   5 ���ش��م��ن 
املجاهيم، والتي خ�ش�س لها  لفئة 
ا�شتعداداً  وذلك  قيمة،  جائزة   50
الطبية  ال���ل���ج���ان  ع��ل��ى  ل��ع��ر���ش��ه��ا 
جلنة  ثم  والت�شبيه،  الفرز  وجل��ان 
م�شاء  ال��ن��ت��ائ��ج  واإع����الن  التحكيم 
املزاينة  خ��الل  ويتم  اجلمعة.  ي��وم 
ت��ط��ب��ي��ق االإج��������راءات االح���رتازي���ة 
وال��دخ��ول وف��ق ا���ش��رتاط��ات املرور 
االأخ�������ش���ر ل��ت��ط��ب��ي��ق احل�����ش��ن مع 
اإب������راز ن��ت��ي��ج��ة ���ش��ل��ب��ي��ة ل��ف��ح�����س " 
مدتها  ت��ت��ج��اوز  " ال   19 ك��وف��ي��د 
�شالمة  على  حر�شاً  �شاعة،   96

العاملني وامل�شاركني والزوار.

جهود  الظفرة  مهرجان  ويج�ّشد 
االإم��ارة يف تعزيز مكانتها كمن�شة 
وخا�شة  للرتاث،  وعاملية  اإقليمية 
ال������دورة احلالية  ت�����ش��ه��ده  م���ا  م���ع 
اإذ   ، م���ن زي�����ادة يف ع����دد اجل���وائ���ز 
�شوطا   312 امل��زاي��ن��ات  تت�شمن 
ل������الإب������ل امل����ح����ل����ي����ات وامل���ج���اه���ي���م 
والو�شح  االأ�����ش����اي����ل  وامل���ه���ج���ن���ات 
جائزتي  اإىل  باالإ�شافة  واملحالب، 
ب��رق االإم����ارات، وق��د خ�ش�س لها 
ويعك�س  ق��ي��م��ة.  ج���ائ���زة   2947
م���ه���رج���ان ال���ظ���ف���رة ال����ت����زام جلنة 
وال�����ربام�����ج  امل����ه����رج����ان����ات  اإدارة 
اأبوظبي  يف  وال��رتاث��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
برتجمة الروؤية الثقافية لالإمارة 
املوروث  م��ن خ��الل احل��ف��اظ على 
االإمارات  ر�شالة  واإي�شال  واإحيائه، 
احل�شارية واالإن�شانية اإىل العامل، 
ف�����ش��ال ع����ن ت���ع���زي���ز ق���ي���م ال�����والء 
ممار�شة  خ�����الل  م����ن  واالن����ت����م����اء 

الرتاث االإماراتي االأ�شيل.

حتت رعاية حممد بن زايد .. مزاينة رزين مبهرجان الظفرة تنطلق اليوم

•• دبي-الفجر:
وا���ش��ل��ت ع��ن��ا���ش��رن��ا ال��وط��ن��ي��ة مت��ي��زه��ا وح�����ش��وره��ا الالفت 
ال�شعيدين  وع��ل��ى  ال��ك��روي��ة،  امل��ح��اف��ل  خمتلف  يف  وال��ف��ّع��ال 
القاري والدويل ، مما يعك�س اخلربة الكبرة التي تتمتع بها 
الكفاءات املحلية  يف تنظيم االأحداث الريا�شية ب�شكل عام ، 

وكرة القدم على وجه اخل�شو�س.
باحتاد  احلكام  امل��زروع��ي ع�شو جلنة  م�شاركة حمد  وج��اءت 
اآ�شيا  االإم��ارات لكرة القدم يف املباراة النهائية لدوري اأبطال 
ال��ك��وري اجلنوبي  ال�����ش��ع��ودي وب��وه��ان��غ  ال��ه��الل  ب��ني فريقي 
ب�شفته م�شوؤواًل لالأمن وال�شالمة ، وفهد احلو�شني مراقباً 
ل��ل��دخ��ول ، ت��اأك��ي��داً ع��ل��ى ث��ق��ة االحت����اد االآ���ش��ي��وي باخلربات 

االإماراتية التي اأ�شبحت فاعلة يف خمتلف امليادين الكروية.
كما اأن املزروعي واحلو�شني ُيعدان من خرباء العمل امليداين 
م�شاركاتهما  خالل  اكت�شباها  التي  الكبرة  اخلربات  بف�شل 
الكروية  امل�شابقات  من  العديد  على  واإ�شرافهما   ، املتوا�شلة 
االحتادان  ُينظمها   التي  الكبرة  البطوالت  وعلى   ، املحلية 

الدويل واالآ�شيوي.

بعد م�صاركة �ملزروعي و�حلو�صني يف نهائي دوري �أبطال �آ�صيا

الكفاءات الوطنية ُتوا�ضل متيزها يف املحافل 
الكروية الآ�ضيوية
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•• راأ�س اخليمة- الفجر:

���ش��ه��دت اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن بطولة 
العامل للهايك وفالي 2021 والتي 
اخليمة  ب��راأ���س  جي�س  بجبل  اأق��ي��م��ت 
تخطف  وم��غ��ام��رة  م��ث��رة  مناف�شات 
الرائع  املوقع  الختيار  وك��ان  االأب�شار 
اأث�����را ك���ب���را يف جن����اح اجل���ول���ة التي 
ح��ظ��ي��ت ب��ح�����ش��ور ج���م���اه���ري كبر 
ي��ت��ق��دم��ه��م ال�����ش��ي��خ ع���م���ر ب����ن �شقر 
ال��ق��ا���ش��م��ي وال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن كايد 
النيادي  ح���م���وده  ون�����ش��ر  ال��ق��ا���ش��م��ي 

للريا�شات  االإم�������ارات  احت����اد  رئ��ي�����س 
احلمادي  ح�����ش��ن  وي���و����ش���ف  اجل���وي���ة 
النائب االأول لرئي�س االحتاد و�شعيد 
ويو�شف  م������راد  اهلل  وع���ب���د  ال��غ��ي��ث��ي 
اأع�شاء  امل��ن�����ش��وري  وع��ب��ي��د  ال�����ش��ح��ي 

اللجنة املنظمة . 
القا�شمي  �شقر  بن  عمر  ال�شيخ  اأ�شاد 
مبناف�شات اجلولة الثانية من بطولة 
 2021 لعام  الدولية  وف��الي  هايك 
ب��ج��ب��ل ج��ي�����س براأ�س  اأق��ي��م��ت  وال���ت���ي 
وروح  باالإثارة  ات�شمت  والتي  اخليمة 

املغامرة .

اإمارة  باحت�شان  �شعادته  عن  واأع��رب 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ل��ه��ذا احل����دث العاملي 
االم����ارات  احت���اد  اىل  ال�شكر  م��وج��ه��ا 
للريا�شات اجلوية على ح�شن التنظيم 
وروعة احلدث وامل�شتوى املتميز الأداء 
الطيارين الذين مت انتقاوؤهم بعناية 
ا�شت�شافة  اأن  اإىل  وم�����ش��را  ف��ائ��ق��ة 
ت�شهم يف  العاملية  االأح��داث  مثل هذه 
احل�شاري  الوجه  على  ال�شوء  اإلقاء 
لدولتنا  وال�������ش���ي���اح���ي  وال���ري���ا����ش���ي 

الغالية . 
رئي�س  ال��ن��ي��ادي  ح��م��وده  ن�شر  وذك���ر 

احت���اد االم�����ارات ل��ل��ري��ا���ش��ات اجلوية 
ان  للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ري�����س 
البطولة عبارة عن اربع بطوالت كل 
منا يقام يف امارة حيث اقيمت اجلولة 
الثانية يف  ثم اجلولة  دب��ي  االوىل يف 
وال��ث��ال��ث��ة يف منطقة  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
ال��ف��اي��ة ب��ال�����ش��ارق��ة وال���راب���ع���ة بجبل 

حفيت بالعني .
جبل  ج���ول���ة  ان  اىل  ال���ن���ي���ادي  ون�����وه 
ب�شبب  ومم��ت��ع��ة  م��ث��رة  ك��ان��ت  جي�س 
ت��ن��وع امل���ك���ان يف ك���ل ق��ف��زة ح��ي��ث بداأ 
اقالع الطيارين ثم الهبوط والت�شلق 

مل�شافة 19 كيلو مرت ثم االقالع مرة 
للو�شول  الهبوط  نقطة  م��ن  اخ��رى 
ان  اىل  م�شرا  التتويج  منطقة  اىل 
نهاية  اىل  ب�شالم  الطيارين  و���ش��ول 

ال�شباق يعد اأهم نقاط جناحنا .
ال�شكر  احلمادي  ح�شن  يو�شف  ووجه 
اىل ديوان �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س 
راأ�����س  ���ش��رط��ة  ق���ي���ادة  اخل��ي��م��ة واىل 
اخليمة والدفاع املدين الذين قدموا 
ك��اف��ة ال��ت�����ش��ه��ي��الت ال��ت��ي اأ���ش��ه��م��ت يف 
واجلمهور  الطيارين  واأم���ن  �شالمة 
على حد �شواء ومن ثم جناح احلدث 

اأمام �شيوف االإمارات.
وعقب نهاية اجلولة قام ال�شيخ عمر 
ب��ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ون�����ش��ر حموده 
ال��ن��ي��ادي وي��و���ش��ف احل���م���ادي بتتويج 
الفائزين حيث احتل املركز االول ونال 
التوايل  ثانية على  الذهبية  امليدالية 
ال��ط��ي��ار ال��ن��م�����ش��اوي ال�����ش��اع��د تومي 
وامليدالية  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  ف��از  بينما 
اآرون  االي����ط����ايل  ال���ط���ي���ار  ال��ف�����ش��ي��ة 
امليدالية  ون��ال  الثالث  املركز  وحل يف 
�شيب  ال�شوي�شري  الطيار  الربونزية 
كما اأهدى احتاد االمارات للريا�شات 

ال�شيخ عمر  درع االحت��اد اىل  اجلوية 
ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي راع����ي اجلولة 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال��ب��ط��ول��ة ت��ق��دي��را من 
وتتويج  احل����دث  ل��ت�����ش��ري��ف��ه  االحت�����اد 

الفائزين .
الثالثة  اجلولة  تقام  اآخ��ر  جانب  من 
يف احل��ادي��ة ع�����ش��رة م��ن ���ش��ب��اح اليوم 

اخلمي�س بجبل الفاية بال�شارقة .

