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حممد بن زايد يتلقى ر�سالة خطية من 
الرئي�س الإ�سرائيلي تتعلق بالعالقات الثنائية

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
ريفيلني  روؤوفييني  فخامة  من  خطية  ر�شالة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
رئي�س دولة �إ�شر�ئيل تتعلق بالعالقات �لثنائية بني �لبلدين و�شبل تعزيزها 

وتطويرها مبا يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة.
و�أعرب �لرئي�س �لإ�شر�ئيلي - يف ر�شالته - عن بالغ �شكره للجهود �لتي بذلت 
يف �شبيل توقيع معاهدة �ل�شالم �لتاريخية و�لتي د�شنت ملرحلة جديدة من 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �إىل �شاحب  �لر�شالة دعوة  �لبلدين، وت�شمنت  �لعالقات بني 

حممد بن ز�يد �آل نهيان لزيارة دولة �إ�شر�ئيل.
من جانبه ثمن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان - يف ر�شالة 
خطية بعثها �إىل �لرئي�س �لإ�شر�ئيلي - �ملو�قف �لإيجابية و�لبناءة لفخامته.. 
معاهدة  �إىل  للتو�شل  �مل�شرتك  للتعاون  �لإمييييار�ت  دوليية  تقدير  عيين  معربا 
�أن ت�شاهم يف ��شتقر�ر �ملنطقة باأ�شرها.  �ل�شالم �لتاريخية و�لتي من �شاأنها 

كما وجه �شموه �لدعوة �إىل �لرئي�س �لإ�شر�ئيلي لزيارة دولة �لإمار�ت.
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون �سلطان عمان باليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام: 

�آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه  بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل« برقية تهنئة �إىل �أخيه �شاحب �جلاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق �شلطان 

عمان �ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني �لي 50 �ملجيد.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يييد  بن 

برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �شاحب �جلاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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عبري مو�شي يف ت�شريح �عالمي

�أكد �أن �أوروبا و�أمريكا يف حاجة للعمل معا ملو�جهة ت�صرفات �أنقرة

بومبيو يزور تركيا ويرف�س لقاء اإردوغان وامل�سوؤولني الأتراك

بومبيو يلتقي �لزعيم �لروحي للكني�شة �لأرثوذك�شية يف ��شطنبول ويتجنب لقاء �ي م�شوؤول تركي )رويرتز(

�أكد �أن تكلفة �ملغادرة �ملبكرة من �أفغان�صتان باهظة

الناتو ينفذ اأكرب مناوراته للدفاع الإلكرتوين
�عت�صام يلقى م�صاندة من عديد �ل�صخ�صيات �لوطنية

مو�سي: الأخطبوط الخواين ب�سدد تطبيق �سيا�سة القر�ساوي

بايدن  تدعوان  وفرن�سا  اأملانيا 
ملقاربة م�سرتكة حيال نووي اإيران

•• باري�س-وكاالت

مييع �قييييرت�ب مييوعييد رحيييييل �إد�رة 
�ليييرئييييييي�يييس �لأمييييييريكييييييي دونييييالييييد 
ب�شيا�شة  عيييرفيييت  �ليييتيييي  تيييرميييب 
�ل�شغط �لق�شوى �لتي مار�شتها 
�أملانيا  �إييير�ن، دعت كل من  بوجه 
وفييرنيي�ييشييا، �أمييي�يييس �ليييثيييالثييياء، �إىل 
�لرئي�س  مييع  ميي�ييشييرتكيية  مييقيياربيية 
�مليينييتييخييب جيييو بايدن  �لأميييريكيييي 

حول �لتفاق �لنووي.

•• الفجر -تون�س

�لد�شتوري  �حلييزب  �أع�شاء يف  بييد�أ 
�حلر، بقيادة رئي�شة �حلزب، عبري 
�عت�شاما  �لثيينييني،  م�شاء  مو�شي، 
�لعاملي  �أمام مقر �لحتاد  مفتوحا 
تون�س،  فيييرع   - �مليي�ييشييلييمييني  لييعييلييميياء 
�ملنظمة،  هيييذه  بييطييرد  لييلييمييطييالييبيية 
�لعاملية  للحركة  تابعة  باعتبارها 
لالإخو�ن �مل�شلمني ولأن وجود هذ� 
ملبادئ  "مناق�س  �لبالد  يف  �لفرع 
�لنظام باجلمهوري و�لدميقر�طي 
�لتمويل  جلييلييب  ميي�ييشييدر�  وميييثييل 
حد  عييلييى  �شرعية"،  غيييري  بييطييرق 
بييه مييو�ييشييي، ومييا ردده  مييا �شرحت 

�أع�شاء يف حزبها من �شعار�ت. 
�لد�شتوري  �حلييزب  رئي�شة  وقالت 
�أن�شار  �أمييام  �ألقتها  كلمة  �حليير يف 

حزبها وجمع غفري من �ملو�طنني 
مبوقع �لعت�شام.

)�لتفا�شيل �س11(

•• بروك�سل-وكاالت: 

�لقو�ت  خف�س  بيي�ييشيياأن  �لأمييريكييييية  �لييتييقييارييير  بعد 
�شمال  حللف  �لييعييام  �لأميييني  حييذر  �أفغان�شتان،  يف 
�لأطل�شي �أم�س �لثالثاء من �أن �ن�شحابا مت�شرعا 
جد�  باهظا  ثمنه  �شيكون  �أفغان�شتان  من  للحلف 
مييع خييطيير حتيييول هيييذ� �لييبييلييد جميييدد� �إىل قاعدة 

لالإرهابيني �لدوليني.
قيير�ر� �شعبا،  �لآن  نو�جه  �شتولتنربغ  ين�س  وقييال 
20 عاما، ول  �أفغان�شتان منذ ما يقرب  نحن يف 
�أطول  لفرتة  �لبقاء  �لناتو  حلفاء  ميين  �أي  يريد 
�ملغادرة  ثمن  نف�شه،  �لييوقييت  لكن يف  �ليييالزم.  ميين 
قد  من�شقة  غري  وبطريقة  للغاية  مبكر  وقييت  يف 

�لعام  هييذ�  �فييرت��ييشيييييا  �ل�شنوي  �حليييدث  ويييجييري 
19 وي�شارك  ب�شبب خميياوف من جائحة كوفيد 
يف  دولييية   25 ميين  �شخ�س   1000 حيييو�يل  فيه 
�ليينيياتييو و�أربيييييع دول �ييشييريييكيية و�لحتييييياد �لأوروبيييييي 
�لتدريبات  �إن  �لأطل�شي  �شمال  حللف  بيان  وقييال 
�لتي ت�شتغرق �أ�شبوًعا تخترب عمليات �شنع �لقر�ر 
و�لإجر�ء�ت �لفنية و�لت�شغيلية و�لتعاون وقدر�ت 

�لناتو و�لدفاع �لإلكرتوين �لوطني.
و�ليييهيييدف مييين ذليييك هيييو تييعييزيييز قييييدرة �لتحالف 
�لييعيي�ييشييكييري عييلييى ردع �لييتييهييديييد�ت و�ليييدفييياع عنها 
خالله  .ومن  �ل�شيرب�ين  �لف�شاء  يف  ومو�جهتها 
�ليي�ييشييليية عيين مر�فق  �ليييقيييو�ت �جلييوييية ذ�ت  تييعييليين 

جديدة لختبار �لف�شاء �لإلكرتوين و�لذخرية .

يكون باهظا للغاية. كما �أ�شاف �أفغان�شتان تو�جه 
لالإرهابيني  قيياعييدة  �إىل  جميييدد�  �لييتييحييول  خييطيير 
هجمات  وينظمون  يخططون  �لييذييين  �لييدوليييييني 
�أن يعلن تنظيم د�ع�س جمدد�  بلد�ننا وميكن  يف 
يف  خ�شرها  �لتي  �لرعب  )خالفة(  �أفغان�شتان  يف 
�أكييدت م�شادر  �شوريا و�لييعيير�ق. جاء ذلييك، بعدما 
�أمريكية �أن �لرئي�س �ملنتهية وليته دونالد ترمب 
كل  يف  �لأمريكية  �لقو�ت  بخف�س  �أميير�  �شي�شدر 

من �أفغان�شتان و�لعر�ق.
�ىل ذلك �أعلن حلف �لناتو يف بروك�شل عن �إطالق 
�لتحالف  �لليييكيييرتوين  لييلييدفيياع  مييينييياور�ت  �أكييييرب 
ل�شبكات  دفيييياعييييات  عييييرو�ييييس  مييييع   20 �ليييرقيييميييي 

�لكمبيوتر.
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الإمارات ت�سارك �سلطنة عمان 
احتفالتها باليوم الوطني الـ50

اأخبار الإمارات

2016، 2000، 1960: ثالث 

تراجيديات رئا�سية اأمريكية...!

عربي ودويل

م�سري اإيطاليا وبلجيكا 
بني يديهما بدوري الأمم 

الفجر الريا�سي

وحدات من قواتنا امل�سلحة ت�سارك يف فعاليات 
التدريب امل�سرتك »�سيف العرب« يف م�سر

•• اال�سكندرية -وام:

�لعرب«  »�شيف  �مل�شرتك  �لييتييدريييب  فعاليات  يف  �مل�شلحة  قو�تنا  ميين  وحيييد�ت  �شاركت 
�نطلق  �لذي  �ل�شقيقة،  �لعربية  �لدول  �لعربية ومب�شاركة عدد من  بجمهورية م�شر 
�أم�س و ي�شتمر حتى 26 نوفمرب �جلاري مبيادين �لتدريب �لقتايل يف قاعدة حممد 
�ل�شمالية  �ملنطقة  بنطاق  و�لبحرية  �جلوية  �لتدريبات  ومناطق  �لع�شكرية  جنيب 
�لع�شكري. و�كتمل خالل �لأيام �ملا�شية و�شول كافة �لقو�ت و�ملعد�ت للدول �مل�شاركة 
وجمهورية  �لها�شمية  �لأردنييييية  و�ململكة  �لبحرين  ومملكة  �لإميييار�ت  دوليية  من  لكاًل 
�ل�شود�ن عرب �لقو�عد �جلوية و�ملنافذ �لبحرية فيما ت�شارك �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
تنفذ  �لتي  �لتدريبات  �أرقييى  من  و�حييد�ً  �لعرب«  »�شيف  تدريب  ويعد   . ب�شفة مر�قب 
على م�شتوى �لوطن �لعربي و�لذي يعمل على تنمية وتر�شيخ �أ�ش�س �لتعاون �لع�شكري 
وتطوير �لعمل �مل�شرتك بني �لقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية و�لقو�ت �مل�شلحة للدول �لعربية 

�ل�شقيقة.                      )�لتفا�شيل �س2(

•• عوا�سم-وكاالت:

�لأمريكي  �خلييارجييييية  وزييييير  قيييال 
مايك بومبيو ل�شحيفة لو فيغارو 
�لإد�رة  �إن  �ليييييومييييية،  �لييفييرنيي�ييشييييية 
�لأمييريييكييييية و�أوروبييييييا بييحيياجيية �إىل 
ت�شرفات  ملو�جهة  �مل�شرتك  �لعمل 
�لأو�ييشييط خالل  �ليي�ييشييرق  يف  تركيا 

�لأ�شهر �لقليلة �ملا�شية.
و�لرئي�س  �أنا  نتفق  بومبيو:  وقال 
على  ماكرون  �إميانويل  �لفرن�شي 
�لآونيييييية  يف  تيييركيييييييا  تييي�يييشيييرفيييات  �أن 
�لأخرية عدو�نية للغاية"، م�شري�ً 
تييركيييييا لأذربيييييييييجييييان يف  �إىل دعييييم 
�شر�ع ناغورنو قرة باغ مع �أرمينيا 
يف  �لع�شكرية  �لتحركات  وكييذلييك 

ليبيا و�لبحر �ملتو�شط.
�أوروبا  على  بومبيو يجب  و�أ�شاف 
�لييعييمييل �شويا  �ملييتييحييدة  و�ليييولييييات 
لإقييينييياع �أردوغيييييييان بيييياأن مييثييل هذه 
م�شلحة  يف  لييييي�ييشييت  �لييتيي�ييشييرفييات 
�لرئي�س  �إىل  �إ�يييشيييارة  يف  �شعبه"، 

�لرتكي رجب طيب �أردوغان.
�خلارجية  وزيييير  رفيي�ييس  ذليييك  �ىل 
�لأميييريكيييي، مييايييك بييومييبيييييو، لقاء 
�لييييرتكييييي رجيييييب طيب  �ليييرئييييييي�يييس 
�إردوغييييييان، ووزييييير خييارجييييية تركيا 
ميييوليييود تيي�ييشيياوو�ييس �أوغييييلييييو خالل 

زيارته لإ�شطنبول �أم�س �لثالثاء، 
تتمحور  زيييارتييه  �أن  �إىل  ميي�ييشييرًي� 
�لييدييينييييية«، وفًقا  »�حليييريييية  عييلييى 

لوكالة »فر�ن�س بر�س«.
وبيييييييييد�أ بيييوميييبيييييييو هييييييذه �ليييييزييييييارة 
�نتقاد�ت  بييرنيياجمييهييا  �أثيييييار  �لييتييي 
�أنييييييقييييييرة بييييلييييقيييياء ميييييع بيييطيييرييييرك 
�ليييقييي�يييشيييطييينيييطييييييينييييييية �ملييي�يييشيييكيييوين 
برتلماو�س �لأول، �لزعيم �لروحي 
مقر  يف  �لأرثييوذكيي�ييشييييية،  للكني�شة 

�لبطريركية قبل �أن يقوم بجولة 
يف م�شجد ر�شتم با�شا �لقريب.

ويبحث وزير �خلارجية �لأمريكي 
»م�شائل دينية يف تركيا و�ملنطقة، 
للوليات  �حلييازم«  �ملوقف  ويوؤكد 
�ملتحدة حيال هذه �ملو��شيع �لتي 
�أولياته  ر�أ�س  على  بومبيو  جعلها 
يف جمييال حييقييوق �لإنيي�ييشييان، وقال 
ل�شحفيني:  �أميييريكيييي  مييي�يييشيييوؤول 
�أميييييور ميكننا  بييالييتيياأكيييييد  »هييينييياك 

�حلرية  جمييييال  يف  ميينيياقيي�ييشييتييهييا« 
�لدينية يف تركيا، منتقًد� �شمنيًّا 

�أد�ء تركيا.
موجة  �أثييييييييييارت  تيييركيييييييا  وكيييييانيييييت 
يف  �مل�شيحي  �لييعييامل  يف  �نييتييقيياد�ت 
كاتدر�ئية  حتويلها  عييرب  يييوليييييو 
�مل�شنفة  �ل�شابقة،  �شوفيا«  »�آييييا 
للب�شرية،  �لعاملي  �لييرت�ث  �شمن 
حولتها  كانت  بعدما  م�شجد  �إىل 

�شابًقا �إىل متحف.

موديرنا  لقاح  نتائج  فاوت�سي: 
�سد كورونا رائعة ب�سكل مذهل

•• وا�سنطن-وكاالت

�لأمريكي  �ملييعييهييد  ميييديييير  رحييييب 
�لطبيب  �ملُييييعييييدييييية  لييييالأميييير��ييييس 
ت�شريح،  يف  فيياوتيي�ييشييي،  �أنيييطيييوين 
باإعالن �شركة موديرنا �لأمريكية 
�مل�شاد  �لييتييجييريييبييي  لييقيياحييهييا  �أّن 
تقارب  بيينيي�ييشييبيية  فييييّعييييال  ليييكيييورونيييا 

.95%
�خللية  عيي�ييشييو  فييياوتييي�يييشيييي،  وقيييييال 
�لرئا�شية ملكافحة فريو�س كورونا 
و�ليي�ييشييخيي�ييشييييية �ملييحييرتميية جييييد�ً يف 
عييلييى �شعيد  �مليييّتيييحيييدة  �لييييوليييييات 
فكرة  �إّن  لييلييجييائييحيية،  �لييتيي�ييشييّدي 
بن�شبة  فيييعييياًل  لييقيياحيياً  �مييتييالكيينييا 

مذهل. ب�شكل  ر�ئعة   94.5%
نتيجة مذهلة حقاً،  و�أ�شاف هذه 
�أن  كييان يتوقع  �أحييد�ً  �أن  �أعتقد  ل 

تكون جيدة �إىل هذ� �حلد.
�لأمريكي  �ملعهد  فاوت�شي  ويدير 
�ملُييعييدييية �ليييذي �نكّب  لييالأميير��ييس 
على تطوير لقاح �شد كورونا منذ 
�ملا�شي،  �ليييثييياين(  ييينيياييير)كييانييون 
�ل�شينية  �ل�شلطات  ن�شرت  حييني 

�آبي �أحمد يلوح بهجوم نهائي على عا�صمة �إقليم تيغر�ي 
الأمم املتحدة حتذر من كارثة اإن�سانية يف اأثيوبيا

•• نيويورك-وكاالت

�أم�س  �لييالجييئييني،  ليي�ييشييوؤون  �ملتحدة  لييالأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  و�شفت 
�لثالثاء، �لو�شع يف �إثيوبيا باأنه ميثل كارثة �إن�شانية كاملة، وذلك بعد 

فر�ر 27 �ألفا من �لقتال �لد�ئر �شمال �لبالد �إىل �ل�شود�ن.
�أن وترية �خلروج من �لبالد �لتي بلغت  �إىل  و�أ�شارت �ملفو�شية يف بيان 
�لنطاق  و��شعة  نزوح  عملية  �إىل  كذلك  ت�شري  قد  يوميا  �آلف  نحو 4 
من �إقليم تيغر�ي، م�شيفة �أن �لفرق �لعاملة على �لأر�س جتد �شعوبة 
بابار  �ملفو�شية  با�شم  �ملتحدث  عن  رويييرتز  ونقلت  �لتدفق.  مو�كبة  يف 
بالوخ قوله: �ملفو�شية �ل�شامية لالأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لالجئني حتذر 
من �أن �أزمة �إن�شانية كاملة تتك�شف مع فر�ر �آلف �لالجئني من �إقليم 

تيغر�ي �لإثيوبي يوميا بحثا عن �لأمان يف �شرق �ل�شود�ن.
�أن مهلة مدتها  ميين  �لييثييالثيياء،  �أحييمييد  �آبييي  �إثيوبيا  وزر�ء  رئي�س  وحييذر 

�نتهت، ممهد�  �ل�شمايل قد  تيغر�ي  �إقليم  �أيييام ل�شت�شالم قو�ت  ثالثة 
�لطريق للهجوم �لنهائي على عا�شمة �لإقليم و�شط �شر�ع م�شتمر منذ 
�أ�شبوعني يهدد بزعزعة �ل�شتقر�ر يف مناطق �أخرى من �إثيوبيا  قر�بة 
و�لقرن �لأفريقي. و�أكد �آبي يف من�شور على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، 

�لثالثاء، �أن �ملهلة لقادة منطقة تيغر�ي و�لقو�ت �خلا�شة قد �نتهت.

ترامب ي�ستعد لت�سنيف ميلي�سيا احلوثيني منظمة اإرهابية
•• وا�سنطن-وكاالت

قالت جملة فورين بولي�شي نقاًل عن م�شادر دبلوما�شية، �إن �إد�رة �لرئي�س 
�ليمن  يف  �حلييوثييي  ميلي�شيا  لت�شنيف  ت�شتعد  تيير�مييب  دونييالييد  �لأمييريييكييي 
)كانون  يناير  يف  �ملنتظرة  من�شبه  مييغييادرة  قبل  وذلييك  �إرهييابييييية،  منظمة 
�لثاين( �ملقبل. وقال م�شدر دبلوما�شي �إن وزير �خلارجية �لأمريكي مايك 
بومبيو ي�شعى �إىل �شلوك هذ� �مل�شار �ل�شريع، ح�شب ما ذكر موقع �حلرة 
�لإخباري. و�أ�شارت �ملجلة �إىل �أن �لقر�ر �لذي يبدو و�شيكاً �شيعد �نت�شار�ً 
زيارته  �أثيينيياء  لإيييير�ن  �ملناه�شة  ��شرت�تيجيته  �خلييارجييييية، يف  لييوزييير  �آخيير 

�ملرتقبة لإ�شر�ئيل، هذ� �لأ�شبوع.
و�عترب تقرير �ملجلة �أن هذه �خلطوة �شد �جلماعة �ملدعومة من طهر�ن، 
رمبا جزء من م�شعى �أو�شع للبيت �لأبي�س وبومبيو لزيادة �ل�شغط على 

�إير�ن وحلفائها يف �ل�شرق �لأو�شط، خالل �لأ�شهر �لأخرية لالإد�رة.

لجئون �ثيوبيون فرو� من مناطق �لقتال يف تيغر�ي )� ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

تيير�أ�ييشييت دوليييية �لإمييييييار�ت - ممثلة 
�أميي�ييس �لول  يف �ييشيينييدوق �لييزكيياة - 
لأ�شحاب  ع�شر  �خلام�س  �لجتماع 
�مل�شوؤولة  �لأجييهييزة  روؤ�ييشيياء  �ل�شعادة 
�لتعاون  بييدول جمل�س  �لييزكيياة  عيين 
عقد  �لييذي  �لعربية  �خلليج  لييدول 

عن طريق �لت�شال �ملرئي.
�لدولة  تر�أ�س �لجتماع من جانب 
.. �لدكتور حممد �شليمان �لبلو�شي 
مدير �إد�رة �شوؤون م�شتحقي �لزكاة 
�لدكتور  �مليي�ييشييارك  �ليييوفيييد  و�ييشييم   ،
�حلمادي،  �ييشييلييمييان  عييبييد�لييرحييميين 
مدير �إد�رة مو�رد �لزكاة و�لإعالم، 
ميييديييير مكتب  �ليييزبيييييييدي  و�ييييشييييامل 

�لأمانة �لعامة ل�شندوق �لزكاة.
�شليمان  حمييمييد  �لييدكييتييور  ورحييييب 
�لفتتاحية  كلمته  يف   - �لبلو�شي 
�لأع�شاء  �لييدول  من  بامل�شاركني   -
�مل�شوؤولة  �ليييزكييياة  �أجيييهيييزة  ممييثييلييي 
عيين �ليييزكييياة، ونييقييل حتيييييات معايل 
وزيرة  بو حميد  عي�شى  بنت  ح�شة 
�إد�رة  تنمية �ملجتمع رئي�س جمل�س 
�ل�شندوق  عييام  و�أميييني  �ليي�ييشيينييدوق، 
�ملييهييريي، و�أكد  بيين عقيدة  عييبييد�هلل 
��شتمر�ر  هي  �لجتماعات  هييذه  �أن 
دول  تبذلها  �لتي  �لكبرية  للجهود 
�لتن�شيق  لتعزيز  �لييتييعيياون  جمل�س 
خمتلف  يف  بينهم  فيما  و�لييتييعيياون 

�ملجالت.
ومناق�شة  ��ييشييتييعيير��ييس  جيييرى  وقيييد 
بالعمل  �لييعييالقيية  ذ�ت  �ملييو��ييشيييييع 
�مليييي�ييييشييييرتك يف جمييييال  �خليييليييييييجيييي 
على  و�مليييدرجييية  �ليييزكيييوي  �لتن�شيق 
�لقر�ر�ت  و�إ�شد�ر  �لأعمال،  جدول 

�لالزمة ب�شاأنها.
ومت خالل �لجتماع �لطييالع على 
�ل�شادرة  �لييقيير�ر�ت  متابعة  تقرير 
لروؤ�شاء  �لر�بع ع�شر  عن �لجتماع 
مقرتح  مناق�شة  مت  كما  �لأجييهييزة، 
�مل�شرتكة  �لتدريبية  �لدورة  تاأجيل 
�لر�هنة  �ل�شحية  لييلييظييروف  تييبييًعييا 
�إقر�ر  مت  كما  2021م،  �شنة  على 
�للجنة  مييين  �مليييرفيييوعييية  �لييعيينيياوييين 
جمل�س  دول  مل�شابقة  �لتح�شريية 

�لييييتييييعيييياون ليييليييبيييحيييوث و�لأعييييييمييييييال 
�لإبيييد�عييييييية و�لييتييطييوعييييية يف جمال 
�ليييييزكييييياة و�ليييتيييميييييييز �ليييوظيييييييفيييي يف 

ن�شختها �لثانية.
و�عييتييمييد روؤ�يييشييياء �لأجيييهيييزة تو�شية 
�للجنة �لتح�شريية بتعديل عنو�ن 
�مل�شرتكة  �ل�شرت�تيجية  ميي�ييشييروع 
�ل�ييييشييييرت�ييييشييييادييييية خلييييدميييية د�فيييعيييي 
مرئيات  وفيييق  �ليييزكييياة  وم�شتحقي 

�لدول �لأع�شاء.
�لعمل  ورقيييية  ��ييشييتييعيير��ييس  كييمييا مت 
�ملييييقييييدميييية مييييين �ييييشيييينييييدوق �لييييزكيييياة 
كورونا �مل�شتجد / �أزمة  "تد�عيات 
كوفيد19-/ على �لعمل �لزكوي"، 
ومتيييييت �لييتييو�ييشييييية بييتييعييميييييم ورقيييية 

�لعمل على �لدول �لأع�شاء.

�شليمان  حمييمييد  �ليييدكيييتيييور  ووجيييييه 
�لييبييلييو�ييشييي - يف خييتييام �لجييتييميياع - 
�ل�شكر و�لتقدير لكافة �لعاملني يف 
�أجهزة �لزكاة لدول جمل�س �لتعاون 
يبذلون  ز�ل  ول  بييييذلييييو�  �لييييذييييين 
�لفري�شة  خدمة  يف  كبرية  جييهييوًد� 
جنًبا �إىل جنب يف �خلطوط �لأوىل 
�لر�هنة  �لأزمييية  تد�عيات  ملو�جهة 
وتخفيف �لأعباء عن �ملت�شررين.. 
يييرفييع عنا  �أن  عييز وجييل  �شائال �هلل 
لنا  يييحييفييظ  و�أن  و�لييييوبيييياء،  �ليييبيييالء 
�أجمعني  و�ليينييا�ييس  و�شعوبنا  قادتنا 
و�أن  /كوفيد19-/  وبييياء  �شر  ميين 
ييي�ييشييرفييه عيينييا، و�أن ييييبيييارك ليينييا يف 
�أعمالنا وخدماتنا يف تطوير �لعمل 

�لزكوي.

•• اأبوظبي-وام:

و�لدر��شات  �لبحوث  مركز  �أ�شدر 
�لييقيي�ييشييائييييية بييييد�ئييييرة �لييقيي�ييشيياء يف 
ميين جملة  �أبييوظييبييي؛ عيييدد�ً خا�شاً 
ت�شمن  و�لقانون"  �لييقيي�ييشيياء   "
باحللول  �ملتعلقة  �لبحوث  عر�س 
جلائحة  �لييقييانييونييييية  و�مليييعييياجليييات 

كورونا �مل�شتجد.
�لد�ئرة  �شعي  �إطيييار  ذلييك يف  ييياأتييي 
نيييحيييو �إثيييييييير�ء �ليييبيييحيييث �لييعييلييمييي يف 
و�لق�شائية،  �لييقييانييونييييية  �ملييجييالت 
�ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  ��شتجابًة 
نائب  نهيان  �آل  ز�ييييد  بيين  من�شور 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�لق�شاء  د�ئيييييرة  رئييييي�ييس  �لييرئييا�ييشيية 
�لنظام  كييفيياءة  بييرفييع  �أبييوظييبييي  يف 
�ليييقييي�يييشيييائيييي، وجتييييويييييد �خليييدميييات 
�مل�شتجد�ت  مو�كبة  عييرب  �لعدلية 
مناحي  كيييييافييييية  يف  �مليييجيييتيييميييعييييييية 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  �حلياة 

و�لأمنية.
و�أو�شحت د�ئرة �لق�شاء، �أن �لعدد 
"�لق�شاء  جميييلييية  ميييين  �جلييييديييييد 

من  �لييعييديييد  يت�شمن  و�لقانون" 
تناولت  �ليييتيييي  �ملييحييكييميية  �لييبييحييوث 
جلائحة  �لييقييانييونييييية  �لنييعييكييا�ييشييات 
�لتي  و�لإ�شكالت  �مل�شتجد،  كورونا 
�لوباء،  حميياربيية  ظيييروف  خلفتها 
و�لآفاق �مل�شتقبلية للعلم �لقانوين 
�مل�شتفادة  �لييدرو�ييس  ميين  �نييطييالقيياً 
مييين �لييتييعييامييل ميييع �جلييائييحيية وما 

تولد عنها من تد�عيات قانونية.
متوفر  �لإ�يييييشيييييد�ر  �أن  و�أ�يييشيييافيييت 

عرب  �إلييكييرتونييييية  كن�شخة  حيي�ييشيير�ً 
للد�ئرة،  �ملييركييزييية  �ملييكييتييبيية  نييظييام 
�شعادة  تييوجيييييهييات  �إطييييار  وذليييك يف 
�لعربي  �شعيد  يييو�ييشييف  �مليي�ييشييتيي�ييشييار 
�أبوظبي؛  يف  �لق�شاء  د�ئيييرة  وكيل 
�ليييورقيييي يف كافة  �ليييتيييد�ول  بييوقييف 
�ليييتيييعييياميييالت بييييالييييد�ئييييرة، يف �إطييييار 
�ليييتيييد�بيييري �ليييوقيييائييييييية لييلييحييد من 
"كوفيد  �نييتيي�ييشييار فييريو�ييس كييورونييا 
ن�شر  على  حر�شها  و�أكييدت   ."19

�ليييبيييحيييوث �لييعييلييمييييية و�لييييدر��ييييشييييات 
�لجتهاد�ت  ومتابعة  �ملتخ�ش�شة، 
�لق�شائية وما يطرح من �إ�شكالت 
م�شايرة  عييلييى  و�لييعييمييل  مييتييجييددة 
�لإ�شكالت �لتي تفرزها �لتحولت 
�ملحلية،  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
حلول  عيين  �لبحث  ت�شتلزم  و�لييتييي 
فقهي  �جتهاد  �إىل  حتتاج  قانونية 
�ملحلية  �لت�شريعات  روح  على  قائم 
�لت�شريعات  تييطييور�ت  جتاهل  دون 
جدير  �ليييييعيييييامل.  مييي�يييشيييتيييوى  عيييليييى 
بالذكر �أن �لعدد �جلديد من �ملجلة 
�ملحاور  ميين  عييدد  مناق�شة  ت�شمن 
و�لطريق  بعد  عن  �لتقا�شي  منها 
وجر�ئم  �مليي�ييشييتييقييبييل،  حميياكييم  �إىل 
�ل�شلع  و�حتكار  بالأ�شعار  �لتالعب 
و�مل�شتهلك  كيييورونيييا،  �أزميييية  ظييل  يف 
�حلجر  فييييييرتة  يف  �لييي�يييشيييييييربيييياين 
كاآلية  �لإد�رييية  �ل�شحي، و�لغر�مة 
ملييو�جييهيية جييائييحيية كيييورونيييا، وتاأثري 
فيييريو�يييس كييييورونييييا �مليي�ييشييتييجييد على 
�لليييتيييز�ميييات �لييعييقييدييية، و�ليييروؤيييية 
�ل�شرعية ملو�جهة �لأوبئة، وقانون 

�لإفال�س و�أثر جائحة كورونا.