•• دبي-الفجر:

خ��ط��ف ط���اق���م ال��ت��ح��ك��ي��م االإم����ارات����ي 
النهائية  امل���ب���اراة  اأدار  ال���ذي  ال����دويل 
 2021 اآ���ش��ي��ا  اأب��ط��ال  دوري  مل�شابقة 
االأ�����ش����واء وح���ق���ق جن���اح���اً رائ���ع���اً من 
خالل دقة القرارات ، وكانت ال�شافرة 
النهائي  اإدارة  يف  مم��ي��زة  االإم��ارات��ي��ة 
اأم�س  يوم  م�شاء  اأقيم  ال��ذي  االآ�شيوي 
ال�شعودي  ال��ه��الل  فريقي  ب��ني  االأول 
يف  اجلنوبي  الكوري  �شتيلرز  وبوهانغ 
بالعا�شمة  ال����دويل  ف��ه��د  امل��ل��ك  ���ش��ت��اد 
انتهت  ح��ي��ث   ، ال��ري��ا���س  ال�����ش��ع��ودي��ة 
امل���ب���اراة ب��ف��وز ال���ه���الل ب��ه��دف��ني دون 
م��ق��اب��ل. وت���األ���ف ال��ط��اق��م االإم���ارات���ي 
ال�����دويل م���ن حم��م��د ع���ب���داهلل ح�شن 
يو�شف  اأحمد  حممد   ، �شاحة(  )حكم 
)م�شاعد اأول( ، ح�شن املهري )م�شاعد 
ث���ان( ، ع���ادل ال��ن��ق��ب��ي )ح��ك��م راب����ع( ، 
اأح���م���د ال���را����ش���دي )ح��ك��م خ��ام�����س( ، 

عمار اجلنيبي )حكم فيديو( ، عمر اآل 
ومتكن   ، م�شاعد(  فيديو  )حكم  علي 
الطاقم باإدارة النهائي االآ�شيوي بثقة 
ت�شهده  ال���ذي  التطور  عك�شت  ك��ب��رة 
والنجاحات  االإم����ارات����ي����ة  ال�����ش��اف��رة 

املالعب  يف  حتققها  ال��ت��ي  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
املحلية واالإقليمية والقارية والدولية. 
املونديايل يف الو�شول  وجنح طاقمنا 
االأم���ان من  ب��ر  اإىل  النهائية  ب��امل��ب��اراة 
خالل القرارات التحكيمية ال�شحيحة 

التي نالت ا�شتح�شان املراقبني والنقاد 
الذين اأ�شادوا بالظهور املميز للطاقم 
ومن�شات  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ا���ش��ت��دي��وه��ات  يف 
وبعد  وغرها.  االجتماعي  التوا�شل 
املباراة ، حظي الطاقم بتكرمي جياين 

اإنفانتينو رئي�س االحتاد الدويل لكرة 
القدم "الفيفا" ومعايل ال�شيخ �شلمان 
االحتاد  رئي�س  اآل خليفة  اإبراهيم  بن 
الهالل  فريقي  وم�شوؤويل   ، االآ�شيوي 
وبوهانغ. من جهته، تقدم �شامل علي 

احتاد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ال�شام�شي 
، رئي�س جلنة  ال��ق��دم  ل��ك��رة  االإم�����ارات 
التحكيم  طاقم  اإىل  بالتهنئة  احلكام 
املُ��ب��ه��ر يف ق��ي��ادة املباراة  ع��ل��ى جن��اح��ه 
االآ�شيوية  البطوالت  الأك��رب  النهائية 

على م�شتوى االأندية ، م�شراً اإىل اأن 
هذا النجاح يعود اإىل التح�شر اجليد 
 ، الكروية  امل�شابقات  ملختلف  للحكام 
واأي�شاَ نتيجة الدعم واملتابعة املبا�شرة 
ال�شيخ  برئا�شة  االحت���اد  اإدارة  ملجل�س 

را����ش���د ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ، ال���ذي 
ي��ح��ر���س ع��ل��ى دع����م م��ن��ت�����ش��ب��ي �شلك 
وتوفر  النواحي  كافة  م��ن  التحكيم 
ك���ل االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة ب��ه��م من 
ودورات  تدريبية  وح�ش�س  مع�شكرات 
اإ������ش�����راف نخبة  وور��������س ع���م���ل حت����ت 
م����ن امل���ح���ا����ش���ري���ن امل��ع��ت��م��دي��ن لدى 
واأكد   . واالآ�شيوي  ال��دويل  االحتادين 
بقيادة  ال��ط��اق��م  مت��ي��ز  اأن  ال�شام�شي 
حم��م��د ع���ب���داهلل ح�����ش��ن ���ش��ُي��ع��زز من 
فر�شة وجوده يف نهائيات كاأ�س العامل 
التوايل  على  الثانية  للمرة   2022
بعد امل�شاركة يف ن�شخة رو�شيا 2018 
الالفت  احل�����ش��ور  اأن  اإىل  م�����ش��راً   ،
البطوالت  يف  االإم���ارات���ي���ة  ل��الأط��ق��م 
االآ�شيوية ، �شواء ت�شفيات كاأ�س العامل 
نهائيات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  الت�شفيات  اأو 
كاأ�س اآ�شيا وبطوالت منتخبات املراحل 
ال�شافرة  العمرية واالأندية جعل من 

االإماراتية يف املقدمة دائماً.

•• اأبوظبي-الفجر

قبل 24 �شاعة من موعد انطالقة 
ب���ط���والت اجلراند  خ��ت��ام  م��ب��اري��ات 
�شالم للجودو لعام 2021 ، ت�شحب 
ق���اع���ة فندق  ال���ي���وم يف  ب��ع��د ظ��ه��ر 
قرعة  اأبوظبي  يف  ملينيوم  الوحدة 
بطولة اأبوظبي )اخلم�شني( جراند 
ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  ل��ل��ج��ودو،  ���ش��الم 
على  ع�شرة  احل���ادي  للمرة  ال��دول��ة 
ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  ال��ت��وايل، حت��ت 
نائب  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن  ه������زاع 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم����ارة 
اإقامتها  ت��ت��ج��دد  وال���ت���ي  اأب���وظ���ب���ي، 
اأرينا « مبدينة  ب�شالة » جوجيت�شو 
اعتبارا  اأبوظبي  يف  الريا�شية  زاي��د 
م��ن ���ش��ب��اح ي���وم غ��د اجل��م��ع��ة 26-
 11-28 االأح����د  ي���وم  وح��ت��ى   11
، يف خ��ت��ام ب��ط��والت اجل��ران��د �شالم 
،والتي تعترب   2021 للجودو لعام 
اأكرب بطوالت االحتاد الدويل  ثاين 
5 مدن  ل��ل��ج��ودو ،وال���ت���ي ت��ن��ظ��م يف 
الفرن�شية  باري�س  يف  تتمثل  ك��ربي 
عا�شمة  وب��اك��و  اليابانية  ،وط��وك��ي��و 
اأذربيجان ومو�شكو الرو�شية بجانب 

مدينة  االإم���������ارات  دول�����ة  ع��ا���ش��م��ة 
املميزة  للرعاية  ا�شتثمارا  اأبوظبي 
الريا�شي  ظ��ب��ي  اأب�����و  جم��ل�����س  م���ن 
املقدمة  الذهبية  الرعاية  ،بجانب 
التعاونية  اأب���وظ���ب���ي  ج��م��ع��ي��ة  م���ن 
،وبن حمودة لل�شيارات ، وجمموعة 
لطران  الف�شية  والرعاية  امل�شعود 

اأبوظبي .
البطولة  قرعة  مرا�شم  يف  وي�شارك 
التي جترى عرب تقنية الفيديو وفد 
احتاد االإمارات للم�شارعة واجلودو 
للرتحيب ب�شيوف االإمارات بجانب 
للجودو  ال���������دويل  االحت���������اد  وف������د 
رئي�س  ف���اي���زر  م���اري���و����س  ب��رئ��ا���ش��ة 
االحت��اد ال��دويل للجودو وع��دد من 
اأع�����ش��اء جل��ان��ه ال��ف��ن��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ، 
التي  امل�����ش��ارك��ة  املنتخبات  ومم��ث��ل��ي 
من  والع����ب����ا  الع���ب���ا   234 ���ش��م��ت 
الرتحيب  كلمات  ،وبعد  دول��ة   42
وال�شروط  وال��ل��وائ��ح  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
املباريات  قرعة  الفور  على  ت�شحب 
حددها  ال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ل��������الأوزان 
م�شتوى  ع���ل���ى  ال��������دويل  االحت��������اد 
االأوزان  مبناف�شات  بداية  اجلن�شني 
اخلفيفة حتت 48، 52، 57 ،60 ، 

66كجم للجن�شني وذلك يف يومها 
ثاين  ال�شبت  ي��وم  وي�شهد   .. االأول  
اأي��ام البطولة وال��ذي حت��دد موعدا 
مناف�شات  الر�شمي  االفتتاح  حلفل 
 81  ،73  ،70  ،63 حت���ت  اأوزان 
والتتويج  النهائيات  وت��ك��ون   ، كجم 
االفتتاح  ب��ع��د  امل�����ش��ائ��ي��ة  ال���ف���رتة  يف 
التقليدي الذي درج االحتاد الدويل 
عليه .. وت�شهد مناف�شات يوم االأحد 
يف خ��ت��ام ال��ب��ط��ول��ة م��ب��اري��ات الوزن 
اأوزان  ع��ل��ى  ي�شتمل  ال����ذي  ال��ث��ق��ي��ل 
78 ،حتت  78 كجم ،وف���وق  حت��ت  
90 وفوق 90 ،وحتت 100 وفوق 

كجم.  100

عارف �لعو�ين" 
بف�شل رعاية هزاع بن زايد اأ�شبحت 
البطولة من اأهم الفعاليات العاملية

اأبوظبي-الفجر
العواين  حمد  ع���ارف  �شعادة  ت��وج��ه 
اأبوظبي  مل��ج��ل�����س  ال����ع����ام  االأم��������ني 
الريا�شي بال�شكر والتقدير للقيادة 

الذي  ال�شخي  لدعمها  ال��ر���ش��ي��دة، 
ان��ع��ك�����س وب�����ش��ك��ل م��ل��ح��ظ��وظ على 
تقدم القطاع الريا�شي، مبا يواكب 
م�����ش��رة امل��ن��ج��زات ال��ت��ن��م��وي��ة التي 

تعا�شرها الدولة.
بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  رعاية  وثمن 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�س املجل�س 
ملناف�شات  اأبوظبي  الإمارة  التنفيذي 
اأبوظبي »اخلم�شني« جراند  بطولة 
 ،2021 ل����ع����ام  ل����ل����ج����ودو  �����ش����الم 
هذا  بف�شل  غ��دت  التي   وم�شرتها 
اأه���م الفعاليات  ال��دع��م واح���دة م��ن 
اأجندتنا   يف  ال��ع��امل��ي��ة   ال��ري��ا���ش��ي��ة 
الطاحمة ال�شتدامة خطط تر�شيخ 
م���ك���ان���ة اأب����وظ����ب����ي ك���وج���ه���ة ب������ارزة 

للريا�شة العاملية.
:"اإن  ق�����ائ�����اًل  ال������ع������واين  واأك������م������ل 
ا�����ش����ت���������ش����اف����ة ب����ط����ول����ة اأب����وظ����ب����ي 
للجودو  �شالم  ج��ران��د  »اخلم�شني« 
ال�شراكة  وام���ت���داد    ،2021 ل��ع��ام 
ال��دويل للجودو، ميثل  مع االحت��اد 
اللعبة   ت��ط��ور  مل�شرة  كبر  مك�شب 

االإم����������ارات مبزيد  ري���ا����ش���ة  ل���رف���د 
باجلهود  م�����ش��ي��دا  االجن�������ازات،  م���ن 
واجلودو  امل�شارعة  الحتاد  املخل�شة 
برئا�شة �شعادة االأخ حممد بن ثعلوب 
الدرعي، وانعكا�س العمل الدوؤوب يف 
على  االجن���ازات  الكثر من  حتقيق 
واملنتخب  ال�شنية  الفئات  م�شتوى 
االحت����اد  ب��ث��ق��ة  ن�����ش��ي��د  ك��م��ا  االأول، 
املكانة  ع���ززت  ال��ت��ي  للعبة  ال����دويل 
واأ�شاف  عاملياً،  ل��الإم��ارات  املرموقة 
اأبوظبي  جم��ل�����س  اأن  ل��ك��م  ن���وؤك���د   :
امل�شتمر  دعمه  �شيوا�شل  الريا�شي 
اأب���وظ���ب���ي ج���ران���د �شالم  ل��ب��ط��ول��ة 
و�شي�شخر  اجلوانب،  بكافة  للجودو 
ن�شخة  لتقدمي  االإم��ك��ان��ي��ات  جميع 
ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع احت���اد 
ال��ل��ع��ب��ة، م��ت��م��ن��ي��ا ل��ن��ج��وم واأب���ط���ال 
منتخب االإم��ارات النجاح والتوفيق 
لتقدمي  داعيا  العاملية،  مهمتهم  يف 
اأق�شى العطاءات واجلهود من اجل 
رف��ع علم االإم���ارات عاليا يف بطولة 

اأبوظبي والبطوالت االأخرى.

�جلولة �لثالثة بجبل �لفاية بال�صارقة �ليوم

جولة جبل جي�ص تخطف الأب�ضار يف مناف�ضات هايك وفالي الدولية 

�إ�صادة و��صعة باأد�ء طاقم �لتحكيم �لإمار�تي

�ضامل ال�ضام�ضي : طاقمنا املونديايل اأدار نهائي دوري اأبطال اآ�ضيا بنجاح

مب�صاركة 42 دولة 

قرعة بطولة اأبوظبي )اخلم�ضني(اجلراند �ضالم للجودو اليوم
•• ال�شارقة-وام:

مو�شعتني  بطولتني  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  اأطلق 
ال��ط��ائ��رة وك���رة اليد  ال��ك��رة  ال��رباع��م يف  ع��ل��ى م�شتوى 
فيهما  وي�����ش��ارك  ال��ق��ادم،  م��ار���س  نهاية  حتى  ت�شتمران 
على  والفرق موزعة  اأن��دي��ة،   8 من  350 العباً  قرابة 
جمموعات و�شتتاأهل لالأدور النهائية بعد ت�شفيات عرب 

عدة مراحل .
ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  احل��زام��ي  ه��الل  عي�شى  وق��ال 
لرعاية  املجل�س  البطولتني �شمن خطط  اإن  الريا�شي 
ال��ن�����سء وت��ط��وي��ر امل��واه��ب، وه��ي ب��ط��والت م��وزع��ة على 
قدراتهم  وتنمية  الالعبني  فرز  ،ت�شتهدف  العام  م��دار 
وبث روح االنتماء الأنديتهم وللمنتخب الوطني، وذلك 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  من  انطالقاً 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
ال�شارقة ،باأن تكون للريا�شة ر�شالة تربوية �شاملة، واأن 

يتم غر�س القيم واملبادئ عند الالعبني منذ ال�شغر .

و اأو�شح نبيل حممد عا�شور مدير اإدارة �شوؤون الريا�شة 
والتطوير اأن بطولة ثنائيات الطائرة لل�شغار حتت 12 
�شنة، مت اإطالقها بعد اإلغاء بطولة الدوري العام لهذه 
اأندية   6 فيها  و�شت�شارك  كورونا،  جائحة  ب�شبب  الفئة 
هي: البطائح واملدام والذيد ومليحة وخورفكان واإحتاد 
كلباء، وك��ل ن��اد �شي�شارك ب��� 16 الع��ب��ا، وم��ن خ��الل 6 
جم��م��وع��ات ���ش��ت��ق��ام امل��ب��اري��ات ب��ن��ظ��ام ال�����دوري ع��ل��ى 6 

مراحل ،و�شوال للنهائي يف 12 مار�س املقبل.
اأن��دي��ة هي:   8 فيها  فت�شارك  ال��ي��د  ب��راع��م  بطولة  اأم���ا 
ودبا  كلباء  واحت���اد  ومليحة  وال��ذي��د  وامل����دام  ال�����ش��ارق��ة 
احل�����ش��ن وخ��ورف��ك��ان وال��ب��ط��ائ��ح ، وي�����ش��ارك ك��ل منها 
بفريقني " اأ" و"ب" مبجموع العبني ي�شل اإىل 260 
امل��ب��اري��ات ب�����ش��االت االأن���دي���ة امل�شاركة  الع��ب��اً، و���ش��ت��ق��ام 
، وتختتم  التكافوؤ بني اجلميع  وف��ق ج��دول روع��ي فيه 
ال�شروط  ك��ل  ا�شتيفاء  مت  كما  املقبل،  م��ار���س   29 ي��وم 
"كوفيد  بالوقاية من  وال�شوابط االحرتازية اخلا�شة 

."  19

"ي�شعر  اإن���ه  ت��وخ��ي��ل،  ت��وم��ا���س  ت�شيل�شي  م���درب  ق���ال 
ب��ال��ق��ل��ق ب��ع��د اإ���ش��اب��ة الع���ب ال��و���ش��ط جن��ول��و كانتي 
 0-4 الفوز  خ��الل  ت�شيلويل"،  بن  االأي�شر  والظهر 

على يوفنتو�س يف دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
كانتي  لكن  ال�16،  ل���دور  ال��ت��اأه��ل  ت�شيل�شي  و�شمن 
خرج م�شاباً يف ال�شوط االأول، بينما تعر�س ت�شيلويل 
الإ�شابة يف الركبة يف ال�شوط الثاين وخرج من امللعب 

و�شط اأمل كبر.
ك��ان يف  )ت�شيلويل(  الأن��ه  يقلقني  "هذا  توخيل  وق��ال 
حالة رائعة مثل ري�س )جيم�س( يف اجلانب االآخر من 
اإليها،  الو�شول  اأف�شل حالة ميكنهما  امللعب. هما يف 

ويتحليان بالقوة والثقة ولديهما اإمكانات كبرة".
وكان  الركبة،  يف  كبر  ب��اأمل  ت�شيلويل  "�شعر  واأ�شاف 

يتاأمل كثراً".
لفحو�س  خ�شع  االإجنليزي  املدافع  اأن  توخيل  واأك��د 

يوم  اأم�س االأربعاء.
م��ع جنولو.  ذات����ه  "االأمر  االأمل�����اين  امل����درب  واأ����ش���اف 
تعر�س اللتواء يف الكاحل لكن اأمتنى اأال تكون االأمور 

�شيئة".
ويت�شدر ت�شيل�شي الدوري االإجنليزي املمتاز بر�شيد 
مان�ش�شرت  وي�شت�شيف  م��ب��اراة،   12 م��ن  نقطة   29

يونايتد ثامن الرتتيب يوم االأحد.

براعم  ببطولتي  م�ضاركا   350
الطائرة واليد يف ال�ضارقة

توخيل ي�ضعر بالقلق بعد 
اإ�ضابة كانتي وت�ضيلويل 
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الفجر الريا�ضي

مل�شابقة  النهائي  ثمن  ال��دور  اإىل  املتاأهلني  بركب  االنكليزيان  يونايتد  ومان�ش�شرت  اللقب،  حامل  ت�شل�شي،  حلق 
وانتزع  برباعية نظيفة،  االإيطايل  يوفنتو�س  وف��ادة �شيفه  االأول  اأك��رم  القدم، عندما  لكرة  اأوروب��ا  اأبطال  دوري 
د  الثاين فوزا ثمينا من م�شيفه فياريال االإ�شباين بثنائية نظيفة الثالثاء يف اجلولة اخلام�شة قبل االأخرة. وعقَّ
بر�شلونة االإ�شباين مهمته يف حجز بطاقته اإىل الدور الثاين ب�شقوطه يف فخ التعادل اأمام �شيفه بنفيكا الربتغايل 
�شفر- �شفر، فيما عزز ليل الفرن�شي حظوظه بالفوز على �شيفه �شالزبورغ النم�شوي -1�شفر، واأنع�شها ا�شبيلية 
االإ�شباين بتغلبه على �شيفه فولف�شبورغ االأملاين -2�شفر. وارتفع عدد الفرق املتاأهلة اإىل ثمن النهائي اإىل �شتة 

بعد ليفربول االإنكليزي )املجموعة الثانية( واأياك�س اأم�شرتدام الهولندي )الثالثة( وبايرن 
ميونيخ االأملاين )اخلام�شة( ويوفنتو�س االإيطايل )الثامنة(.

على  ت��ن��اوب  نظيفة  برباعية  يوفنتو�س  �شيفه  وف���ادة  اللقب  حامل  ت�شل�شي  اأك���رم 
هود�شون-اأودوي  وك��ال��وم   )56( جيم�س  وري�س   )25( �شالوباه  تريفو  ت�شجيلها 

)58( واالأملاين تيمو فرنر )5+90(.
ورفع ت�شل�شي ر�شيده اإىل 12 نقطة وت�شدر املجموعة بفارق املواجهتني املبا�شرتني 

اأمام فريق ال�شيدة العجوز الذي كان �شامنا تاأهله.
وثاأر الفريق اللندين خل�شارته ذهاباً يف تورينو بهدف فيديركو كييزا.

ويف مباراة اأخرى باتت هام�شية بفوز ت�شل�شي، تعادل ماملو ال�شويدي مع زينيت �شان 
بطر�شربغ الرو�شي بهدف ملثله.