•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك دولة �لإمار�ت، �ليوم �لأربعاء، 
�حتفالتها  �ل�شقيقة  عييمييان  �شلطنة 
تاأكيد  يف  �خلم�شني،  �لوطني  بيومها 
عييلييى ميي�ييشييتييوى �ليييعيييالقيييات �لأخيييويييية 
�لر��شخة  �لإ�شرت�تيجية  و�ليي�ييشيير�كيية 

بني �لبلدين.
" عمان  �شعار  حتت  �لحتفال  وييياأتييي 
ت�شهد  حيييييييث  منهم"  ونيييحييين  مييينيييا، 
�لفعاليات  ميين  جمييمييوعيية  �لإمييييييار�ت 
باليوبيل  �حتفاء  �ملميزة  و�لييعييرو�ييس 
�لذهبي و�لذكرى �خلم�شني للنه�شة 
�ملباركة ل�شلطنة عمان �ل�شقيقة �لتي 
18 نييوفييمييرب مييين كيييل عام،  تيي�ييشييادف 
عييدد من  �إ�ييشيياءة  �لفعاليات  وتت�شمن 
�لعماين  بالعلم  �لييدوليية  مييعييامل  �أبيييرز 
�لدولة  معابر  يف  �حتفالية  وفعاليات 
�لعمانيني  �ليييزو�ر  و��شتقبال  �لييربييية 
بييياليييورود  �لإميييييييييار�ت  �إىل  �ليييقيييادميييني 

و�لهد�يا �لتذكارية.
باليوم  �لإمييييييار�ت  �حييتييفييال  ويييتييز�ميين 
�ليييوطييينيييي �ليييعيييمييياين هيييييذ� �لييييعييييام مع 

�لربية  �ملنافذ  عرب  �لتنقل  ��شتئناف 
بييعييد تييوقييف د�م لأكرث  بييني �لييبييلييدييين 
تد�عيات جائحة  ب�شبب  �شهور   8 من 
كورونا، وهي �ملنافذ �لتي ت�شهد عبور 
�لبلدين  كال  من  �مل�شافرين  ماليني 
�شنويا نظر� لطبيعة �لعالقات �ملميزة 
رو�بط  جتمعهما  �لذي  �شعبيهما  بني 
�لييييدم و�ليينيي�ييشييب و�ليييتيييارييييخ و�ليييعييياد�ت 

و�لتقاليد �مل�شرتكة.
وتو��شل �لعالقات �لإمار�تية �لعمانية 
�ملجالت  جييميييييع  يف  �ليي�ييشييريييع  منييوهييا 
و�لجتماعية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية 
�لييقيييييادة �حلكيمة  و�لييثييقييافييييية يف ظييل 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 
وجاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق بن 

تيمور �آل �شعيد �شلطان عمان.
�شلطنة  مييع  �لعالقات  تعميق  وميثل 
�لقيادة  لييدى  رئي�شية  �أولييوييية  عييمييان 
عنه �شاحب  ما عرب  وهو  �لإمار�تية، 
�ليي�ييشييمييو �ليي�ييشيييييخ حمييمييد بيين ر��ييشييد �آل 
مييكييتييوم نييائييب رئييييي�ييس �ليييدولييية رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" 

"عمان   : فيه  قييال  �شابق  ت�شريح  يف 
و�أ�شقاوؤنا  �أخييوتيينييا  منهم،  ونييحيين  منا 
وع�شدنا، وعالقات ممتدة نفخر بها 

وتر�شخها �شعوبنا كل يوم".
�ل�شمو  �شاحب  ت�شريح  ج�شد  بييدوره 

�آل نهيان ويل  �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�أبييوظييبييي نييائييب �لييقييائييد �لأعلى  عييهييد 
�شموه  تقدمي  خالل  �مل�شلحة  للقو�ت 
�ل�شلطان  له  �ملغفور  يف  �لعز�ء  و�جييب 
خ�شو�شية  �يييشيييعيييييييد،  بييييين  قييييابييييو�ييييس 

�لعالقات �لإمار�تية �لعمانية وعمقها 
�لييتيياريييخييي، حيييييث قيييال �ييشييمييوه،: " �إن 
�لعالقات بني دولة �لإمار�ت و�شلطنة 
ُعمان �ل�شقيقة كانت ول تز�ل و�شتظل، 
قيادتيهما..  و�إر�دة  تييعيياىل،  �هلل  بييياإذن 

�شعبي  مييا يجمع  ور��ييشييخيية لأن  قييوييية 
ي�شرب  �أخييوييية  رو�بيييط  ميين  �لبلدين 
�لييتيياريييخ، وي�شتند  �أعييميياق  جييييذوره يف 
�إىل �أ�ش�س متينة من �جلو�ر �جلغر�يف 
�مل�شرتكة  و�لتقاليد  و�لعاد�ت  و�لقيم 
و�لعمق  و�مل�شاهرة  �لقربى  وعالقات 
�لعو�مل  من  وغريها  �ل�شرت�تيجي، 
�لبلدين  عيييييالقيييييات  تيييكييي�يييشيييب  �لييييتييييي 

خ�شو�شيتها ومتيزها".
عالقات  �ل�شقيقني  �لبلدين  وجتمع 
وثييقييافييييية متييتييد جذورها  �جييتييميياعييييية 
�لييتيياريييخ، وقييد مييرت خالل  �إىل عمق 
�لعقود �ملا�شية بالعديد من �ملحطات 
مبا�شرة  ب�شورة  �أ�شهمت  �لتي  �لبارزة 
يف تيير�ييشيييييخييهييا و�ملييي�يييشيييي بيييهيييا قيييدمييياً، 
وكيييان �ملييغييفييور لهما �ليي�ييشيييييخ ز�ييييد بن 
ثر�ه"،  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
" رحمه  و�ل�شلطان قابو�س بن �شعيد 
�لعام  يف  تاريخياً  لقاًء  �هلل" قد عقد� 

.1968
وتو��شل زخم هذه �لعالقات بعد قيام 
�حتاد دولة �لإمييار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لتوقيع  مت  حيييييث   1971 عييييام  يف 

�لثقافية  على �لعديد من �لتفاقيات 
بتبادل  ميييعيييززة  بييييينييهييمييا،  و�ليييرتبيييويييية 
�لزيار�ت يف خمتلف �ملجالت �لثقافية 
و�ليييرتبيييويييية بييغيير�ييس �ل�ييشييتييفييادة من 

�خلرب�ت، وتطوير جمالت �لتعاون.
�لزيارة  �شكلت  فقد  ذ�تييه  �ل�شياق  ويف 
�هلل  "طيب  ز�ييييد  لل�شيخ  �لييتيياريييخييييية 
ثر�ه" �إىل �شلطنة عمان يف عام 1991 
�لتعاون  ميي�ييشييرية  يف  مييهييميياً  ميينييعييطييفيياً 
بييني �لييبييلييدييين، و�لييتييي مت عييلييى �إثرها 
بني  م�شرتكة  عليا  جلنة  ت�شكيل  مت 
�لبلدين كان من �أبرز �إجناز�تها �تخاذ 
�لبلدين  بييني  �ملييو�طيينييني  بتنقل  قييير�ر 
بييا�ييشييتييخييد�م �لييبييطيياقيية �ليي�ييشييخيي�ييشييييية " 
�لييهييوييية " بيييدًل ميين جييييو�ز�ت �ل�شفر، 
عليا  �قيييتييي�يييشييياديييية  جلييينييية  وتييي�يييشيييكيييييييل 
لإقامة  �لدر��شات  من  �لعديد  �أجييرت 
�مل�شرتكة،  �مليي�ييشيياريييع  مييين  جمييمييوعيية 
�إ�ييشييافيية �إىل �لييتيينيي�ييشيييييق و�ليييتيييعييياون يف 
و�لتعليمية  �لأمنية  �ملجالت  خمتلف 

و�لع�شكرية و�لإعالمية.
�لأخوية  �لثنائية  �لعالقات  و�زد�دت 
ور�شوًخا يف ظل  �لبلدين متا�شكاً  بني 

�ل�شمو  ليي�ييشيياحييب  �حلييكيييييميية  �لييقيييييادة 
نهيان  �آل  ز�ييييييد  بييين  خييليييييفيية  �ليي�ييشيييييخ 
حيث  �هلل"،  "حفظه  �ليييدولييية  رئييييي�ييس 
للرو�بط  مييثيياًل  �لعالقة  هييذه  تعترب 
�لبلدين  وجيييد�ن  يف  �ملتاأ�شلة  �لقوية 
جانب  �إىل  �ملييي�يييشيييرتك  وتيييارييييخيييهيييميييا 

�لزيار�ت �ملتبادلة بني �لقيادتني.
ثقافيا  ميييوروثيييا  �ليييبيييليييد�ن  ويييتييقييا�ييشييم 
م�شرتكا من فنون و�آد�ب �شكلت هوية 
ل�شعبيهما وجلميع  ثقافية متجان�شة 
فيما  �لعربي،  �خلليج  منطقة  �شعوب 
�مل�شرتكة  و�لتقاليد  �لييعيياد�ت  تنعك�س 
بني �ل�شعبني على �لكثري من �ملفرد�ت 
و�ملوروث  و�لق�شة  و�ليينييرث  �ل�شعر  يف 
�ل�شفهي و�لأمثال و�ملرويات �ل�شعبية، 
�إىل جانب ما يت�شل باأ�شاليب وطر�ئق 
�حلياة ب�شفة عامة. وتييزد�د �لرو�بط 
�لإمار�ت  بني  و�لجتماعية  �لثقافية 
و�شلطنة ُعمان تد�خال وعمقا بدرجات 
�لعالقات  م�شتوى  �إىل  ت�شل  كييبييرية، 
�لعاد�ت  وتقا�شم  و�لعائلية  �لأ�ييشييرييية 
للتاريخ  نتيجة  و�لييفيينييون،  و�لأزييييييياء 

�مل�شرتك و�لتالم�س �جلغر�يف.

•• دبي -وام:

 - �لإميييار�ت«  »�شقيا  موؤ�ش�شة  �أعلنت   
حتت مظلة موؤ�ّش�شة مبادر�ت حممد 
بيين ر��ييشييد �آل مييكييتييوم �لييعيياملييييية - عن 
تييو�ييشيييييع نييطيياق �ليييييدورة �لييثييالييثيية من 
�آل مكتوم  بيين ر��ييشييد  جييائييزة حمييمييد 
�شاحب  �أطلقها  �لتي  للمياه  �لعاملية 
�آل  ر��ييشييد  بيين  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
مييكييتييوم نييائييب رئييييي�ييس �لييدوليية رئي�س 
جمييليي�ييس �لييييييوزر�ء حيياكييم دبيييي »رعييياه 
تعمل  جييديييدة  تقنيات  لت�شمل  �هلل« 
على �إنتاج وتوزيع وتخزين ومر�قبة 
با�شتخد�م  �ملييييييياه  وتيينييقييييية  وحتييلييييية 

�لطاقة �ملتجددة.
�حللول  جائزة  �ملوؤ�ش�شة  �أ�شافت  كما 
�جلائزة  فئات  �إىل  لالأزمات  �ملبتكرة 

�مل�شاريع  جيييائيييزة  �ليي�ييشييابييقيية  �ليييثيييالث 
�ملبتكرة و جائزة �لبتكار�ت �لفردية 
و جائزة �لبتكار يف �لبحث و�لتطوير 
�ملوؤ�ش�شات  �أكييرب من  ي�شجع عدد  مبا 
�لييبييحييثييييية و�لأفييييييييير�د لييلييميي�ييشيياركيية يف 
�جلائزة �لتي يبلغ جمموع جو�ئزها 
�إىل  �أمييريييكييي وتييهييدف  مييليييييون دولر 
ومبتكرة  ميي�ييشييتييد�ميية  حييلييول  �إييييجييياد 

للت�شّدي مل�شكلة �ُشح �ملياه.
�ملبتكرة  �حللول  جائزة  قيمة  وتبلغ 
�أمريكي  دولر   20،000 لييالأزمييات 
لل�شركات  �مليييوؤ�يييشييي�يييشييية  خيي�ييشيي�ييشييتييهييا 
�ل�شغرية ومعاهد �لبحوث و�ملنظمات 
ت�شجيعها  بييهييدف  �حلييكييومييييية  غيييري 
تقدم  �أنظمة  �أو  م�شاريع  �بتكار  على 
�مل�شاعد�ت �لطارئة من خالل توفري 
لل�شرب  �شاحلة  و�آميينيية  نظيفة  مياه 

�أزمات  جيير�ء  �ملت�شررة  للمجتمعات 
معلنة عاملياً مثل �لكو�رث �لطبيعية 
�إمكانية  مييع  �مليياأ�ييشيياوييية  �لأحييييد�ث  �أو 
�ملنطقة  �إىل  �مل�شروع  وتنفيذ  �إر�ييشييال 

�ملت�شررة يف غ�شون 48 �شاعة.
�لطاير  حممد  �شعيد  مييعييايل  وقيييال 
موؤ�ش�شة  يف  �لأميينيياء  جمل�س  رئي�س 
نطاق  تو�شيع  �إن  �لإميييييار�ت«  »�شقيا 
�جلييائييزة و�إطيييالق فئة جييديييدة ياأتي 
ثييمييرة �لييدعييم �لييالحمييدود ل�شاحب 
�آل  ر��ييشييد  بيين  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
بتحقيق  �ملييوؤ�ييشيي�ييشيية  و�ليييتيييز�م  مييكييتييوم 
روؤية �شموه يف توفري �ملياه �ل�شاحلة 
و�ملنكوبني  لييلييمييحييتيياجييني  لييليي�ييشييرب 
�ليييعيييامل ب�شرف  و�مليييحيييروميييني حيييول 
�لنظر عن �لدين �أو �لعرق �أو �لثقافة 

�أو �جلن�شية .

و�أو�ييشييح �أن �خلييطييوة �جلييديييدة تعزز 
�جلائزة  �لذي حققته  �مللفت  �لنجاح 
�لأوىل  �لييييييدورتييييييان  �يييشيييهيييدت  حيييييييث 
�ملوؤ�ش�شات  من  كبري�ً  �إقباًل  و�لثانية 
من  و�ملييبييتييكييرييين  و�لأفيييييير�د  �لبحثية 
�إ�شادة  وح�شدتا  �لعامل  �أنحاء  جميع 
و��يييشيييعييية بيييييييالأد�ء �ليييرفيييييييع و�لأفييييكييييار 
�ليييذيييين و�شل  لييلييفييائييزييين  �ملييبييتييكييرة 
عييددهييم �إىل 20 فييائييز�ً ميين خمتلف 
على  �أهميتها  يوؤكد  مما  �لعامل  دول 
�لييعيياملييي وييير�ييشييخ دور دولة  �مليي�ييشييتييوى 
لالبتكار  حمفزة  كمن�شة  �لإمييييار�ت 
وحا�شنة  ليييليييميييبيييتيييكيييريييين  ووجيييييهييييية 
�لعامل  �أنييحيياء  جميع  من  للمبدعني 
..م�شري� �إىل �أن �جلائزة ت�شهم �أي�شاً 
يف دعم جهود »�شقيا �لإمييار�ت« �لتي 
خم�س  قييبييل  تاأ�شي�شها  ميينييذ  جنييحييت 

�شنو�ت يف �لتاأثري �إيجابياً على حياة 
�أكرث من 13 مليون �شخ�س يف 36 
دوليية من خييالل تنفيذ ما يزيد عن 
يف  م�شتد�م  مييييياه  ميي�ييشييروع   1000

خمتلف �أرجاء �لعامل.
يف  �لت�شجيل  بيياب  فتح  معاليه  و�أكيييد 
�ليييييدورة �لييثييالييثيية ميين جييائييزة حممد 
للمياه  �لعاملية  مكتوم  �آل  ر��ييشييد  بيين 
�ملبتكرة  �حللول  جائزة  �أن  �إىل  لفتاً 
�لتي  للم�شاريع  خم�ش�شة  لالأزمات 
حالت  يف  ميييييد�نييييياً  تنفيذها  ميييكيين 
�لطو�رئ على �أن يثبت �مل�شروع قدرته 
على م�شاعدة 1،000 �شخ�س حمتاج 
على �لأقيييل ميين خييالل تييوفييري �ملياه 
�حلرجة  �لأوىل  �مليير�حييل  �أثيينيياء  لهم 
�لإن�شانية،  �مليي�ييشيياعييد�ت  تييقييدمي  ميين 
ول ت�شرتط �جلائزة �عتماد �مل�شروع 

على ��شتخد�م �لطاقة �ملتجددة لكن 
�لأف�شلية �شتكون للم�شاريع �ملعتمدة 

على �لطاقة �ملتجددة.
�ل�شام�شي  عبد�لكرمي  حممد  وقييال 
ملوؤ�ش�شة  بالوكالة  �لتنفيذي  �ملييدييير 
كانت  �جليييائيييزة  �إن  �لإميييييييار�ت  �ييشييقيييييا 
تيي�ييشييمييل �لبييييتييييكييييار�ت �ملييعييتييمييدة على 
�لآن  �أمييييا  فييقييط  �ل�شم�شية  �لييطيياقيية 

فييتيي�ييشييتييقييبييل �جليييييائيييييزة �لبييييتييييكييييار�ت 
م�شادر  على  تعتمد  �لتي  و�لتقنيات 
�لطاقة �ملتجددة ب�شكل �أو�شع لت�شمل 
�لرياح  وطييياقييية  �ل�شم�شية  �لييطيياقيية 
�ملحيطات  وحركة  �حليوية  و�لكتلة 
و�لطاقة  �لييتيينييا�ييشييحييييية  و�ليييطييياقييية 
�حلر�رية �لأر�شية وت�شتثنى �لطاقة 
و�أنظمة  �لكربون  وتخزين  �لنووية 

تخزين �لطاقة.
�ليي�ييشييركييات ومر�كز  وميييكيين جلييميييييع 
�لبحوث و�ملعاهد �لبحثية و�ملبتكرين 
�لعامل  �أرجيياء  خمتلف  من  و�ل�شباب 
�لتي  �ملبتكرة  �لتقنيات  �أ�شحاب  من 
تييقييدم حيييليييوًل لييتييحييديييات �ييشييح �ملياه 
�لت�شجيل يف �جلائزة �بتد�ء من 16 

نوفمرب ولغاية 30 �أبريل 2021.

الإمارات ت�سارك �سلطنة عمان احتفالتها باليوم الوطني الـ50

�سقيا الإمارات تو�سع نطاق جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية للمياه وت�سيف فئة جديدة

•• اال�سكندرية -وام:

�شاركت وحد�ت من قو�تنا �مل�شلحة يف فعاليات �لتدريب �مل�شرتك »�شيف 
�لعربية  �لييدول  من  عدد  ومب�شاركة  �لعربية  م�شر  بجمهورية  �لعرب« 
�ل�شقيقة، �لذي �نطلق �أم�س و ي�شتمر حتى 26 نوفمرب �جلاري مبيادين 
�لتدريب �لقتايل يف قاعدة حممد جنيب �لع�شكرية ومناطق �لتدريبات 

�جلوية و�لبحرية بنطاق �ملنطقة �ل�شمالية �لع�شكري.
و�كتمل خالل �لأيام �ملا�شية و�شول كافة �لقو�ت و�ملعد�ت للدول �مل�شاركة 
�لها�شمية  �لأردنية  و�ململكة  �لبحرين  �لإمييار�ت ومملكة  دولة  لكاًل من 
وجمهورية �ل�شود�ن عرب �لقو�عد �جلوية و�ملنافذ �لبحرية فيما ت�شارك 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية ب�شفة مر�قب .

ويعد تدريب »�شيف �لعرب« و�حد�ً من �أرقى �لتدريبات �لتي تنفذ على 
م�شتوى �لوطن �لعربي و�لذي يعمل على تنمية وتر�شيخ �أ�ش�س �لتعاون 
�لع�شكري وتطوير �لعمل �مل�شرتك بني �لقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية و�لقو�ت 
�لأ�شلحة  كييافيية  بيياإ�ييشييتييخييد�م  وذليييك  �ل�شقيقة  �لييعييربييييية  لييلييدول  �مل�شلحة 
و�ملعد�ت ذ�ت �لتكنولوجيا �ملتطورة . وتت�شمن �ملر�حل �لأوىل للتدريب 
�ملفاهيم ونقل  �مل�شاركة لتوحيد  �لدول  عقد موؤمتر تن�شيقي بني قو�ت 
�لقو�ت  كافة  �إ�شطفاف  وكييذلييك  �لعربية  للقو�ت  �لتدريبية  �خليييرب�ت 
و�لعملية  �لنظرية  �ملحا�شر�ت  من  �لعديد  وعقد  بالتدريب،  �مل�شاركة 
�إ�شتفادة ممكنة  �أق�شى  �ملهام �لتدريبية �ملخططة لتحقيق  لتنفيذ كافة 
للقو�ت �لعربية �مل�شاركة . وياأتي ذلك �لتدريب �إ�شتمر�ر�ً لتنمية وتعزيز 

�لعالقات �لع�شكرية بني م�شر و�لدول �لعربية �ل�شقيقة.

وحدات من قواتنا امل�سلحة ت�سارك يف فعاليات التدريب امل�سرتك )�سيف العرب( يف م�سر

•• اأبوظبي-وام: 

�أنباء �لإمييار�ت عن خال�س تعازيها ومو��شاتها يف وفاة مك�شيم  تعرب وكالة 
�ل�شاد�س  �لدويل  �ملوؤمتر  �لبلغارية رئي�س  �لأنباء  منت�شيف مدير عام وكالة 
لوكالت �لأنباء. كما تعرب �لوكالة عن خال�س تعازيها لأ�شرة �لفقيد وملن 

ر�فقوه يف �لعمل.
�شر�كة  بعالقات  �لبلغارية  "و�م" بنظريتها  �لإميييار�ت  �أنباء  وكالة  وترتبط 

وتعاون قوية �زدهرت ب�شكل ملمو�س يف �ل�شنو�ت �لأخرية جت�شدت يف توقيع 
�جلانبني مذكرة تعاون يف جمال تبادل �لأخبار.

جدير بالذكر �أن منت�شيف 67 عاما در�س �ل�شحافة وعمل �شحفياً يف �لإذ�عة 
لوكالة  عاماً  مييدييير�ً  تعيينه  ومت  �حلييرة،  �أوروبيييا  و�إذ�عييية  �لبلغارية  �لوطنية 
�لأنباء �لبلغارية BTA يف عام 2003 و�شغل منذ ذلك �لوقت عدة منا�شب 
�أوروبييا و�شكرتارية  �أنباء �لبلقان - جنوب �شرق  منها رئا�شة منظمة وكالت 

�ملجل�س �لدويل لوكالت �لأنباء ثم رئي�س �ملجل�س �لدويل لوكالت �لأنباء.

•• اأبوظبي-وام:

متييا�ييشيييييا مييع خييطيية وز�رة �ليي�ييشييحيية و وقيياييية �ملييجييتييمييع لييتييو�ييشيييييع وزييييييادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة بفريو�س 
كورونا �مل�شتجد كوفيد - 19 و�ملخالطني لهم وعزلهم، �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 
جديد� خالل �ل�شاعات �لي 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة  فح�شا   105،024
�أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي . و�شاهم تكثيف  يف �ملجتمع با�شتخد�م 
�إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع نطاق �لفحو�شات على م�شتوى 
�إ�شابة جديدة بفريو�س كورونا �مل�شتجد  1،255 حالة  �لدولة يف �لك�شف عن 
�ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  حييالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من 

�لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�شجلة 152،809 حالت.
كما �أعلنت �لييوز�رة عن وفاة 4 م�شابني وذلك من تد�عيات �لإ�شابة بفريو�س 
كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 538 حالة . و�أعربت وز�رة 
�ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن �أ�شفها وخال�س تعازيها ومو��شاتها لذوي �ملتوفني، 
ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع 
�شماناً  �لجتماعي  بالتباعد  و�للييتييز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية  �جلهات 
جديدة  حالة   715 �شفاء  عن  �ليييوز�رة  �أعلنت  كما  �جلميع.  و�شالمة  ل�شحة 
�أعر��س  ميين  �لييتييام  وتعافيها  كوفيد19-  �مل�شتجد  كييورونييا  بفريو�س  مل�شابني 
وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها  منذ  �لالزمة  �ل�شحية  �لرعاية  تلقيها  بعد  �ملر�س 

يكون جمموع حالت �ل�شفاء 144،647 .

)�ل�صحة( تعلن عن �صفاء 715 حالة جديدة من كورونا
اأجرت 105,024 فح�سا ك�سف عن 1,255 اإ�سابة 

الإمارات ترتاأ�س الجتماع الـ 15 لروؤ�ساء 
الأجهزة امل�سوؤولة عن الزكاة بدول التعاون

ق�ساء اأبوظبي ت�سدر عددا خا�سا من جملة الق�ساء والقانون

وكالة اأنباء الإمارات تنعي مدير عام 
وكالة الأنباء البلغارية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

�أعلنت �لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية متديد مهلة �إعفاء "جميع �ملخالفني" 
لقانون دخول و�إقامة �لأجانب حتى نهاية �لعام �جلاري - 31 دي�شمرب 2020 
- وذلك متى ما وقعت خمالفتهم قبل �لأول من مار�س �ملا�شي مع �إعفائهم من 
كافة  و�إلغاء  �لعمل  وت�شاريح  �لهوية  ببطاقة  �ملتعلقة  �ملالية  �لغر�مات  جميع 

�لقيود �لإد�رية �شريطة مغادرة �لدولة.
و�أكد �للو�ء �شعيد ر�كان �لر��شدي مدير عام �شوؤون �لأجانب و�ملنافذ �أن قر�ر 
مايو  ميين   14 يف  تنفيذه  ��شتهل  �ليييذي  �ملهلة  متييديييد  ب�شاأن  �لييييوزر�ء  جمل�س 
ت�شوية  لتمكني   ، �لر�شيدة  لقيادتنا  �حلكيمة  �لتوجيهات  وفييق  جيياء  �ملا�شي 
�أو�شاع خمتلف فئات �ملخالفني على �أر�س �لدولة من حاملي �أذونات وتاأ�شري�ت 

�لدخول وت�شاريح �لإقامة.
تطلعات  من  تلم�شه  ملا  �لر�شيدة  للقيادة  �شكره  عن  �لر��شدي  �لييلييو�ء  و�أعيييرب 
�ملجتمع يف �شتى �لظروف، و�لتي تتجلى فيها �أ�ش�س �لت�شامح �لر��شخة حيثما 
تت�شم به دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حكومة و�شعبا، موؤكد� �أن قر�ر متديد 
�مل�شتفيدين  ت�شتدعي  جديدة  فر�شة  ميثل  �ملقبل  دي�شمرب  نهاية  حتى  �ملهلة 
�نق�شائها  بعد  �لقانونية  �مل�شاءلة  لتجاوز  �أو�شاعهم  لت�شوية  �مل�شارعة  منها 

نهاية �لعام �جلاري.
�أن �للتز�م بقو�نني دخول و�إقامة �لأجانب و�جب حيوي يعزز من  ولفت �إىل 

�لإخفاق يف  �لدولة وموؤ�ش�شاتها، يف حني ميثل  �ملجتمع جتاه  �أفيير�د  م�شوؤولية 
�لفرد �ملخالف و�أطر�فه  �أثر �شلبي على  باللو�ئح و�لأنظمة عائقا ذي  �للتز�م 
ذ�ت �ليي�ييشييليية وحميييييطييه �لجييتييميياعييي، مميييا يييحييول دون حتييقيييييق �نييتييفيياعييه من 
و�أمنه  �شعادته  لتعزيز  �ليير�مييييية  لييه  �ملقدمة  �خلييدمييات  وخمتلف  �لت�شهيالت 

و�شالمة �ملجتمع.
وقال مدير عام �شوؤون �لأجانب و�ملنافذ �إن �لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية 
�ييشييخييرت كييافيية طيياقيياتييهييا و�إمييكييانييييياتييهييا بييجييانييب تييقييدمي �لييدعييم �لييييالزم ل�شمان 
قر�ر�ت  �أن  �إىل  فيه  �أ�ييشييار  �لييذي  �لييوقييت  يف  �ملخالفني،  �أو�ييشيياع  ت�شوية  مييرونيية 
�لهيئة �ل�شادرة بد�ية �ل�شهر �ملن�شرم ب�شاأن ��شتئناف �لعمل بال�شماح باإ�شد�ر 
�لتاأ�شري�ت �جلديدة لفئة �لعمالة �مل�شاعدة، بالإ�شافة �إىل �لبدء باإ�شد�ر �أذونات 
�لدخول للعمل لدى �جلهات �حلكومية و�شبه �حلكومية و�ملن�شاآت �حليوية يف 
�ملكرمة تز�منا مع  بامل�شتفيدين من  �لدولة جاءت تعزيز� لإمكانية �لرتحيب 
�لنمو و��شتمر�رية �لأعمال  بر�مج �لدولة وجهودها �لوطنية نحو دفع عجلة 

��شتناد� خلطط �لتعايف �لناجمة عن جائحة" كوفيد 19".
تعمل  و�جلن�شية  للهوية  �لحتادية  �لهيئة  �أن  �لر��شدي  �شعيد  �للو�ء  و�أو�شح 
�ل�شرت�تيجيني  و�ل�شركاء  �جلهات  خمتلف  مع  تكاملية  عمل  منظومة  وفييق 
، مثمنا   - �لييدوليية - حفظه �هلل  رئي�س  �ل�شمو  �أهيييد�ف مكرمة �شاحب  لإبييير�ز 
تعاون �أفر�د �ملجتمع يف �لمتثال للو�ئح و�لنظم �لنافذة �لتي ت�شتهدف يف �ملقام 

�لأول حتقيق �شعادتهم و�شمان �أمنهم و�شالمتهم.

•• دبي-الفجر:

ووقيييايييية  �لييي�يييشيييحييية  وز�رة  نييظييمييت 
ل�شباب  �فرت��شياً  ملتقى  �ملجتمع 
�لييتييمييرييي�ييس �ييشييميين ميييبيييادرة " 60 
�إتاحة  بييهييدف  ملهم"  ميييع  دقيييييقيية 
مل�شاركة  لل�شباب  تفاعلية  من�شة 
�آر�ئييييييهييييييم وحتييييدييييياتييييهييييم �لييير�هييينييية 
ونظر�تهم �مل�شتقبلية، لتكون حافز�ً 
لل�شباب،  �لييعييمييل  بيئة  يف  �إيييجييابييييياً 
�لكو�در  و�إلييهييام  ميين خييالل متكني 
�لييتييمييرييي�ييشييييية �ليي�ييشييابيية �ملييو�طيينيية يف 
للوز�رة  �لتابعة  �ل�شحية  �ملن�شاآت 
وتيييزوييييدهيييم بييالييتييدريييب و�لإر�يييشييياد 
وفر�س �لتو��شل �لالزمة لتحقيق 

�أهد�فهم وتطلعاتهم �ملهنية.
�لدكتور  �ييشييعييادة  �جلييليي�ييشيية  وحيي�ييشيير 
�لييي�يييشيييركيييال مدير  يييو�ييشييف حمييمييد 
للخدمات  �لمييييار�ت  موؤ�ش�شة  عييام 
حممد  �شمية  و�لدكتورة  �ل�شحية 
�لتمري�س  �إد�رة  مييدييير  �لبلو�شي 
وعييييدد ميين �أعيي�ييشيياء جمييليي�ييس وز�رة 
لل�شباب  �ملجتمع  ووقيياييية  �ل�شحة 
�لتمري�شية  �لييقييييياد�ت  ميين  وعيييدد 

�شمن �لوز�رة.
نظمته  �ليييييييذي  �مليييينييييتييييدى  وميييييثييييل 
�لتمري�س  �إد�رة  �لتمري�س  �إد�رة 
لل�شباب  �ليييوز�رة  جمل�س  مب�شاركة 
�أحييد خييطييو�ت ر�شم خييارطيية طريق 
و�لوظيفي  �ملييهيينييي  للم�شار  لييدعييم 
و�طالعهم  �لييي�يييشيييبييياب،  فييئيية  لييييدى 
و�ملمار�شات  �لييتييجييارب  �أف�شل  على 
ق�ش�س  بلورة  يف  لُت�شهم  �لناجحة 
تنفيذ  ويييييياأتيييييي  ميييتيييو�لييييييية.  جنييييياح 
�لفعالية عن بعد تاأكيد�ً على �أهمية 
�لدور �ملحوري لل�شباب يف �ملجتمع، 

�ل�شباب  جميييلييي�يييس  �يييييشيييييارك  حيييييييث 
�لكو�در  بييتييعييريييف  ليييليييوز�رة  �لييتييابييع 
على  �ل�شابة  �ملو�طنة  �لتمري�شية 
�إي�شال  يف  و�أهييميييييتييه  �ملييجييليي�ييس  دور 
و�لدعم  لييلييقيييييادة  �ليي�ييشييبيياب  �ييشييوت 
�إىل ق�ش�س  بالإ�شافة  تلقاه،  �لذي 
�ملزيد من  �لتي حتفز على  �لنجاح 

�لإنتاجية يف �لأد�ء. 

�لبحث  م���ن  �ل�����ص��ب��اب  مت��ك��ن 
و�لتطوير

يو�شف  �لييييدكييييتييييور  �يييشيييعيييادة  و�أكييييييييد 
�ل�شركال على �أهمية متكني �ل�شباب 
�مل�شوؤوليات  حتمل  ميين  عييام  ب�شكل 
�لعلمي  �لييبييحييث  عييلييى  وحتييفيييييزهييم 
لدى  ول�شيما  و�لبتكار  و�لتطوير 
فئة �لتمري�س، نظر�ً لأهمية �ملهنة 
على �مل�شتوى �لوطني من �لناحية 
�شمن  �حليوي  دورهييم  على  معقبا 
�لبارز  ودورهيييييم  �ليي�ييشييحييي  �ليينييظييام 
�لأول يف  �لدفاع  �أبطال خط  كاأحد 
مييو�جييهيية جييائييحيية كييوفيييييد – 19، 
�لقيادة  تيييوجيييييييهيييات  �إىل  مييي�يييشيييري�ً 
�ل�شتماع  �يييشيييرورة  �إىل  �ليير�ييشيييييدة 

و�ل�شتجابة  �ل�شباب  �أ�ييشييو�ت  �إىل 
لحتياجاتهم بطريقة فعالة وبناء 
ل�شباب  وطيينييييية  مييعييرفييييية  قييياعيييدة 
�لإميييييييار�ت كييقييوة قيييييادرة عييلييى خلق 

تاأثري�ت �إيجابية يف �ملجتمع.

ق�ص�ض جناح للتمري�ض
و�أو�شحت �لدكتورة �شمية �لبلو�شي 
ت�شجيع  �إىل  تييهييدف  �لييفييعييالييييية  �أن 
�لكو�در �لتمري�شية �ل�شابة �ملو�طنة 
�ليييتيييحيييدييييات فيما  ميييو�جيييهييية  عيييليييى 
بالعزمية  �لوظيفي  �لتقدم  يخ�س 
�لكفاء�ت  وتطوير  �ملعرفة  وزييييادة 
�لالزمة، و�لتي يتم دعمهم به من 
للكو�در  وظيفي  م�شار  ر�شم  خالل 
باأف�شل  وتييعييريييفييهييم  �لييتييمييرييي�ييشييييية 
�لناجحة.  و�ملييمييار�ييشييات  �خليييييرب�ت 
ونوهت �إىل �أن �ملنتدى �لفرت��شي 
�أثييييبييييت جنييياحيييه ميييين خيييييالل �إبيييييير�ز 
موهبة �ل�شباب ودورهم يف �لت�شدي 
لييلييجييائييحيية و�ليييييذي كييييان جييلييييياً من 
تييوؤكييد على  �ليينييجيياح و�لييتييي  ق�ش�س 
�لتمري�شي  للكادر  �ملحوري  �لييدور 

يف دولة �لإمار�ت. 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة ، برقية تهنئة �إىل �أخيه جاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق 

�شلطان عمان �ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني �لي 50 �ملجيد.
كما بعث �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 
حاكم �ل�شارقة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم 

�ل�شارقة ، برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل جاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق.
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��ييشييد  بيين  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة �إىل �أخيه جاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق 
�شلطان عمان �ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني �لي 50 ل�شلطنة عمان 

�ل�شقيقة.
مبنا�شبة  متنياته  و�أطيب  تهانيه  خال�س  عن   - برقيته  يف   - �شموه  و�أعييرب 

عمان. ل�شلطنة  �ملجيد  �لوطني  لليوم  �لذكرى �لي 50 
كما بعث �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�شمو �ل�شيخ 
�إىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  عجمان  حاكم  نائب  �لنعيمي  ر��شد  بن  نا�شر 

جاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �لفجرية برقية تهنئة �إىل �أخيه جاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق �شلطان 

عمان �ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني �لي 50 �ملجيد.

كما بعث �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 
برقية تهنئة مماثلة �إىل جاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق.

�لأعلى  �ملجل�س  �ملعال ع�شو  ر��شد  �شعود بن  �ل�شيخ  �ل�شمو  كما بعث �شاحب 
طارق  بن  هيثم  �ل�شلطان  جاللة  �أخية  �ىل  تهنئة  برقية  �لقيوين  �أم  حاكم 

�شلطان عمان �ل�شقيقة مبنا�شبة �ليوم �لوطنى �لي 50 لل�شلطنة.
و�أعرب �شموه فى برقيتة عن خال�س تهانية و�أطيب متنياتة مبنا�شبة �لذكرى 

�لي 50 لليوم �لوطنى �ملجيد ل�شلطنة عمان.
�لقيوين  �أم  �ملعال وىل عهد  ر��شد  بن  �شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 

برقية تهنئة مماثلة �إىل جاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة، برقية تهنئة، �إىل �أخيه جاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق، 

�شلطان عمان �ل�شقيقة، وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني �لي 50 �ملجيد.
وقال �شموه يف برقيته : نحتفي �ليوم بن�شف قرن من �لإجنيياز�ت و�لتنمية 
للمحبة  بييلييد�ً  قييييييياد�ت ر�ييشييخييت �لأركييييييان و�ييشيينييعييت  تييو�لييت عليها  و�لييتييطييور 
م�شرية  ومو��شلة  و�لزدهييار  �لرقي  بييدو�م  �لطيبة  �لأمنيات  كل  و�لت�شامح، 

�لنه�شة �ملباركة.
ر�أ�س  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 

�خليمة برقية تهنئة مماثلة �إىل جاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق.