مان�ش�شرت  فريقه  رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل  الدويل  املهاجم  وقاد 
اإىل الدور ثمن النهائي بت�شجيله هدفاً وم�شاهمته يف  يونايتد 

الثاين خالل الفوز على م�شيفه فياريال -2�شفر.
وافتتح رونالدو الت�شجيل يف الدقيقة 78 يف ثاين فر�شة 
فقط لفريقه يف املباراة رافعا ر�شيده اإىل �شتة اأهداف يف 

دور املجموعات هذا املو�شم. يف  مباريات   5
ورفع رونالدو غلته اإىل 140 هدفا يف 181 مباراة 

امل�شابقة القارية العريقة، وبات اأول العب يف تاريخ 
مان�ش�شرت يونايتد ي�شجل يف 5 مباريات متتالية 

يف دوري االبطال.
و�شاهم رونالدو اأي�شا يف الهدف الثاين عندما 
اإىل  اث��ر هجمة م��رت��دة �شريعة،  ال��ك��رة  م��رر 
�شان�شو  اإىل  ب��دوره  فهياأها  را�شفورد  البديل 
الذي �شددها قوية يف �شقف العار�شة )90( 
منذ  ف��ري��ق��ه  ب���األ���وان  االأول  ه��دف��ه  م�شجال 
قادما  ال�شيف  ه��ذا  �شفوفه  اىل  ان�شمامه 

من بورو�شيا دورمتوند االأملاين.
اأو  الفوز  بخياري  املباراة  يونايتد  مان�ش�شرت  ودخل 

الثاين، فحقق  الدور  اإىل  املتاأهلني  بركب  للحاق  التعادل 
اخليار االأول وانفرد ب�شدارة املجموعة بر�شيد 10 نقاط 

بفارق ثالث نقاط اأمام فياريال.
وهو الفوز الثاين ليونايتد على فياريال يف �شت مواجهات 

بينهما مقابل اأربعو تعادالت.
كما هو الفوز االأول ليونايتد يف مبارياته االأربع االأخرة 

يف خمتلف امل�شابقات )تعادل وخ�شارتان(.
وخا�س يونايتد املباراة بقيادة املدرب امل�شاعد العبه و�شطه 
ال�شابق مايكل كاريك اخلليفة املوؤقت للمدرب املقال من 
الرنوجي  ال��دويل  ال�شابق  هدافه  النتائج  ل�شوء  من�شبه 

اأويل غونار �شول�شاير.
امل��ب��اري��ات الكبرة،  "يف  واأ����ش���اد ك��اري��ك ب��رون��ال��دو ق��ائ��ال 

عندما حتتاج حًقا اإىل هدف، فاإنه )رونالدو( يفعل ذلك. 
لديه تلك العقلية، تلك الربودة التي ت�شمح له بعدم تفويت 

اأي فر�شة".

ويف املجموعة ذاتها، جنا اأتاالنتا االإيطايل من فخ م�شيفه يونغ بويز ال�شوي�شري وانتزع تعادال مثرا 3-3.
االأرجنتيني  ومدافعه  �شاباتا )10(،  الكولومبي دوفان  الدويل  االإيطايل مرتني عرب مهاجمه  الفريق  وتقدم 
خو�شيه لوي�س بالومينو )51(، ورد اأ�شحاب االأر�س مرتني اأي�شا بوا�شطة االأمركي جوردان �شيبات�شو )39( 
اأن مينحهم �شيلفان هيفتي التقدم )84(، لكن الدويل الكولومبي االآخر لوي�س  وفان�شان �شيرو )80(، قبل 

موريال اأدرك التعادل الأتاالنتا )88(.
ورفع اتاالنتا ر�شيده اىل �شت نقاط يف املركز الثالث مقابل اأربع نقاط ليونغ بويز.

وبات اأتاالنتا مطالبا بالفوز يف اجلولة االأخرة على �شيفه فياريال لبلوغ ثمن النهائي للعام الثالث تواليا، 
فيما يحتاج االخر للتعادل فقط.

ط بر�شلونة يف ح�شم تاأهله يف اأول مباراة قارية بقيادة مدربه اجلديد العب و�شطه الدويل ال�شابق  وفرَّ
ت�شايف هرناندي�س عندما �شقط يف فخ التعادل اأمام �شيفه بنفيكا �شفر-�شفر.

وف�شل النادي الكاتالوين يف ا�شتغالل عاملي االأر�س واجلمهور للثاأر من بنفيكا الذي كان تغلب عليه 
بثالثية نظيفة يف اجلولة الثانية، وعّقد مهمته يف التاأهل اإىل ثمن النهائي.

وكان بر�شلونة بحاجة اإىل الفوز على النادي الربتغايل حل�شم بطاقته قبل اجلولة االأخرة، لكن اأهدر 
الفر�شة وباتت مهمته �شعبة جدا يف التاأهل كونه تنتظره قمة نارية اأمام م�شيفه البافاري الذي كان 
تغلب عليه بثالثية نظيفة يف كامب نو يف اجلولة االأوىل، فيما يخو�س بنفيكا اختبارا �شهال ن�شبيا اأمام 

�شيفه دينامو كييف.
وعزز بر�شلونة الذي بات مطالبا بالفوز يف اجلولة االأخرة بغ�س النظر عن نتيجة مباراة بنفيكا، موقعه 

يف املركز الثاين بر�شيد �شبع نقاط بفارق نقطتني اأمام الفريق الربتغايل.
ويف املجموعة ذاتها، وا�شل بايرن 
دور  يف  املثايل  م�شواره  ميونيخ 
الكاملة  والعالمة  املجموعات 
على  بفوزه  مباريات  خم�س  يف 
يف   1-2 كييف  دينامو  م�شيفه 

مباراة حت�شيل حا�شل.
البافاري  ال���ن���ادي  ه����ديف  و���ش��ّج��ل 
ثمن  اإىل  تاأهله  و�شمن  �شبق  ال���ذي 
ال��ن��ه��ائ��ي يف اجل��ول��ة امل��ا���ش��ي��ة، جنمه 
البولندي روبرت ليفاندوف�شكي )14(، 
والفرن�شي كينغ�شلي كومان )42(، فيما 
اأح����رز دي��ن��ي�����س غ��ارم��ا���س ه���دف دي��ن��ام��و كييف 

الوحيد )70(.
وعزز بايرن ميونيخ �شدارته للمجموعة مع 15 نقطة، 

فيما بقي دينامو كييف متذياًل للمجموعة بنقطة يتيمة.
عزز ليل حظوظه يف املناف�شة على اإحدى بطاقتي املجموعة ال�شابعة بفوزه 
على �شالزبورغ -1�شفر، فيما اأنع�شها ا�شبيلية بفوزه االأول يف دور املجموعات على 

ح�شاب �شيفه فولف�شبورغ -2�شفر.
فرن�شا،  بطل  ليل،  وا�شل  دا���ش��ك،  فيلنوف  موروا" يف  "بيار  ملعب  على  االأوىل  امل��ب��اراة  يف 
نقطة  بفارق  ال�شدارة  فانتزع  وخ�شارة  تعادلني  بعد  تواليا  الثاين  ف��وزه  وحقق  �شحوته 

واحدة من �شالزبورغ الذي مني بخ�شارته الثانية تواليا.
ويدين ليل بفوزه االأول على اأر�شه يف امل�شابقة القارية العريقة يف 14 مباراة، اإىل مهاجمه 
الدويل الكندي جوناثان دافيد الذي �شجل الهدف الوحيد يف الدقيقة 35. وبات ليل بحاجة 
اىل التعادل اأمام م�شيفه فولف�شبورغ يف اجلولة االخرة بغ�س النظر عن نتيجة املباراة 
فيما  النم�شوي،  للفريق  بالن�شبة  ذاته  واالأم��ر  ا�شبيلية،  و�شيفه  �شالزبورغ  بني  الثانية 

�شيكون الفريقان االإ�شباين واالأملاين بحاجة اإىل الفوز حلجز بطاقتي املجموعة.
ويف الثانية على ملعب "رامون �شان�شي�س بي�شخوان" يف ا�شبيلية، اأنع�س ا�شبيلية اآماله 

وتخل�س من املركز االأخر بتغلبه على فولف�شبورغ -2�شفر.
و�شجل جوان جوردان )13( والبديل خوان مر )90+7( هديف الفريق االأندل�شي.

ورفع ا�شبيلية ر�شيده اإىل �شت نقاط بعد ثالث تعادالت متتالية وخ�شارة فارتقى اىل 
املركز الثالث بفارق نقطة واحدة اأمام فولف�شبورغ الذي تراجع اإىل املركز االأخر.

•• دبي-الفجر:

اأقوى واأمتع مبارايات  يف واحدة من 
ال�24  ال���دول���ي���ة  احل���ب���ت���ور  ب��ط��ول��ة 
ل��ت��ن�����س ال�������ش���ي���دات واأك����ره����ا اإث�����ارة 
دقيقة   130 م��دى  وعلى  االآن  حتى 
كروني�س  اإلك�شندرا  ال�شربية  حولت 
خ�شارتها يف املجموعة االأوىل اإىل فوز 
على مناف�شتها الرومانية اآنا بوجاند 
البطولة  ع��ل��ى  اخل��ام�����ش��ة  امل�����ش��ن��ف��ة 
وفازت   2019 ن�شخة  لقب  وحاملة 
مبجموعتني مقابل جمموعة واحدة 
وبنتيجة 6 مقابل 4 ا�شواط و�شبعة 
ا�����ش����واط م��ق��اب��ل ���ش��ت��ة اأ�����ش����واط و6 

اأ�شواط لال�شيء.
ال��ب��ط��ول��ة وعلى  ويف ث���اين م��ف��اج��اآت 
م���دى ���ش��اع��ة ون�����ش��ف ف��ق��ط جنحت 
الت�شفيات  م��ن  امل��ت��اأه��ل��ة  ال��ب��ل��غ��اري��ة 
ال���ف���وز على  ���ش��ي��ن��ك��وف��ا يف  اي���زاب���ي���ال 
�شي�شيه  ال�شينية  ال��ث��ان��ي��ة  امل�شنفة 
زهاجن مبجموعتني دون رد وبنتيجة 
6 ا�شواط مقابل �شوطني و7 مقابل 

�شتة .
وفازت  النم�شاوية املتاأهلة من الدور 
الرومانية كري�شتينا  التمهيدي على 
ميتو مبجموعتني دون رد وبنتيجة 4 

اأ����ش���واط  و7 م��ق��اب��ل �شتة  م��ق��اب��ل 6 
اأ�شواط و6 ا�شواط لال�شيء .

ال�شينية  االأوىل  امل�شنفة  ف��ازت  كما 
انكيتا  ال��ه��ن��دي��ة  ع��ل��ى  ����ش���وي ج����اجن 
وبنتيجة  رد  دون  مبجموعتني  راينا 
دقيقة   49 ب��ع��د   1 م��ق��اب��ل   –  6
هاتوكا  يوليا  البيالرو�شية  وف���ازت 
على بطلة الن�شخة ال�شابقة 2020 

االوكرانية كاترينا مبجموعتني دون 
مقابل  و7   2 مقابل   6 وبنتيجة  رد 
�شاعة  املباراة  وا�شتغرقت  ا�شواط   6

وثلث ال�شاعة .
ام���ت���دت  م����اراث����ون����ي����ة  م�����ب�����اراة  ويف 
جنحت  دقيقة  و40  �شاعتني  لنحو 
على  ال��ف��وز  يف  مايوهيبي  اليابانية 
اوك�شانا  الرو�شية  العنيدة  مناف�شتها 

مبجموعتني مقابل جمموعة واحدة 
4 مقابل �شتة ثم  وبنتيجة وبنتيجة 

. اربعة  مقابل  و6  اربعة  مقابل   6
جيلوفا  ال����روم����ان����ي����ة  ف��������ازت  ك���م���ا 
الديال  االندوني�شية  على  جورجيانا 
مبجموعنت مقابل جمموعة واحدة 
مقابل  و6  ل�شتة  مقابل   2 وبنتيجة 
ا�شواط   3 م��ق��اب��ل  و���ش��ت��ة  ���ش��وط��ني 

ال�شلوفاكية  الرابعة  امل�شنفة  وف��ازت 
البولندية  ع��ل��ى  ك��ول��وف��ا  كري�شتينا 
فرونيكا مبجموعتني دون رد ويف اقل 
من �شاعة وبنتيجة 6 ا�شواط مقابل 

�شوط و 6 اأ�شواط مقابل �شوطني .
وفازت الرو�شية فيتاليا ديت�شنكو على 
مواطنتها ناتاليا مبجموعتني مقابل 
6 مقابل  وبنتيجة  واح��دة  جمموعة 

�شتة  و�شوطني مقابل  اأ�شواط  ثالثة 
ا����ش���واط م��ق��اب��ل ثالثة   ا����ش���واط و6 
وا�شتمرت  م��ب��اراة ج��ي��دة  ا���ش��واط يف 

�شاعتني وع�شر دقائق .
على  وان  ج����ني  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  وف�������زت 
مبجموعتني  بينز  نيكتا  الربيطانية 
اأ�شواط مقابل   6 نظيفتني وبنتيجة 
خم�شة  م��ق��اب��ل  ا����ش���واط  و7  ���ش��وط 

ا�شواط بعد �شاعة ون�شف .
ام������ا ع���ل���ى ����ش���ع���ي���د ال������زوج������ي فقد 
مباريات  ارب������ع  ال���ب���ط���ول���ة  ����ش���ه���دت 
االول على  امل�شنف  ال��زوج��ي  اب��رزه��ا 
الكازاخية  م���ن  وال����ك����ون  ال��ب��ط��ول��ة 
فيكتوريا  وال�شلوفاكية  دان��ي��ل��ال  اأن���ا 
كوزموفا على الزوجي الرو�شي الذي 
اوك�شانا  وزميلتها  ان�شتا�شيا  ي�شم 

مقابل   6 وب��ن��ت��ي��ج��ة  مب��ج��م��وع��ت��ني 
خم�شة  م��ق��اب��ل  و6  ا����ش���واط  ث��الث��ة 

اأ�شواط .
وفاز الزوجي امل�شنف الثاين واملكون 
رينكو  بوندا  كاترينا  االوكرانية  من 
وال��ب��ي��الرو���ش��ي��ة ل���ي���دزي���ا م����اروزاف����ا 
امل����ك����ون م����ن العبة  ال�����زوج�����ي  ع���ل���ى 
وزميلتها  ج���ارالن���د  ج���وان���ا  ت��اي��ب��ي��ه 
رد  دون  مبجموعتني  جلو�شكو  لينا 
خلم�شة  مقابل  ا���ش��واط   7 وبنتيجة 
بعد  واح��د  �شوط  مقابل  ا�شواط  و6 

�شاعة من اللعب .
وف����از ال���زوج���ي ال��رو���ش��ي امل��ك��ون من 
جابوفا  واجنلينا  زخاروفا  ان�شتا�شيا 
الهولندية  من  املكون  ال��زوج��ي  على 
ب��ب��ي��ان ���ش��وف�����س وال��ربي��ط��ان��ي��ة ايدن 
وبنتيجة  رد  دون  مبجموعتني  �شلفا 
ا�شواط   7 ارب��ع��ة  مقابل  ا���ش��واط   6

مقابل خم�شة .
وفاز الزوجي املكون من البيالرو�شة 
جي�شي  واالندوني�شية  هاتوكا  يوليا 
النم�شاوية  من  املكون  الزوجي  على 
زاناتاليا  والرو�شية  جرابهر  جوليا 
مقابل   6 وب��ن��ت��ي��ج��ة  مب��ج��م��وع��ت��ني 
اأربعة  م��ق��اب��ل  و6  اأ�����ش����واط  ث���الث���ة 

اأ�شواط .

دولية �حلبتور لتن�س �ل�صيد�ت حتلق يف �لآفاق 

ال�ضربية اإلك�ضندرا حتول خ�ضارتها اإىل فوز يف »130« دقيقة اإثارة 

جنوم العامل جاهزون للم�ضاركة تاأهل ت�ضل�ضي ويونايتد.. وبر�ضلونة يعقد مهمته 
يف ماراثون اأدنوك 2021 

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي،  اأدن���وك  مل��اراث��ون  املنظمة  اجلهة  الريا�شي،  اأبوظبي  جمل�س  ك�شف 
و�شركة برتول اأبوظبي الوطنية "اأدنوك"، الراعي الرئي�س لل�شباق، عن قائمة 
يقام  الذي  اأبوظبي  اأدن��وك  امل�شاركني يف ماراثون  العامليني  الريا�شيني  نخبة 

يوم اجلمعة املقبل.
ج���اء ذل���ك خ���الل امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ف��ي ال����ذي ع��ق��ده اأم�������س جم��ل�����س اأبوظبي 
واآبيل  اإيكرو،  تيتو�س  العاملية  ال�شباقات  جنوم  وم�شاركة  بح�شور  الريا�شي، 
كروي، وروبن كيربوب كيبيجو، ويوني�س ت�شومبا، واأليمو ميغرتو، و�شارون 
ت�شروب، كما ح�شر وقائع املوؤمتر عارف حمد العواين، االأمني العام ملجل�س 
اأدنوك  الفني ل�شباق م��اراث��ون  امل��دي��ر  ت��راب��ي��و،  واأن��دري��ا  ال��ري��ا���ش��ي،  اأب��وظ��ب��ي 
ماراثون  يف  امل�شاركني  العامليني  املت�شابقني  مدير  روزا،  وفيديريكو  اأبوظبي، 

اأدنوك اأبوظبي.
و���ش��ه��د امل��وؤمت��ر ال�شحفي ت��اأك��ي��د ان�����ش��م��ام امل��زي��د م��ن نخبة ال��ري��ا���ش��ي��ني يف 
اأبوظبي،  اأدن���وك  م��اراث��ون  من  الثالثة  الن�شخة  لقب  على  للمناف�شة  العامل 
ومن �شمنهم كل من بارنابا�س كيبتوم، وفيلمون رونو ت�شرب، واأبدي اأ�شيفا 
كيبيدي، و�شومي دي�شا�شا لي�شي، وتوما�س كيبالجا، لي�شل عدد امل�شاركني يف 
فئة النخبة 35 عداًء وعداءة. ومن املتوقع اأن ي�شهد املتابعون مناف�شة قوية 
مع عودة البطل العاملي روبن كيربوب كيبيجو، البطل �شمن فئة النخبة من 
اأبوظبي  اأدن��وك  ماراثون  لقبه يف  للدفاع عن  اأبوظبي  العا�شمة  اإىل  الرجال 

لعام 2019.
وقال عارف حمد العواين االأمني العام ملجل�س اأبوظبي الريا�شي اإن ماراثون 
اأدنوك اأبوظبي يوؤكد على مكانته وقيمته الكبرة يف املجتمع واأجندة الفعاليات 
وعموم  العامل،  اأنحاء  جميع  من  الريا�شيني  االأبطال  نخبة  ت�شتقطب  التي 
بجميع  مرحباً  اخلم�شني،  الوطني  اليوم  مع  بالتزامن  وذلك  املجتمع،  فئات 
امل�شاركني يف احلدث العاملي املرموق الذي يلتقي ويتناف�س يف �شباقاته 12 األف 
م�شارك وم�شاركة مبا يتما�شى مع الطاقة اال�شتيعابية املحددة للحدث، معربا 
االأرقام  من  املزيد  حتطيم  �شي�شهد  اأبوظبي  اأدن���وك  م��اراث��ون  ب��اأن  الثقة  عن 

القيا�شية العاملية.
اأدوك  ماراثون  يف  للم�شاركة  ا�شتعداداته  حول  اإيكرو،  تيتو�س  العداء  وق��ال 
وف��خ��ور مب�شاركتي يف مناف�شات  اأب��وظ��ب��ي  ب��ت��واج��دي يف  �شعيد  اأن��ا  اأب��وظ��ب��ي: 
ماراثون اأدنوك اأبوظبي، واطمح لالنطالقة �شباح يوم اجلمعة، كما اأ�شعى من 
ال�شخ�شي واجتياز  اإىل حت�شني رقمي  العام  ال�شباق لهذا  خالل م�شاركتي يف 
م�شافة ال�شباق خالل �شاعتني ودقيقتني، حيث يتميز ال�شباق مب�شاره امل�شطح 
واث��ق من قدرتي على حتقيق  فاإنني  الهبوط، ولهذا  اأو  ال�شعود  اخل��ايل من 

هديف.
على  للحدث،  وكاملة  مبا�شرة  تلفزيونية  تغطية  ل��الإع��الم،  اأبوظبي  وتقدم 
باللغة  تعليق  مع  اأفريقيا،  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  ومنطقة  الدولة  م�شتوى 
العربية على قناة اأبوظبي الريا�شية 1، وتعليق باللغة االإجنليزية على قناة 
اأبوظبي الريا�شية 2، مع تغطية من اال�شتوديو قبل ال�شباق وبعده حيث يبداأ 

ال�شباق يف ال�شاعة 5 �شباحاً.
وكانت قرية ال�شباق قد فتحت اأبوابها يف 22 نوفمرب اجلاري، لتتيح للزائرين 

جتربة جمموعة متنوعة من االأن�شطة الرتفيهية الريا�شية والعائلية.
وت�شتقبل القرية ال�شيوف حتى يوم ال�شباق، حيث ترحب بالزوار من ال�شاعة 
يف  امل�شاركة  فر�شة  العائلة  اأف���راد  لكافة  وت��وف��ر  ظ��ه��راً،   1 اإىل  �شباحاً   5
اإطار  يف  وذلك  العائلية،  واالأن�شطة  املمتعة  الفعاليات  من  متنوعة  جمموعة 

تعزيز منط احلياة ال�شحية والرفاهية الأفراد جمتمع اأبوظبي.
عدد  وبلغ  اكتملت  احل��دث  يف  للم�شاركة  الت�شجيل  عمليات  اأن  بالذكر  جدير 
12 األف م�شارك، كما ي�شت�شيف احلدث  امل�شاركني وفق الطاقة اال�شتيعابية 
من  �شنة  العائلي العدائني وامل�شاركني الذين ترتاوح اأعمارهم من 6 اإىل 70 
الن�شيط  اأ�شلوب احلياة  تعزيز  اإىل  ويهدف  البدنية،  اللياقة  جميع م�شتويات 

ورفع م�شتوى اللياقة البدنية يف جمتمع اأبوظبي.