•• اأبوظبي-وام:

��ييشييتيي�ييشييافييت �أكيييادميييييييية �لإميييييييار�ت 
معايل  ميييييوؤخييييير�  �ليييدبيييليييوميييا�يييشييييييية 
خارجية  وزييير  زبييوجييار  �شاموئيل 
جل�شة  يف  وذلييك  �لأ�شبق  �شلوفينيا 
تقنية  عيييرب  �فييرت��ييشييييية  نييقييا�ييشييييية 
�لتييي�يييشيييال �مليييرئيييي عييين بييعييد �شمن 

�شل�شلة حو�ر�ت دبلوما�شية.
و�أد�ر �شعادة برناردينو ليون مدير 
�لتي  �لأكييييادميييييييييية �جلييليي�ييشيية  عيييييام 
بناء  �أهييمييييية  عييلييى  �ليي�ييشييوء  �شلطت 

�لدبلوما�شية  و�ليييقيييدر�ت  �ملييهييار�ت 
من  �لأكييادميييييية  طلبة  و��شتهدفت 
بالإ�شافة  �مل�شتقبل  دبييلييومييا�ييشيييييي 
و�لبحثي  �لأكييادميييي  �لييطيياقييم  �إىل 

و�لإد�ري يف �لأكادميية.
زبوجار  �ييشييامييوئيييييل  مييعييايل  و�أكيييييد 
�أنيييه يف ظييل جييائييحيية كييوفيييييد - 19 
�إىل حلول قائمة على  فاإننا نحتاج 
�ليييتيييعييياون ميييتيييعيييدد �لأطييييييييير�ف بني 

جميع �لدول.
منظمة  يف  �لييعييمييل  �أن  �إىل  و�أ�يييشيييار 
�لطريق  مييييثيييل  �مليييتيييحيييدة  �لأمم 

م�شرية  يف  ليييالنيييطيييالق  �لأفييي�يييشيييل 
فر�شة  وتعد  �ملهنية  �لدبلوما�شي 
�ل�شباب  لييلييدبييلييومييا�ييشيييييني  عظيمة 

�لطموحني لبدء حياتهم �ملهنية.
�لأمم  يف  �ليييعيييميييل  �أن  و�أ�ييييييشيييييياف 
�ملنظمات  ميين  غييريهييا  �أو  �ملييتييحييدة 
متعددة �لأطيير�ف �لأخييرى �شتوفر 
للدبلوما�شيني �ل�شباب فر�شة بناء 
�لدويل  �لعمل  حييول  �شاملة  نظرة 
ومتيييكييينيييهيييم مييييين بيييينيييياء و�مييييتييييالك 
عظيمة.  دبييلييومييا�ييشييييية  �ييشييخيي�ييشييييية 
برناردينو  �شعادة  قييال  جانبه  ميين 

با�شت�شافة  فخورون  نحن   : ليون 
دبيييليييوميييا�يييشيييي ميييتيييميييييييز ومييييوهييييوب 
لي�شاركنا جميعا  للحديث لطلبتنا 
بييياأفيييكييياره �ملييرتييبييطيية بييالييتييعييامييل مع 
جهة  ميين  �ل�شعبة  �ل�شيناريوهات 
�لأطر�ف  متعددة  و�لدبلوما�شية 

من جهة �أخرى.
و�أ�شاف : قدم �شيفنا �ملميز لطلبة 
�لأكييادميييييية ملييحييات ونيي�ييشييائييح حول 
وكيف  �ملفاو�شات  يف  �مل�شاركة  �آلية 
�لييدبييلييومييا�ييشيييييني بناء  يييجييب عييلييى 
توطيد  عييرب  بنز�هة  م�شد�قيتهم 

عالقاتهم و�ت�شالتهم مع خمتلف 
لي�شبحو�  فييقييط  لييييي�ييس  �لأطيييييير�ف 
�مل�شتقبل  يف  نيياجييحييني  مييفيياو�ييشييني 
لي�شبحو�  �أييي�ييشييا  وليييكييين  فييحيي�ييشييب 
دبلوما�شيني �إمار�تيني ��شتثنائيني 
قادرين على ترك �أثر �إيجابي مميز 

يف هذ� �لعامل.
�لتفاعلية  �حلو�رية  �جلل�شة  كانت 
�لنقا�س  حلقات  �شل�شلة  ميين  جييزء� 
دبلوما�شية  حيييو�ر�ت  �لفييرت��ييشييييية 
و�لييييتييييي �ييشييمييمييت لييي�يييشيييميييان قييييدرة 
دبلوما�شيي  من  �لأكادميية  طلبة 

�ملعرفة  �كيييتييي�يييشييياب  يف  �مليي�ييشييتييقييبييل 
و�مليييييييهيييييييار�ت بييي�يييشيييكيييل ميييبيييا�يييشييير من 
بارزين  ودبلوما�شيني  متحدثني 

من خمتلف �أنحاء �لعامل.
توفري  �إىل  �ل�شل�شلة  هييذه  وتهدف 
من�شة للحو�ر تركز على �لتحديات 

�آخر  عيين  �حلييالييييية ف�شال  �لييعيياملييييية 
بانت�شار  �مليييرتيييبيييطييية  �لييييتييييطييييور�ت 

»كوفيد - 19«.

•• اأبوظبي-وام:

�لعليا  �ليييتيييقييينييييييية  كيييليييييييات  نيييظيييميييت 
تقنية  عرب  �فرت��شيا  حفال  �م�س 
�لت�شال �ملرئي "عن بعد" مبنا�شبة 
تخريج 1215 طالبا على م�شتوى 
�أبوظبي من خريجي دفعتي  �إمييارة 

و2020.  2019
تهنئة  �شهاد�ت  �خلريجون  وتلقى 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من 
نييائييب رئي�س  �آل مييكييتييوم  بيين ر��ييشييد 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
"رعاه �هلل" تقدير� جلهودهم  دبي 
متطلباتهم  �إمتييام  على  وحر�شهم 
"كوفيد  جائحة  ظييل  يف  �لدر��شية 
لهم  تيي�ييشييريييفييا  ميييثييل  مميييا   "  19
م�شرية  يف  لييال�ييشييتييميير�ر  وحييييافييييز� 

�لتطور و�لنجاح.
و�أكد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�لت�شامح و�لتعاي�س  �آل نهيان وزير 
بتاأكيد  تلتزم  �حلكيمة  �لقيادة  �أن 
ويف  �لنيي�ييشييان  بيينيياء  يف  �لتعليم  دور 
متكني �لدولة من �لتناف�س �لفعال 
يف �لعامل و�أخذ مكانتها �لالئقة بني 
�لأمم .. م�شري� �إىل مقولة �شاحب 
�آل  ز�يييد  بيين  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أبيييوظيييبيييي  عييهييد  ويل  نييهيييييان 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة " �أن 
م�شتقبل �لدولة ورخاء �ملجتمع �إمنا 
هو رهن بتوفري كافة �لفر�س �أمام 
�لأجيال �جلديدة لتحقيق �مل�شاركة 

�لكاملة يف تنمية �ملجتمع".
وقال معاليه يف كلمته �لتي وجهها 
�إىل �لطلبة �خلريجني :" �إن حفل 
عن  فيها  نعرب  منا�شبة  �لتخريج 
�لتقنية  كليات  متثله  مبا  �لعتز�ز 
�لييعييليييييا مييين متيييييز وجنيييياح يتج�شد 
�ملتطورة  بيير�جمييهييا  يف  و�ييشييوح  بكل 
و�ملتكاملة  �لييو�عييييية  و��ييشييتييجييابييتييهييا 
و�ملجتمع  �ليييطييياليييب  لحيييتييييييياجيييات 
وعالقاتها �لقوية مع مو�قع �لعمل 
و�لأهيييم ميين ذلييك جييودة خريجيها 
�إ�شهامات  مييين  بيييه  ييييقيييوميييون  ومييييا 
كافة  يف  مهمة  و�إجنييييياز�ت  مبتكرة 

ربوع �لدولة".
منا�شبة  �حليييفيييل  هيييييذ�  �أن  و�أكيييييييد 
لييلييخييريييجييني لييالعييتييز�ز بييياإجنييياز�ت 
�لكليات و�لنظر �إىل �مل�شتقبل بثقة 
لتاأكيد  فر�شة  �أنييه  كما  و�طمئنان 
�للتز�م بالعمل بكل عزم وت�شميم 

على تعميق دور �لكليات فيما ت�شعى 
�لييعييزيييزة ميين تاأ�شي�س  �إليييييه دولييتيينييا 
بل  �ملعرفة  على  �لقائم  �لقت�شاد 
مرموقة  وطنية  كموؤ�ش�شة  ودورهييا 
تييي�يييشيييهيييم يف نييي�يييشييير ميييييبيييييادئ �خليييري 

و�لرخاء و�ل�شالم يف �ملجتمع.
تيييوجيييه ميييعيييايل نا�شر  مييين جييانييبييه 
بييين ثيييياين �لييهييامييلييي وزيييييير �مليييييو�رد 
جممع  رئي�س  و�لتوطني  �لب�شرية 
وبا�شم  �ليييعيييليييييييا  �لييتييقيينييييية  كيييليييييييات 
جمل�س �أمناء �لكليات بالتهنئة �إىل 
�لر�بع  �جليل  قادة  �خلريجني من 
بييهييم هذ�  �لحييتييفييال  �أن  ميييوؤكيييد�   ..
دفعة  كونهم  خا�شة  نكهة  له  �لعام 
مو��شلة  مييين  متييكيينييو�  ��ييشييتييثيينييائييييية 
در��شتهم بنجاح وحتقيق متطلبات 
تخرجهم رغم معاي�شتهم جلائحة 
�أن  " وبرهنو� للعامل   19 "كوفيد 
�مل�شوؤولية  �أبناء �لمييار�ت على قدر 

و�لطموح.
وتقدم معاليه بهذه �ملنا�شبة باأ�شمى 
قيادة  �إىل  و�لييعييرفييان  �ل�شكر  �آييييات 
�لد�ئم  حلر�شها  �لر�شيدة  �لدولة 
و�أن  �أولوية  �لتعليم  �أن  تاأكيد  على 

ونييهييج وطني  �لإنيي�ييشييان قناعة  بيينيياء 
فيه  تهاون  تنازل عنه ول  ر��شخ ل 
مهما كانت �لظروف ومهما و�جهنا 

من حتديات.
�لكليات  �أن خمرجات  معاليه  و�أكد 
وطموحات  لييروؤى  حقيقي  جت�شيد 
�أجيال  �إعيييد�د  يف  �لوطنية  قيادتنا 
�مل�شتقبل معلنا با�شم جمل�س �أمناء 
تخريج  عيين  �لعليا  �لتقنية  كليات 
1215 طالبا من خريجي دفعتي 
على  و2020   2019 �لييعييامييني 
�لعليا  �لييتييقيينييييية  كييليييييات  ميي�ييشييتييوى 
�لذين  و�لظفرة  و�لعني  باأبوظبي 
وح�شلو�  بنجاح  در��ييشييتييهييم  �أكييمييلييو� 
�ليي�ييشييهييادة �جلييامييعييييية بجد�رة  عييلييى 
و��شتحقاق ومهنئا �خلريجني على 
جناحهم .. متمنيا لهم �لتوفيق يف 

عملهم وخدمة وطنهم.
�لدكتور  �ييشييعييادة  عييرب  ناحيته  ميين 
مدير  �ليي�ييشيياميي�ييشييي  عييبييد�لييلييطيييييف 
يف   - �لعليا  �لتقنية  كليات  جممع 
�شعادته  عييين   - لييلييخييريييجييني  كييلييميية 
�ل�شيخ  مييعييايل  بت�شريف  و�عييتييز�زه 
وزير  نهيان  �آل  مييبييارك  بيين  نهيان 

تخريج  حفل  و�لتعاي�س  �لت�شامح 
"قادة  دفعة  �لتقنية  كليات  طييالب 
هذه  �أن  مييوؤكييد�  �لر�بع" ..  �جليييييل 
�لدفعة هم دفعة �لتحدي و�لتغيري 
منعطفا  �لتعليم  معها  دخييل  �لييتييي 
عن  �لتعلم  نحو  بالتحول  جييديييد� 
بعد و�لذي جاء خماطبا للغة جيل 
�خلطط  حتقيق  يف  وم�شرعا  �ليوم 

و�لطموحات �مل�شتقبلية.
حققت  �لييتييقيينييييية  كييليييييات  �أن  وذكيييير 
�إجنييييييياز�ت ر�ئييييييدة يف بييينييياء و�إعييييييد�د 
�ليييييكيييييو�در �لييبيي�ييشييرييية �ييشييميين خطة 
تاأ�ش�شت  و�لييتييي  �لر�بع"  "�جليل 
�لأ�شا�شية  �ملحفز�ت  على  بالعتماد 
و�لتي  �حلييكييومييي  �لتميز  ملنظومة 
و�ل�شتباقية  �لبييييتييييكييييار  تيي�ييشييمييل 
ودعم  توجيهات  مثمنا   .. و�ملييرونيية 
وجهود  �لييكييليييييات  �أميييينيييياء  جمييليي�ييس 
�لهيئتني  �أع�شاء  من  �لعمل  فريق 

�لتدري�شية و�لإد�رية.
ق�شم  �خلييريييجييون  �أدى  �خلييتييام  ويف 
�لولء و�لخال�س للقيادة و�لوطن 
�شكرهم لكل من دعم  وعييربو� عن 

جناحهم ومتيزهم.

احلكام يهنوؤون  �سلطان عمان باليوم الوطني لل�سلطنة

الهوية واجلن�سية: متديد مهلة اإعفاء املخالفني حتى نهاية 2020كليات التقنية حتتفي افرتا�سيا بتخريج 1215 طالبا من اأبوظبي

��صتعر��ض ق�ص�ض جناح �لكادر �لتمري�صي �صمن مبادرة 60 دقيقة مع ملهم

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تنظم ملتقى 
ل�سباب التمري�س للتمكني من امل�ستقبل

•• اأبوظبي - وام: 

�أعلنت د�ئرة �ل�شحة - �أبوظبي، �جلهة �لتنظيمية لقطاع �لرعاية �ل�شحية يف 
�أبوظبي عن منحها ترخي�س ق�شم �لطو�رئ لكل من مدينة �ل�شيخ �شخبوط 
�لالزمة  �ملتطلبات  كافة  ��شتوفيا  �أن  بعد  وذلك  برجيل  وم�شت�شفى  �لطبية 

لتقدمي �أعلى م�شتويات �لرعاية �ل�شحية للمر�شى يف حالت �لطو�رئ.
وبذلك تن�شم �ملن�شاأتان �إىل 7 �أق�شام طو�رئ �أخرى �شمن قائمة �مل�شت�شفيات 
ت�شم  و�لتي  �لإميييارة  �أنييحيياء  خمتلف  يف  و�ملنت�شرة  طييو�رئ  كاأق�شام  �ملعتمدة 
�لطبية  خليفة  �ليي�ييشيييييخ  ومييدييينيية  �أبييوظييبييي  كلينيك  كييليييييفييالنييد  م�شت�شفى 
وم�شت�شفى  �لروي�س  وم�شت�شفى  ز�يييد  مدينة  وم�شت�شفى  تييو�م  وم�شت�شفى 

�لعني وم�شت�شفى �أن �أم �شي رويال.

�لطو�رئ  لأق�شام  �أقييرت معيار�ً جديد�ً  قد  �أبوظبي   - �ل�شحة  د�ئييرة  وكانت 
�لطو�رئ يف  �أق�شام  و�لييذي مت مبوجبه ت�شنيف  �ملا�شي  �لعام  �شابق  يف وقت 
�إىل ق�شمني هما  �أبوظبي  �إمييارة  �لعامة �حلكومية و�خلا�شة يف  �مل�شت�شفيات 
فئة ق�شم �لطو�رئ وفئة مركز �لرعاية �لعاجلة حيث حدد �ملعيار متطلبات 
�لرعاية  مقدمي  على  يتوجب  �لتي  �لييطييو�رئ  �أق�شام  خييدمييات  ومو��شفات 
�لرت�خي�س  عييلييى  للح�شول  بييهييا  �لليييتيييز�م  و�خلييا�ييشيية  �حلييكييومييييية  �ل�شحية 
�لالزمة لتقدمي هذه �خلدمات ومت ت�شنيف �ملن�شاآت �لتي ل ت�شتويف �شروط 

ق�شم �لطو�رئ كمر�كز للرعاية �لعاجلة.
و�أو�شحت �لد�ئرة باأن ق�شم �لطو�رئ �لتابع ملدينة �ل�شيخ �شخبوط �لطبية 
وم�شت�شفى برجيل قد ��شتوفى كل منهما كافة �ملتطلبات �ملن�شو�س عليها يف 
�ملعيار حيث ي�شمان �أطباء موؤهلني يف جمال رعاية �لطو�رئ وي�شاندهم يف 

ذلك فريق متكامل من �لأخ�شائيني لالإنعا�س و�جلر�حة و�لرعاية �حلثيثة 
�أبوظبي   - �ل�شحة  د�ئييرة  �ل�شاعة. وتو��شل  �لأ�شبوع وعلى مد�ر  �أيييام  طيلة 
�ملر�شى  �ل�شحية �حلكومية و�خلا�شة لالرتقاء بتجربة  �ملن�شاآت  �لعمل مع 
وحت�شني و�شولهم خلدمات رعاية �لطو�رئ، مبا يلبي �حتياجاتهم وفق �أعلى 
حالت  من  يعانون  �لييذي  �ملر�شى  على  ويتعني  و�ل�شالمة.  �جلييودة  معايري 
ويت�شمن  �لطو�رئ  �أق�شام  �إىل  �لتوجه  حياتهم  على  خطر�ً  وت�شكل  حرجة 
ذلك �آلم حادة يف �ل�شدر و�شعوبات يف �لتنف�س وفقد�ن �لوعي ونزيف حاد 
بال�شكتة �لدماغية  �لبالغة ��شافة �ىل حروق �شديدة و�ل�شتباه  و�ل�شابات 
حيث ت�شم �أق�شام �لطو�رئ �أطباء موؤهلني يف جمال رعاية �لطو�رئ وتتوفر 
و�لرعاية  و�جليير�حيية  لالإنعا�س  �لالزمة  و�لأدو�ت  �لطبية  �لأجييهييزة  لديهم 
تقوم  �لعاجلة  �لييرعيياييية  ميير�كييز  �أن  �لييد�ئييرة  و�أو�ييشييحييت  �ل�شاعة.  مييد�ر  على 

بتقدمي خدمات �لتقييم �ملبدئي وتعمل على �شمان ��شتقر�ر �حلالة وتوفر 
�أعلى من  م�شتوى  �إىل  �ملر�شى  على حتويل  وتعمل  �لت�شخي�شية  �لإمكانات 
�لرعاية �إذ� ��شتدعت �حلاجة ذلك. وتكون خدمات هذه �ملر�كز متو�فرة على 
مد�ر �ل�شاعة يف جميع �ملر�كز �لطبية و�مل�شت�شفيات �حلكومية و�خلا�شة يف 
�لإمارة وميكن �لو�شول �إليها ب�شكل روتيني دون �حلاجة ملو�عيد وتوفر هذه 
�أن  �ملر�كز �لعالج للمر�شى لالإ�شابات و�لأمر��س �لب�شيطة. جدير بالذكر 
�أق�شام  �لر�غبة يف �حل�شول على ترخي�س  �لقائمة  �أو  �مل�شت�شفيات �جلديدة 
�لطو�رئ وكانت ت�شتويف �ملتطلبات �ملذكورة فاإنه يجب عليها طلب �إدر�ج هذه 
�خلدمة �شمن قائمة �خلدمات �ل�شريرية �مل�شاندة يف نظام ترخي�س �ملن�شاآت 
�ل�شحية كما يتوجب عليها تعبئة منوذج �إقر�ر �شخ�شي بالمتثال و�أن جتتاز 

تفتي�س تدقيق �جلودة.

دائرة ال�سحة - اأبوظبي تعتمد مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية وم�ست�سفى برجيل كاأق�سام للطوارئ

الإمارات الدبلوما�سية ت�ست�سيف وزير خارجية 
�سلوفينيا الأ�سبق يف جل�سة حوارية افرتا�سية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�لتابع لد�ئرة  �أبوظبي،  باإمارة  �ملتكامل  �لنقل  �أعلن مركز 
�لتنقل  �حتياجات  لتلبية  جاهزيته  عن  و�لنقل  �لبلديات 
و�لذي   ،2020 �لرت�ثي  ز�يييد  �ل�شيخ  مبهرجان  �خلا�شة 
 20 �شيقام يف منطقة �لوثبة باأبوظبي خالل �لفرتة من 
تنطلق  حيث   ،2021 فرب�ير   20 �إىل   2020 نوفمرب 
�لوطني  باليوم  �لحييتييفييالت  بييدء  مييع  بالتز�من  فعالياته 

للدولة.
لييالأهييمييييية �لييكييبييرية �لييتييي يتمتع بييهييا هيييذ� �حلدث  ونييظيير�ً 
�ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س،  �لأب  ��شم  �لذي يحمل  و�لثقايف،  �لرت�ثي 
و�حلر�س  ثيييير�ه،  �هلل  طيييييب  نييهيييييان،  �آل  �شلطان  بيين  ز�ييييد 
�أنو�عها،  مبختلف  �لوطنية  �لفعاليات  دعييم  على  �لييد�ئييم 
�أفاد مركز �لنقل �ملتكامل باأنه �أعّد بالتن�شيق مع �ل�شركاء 
يخ�ش�س  �شاملة  خطة  �لعالقة،  �أ�شحاب  �ل�شرت�تيجيني 
ميين خيياللييهييا عييييدد�ً ميين حييافييالت �ليينييقييل �لييعييام ومركبات 
 ، ومريحة  �آميينيية  متكاملة،  نقل  خييدمييات  لتوفري  �لأجيييرة 
ت�شهل و�شول �جلمهور من و�إىل مكان �نعقاد �ملهرجان يف 
منطقة �لوثبة، و�شيتم نقل زو�ر �ملهرجان عرب �حلافالت 
جماناً خالل �أيام �ل�شبوع، يف حني �شيكون م�شار �خلدمة 
جمعية  �إىل  �أبوظبي  يف  �لرئي�شية  �حلييافييالت  حمطة  من 
�حلافالت يف  �إىل حمطة  ومنها  �لتعاونية  �جل�شرين  بني 

بني يا�س لت�شل �إىل مكان �ملهرجان يف �لوثبة.
�لظهر  بعد   3:00 �ل�شاعة  ميين  �لييذهيياب  رحيييالت  وتييبييد�أ 

كل  زميينييي  وبييتييو�تيير  ميي�ييشيياًء   7:00 �ل�شاعة  حتى  وت�شتمر 
�خلدمة،  م�شار  على  �حلييافييالت  مو�عيد  و�شتكون  �شاعة. 

�نطالقاً من حمطة �حلافالت �لرئي�شية يف �أبوظبي.
�لوثبة،  ز�يييد يف  �ل�شيخ  �لييعييودة من مهرجان  �أمييا رحييالت 
�ل�شاعة  حتى  وت�شتمر  م�شاًء،   5:00 �ل�شاعة  من  �شتبد�أ 

�شاعة. كل  زمني  وبتو�تر  م�شاًء،   11:00
حافالت  �إىل  بالإ�شافة  �أنييه  �ملتكامل  �لنقل  مركز  و�أعييليين 
�ليينييقييل �ليييعيييام، �ييشيييييوفيير عيييييدد�ً مييين مييركييبييات �لأجيييييرة عند 
تنقلهم.  حركة  وت�شهيل  �ليييزو�ر  خلدمة  �ملهرجان  موقع 
�لت�شال  عرب  �أجييرة  مركبة  حجز  للمتعاملني  ميكن  كما 
كما  �أبييوظييبييي،  �أجيييرة  تطبيق  عييرب  �أو   600535353 بييي 
�أو  �لتطبيق  �ملركبة من خالل  يت�شنى للعميل دفع تعرفة 
��شتخد�م خا�شية �أبل باي ""Apple Pay بعد �لنتهاء 
بدًل  ومريحة  و�آمنة  �شهلة  بطريقة  مبا�شرة  �لرحلة  من 
من �لدفع نقد�ً، وذلك �شمن �شعي �ملركز لتوفري تنقل �آمن 

و�شهل للجمهور �لر�غبني يف زيارة �ملهرجان.
�جلدير بالذكر �أن هذ� �حلدث �لوطني �ملهم و�لذي يحظى 
�لعريق  �لإمار�تي  �لرت�ث  يج�شد  و��شعة،  عاملية  مب�شاركة 
�لتي  و�لرت�ثية  �لثقافية  �لفعاليات  من  �لعديد  وي�شهد 
جتمع بني عر�قة �ملا�شي و�أ�شالة �حلا�شر، وميثل فر�شة 
�ملغفور  وقييّيييم  �لأجيييييال �جلييديييدة مبييبييادئ  لتعريف  مهمة 
�آل نهيان، طيب �هلل ثيير�ه، كما  له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�لإميييار�ت و�شور  �أهييل  وتقاليد  عيياد�ت  �ل�شوء على  ي�شلط 

�حلياة فيها قدمياً وحديثاً.

•• دبي-الفجر:

عبد�هلل  �ليييفيييرييييق  ميييعيييايل  بيييرعيييايييية 
ل�شرطة  �لييعييام  �لقائد  �مليييري،  خليفة 
و�ل�شبت  �جلمعة  يومي  تنطلق  دبي، 
 ،"2020 21 من نوفمرب  �لي 20و 
�لتي  �لعلم"  "�لتقاط  ميي�ييشييابييقيية 
للتحريات  �لييعيياميية  �لإد�رة  تنظمها 
�شرطة  يف  �جلييينيييائييييييية  و�ملييييبيييياحييييث 
�لتو�يل،  عييلييى  �لييثييالييثيية  لل�شنة  دبيييي 
�ملحرتفني  �إ�ييييشيييير�ك  بيييهيييدف  وذليييييك 
و�لهو�ة  �ملييعييلييومييات  تقنية  جمييال  يف 
و�لتكنولوجيا،  �لييعييلييوم  جميييالت  يف 
�ل�شوء  ت�شليط  يف  ييي�ييشييهييم  حتيييٍد  يف 
�مل�شاركني  وقيييييييدر�ت  مييييهييييار�ت  عييلييى 
و�جلر�ئم  لييلييهييجييمييات  �لييتيي�ييشييدي  يف 
��شتخد�م  خيييالل  ميين  �لإلييكييرتونييييية 
�لفر�شة  لتتيح  �لتكنولوجيا،  �أحدث 
لهم خلو�س �لتحديات �شمن �أجو�ء 

من �ملناف�شة.
�لتنظيمية  �ليييليييجييينييية  و�أو�ييييشييييحييييت 
للم�شابقة يف �لإد�رة �لعامة للتحريات 
�آخييير موعد  �أن  و�ملييبيياحييث �جليينييائييييية 
ترعاها  �لتي  �مل�شابقة  يف  للت�شجيل 
�ل�شرق  يف   - مايكرو  تريند  " �شركة 
�شيكون  �أفريقيا"  و�شمال  �لأو�ييشييط 
نوفمرب2020،   18 �لأربعاء  �ليوم 
ميييين خيييييالل �ملييييوقييييع �لإليييييكيييييرتوين " 
كما   ،"  https://dp.ctf.ae
�لثالثة  باملر�كز  �لفائزون  �شيح�شل 
وعينية  مييادييية  جييو�ئييز  عييلييى  �لأوىل 
قيمة، و�شيتاح لأول مرة عرب �لر�بط 
 "  score.ctf.ae  " �إليييكيييرتوين 
متابعة م�شتوى �لتناف�س يف �مل�شابقة 
وحي  مبا�شر  ��شتعر��س  خييالل  ميين 
�ملتناف�شون  يح�شدها  �لتي  للنقاط 

خالل يومي �مل�شابقة. 
�جلالف،  �شامل  جمال  �لعميد  و�أكييد 

للتحريات  �لييعيياميية  �لإد�رة  ميييديييير 
و�ملباحث �جلنائية يف �شرطة دبي �أن 
هذه �مل�شابقة حتظى باهتمام ومتابعة 
ميين مييعييايل �لييفييريييق عييبييد�هلل خليفة 
�مليييييري، �لييييذي ييييوؤكيييد وييييوجيييه ب�شكل 
هذه  مبثل  بالهتمام  وم�شتمر  د�ئييم 
�لأن�شطة و�مل�شابقات �لتي من �شاأنها 

�مل�شتقبل  وجيييييل  �ل�شباب  جتييذب  �أن 
�لعلوم  ملجالت هامة يف �حلياة مثل 
وتقنية  و�لبيييتيييكيييار  و�لييتييكيينييولييوجيييييا 
�لتخ�ش�شات  من  وغريها  �ملعلومات 
�لتي تر�شم مالمح �مل�شتقبل، وتو�كب 
�لتطور�ت و�لت�شارع �لعاملي يف جمال 
�لعلوم و�ملعرفة �لإلكرتونية، و�لذكاء 

�ل�شطناعي.
بيييييييييييدوره قيييييييال �لييينيييقيييييييب عييييبييييد �هلل 
�ملباحث  �إد�رة  مدير  نائب  �ل�شحي، 
�لعامة  �لإد�رة  يف  �لإليييكيييرتونييييييية 
للتحريات و�ملباحث ب�شرطة دبي: �إن 
�لثالثة من م�شابقة  �لن�شخة  �إطالق 
�لعلم" و�لتي �شوف تكون  " �لتقاط 
حر�س  �إطار  يف  " ياأتي  " �فرت��شياً 
�شرطة دبي على �ل�شتمر�ر يف �إقامة 
��شتقطاب  وتتيح  �لهادفة،  �لأن�شطة 
�مل�شاركة  �لر�غبني يف  �أكييرب من  عدد 

يف هذ� �لتحدي.

ميين جييانييبييه قيييال �لييدكييتييور معتز بن 
يف  مايكرو  تريند  رئي�س  نائب  علي، 
�أفريقيا:  و�ييشييمييال  �لأو�ييشييط  �ليي�ييشييرق 
تعترب م�شابقة "�لتقاط �لعلم" �لتي 
مثالية  من�شة  دبييي  �شرطة  تنظمها 
مهار�تهم  وتعزيز  �ل�شباب  لإ�ييشيير�ك 
مو�هب  مييهييار�ت  وتطوير  �لرقمية، 
�ل�شيرب�ين،  �لأميين  يف  �لقادم  �جليل 
للم�شكالت  �لإبييد�عييي  وتعزيز  �حلل 
بو�شاطة در��شات حالة و�قعية لالأمن 
�ل�شر�كة  و�إن  �لعامل،  يف  �ل�شيرب�ين 
مايكرو"  "تريند  بييني  جتييمييع  �لييتييي 
و"�شرطة دبي" تتما�شى مع مهمتنا 
لتبادل  �آمًنا  �لعامل  جعل  يف  �ملتمثلة 
�ملعلومات �لرقمية، كما تتما�شى مع 
��شرت�تيجية دبي لالأمن �ل�شيرب�ين 
�أجل  �لييدويل من  �لتعاون  يف تطوير 
�شمان جمتمع �آمن، مرن ذو قدر�ت 

�شيرب�نية مميزة.

•• دبي-وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي �أن تكامل مقومات �لتميز للمنظومة �ل�شحية �لإمار�تية 
يكفل للمجتمع �شالمته وي�شمن �حلفاظ على �شحة �أفر�ده، بتقدمي كافة 
�أ�شكال �حللول و�لتدخالت �لعالجية ملختلف �لأمر��س و�حلالت �ل�شحية 
�لطبي  للكادر  �لعالية  �لكفاءة  على  �شموه  مثنياً  �ملزمنة،  �أو  �لطارئة  �شو�ء 
�لتخ�ش�شات، مبا يف ذلك  �أظهر كفاءة رفيعة يف خمتلف  �لييذي  �لإمييار�تييي 
طب وجر�حات �لأطفال، باإجناز�ت نوعية ت�شاف يوما بعد يوم �إىل �شجل 
�إمار�تي. جاء ذلك  �لعامل بتوقيع  �لبارزة على م�شتوى  �لنجاحات �لطبية 
للن�شاء  لطيفة  مل�شت�شفى  �لييتييابييع  �لطبي  للفريق  �شموه  ��شتقبال  خييالل 
ت�شّوه يف  لعالج  �لدقة  بالغة  باإجر�ء جر�حة  قام موؤخر�ً  و�لييذي  و�ليييولدة، 
�لعمود �لفقري جلنني �إمار�تي عمره مل يتجاوز �شتة �أ�شهر، وهو د�خل رحم 

�أمه؛ وهي �جلر�حة �لأوىل من نوعها على م�شتوى �ملنطقة �لعربية وتعد 
�لييذي جرى يف  �للقاء،  �لعامل. ح�شر  �لنادرة على م�شتوى  من �جلر�حات 
��شرت�حة �شمو ويل عهد دبي يف ند �ل�شبا، معايل حميد حممد �لقطامي، 
�ملدير �لعام لهيئة �ل�شحة يف دبي، ومعايل عبد�هلل �لب�شطي، �لأمني �لعام 
للمجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي. و�شاهد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم خالل �للقاء فيلماً ق�شري�ً حول �جلر�حة �لناجحة و��شتمع 
تهلك،  منى  �لييدكييتييورة  ميين  �لفريدة  �جلر�حية  �لعملية  هييذه  حييول  ل�شرح 
و�لدكتور  لطيفة،  مل�شت�شفى  �لتنفيذي  �ملدير  و�ليييولدة  �لن�شاء  ��شت�شاري 
حممد �لعلماء، ��شت�شاري جر�حة �ملخ و�لأع�شاب يف م�شت�شفى ر��شد، وهما 
�لطبي  �لإجنيياز  قييّدم هذ�  �لييذي  �لفريق  قيياد�  �للذ�ن  �لإمار�تيان  �لطبيبان 
�شمن  �لتمري�س  طيياقييم  �إىل  �إ�ييشييافيية  طبيباً   20 ميين  �أكيييرث  و�ييشييم  �لكبري 
و�أعرب  كاملة.  �شاعات  �شت  حو�يل  بنجاح  �إمتامها  ��شتغرق  �لتي  �جلر�حة 
�شمو ويل عهد دبي عن عميق تقديره للم�شتوى �ملتقدم �لذي و�شلت �إليه 

�خلدمات �لطبية و�ل�شحية يف دبي ودولة �لإمار�ت على وجه �لعموم، من 
�أكرث  وتتبع  �لتجهيز�ت  باأحدث  �لكفاءة مزودة  خالل من�شاآت طبية عالية 
�ل�شحية  �ملنظومة  به  تتمتع  عما  ف�شال  فاعلية،  �لعالجية  �لربتوكولت 
�ملهنية �شمن  ب�شري متخ�ش�س على درجة عالية من  كادر  �لإمار�تية من 
لال�شت�شفاء مبا  كقبلة  دبي  مكانة  عزز  �لذي  �لأميير  �لتخ�ش�شات،  خمتلف 
وقال  �لتميز.  من  عالية  درجيية  على  وعالجية  طبية  �إمكانات  من  توفره 
�لتي منحت  �ليينييادرة  هييذه �جلر�حة  �إجنيياح  �شاهم يف  ن�شكر كل من  �شموه: 
�أ�شرة �إمار�تية �أماًل جديد�ً يف مولود معاف .. �لنجاح هو د�ئماً م�شدر �إلهام 
لالآخرين .. وندعو �لطبيبات و�لأطباء �ل�شباب يف دولة �لإمار�ت لالقتد�ء 
بهذ� �لنموذج �ملُلِهم .. و�ل�شعي لكت�شاب �خلرب�ت و�ملهار�ت �لتي متكنهم من 
حتقيق �جناز�ت و�كت�شافات توؤكد �لريادة �لإمار�تية يف كل جمالت �لرعاية 
و�لتمري�شية  �لطبية  �لكو�در  �لتوفيق جلميع  كل  �شموه  �ل�شحية، متمنياً 
للقيام بر�شالتهم �لنبيلة على �لوجه �لأكمل. من جهته، �أكد معايل حميد 

�لر�شيدة جلميع  �لقيادة  �لكبريين من قبل  �لرعاية و�لدعم  �أن  �لقطامي 
�لعاملني يف �لقطاع �ل�شحي حافز يحثهم على مو��شلة �لعمل على �كت�شاب 
م�شتويات  �أعلى  �إىل  و�شوًل  �ملهنية  مهار�تهم  و�شقل  �خلييرب�ت  من  �ملزيد 
�لتميز، يف �لوقت �لذي ل يتاأخر فيه �لكادر �لطبي و�لتمري�شي يف �لدولة 
�أفر�ده  بجميع  �ملجتمع  و�شعادة  �شحة  ل�شمان  جهدهم  �أق�شى  بييذل  عيين 
�لبطولية  �ملو�قف  يف  جتّلى  ما  وهو  زو�ر،  و�أي�شاً  ومقيمني  مو�طنني  من 
�لكبرية �لتي �أبد�ها �أبطال خط �لدفاع �لأول من طو�قم طبية ومتري�شية 
�ل�شكر  بالغ  �لقطامي عن  و�أعييرب معايل  يف مو�جهة جائحة كوفيد19-. 
و�لمتنان ل�شمو ويل عهد دبي، على هذه �للفتة �لكرمية، موؤكد�ً �أن ��شتقبال 
و�لفريدة من  �لدقيقة  �أجييرى هذه �جلر�حة  �لييذي  �لطبي  للفريق  �شموه 
نوعها، هي تكليل ملا قام به �لفريق من �جناز نوعي، وحافز جلميع �لعاملني 
يف �لقطاع �لطبي على مو��شلة م�شرية �لعطاء بكل �لولء و�لوفاء لدولة 

�لإمار�ت و�شعبها �ملعطاء.