•• دبي-وام:

طموحاته  تعك�س  مبادرات  حزمة  عن  القوى  الألعاب  االإم���ارات  احت��اد  اأعلن 
وتطلعاته للنهو�س ب�"اأم االألعاب" وو�شعها على الطريق ال�شحيح بداية من 
الت�شويقية  اخلطط  اأو  امل�شابقات،  برامج  �شعيد  على  �شواء  احل��ايل،  املو�شم 
امل�شتحدثة، اأو املبادرات املجتمعية التي اأطلق واحدة منها اليوم، ف�شال عن 
خطط التحفيز والتكرمي للمتميزين. وك�شف االحتاد خالل موؤمتر �شحفي، 
عقده ظهر اأم�س االأربعاء بنادي �شباط �شرطة دبي، بح�شور فهد عبد اهلل 
بن جمعة نائب رئي�س االحتاد نائب رئي�س جلنة امل�شابقات، ونا�شر بن عا�شور 
االأمني العام لالحتاد، ورا�شد بن علي ع�شو املجل�س رئي�س جلنة االت�شال، 

عن برنامج م�شابقات املو�شم اجلاري 2021 - 2022 الذي يت�شمن 12 
الفردية  البطولة  بدايتها  كانت  العمرية،  الفئات  ملختلف  متنوعة  بطولة 
2021، ثم البطولة الفرقية الخرتاق  اأكتوبر   15 الخرتاق ال�شاحية يف 
ال�شاحية يف اخلام�س من نوفمرب اجلاري، وال زال متبق منها ع�شر بطوالت، 
�شتكون اآخرها هي بطولة النخبة يف �شهر مايو 2022. واأكد فهد بن جمعة 
لدينا  وق��ال:  كبرة،  القوى  األعاب  احت��اد  اإليها  يتطلع  التي  الطموحات  اأن 
طموحات كبرة، ون�شعى الإجناح املو�شم احلايل، الذي افتتح يوم 15 اأكتوبر 
املا�شي، حيث قررنا اإقامة حفل تكرمي يف ختام املو�شم، يت�شمن توزيع 23 
جائزة لكل فئات الالعبني واملدربني واحلكام واالإداريني واالأندية املتميزين 
يف املو�شم، مبا ي�شهم يف رفع امل�شتوى وحتفيز اجلميع على بذل اأق�شى جهد 

بن  نا�شر  وك�شف  و�شعبيتها.  اللعبة  قاعدة  وزي��ادة  املو�شم،  بطوالت  خ��الل 
عا�شور، عن رغبة االحتاد يف ا�شتثمار جدول برامج امل�شابقات ب�شكل اإيجابي، 
للمو�شم  الثالثة  البطولة  �شتكون  بالفعل،  اأول بطولتني  اإقامة  بعد   : وقال 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  وهي  املقبل،  دي�شمرب   10 يوم  اجل��اري 
بالبطولة  وامل��ي��دان  امل�شمار  بطوالت  تنطلق  وبعدها  ال�شاحية،  الخ��رتاق 
لتخ�ش�شية االأوىل مل�شابقات العدو وامل�شي وم�شابقات الوثب يومي 17 و18 
ببطولة  املو�شم  تباعاً حيث يختتم  البطوالت  تتواىل  ثم  نف�شه،  ال�شهر  من 
النخبة يومي 6 و7 مايو 2022 . واأك��دت الدكتورة الله احلميدي ع�شو 
جلنة الت�شويق واال�شتثمار اأن االحتاد �شيعمل على زيادة الوعي حول ريا�شة 
وقالت:   .. اللعبة  عنا�شر  ورعاية  للتمويل  منظومة  وتوفر  القوى  األعاب 

واملدربني  االأب��ط��ال  مع  امل�شوار  واإك��م��ال  ال��واق��ع،  تغير  عن  م�شوؤولون  كلنا 
�شناعة  نحاول  نحن  االألعاب"،  "اأم  هي  القوى  األعاب  اأن  خا�شة  احلاليني، 
يدمج  من�شات  لدينا  و�شيكون  متقدمة،  برامج  ون�شتخدم  اأوملبيني،  اأبطال 
فيها جميع العاملني يف األعاب القوى. واأ�شافت: ن�شعى لتوفر اأنواع خمتلفة 
الرعاة  لتوفر عدد من  ن�شعى  وكذلك  القوى،  األعاب  الأبطال  الرعاية  من 
لتحقيق  االأن��دي��ة،  لالعبي  الفائدة  يحقق  مبا  االحت��اد،  وبطوالت  الأن�شطة 
اأكرب درجات النجاح املطلوب مبا يعيد الربيق اإىل اللعبة. اأما را�شد بن علي، 
فقد ك�شف النقاب عن مبادرة جمتمعية تتمثل يف اإقامة حفل عر�س جماعي 
لتكون فاعلية جمتمعية لالعبني املقيدين يف االأندية مواطنني ومقيمني، 
�شعيا لتوفر عوامل اال�شتقرار وحت�شني البنية املجتمعية لدولة االإمارات.

احتاد القوى يك�ضف عن برنامج م�ضابقاته وخططه الت�ضويقية ومبادرة جمتمعية



تطّلق نف�ضها بعدما عرثت على �ضريك منا�ضب
قررت امراأة برازيلية ت�شدرت عناوين ال�شحف يف وقت �شابق من 
هذا العام بزواجها من نف�شها الطالق بعد اعرتافها باأنها قابلت 

�شخ�شاً اآخر ليكون �شريكاً حلياتها.
�شئمت م��ن االعتماد على  ق��د  ع��ام��اً(  غ��ال��را )33  وك��ان��ت كري�س 
اأقيم يف  ال��زواج من نف�شها يف حفل ر�شمي  ق��ررت  الرجال، لذلك 
اأنها مل  العار�شة على  واأ���ش��رت  العام.  ه��ذا  )اأي��ل��ول( من  �شبتمرب 
"ت�شعر بخيبة اأمل" لعدم وجود عري�س، وبعد 90 يوًما، قررت اأن 

تطّلق نف�شها.
قالت  نف�شها،  م��ن  ال���زواج  ع��ن  )اأي��ل��ول(  �شبتمرب  يف  حديثها  ويف 
كري�س "لقد و�شلت اإىل مرحلة ن�شجت فيها، واأدركت اأنني امراأة 
قوية وحازمة. كنت دائًما خائًفا من اأن اأكون وحدي، لكنني اأدركت 

اأنني بحاجة اإىل تعلم ال�شعور بالر�شا عن نف�شي".
ف�شتان  بو�شمها يف  تتباهى  �شوهدت كري�س وهي  زفافها،  يوم  ويف 
اأبي�س متديل مذهل، والتقطت �شوًرا �شعيدة يف يوم زفافها اأمام 
كني�شة كاثوليكية يف �شاو باولو بالربازيل، بح�شب �شحيفة مرور 

الربيطانية.
ومع ذلك، وبينما �شعرت كري�س بالروعة يف يومها الكبر، كانت 
املت�شيدون، وعلقت على ذلك  حزينة لتلقي تعليقات كراهية من 
راأي  الكراهية،  تعليقات  االآن  بعد  اأق���راأ  لن  اأنني  "قررت  بالقول 

النا�س لن يغر ما اأفكر به ولن ي�شيف اإليه �شيئا".
يف  باولو  �شاو  من  تنحدر  التي  لكري�س،  بالن�شبة  احل��ظ  وحل�شن 
الربازيل، فقد التقت ب� "�شخ�س مميز" وقعت يف حبه، على الرغم 
من تعهدها بالعي�س مبفردها. وقالت كري�س "بداأت اأوؤمن باحلب 

يف اللحظة التي التقيت فيها ب�شخ�س اآخر مميز".

عطر جديد برائحة قمرة قيادة طائرة مقاتلة
منه  تنبعث  احلالقة  بعد  ُي�شتخدم  عطراً  رو�شية  �شركة  ابتكرت 

رائحة قمرة طائرة مقاتلة رو�شية جديدة مرعبة.
الرئي�س  اأ�ش�شها  للدولة  دفاعية عمالقة مملوكة  �شركة  رو�شتيك 
الرو�شي فالدمير بوتني، دخلت يف �شراكة مع نقابة العطارين يف 

.Checkmate رو�شيا الإطالق عطر ي�شمى
وال��زج��اج، وهو  امل��ع��دن واجل��ل��د  البخاخ على روائ���ح م��ن  ويحتوي 
املنبعثة من داخل قمرة  للرائحة  رائحة مماثلة  م�شمم الإط��الق 
القيادة يف الطائرة املقاتلة ال�شبح الرو�شية اجلديدة. ومت اإ�شدار 
ع��ط��ر م��ا ب��ع��د احل��الق��ة ل��ل��رتوي��ج ل��ط��ائ��رة رو���ش��ت��ي��ك م��ن اجليل 
Sukhoi Su-75 'Checkmate اجلديدة  اخلام�س من طراز 

يف الكرملني.
اإن املقاتلة التكتيكية اخلفيفة ذات املحرك الواحد ميكنها  ويقال 
 3000 1.8 �شعف �شرعة ال�شوت، ويبلغ مداها  الطران ب�شرعة 
كيلومرت وحمولتها 7400 كجم، ومن املتوقع اأن ت�شل اإىل ال�شماء 
2023. ومت ت�شميم زجاجات العطر على قطعة �شطرجن  يف عام 

�شوداء.
رو�شيا،  يف  م�شنوع  العطر  "هذا  رو�شتيك  با�شم  متحدث  وق���ال 
الطبيعي  واجللد  الزجاج  روائ��ح  من  العطر  مكونات  جتميع  ومت 
وقمرة  وامل��ح��رك��ات  ال��ط��ائ��رة  ج�شم  ب��ن��اء  يف  امل�شتخدمة  وامل��ع��ادن 

القيادة للطائرة".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نا�ضا تطلق مهمة حَلرف م�ضار كويكب حلماية الب�ضرية 
ف�شائية  اإط��الق مركبة  م�شبوقة عرب  االأرب��ع��اء مهّمة غر  الثالثاء  "نا�شا" ليل  االأمركية  الف�شاء  وكالة  ب��داأت 
ب�شرعة 24 األف كيلومرت يف ال�شاعة لت�شطدم باأحد الكويكبات يف عملية تهدف اإىل َحرف م�شاره، وميكن اأن تتيح 

مثيالتها للب�شرية تفادي ا�شطدام اأي اأج�شام ف�شائية بكوكب االأر�س م�شتقباًل.
ال�شغر"، مكّونة يف هذه احلالة من  "ال�شهم  باالإنكليزية  "دارت"، وهي كلمة تعني  ت�شمية  املركبة  واأطلقت على 
االأحرف االأوىل لعبارة "دابل اأ�شترويد ريدايرك�شن ت�شت" )اختبار اإعادة توجيه كويكب مزدوج(، وقد اأقلعت من 
املحلي  بالتوقيت   22،21 ال�شاعة  اإك�س" عند  "�شباي�س  �شركة  من   "9 "فالكون  �شاروخ  على  حممولة  كاليفورنيا 

)06،21 ت غ االأربعاء(.
وكتبت نا�شا يف تغريدة بعد اإطالق املركبة "كويكب دميورفو�س، نحن قادمون اإليك".

الوقت  يف  املركبة  الإط��الق  موؤاتية  املناخية  الظروف  اإك�س" اأن  "�شباي�س  �شركة  اأعلنت  االإق���الع،  من  �شاعات  قبل 
املحّدد.

وقال العامل يف نا�شا امل�شارك يف هذه املهّمة توم �شتاتلر يف موؤمتر �شحايف اإن هذا االختبار "�شيكون تاريخًيا"، م�شًرا 
اإىل اأن "الب�شرية �شتغّر للمرة االأوىل حركة جرم ف�شائي طبيعي يف الف�شاء".
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الدراما ال�ضورية.. �ضناعة فتكت بها اآلة احلرب
تفوق  على  العربي  امل�شاهد  الكار" وحتى  و"اأ�شحاب  االخت�شا�شيون  يجمع 
الدراما ال�شورية، التي عا�شت ع�شرها الذهبي خالل العقد االأول من االألفية 
�شيفا  ال�شورية  اللهجة  وحّلت  العربية،  ال�شا�شات  بجدارة  فاحتلت  الثالثة، 
عزيزاً على معظم منازل العامل العربي. اإال اأن نار احلرب، التي غطت �شوريا 
بكل قطاعاتها، طالت األ�شنتها الدراما اأي�شاً، لتتحول هذه ال�شناعة الرائدة 
القوة  راأ�شها  وعلى  اأبرز مقّوماتها،  و�شط غياب  ه�ّشة  ا�شتهالكية  اإىل  �شابقاً 
الب�شرية. اليوم ومع مرور ما يقارب 12 عاماً على بداية ال�شراع يف �شوريا، 

اأين اأ�شبحت الدراما ال�شورية؟
عربية" اأن  نيوز  "�شكاي  مع  مقابلة  يف  كو�شا،  رام��ي  ال�شوري  الكاتب  ي�شرح 
لنجاحها،  مقومات   3 اىل  حتتاج  �شناعة  اأي  �شاأن  �شاأنها  الدرامية  االأعمال 
وهي مواد اأولية وموارد ب�شرية و�شوق للت�شريف، ومع توافر العن�شرين االأول 
والثاين، ا�شطدمت الدراما ال�شورية بعائق عدم وجود �شوق حملية ت�شتوعب 
اأعمالها. وح�شب كو�شا، فاإن "جذور املعاناة يف الدراما ال�شورية متتد الفتقاد 
�شوريا ل�شوق حملي ملنتجها الدرامي، وهو عامل مل يرتبط باحلرب، ف�شابقاً 
الدرامية، وجدت  االأعمال  الإنتاج  الالزمة  املقومات  توافر  الرغم من  وعلى 
االأمر  منتجاتها،  لبيع  �شوقا  توافر  ع��دم  عقبة  اأم��ام  نف�شها  االإن��ت��اج  �شركات 
الف�شائيات  اهتمام  �شاعدها  خارجية،  باأ�شواق  اال�شتعانة  اإىل  بها  دفع  الذي 

اخلليجية بالدراما ال�شورية يف تخطي هذه العقبة".

اجتاهات غري معتادة يف ت�ضميمات جدران جملى املطبخ
ب�شرًيا كبًرا على املطبخ، وت�شفي  ترتك ديكورات جدران املجلى، تاأثراً 
جمالية خا�شة للمكان. فيما يلي اأكر ت�شميمات ديكورات جدران املجلى 
الال�شقة التي من املتوقع اأن تكون �شائعة يف عام 2022، وفق ما اأورد موقع 
"اإم اإ�س اإن" االإلكرتوين: الت�شميم اللماع: يعترب الت�شميم الالمع لديكور 
اأكر اجتاهات املطبخ �شيوعاً يف الوقت احلايل، ومن  اأحد  جدران املجلى، 
املتوقع اأن ي�شتمر ذلك يف عام 2022، وذلك الأن اللمعان ي�شيف املزيد من 
اختيار  ميكنك  العمودية:  امل�شافة  ت�شميم  املطبخ.  مظهر  اإىل  اجلمالية 
ت�شميم البالط ب�شكل عمودي. كما يظهر يف ال�شورة فاإن ترتيب البالط 
يف اجتاه راأ�شي ميكن اأن يخلق تاأثراً مرئياً مذهاًل. ومن املتوقع اأن ينت�شر 
هذا الت�شميم على نطاق وا�شع يف العام املقبل. اإ�شافات فنية: ميكن ترتيب 
املتنا�شبة  االأل��وان  العديد من  بت�شميمات فنية، حيث ميكن مزج  البالط 
�شوية للح�شول على مظهر مميز. ا�شتخدام بالط القر�س: يعد �شكل هذا 
البالط امل�شتدير جميل جداً، وهو ينتمي اإىل مدر�شة قدمية يف الت�شميم، 
ت�شميم  املقبل.  العام  املطابخ يف  ا�شتخدامه يف  يعود  اأن  املتوقع  ولكن من 
حورية البحر: ميثل ت�شميم حورية البحر الذي يعتمد على �شكل متوجات 
منحنية، توجهاً جريئاً يف ت�شميمات بالط خلفية املجلى. وميكن اأن ينت�شر 

هذا الت�شميم ب�شكل ملحوظ خالل عام 2022.

هاين �ضاكر يعاقب 
حممد رم�ضان

م�شر  يف  املو�شيقيني  نقيب  اأع��ل��ن 
الفنان  اإح����ال����ة  ع���ن  ����ش���اك���ر،  ه����اين 
وحظر  للتحقيق  رم�����ش��ان  حم��م��د 
�شاكر  وق�����ال  ال���ب���الد.  يف  ح��ف��الت��ه 
خالل �شالون ثقايف بق�شر ال�شينما 
اإنه "بناء على التقارير املقدمة من 
جلنة العمل واملكلفة بالر�شد، وبعد 
اإقرار  على  رم�شان  حممد  توقيع 
وال��ت��زام��ه، ت��ب��ني خم��ال��ف��ت��ه ل��ه من 
احلفالت".  اإح����دى  تنظيم  خ���الل 
ت�شاريح  من���ن���ح  "لن  واأ�������ش������اف: 
معه  التحقيق  قبل  رم�شان  ملحمد 
و�شدور  التمثيلية  امل��ه��ن  نقابة  يف 
بعد  ذلك  وياأتي  التحقيق".  نتيجة 
اأنه  اإع��الن �شاكر  يومني فقط على 
�شيتم اإ�شدار قرار من النقابة جتاه 
"موقف  وق�����ال:  ق��ري��ب��ا.  رم�����ش��ان 
النقابة من رم�شان خمتلف، حيث 
التمثيلية،  املهن  بنقابة  ع�شو  اإن��ه 
واأ�����ش����رف زك����ي ه���و م���ن ب��ي��ده املنع 
واملنح حيال ذلك اجل��واب، وعندما 
يريد احل�شول على ت�شاريح، تر�شل 
نقابة  اإىل  التمثيلية  امل��ه��ن  ن��ق��اب��ة 

املهن املو�شيقية خطابا بالطلب".

غوغل تطلق جمموعة 
جمانية من املالب�ص الرقمية

اأطلقت غوغل جمموعة من املالب�س 
الهواتف  مل�����ش��ت��خ��دم��ي  ال���رق���م���ي���ة 
ب�شكل  "لتجربتها"  امل���ح���م���ول���ة 
افرتا�شي. املجموعة املجانية املكونة 
بذلة  ت�شمل  وال��ت��ي  قطعة،   12 م��ن 
ومعطف  للخ�شر،  �شيقة  معدنية 
م�شتقبلي،  ول���ب���ا����س  الم����ع  م��ب��ط��ن 
غ���ر م���وج���ودة ف��ع��ل��ًي��ا، وه���ي جمرد 
املحاكاة  ع��م��ل��ي��ات  م����ن  جم���م���وع���ة 
اإن�شاوؤها  مت  التي  املتطورة  الرقمية 
االأبعاد.  ثالثي  برنامج  با�شتخدام 
ي���روا  اأن  امل���و����ش���ة  ل��ع�����ش��اق  ومي���ك���ن 
الت�شميمات  يرتدون  وه��م  اأنف�شهم 
ع���ن ط���ري���ق حت��م��ي��ل ����ش���وره���م اإىل 
القطعة  واختيار  معني  وي��ب  موقع 
التي يريدون ارتدائها، يتم بعد ذلك 
ال�شورة  ف��وق  الرقمي  ال��ث��وب  و�شع 
باأن  ان��ط��ب��اع��اً  االأ���ش��ل��ي��ة، مم��ا يخلق 

امل�شتخدم يرتدي القطعة بالفعل.
اإىل  النهائية  النتيجة  اإر���ش��ال  ويتم 
االإلكرتوين،  الربيد  عرب  امل�شتخدم 
و�شائل  ع���ل���ى  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  ومي���ك���ن 
ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي، مم��ا يجعل 
اأن��ه متت اإ�شافة  االأم��ر يبدو كما لو 

قطعة راقية اإىل خزانة مالب�شه.
ال��رق��م��ي��ة موجودة  امل��و���ش��ة  وك��ان��ت 
لكنها  �شنوات،  اأك��ر من خم�س  منذ 
املا�شيني  ال��ع��ام��ني  يف  تنت�شر  ب���داأت 
بيع  مت   ،2019 ع�����ام  ف���ف���ي  ف���ق���ط، 
بوا�شطة  اإن�����ش��اوؤه  مت  �شفاف  ف�شتان 
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر م���ن ���ش��ن��ع دار االأزي�����اء 

The Fabricant الرقمية
جنيه   7800 مب���ب���ل���غ  م���������زاد  يف 
بعد  دوالر(،   9750( اإ���ش��رتل��ي��ن��ي 
الكندي  التقني  امل��دي��ر  ا���ش��رتاه  اأن 

ريت�شارد ما لزوجته.