•• دبي- وام:

»دوري  عيينييو�ن  تدريبياً حتييت  بييرنيياجميياً  و�ملييو��ييشييالت  �لييطييرق  هيئة  �أطلقت 
�لقيادة ملديري �لهيئة« و�لذي ي�شتهدف 150 موظفاً من �لفئات �لقيادية 
بهدف تطوير �ملهار�ت �لقيادية و�إد�رة فرق �لعمل بفعالية عرب �شيناريوهات 

ترفيهية �فرت��شية تعزز مهار�ت �مل�شاركني يف مو�جهة �لتحديات.
وقال �شلطان �لأكرف مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتطوير بقطاع خدمات 
خطط  �شمن  تيياأتييي  �ملييبييادرة  هييذه  �إن  �لهيئة:  يف  �ملوؤ�ش�شي  �لإد�ري  �لييدعييم 
��شرت�تيجية ل�شقل مهار�ت وقدر�ت �لقياد�ت يف �لهيئة لتح�شني وتطوير 
عرب  وذلييك  �لعمل  فييرق  �إد�رة  خييالل  ميين  �لتحديات  مو�جهة  يف  كفاء�تهم 

�أ�شلوب مبتكر يجمع بني �لرتفيه و�جلدية.

 Gamification و�أ�شاف �إن �لربنامج �لتدريبي مت تنفيذه من خالل
�لفريق  بلعب دور قائد  �لو�قع �لفرت��شي حيث يقوم كل م�شارك  يحاكي 
و�ل�شفر �فرت��شياً مع فريق عمل وهمي يف مهمة خا�شة يو�جهون خاللها 
قيادية  مهار�ت  ��شتخد�م  تتطلب  �لتي  و�ملغامر�ت  �لتحديات  من  �لعديد 
�أن  لإنقاذ �لفريق يف �إطار حتٍد مع فرق �أخرى تقوم بنف�س �ملهمة مو�شحاً 
جناح �لقائد يتوقف على جمع �أكرب عدد من �لنقاط �لقيادية و�إجناز �ملهمة 

يف �أ�شرع وقت ممكن.
�لتعليمية  �لأدو�ت  تطوير  على  د�ئييميياً  حتيير�ييس  �لهيئة  �أن  �لأكييييرف  و�أكيييد 
ت�شاعد  �لتي  �لتكنولوجية  �لأ�شاليب  �أف�شل  ��شتخد�م  خييالل  من  �ملبتكرة 
�أهد�فها  �لوظيفية مبا ي�شمن حتقيق  كو�درها  وتعزيز مهار�ت  يف تطوير 

�ل�شرت�تيجية باأد�ء عملي نوعي ومبتكر.

•• دبي-الفجر:

نظمت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
عدد  مييع  �فرت��شية  ت�شاورية  جل�شة 
من �لأ�شر و�أ�شحاب �لهمم ومتعاملي 
�جلهات  وموظفي  �ليييوز�رة  وموظفي 
�حلكومية �لحتادية و�ملحلية، بح�شور 
�شعادة �لدكتور �أمني ح�شني �لأمريي 
�شيا�شة  ليييقيييطييياع  �ملييي�يييشييياعيييد  �ليييوكيييييييل 

رئي�س  و�لرت�خي�س  �لعامة  �ل�شحة 
للخم�شني،  �ل�ييشييتييعييد�د  خييطيية  فييريييق 
ومب�شاركة قياد�ت من �لييوز�رة، وذلك 
�شاحب  لييتييوجيييييهييات  تنفيذ  �إطييييار  يف 
�ليي�ييشييمييو �ليي�ييشيييييخ حمييمييد بيين ر��ييشييد �آل 
مييكييتييوم نييائييب رئييييي�ييس �ليييدولييية رئي�س 
"رعاه  �ليييييييوزر�ء حيياكييم دبييييي  جمييليي�ييس 
�هلل"، باإ�شر�ك كافة �لفئات �ملجتمعية 
يف م�شروع ت�شميم و�شياغة م�شتقبل 

�لإميييييييييييار�ت خالل  دوليييييية  �حلييييييييياة يف 
�خلييميي�ييشييني عيياميياً �ملييقييبييليية، ميين خالل 
و�ييشييع حمييياور ومكونات  �مليي�ييشيياركيية يف 

خطة مئوية �لإمار�ت.
وت�شمنت �جلل�شة عدة حماور حيوية 
�ل�شحية  �لرعاية  باحتياجات  تتعلق 
و�أ�شحاب  و�أ�ييشيير  �أفييير�د  من  للمجتمع 
حول  ومييوظييفييني،  ومتعاملني  �لهمم 
تعزيز �أمناط �حلياة �ل�شحية، وتطوير 

و�لتعزيزية  �ليييوقيييائييييييية  �خلييييدمييييات 
للحد  بييالإ�ييشييافيية  م�شتقبلية،  بييروؤييية 
ومكافحة  �مليييزمييينييية  �لأمييييير��يييييس  مييين 
و�ليافعني،  �لأطيييفيييال  عيينييد  �ليي�ييشييميينيية 
وتوظيف تقنيات �لذكاء �ل�شطناعي 
و�لييتييطييبيييييب عيين بييعييد �ييشييميين معايري 
وتعزيز  �مل�شتقبلية،  �ل�شحية  �لرعاية 
�للكرتونية  �خليييدميييات  يف  �لبييتييكييار 

و�لذكية.

فريق و�حد لت�صميم �مل�صتقبل
�لأمريي  �أمني  �لدكتور  �شعادة  و�أ�شار 
�لتي  و�لأفيييكيييار  �لقيييرت�حيييات  �أن  �إىل 
�شكلت  �جلييليي�ييشيية  ميينيياقيي�ييشييتييهييا يف  متيييت 
�خلطة  تييييطييييوييييير  ليييعيييميييلييييييية  �إثييييييييييييير�ًء 
�ل�شحة  قطاع  يف  �ل�شاملة  �لتنموية 
ميين خالل  جييديييدة،  بيياأفييكييار  و�إغنائها 
بالتحديات  �ملييعييرفيية  نييطيياق  تييو�ييشيييييع 
ومناق�شة  �لفئات  هذه  تو�جهها  �لتي 
�لحتياجات  لتلبية  �لتفاعلية  �لآر�ء 
�ل�شحية للمجتمع وتطوير �خلدمات 
�ملبادر�ت  لإطيييالق  متهيد�ً  �ل�شحية، 
�لييينيييوعييييييية مبيييييا ييييييو�كيييييب �مليييتيييغيييري�ت 

للخم�شني عاماً �لقادمة. 
�أن �جلل�شة  �لأمييييريي  �لييدكييتييور  و�أكيييد 
و�شيعمل  �أهد�فها،  حققت  �لت�شاورية 
للخم�شني  �ل�ييشييتييعييد�د  خييطيية  فييريييق 
�لأفكار  على ح�شر جميع  �ليييوز�رة  يف 
�جلل�شة  �ييشييهييدتييهييا  �ليييتيييي  و�مليييييبيييييادر�ت 
�ملو��شيع  ح�شب  وت�شنيفها  وتوثيقها 
بييهييدف در��ييشييتييهييا وحتليل  و�ليييفيييئيييات، 

�مليييخيييرجيييات و�لييتيينييقيييييح و�لييبييحييث عن 
�أهد�ف  تخدم  وفعالة  مبتكرة  �أفييكييار 
�لإ�شر�ك �ملجتمعي بت�شميم �خلم�شني 

عاماً �لقادمة. 

م�صاركة تفاعلية
�إيجابياً  تييفيياعيياًل  �جلييليي�ييشيية  و�ييشييهييدت 
ميين �مليي�ييشيياركييني �لييذييين قييدمييو� عدد� 
�لتي  �لبناءة  و�ملقرتحات  �لأفكار  من 
يف  �لتطوير  من  ملزيد  مدخاًل  ت�شكل 
�خلدمات �ل�شحية، حيث تقدم �أحمد 
�لغفلي �أحد �أ�شحاب �لهمم من وز�رة 
تطبيق  �إن�شاء  بفكرة  �ملجتمع  تنمية 
يتوفر  �شيدلية  �أقيييرب  لتحديد  ذكييي 
فيها �لدو�ء �ملطلوب من خالل باركود 
خييا�ييس لييكييل ميينييتييج دو�ئييييييي، ميييا يوفر 

�ملجتمع،  �أفييير�د  �لييوقييت و�جلييهييد على 
و�قيييييرتح تييطييوييير بييياركيييود لييغيية بر�يل 
�ملخ�ش�س لتمكني �أ�شحاب �لهمم ذوي 
�لو�شف  قر�ءة  �لب�شرية من  �لإعاقة 
�لبيانات  لتوفري  وتطويره  �لييدو�ئييي 

ب�شكل �شوتي للت�شهيل عليهم.
و�قيييييرتح �لييدكييتييور خييالييد عييبييد �لعال 
ميييين �ليييقيييطييياع �ليييطيييبيييي �خلييييا�ييييس، �أن 
لالأفر�د  جينية  در��يييشييية  تييوفييري  يييتييم 
وفييحيي�ييس �لأمييييير��يييييس �ليييور�ثييييييية من 
�ملر�كز  عييدد  وزيييادة  �لطفولة  مرحلة 
بينما  �مليييجيييال،  هييييذ�  يف  �ملييتييخيي�ييشيي�ييشيية 
عر�س عبد �لغفور �لرئي�شي من نادي 
بحوث  �إجييير�ء  فكرة  للمعاقني  �لثقة 
�ملت�شررة  لتعوي�س �خلاليا  ودر��شات 
نييتيييييجيية �حليييييييو�دث �ليييتيييي تييتيي�ييشييبييب يف 

�أو حركية. و�قرتحت  �إعاقات ب�شرية 
�لحتادية  �لهيئة  من  �ل�شحي  عايدة 
�لرتخي�س  �إتيياحيية  �ليينييووييية  للرقابة 
با�شتخد�م  �خلييا�ييشيية  للم�شت�شفيات 
�لييييعييييالج �ل�يييشيييعييياعيييي لييلييميير�ييشييى مع 
�شرورة �لرقابة �حلكومية على جودة 

�خلدمات وفق �ملعايري �ملعتمدة.
ويف ختام �جلل�شة �أثنى �لدكتور �أمني 
�لأمريي على �مل�شاركة �لتفاعلية �لتي 
�ييشييهييدتييهييا �جلييليي�ييشيية �لفييرت��ييشييييية مع 
�لأفكار  �أن  موؤكد�ً  �ملجتمعية،  �لفئات 
توجهات  تييدعييم  مناق�شتها  مت  �لييتييي 
�لوز�رة لت�شكيل مالمح �ملرحلة �ملقبلة 
و�لرتقاء بخدماتها �ل�شحية، ومتثل 
�لت�شميم  م�شروع  يف  مييوؤثييرة  �إ�شافة 

�ملجتمعي للخم�شني عاماً �لقادمة.

طرق دبي تعزز املهارات القيادية ملوظفيها 

�صمن مبادر�ت م�صروع ت�صميم �خلم�صن عامًا �ملقبلة

)ال�سحة( تنظم جل�سة مع الأ�سر واأ�سحاب الهمم وموظفيها 
ومتعامليها وموظفي اجلهات الإحتادية واملحلية 

النقل املتكامل يعلن جاهزيته لتلبية احتياجات 
التنقل اخلا�سة مبهرجان ال�سيخ زايد الرتاثي

جو�ئز مادية وعينية قيمة، ور�بط �لإلكرتوين ملتابعة �لتحدي و�ملناف�صة 

�سرطة دبي: انطالق فعاليات الن�سخة الثالثة من م�سابقة 
نوفمرب2020  من  »التقاط العلم« يومي الـ 20و21 

خالل ��صتقبال فريق طبي �أجرى جر�حة جلنن يف رحم �أمه يف م�صت�صفى لطيفة

حمدان بن حممد : الكفاءات الطبية الوطنية تعّزز الثقة يف اجلاهزية العالية للمنظومة ال�سحية

•• دبي-وام:

نظمت د�ئييييرة �ليي�ييشييوؤون �لإ�ييشييالمييييية و�لييعييمييل �خليييريي بييدبييي حفال 
لييتييكييرمي �لييفييائييزييين بييياليييدورة �ليييي 15 ميين جييائييزة »�لييتييميييييز �لد�خلي 
2020« بح�شور �شعادة �لدكتور حمد �ل�شيخ �أحمد �ل�شيباين مدير 

عام �لد�ئرة حتت �شعار »نحو �مل�شتقبل« .
�لتابع  �لإ�ييشييالمييي  �لثقايف  �ل�شيف  �أم  مركز  م�شرح  يف  �حلفل  �أقيييييم 
كالتباعد  كافة  �لحييرت�زييية  بييالإجيير�ء�ت  �لتام  �للييتييز�م  للد�ئرة مع 

�لجتماعي و�رتد�ء �لكمامات .
وقال �شعادة �لدكتور حمد �ل�شيباين يف كلمة �ألقاها �أثناء �حلفل �إن 
جميع �ملوظفني مميزين وعملية �لبتكار لي�شت ح�شر� على �لفائزين 

..مو�شحا �أن �جلميع �شاهم برتك ب�شمة حية يف ��شتمر�رية نه�شة 
طريق  ملو�كبتهم  بالفائزين  وفييخييره  �عييتييز�زه  عيين  مييعييرب�  �لييد�ئييرة 

�جلودة و�لرتقاء .
و�لفئة  �لإد�ريييية  �لفئة  هما  فئتني  �لد�خلي  �لتميز  جائزة  و�شملت 
�لوظيفية حيث ق�شمت �لفئة �لإد�رية �إىل 3 �أق�شام رئي�شية وهي فئة 
�أف�شل  مبتكر،  وم�شروع  مبادرة  �أف�شل  �لر�ئدة  �لتنظيمية  �لوحدة 
عملية وخدمة مبتكرة ..بينما ق�شمت �لفئة �لتنظيمية �إىل 5 �أق�شام 
�لإ�شر�يف،  �ملجال  �ملتميز يف  للموظف  �لعام  �ملدير  و�شام  رئي�شية هي 
و�شام �ملدير �لعام للموظف �ملتميز يف �ملجال �لتخ�ش�شي ،و�شام �ملدير 
للموظف  �لعام  �ملدير  ،و�شام  �مل�شاجد  �ملتميزين يف  للموظفني  �لعام 

�ملتميز �ل�شاب ، و�شام �ملدير �لعام للجندي �ملجهول.

اإ�سالمية دبي تكرم الفائزين بجائزة التميز الداخلي 2020
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة -وام:

بييييارك �ييشيياحييب �ليي�ييشييمييو �ليي�ييشيييييخ �لييدكييتييور �ييشييلييطييان بيين حمييمييد �لييقييا�ييشييمييي ع�شو 
للبحوث  �ل�شارقة  �إد�رة جممع  لأع�شاء جمل�س  �ل�شارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س 
و�لتكنولوجيا و�لبتكار وجميع �لعاملني فيه �فتتاح مبنى �ملقر �لرئي�س للمجمع 
�أر�س  على  �ملجمع  ر�شالة  و  روؤييية  ترجمة  يف  �لرتكيز  �شرورة  �إىل  �إياهم  د�عيا 

�لو�قع.
جاء ذلك خالل �فتتاح �شموه �ملقر �لرئي�شي ملجمع �ل�شارقة للبحوث و�لتكنولوجيا 
و�لبتكار �شباح �م�س بح�شور �ل�شيخة بدور بنت �شلطان �لقا�شمي رئي�س مركز 

�ل�شارقة لريادة �لأعمال )�شر�ع( وعدد من �أع�شاء جمل�س �إد�رة �ملجمع.
كما وجه �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة جمل�س �إد�رة �ملجمع بالعمل على توطيد 

�لييعييالقيية مييع �لييقييطيياعييات �لأكييادميييييية ودعيييم رييييادة �لأعييمييال بحيث ي�شبح هذ� 
�لأعمال و�ملبتكرين  لييرو�د  و�أدو�ت من�شة  �ملبنى مبا يتوفر فيه من بنى حتتية 

�لإمار�تيني.
و�أو�شح �شموه �أنه يتعني على �ملجمع دعم �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لتي تعمل وفق 
على  �حلر�س  مع  و�بتكار�تها،  لأعمالها  �نطالقة  نقطة  منه  و�تخذت  نطاقه 

حتقيق �لتو��شل �لد�ئم و�مل�شتمر معها ملا فيه م�شلحة للجميع.
..جتييول �شاحب  �ملبنى  بافتتاح  �إيييذ�نيياً  �لتذكاري  �للوح  �ل�شتار عن  �إز�حيية  وبعد 
�ل�شمو حاكم �ل�شارقة يف �أروقة �ملبنى و�أق�شامه �ملختلفة، و�طلع على ما ت�شمه من 
مكاتب لل�شركات مب�شاحات خمتلفة وخمترب�ت وقاعات للمعار�س و�لجتماعات 
وم�شارح متنوعة �ل�شتخد�مات، حيث عرج �شموه على ردهة �لبتكار �لتي ت�شم 
�لعمال  لييرو�د  خ�ش�شت  ع�شرية  بطريقة  �شممت  �جتماعات  وقاعات  مكاتب 

و�ل�شركات �لنا�شئة وت�شم كذلك مكاتب مب�شاحات خمتلفة لل�شركات �ل�شغرية 
و�ملتو�شطة ومقهى �أعمال مبو��شفات عاملية.

وز�ر �شموه معر�س �لطباعة ثالثية �لأبعاد �لذي ينظمه جممع �ل�شارقة للبحوث 
و�لتكنولوجيا و�لبتكار، �ذ يعد هذ� �ملعر�س �أحد �أكرب �ملعار�س �ملتخ�ش�شة بهذه 
�لتكنولوجيا يف �ل�شرق �لأو�شط حيث تعر�س معظم �لنماذج �ملطبوعة يف �ملنطقة 
�خلارجية من �ملبنى بالإ�شافة �ىل مناطق د�خلية للقطع �ل�شغرية و�ملتو�شطة، 
من خالل م�شاركة و��شعة لكربى �ل�شركات ومر�كز بحث عاملية متخ�ش�شة يف 

هذه �لتقنية.
كما جتول �شموه يف مركز �ختبار �ل�شرق �لأو�شط للت�شنيع �لذكي �أو ما يطلق 
�لبحثية  و�ملييخييتييرب�ت  �لتقنيات  �أحيييدث  ي�شم  �ليييذي  �مليي�ييشيياف  بالت�شنيع  عليه 
 Maker لتطبيقية يف عدة جمالت، بالإ�شافة ملركز �لأعمال �لتابع للمجمع�

 "SOILAB و�لذي �أطلق عليه "خمترب �ل�شارقة �ملفتوح لالبتكار Space
كاأول حا�شنة لل�شركات �لنا�شئة و�لأعمال �لبتكارية يف �ل�شارقة، �ذ مت تد�شينه 
كاإطار  و�لإبيييد�ع  و�لتعاون  �ملجتمعية  �ل�شر�كة  عقلية  �إر�ييشيياء  فل�شفة  على  بناء 
وم�شاحة  �آمنة  لبيئة  توفريه  خالل  من  �ملقدمة  و�خلدمات  للرب�مج  توجيهي 
على  و�لرتكيز  جييديييدة  مييهييار�ت  وتعلم  �مليييو�د  بتبادل  �ملمار�شني  ملجتمع  ت�شمح 
�إ�شر�ك �مل�شاركني يف حمتوى �لتعلم، وهي و�شيلة من �شاأنها �أن ت�شمح للمد�ر�س 

و�جلامعات باأن تكون جزء� من هذ� �مل�شروع.
للبحوث  �ليي�ييشييارقيية  ملجمع  �لتنفيذي  �لييرئييييي�ييس  �ملييحييمييودي  ح�شني  و��ييشييتييعيير�ييس 
و�لتكنولوجيا و�لبتكار �أهم �إجناز�ت �ملجمع وخططه �مل�شتقبلية و�أهم �ل�شركات 
على  �لقائمة  وخططها  �لبحثية  وم�شروعاتها  �ملجمع  يحت�شنها  �لتي  �لعاملية 

تطوير منظومة من �حللول و�لبتكار�ت يف �شتى �ملجالت.

•• ال�سارقة - وام: 

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد 
عهد  ويل  �ليييقيييا�يييشيييميييي  �يييشيييليييطيييان  بيييين 
ونائب حاكم �ل�شارقة، رئي�س �ملجل�س 
وبح�شور  �ل�شارقة،  لإمارة  �لتنفيذي 
�ييشييمييو �ليي�ييشيييييخ عيييبيييد�هلل بييين �ييشييامل بن 
�شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة 
نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، �شباح 
�لتنفيذي،  �ملييجييليي�ييس  �جييتييميياع  �مييي�يييس، 

وذلك يف مكتب �شمو �حلاكم.
�ملو�شوعات  �لجتماع عدد� من  بحث 
�ملتعلقة مب�شتجد�ت �لعمل �حلكومي 
�لييعييمييل مبا  تييطييوييير منظومة  و�ييشييبييل 
�لتي  �ليي�ييشييامييليية  �لتنمية  مييع  يييتييو�فييق 
خمتلف  يف  �ل�شارقة  �إمييييارة  ت�شهدها 

�ملجالت.
و�طلع �ملجل�س على م�شروع ت�شاميم 
�لعتماد  م�شبقة  �ل�شكنية  �ملييالحييق 
�ملقدم من د�ئرة �لإ�شكان و�لذي ياأتي 
توفر  �لييتييي  "�شكن"  ملييبييادرة  �مييتييد�د�ً 
�لعتماد  م�شبقة  �مل�شاكن  ت�شاميم 
�إىل  تييهييدف  "�إ�شناد" �لييتييي  وميييبيييادرة 
تعذر  �لذين  �ملو�طنني  على  �لتي�شري 
عييليييييهييم �لييبيينيياء و�لنيييتيييفييياع مييين قر�ر 
م�شروع  وييييهيييدف  �ليي�ييشييكيينييي،  �ليييدعيييم 

�لعتماد  م�شبقة  �ملييالحييق  ت�شاميم 
و�لوقت  �لت�شميم  تكلفة  توفري  �إىل 
وتلبية  �مليي�ييشييتييفيييييدييين  عييلييى  و�جليييهيييد 

�حتياجاتهم ومنع خمالفات �لبناء.
�شممت  باأنها  �لت�شاميم  تتميز  كما 
�مل�شتفيدين  لحييييتييييييييياجييييات  وفيييييقييييياً 
ول�شرت�طات �لبناء يف �إمارة �ل�شارقة 
�لعتماد  وميي�ييشييبييقيية  جميييانييياً  وتييتييوفيير 
وتتنوع  �ملعنية،  �جلهات  خمتلف  من 
�لأ�شر  �حتياجات  بح�شب  �لت�شاميم 
�ملطابخ  ��شتعمالت  على  و�مل�شتملة 

�أو  �ليي�ييشيييييافيية  مييالحييق  �أو  �مليينييفيي�ييشييليية 
�مل�شاكن �مل�شغرة �أو �ملجال�س �خلارجية 

وغريها.
و�أثيييينييييى �ملييجييليي�ييس عييلييى جيييهيييود د�ئييييرة 
�خلدمات  �أف�شل  توفري  يف  �لإ�ييشييكييان 
و�لت�شهيالت على �مل�شتفيدين موجهاً 
بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية لتدعيم 

�لت�شاميم �مل�شبقة �لعتماد.
�ملرئي  �لييعيير�ييس  على  �ملجل�س  و�طييلييع 
�لبلديات  �يييشيييوؤون  د�ئيييييرة  مييين  �مليييقيييدم 
و�ليييزر�عييية و�لييييرثوة �حليييييو�نييييية حول 

و��شتخد�ماتها  �خل�شر�ء  �خلر�شانة 
�لعر�س  وت�شمن  �ل�شارقة،  �إميييارة  يف 
للخر�شانة  و�ملييميييييز�ت  �ملييفيياهيييييم  �أهيييم 
من  خف�س  % 80  ومنها  �خل�شر�ء 
�أك�شيد  ثيياين  غيياز  �نبعاثات  مييعييدلت 
مقاومة  درجييييية  وحتيي�ييشييني  �ليييكيييربيييون 
�خلر�شانة للحر�ئق و�لأمالح وتوفري 
 % 30 من معدلت �لطاقة �مل�شتهلكة 
لييعييمييلييييية �لإنيييييتييييياج، وحتييي�يييشيييني درجيييية 
�ملن�شاآت  �لعزل �حليير�ري وزيييادة عمر 

�خلر�شانية وغريها من �ملميز�ت.

وت�شمن �لعر�س كذلك نتائج تطبيق 
م�شروعات  يف  �خليي�ييشيير�ء  �خليير�ييشييانيية 
�لدعم �ل�شكني لد�ئرة �لإ�شكان و�لتي 
�أثبتت �إيجابيتها منذ تطبيقها يف عام 
مقرتحات  �إىل  بييالإ�ييشييافيية   2017
�خلر�شانة  نييطيياق  وتييو�ييشيييييع  تييطييوييير 
�ملجل�س  �لإميييارة، ووجييه  �خل�شر�ء يف 
بدر��شة �لأثر �لإيجابي على خمتلف 
مر�حل  وو�شع  وتقييمها  �لقطاعات 
حمفز�ت  تت�شمنها  متنا�شبة  تنفيذ 

تدعم �ل�شتد�مة �لبيئية.
�لتفاهم  ميييذكيييرة  �ملييجييليي�ييس  و�عيييتيييميييد 
�مليييزميييع �إبييير�ميييهيييا بيييني هيييييئيية �لإمنيييياء 
بال�شارقة وهيئة  �لتجاري و�ل�شياحي 
�لطرق و�ملو��شالت بدبي وتهدف �إىل 
�لرتويج و�لت�شويق ون�شر �لوعي عن 
�ملقدمة من قبل �لطرفني  �خلدمات 
بني  �لبحري  �لنقل  وخط  عام  ب�شكل 
و�شائل  بييا�ييشييتييخييد�م  ودبييييي  �ليي�ييشييارقيية 
لهيئة  �ليييتيييابيييعييية  �لييييبييييحييييري  �لييينيييقيييل 
وجه  على  بدبي  و�ملو��شالت  �لطرق 

�خل�شو�س.
كما �عتمد �ملجل�س مذكرة �ل�شتئذ�ن 
�ليييتييي�يييشيييرييييعيييي �ملييييقييييدميييية مييييين د�ئييييييرة 
تنظيم  بيي�ييشيياأن  �ليييعيييقييياري  �لييتيي�ييشييجيييييل 
�لرهن �لعقاري يف �مارة �ل�شارقة مبا 

يييو�كييب �لييتييطييور�ت �لييكييبييرية يف قطاع 
�لييعييقييار�ت ودعيييم وتييعييزيييز �لجيييير�ء�ت 

�لقانونية.
رقييم /34/  �لييقيير�ر  �ملجل�س  و�أ�ييشييدر 
2020م بتعديل قر�ر �ملجل�س  ل�شنة 
�لتنفيذي رقم /18/ ل�شنة 2017م، 
�أولياء  جمال�س  وتنظيم  �إن�شاء  ب�شاأن 
�أمييييييور �لييطييلييبيية و�ليييطييياليييبيييات بييياإميييارة 

�ل�شارقة.
ُي�شتبدل  �أن  عيييليييى  �ليييييقييييير�ر  ونييي�يييس 
قر�ر  ميين   /6  ،5/ �ملييييو�د  بيينيي�ييشييو�ييس 
ل�شنة   /18/ رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لن�شو�س  �إليييييييه  �ملُييي�يييشيييار  2017م 

�لآتية:

 -1 ُت�شكل �ملجال�س يف كل مدينة من 
ن�شفهم  �خييتيييييار  يتم  �أعيي�ييشيياء   /10/
�لن�شف  ويعني  �لنتخاب  طريق  عن 
�ل�شارقة  جمييليي�ييس  قييبييل  مييين  �لآخيييييير 
للتعليم على �أن تكون ن�شبة �ملو�طنني 

يف كل جمل�س �أكرث من /60%/.
جمل�س  رئي�س  من  بقر�ر  ي�شدر   2-

�ل�شارقة للتعليم �لآتي:
-1 �للو�ئح �ملنظمة لنتخابات �أع�شاء 

�ملجال�س يف �لإمارة.
-2 ت�شمية �أع�شاء �ملجال�س �ملنتخبني 
رئي�س كل جمل�س  و�ملعّينني وحتديد 

من بني �أع�شاءه.
وُي�شرتط يف �أع�شاء �ملجال�س �لآتي: 

عمره عن 25 �شنة. يقل  �أل   1-
بالأهلية  مييتييمييتييعيياً  ييييكيييون  �أن   2-
�ل�شمعة مل  حيي�ييشيين  �ليي�ييشييرية  حمييمييود 
جرمية  �أي  يف  عييليييييه  �حليييكيييم  ييي�ييشييبييق 
خملة بال�شرف ما مل يكن قد رد عليه 

�عتباره طبقاً للقانون.
جمال�س  �أع�شاء  �أحييد  يكون  �أن   5-
�ملدر�شة  م�شتوى  على  �لأميييور  �أولييييياء 
�ليييعييياميييليييني يف  �ليييرتبيييوييييني  �أحييييييد  �أو 

�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية.
للتعليم  �ل�شارقة  ملجل�س  يييجييوز   2-
�ل�شخ�شيات  مييين  عيي�ييشييوييين  تييعيييييني 
من  جمييييليييي�ييييس  كييييييل  يف  �مليييجيييتيييميييعييييييية 

�ملجال�س.

•• ابوظبي-الفجر:

ملتقى  �لييييوطيييينييييي  �لأر�يييييشيييييييييييف  عيييقيييد 
لنتميز(  �ييشييعييار )مييعيياً  �ليي�ييشييركيياء حتييت 
و�أبيييرز  �إجنييياز�تيييه  �أهيييم  فيييييه  ��شتعر�س 
�ل�شوء  و�شلط  �مل�شتقبلية،  م�شاريعه 
و�لتفاقيات  �لييتييفيياهييم  مييذكيير�ت  عييلييى 
�أبييرمييهييا مييع �شركائه  �لييتييي  �ليينيياجييحيية 
�مللتقى  و��ييشييتييهييدف  �ل�ييشييرت�تيييييجيييييني، 
�لأر�شيف  بني  �ل�شر�كة  �أو��شر  تعزيز 
�ل�شرت�تيجيني،  و�ييشييركييائييه  �لييوطيينييي 
وحتقيق �لأهد�ف �مل�شرتكة يف حتقيق 
�مليي�ييشييتييد�ميية يف بناء  �جليييييودة و�لييكييفيياء 
تطلعات  مييع  ين�شجم  �أر�شيفي  ر�شيد 
وي�شت�شرف  2021م،  �لإميييار�ت  روؤييية 
�ل�شتعد�د  عيييييام  �حلييييييايل  عيييامييينيييا  يف 
للخم�شني م�شتقبل �لأر�شيف يف مئوية 
�لإمار�ت. �فتتح �مللتقى �ل�شيد فرحان 
�ملرزوقي مدير �إد�رة �لتو��شل �ملوؤ�ش�شي 
و�ملجتمعي يف �لأر�شيف �لوطني، بكلمة 
نقل يف م�شتهلها حتيات �شعادة �لدكتور 
عييبييد �هلل حمييمييد �لييرييي�ييشييي مييدييير عام 
�لأر�شيف �لوطني �إىل جميع �ل�شركاء 
�أن  فيها  و�أكيييد  �مللتقى،  يف  و�مل�شاركني 
طييمييوحييات �لأر�ييشيييييف �لييوطيينييي كبرية 
�جلهود  وت�شافر  �حلقيقية  و�ل�شر�كة 

�إىل حتييقيييييق �لأهييييييد�ف  �ليي�ييشييبيييييل  هيييو 
وطني  �أر�شيف  نظام  ببناء  يف  �ملتمثلة 
�ملقتنيات  تنمية  على  و�لعمل  حديث، 
�لأر�شيفية وتعزيز �إتاحتها، و��شتخد�م 
�أحدث �لأ�شاليب يف �لتو��شل �ملوؤ�ش�شي 
وخدمات  بحوث  وتوفري  و�ملجتمعي، 
عمل  بيئة  وتوفري  متكاملة،  معرفية 
�إد�رة  مدير  و�أ�ييشيياد  متطورة.  متميزة 
�لييتييو��ييشييل �ملييوؤ�ييشيي�ييشييي و�ملييجييتييمييعييي مبا 
�مل�شتمر  و�لتن�شيق  �لتعاون  عنه  �أ�شفر 
�لإ�شرت�تيجيني،  �ل�شركاء  و�ملنظم مع 

�لتفاهم  ميييييذكييييير�ت  �أثييييمييييرتييييه  ومبييييييا 
�أهمها:  وميييين  مييعييهييم،  و�لتيييفييياقيييييييات 
م�شروع تنظيم وثائق وز�رة �خلارجية، 
�شوؤون  وز�رة  وثييائييق  تنظيم  وميي�ييشييروع 
رقييميينييه وتنظيم  �لييرئييا�ييشيية، وميي�ييشييروع 
وم�شروع  �لييي�يييشيييحييية،  د�ئييييييييرة  وثييييائييييق 
و�ملرحلة  جيييدة،  �أمييانيية  وثييائييق  تنظيم 
�لأوىل من م�شروع �لأر�شيف �لرقمي، 
�أكادميية  بييير�ميييج  �إطيييييالق  ومييي�يييشيييروع 
�لأر�شيفية  �لييدر��ييشييات  يف  متخ�ش�شة 
مع جامعة �ل�شوربون )�شهادة مهنية- 

تت�شمنه  عما  وك�شف  بييكييالييوريييو�ييس(. 
�خلييطيية �ل�ييشييرت�تيييييجييييية �حلييالييييية من 
م�شاريع �شوف ترى �لنور قريباً مثل: 
�إطالق بر�مج �أكادميية متخ�ش�شة يف 
�لأر�شيفية )ماج�شتري( مع  �لدر��شات 
�أر�شيف  �ليي�ييشييوربييون، ورقييميينييه  جييامييعيية 
جمموعة  ورقمنه  �لعهد،  ويل  ديييو�ن 
مع  بالتعاون  �ليينييادرة  �لعربية  �لكتب 
�لثانية  و�ملييرحييليية  نيييييويييورك،  جييامييعيية 
وقدم  �لرقمي.  �لأر�شيف  م�شروع  من 
�مللتقى �لذي جرت وقائعه عرب تقنية 

�لتو��شل عن بعد مر�عاة لالإجر�ء�ت 
�لحييييرت�زييييية، وتييابييعييه عيييدد كييبييري من 
عر�شاً  �ل�ييشييرت�تيييييجيييييني  �لييي�يييشيييركييياء 
�لوطني  �لأر�يييشيييييييف  ليييتيييارييييخ  ميييرئييييييياً 
وروؤيييييتييييه ور�ييشييالييتييه، و�أهييييد�فييييه و�أبييييرز 
حمطات  �أي�شاً  ��شتعر�س  كما  مهامه، 
م�شورة للعديد من مذكر�ت �لتفاهم 
مع  �أبرمها  �لتي  �ملثمرة  و�لتفاقيات 
�شركائه �ل�شرت�تيجيني، وقام �مللتقى 
بتكرمي �شركائه �ل�شرت�تيجيني. بعد 
ذلك ��شتعر�شت �ل�شيدة بلقي�س حممد 

�لتخطيط  وحيييييدة  رئييييي�ييس  �ليينيياخييبييي 
�ل�شرت�تيجي و�إد�رة �مل�شاريع، �خلطة 
�لوطني،  لييالأر�ييشيييييف  �ل�ييشييرت�تيييييجييييية 
تاريخ  عيييليييى  فيييييهييا  �لييي�يييشيييوء  �ييشييلييطييت 
و�ملر�حل  وتطوره،  �لوطني  �لأر�شيف 
�لييتييي مييييّر بييهييا ميينييذ تيياأ�ييشييييي�ييشييه يف عام 
�ملوؤ�ش�س  �لقائد  بتوجيهات   1968
 – نهيان  �آل  �شلطان  بيين  ز�يييد  �ل�شيخ 
طيييييب �هلل ثيييير�ه- ثييم تيينيياولييت �أهيييد�ف 
�لأر�ييشيييييف �لييوطيينييي، وهيييي بيينيياء نظام 
�أر�شيف وطني حديث، وتوفري بحوث 

وتنمية  متكاملة،  معرفية  وخييدمييات 
وتعزيز  �لييوطيينييي  �لأر�ييشيييييف  مقتنيات 
�ملوؤ�ش�شي  �لتو��شل  وتعزيز  �تاحتها، 
و�ملجتمعي، وتوفري بيئة عمل متميزة 
�لإجنيييياز�ت  عيين  وك�شفت  وتييطييويييرهييا، 
�لتي جييرت يف جمييال كل و�حييد منها. 
�ل�شرت�تيجية  �خليييطييية  �ييشييييياق  ويف 
��شتعر�شت �أبرز �مل�شاريع �لتي ل تز�ل 
قيييييد �لييتيينييفيييييذ، مييثييل: ميي�ييشييروع �إعييييد�د 
�ملتوقع  و�لييذي من  �ملاج�شتري  برنامج 
 ،2021 �شبتمرب  يف  �طييالقييه  يتم  �أن 

و�لرتميم  �حليييفيييظ  ميييركيييز  وتيي�ييشييغيييييل 
بيينيي�ييشييبيية مائة  �ليييوطييينيييي  بيييالأر�يييشيييييييف 
�حلفظ  ��شرت�تيجية  و�إعيييد�د  باملائة، 
�لييرقييمييي و�ليييتيييي مييين خيياللييهييا �شيتم 
�لتوجهات  تبني  �إعييد�د خارطة طريق 
�ملحتوى  و�إد�رة  �ل�شرت�تيجية حلفظ 
�لرقمي يف �لأر�شيف �لوطني و�جلهات 
�حلكومية، وتنفيذ �ملرحلة �لثانية من 
للخليج  �لييرقييمييي  �لأر�ييشيييييف  ميي�ييشييروع 
�مليي�ييشييتييودع �لرقمي  �لييعييربييي، وميي�ييشييروع 
مكتبة  �إد�رة  تطوير  �إىل  يهدف  �لييذي 
�لثالثة  �ملرحلة  و��شتكمال  �لإمييييار�ت، 
�ل�شفاهي،  �لتاريخ  مقابالت  لتفريغ 
لل�شيخ  ميي�ييشييورة  مييو�ييشييوعيية  و�إ�ييييشييييد�ر 
�ملجل�س  كوجنر�س  و��شت�شافة  ز�ييييد، 
�لييييييدويل لييالأر�ييشيييييف يف �أبيييوظيييبيييي، يف 
و�إ�ييييشييييد�ر   ،2021 �مليييقيييبيييل  �أكيييتيييوبييير 
جمييمييوعيية مييين �لأفييييييالم �لييتييي تعّرف 
بدور �لأر�شيف �لوطني يف حفظ ذ�كرة 
�لوطن، وتقييم �لأر�شيف �لوطني وفق 
�ملرحلة  �حلكومية  �لتميز  منظومة 
�ليييثيييانييييييية، وتيينييفيييييذ نيييظيييام �ليييكيييرتوين 
لإد�رة �لوثائق و�ل�شجالت �شو�ء منها 
�لتاريخية،  �أو  �لو�شيطة  �أو  �جلييارييية 
و�إن�شاء من�شة رقمية ملكتب �لتخطيط 

�ل�شرت�تيجي.

�سلطان القا�سمي يفتتح املقر الرئي�س ملجمع ال�سارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتكار

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

الأر�سيف الوطني يعقد ملتقى ال�سركاء ويك�سف عن اأهم اإجنازاته وم�ساريعه امل�ستقبلية  

•• اأم القيوين -وام: 

باأم �لقيوين بدعم من مكتب »فخر �لوطن«  �أعلنت د�ئرة �ل�شياحة و�لآثييار 
عيين تييقييدمي عييرو�ييس وخيي�ييشييومييات خييا�ييشيية بيياأبييطييال �خلييطييوط �لأمييامييييية يف 
مو�جهة جائحة كوفيد19-، وذلك بالتعاون مع �لقطاع �لفندقي و�ل�شركاء 
�ل�شرت�تيجيني بالقطاع �ل�شياحي يف �لإمارة وذلك يف مبادرة تتو��شل على 

مد�ر �شتة �أ�شهر بدء� من 17 نوفمرب 2020.
وتهدف �لد�ئرة بهذه �خلطوة �إىل دعم �لعاملني بخط �لدفاع �لأول تقدير� 
جلهودهم يف �لت�شدي للجائحة يف �شبيل حماية جمتمع دولة �لإمار�ت، على 
�ن يتم �لعمل م�شتقباًل على تقدمي �ملزيد من �ملبادر�ت �لتي من �شاأنها �لدعم 

�ملبا�شر لهم ولأ�شرهم على �ملدى �لق�شري و�لبعيد.
و�أكدت مرية �ملحرزي مدير �إد�رة �ل�شياحة يف �لد�ئرة �حلر�س على �مل�شاركة 
مع مكتب »فخر �لوطن« يف تقدمي كافة �أوجه �لدعم للعاملني يف خط �لدفاع 
�لأول ول �شيما يف هذه �لظروف �ل�شتثنائية تقديًر� لإ�شهاماتهم وعطائهم 
�لإن�شاين يف �حلفاظ على �شحة و�شالمة �ملجتمع، حيث و�جه �لعامل باأكمله 

حتديا يعترب �لأول من نوعه يف �لتاريخ �حلديث، ول �شك باأن �لت�شحيات 
لالإيثار  مييثيياًل حقيقاً  �شكلت  �لأمييامييييية  �خلييطييوط  �لأبييطييال يف  �لتي قدمها 

ودلياًل على �أن �لعمل و�لإ�شر�ر و�لتفاين هو مفتاح لتجاوز �أي حتدي.
�لقيوين  �أم  يف  و�لرتفيهية  �ل�شياحية  �لوجهات  �أهييم  من  جمموعة  وبييد�أت 
ت�شمل  و�لتي  �لأول،  �لدفاع  لأبطال خط  وعرو�س خم�ش�شة  بر�مج  بطرح 
�ل�شياحية  �مليير�فييق  ميين  جمموعة  �إىل  لييلييدخييول  ولأ�ييشييرهييم  لهم  خ�شومات 
و�لرتفيهية يف �لإمارة من �شمنها فندق �شاطئ فالمنجو، وفندق �للوؤلوؤة، 
ومنتجع رويال ريزيدن�س �أم �لقيوين، ومنتجع بار�كود� بيت�س بالإ�شافة �إىل 
باقات وخ�شومات للتمتع بحديقة �أر�س �لأحالم »درمي لند« �ملائية، ونادي 

�أم �لقيوين �لبحري، ومركز �شر�ع �ل�شاطئ.
�أم  يف  و�شركائها  �لييد�ئييرة  تقدمها  �لييتييي  �جلييديييدة  �لييعييرو�ييس  ميين  وي�شتفيد 
�لقيوين كافة �لعاملني - من مو�طنني ومقيمني - يف �خلطوط �لأمامية 

�مل�شجلني يف قاعدة �لبيانات �لتي �أ�ش�شها مكتب »فخر �لوطن« هذ� �لعام، مبا 
يف ذلك �لعاملني يف جمال �لرعاية �ل�شحية و�ل�شرطة ومقدمي �خلدمات 
و�لهيئات  و�لطو�رئ  �لأميين  خدمات  ومقدمي  �لأزمييات  ومديري  �لأ�شا�شية 
من  بال�شتفادة  �ليير�غييبييني  وعييلييى  �لتعقيم.  وفيييرق  و�ملييتييطييوعييني  �لإن�شانية 
�لذين  من  �لأمامية  �خلطوط  يف  بالعاملني  �خلا�شة  و�لعرو�س  �لرب�مج 
 ،19  - كوفيد  جائحة  مو�جهة  يف  �لإمييييار�ت  دوليية  جهود  دعييم  يف  �شاهمو� 
بيانات  قاعدة  يف  بت�شجيلهم  لديها  �لعاملني  �ملوؤ�ش�شات  قيام  من  �لتحقق 
�ل�شتف�شار  �لأمييامييييية  �خلييطييوط  يف  للعاملني  وميكن  �لييوطيين،  فخر  مكتب 
�لرقم  �ل�شياحة و�لآثييار عن طريق  د�ئييرة  بالتو��شل مع  �لعرو�س  عن هذه 
يذكر باأن مكتب »فخر �لوطن« تاأ�ش�س يف يوليو 2020   .  067656665
مبوجب مر�شوم �حتادي وبرئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، ويعنى بتقدمي 

بهم  و�لفخر  و�لعييتييز�ز  �لأمامية  �خلطوط  يف  للعاملني  �لو�جب  �لتقدير 
خالل  للمكتب،  �ل�شرت�تيجية  �ملهام  وتركز  �حتياجاتهم.  ودعييم  ومتابعة 
خط  يف  �لعاملني  �شوؤون  متابعة  على  �لبعيد،  �ملييدى  وعلى  �حلالية  �لفرتة 
�لدفاع �لأول، وتاأمني حلول تهتم باأولوياتهم وتلبي تطلعاتهم، �شو�ء كانو� 
يعملون يف �ملن�شاآت �لطبية �أو يف جمال �لوقاية و�حلماية وتزويد �خلدمات 
�لهيئات  مييع  بالتن�شيق  مهامه  بتنفيذ  �لييوطيين«  »فييخيير  ويييقييوم  �لأ�ييشييا�ييشييييية. 
�جلهات  وكافة  و�خلا�س،  �لعام  �لقطاعني  و�شركات  �حلكومية،  و�ملنظمات 
�ملعنية و�أفر�د �ملجتمع يف جميع �أنحاء �لإمار�ت، وتقدمي جمموعة و��شعة من 
�ملبادر�ت و�لرب�مج �خلا�شة �لتي تدعم ب�شكل مبا�شر �لعاملني يف �خلطوط 
�لأمامية. و�أن�شاأ مكتب »فخر �لوطن« قاعدة بيانات �شاملة ومتكاملة ت�شم 
�أكرث من 80 �ألف �شخ�س من �لعاملني يف خط �لدفاع �لأول حلماية و�شالمة 
مو�طني �لدولة ومقيميها على نحو فعال يف مكافحة جائحة كوفيد19-، 
حيث يعترب هذ� �ل�شجل �جلديد �إجناز� هاماً ي�شاهم يف رعاية ودعم �أولئك 
�أنف�شهم يف �خلطوط �لأمامية يف �أوقات �لطو�رئ و�لأزمات،  �لذين و�شعو� 

للمحافظة على �شحة و�شالمة جمتمع دولة �لإمار�ت.

دائرة ال�سياحة والآثار باأم القيوين تطلق باقات خا�سة لأبطال خط الدفاع الأول
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�إع����������الن
هويل  �ل�شيييييادة/  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

�شرتيت للوجبات �خلفيفة
رخ�شة رقم:CN 2904856   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
مركز  �ل�شيييييادة/  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

فورثوت لال�شت�شار�ت �لبحثية
رخ�شة رقم:CN 2861901   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/ فنتا�شتيك 
CN 2860835:لتنظيف وتلميع �ل�شيار�ت رخ�شة رقم

تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/�ل�شاعد ملو�د �لبناء 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1170732 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ر�شول خان غوث �لدين %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد ويل غوث �لدين �شهاب �لدين
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/مود �لذهبية ل�شت�شار�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �حلا�شب �ليل رخ�شة رقم:1291985 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شيخه �شامل عيد �شامل �لرميثي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شامل عيد �شامل �لرميثي

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

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
للنقل  �ل�شيييييادة/وجهات  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لربي رخ�شة رقم:3770203 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليل حممد ح�شن �شجاعي �لعبيديل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف فاطمة حممد علي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
�لنخبه  �ل�شيييييادة/جنوم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب لالعالنات رخ�شة رقم:1730787 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد بن حممد بن �شعيد �لهام �لظاهري %100

تعديل وكيل خدمات
حذف �حمد بن حممد بن �شعيد �لهام �لظاهري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيجو توما�س �شي تي توما�س

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/�ل�شدى لل�شحن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1002689 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �ل�شدى لل�شحن 

AL SADA CARGO

�إىل /�يك�شرب�س �يكو لل�شحن 
EXPRESS ECHO CARGO

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18 

�إع����������الن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/�بادر للتجارة ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1014372 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �بادر للتجارة ذ.م.م 

ABADER TRADING LLC
�إىل /�بادر كويف �شوب ذ.م.م 

ABADER COFFEE SHOP LLC
تعديل ن�شاط / �إ�شافة م�شروبات باردة و�شاخنة 5630004

تعديل ن�شاط /حذف بيع �لعطور- بالتجزئة 4772007
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملالب�س �لرجالية �جلاهزة- بالتجزئة 4771101

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لحذية �لرجالية- بالتجزئة 4771901
تعديل ن�شاط/حذف بيع �حللي و�لك�ش�شو�ر�ت �لغري ثمينة- بالتجزئة 4771110

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملن�شوجات و�لقم�شة- بالتجزئة 4751001
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�لغاء �إعالن �صابق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 
�شيتي  فيال  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1159105 
للمقاولت �لعامة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�لغاء �إعالن �صابق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 
خطوة  مركز  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1160786 
للرعاية �ل�شحية �ملنزلية بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18 

�لغاء �إعالن �صابق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 
تر�ن�شيلفانيا  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1049369 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  كافيه 

�لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�لغاء �إعالن �صابق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 
�ملا�شي  �لبيت  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1134558 
�لرخ�شة و�عادة  بالغاء طلب تعديل  �لديكور  لعمال 

�لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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�إع����������الن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/مطعم مبا�س لفري�شكا للبيتز� و�لدجاج  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1167169 
تعديل وكيل خدمات/��شافة ر��شد علي ح�شن �ل�شيخ �لرميثي 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة كونهي حممد كوتي فالبيل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد ب�شري �شيتاري مونياجنود

تعديل وكيل خدمات/ حذف �حمد مبارك �حمد �شعيد �لر��شدي
تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم مبا�س لفري�شكا للبيتز� و�لدجاج

MOBASCH LAFRESCA PIZZA & CHICKEN RESTAURANT
�إىل / كافيه كوتي�س تي

KUTTYES TEA CAFE
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( 5610003

تعديل ن�شاط/حذف مطعم 5610001
تعديل ن�شاط/حذف خدمات تو�شيل �لطلبات 8299010

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/�شركة ليت�س كون�شلتن�شي ليمتد- 
�بوظبي )�جلن�شية:�ململكة �ملتحدة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد 
�ل  هامل  علي  حمد�ن  )�لعنو�ن:  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع 
غيث و�خرون �س.ب: 54204( و�ملقيدة حتت رقم )4900( يف �شجل 

�ل�شركات �لجنبية يف �لوز�رة.
�شاأن  2015 يف  ل�شنة   )2( رقم  �لحتادي  �لقانون  وتنفيذ� لحكام   
�ل�شركات �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�شنة 
ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م 

�ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة .
يتقدمو�  �ن  �لعرت��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   
باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر 
�لتجاري  �لت�شجيل  �إد�رة  �لقت�شاد  وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على 

�س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

منوذج �إعالن �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:
م�شنع �لد�نة لل�شناعات �جللدية- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

  CLOUD:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 
�ملودعة بالرقم: 336160           بتاريخ :2020/09/23

بيانات �لأولوية:
با�شييم: م�شنع �لد�نة لل�شناعات �جللدية- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ملوطن:�لعني- منطقة �ل�شناعية
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:25
مالب�س ولبا�س �لقدم و�غطية �لر�أ�س

و�شف �لعالمة : كلمة �جنليزية مكونة من خم�س حروف مع ر�شمة مكونة من دو�ئر مرتبطة على �شكل 
�ل�شحب. 

�ل�شرت�طات: 
�أو  �لقت�شاد   وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  مكتوباً  به  يتقدم  �ن  ذلك  على  �عرت��س  لديه  فعلى من 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوماً من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  18  نوفمرب  2020 العدد 13091 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  18  نوفمرب  2020 العدد 13091 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  18  نوفمرب  2020 العدد 13091 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  18  نوفمرب  2020 العدد 13091 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  18  نوفمرب  2020 العدد 13091 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

نظمت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل بالتعاون مع وز�رة �لت�شامح و�لتعاي�س 
�لذي حتتفل  للت�شامح  �لعاملي  �ليوم  �فرت��شية مبنا�شبة  �أم�شية  �لأول  �أم�س 
للت�شامح  �لوطني  �ملهرجان  فعاليات  هام�س  على  وذلييك  �لإمييييار�ت  دوليية  بييه 

و�لتعاي�س �لذي تنظمه وز�رة �لت�شامح و�لتعاي�س حتت �شعار على نهج ز�يد.
�لتو��شل �لجتماعي �خلا�شة  �لتي مت بثها عرب قنو�ت  �شارك يف �لأم�شية - 
بوز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل - كل من معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
دولة  وزيييير  ن�شيبة  �أنيييور  زكييي  ومييعييايل  و�لتعاي�س  �لت�شامح  وزيييير  نهيان  �آل 
رئي�س جامعة �لإمار�ت و�شعادة حممد عبد�هلل �ل�شام�شي �شفري �لدولة لدى 

جمهورية �لبريو.
�لتي  �لتحديات  تلخ�س  �لييتييي  �لييهيياميية،  �ملييحيياور  ميين  عيييدد�  وتيينيياولييت �جلل�شة 
تو�جه �لب�شرية ب�شكل عام ومنظومة �لقيم �لإن�شانية ب�شكل خا�س، يف عامل 
بعد » كورونا » وم�شتقبل �لت�شامح، و�لفر�س �لتي �أمام �لعامل ودور �لإمار�ت 

�ملحوري يف هذ� �ل�شدد.
 « �آل نهيان يف كلمة له خالل �لأم�شية  �ل�شيخ نهيان بن مبارك  وقال معايل 
�لذي ينعقد برعاية  �ملتجدد،  �ل�شنوي  �للقاء  �أكييون معكم يف هذ�  �أن  ي�شرين، 
كرمية، من �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
وعظيم   ، �لتحية  بو�فر  �أتقدم  �أن  �لبد�ية،  وي�شرفني يف  وي�شرين   .. �لييدويل 
�لتقدير ، �إىل �شموه ، جلهوده �ملتو��شلة و�لناجحة ، يف �شبيل �أن تكون دولة 
�لإمار�ت د�ئما، يف �ملقدمة و�لطليعة ، بني دول �لعامل �أجمع، دولة عزيزة �ملقام 
�أجل  ، من  �لعمل �جليياد  ، يف  �ليير�أ�ييس، تكون د�ئما، منوذجا وقييدوة  ، مرفوعة 
بناء �لعالقات �لدولية و�لإن�شانية ، على �أ�ش�س قوية ، تن�شر �ل�شالم و�لت�شامح 

و�لتعاي�س ، يف كافة ربوع �لعامل .
و�أ�شاف معاليه : » �إنني يف لقائي معكم يف �لعام �ملا�شي، كنت قد �أ�شرت باعتز�ز 
وذلك   ، �لإميييار�ت  يف  �أ�شيلة،  مكانة  لهما  و�لتعاي�س  �لت�شامح  �أن  �إىل   ، كبري 
بف�شل قادة �لدولة ، �حلكماء و�ملخل�شني ، وبف�شل تر�ثنا �لعربي و�لإ�شالمي 
�لذي   ، �ل�شعب  – هذ�  و�ملت�شامح  �مل�شامل   ، �لإميييار�ت  ، وبف�شل �شعب  �خلالد 
يلتحم بكل قوة ، مع قادته ، يف �إطار تتكاتف فيه ، كافة موؤ�ش�شات �ملجتمع ، 
، �لتي  ملكافحة �لتع�شب و�لتطرف ، و�حلفاظ على �لقيم و�ملبادئ �لإن�شانية 

تت�شم بها م�شرية �لدولة ، �لناجحة يف كل �ملجالت .
 ، لها  �أن قي�س   ، �لإمييييار�ت  ميين ف�شل �هلل على   ، �لكل يجمع على   «  : وتييابييع 
 ، �لو�لد  له  �ملغفور   ، �لعظيم  �لدولة  ، بدء� مبوؤ�ش�س  قادة حكماء وخمل�شني 
�لييذي كان حري�شا  �آل نهيان ، طيب �هلل ثيير�ه ، وهو  �ل�شيخ ز�يييد بن �شلطان 
كل �حلر�س ، على رعاية قيم �لت�شامح و�لتعاي�س و�مل�شاو�ة �أمام �لقانون ، كان 
 ، ، و�لتعارف  ، و�لرت�حم  �لعدل   : ، مثال يف  ، رحمه �هلل  ز�يييد  �ل�شيخ  �لو�لد 
و�ل�شجاعة يف حتمل �مل�شوؤولية – �أ�شرت لكم كذلك ، عن �عتز�زنا �لكبري ، باأن 
دولتنا �لعزيزة ، قد ��شتمرت وبحمد �هلل ، يف �للتز�م بهذه �لقيم و�ملبادئ ، يف 
ظل �لقيادة �حلكيمة، ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة »حفظه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�ل�شمو  »رعيياه �هلل« و�شاحب  �لييوزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
 - �لإمييار�ت  حكام  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة 
نحن نتقدم لهم �ليوم جميعا، يف منا�شبة �ليوم �لعاملي للت�شامح، بعظيم �ل�شكر 
�لت�شامح  �لكامل، مبكانة  و�لتز�مهم   ، �لقوي  ، لدعمهم  و�لتقدير و�لمتنان 

و�لتعاي�س، يف م�شرية �لدولة ، يف �إطار جهودهم �ملتو��شلة و�ل�شادقة، من �أجل 
حتقيق حا�شر ناجح ، وم�شتقبل مزدهر ، يف كافة ربوع �لوطن«.

�أبناء وبنات �لدولة، �إمنا  �إطار ذلك، فاإنه ومعه جميع  �أنه يف  و�أو�شح معاليه 
نقدر لكم كثري� ، �أيها �لإخوة و�لأخو�ت ، كل ما تقومون به من جهد طيب ، يف 
متثيل �لدولة يف �خلارج ، باعتبار �أننا دولة حمورية ، يف �ملنطقة و�لعامل ، دولة 
و�لعتد�ل   ، �لو�شطية  ر�ية  – دولة حتمل  و�ل�شتقر�ر  �ل�شالم  حتر�س على 
– دوليية لها  ، بوعي وذكيياء  �لعامل كله  – دوليية تنفتح على  �ل�شليم  ، و�لفكر 
– دولة متثل �لآن ، م�شدر  عالقات ممتدة ومثمرة ، مع جميع دول �لعامل 
�لثقافات  و�لتعاون، بني  للتفاعل  رحبا  ، وجمال  عاملي كبري  �إ�شعاع ح�شاري 
�لآن وهلل  – نحن  ، يف كل مكان  �لإن�شان  ، يف خدمة  �لعاملية، ومنوذجا ر�ئعا 
�حلمد ، دولة موؤهلة متاما ، كي تكون مركز� عامليا مرموقا، يركز على تنمية 
مبا   ، �لعاملية  و�حليي�ييشييار�ت  �لثقافات  بني  �لعالقات  يف  �لإيجابية،  �جلييو�نييب 
ي�شهم يف تعميق �أو��شر �ملحبة و�لتعاي�س و�ل�شالم ، بني �لأمم و�ل�شعوب ، يف 

كل مكان » .
ولفت معاليه �إىل �أن �لعام �حلايل �شهد تطور�ت مهمة ، يف م�شرية �ملجتمعات 
و�ل�شتعد�د  و�لإعيييد�د   ، �مل�شتقبل  �إىل  �لنظر  �إىل   ، جميعا  تدعونا   ، �لب�شرية 
ملتطلباته ، بكل جد و�هتمام .. �إن جتربة �لعامل مع فريو�س كورونا �مل�شتجد ، 
على �شبيل �ملثال ، قد �أظهرت بكل و�شوح ، وجود حتديات كثرية ، ل متيز بني 
�لب�شر ، ول تعرتف باحلدود �جلغر�فية ، �أو �ل�شيا�شية للدول ، بل هي كذلك 
، حتديات ت�شري �إىل �أهمية �لت�شامح و�لتعاي�س ، يف �لتعامل معها ، يف �حلا�شر 
ثييورة يف  �أول : حتديات عامل يعي�س   : و�مل�شتقبل ،من هذه �لتحديات مايلي 
، وترتبط بظهور حتالفات �قت�شادية  ، توؤثر يف نظم �تخاذ �لقر�ر  �ملعلومات 

وحروب جتارية ، �شوف توؤثر على �لعامل كله .
ثانيا : حتديات عامل ترتفع فيه �لدعو�ت �لعن�شرية و�لطائفية و�ل�شعبوية 
�إلييقيياء �لييلييوم على �لآخييرييين ، وبيينيياء �حلييو�ئييط �لييعييازليية بييني �لدول  ، وي�شهد 
و�ل�شعوب ، و�لتي قد تكون حو�ئط حقيقية ، من مبان �أو من�شاآت ، �أو حو�ئط 

نف�شية وثقافية وح�شارية و�قت�شادية .
ثالثا : حتديات عامل يتناف�س فيه �جلميع ، وما توؤدي �إليه �ملناف�شة / �ل�شريفة 
و�إنحفا�س مكانة دول   ، �لييدول  �رتفاع مكانة بع�س  ، من  �ل�شريفة /  �أو غري 
 ، جييديييدة  و�قت�شادية  �شيا�شية  حتالفات   ، لذلك  نتيجة  تن�شاأ  – قييد  �أخيييرى 
وقد ت�شعف حتالفات وتكتالت قائمة ، وقد تظهر �أمناط خمتلفة للعالقات 

�لدولية .
ر�بعا : حتديات �لتقنيات �حلديثة ، مبا يف ذلك ، حتديات �لذكاء �ل�شطناعي، 
و�لنفوذ  �لقوة  لتحقيق   ، �أدو�ت  من  متثله  ومييا   ، �خلام�س  �جليل  وحتييديييات 

�لقت�شادي و�ل�شيا�شي يف �لعامل .
خام�شا : حتديات عامل تنت�شر فيه �لنز�عات و�ل�شر�عات ، �شو�ء بني �لدول ، �أو 
بني �جلماعات و�لطو�ئف ، وما يرتتب على ذلك ، من �آثار يف حركة �ملهاجرين 
لإيجاد   ، �لد�ئم  �ل�شعي  ، من  تتطلبه كذلك  ومييا  بل   ، �لعامل  و�لالجئني يف 

حلول �شلمية ، حتافظ على م�شالح �جلميع .
�شاد�شا : حتديات �لتنوع و�لتعددية يف �ل�شكان ، وما يرتتب عليها ، من حاجة 
�إىل تنمية قدرة �ملجتمعات �لب�شرية، على ��شتيعاب �جلميع ، بل وتنمية قدر�تها 

كذلك، على �حلفاظ على �لرت�ث ، وتاأكيد �لعتز�ز بالهوية �لوطنية .
مقبولة  م�شتويات  تييوفييري   ، وبييالييذ�ت   ، �ل�شحية  �لييرعيياييية  حتييديييات   : �شابعا 
�لأوبئة  مو�جهة  كيفية  �إىل  بالإ�شافة   ، �ل�شكان  جلميع  �ل�شحية  للخدمات 

و�جلو�ئح.

ثامنا : حتديات �لبيئة و�ملناخ ، وبناء �لقدرة على �حلفاظ على حقوق �أجيال 
�مل�شتقبل ، يف بيئة نظيفة وم�شتد�مة .

مرتفعة  م�شتويات  يف   ، �ل�شكان  توقعات  فيه  تتز�يد  عييامل  حتديات   : تا�شعا 
للمعي�شة ، ويف حياة كرمية ، تت�شم بتعليم جيد ، و�إ�شهامات كاملة يف �حلياة ، 

وما ميثله ذلك ، من �شغوط على �حلكومات ، وكافة موؤ�ش�شات �ملجتمع .
وقال » �إن جميع هذه �لتحديات ، �أيها �لإخوة و�لأخو�ت ، �إمنا تت�شل مبا�شرة 
، بت�شكيل معامل �حلا�شر و�مل�شتقبل يف كل مكان يف �لعامل – ويف هذ� �ل�شياق ، 
فاإننا نحمد �هلل كثري� ، �أن دولة �لإمار�ت ، وهي حتتفل يف �لعام �لقادم ، مبرور 
خم�شني عاما على تاأ�شي�شها ، وتقوم �لآن بو�شع خطط �ل�شتعد�د للخم�شني 
�ل�شيخ  �شمو  برئا�شة   ، للخم�شني  �ل�شتعد�د  جلنة  خييالل  من   ، �ملقبلة  عاما 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، 
�إمنا توؤكد بكل قوة ، على �أهمية �لتعاون و�لعمل �مل�شرتك بني �جلميع ، وعلى 
�أهمية تعميق دور �لقيم �لإن�شانية يف �ملجتمع ، كاأدو�ت �أ�شا�شية، يف مو�جهة كل 
هذه �لتحديات، ويتمثل ذلك، يف �لرتكيز يف م�شرية �لوطن، على تنمية قدرة 
�إطييار يحافظ على تر�ثها  ، يف  ، وتوظيف عنا�شر �لقوة يف م�شريتها  �لدولة 
�لوحدة  �لتي حتقق   ، �لنبيلة  �لإن�شانية  و�ملبادئ  بالقيم  ويحتفي  �لأخالقي، 
و�لتما�شك، يف ن�شيج �ملجتمع .. �إن ذلك كله هو جزء �أ�شا�شي يف منهج �لإمار�ت 

، يف �لتعامل مع �مل�شتقبل » .
كله على مكانة  �لعامل  �أمييام  نوؤكد  �أن  �أهمية  �إىل  كلمته  و�أ�شار معاليه خالل 
�لت�شامح و�لتعاي�س و�لأخييوة �لإن�شانية، يف دعم قييدر�ت دولة �لإمييار�ت ، على 

مو�جهة كل �لتحديات : 
- �لت�شامح يحقق �لثقة و�لأمل يف م�شتقبل �لوطن .

خدمة  �أجييل  من   ، �ل�شكان  جميع  جهود  لتعبئة   ، فعالة  و�شيلة   ، �لت�شامح   -
�ملجتمع و�لإن�شان .

�لوطن  مب�شرية   ، �ل�شكان  هيييوؤلء  لييربييط   ، كييذلييك  فعالة  و�شيلة  �لت�شامح   -
و�لعامل .

- �لت�شامح و�لقيم �لإن�شانية ، هي �أمور �شرورية ، لدعم �لقدرة على �لتعاون 
، على حد  �لدولة  وخييارج  د�خييل   ، �ملفيدة  �لعالقات  وبناء   ، �مل�شرتك  و�لعمل 

�شو�ء .
- �لت�شامح و�لأخوة �لإن�شانية ، هي �أمور توؤكد على �شرورة �لرتكيز على بناء 
�لإن�شان ، بالإ�شافة �إىل تاأكيد دور �ل�شباب ، وتعميق دور �ملر�أة يف حياة �ملجتمع 

، ومتكينهم من �لإ�شهام �لكامل ، يف كافة �ملجالت .
- �لت�شامح و�لقيم �لإن�شانية �لأخرى ، هي �لطريق �إىل �ملو�طنة �ل�شاحلة ، 
مبا يف ذلك ، �حلر�س على حماية �لبيئة ، وتطويرها و�حلفاظ عليها لالأجيال 
�لقادمة، بل وجعل �لبيئة يف �لدولة، جمال ل�شتمتاع �لإن�شان ، وحت�شني جودة 

�حلياة له.
- �لت�شامح و�لقيم �لإن�شانية �لأخرى ، ت�شجع على �لعمل �جلماعي ، وتوؤدي 

�إىل �لتو��شل �لإيجابي بني �لأجيال .
 ، و�لتاآلف  للتعاي�س  و�حيية   ، ، وهلل �حلمد  �لإميييار�ت  �لت�شامح قد جعل من   -
ووطنا للرخاء و�ل�شالم و�ل�شتقر�ر ، بل بلد� يركز على بناء �مل�شتقبل ، وعلى 

حتقيق �خلري جلميع �ل�شكان .
و�ختتم معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان كلمته موؤكد� على �أن �لت�شامح 
بلورة  يف   ، مهم  دور  لها  �أ�شا�شية،  قيم  هييي  �لإنيي�ييشييانييييية،  و�لأخييييوة  و�لتعاي�س 
م�شوؤولياتنا �لفردية و�جلماعية ، من �أجل �لعمل على ن�شر �ملحبة و�ل�شالم ، 
و�حلفاظ على كر�مة �لإن�شان ، وحتقيق �لتقدم و�لنماء ، يف �لدولة و�ملنطقة 

، باأن �لإمييار�ت �حلبيبة، بقيادتها  �أن نعتز ونفتخر  ، و�أن لنا جميعا،  و�لعامل 
دور  بتعميق   ، متاما  ملتزمة   ، �خلييالييد  وتر�ثها   ، �ملييبييدع  و�شعبها   ، �حلكيمة 
�لت�شامح و�لتعاي�س و�لأخييوة �لإن�شانية ، يف بناء �حلا�شر ، وت�شكيل �مل�شتقبل 
، بل وكذلك ، يف �لإ�شهام �لفاعل يف م�شرية �لعامل ، حتر�س �لدولة يف ذلك ، 
على �لتعاون �لدويل ، وعلى �أن يكون لها د�ئما ، دور مهم ، يف بناء جمتمعات 
ب�شرية ، قائمة على �ملعارف ، و�ل�شفات و�خل�شائ�س �لتي يتمتع بها �لإن�شان 
، وتهدف �إىل حتقيق �خلري و�لرخاء للجميع ، يف كل مكان، ونتطلع يف وز�رة 
�لت�شامح و�لتعاي�س ، �إىل �لعمل معكم ، من �أجل تاأكيد �ملكانة �ملرموقة لدولتنا 
�حلبيبة ، يف جمالت �لت�شامح و�لتعاي�س و�لأخوة �لإن�شانية ، و�أن يكون ذلك ، 
كما نوؤكد د�ئما ، جزء� مهما ، من �لقوة �لناعمة ، لالإمار�ت يف �لعامل ، معربا 
عن �شكره وتقديره، ل�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 

و�لتعاون �لدويل لرعايته �لكرمية لهذ� �مللتقى » .
�أن للت�شامح قيمة عظيمة توؤلف بني  �أنور ن�شيبة  �أكد معايل زكي  من جانبه 
�لنا�س وتقرب بني �ل�شعوب وجتعلهم مليئني باخلري فيتعاونو� ويتعارفو�، كما 
�أن �لت�شامح يغر�س �ملحبة يف �لنفو�س و�لتحلي بالأخالق �لرفيعة �لتي دعت 
باخلري،  �ملجتمعات  على  ينعك�س  وهذ�  و�لر�شل،  و�لأنبياء  �لديانات  كافة  لها 
خالفات  من  �ملجتمعات  يف�شد  عما  و�لبتعاد  و�لتما�شك  �لت�شامن  ويحقق 
�لعدل و�مل�شاو�ة«.  �لثقافات و�لعقائد يحقق  باأن �حرت�م  و�شر�عات، ول �شك 
وقال معاليه : » �إننا يف دولة �لإمار�ت ن�شتلهم من �شريعتنا �لغر�ء، ومن �إرث 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان – طيب �هلل ثر�ه - ومن �لأخالق 
�لآخرين  و�حييرت�م  �ل�شلمي،  و�لتعاي�س  �لت�شامح  مفاهيم  �لأ�شيلة  �لإمارتية 
للت�شامح  �لوطني  للربنامج  ووفقا  و�لثقافات،  و�لأعيير�ق  �لأديييان  جميع  من 
من  بحزمة  نييقييوم  و�لأنيي�ييشييطيية،  للرب�مج  و�لييثييقييايف  �لعلمي  باملحتوى  و�إثيييير�ء 
�ملبادر�ت نو�شح من خاللها نهج �لدولة يف �لت�شامح و�أهمية �حلو�ر و�لتفاهم 
و�لتعاي�س د�خل �لدولة وخارجها، ليكون �لت�شامح و�لعتد�ل ثقافة ومنهجا 

يف جمتمعنا« .
جمهورية  لييدى  �لييدوليية  �شفري  �ل�شام�شي  عبد�هلل  حممد  �شعادة  قييال  بييدوره 
�لإمار�تي  �ملجتمع  يف  �لر��شخة  �لقيم  ميين  �لت�شامح  كييان  لطاملا   «  : �لييبييريو 
�لأ�شيل، و�لتي ي�شتمدها من و�شطية �لدين �لإ�شالمي �حلنيف، ومن �لعاد�ت 
بقيادتها  وعرفت  �خلري،  ز�يد  و�إرث  حكمة  ومن  �لنبيلة،  �لعربية  و�لتقاليد 
�لآخر،  وقييبييول  و�لحييييرت�م  و�لييوئييام  �لت�شامح  ميين  مبييزيييج  �ملت�شمان  و�شعبها 
وكفلت  و�لحيييرت�م  �لكرمية  باحلياة  تنعم  جن�شية   200 ميين  �أكييرث  ف�شمت 
و�لع�شبية،  �لكر�هية  و�مل�شاو�ة، وجرمت  و�لحييرت�م  �لعدل  للجميع  قو�نينها 

و�أ�شباب �لفرقة و�لختالف » .
و�أ�شاف » ت�شدر مفهوم »�لت�شامح« �مل�شهد �لعام يف دولة �لإمار�ت خالل عام 
�لإن�شانية �لتي �شدرت من �أبوظبي يف ختام  �لأخوة  وثيقة  و�شكلت   ،2019
�للقاء �لتاريخي �لذي جمع قد��شة �لبابا فرن�شي�س بابا �لكني�شة �لكاثوليكية 
�أحمد �لطيب �شيخ �لأزهيير �ل�شريف، و�شفة  وف�شيلة �لإمييام �لأكييرب �لدكتور 
متكاملة �لعنا�شر لإنهاء �لعديد من �لأزمات �لتي جتتاح �لعامل، ويف ظل �أكرب 
�أزمة �شحية ي�شهدها �لعامل مع تف�شي وباء كورونا �مل�شتجد /كوفيد19-/، 
ت�شرف نهاية عام 2020 ونحن نتطلع �إىل خلق م�شتقبل �أف�شل للجميع، يف 

دولة �ختارت طريق �ل�شالم » .
و�ختتمت �لأم�شية �لفرت��شية ببث حي لكور�ل �لت�شامح �لذي قدمه �أكرث من 
طلبة �ملد�ر�س من 170 جن�شية مقيمة يف دولة �لإمار�ت  من  �شخ�شا   250

حملت من خاللها ر�شالة حب وقبول وتعاي�س و�أمل يف �مل�شتقبل.

•• اأبوظبي-وام:

�أطلقت �شرطة �أبوظبي مبادرة »مدينة �لطفل �لآمن« �لفرت��شية 
للطفل  �لعاملي  �ليوم  مع  تز�مناً  وذلييك  �لتو�يل  على  �لثاين  للعام 
ملكافحة  �لييوطيينييي  و�لأ�ييشييبييوع  �شنوياً  نوفمرب   20 ييي�ييشييادف  �ليييذي 
مر�كز  �إد�رة  مدير  �لكعبي  حمد  �شعيد  �لعميد  و�أو�ييشييح  �لتنمر. 
�لدعم �لجتماعي �أن �ملبادرة تاأتي �شمن �أن�شطة �لتوعية �مل�شتمرة 
وت�شتمر حتى 29 نوفمرب �جلاري وت�شتهدف �أكرب عدد من فئات 
�ملجتمع ويتم �لتو��شل فيها عن بعد حفاظاً على �شالمة �جلميع 

وذلك تطبيقاً لالإجر�ء�ت �لحرت�زية �لوقائية من كورونا.
و�أكيييييد حيير�ييس �ييشييرطيية �أبييوظييبييي عييلييى حييميياييية �ليينيي�ييسء و�لأطيييفيييال 

هادفة  بر�مج  تنفيذ  عرب  مد�ركهم  بتو�شيع  و�لهتمام  ورعايتهم 
�لأطفال  فييئييات  ت�شتهدف  �لييتييي  �ل�شلبية  �ليي�ييشييلييوكيييييات  ميين  للحد 
و�لوقاية منها ون�شر �لتوعية وو�شع قو�نني لتدريب وتاأهيل كو�در 

ب�شرية للتعامل مع هذه �لظو�هر و�حلد منها.
و�أ�شار �إىل �ن مبادرة �لطفل �لآمن مبثابة �حتفالية �شنوية للطفل يف 
يومه �لعاملي ودعم جهود �لدولة يف �لت�شريعات �لتي ت�شمن حقوقه 
بحقوقهم  وتعرفهم  �لتعليمية  بيئتهم  توؤمن  متطورة  باأ�شاليب 
�لطفل  »مييدييينيية  �أن  وذكييير  �لبييييد�ع.  نحو  بيدهم  وتيياأخييذ  �ملختلفة 
للطفل  �ملوجهة  �أبوظبي  �شرطة  مبادر�ت  و�حييدة من  تعد  �لآميين« 
�شمن  به  �لرعاية  م�شتوى  لرفع  �لإ�شرت�تيجية  خططها  �شمن 
حتفيزية  �إجييير�ء�ت  وتنفيذ  حمايته  على  تركز  قانونية  منظومة 

�لدعم �لجتماعي  �إد�رة مر�كز  �ملبادرة  تنفيذ  للن�سء. وت�شارك يف 
�لرتبية  ومييركييز  �لأميينييي  �لإعييييالم  و�إد�رة  �لأحييييد�ث  رعيياييية  و�إد�رة 
ور�س  وتت�شمن  �للكرتونية.  لالأدلة  �لإمييار�ت  ومركز  �لريا�شية 
تثقيفية وجل�شات عالجية وقائية د�عمة للطفل نف�شياً و�جتماعياً 
�ملد�ر�س  د�خييل  �لتنمر  مكافحة  على  �ل�شوء  ت�شلط  وحمييا�ييشيير�ت 
�ملتنمر  �ل�شخ�س  وخ�شائ�س  و��شكاله  بالتنمر  �لطلبة  وتعريف 
ولت�شرفاتهم  لهم  �لت�شدي  وكيفية  و�لفرد  �ملجتمع  وتاأثريه على 
�شرطة  ومن�شات  �لإعيييالم  و�شائل  عييرب  �ملجتمعية  �لتوعية  ون�شر 
مطبوعات  توزيع  ت�شمل  كما  �لجتماعي  �لتو��شل  عرب  �أبوظبي 
توعوية عرب �ملجال�س �لفرت��شية بعدة لغات لت�شل �لر�شالة �ىل 

جميع فئات �ملجتمع حلفظ �لأمن و�لأمان.

 •• ال�سارقة-الفجر:

يف �إطار �لتعاون �مل�شرتك بني موؤ�ش�شة 
�لجتماعي  لييلييتييمييكييني  �ليييي�ييييشييييارقيييية 
�شمن  للتعليم  �ليي�ييشييارقيية  وجمييليي�ييس 
�أكيييرث من  " �نيي�ييشييم  "متكني  مييبييادرة 
33 طالًبا من �أبناء �ملوؤ�ش�شة لدرو�س 
بهدف  بعد  ُنّظمت عن  �لتي  �لتقوية 
در��شياً  �ملييتيياأخييرييين  �لييطييلييبيية  متييكييني 
تخطي  على  وم�شاعدتهم  �أكييادمييييييا 
لهم  ي�شمن  �لخييتييبييار�ت مبييا  فيييرتة 

حتقيق �لنجاح و�لتميز.
�لأول  مييييين  �لييييربنييييامييييج  ويييي�يييشيييتيييمييير 
مييييين نيييوفيييميييرب حيييتيييى نيييهيييايييية فيييرتة 
�لتا�شع  يف  �لأول  �لف�شل  �خييتييبييار�ت 
ميين دييي�ييشييمييرب، حيييييث حييظييي �لطلبة 
�لربنامج  يف  �مليي�ييشييتييهييدفييون  �لأييييتيييام 
�لأ�شا�شية  لييلييمييو�د  تييقييوييية  بيييدرو�يييس 
�ملطبقة للمنهج �لوز�ري �لذي ي�شمل 
�للغة  �لعربية،  �للغة  �لآتييييية:  �مليييو�د 
فروعها،  بجميع  �لعلوم  �لإجنليزية، 
�لإ�شالمية،  و�لرتبية  و�لريا�شيات، 
خمتلف  يف  �لجتماعية،  و�لدر��شات 
�لر�بع  �ل�شف  �لدر��شية من  �ملر�حل 

�لبتد�ئي حتى �لثاين ع�شر مب�شاركة 
�ملعلمني  مييين  مييتييميييييز�ً  مييعييلييميياً   14
�لربنامج من مد�ر�س  �ملتطوعني يف 

�إمارة �ل�شارقة �حلكومية و�خلا�شة.
تنفيذي   - عييبييد�هلل  علياء  و�شرحت 
 :- �ملوؤ�ش�شة  يف  �لتعليمية  �ليي�ييشييوؤون 
�ل�شارقة  جمييليي�ييس  تيييعييياون  "ن�شكر 
للتعليم وجهوده �مل�شتمرة معنا وذلك 
من منطلق �ل�شر�كة �لتعليمية  بني 
�ملوؤ�ش�شة و�ملجل�س يف مبادرة "متكني" 
�لتي بد�أ تفعيلها منذ عام 2018 يف 
�لتعليمية  �خليييدميييات  تييقييدمي  �إطييييار 

للرب�مج  دعيييييم  وتييييوفييييري  لييييالأيييييتييييام، 
�ملقدمة يف جانب �لتمكني �لأكادميي، 
�لتمكني  مييي�يييشيييتيييوى  رفيييييييع  بيييييهيييييدف 
و�لتاأهيل لالبن �ليتيم على �ل�شعيد 
�لهتمام  على  ،وحيير�ييشيياً  �لأكيييادمييييي 
�لدر��شي  �لييتييحيي�ييشيييييلييي  بييامليي�ييشييتييوى 
للموؤ�ش�شة  �ملنت�شبني  �لأيتام  للطلبة 
م�شتو�هم  ليييدعيييم  �جليييهيييود  ييييفييييت  ُوظِّ
�ملتاأخرين  للطلبة  وكثفت  �لتعليمي، 
در��يييشييييييياً عيييرب درو�يييييس �لييتييقييوييية �لتي 
�نطلقت عن بعد  يف بع�س �ملو�د �لتي 
م�شتو�هم  لييرفييع  �لييطييالب  يحتاجها 

كبرية  فر�شة  �أتييياح  ممييا  �لتح�شيلي 
�ليي�ييشييعييوبييات �لتي  ملييعيياجليية  لييلييطييلييبيية 
�إىل  وتوؤهلهم  در��شتهم  يف  تو�جههم 
�لأيتام  �لطلبة  عيييدد  وبييلييغ  �ليينييجيياح، 
�ملتاأخرين  برنامج  ميين  �مل�شتفيدين 
در��شياً 71 طالًبا وطالبة يف �لعامني 

�ملن�شرمني". 
�أ�ييشييميياء �حلييو�ييشيينييي – من�شق  وقييالييت 
جمل�س  يف  فييعيياليييييات  �أنيي�ييشييطيية  �شعبة 
�ل�شارقة للتعليم-: "يحر�س جمل�س 
تعزيز  على  د�ئييمييا  للتعليم  �ل�شارقة 
و�لتعاون  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  مبد�أ 
بني موؤ�ش�شات �إمارة �ل�شارقة،  لذلك 
�ل�شارقة  مييوؤ�ييشيي�ييشيية  مييع  �لييتييعيياون  مت 
مبادرة  لتنفيذ  �لجتماعي  للتمكني 
�لتابعني   �لأيييييتييييام  لييلييطييالب  متييكييني 
�ملبادرة  هييذه  تهدف  للموؤ�ش�شة،حيث 
�ليييرتبيييويييية  �لييييرعيييياييييية  تييييقييييدمي  �إىل 
و�لييتييعييليييييمييييية لييلييطييلييبيية ميييين خيييالل  
�لرتيييقييياء بييييييالأد�ء �لييتييعييليييييمييي و رفع 
للطلبة  �لدر��شي  �لتح�شيل  م�شتوى 

بكافة �ملر�حل."
ومن جهه �أخرى �شرح جا�شر حممد 
طالبي  –م�شرف  �مليييحيييا�يييشيييي  عيييليييي 

باإعد�د  "قمنا  متييكييني-:  مييبييادرة  يف 
�مل�شتوى  قائمة على  خطط عالجية 
من  �مل�شتهدفني  لالأبناء  �لتح�شيلي 
موؤ�ش�شة �ل�شارقة للتمكني �لجتماعي، 
�لفروق  ميير�عيياة  باحل�شبان  و�أخييذنييا 
�لفردية بينهم لتتنا�شب مع خمتلف 
�مل�شتويات حتقيقاً لالأهد�ف �لر�مية 
لرفع م�شتو�هم �لتعليمي، با�شتخد�م 
تدري�س  و��يييشيييرت�تيييييييجيييييييات  بيييير�مييييج 
و�ختريت  �مل�شتويات،  جميع  تنا�شب 
جمموعة متميزة من �ملعلمني للقيام 

بهذه �لدرو�س عن بعد".  
در��شياً  �مليييتييياأخيييريييين  بييرنييامييج  وييييعيييد 
م�شروع  يف  �لتعليمية  �لييرب�مييج  �أحييد 
ُتقدم بها درو�س  بالقلم" �لتي  "علم 
�لتقوية لالأبناء �لد�ر�شني �ملنت�شبني 
"علم  لييلييمييوؤ�ييشيي�ييشيية، ويييعيينييى ميي�ييشييروع 
�لتعليمي  �لييدعييم  بييتييوفييري  بالقلم" 
جميع  تيييذليييييييل  �ييشييبيييييل  يف  لييلييطييلييبيية 
�ل�شعوبات �لتي تو�جه تعليم �لأيتام 
يف فييييرتة در��ييشييتييهييم مبيييا ييييوفييير لهم 
وتغطية  متميزة  تعليمية  خييدمييات 
�إنهائهم  حتى  لحتياجاتهم  �شاملة 

�لتعليم �جلامعي.

�سرطة اأبوظبي تطلق مدينة الطفل الآمن الفرتا�سية

بالتعاون مع جمل�ض �ل�صارقة للتعليم

درو�س تقوية عن بعد لـ33 يتيًما من اأبناء ال�سارقة للتمكني الجتماعي

)اخلارجية( تنظم اأم�سية افرتا�سية بعنوان الإمارات منارة الت�سامح والتعاي�س يف العامل

•• دبي-وام:

�لتقى معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية �م�س �شعادة �أولري�س 
بري�شبول م�شت�شار وز�رة �خلارجية �لأمريكية، وتطرقت �ملحادثات �إىل �لعالقات �لثنائية �ملتميزة 

بني �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية وملفات �لتعاون بني �لبلدين.
�أولري�س بري�شبول �شبل تعميق عالقات  �أنور قرقا�س و  وت�شمنت �ملحادثات بني معايل �لدكتور 
�لتعاون �لثنائي، و�آفاق تعزيز �ل�شر�كات �حليوية يف خمتلف �ملجالت، �إ�شافة �إىل ملفات �شيا�شية 

ذ�ت �هتمام م�شرتك و�أحدث �مل�شتجد�ت على �ل�شاحتني �لإقليمية و�لدولية.
وبحث معاليه مع بري�شبول �أوجه توطيد �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية بني �لبلدين .. و�أثنى معاليه 
يف هذ� �ل�شدد على �إطالق �حلو�ر �ل�شرت�تيجي بني دولة �لإمار�ت و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

موؤخر�ً و�لذي �شي�شهم يف تعزيز وتطوير �لعالقات.

قرقا�س يلتقي م�ست�سار وزارة اخلارجية الأمريكية

•• دبي -وام:

نظمت جمعية �لنه�شة �لن�شائية بالتعاون مع مدر�شة منار �لإميان 
�لتعليمية �خلريية بعجمان برنامج �لعودة للمد�ر�س حتت �شعار 

»�أنا بخري« للطلبة �لأيتام ومت تنفيذه يف مدر�شة منار �لإميان.

ياأتي ذلك �نطالقا من دور �جلمعية يف �لتوعية �ملجتمعية ون�شر 
توزيع  �لربنامج  و�شمل  �مل�شتجد�ت،  يو�كب  مبا  �ملتاأ�شلة  �لثقافة 
علي  �ل�شيخ  و��شتقبل  وطالبة.  طالب   200 لعدد  �شحية  �أدو�ت 
�لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �لنعيمي  ر��شد  بن  علي  بن  حممد  بن 
ملوؤ�ش�شة منار �لإميان �لتعليمية �خلريية وفد� من جمعية �لنه�شة 

�لن�شائية بدبي بح�شور حارب �لعرياين �لأمني �لعام للموؤ�ش�شة .
و ذكييييرت �ليييدكيييتيييورة فيياطييميية �لييفييال�ييشييي مييدييير عيييام �جلييمييعييييية �ن 
على  حتر�س  و  بالأيتام  خا�شة  مييبييادر�ت  عييام  كل  تقدم  �جلمعية 
تفعيل مبادر�تها �ملوجهة لتنمية �ملجتمع و حتويلها �إىل بر�مج و 

فعاليات تعزز مفاهيم �ل�شعادة و �لتكافل .

•• مدينة دبا احل�سن-الفجر:

�لهند�شية  �خلييدمييات  �إد�رة  ��شتقبلت  ذكييي،  رقمي  لقاء  يف 
�ملرئي  �لتو��شل  تقنية  دبا �حل�شن عرب  بلدية منطقة  يف 
وفد�ً من �لق�شم �لهند�شي يف بلدية منطقة �ملد�م يف �إمارة 
خملف  يف  �فرت��شياً  �لز�ئر  �لوفد  جتييول  حيث  �ل�شارقة، 
�أرجاء �لبلدية، و�طلع على �خلدمات �لكبرية �لتي تقدمها 
�إد�رة �خلدمات �لهند�شية يف �لبلدية للمقاولني و�لعمالء 

وكافة �شكان �ملدينة �لفا�شلة.
�إىل �ل�شتفادة من �خلييرب�ت �ملرت�كمة  �لزيارة  كما هدفت 
لدى بلدية دبا �حل�شن يف �ملجال �لهند�شي من قبل بلدية 
و�ملعارف  �خليييرب�ت  تييبييادل  �إىل  بييالإ�ييشييافيية  �ملييييد�م،  منطقة 
�لبلديتني  �لييهيينييد�ييشيييييتييني يف  �لإد�ر�تيييييييني  بييني  و�لييتييجييارب 
�لتي  �ل�شعوبات  تذليل  �أجل  من  و�لعمل معاً  �ل�شقيقتني، 
قد تو�جههما يف ظل �لظروف �لر�هنة مع ��شتمر�ر جائحة 

كورونا.
وناق�س �لطرفان كيفية ت�شريف �ملعامالت، وطرق �لتعامل 
و�آلية  �ل�شكان،  قبل  من  لييالد�رتييني  �ليييور�دة  �ل�شكاوي  مع 
�لقيام باجلولت �لتفتي�شية �مليد�نية، و�لطرق �مل�شتخدمة 
�لتعر�س  من  �ملفت�شني  ويحمي  �أهد�فها،  يحقق  مبا  فيها 
للمخاطر �ل�شحية �أثناء �لقيام بهذه �جلولت، كما ناق�س 
و�ملكاتب  �ملييقيياولييني  مييع  �لييتييعييامييل  �أييي�ييشييا كيفية  �لييطييرفييان 
لت�شهيل  �ملتبعة  و�لطرق  �ملدينتني،  يف  �لعاملة  �لهند�شية 
�ملقاولني  تييو�جييه  �لييتييي  �لييعييقييبييات  وتييذليييييل  �لييعييمييل عليهم، 

و�لعمالء يف ظل �جلائحة.
ويف نهاية �لزيارة �لفرت��شية �تفق �لطرفان على تعزيز 
بينهما  �خلييرب�ت  تبادل  يف  و�ل�شتمر�ر  بينهما،  �ل�شر�كة 

ب�شكل د�ئم وم�شتمر مبا يحقق �لفائدة لكليهما.
وقال �شعادة طالب عبد�هلل �ليحيائي مدير بلدية مدينة 
"�أن  �ليييزييييارة  دبيييا �حليي�ييشيين يف مييعيير�ييس تعليقه عييلييى هيييذه 
�خت�شرت  قييد  �لرقمي  �لييزميين  يف  �لفييرت��ييشييييية  �لتقنيات 
�لتعاون  �شبل  وي�شرت  و�جلييهييد،  �لوقت  ووفييرت  �مل�شافات، 
و�لعمل، وتبادل �خلرب�ت بني خمتلف �جلهات �لر�شمية يف 
�لإمارة �لبا�شمة، وحافظت على �شحة و�شالمة �ملوظفني 
مع  حالياً  �لعامل  ي�شهدها  �لتي  �ل�شحية  �لظروف  و�شط 
يف  �لتقنيات  هييذه  �شاهمت  كما  كييورونييا،  فييريو�ييس  �نت�شار 
م�شالح  تعطل  وعييدم  �ملو�طنني،  خلدمة  �لعمل  ��شتمر�ر 
عن  �لنظر  بغ�س  �لفا�شلة  �ملدينة  يف  و�ل�شكان  �لعمالء 
حممد  رجييياء  �ملييهيينييد�ييشيية  قييالييت  جهتها  ميين  �جلائحة". 
مدينة  بلدية  يف  �لهند�شية  �خلدمات  �إد�رة  مدير  �لنقبي 
كييانييت مييثييمييرة جييييد�ً يف عملية  �ليييزييييارة  "�أن  دبيييا �حليي�ييشيين 
�لبلديتني  �لهند�شيتني يف  �لإد�رتيييني  �خلييرب�ت بني  تبادل 
�لتي يطرحها  �لتحديات  �لتعامل مع  �ل�شقيقتني، وطرق 
معها  و�لتعامل  وحلها  �حلالية،  �لييظييروف  ظييل  يف  �لعمل 
هذه  ��شتمر�ر  �أهمية  على  موؤكدة  �ملمكنة،  �ل�شبل  باأف�شل 
تبادل  و�ييشييرورة  �لبلديتني،  بييني  و�لجييتييميياعييات  �لييزيييار�ت 
جميع  وم�شلحة  خري  فيه  ملا  بينهما  �ملرت�كمة  �خلييرب�ت 

�لقاطنني و�ل�شكان يف �ملدينتني �ل�شقيقتني.

بهدف تبادل �ملعلومات و�خلرب�ت بينهما

بلدية دبا احل�سن ت�ستقبل بتقنية التوا�سل املرئي وفدًا من بلدية منطقة املدام 

»ن�سائية دبي » تنظم برنامج العودة للمدار�س للطلبة اليتام
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اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 422/2013/22 مدين كلي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما �لول و�لثاين ت�شامنا مببلغ وقدره )500000( 
درهم على �شبيل �لتعوي�س عن ماحلقه من ��شر�ر مادية و�دبية ومعنوية و�لر�شوم و�مل�شاريف 

و�لتعاب 
طالب �لإعالن :  حممد �نعام �حلق مفيظ �حلق  - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله : خليفة عبد�هلل �شعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي - �شفته بالق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنه : 1- عبد�لرز�ق كوتييل - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �لإقامة 
�ملنعقدة بتاريخ 2013/10/31 يف �لدعوى  مو�شوع �لإعييالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
بي�شرح   حكما مبثابة �حل�شوري قابال  �نعام �حلييق مفيظ �حلييق  �أعيياله ل�شالح/حممد  �ملييذكييورة 
�شاحب  با�شم  �شدر  �لعييالن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
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 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 2583/2020/305 ا�شتئناف جتاري 
مو�شوع �لإ�شتئناف: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/4020 جتاري جزئي 

و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب  
طالب �لإعالن : �نوفا خلدمات �د�رة �ملن�شاأت �س.ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

�ملطلوب �إعالنهم : 1- مار�س بروبرتيز �نف�شتمنت ليمتد )بي يف �آي( ميثلها مديرها �ل�شيد/
ديف ميرت� ، هندي �جلن�شية 2- جمعية مالك برج �نديغو �وبتيما 1  - �شفتهما بالق�شية : 

م�شتاأنف �شدهما. جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قد ��شتاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2019/4020 جتاري جزئي   
وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2020/11/25  �ل�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة �لتقا�شي عن 
بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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اعالن بالن�شر 

 3802/2020/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شدهما/1-  طائف �ملدينة للمقاولت �س.ذ.م.م 2- ع�شام �لدين حيدر ماديا 

جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/م�شاريع �ل�شري�وي �س.ذ.م.م 

وميثله / علي ��شماعيل حممد عبد�هلل �لزرعوين 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)616.580.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/6418 
�ملنذر:بنك �ل�شتثمار �س.م.ع - بوكالة �ملحامية/موزة �خلظر

�شد �ملنذر �ليها:غرين لين لديكور �ليخوت �س.م.ح
بوكالتنا عن �ملنذرة وبناء� على توجيهات �لخرية ننذركم بوجوب �شد�د بدلت �ليجار �مل�شتحقة و�ملتاأخرة مبجموع 
مبلغ وقدره )12.305.585.29( درهم �ثنا ع�شر مليون وثالث مائة وخم�شة �لف وخم�س مائة وخم�شة وثمانون 
تنفيذ�  �مل�شافة  �لقيمة  على  �ل�شريبة  ن�شبة  �ملذكور  �ملبلغ  من   %5 �ىل  بال�شافة   - فل�س  وع�شرون  وت�شعة  درهييم 
فيما بني  �ملوقع  �لتجارية  �لوكالة  و�مل�شى عقد   2016/1/27 �ملييوؤرخ  �ليجار  �ملذكورة يف عقد  �لتعاقدية  ملوجباتكم 
�آر ئي م.م.ح( ب�شفتها  �لطرفني و�شند� لعقد �ليجار من �لباطن �ملوقع فيما بينكم وبني �شركة )جي �ل و�ي �ي 
وكيلة عن �ملنذر و�ملوؤرخ 1 �شبتمرب 2015 ملا كنتم بنتيجتهما قد ��شتاأجرمت من �ملنذر �لعقار �لتالية بياناته:�لر�س 
رقم �أ�س 20605 - جبل علي - و�ملن�شاآت �ملوجودة عليها من �أبنية وماكينات وعقار�ت بالتخ�شي�س ، وننذركم بال�شد�د 
�ملنازعات �ليجارية  �آ�شفني �ىل �للجوء �ىل مركز ف�س  خالل 30/يييوم من تاريخ ن�شر هذ� �لنييذ�ر و�ل �شن�شطر 
يف �مارة دبي للز�مكم بتفنيذ ق�شائيا �و �خالء �لعقار �مل�شتاأجر مع حتميلكم �لتعوي�شات �لتعاقدية عن �لتاأخر 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  �لر�شوم  كافة  ت�شمينكم  و�ىل  و�ملعنوي  �ملييادي  و�لتعوي�س  و�ل�شرر  و�لعطل  بال�شد�د 

ويعترب هذ� �لنذ�ر �لخري يف مو�شوعه
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن ن�شر اإنذار وتكليف بالوفاء 

 2020/6592  
مر�شل من �ملنذرة:�ل�شوم �لعقارية

بوكالة �ملحامي/�بر�هيم مو�شى علي
مر�شل �ىل �ملنذر �لول:هاك�شن لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية

�ملنذر �ليها �لثانية:عبد �حلميد بن ر��شد بن �شليم �ملعني
فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليهم ب�شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة بذمتهم ل�شالح �ملنذرة و�لبالغة مبلغ وقدره )105000( 
�ملاثل و�ل  تاريخ �لعييالن  �يييام عمل من  �أيييام خم�شة   5 درهييم مائة وخم�شة �لف درهييم - يف موعد غايته 
�شت�شطر �ملنذرة �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية قبل �ملنذر �ليهم للمطالبة بحقها �لثابت قبلهم مع 
�لز�مهم بالتعوي�شات و�لت�شمينات وكافة �مل�شاريف �لتي تتكبدها �ملنذرة يف �شبيل ذلك من ترجمه م�شتند�ت 
وغري ذلك من م�شاريف مع حفظ حق �ملنذرة يف �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لتحفظية و�لوقتيه حلفظ حقها 
�لثابت قبل �ملنذر �ليهم وغري ذلك من �لجيير�ء�ت �لتي �تاحها �لقانون للمنذرة حلفظ حقها �لثابت قبل 

�ملنذر �ليهم وذلك �جمع مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر 

  رقم املحرر:2020/6322 
�ملنذر:��س بي كيه للعقار�ت

�ملنذر �ليه:عامر �بر�هيم خلدمات �حلر��شة �س.ذ.م.م
فان �ملنذر ينبه على �ملنذر �ليه بالتي:1- �شد�د �مل�شتحق مبلغ )8679( درهم للفرتة 
 2020/10/20 تاريخ  من  �يجار  من  ي�شتجد  وما   2020/10/19 وحتى   2020/4/5 من 
�ل�شد�د وذلييك خالل 30 يوما من ��شتالمه هذ� �لنييذ�ر 2- �خييالء �لعني  حتى تاريخ 
�ل�شو�غل مع  للمنذر خاليه من  �لعني  وت�شليم  �ليجار  دفع  �مل�شتاأجره يف حاله عدم 
�ملنذر  �شي�شطر  ذلك  وبخالف   -3 باملخال�شه  وتزويدنا  و�مليياء  �لكهرباء  فو�تري  �شد�د 
لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية بحفظ حقوقه و�لز�م �ملنذر �ليه جرب� ب�شد�د �ملبلغ 
�ملطالب به و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �لخالء �لتام ، مع حفظ 

كافة �حلقوق �لخرى للمنذر �يا كان نوعها �ل�شابقه و�حلاليه و�مل�شتقبليه
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر 

  رقم املحرر:2020/6549 
�ملخطر:�حمد �شعيد ح�شني عمر - �شومايل �جلن�شية هوية رقم:784198760402968

�لييعيينييو�ن:�مييارة دبييي - منطقة �لييقييرهييود - بييجييو�ر حمطة مييرتو جييي جييي كييو �ملييخييرج �لييثيياين - 
بناية بو�شقر �لقدمية - �لدور �لول - مكتب رقم 304 هاتف مكتب رقييم:042833355 - هاتف 

متحرك:0504505098 - �س.ب:20877 رقم مكاين:329393656 
fahad.slim.advcate@gmail.com:بريد �لكرتوين 

بوكالة �ملحامي/فهد عبد�هلل للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية
�ملخطر �ليه:حممد ح�شن فر�ح - �جلن�شية �وغندي

�لعنو�ن:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة بزن�س باي - فندق د�ماك - هاتف:0589153212
�ملو�شوع �خطار عديل ب�شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة يف ذمتكم

قدره  و�لبالغ  بذمتهم  �ملرت�شد  �ملبلغ  قيمة  يلي:�ول:ب�شد�د  مبا  �ليه  �ملخطر  �ملخطر  يخطر 
 - بدبي  �لييعييدل  �لكاتب  ميين  و�مل�شدق  قبله  ميين  �ملييوقييع  �ملديونية  �قييير�ر  قيمة  درهييم   )80.000(
�شي�شطر  �يييام   5 غ�شون  يف  �ملطالبة  مبلغ  قيمة  ب�شد�د  �ليه  �ملخطر  �لتز�م  عدم  حال  ثانيا:يف 

�ملخطر �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �شد �ملخطر �ليه
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7355/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم:735/2020 جتاري جزئي، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )165370.10( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف
طالب �لإعالن : تومني للنقليات �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه: 1- �شحابة �ل�شحر�ء للنقليات �س.ذ.م.م- �شفته بالق�شية : منفذ �شده  
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهييم   )165370.10( وقييدره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2138/2020/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة با�شد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 

)1300.000( درهم و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د 
�لتام و�لر�شوم �مل�شاريف  

طالب �لإعالن : �شامي حممد �شامل �شتيل - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله:�حمد �شالح عبد�هلل خمي�س �لرم�شي - �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه: 1- ح�شني حاج علي يحي �جلا�شمي - �شفته بالق�شية : مدعي عليه 
  جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن :  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/11/15 تكليفكم مبا جاء 
�عاله عن طريق �لعالن بالن�شر خالل 5 �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للوفاء باملطالبة 

�ملذكورة �عاله.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 1940/2020/11 مدين جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �لغاء �لقر�ر �ملطعون فيه و�لق�شاء جمدد� بعدم جو�ز نظر �لنز�ع ل�شبق �لف�شل فيه يف �ل�شكوى 
رقم:227/2020 بقر�ر قطعي بات بتاريخ:2020/7/20 و�لقا�شي برف�س �ملنازعة بحالتها بيي رف�س �لنز�ع لعدم 

تقدمي �لدليل على �شحتها ولعدم حتقق �ل�شبب �ملوجب ل�شتحقاق قيمة �لتاأمني ولعدم �ل�شحة و�لثبوت ويف جميع 
�لحو�ل �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة
طالب �لإعالن :  �أمريكان ليف �إن�شورن�س كومباين )فرع دبي(  - �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنهم : 1- باول ثيودور �شولتز�ف - �شفته بالق�شية : �ملدعي عليه  - جمهول حمل �لإقامة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لغاء �لقر�ر �ملطعون فيه و�لق�شاء جمدد� بعدم جو�ز نظر  مو�شوع �لإعييالن : قد 
�لنز�ع ل�شبق �لف�شل فيه يف �ل�شكوى رقم:227/2020 بقر�ر قطعي بات بتاريخ:2020/7/20 و�لقا�شي برف�س �ملنازعة 
بحالتها بيي رف�س �لنز�ع لعدم تقدمي �لدليل على �شحتها ولعدم حتقق �ل�شبب �ملوجب ل�شتحقاق قيمة �لتاأمني ولعدم 
�ل�شحة و�لثبوت ويف جميع �لحو�ل �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة 
�أو من  يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2020/11/26  �ل�شاعة 8.30 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
 حمكمة االبتدائية املدنية 

ينطبق ال   - )جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2020 يف الدعوى رقم 0002886/ 

�ىل �ملدعي عليه:�لطاقة �لعربية للمقاولت �لفنية ذ.م.م
نعلنكم بان �ملدعي/��شر�ر �حمد ناتيوخان

قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله للمطالبة و�شدر بحقكم �حلكم �لتي:حكمت 
�ملحكمة ح�شوريا ومبثابة �حل�شوري بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
�ملغادرة  �و  �للغاء  عند  موطنها  �ىل  عودة  وتذكرة  درهما   )42585( مبلغ 
و�مل�شروفات  �لر�شوم  باقي  �ملدعية من  و�عفاء  �ملنا�شبة  و�مل�شروفات  و�لر�شوم 

ورف�س �لدعوى فيما ز�د على ذلك من طلبات.  
القا�شي/احلبيب ابوبكر 
حمكمة ال�شارقة 

حمكمة االبتدائية املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

 حمكمة التنفيذ املدنية 
والعقارية التجارية  البيوع   - )جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 يف الدعوى رقم 0002295/ 

�ىل �ملدعي عليهما/عامل ت�شابال ذ.م.م )�شابال وورلد ذ.م.م( حممد �مني ت�شابال 
 جمهول حمل �لقامة.

�ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة يف  عليكم هذه  قد حكمت  بتاريخ:2020/10/26  بانه  علما  نحطيكم 
بالرقم �عاله ل�شالح �ملدعي/ �شهال منوجهري مقدم

وفائدة  درهما   )225835( مبلغ  للمدعي  توؤدي  �ن  �لوىل  عليها  �ملدعي  بالتايل/�ول:بالز�م 
قانونية قدرها 5% من تاريخ رفع �لدعوى �حلا�شل يف 2020/9/8 وحتى متام �ل�شد�د

ثانيا:بالز�م �ملدعي عليها �لوىل �ن توؤدي �ملدعية مبلغ )10000( درهما تعوي�شا عن �ل�شر�ر 
�ل�شد�د  متام  وحتى  نهائيا  به  �لق�شاء  �شريورة  تاريخ  من   %5 قدرها  قانونية  وفائدة  �ملادية 
و�لزمتها �لر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من 

طلبات - حكما قابال لال�شتئناف خالل 15 من �ليوم �لتايل لال�شتالمك هذ� �لتبليغ 
القا�شي/خالد �شهري ربيع 
حمكمة عجمان 

حمكمة االبتدائية املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 2020/11/16/53
هوية  بطاقة  يحمل   �فغان�شتان  �جلن�شية  د�د  رحيم  د�د  ر�شول  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
رقم:784196721438081 يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغه 100% وذلك �ىل �ل�شيد/�شفت 
)�ل�شيارة  �لرخ�شة  رقم 784199709480422 يف  بطاقة هوية  �فغان�شتان ويحمل  نور �جلن�شية  �هلل حممد 
�لف�شية لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعملة( و�لتي تاأ�ش�شت بامارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )537462( �ل�شادرة 
من د�ئرة �لتنمية �لقت�شاديه تغيري ن�شاط ، تغيري �ل�شم �لتجاري لل�شركة/�ملوؤ�ش�شة ، تغيري وكيل خدمات 

، تنازل �شاحب �لرخ�شة لخر
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - �شلطان حممد عبيد عي�شى النابودة ال�شام�شي

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPORS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002876/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �شلطان حممد عبيد عي�شى �لنابودة �ل�شام�شي 

  حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ: �لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب  تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 834451 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك / 
�إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - �ملو�فق 
- �ل�شاعة - �مام �ملحكمة �ملذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�شي/وائل اأحمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - �شركة وكالة اخلليج ال�شارقة املحدودة
عري�شة  على  امر   SHCEXCIPTO2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001368/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شركة وكالة �خلليج �ل�شارقة �ملحدودة - �ل�شارقة �خلان:00971561885336 
  حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ: �جام ر�نا - �جلن�شية هندي - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 824 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك / 
�إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - �ملو�فق 
- �ل�شاعة - �مام �ملحكمة �ملذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�شي/وائل اأحمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإخطار عديل بعزل املقاول 

�ملخطر/�ل�شيد قطب �لدين ف�شل �لكبري -  �ل�شيد/قيوم �لدين ف�شل �لكبري
�جلن�شية بنغالدي�س - �لعنو�ن:عجمان - �ملويهات 1 - هاتف رقم:0554141999

�ملخطر �ليه/�لحر�ر ملقاولت �لبناء ذ.م.م وميثلها �شلطانة ر��شيا حممد �شم�س �لرحمن -�لعنو�ن/عجمان 
�لكر�مه - رقم مكاين 4365110896 - هاتف رقم:0507871276

�ملو�شوع:�خطار عديل بعزل �ملقاول
�ليه وذلك لن�شاء و�جناز فيال مكونة 2 طابق على  مت �لتفاق بتاريخ:2018/10/6 بني �ملخطر و�ملخطر 
 3 �ل�شناعية  �جلرف  منطقة  عجمان  بامارة  و�لكائنة  رقم:103200119  �شند   0119 رقم  �لر�س  قطعة 
ونظر�  �شهر   18 خالل  �لعمل  ينجز  �ن  على  �ملعتمدة  �ملخططات  ح�شب  وذلك  للمخطر  ملكيتها  و�لعائدة 
لتاأخرك على �جناز �لعمل ح�شب �لتفاق �ملربم بيني وبينك مع �لعلم �نه مت ت�شليم �ملخطر �ليه جزء كبري 
من �لدفعات ومل يقم باجناز �لعمال �ملتفق عليها مما ي�شبب يل �ل�شرر و�خل�شائر �لفادحة نظر� لتعطيل 
�لعمل حيث تاأخر عن ت�شليم �ملوقع مع �لعلم �نه مت �عطاء �ملخطر �ليه مهلة لنهاء �مل�شروع للمخطر �ل �نه 
مل يحرك �شاكنا مع �لعلم �ن �ملخطر �ليه مل يقم بالتو��شل مع �ملخطر وجميع �لعمال يف �ملوقع متوقفة - 
لذلك:نخطركم عن طريق �لكاتب �لعدل برغبتي بعزل �ملقاول خالل ثالثة �يام فقط من تاريخ ��شتالمك 
هذ� �لخطار ويف حالة �لرف�س فاأنني �شاأ�شطر �آ�شفا لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية مع حتملك كافة �لر�شوم 

�لق�شائية و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة وكل ما يرتتب على ما خ�شائر
الكاتب العدل 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 2635/2020/305 ا�شتئناف جتاري 
مو�شوع �لإ�شتئناف: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/204 جتاري جزئي و�لر�شوم 

و�مل�شاريف و�لتعاب  
طالب �لإعالن : زهدي حامت زهدي �شديد  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

وميثله :  خالد ��شماعيل عبد�لعزيز حممد �لزرعوين - �شفته  بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنهم : 2- مغ�شلة كاميل لل�شيار�ت �س.ذ.م.م 3- وليد حممد مر�د توفيق عفاين 

 4- �شعد تي�شري يعقوب �لرتتري  - �شفتهم بالق�شية : م�شتاأنف �شدهم.
جمهويل حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 204/2020 جتاري جزئي - وحددت 
لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 2020/11/23  �ل�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة �لتقا�شي عن بعد وعليه 

يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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اعالن اأمر اأداء بالن�شر
 4037/2020/60 امر اداء 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر
�ىل �ملدعي عليه / 1- كونفور�س �ريبيا للمقاولت �س.ذ.م.م - جمهول حمل �لقامة 

مبا �ن �ملدعي / بيت �لبتكار لل�شقالت �س.ذ.م.م 
وميثله / عبد�هلل نا�شر من�شور حمد �لكعبي 

قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/10/4 �ول:بانفاذ �لعقد �لتجاري �ملربم بني �لطرفني 
بيت  للمدعية/  توؤدي  بان  �ييس.ذ.م.م  للمقاولت  �ريبيا  �ملدعي عليها/ كونفور�س  ثانيا:بالز�م   -
�شنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهييم   )594.714.92( مبلغ  �يييس.ذ.م.م  لل�شقالت  �لبتكار 
من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف:2020/5/11 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة - ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم 

�لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر 
 5302/2020/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  جر�غ للمقاولت �س.ذ.م.م -  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/د�نوب ملو�د �لبناء �س.م.ح 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)330975.48( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  721/2019/211 تنفيذ عقاري 
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم:2019/195 عقاري جزئي، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )935583.26( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف
�شفته    - �ييييس.ذ.م.م  �ملييالك  جمعيات  لد�رة  كومينيتيز  �شكي�شتي  ثييري   : �لإعيييالن  طالب 

بالق�شية : طالب �لتنفيذ  - وميثله:جو�شلني �شبلي خري �هلل - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه: 1- �شوياز �ملحدودة - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  

جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعييالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن �لوحدة 
�لكائنة مبنطقة مر�شى دبي برقم �لر�س 111 �لوحدة رقم:1501 ��شم �ملبنى ذ� جيول�س تي 

1 وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 
رقم:2020/6614 

�ملخطر:حممد حممد فرج عو�س �هلل
�ملخطر �ليه:�شبحي عبد�لقادر جو�د �بو رباح �لدجاين

ينذر �ملنذر/�ملنذر �ليه ب�شرورة �د�ء مبلغ وقدره )500.000( درهم خم�شمائه 
�لف درهم مدة �أق�شاها خم�شة �يام من تاريخ �لن�شر و�ل �شي�شطر �ملنذر �ىل 
�لدعوى  �قامة  فيها  مبا  باملبلغ  للمطالبة  �لقانونية  �لجييير�ء�ت  كافة  �تخاذ 
�لق�شائية و��شت�شد�ر �مر �لد�ء و�لتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�شرر مع حتميل 

�ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
 اعـــــــالن    

�نه يف يوم �لثالثاء �ملو�فق:2020/11/17م   
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �شامل �حمد ر��شد حممد �لزيودي- �مار�تي �جلن�شية بطاقة 
هوية رقم: 784196825158544 وب�شفته مالك/ بقالة �شامل �حمد �لزيودي. رخ�شة جتارية رقم  
)550384( �شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية- فرع دبا �حل�شن/�ل�شارقة ون�شاطه �لتجاري : 
بقالة، بانه تنازل عن كامل ح�ش�شه يف/بقالة �شامل �حمد �لزيودي و�لبالغة 100% وذلك لل�شيد/ 
�شالح حممد �شالح �شليمان �لكعبي- �مار�تي �جلن�شية- بطاقة هوية رقم 784198695279145 
�لزيودي �ىل:بقالة �شما �حل�شن بدون تغيري  مع تغيري �ل�شم �لتجاري من:بقالة �شامل �حمد 
�ليها  �مل�شار  �لت�شرف يف ح�ش�شه  �ليه مطلق �حلرية يف  ، وللمتنازل  �لقانوين  �لن�شاط و�ل�شكل 
�عاله وله حق �لت�شرف فيها ت�شرف �ملالك يف ملكة  وعمال لن�س �ملادة )16( فقرة 3 من �لقانون 
�لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم وعلى 
كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل كاتب �لعدل خالل ��شبوعني 

الكاتب العدل   من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن  و�ل�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �لقانونية.
حمكمة دباحل�شن االحتادية االبتدائية  

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة دبا احل�شن االبتدائية   

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
    يف الدعوى رقم 2020/192 جتاري كلي  - دبي

�ملدعي:�لبحار �ل�شبع لتموين �لبو�خر �س.ذ.م.م
بوكالة �ملحامي/�أمل خمي�س للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية
�ملعلن �ليهم/�ملدعي عليها �لوىل/�أدفان�شد لإد�رة �ملر�فق ذ.م.م

�ملدعي عليه �لثاين:نا�شر بطي عمري يو�شف �ملهريي - ب�شفته �ملدير �مل�شئول
يف �لدعوى رقيييم:2020/192 جتاري كلي - دبي - بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال 
�ملييو�فييق:2020/11/22 يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا  �خلربة يف �لدعوى �عاله فقد حددنا يوم �لحد 
لعقد �لجتماع �لول للخربة عن بعد وميكنكم �لتو��شل معنا لتزويدكم بر�بط �لجتماع على �لعناوين 

�لتالية:�مييل:expert@alsharid.com تليفون:042555155
�ملتعلقة  �مل�شتند�ت  �ر�شال كافة  �ملذكور مع  �و من ميثلكم قانونا حل�شور �لجتماع  لذ� يطلب ح�شوركم 
تنفيذ  �جييير�ء�ت  تييطييور�ت  وملتابعة  ��شتف�شار�ت  �أييية  ب�شاأن  بيياول  �ول  �خلبري  مر�جعة  وعليكم  بالدعوى 

�ملاأمورية و��شتالم �مل�شتند�ت و�لتعقيب عليها
�خلبري/عبيد حممد �ل�صارد
رقم �لقيد مبحاكم دبي 152

رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 492    

 دعوة حل�شور االجتماع
االأول للخربة

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
    يف الدعوى رقم 2020/283 جتاري كلي  

�ملدعي عليها �لوىل/�ت�س.تي كون�شبت �نرتنا�شونال م.م.ح
�ملدعي عليها �لثانية/هانزبيرت �لفون�س تيزن

�ملدعي عليها �لثالثة/مانفريد جوليو�س جوتر �شونكي
مبوجب كتاب عد�لة �ملحكمة و�ملت�شمن �نتد�بي خبري� يف �لدعوى �مل�شار �ليها �عاله �ملرفوعة من �ملدعي �لول/موفق بن 
حمي �لدين بن حممد �ل�شليماين ، �ملدعي �لثاين/كاكتو�س منجمنت كون�شولتان�شي �شد �ملدعي عليهم/�إت�س تي كون�شبت 

�نرتنا�شونال م.م.م هانزبيرت �لفون�س تيزن ومانفريد جوليو�س جوتر �شونكى
كورونا  بفري�س  �خلا�شة  �حلالبة  للظروف  ونظر�  �عيياله  �ليها  �مل�شار  �لدعوى  ملبا�شرة  ندبنا  مت  قد  بان  علما  نحيطكم 
ومتا�شيا مع �لتد�بري �لحرت�زية �لتي تتخذها �ل�شركة لتحقيق �على م�شتويات �ل�شحة و�ل�شالمة فانني �توجه بدعوتكم 
لجتماع �خلربة و�شماع وجهة نظر �طر�ف �لدعوى وذلك عرب برنامج �لتو��شل �لجتماعي زووم وفقا للتفا�شيل �ملبينة 

�أدناه: �ليوم �لثنني 23 �ملو�فق 2020/11/23 - �لوقت:12:00 ظهر� - �لر�بط:

�ملهند�صة/�صيما �أحمد �للنجاوي
حمكم وخبري هند�صة م�صاحة منتدب �أمام �ملحاكم    

اعالن بالن�شر



األربعاء   18  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13091  
Wednesday   18  November   2020   -  Issue No   13091

09

اأخبـار الإمـارات
بوابة عجمان للدفع الذكي حت�سد جائزة اأف�سل جتربة دفع حكومية

•• عجمان-وام:

حيي�ييشييدت بييو�بيية عييجييمييان لييلييدفييع �لييذكييي جييائييزة �أف�شل 
"�شيمل�س  جو�ئز  توزيع  حفل  يف  حكومية  دفييع  جتربة 
يف مركز  موؤخر�ً  �أقيم  2020" �لذي  �لأو�شط  �ل�شرق 
دبي �ملايل �لعاملي. وجاءت هذه �جلائزة تقدير�ً جلهود 
بو�بة  ت�شبح  �أن  �إىل  �لر�مية  ومبادر�تها  �ملالية  د�ئييرة 
�أماناً  �لأكيييرث  �لييدفييع  منظومة  �لييذكييي  للدفع  عجمان 
وذكاًء من بني �لعديد من حلول وخيار�ت �لدفع �ملتاحة 

يف �لدولة .
د�ئرة  عييام  �آل علي مدير  مييرو�ن  �شعادة  �جلييائييزة  ت�شلم 
�ملالية، بح�شور عدد من كبار م�شوؤويل �لد�ئرة وفريق 

�لعمل.
وتعليقاً على هذ� �لإجنيياز، قال �ل�شيخ �أحمد بن حميد 
�لنعيمي ممثل �حلاكم لل�شوؤون �لإد�رية و�ملالية ورئي�س 
�جلائزة  هيييذه  عييلييى  بح�شولنا  نييفييخيير   : �ملييالييييية  د�ئييييرة 
حتويل  على  �ملالية  د�ئييرة  حر�س  توؤكد  �لتي  �ملرموقة، 
وت�شافر  ملمو�س  و�قيييع  �إىل  �ليير�ييشيييييدة  �لييقيييييادة  روؤييييية 
وم�شتد�م،  متنوع  �قت�شادي  منو  لتحقيق  �جلهود  كافة 
وجعل  �لبتكار،  وحتفيز  �لب�شري،  �ملييال  ر�أ�ييس  وتطوير 

عجمان مدينة ع�شرية متكاملة.
�ن هذه �جلائزة  �آل علي  مييرو�ن  �شعادة  من جانبه قال 
متثل �إجنيياز�ً كبري�ً لنا يف مالية عجمان، وتربهن على 
�هتمامنا �مل�شتمر بتطوير حلول وخدمات مالية مبتكرة 

كما  �حتياجاتهم.  وتلبي  �ملتعاملني  لتطلعات  ترتقي 
�لدور�ل�شرت�تيجي  على  �ل�شوء  �جلييائييزة  هييذه  ت�شلط 
�لذي تقوم به �لد�ئرة يف دفع م�شرية �لتحول �لرقمي 
باإمارة عجمان، وتر�شيخ مكانتها نحو حتقيقها مركز�ً 
متقدماً ور�ئد�ً يف هذ� �ملجال على �ل�شعيدين �لإقليمي 
و�لعاملي. ومتتلك بو�بة عجمان للدفع �لذكي حمفظة 
بالهوية  �رتبطت  �لييتييي  �لأوىل  هييي  بها  خا�شة  رقمية 
�ملتحدة/ �لعربية  �لإميييار�ت  دوليية  يف  �ملييوحييدة  �لرقمية 

UAE Pass/. وعند �لدفع من خالل هذه �ملحفظة 
عييرب �لييقيينييو�ت �لإلييكييرتونييييية و�لييذكييييية لييلييبييو�بيية، ل يتم 
�حت�شاب �أي ر�شوم �إ�شافية على �خلدمة �حلكومية �ملر�د 

�إجنازها.

•• دبي-وام:

لتنفيذ  �لييوطيينييييية  �جلييهييود  �إطييييار  يف 
�ل�شيخ  �ليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  تييوجيييييهييات 
نائب  مييكييتييوم  �آل  ر��يييشيييد  بييين  حمييمييد 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
باإ�شر�ك   ، �هلل"  "رعاه  دبيييي  حيياكييم 
�أفر�د �ملجتمع يف ر�شم م�شتقبل دولة 
�لإميييييار�ت، وو�ييشييع حمييياور ومكونات 
خطة مئوية �لإمار�ت، نظم �لربنامج 
�لوطني للذكاء �ل�شطناعي �شل�شلة 
من �جلل�شات �لتفاعلية وور�س �لعمل 
ناق�شت 30 فكرة مبتكرة لتوظيفها 
ت�شميم  "م�شروع  خمرجات  دعم  يف 
�خلم�شني" �لذي ت�شرف عليه جلنة 
�شمو  برئا�شة  للخم�شني  �ل�شتعد�د 
نهيان  �آل  ز�ييييد  بيين  من�شور  �ل�شيخ 
�ليييييوزر�ء وزير  رئييييي�ييس جمل�س  نييائييب 

�شوؤون �لرئا�شة.
معايل  م�شاركة  �حلييييو�ر�ت  و�شهدت 
دولة  وزييير  �لعلماء  �شلطان  بن  عمر 
و�لقت�شاد  �ل�ييشييطيينيياعييي  لييلييذكيياء 

بعد  عن  �لعمل  وتطبيقات  �لرقمي 
�مليي�ييشييوؤولييني �حلكوميني  ، وعيييدد ميين 
و�خليييييييييييييرب�ء وطيييييييييالب �جلييييامييييعييييات 
و�ملبتكرين ورو�د �لأعمال و�ل�شركات 
�لتكنولوجيا  يف  �ملتخ�ش�شة  �لنا�شئة 

و�لقت�شاد �لرقمي.
وركيييييزت �جلييليي�ييشييات �لييتييفيياعييلييييية على 

�لتي  �ليييتيييحيييدييييات  �أبييييييييرز  ميينيياقيي�ييشيية 
ييييو�جيييهيييهيييا �لييي�يييشيييبييياب و�لييي�يييشيييركيييات 
�لنا�شئة يف جمال حتقيق تطلعاتهم 
و�لأدو�ت  �مل�شتقبلية،  وم�شاريعهم 
وتطبيق  ليييتيييطيييويييير  �ليييي�ييييشييييرورييييية 
�أعمالهم،  نييطيياق  وتو�شيع  �أفييكييارهييم 
تيي�ييشييور�ت متكاملة  لييو�ييشييع  وهييدفييت 

�لد�عمة  و�لييرب�مييج  �مليييبيييادر�ت  حييول 
و�إطالقها  تييطييويييرهييا  ميييكيين  �ليييتيييي 
خالل �ملرحلة �ملقبلة لتلبية خمتلف 

�حتياجاتهم.
و�أكد معايل عمر �شلطان �لعلماء �أن 
حكومة �لإمييار�ت توؤمن باأن ت�شميم 
ت�شاركية جلميع  م�شوؤولية  �مل�شتقبل 

�إ�شر�ك  على  وتييركييز  �ملجتمع،  �أفييير�د 
�ل�شباب يف مبادر�ت ت�شميم م�شتقبل 
�لإمار�ت  بدولة  �حليوية  �لقطاعات 
�ملقبلة،  عيييياميييياً  �خليييمييي�يييشيييني  خيييييالل 
و�لرئي�شي  �لييفيياعييل  بييدورهييم  �إميييانيياً 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  تييوظيييييف  يف 
لتحقيق  تييينيييفيييييييذيييية  �أد�ة  ليييتيييكيييون 

وتييطييبيييييق هيييييذه �لأفيييييكيييييار و�ليييييييروؤى 
�مل�شتقبلية وتوظيفها يف تعزيز ريادة 

دولة �لإمار�ت.
"�شيتم  �لعلماء:  �شلطان  عمر  وقييال 
�ملبتكرة  �لأفييييييكييييييار  هييييييذه  تيييوظيييييييف 
�شمن  �مليي�ييشييتييقييبييلييييية  و�لييييتيييي�ييييشييييور�ت 
للذكاء  �لوطني  �لربنامج  مييبييادر�ت 

�ملقبلة  �ملرحلة  خييالل  �ل�شطناعي 
�لعاملية  �لييتييغييري�ت  مييو�كييبيية  ل�شمان 
�أدو�ت  مييين  و�ل�ييشييتييفييادة  �ملييتيي�ييشييارعيية 
�لييتييكيينييولييوجيييييا �حلييديييثيية يف خمتلف 
و�ملجتمعية،  �لقت�شادية  �لقطاعات 
�ل�شركات  دور  بتعزيز  ي�شهم  ومبيييا 
�لنا�شئة ورو�د �لأعمال يف دعم تقدم 

قييطيياع �لقييتيي�ييشيياد �لييرقييمييي يف دولة 
�لإمار�ت".

ميييين جييهييتييهييم �أكيييييييد �مليييي�ييييشيييياركييييون يف 
�أهييمييييية مييو��ييشييليية جهود  �جلييليي�ييشييات 
ومبادر�ت متكني �لكو�در �لوطنية يف 
وتزويدهم  �لتكنولوجية،  �لقطاعات 
بالأدو�ت �ملعرفية و�لعلمية، وتطوير 
مهار�تهم �لرقمية، وت�شجيعهم على 
�لييييدخييييول يف عييييامل ريييييييادة �لأعيييميييال 
�لدعم  بييير�ميييج  و�لبيييتيييكيييار، وتيييوفيييري 
لت�شريع تنفيذ م�شاريعهم و�أفكارهم. 
وتطرق �حلو�ر �إىل �شرورة �لرتقاء 
�لييتييحييتييييية �لييرقييمييييية ودعم  بييالييبيينييييية 
�ل�شركات �خلا�شة و�لنا�شئة يف دولة 
�لإمار�ت يف تطوير حلول ومنتجات 
�ملتنامية  �لحتياجات  تلبي  جديدة 
لييلييقييطيياعييات �حليييييوييية، �إ�ييشييافيية �إىل 
مناق�شة �لعديد من �لأفكار �ملتعلقة 
�لنا�شئة  �ل�شركات  تاأ�شي�س  بت�شهيل 
و�آليات دعم �ملو�هب و�لكو�در �لوطنية 
و��شتقطاب �خلرب�ت �ملتخ�ش�شة من 

خمتلف �أنحاء �لعامل.

•• دبي-وام: 

لع�شوية  للرت�شح  �لت�شجيل  بيياب  فتح  عن  لل�شباب  �لحتييادييية  �ملوؤ�ش�شة  �أعلنت 
�ل�شباب  �أمام  �ملجال  لإتاحة  وذلك  �خلام�شة  بدورتها  �ملحلية  �ل�شباب  جمال�س 
للم�شاهمة يف خدمة �ملجتمع �لإمار�تي عرب �مل�شاركة بتنفيذ �ملبادر�ت �ل�شبابية 
�ل�شتثمار  على  وحتفيزهم  مهار�تهم  و�شقل  �ل�شباب  قييدر�ت  لتطوير  �لهادفة 
�أف�شل  م�شتقبل  و�شناعة  �لتنمية  م�شرية  يف  للم�شاهمة  لطاقاتهم  �لأمييثييل 
�لتقدم  بييالييتييقييدم للع�شوية  �ليير�غييبييني  بيياإمييكييان  و�ييشيييييكييون  �لييقييادميية.  لييالأجيييييال 
�ملوقع  عييرب  �ملقبل  دي�شمرب   5 �أق�شاه  موعد  ويف  �أ�شابيع   3 خييالل  بطلباتهم 
 councils.youth.gov.ae �ل�شباب  مبجال�س  �خلييا�ييس  �لإلييكييرتوين 
وذلك بعد ��شتيفاء جميع �ل�شروط �خلا�شة بع�شوية هذه �ملجال�س. و�شتتوىل 
بعد ذلك جلنة حتكيم خمت�شة ت�شم م�شوؤولني ممثلني عن �ملجال�س �لتنفيذية 
يف �حلكومات �ملحلية بفرز �لطلبات �ملقدمة و�ختيار �ملوؤهلني بناًء على �لعديد 
على  وقييدرتييه  ومييهييار�تييه  �ملرت�شح  �شخ�شية  تعك�س  �لتي  و�ملعايري  �لأ�ش�س  ميين 
�إجر�ء  تت�شمن  و�لييتييي  �لتالية  للمرحلة  لالنتقال  و�ملجتمع  �ل�شباب  خدمة 

�لإبد�عية يف تطوير  للتعرف على قدر�تهم  �ملتناف�شني  مقابالت �شخ�شية مع 
منظومة عمل �ملجال�س �ل�شبابية. وقالت معايل �شما بنت �شهيل �ملزروعي وزيرة 
�ل�شباب  جمال�س  �إن  لل�شباب  �لإميييار�ت  جمل�س  رئي�س  �ل�شباب  ل�شوؤون  �لدولة 
�لتي تعد ترجمة لإميان قيادتنا �لر�شيدة بقدر�ت �ل�شباب على �شناعة م�شتقبل 
�أف�شل ت�شكل حا�شنة لطاقات �ل�شباب ومن�شة مهمة لتمكينهم من �لعمل على 

مبادر�ت و�أفكار �إبد�عية خلدمة وطنهم وم�شرية تقدم و�زدهار دولتهم.
طاقات  �إىل  �لو�شول  هو  �ملجال�س  ت�شكيل  �إعييادة  من  هدفنا  معاليها  و�أ�شافت 
يف  ت�شهم  وبر�مج  مبادر�ت  �إىل  لتحويلها  �أخييرى  مبتكرة  و�أفكار  جديدة  �شابة 
حتقيق �ل�شتفادة �لأمثل من �لطاقات �ل�شابة خلدمة �شباب �لوطن وذلك عرب 
�مل�شاهمة بتطوير قدر�تهم و�شقل مهار�تهم ليكونو� على قدر �لثقة و�مل�شوؤولية 

بدفع م�شرية تقدم �لوطن.
�ملحلية  �ل�شباب  �ملميز من جمال�س  �لنموذج  بهذ�  �لفخر  و�أعربت معاليها عن 
و�مل�شي قدماً نحو �لت�شكيل �جلديد و�لتي �شتكمل م�شريتنا �لر�مية �إىل حتقيق 
�أهد�فنا يف �لعمل من �أجل �شباب �لوطن ليكونو� م�شاركني فاعلني وم�شاهمني 
�ل�شباب  ودعيييت   ، �لييعييامل  دول  �ييشييد�رة  �لإمييييار�ت يف  روؤيييية  حقيقيني يف حتقيق 

�لإمار�تي للرت�شح لع�شوية �ملجال�س خلدمة �لوطن �لذي ي�شتحق منهم �لعمل 
�إجناز�ته و�شناعة  وتفاٍن حلماية مكت�شباته ومو��شلة م�شرية  و�إخال�س  بجد 
م�شتقبل �أف�شل لالأجيال �لقادمة. ومن جانبه قال �شعادة �شعيد �لنظري مدير 
عام �ملوؤ�ش�شة �لحتادية لل�شباب �إن جمال�س �ل�شباب �شكلت منوذجاً يحتذى به 
يف متكني �ل�شباب و�ل�شتفادة �ملثلى من قدر�تهم يف خدمة �لوطن وتاأتي �إعادة 
�شريحة  �أمام  �لفر�شة  ن�شعى من خاللها لإتاحة  ��شرت�تيجية  ت�شكيلها �شمن 
�ملجتمع  �ل�شباب بخدمة  دور  تفعيل  روؤيتها يف  لعر�س  �لوطن  �شباب  �أكرب من 

وتقدمي �لأفكار �لتي تعزز متيز دولة �لإمار�ت يف �ملجالت كافة.
و�أ�شاف �شعادته �ن عملية �ختيار �أع�شاء هذه �ملجال�س تنطوي على �لعديد من 
�ملر�حل �لتي يتم من خاللها معرفة �إملام �ملتقدمني بالأهد�ف و�ل�شرت�تيجيات 
�لوطنية ذ�ت �ل�شلة بال�شباب و�لتعرف على مهار�تهم وروؤيتهم �لتي من �شاأنها 

�أن ت�شكل قيمة م�شافة ملجال�س �ل�شباب ومل�شرية تنمية �ملجتمع وتقدم �لوطن.
ومن جانبها قالت وفاء �أحمد حممد �آل علي رئي�س ق�شم جمال�س �ل�شباب �إن 
عملية �إعادة ت�شكيل �ملجال�س �ل�شبابية بدورتها �خلام�شة تاأتي ��شتكماًل مل�شرية 
�لإجناز�ت �لتي حتققت على مد�ر �لدور�ت �ل�شابقة و�لتي �شهدت �قباًل كبري�ً 

من �ل�شباب �لذي يحر�س على �مل�شاهمة �لفاعلة يف جميع �ملبادر�ت �لتي تطلقها 
�ملوؤ�ش�شة وت�شب يف خدمة �لوطن وليكونو� م�شاركني فاعلني يف �شناعة �مل�شتقبل 

�مل�شرق لدولة �لإمار�ت و�أحد ركائز �زدهارها وتقدمها.
�لدولة  �إميييار�ت  على  موزعة  جمال�س   7 من  �ملحلية  �ل�شباب  جمال�س  وتتكون 
�أع�شاء لكل جمل�س   7  ، �لظفرة  �لعني ومنطقة  وجمل�شان فرعيان يف مدينة 
حيث يتعني على �لر�غبني بالتقدم لع�شوية هذه �ملجال�س �أن ترت�وح �أعمارهم 
و�ل�شرت�تيجيات  �ل�شيا�شات  على  �إطييالع  لديهم  ممن  �شنة   35 �إىل   20 بني 
وم�شاهمات  ومهنية  �أكييادميييييية  �إجنييياز�ت  وميتلكون  بال�شباب  �ملعنية  �لوطنية 

جمتمعية فاعلة.
�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  جت�شيد�ً  �ل�شبابية  �ملجال�س  ت�شكيل  مبادرة  وتاأتي 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
حاكم دبي » رعاه �هلل » بتوفري بيئة حا�شنة تفاعلية تقوم على �لتو��شل �مل�شتمر 
ومعارفهم  مهار�تهم  وتعزيز  و�قرت�حاتهم  �أفكارهم  على  للتعرف  �ل�شباب  مع 
لي�شاركو� يف حتقيق » روؤية �لإمييار�ت 2021 » و�أهييد�ف مئوية دولة �لإمار�ت 

.»2071«

�لربنامج �لوطني للذكاء �ل�صطناعي يناق�ض 30 فكرة مبتكرة لتوظيف �لتكنولوجيا يف دعم م�صروع ت�صميم �خلم�صن

عمر �سلطان العلماء: اإ�سراك ال�سباب ركيزة يف ت�سميم م�ستقبل الإمارات خالل اخلم�سني عامًا املقبلة

فتح باب الت�سجيل لإعادة ت�سكيل جمال�س ال�سباب املحلية يف دورتها اخلام�سة

•• اأبوظبي-الفجر:

و�أ�شول  �لتحتية  �لبنية  قطاع  خييالل  من  �أبوظبي  مدينة  بلدية  �أجنييزت 
�لبلدية �إن�شاء �أربع حد�ئق �أحياء �شكنية يف مدينة �شخبوط على م�شاحة 
�لبلدية  �لتز�م  �إطييار  �شمن  وذلييك  مربعاً،  مييرت�ً   24575 تبلغ  �إجمالية 
�لتي  و�لرتفيهية  �ملر�فق �خلدمية  وتوفري  �ل�شكان  �إ�شعاد  وحر�شها على 
�أبوظبي  حكومة  لتوجيهات  جت�شيد�ً  �حلياة  بجودة  �لرتييقيياء  يف  ت�شاهم 
�ليير�ييشيييييدة بيي�ييشيياأن �إيييجيياد كييل �أ�ييشييبيياب ر�حييية و��ييشييتييقيير�ر و�ييشييعييادة �ملو�طنني 

و�ملقيمني و �لزو�ر يف مدينة �أبوظبي و�شو�حيها.
�لثانية  6،565 مرت�ً مربعاً، و�حلديقة   وتبلغ م�شاحة �حلديقة �لأوىل 
4،257 مرت�ً مربعاً، و�لر�بعة 6،565  و�لثالثة  مربعاً،  مرت�ً   7،188
 15،388000 مرت�ً مربعاً، وتبلغ �لتكلفة �لإجمالية للحد�ئق �لأربعة 

درهماً )خم�شة ع�شر مليوناً وثالثمائة وثمانية وثمانني �ألف درهم(.
 MSH02، وقد مت تنفيذ �حلد�ئق يف مدينة �شخبوط �شمن �لأحو��س

  .MSH19 ،MSH29 ، MSH30
وحيييول �أهيييم �لييتييجييهيييييز�ت �لييتييي �شمتها �حليييد�ئيييق، وميييا بييهييا ميين خدمات، 
ومر�فق ترفيهية، وم�شاحات خ�شر�ء ونباتات و�أ�شجار، وغريها �أو�شحت 
�لبلدية �أن �حلد�ئق �لأربعة ت�شم مناطق �ألعاب لالأطفال، مناطق �شو�ء، 
�إنارة، مقاعد للجلو�س،  �أ�شجار�ً، �شجري�ت، حمامات،  م�شطحات خ�شر�ء، 
�أ�شو�ر�ً، �شبكة ري، خز�ناً مع غرفة م�شخات حتت �لأر�س، �شالل مهمالت، 

لوحات �إر�شادية.
ميكن  ومييا  �حلييد�ئييق  لهذه  �لتطويرية  �خلطط  ب�شاأن  �لبلدية  و�أ�ييشييافييت 
تعزيز  تعتزم  �أنها  �أكييدت  بخدماتها  �لرتقاء  ي�شاهم يف  �إليها مبا  �إ�شافته 
�ملخ�ش�شة  �لألعاب  من  �ملزيد  �إ�شافة  خالل  من  �حلد�ئق  هذه  �إمكانيات 
لهم  وحتقق  وتطلعاتهم  �إمكانياتهم  مع  تتنا�شب  و�لتي  �لهمم  لأ�شحاب 
مر�قبة  مبنظومة  �حلد�ئق  تزويد  وكذلك  �ملطلوب،  و�لرتفيه  �ل�شعادة 

لتعزيز �إجر�ء�ت �لأمن و�ل�شالمة.
ونوهت �لبلدية �أنها ومن �شمن خططها �مل�شتقبلية �لقريبة تعتزم تنفيذ 
�ل�شكان  عييدد  مييع  يتنا�شب  مبييا  �شخبوط  مدينة  يف  �حلييد�ئييق  ميين  �ملييزيييد 
�أ�شباب �لرفاهية و�ل�شعادة جلميع �ل�شكان وخ�شو�شاً  ولتوفري �ملزيد من 

�لأطفال.

جلنة بالوطني الحتادي تناق�س م�سروع قانون 
احتادي ب�ساأن احل�ساب اخلتامي املوحد لالحتاد 

واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة لعام 2019 
•• اأبوظبي- وام:

�لوطني  للمجل�س  و�ل�شناعية  و�لقت�شادية  �ملالية  �ل�شوؤون  جلنة  ناق�شت 
برئا�شة  دبييي،  يف  �لعامة  �لأمييانيية  مبقر  عقدته  �جتماع  خييالل  �لحتييييادي، 
�شعادة �شعيد ر��شد �لعابدي رئي�س �للجنة، م�شروع قانون �حتادي يف �شاأن 
للجهات  �خلتامية  و�حل�شابات  لالحتاد  �ملوحد  �خلتامي  �حل�شاب  �عتماد 
يتكون  �لييذي   ،2019-12-31 يف  �ملنتهية  �ملالية  �ل�شنة  عيين  �مل�شتقلة 
33 مادة، وذلك بح�شور ممثلي وز�رة �ملالية. ح�شر �لجتماع �شعادة  من 
�لطاير،  �للجنة، ود. طارق حميد  �ل�شويدي مقررة  كل من مريه �شلطان 
وعائ�شة ر�شا �لبريق، و�أ�شامه �أحمد �ل�شعفار، وعائ�شة ر��شد ليتيم، ومرو�ن 
عبيد �ملهريي. كما ح�شرها من وز�رة �ملالية �شعادة يون�س حاجي �خلوري 
وكيل �لوز�رة، و�شعادة مرمي حممد �لأمريي �لوكيل �مل�شاعد ل�شوؤون �لإد�رة 
�ملالية �لعامة، و�ل�شيد عبد �هلل حممد �لزعابي مدير �إد�رة �لعمليات �ملالية، 

و�ل�شيدة وعد يو�شف رئي�س ق�شم �لأد�ء �ملايل يف �إد�رة �لعمليات �ملالية.
مناق�شة  ت�شتكمل  �للجنة  �إن  �للجنة  رئي�س  �لييعييابييدي  ر��ييشييد  �شعيد  وقييال 
م�شروع �لقانون مع ممثلي وز�رة �ملالية، حيث �طلعت على عر�س تقدمي 
�أد�ء  �شاأن  �ملحا�شبة يف  ديييو�ن  ردهييا على مالحظات  �لييوز�رة يو�شح  قدمته 

وتنفيذ مو�زنات �جلهات �لحتادية.

بتكلفة تبلغ حو�يل 15 مليونا 

بلدية مدينة اأبوظبي تلبي احتياجات �سكان مدينة �سخبوط باأربع حدائق 
�ألعاب �أطفال، معايري �صالمة فائقة، و�أماكن للرتفيه وق�صاء �أجمل �لأوقات يف بيئة �صحية

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
Announcement to /

Defendant / Mohammed Nazrul Islam Mohammed Nurul Hoq .
the Case No. 3468 for the year 2020 commercial Partial - Dubai

Based on our assignment by the esteemed Dubai Court for work of 
experience in the above case,  and to keep pace with the efforts and 
rational leadership of the government of the United Arab Emirates to 
contain opportunities for the spread of the epidemic, its prevention and 
the protection of everyone>s health. We decided on Sunday 22/11/2020 at 
04:30 PM to the video conference of remote   expertise meeting .
You can contact us through the office number: 04-2555155
And our email: - Expert@alsharid.com, to provide you with the link for 
the video meeting.
Expert / Ahmed Alsharid Alfalasi
Ministry of justice Reg No 493
Dubai Court Reg No 154

Invitation to the First Expert 
Meeting.
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عربي ودويل

لب�شط  طالبان  حركة  �أميييام  �ملييجييال  و�شيف�شح  حلفائها  عيين  �ملّتحدة 
باإعادة  و�لييقيياعييدة  د�عيي�ييس  لتنظيمي  و�شيتيح  �أفغان�شتان  يف  نفوذها 

جتميع �شفوفهما يف �لعر�ق.
“�حلروب �لتي ل نهاية لها”  باإنهاء  وكان تر�مب �لذي وعد ميير�ر�ً 
�إىل  �أفغان�شتان  يف  �لأمريكية  �لقو�ت  عديد  خف�س  على  عزمه  �أّكييد 
2500 جندي يف مطلع 2021، بل �إّنه حتّدث يف �إحدى �ملّر�ت عن 
 25 يف  �مليالد  عيد  بحلول  �لبلد  هييذ�  كييّل �جلنود من  بعودة  رغبته 

كانون �لأول-دي�شمرب.
وفقاً لو�شائل �إعالم �أمريكية فقد تلّقى �لبنتاغون تعليمات للتح�شري 
ل�شحب �ألفي جندي من �أفغان�شتان و500 جندي من �لعر�ق قبل �أن 
 20 يف  بايدن  جو  �لدميوقر�طي  خلفه  �إىل  �ل�شلطة  تر�مب  ي�شّلم 

على  وين�ّس  �ملييتييمييّردة  �حلييركيية  مييع  و��شنطن  �أبرمته  تاريخي  �تييفيياق 
عام  منت�شف  بحلول  �أفغان�شتان  ميين  �لأمييريكييييية  �لييقييو�ت  �ن�شحاب 

.2021
“�شُي�شعد  �أمريكياً مت�شّرعاً  وحّذر ماكونيل من �أّن �ن�شحاباً ع�شكرياً 

�أولئك �لذين يتمّنون لنا �لأذى«.
و�أ�شاف �أّن من �شاأن هذ� �لأمر �أن “يعطي تنظيم �لقاعدة �ل�شعيف 

و�مل�شّتت ن�شر�ً دعائياً عظيماً«.
“م�شهد  �أّن  من  وليتيه  �ملنتهيييية  للرئي�س  �لوثيق  �حلليف  وحيييييّذر 
تخّلي �جلنود �لأمريكيني عن من�شاآتهم ومعّد�تهم �شيبّث يف جميع 
�أمييريكييّيييني و�نت�شار  �أّنييييه رميييز لإذلل وهييزمييية  �لييعييامل عييلييى  �أنييحيياء 

للتطّرف. 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

وّجييييه زعيييييم �لييغييالييبييييية �جلييمييهييورييية يف جمييليي�ييس �ليي�ييشيييييوخ �لأمريكي 
�ل�شناتور ميت�س ماكونيل حتذير�ً �شديد �للهجة �إىل حليفه �لرئي�س 
�لأمريكية  �لقو�ت  �ن�شحاب  وترية  ت�شريع  مغّبة  تر�مب من  دونالد 
�أن  �إجيير�ء  �شاأن مثل هكذ�  �أّن من  �لعر�ق، معترب�ً  �أو  �أفغان�شتان  من 

يهدي �حلركات �ملتطّرفة “ن�شر�ً دعائياً عظيماً«.
�ن�شحاب  “عو�قب  �إن  �ل�شيوخ  جمل�س  يف  خطاب  يف  ماكونيل  وقييال 
�أوبييامييا من  �ن�شحاب  �أ�ييشييو�أ حّتى من  �شابق لأو�نييه قد تكون  �أمريكي 

�لعر�ق يف 2011، و�لذي �أّدى �إىل �شعود تنظيم د�ع�س«.
و�أ�شاف �أّن مثل هكذ� �ن�شحاب �شيمّثل “تخّلياً” من جانب �لوليات 

كانون �لثاين-يناير، يف خطوة �شتعني يف حال ح�شولها �أّن �لوليات 
�ملّتحدة �شتبقي على كتيبة ع�شكرية و�حدة يف كّل من هذين �لبلدين 

قو�مها حو�يل 2500 جندي.
�لإعالمية  �لتقارير  هذه  �شّحة  �لأمريكية  �لدفاع  وز�رة  توؤّكد  ومل 
�لقر�ر خالل  هييذ�  بنف�شه عن  يعلن  تر�مب قد  �أّن  �إىل  �أ�ييشييارت  �لتي 

�لأ�شبوع �جلاري.
�أن يقيله تر�مب �لأ�شبوع �ملا�شي �شّدد وزير �لدفاع �لأمريكي  وقبل 
�لأقّل  على  �أمريكي  جندي   4500 بقاء  �شرورة  على  �إ�شرب  مييارك 
�أّنها  �لو�قع  �أر�ييس  على  طالبان  حركة  تربهن  �أن  �إىل  �أفغان�شتان  يف 

خّف�شت من وترية �لعنف.
مبوجب  �لأفغانية  و�حلكومة  طالبان  بني  �شالم  حمادثات  وجتييري 

ماكونيل يحّذر ترامب من ت�سريع الن�سحاب من اأفغان�ستان والعراق 

و�ملتم�شك  مييعييلييمييه  رحيييييييل  ومييييع   
دومينيك  مييتيي�ييشييدد،  بييربيييكيي�ييشيييييت 
كامينغز، فاإن �ملرت�شحني خلالفة 
رئييييييي�يييس �لييييييييييوزر�ء ييييخيييرجيييون من 
�لظل.    ل �شك �أن رئي�س �لوزر�ء 
�لييربيييطيياين كييان يف غنى عيين هذ� 
�لأ�يييشيييبيييوع �لأ�ييييشييييود �ليييييذي مييير به، 
�شو�ء على �ل�شاحة �ملحلية �أو خلف 
كو�لي�س �ملفاو�شات �لتي ل تنتهي 

و�ململكة  �لأوروبيييييييي  �لحتييييياد  بيييني 
عالقتهما  ليييتيييحيييدييييد  �ملييييتييييحييييدة 

�لتجارية �مل�شتقبلية.
�لييي�يييشيييو�رييييخ ليلة  �أحيييييدث    وجييييياء 
مع  �شرتيت،  د�ونينغ  من  �جلمعة 
لييلييعييقييل �ملفكر  �ملييتيي�ييشييرعيية  �مليييغيييادرة 
�ملتع�شب  و�مليينييا�ييشيير  “بوجو”،  لييي 
�خلا�س  و�مل�شت�شار  للربيك�شيت، 
�ل�شبب:  كيييامييييييينيييغيييز.  دومييييييينيييييييك 
�ليييتيييي قو�شت  �لييينيييفيييوذ  �يييشييير�عيييات 
على  لأ�ييشييهيير  �لتنفيذية  �ل�شلطة 
خلفية �لوباء و�لأزمة �لقت�شادية 

و�لطالق مع �أوروبا.

و�لذي  �ل�شبعينات،  ميينييذ  �شعبية 
“رئي�س  بييياأنيييه  �ليي�ييشييحييافيية  تيي�ييشييفييه 
“�شتارمر  �لوزر�ء قيد �لنتظار”. 
يكون  �أن  ميييكيين  �شوناك”،  �ييشييد 
حزب  بني  �لقادمة  �ملعركة  مل�شق 
�لعمال و�ملحافظني يف �لنتخابات 
�ليييقيييادمييية �ملييييقييييرر �إجيييييير�وؤهييييييا عام 
حقبة  لإنييهيياء  طريقة   ...2024

“بوجو«.

�نتخاب بايدن �أ�صعفه
ا،  �أي�شً �ليييييدويل  �مليي�ييشييتييوى  عييلييى     
مل تييكيين �ليييريييياح �لييغييربييييية و�عييييدة 

�نهيار يف ��صتطالعات �لر�أي
كان  كامينغز”،  حقبة  »نييهيياييية     
�ملا�شي  �ل�شبت  �لرئي�شي  �لعنو�ن 
�شحيفة  يف  �أعيييميييدة  خييميي�ييشيية  عييلييى 
�لذي  �لزلز�ل  �لغارديان، يف حجم 
هز فريق �حلكومة، معلنا مع ذلك 
�خلط.  تخفيف  �ملحتمل  ميين  �أنيييه 
مقّربا  كييان  �لأربيييعييياء،  م�شاء  لأنيييه 
�لف�شيل  مييين  �ملييقييّربييني  مييين  �آخيييير 
ا: يل  �ملت�شدد، يجمع �شناديقه �أي�شً
كاين، 38 عاًما، مدير �لت�شال يف 

رقم 10.
�لعمل  حيييييزب  رئييييييي�يييس  و�يييييشيييييارع     

�مليييربم مييع �لحتييياد �لأوروبيييييي. ويف 
نو�ب حزب  دور  �لتايل، جاء  �ليوم 
�شخطهم  عن  للتعبري  �ملحافظني 
�إنييي�يييشييياء زميييييرة ت�شمى  مييين خييييالل 
من  كوفيد،  من  �ل�شفاء  جمموعة 
“عمليات  �حلكومة  تغرّي  �أن  �أجييل 
-يف  للبالد”  �مليييتيييكيييررة  �لإغييييييالق 
حني �أنييه مت جتيياوز عتبة 50 �ألف 
حالة وفاة ب�شبب كوفيد-19 هذ� 

�لأ�شبوع.
   وميكن �أن تاأتي ر�شا�شة �لرحمة 
�شوناك،  ري�شي  من وزير �خلز�نة، 
�لأكرث  �لقت�شاد  وزييير  عاًما،   40

�ييشييتييارميير، �إىل ر�س  �جلييديييد، كييري 
�ملييلييح على �جليييرح. وقيييال بفظاظة 
ب�شاأن  قلقون  وبييياء،  و�ييشييط  “نحن 
�يييشيييحيييتييينيييا وعييييائييييالتيييينييييا، وبييي�يييشييياأن 
تت�شارع  �لع�شابة  وهييذه  وظائفنا، 

خلف �أبو�ب د�ونينغ �شرتيت«.
   �لنائب �للندين، 58 عاًما، رفعته 
��شتطالعات �لر�أي طيلة �أ�شبوعني 
�شّجل  حيييييث  ميي�ييشييتييوى،  �أعييلييى  �إىل 
�لت�شويت  نييو�يييا  ميين  بيياملييائيية   42
�أجييرتييهييا �شركة  �أحييييدث در��يييشييية  يف 
�أكتوبر.  نهاية  يف  مييوري  �إب�شو�س 
جون�شون  بوري�س  على  تفوق  وقييد 

�إىل  و�ييشييولييه  ميينييذ  �لأوىل  لييلييمييرة 
د�ونينغ �شرتيت، وقد تدحرج هذ� 

�لأخري �إىل ن�شبة 37 باملائة.

�صخط �للورد�ت و�حلزب
   ميي�ييشيياء �لثييينيييني �مليييا�يييشيييي، عانى 
�نتكا�شة  من  ا  �أي�شً �ليييوزر�ء  رئي�س 
لذعيية يف جمل�س �لييلييورد�ت، حيث 
قييييام �لأخيييييري بييتيينييقيييييح �أحيييكيييام من 
ميي�ييشييروع قييانييون حييكييومييي كيييان من 
باإلغاء  للحكومة  ت�شمح  �أن  �شاأنها 
باحرت�م  �ملييتييحييدة  �ملييمييلييكيية  �ليييتيييز�م 
�لإيرلندي  �ليي�ييشييمييال  بيييروتيييوكيييول 

جيييًد� منذ هييزمييية دونييالييد تر�مب 
�لآن  �ملوجودة  لندن،  حتاول  بينما 
�لتفاو�س  خارج �لحتاد �لأوروبي، 
�لوليات  مييع  جييديييدة  �شفقة  على 

�ملتحدة. 
من  بييييياييييييدن،  جييييو  و”بانتخاب   
�إيييرليينييدييية، يييو�جييه رئي�س  �أ�ييشييول 
للربيك�شيت”،  ييا  مييعييار�ييشً �ليييييوزر�ء 
�خلبرية  كييرويل،  مرييديث  تقول 
�لقييييتيييي�ييييشييييادييييية �مليييتيييخييي�يييشييي�يييشييية يف 
بايدن  “يرف�س  �لدولية.  �لتجارة 
�لدخول يف �تفاق مع �لربيطانيني 
�ليييربوتيييوكيييول  ييييحيييرتميييو�  مل  �إذ� 
م�شممة  �لآلية  وهذه  �لأيرلندي، 
مييييع �لأوروبيييييييييييييني لييتييجيينييب عييييودة 
بعد  �لبلدين  بييني  �ملييادييية  �حليييدود 

�لربيك�شيت. »
�تفاقية  دون  �لحتيييياد  تيييرك  �إن     
جتارية، من وجهة نظر �قت�شادية، 
بالن�شبة  لييلييغيياييية  حيي�ييشييا�ييس  �أميييييير 
ليييكييين دون  �ملييييتييييحييييدة.  لييلييمييمييلييكيية 
لبوري�س  �ملر�آة  �ل�شخ�شية  تر�مب، 
�لأطل�شي،  ور�ء  مييييا  جيييونييي�يييشيييون 
�تفاق  دون  �لييربيييكيي�ييشيييييت  �ييشيييييكييون 
لرئي�س  بيياليينيي�ييشييبيية  �ييشييعييوبيية  �أكييييرث 

بلدية لندن �ل�شابق.

�لربيك�صيت، �صر�عات �لنفوذ، و�صخط:

بريطانيا: بوري�س جون�سون على كر�سي هزاز...!
ا للربيك�صيت بانتخاب جو بايدن، من �أ�صول �إيرلندية، يو�جه رئي�ض �لوزر�ء معار�صً

تفوق زعيم 
ح��������������زب 
على  �لعمل 
ب����وري���������ض 
ج��ون�����ص��ون 
ل�����ل�����م�����رة 
�لأوىل منذ 
و�صوله �إىل 
د�ون���ي���ن���غ 
�����ص����رتي����ت

»���ص��ت��ارم��ر 
����������ص���������د 
���ص��ون��اك«، 
�أن  مي���ك���ن 
يكون مل�صق 
�مل����ع����رك����ة 
�ل���ق���ادم���ة 
ب���ن ح��زب 
�ل����ع����م����ال 
و�ملحافظن

قد تاأتي ر�سا�سة الرحمة من ري�سي �سوناك, وزير القت�ساد الأكرث �سعبية منذ ال�سبعينات

يل كاين مت�شدد �خر يرحل

جون�شون يف �لز�وية

مغادرة �لعقل �ملفكر دومينيك كامينغز

ري�شي �شوناك �خلليفة �ملحتمل

ب�صاأن  �ملفاو�صات       
�لتجارية  �لعالقات 
بن  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة 
و�لحت��اد �لأوروب��ي 
يو�جه  كما  تتاأرجح، 
جون�صون  ب��وري�����ض 
عالقته  يف  �صعوبة 

ب�صعبه.

•• الفجر –خرية ال�سيباين

�أملانيا ب�صخرية: »�جلميلة �لنائمة بانتظار قبلة« تنع�صها

انتقادات للدول الدائمة الع�سوية يف جمل�س الأمن 
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

�لد�ئمة  �خلييميي�ييس  �ليييييدول  تييعيير�ييشييت 
�لع�شوية يف جمل�س �لأمن لنتقاد�ت 
خالل جل�شة نقا�س نظمتها �جلمعية 
�لعامة لالأمم �ملتحدة حول م�شتقبل 
“م�شاحلها  ت�شلها  �لتي  �لهيئة  هذه 

بوزكري  فولكان  �ملتحدة  لييالأمم  �لعامة  �جلمعية  رئي�س  وقييال  �ملت�شاربة«. 
“�ملجل�س ف�شل يف منا�شبات عدة يف حتمل م�شوؤوليته يف �حلفاظ على �ل�شلم 

و�لأمن �لدوليني” دون �إعطاء �أمثلة ملمو�شة.
و�أ�شاف �لوزير �لرتكي �ل�شابق “�مل�شالح �ملت�شاربة لأع�شائه و�ل�شتخد�م 

�ملتكرر حلق �لنق�س، حد� من فعالية جمل�س �لأمن«.
و�لدول �خلم�س �لد�ئمة �لع�شوية متلك وحدها حق �لفيتو وهي �لوليات 

�ملتحدة ورو�شيا وبريطانيا وفرن�شا و�ل�شني و�ململكة �ملتحدة.
وت�شاف هذه �لنتقاد�ت �ملوجهة �إىل هيئة مل تخ�شع لالإ�شالح منذ عقود، 
مقابلة  يف  ر�أى  �لييذي  ماكرون  �إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  �نتقاد�ت  �إىل 
“مل يعد ينتج حلول  “لو غر�ن كونتينان” �أن �ملجل�س  �لثنني مع جملة 

مفيدة«.
ف�شل  �إحليياحييا،  �لأكييرث  �لإن�شانية  �لأزميييات  بع�س  يف  “حتى  بوزكري  وتابع 
�نتكا�شة  وهييذه  �ملنا�شب.  �لوقت  ويف  منا�شبة  ��شتجابة  توفري  يف  �ملجل�س 
لبناء عامل  �مل�شرتكة  �ملتحدة وجهودنا  �لتاأ�شي�شية لالأمم  للمبادئ  خطرة 
�إىل  حاجة  يف  �ملتحدة  �لأمم  كانت  “�إذ�  �أنييه  على  و�شدد  �ل�شالم«.  ي�شوده 
�أميير حتمي ويف  �لأميين  �إ�شالح جمل�س  �أن  �لو��شح  �أعمق، فمن  �إ�شالحات 

�ىل  �مليييوؤديييية  “�لأفكار  �إف�شتيحنيفا 
�لد�ئمة  �لييييييدول  �ييشييالحيييييات  تييياآكيييل 
�لع�شوية يف جمل�س �لأمن ول �شيما 
و�أ�شافت  حق �لفيتو، غري مقبولة”. 
و�لتهديد  �لييفيييييتييو  �إىل  �لييلييجييوء  �أن 
�ملتحدة  �لأمم  “جنب  با�شتخد�مه 
يف مر�ت كثرية �خلو�س يف مغامر�ت 
م�شبوهة«. و�أ�شارت بريطانيا �إىل �أنها مل ت�شتخدم حق �لفيتو “منذ �لعام 
بلد� من   25 تاأييدها ملجل�س ي�شم  �أعربت فرن�شا عن  يف حني   ”1989
“مو�شوع  �أنييه  لييدول جديدة معتربة  �لفيتو  ر�أيييا مبنح حق  �أن تبدي  دون 

ح�شا�س«.
للدول  به  �ملبالغ  “بالتمثيل  جييون من جهته  جييان  �ل�شيني  �ل�شفري  ونييدد 
ول�شيما  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  لييلييدول  �أكييرب  وجييود  �إىل  د�عيييييا  �ملتطورة” 
�لإفريقية منها. وقال “�أكرث من �شتني دولة مل تكن يوما ع�شو� يف جمل�س 
�لأمن وبع�س �لدول �ل�شغرية ل تتمكن من �مل�شاركة فيه �إل كل خم�شني 
�لذي لديه �شالحية فر�س عقوبات  �لدويل  �لأمن  �شنة«. وي�شم جمل�س 
دولية و�للجوء �إىل �لقوة يف �لعامل، 15 ع�شو�. فاإىل جانب �لدول �خلم�س 
�لد�ئمة �لع�شوية، ي�شم 10 دول غري د�ئمة ت�شارك فيه لولية من �شنتني 

ويجدد ن�شفها كل �شنة.
�لنائمة  “�جلميلة  �إنيييه  قييائييليية  ب�شخرية  �لأميييين  جمل�س  �أملييانيييييا  وو�ييشييفييت 
�إىل  و�أملانيا مر�شحة ملقعد د�ئم يف جمل�س �لأمن  تنع�شها.  بانتظار قبلة” 
جانب �لرب�زيل و�ليابان و�لهند. وت�شعى �إفريقيا يف �ملقابل للح�شول على 

مقعدين دون �أن حتدد حتى �لآن َمْن �شي�شغلهما.

وبيياء كوفيد-19، عقد  نف�شه �شعب و�ييشييروري«. ومنذ بدء تف�شي  �لوقت 
جمل�س �لأمن عدد� قليال من �لجتماعات �ملكر�شة ملكافحة �لفريو�س.

و��شتغرق �لأمر �أكرث من ثالثة �أ�شهر للتغلب على �خلالفات بني �لوليات 
�ملتحدة و�ل�شني لإمر�ر قر�ر يف �لأول من متوز/يوليو يدعو �إىل مزيد من 
�لتعاون �لدويل ويدعم دعوة �لأمني �لعام �إىل وقف �إطالق �لنار يف �لبلد�ن 

�لتي ت�شهد نز�عات لت�شهيل مكافحة �لفريو�س.
وخالل �ملناق�شات، تطرقت �لدول �لأع�شاء يف �لأمم �ملتحدة �لبالغ عددها 
�لأمن  جمل�س  تو�شيع  عن  ف�شال  �لفيتو  حق  ��شتخد�م  م�شاألة  �إىل   193
با�شتئناف  �لتي ل تب�شر  �لعميقة  ومتثيله �لإقليمي. و��شتمرت �خلالفات 

�إيجابي للمحادثات �جلارية منذ 13 عاما حول �إ�شالح هذه �لهيئة.
و�عتربت �جلز�ئر �أن كل ع�شو جديد يف جمل�س مو�شع ينبغي �أن يح�شل 
على حق �لفيتو. �إل �أن �لوليات �ملتحدة ورو�شيا �لتي ��شتخدمت هذ� �حلق 

15 مرة منذ �لعام 2011 يف �مللف �ل�شوري وحده، تعار�شان ذلك.
وقال �لدبلوما�شي �لأمريكي نغوي نغوي “تبقى �لوليات �ملتحدة منفتحة 
و�أو�شح ممثل �أكرب دولة م�شاهمة يف  على تو�شيع معتدل ملجل�س �لأمن”. 
�لفيتو  حق  تعديل  دون  من  ذلييك  يتم  �أن  “يجب  �لدولية  �ملنظمة  متويل 
�آنا  �ملييتييحييدة  �لأمم  �إىل  �لييرو�ييشييي  �ل�شفري  ميي�ييشيياعييدة  وقييالييت  تييو�ييشيييييعييه«.  �و 

 جون�سون: نقل �سالحيات من بريطانيا اإىل ا�سكتلندا »كارثة« 
•• لندن-رويرتز

من  �شالحيات  نقل  جون�شون  بوري�س  �لربيطاين  �ليييوزر�ء  رئي�س  و�شف 
موقف  يعزز  تعليق  يف  “كارثة”،  كييان  بيياأنييه  ��شكتلند�  �إىل  بييالده  حكومة 
�لقوميني يف ��شكتلند� �ملطالبني باإجر�ء ��شتفتاء ت�شري ��شتطالعات �لر�أي 
تربط  �لتي  �لو�شائج  وكانت  هدفهم.  فيه  يحققو�  �أن  �ملمكن  من  �أن  �إىل 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت �خلم�س  �ملتحدة قد تعر�شت لتوتر �شديد خالل  �ململكة 
بفعل خروج بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي و�أ�شلوب �حلكومة يف �لت�شدي 
�لآونيية �لأخرية  ��شتطالعا للر�أي يف   14 �أ�شار  جلائحة كوفيد-19. وقد 
�إىل �أن �أغلبية �ل�شكتلنديني يوؤيدون �لآن �ل�شتقالل. ونقلت و�شائل �إعالم 
�شمال  من  نييو�ب  مع  �جلمعة  يييوم  بالفيديو  مكاملة  يف  قوله  جون�شون  عن 
�جنلرت� من مقر حزب �ملحافظني �إن ت�شليم �ل�شالحيات �لذي طبقه توين 

بلري رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق كان “�أكرب �أخطائه” و”كارثة«.
و�أ�شاف �أنه ل يرى د�عيا ملنح حكومة ��شكتلند� �شبه �لذ�تية وبرملانها �لذي 
�شلطات  �أي  لال�شتقالل  �ملوؤيد  �ل�شكتلندي  �لقومي  �حلزب  عليه  ي�شيطر 

�أخرى بالإ�شافة �إىل ما لديها من �شالحيات �لآن.
و�نتهزت  �لييييوزر�ء.  رئي�س  مكتب  عيين  �لت�شريحات  لهذه  نفي  ي�شدر  ومل 
وقالت  �لفر�شة  �حلييزب  وزعيمة  ��شكتلند�  وزر�ء  رئي�شة  �شتريجن  نيكول 
�إن �لت�شريحات �لعلنية من جانب �ملحافظني عن تاأييد نقل �ل�شالحيات 
حلماية  �لوحيد  �ل�شبيل  هو  �ل�شتقالل  �أن  و�أ�شافت  بالزدو�جية.  توحي 

�لربملان �ل�شكتلندي وتقويته.
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عربي ودويل

 �أوقف ثالثة م�شتبه فيهم على خلفية �شلوعهم �ملفرت�س يف عملية 
خالل  �أملانيا  �شرق  يف  دري�شدن  يف  متحف  لها  تعر�س  لفتة  �شطو 
تاريخية  �شرقة حلّي  و�أ�شفرت عن   2019 �لثاين-نوفمرب  ت�شرين 

ل تقدر بثمن، على ما �أعلنت �لنيابة �لعامة.
و�أو�شحت �لنيابة �لعامة و�ل�شرطة يف بيان �أن “�شبهات قوية” حتوم 
�لأملانية،  �جلن�شية  ميين  وهييم  �ملييوقييوفييني  �لثالثة  �لأ�ييشييخييا�ييس  حييول 
يف  غيفولبه  غروني�س  متحف  على  �ل�شطو  يف  �مل�شاركة  خلفية  على 
18 مد�همة  �أن  دري�شدن قبل عام. و�أ�شارت �ل�شلطات �ملخت�شة �إىل 
برلني، يف  حاليا، خ�شو�شا يف  جتري  ومركبات”  ومر�ئب  لي”�شقق 

حماولة ل�شرتجاع �لقطع �مل�شروقة خالل هذه �لعملية.
ت�شهدها  �لتي  �لعملية  هييذه  يف  �شرطيا   1638 �ل�شلطات  وجييّنييدت 
ت�شرين  نهاية  �لعملية  ووقييعييت  �لييبيييييان.  وفييق  عيييدة،  �أملييانييييية  مناطق 
حو�ىل  على  خاللها  �مليينييفييذون  و��شتحوذ   2019 �لثاين-نوفمرب 
من  قطعة  بينها  �ملييا�ييشييات  “مئات”  �ملييجييمييوع  يف  ت�شم  قطع  ع�شرة 
�مل�شروقات  �أن  �أعلنت  قد  �لأمليياين  �ملتحف  �إد�رة  وكانت  49 قري�طا. 
�لل�شو�س  وكييان  بثمن«.  تقدر  “ل  وثقافية  تاريخية  قيمة  ترتدي 
قد �قتحمو� �ملتحف يف �ل�شاعات �لأوىل من �ل�شباح وقطعو� �لتيار 
بق�شبان  حممية  نافذة  �قتحام  قبل  عنه  جزئي  ب�شكل  �لكهربائي 
حديد، وخرجو� بعد ب�شع دقائق بغّلة �شخمة بينها قطع من �لقرن 

�لثامن ع�شر ومئات �حللي و�لأحجار �لكرمية.
 

نّددت  �لييتييي  “مايكرو�شوفت”  �شركة  �تييهييامييات  �أميي�ييس  رو�شيا  رف�شت 
�أو  حكومّية  “جمموعات  �شّنتها  �إلكرتونّية  بهجمات  �ملا�شي  �لأ�شبوع 
رو�شّية وكورّية �شمالّية �شّد �شركات �لأدوية �ل�شاعية  �شبه حكومّية” 
�إىل �إيجاد لقاح لفريو�س كورونا �مل�شتجّد. وقال نائب وزير �خلارجية 
�لرو�شي �شريغي ريابكوف لوكالة �أنباء “ريا نوفو�شتي” �حلكومية �إن 
هذه �لتهامات “�أ�شبحت معيار�ً للحياة، نوعاً من نهج �شيا�شي تخ�شع 
له جهات عدة من بينها جمموعات تكنولوجيا �ملعلومات يف �لوليات 
�ملتحدة«. و�أكد نائب رئي�س مايكرو�شوفت �مل�شوؤول عن �لأمن توم بريت 
�جلمعة يف من�شور على مدّونة ن�شرته �شركة مايكرو�شوفت، �أن �ملجموعة 
�لأمريكية �كت�شفت يف �لأ�شهر �لأخرية “هجمات �إلكرتونّية م�شدرها 
ثالث جمموعات حكومّية �أو �شبه حكومية ت�شتهدف �شبع �شركات ر�ئدة 
ُت�شارك مبا�شرًة يف �لبحث عن لقاحات وعالج جلائحة كوفيد-19«. 
“زنك”  وجمموعَتي  �لرو�شّية  “�شرتونتيوم”  جمموعة  �أّن  و�أ�شاف 
و”