اأخبار متناق�ضة حول 
�ضحة الزعيم عادل اإمام 
عن  البابلي   امل�شرية  �شهر  املمثلة  وف��اة  بعد 
عمر يناهز 86 عاماً، عادت ق�شية وفاة املمثل 
امل�����ش��ري  ع����ادل اإم����ام  اإىل ال��واج��ه��ة جم����دداً، 
التوا�شل  م��واق��ع  رواد  م��ن  ع��دد  اعتقد  حيث 
االجتماعي، اأن اإمام الذي مل يظهر يف الفرتة 
االأخرة على جمهورها قد يكون قد دخل يف 
يتم ك�شف ذلك  غيبوبة بح�شب و�شفهم ومل 
لالإعالن. من ناحية اأخرى، كانت �شائعة وفاة 
اإمام قد ترددت كثراً يف االآونة االأخرة، اإال اأن 
�شقيقه املنتج  ع�شام اإمام  كان قد ك�شف موؤخراً 
اأخبار اعتزال االأخر وذلك يف مداخلة هاتفية 
"اأم بي �شي  "يحدث يف م�شر" على  لربنامج 
م�شر" وقال: "يف بع�س هذه ال�شائعات حدث 
جتاوز �شديد جداً وبطريقة غر طبيعية وال 
هذه  مثل  لرتديد  البع�س  يدفع  �شبباً  اأعلم 
ال�شائعات... الزعيم بيلعب مع اأحفاده وبيحّل 

الكلمات املتقاطعة وعاي�س حياته".

قتلتها اأفعى اأثناء جلو�ضها على املرحا�ص
للدغة  تعر�شت  اأن  بعد  حتفها،  نيجرية  ام���راأة  لقيت 

اأفعى �شامة اأثناء جلو�شها على املرحا�س.
ومت نقل الن�س كوربورال اأوجا بر�شي، التي كانت تعمل 
تعر�شها  اإث��ر  امل�شت�شفى  اإىل  النيجري،  اجل��و  �شالح  يف 
و�شولها.  ل��دى  وفاتها  اإع���الن  مت  ولكن  االأف��ع��ى  للدغة 
وك��ان��ت االأف���ع���ى، وه���ي م��ن ن���وع ك��وب��را، تختبئ يف وعاء 

املرحا�س، عندما قامت بلدغ املراأة النيجرية.
التوا�شل  م���واق���ع  ع��ل��ى  امل���ن�������ش���ورة  ال��ل��ق��ط��ات  وت��ظ��ه��ر 

االجتماعي رجال يحمل ثعبانا �شخما من املرحا�س.

الربق ي�ضعق 13 �ضجينا اأثناء تناولهم الغداء
�شربت �شاعقة برق 13 �شجينا، كانوا يتناولون الغداء يف 

�شجن �شمال غربي زميبابوي، ح�شبما اأعلن م�شوؤول .
�شابراغندا،  بيرت  ال�شجن،  با�شم  املتحدث  ن��ائ��ب  وق���ال 
لوكالة فران�س بر�س، اإن احلادثة وقعت اجلمعة يف �شجن 

يف بلدة هوانغي.
عندما  ال�شجن"،  باحة  يف  كانوا  "ال�شجناء  ب��اأن  واأو���ش��ح 
�شباحا   11:30 ال�شاعة  ق��راب��ة  ال���ربق  �شاعقة  �شربت 
"واعتربت  امل�شت�شفى  اإىل  ال�شجناء  ونقل  غ(.  ت   9:30(
حالة  يف  االآخ���رون  والت�شعة  خطرة  منهم  اأرب��ع��ة  حالة 
امل�شاحبة  ال��ربق  �شواعق  ت�شرب  ما  وكثرا  م�شتقرة". 
للعوا�شف الرعدية مناطق يف زميبابوي، وتودي بالعديد 

من االأ�شخا�س كل عام.

خمطوطة اآين�ضتاين بيعت ب�ضعر قيا�ضي 
كان من املنطقي اأن تباع مببلغ خيايل بلغ نحو 13 مليون 
باري�س  الثالثاء يف  االأول  اأم�س  اأقيم   م��زاد  دوالر خالل 
اإحدى املخطوطات املتعلقة باألربت اآين�شتاين، مّهد فيها 

عامِل الفيزياء ال�شهر لنظرية الن�شبية العامة.
وكان الرقمان القيا�شيان ال�شابقان ملخطوطات اآين�شتاين 
يبلغان 2،8 مليون دوالر ثمناً لر�شالة عن اهلل بيعت عام 
2018 يف مدينة نيويورك و 1،56 مليون دوالر لر�شالة 

عن �شر ال�شعادة.
اأم����ا ال��وث��ي��ق��ة ال��ت��ي ط��رح��ت يف م����زاد ال��ث��الث��اء، فكانت 
وث��الث��ة ماليني،  ي���ورو  ب��ني مليوين  ت��ق��ّدر مب��ا  قيمتها 
مليون   13،04( ي��ورو  مليون   11،6 مببلغ  بيعت  لكنها 
النفقات(،  دون  من  ماليني   10،2( النفقات  مع  دوالر( 
ويكمن طابعها النادر يف كونها وثيقة عمل علمية، خالفاً 
القيا�شيني  الرقمني  حتمالن  كانتا  اللتني  للوثيقتني 

ال�شابقني.
وال��وث��ي��ق��ة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن خم��ط��وط��ة م��وؤّل��ف��ة م��ن 54 
اآين�شتاين  ال�شهر  االأمل����اين  ال��ف��ي��زي��ائ��ي  كتبها  �شفحة 
بي�شو  ميكيليه  ال�شوي�شري  املهند�س  و�شديقه  و�شريكه 

عامي 1913 و1914، يف زيوريخ )�شوي�شرا(.
وتعترب "الوثائق العلمية املوّقعة من اآين�شتاين من هذه 
احلقبة، وقبل عام 1919 ب�شكل عام، نادرة جّداً"، على ما 
اأو�شحت دار "كري�شتيز" قبل املزاد الذي نظمته حل�شاب 

دار "اأغوت".

عائلة خ�ضيت اإ�ضابة اأطفالها مبر�ص ال�ضكري.. ثم اكت�ضفت امل�ضيبة
ال�شكري  مر�س  مع  اأمركية  عائلة  تاريخ  دف��ع 
�شريرية  بتجربة  اأطفالهما  اإ�شراك  اإىل  االأبوين 
داكوتا  والي���ة  يف  ال�شحية  املنظمات  اإح���دى  م��ع 

اجلنوبية
لكن املفاجاأة كانت كبرة، بح�شب موقع �شحيفة 
"اأرغو�س ليدر" مبدينة �شو فولز بوالية داكوتا 

اجلنوبية.
اأي عالمة  ال��درا���ش��ة مل تر�شد  اإن  امل��وق��ع  وق��ال 
على مر�س ال�شكري لدى االأطفال، لكنها وجدت 
�شنوات، مبر�س   5 العمر  تبلغ من  اإ�شابة طفلة 
"الداء البطني" اأو "الداء الزالقي"، الذي يحلق 
اأ�شرارا باالأمعاء الدقيقة، مما يجعلها غر قادرة 

على امت�شا�س االأغذية ال�شرورية.
ابنتهما كيمرب  اإن  و�شتات�شي فوغل  ويقول �شني 
وابنهما الثاين البالغ من العمر عامني �شاركا يف 
الكبرة  ال�شحية"  "�شتانفورد  ملجموعة  درا�شة 
لفح�س االأطفال دون 5 اأعوام، بحثا عن عالمات 

اإ�شابة مبر�س ال�شكري لالأطفال.

على  طفل  اآالف   3 م��ن  اأك���ر  ال��درا���ش��ة  و�شملت 
م����دى ع���ام���ني، وب���ع���د اإج�������راء ال��ط��ف��ل��ة كيمرب 
املجموعة  م��ن  اإ���ش��ع��ارا  العائلة  تلقت  للفح�س، 
الذي  باملر�س  الطفلة  باإ�شابة  يفيد  ال�شحية 
ينطوي على تداعيات خطرة، ما �شّكل �شاعقة 

لالأ�شرة.
جميع  م��ن  بالتخل�س  ق����رارا  ال��ع��ائ��ل��ة  وات��خ��ذت 
االأمر  ثم  الغلوتني،  على  حتتوي  التي  االأطعمة 
تعي�س يف مكان  لكي  الطفلة  تهيئة  كان  ال�شعب 
تناول  تتمكن من  االأ���ش��رة، حتى  بعيدا عن  اآخ��ر 

طعام ال يحتوي على الغلوتني.
االأك��ر �شعوبة هو عندما  االأم��ر  اإن  االأب  وق��ال 
اأك��ل طعام  االأط��ف��ال  با�شتطاعة  مل��اذا  ابنته  ت�شاأل 
ال ت�شتطيع هي اأكله مثلهم. ويظهر املر�س كردة 
فعل عندما يتناول الفرد مادة الغلوتني املوجودة 
وال�شعر  القمح،  على  حتتوي  التي  االأطعمة  يف 
امل��ن��اع��ي االأمعاء  ت��ه��اج��م خ��الي��ا اجل���ه���از  ح��ي��ث 

الدقيقة، وم�شكلة هذا املر�س اأنه مزمن.

�ملغنية وكاتبة �لأغاين �لأمريكية كيهالين لدى و�صولها �إىل لو�س �أجنلو�س حل�صور �لعر�س �خلا�س لفيلم
 Netflix The Harder They Fall يف لو�س �أجنلو�س - � ف ب

اأريانا غراندي بنحافة خميفة يف اأحدث اإطاللة 
�شفحتها  يف  اأحيته  حفل  قبل  ج��دي��دة  �شور  غراندي   العاملية  اأريانا  النجمة  ن�شرت 

اخلا�شة على موقع التوا�شل االجتماعي.
ق�شرا  ف�شتانا  مرتدية  ظهرت  اإذ  خميفة،  املتابعني  اعتربها  نحافة  يف  اأري��ان��ا  وب��دت 

�شيقا وبدت �شغرة جداً يف ال�شن من نحافتها املفرطة.
 Better Help ي�شار اإىل اأن غراندي قررت اأن ت�شارك مبن�شة للعالج النف�شي ا�شمها

وتقدم مبلغ مليون دوالر كنفقات عالج جماين.
وقالت يف �شفحتها اخلا�شة على موقع التوا�شل االجتماعي: "متحم�شة الأقدم مليون 
دوالر لعالج نف�شي جماين، مع قناعتي اأن العالج ال يجب اأن يقت�شر على املي�شورين 
اأن  للم�شاعدة  بحاجة  ه��م  م��ن  اأ�شجع  اأن  واأري���د  للجميع  يتوفر  اأن  يجب  اإمن��ا  فقط 
الفر�شة  ه��ذه  من  ي�شتفيدوا  واأن  اأنف�شهم  على  احلكم  من  يتخل�شوا  واأن  يطلبوها 
واحد. وبعدها  ل�شهر  نف�شي جماين  ويح�شلوا على م�شاعدة من متخ�ش�شني لعالج 
اخليار لهم باإكمال العالج واآمل اأن تكون بداية مفيدة. ال�شفاء لي�س �شهاًل اإمنا ي�شتحق 

اجلهد والوقت".


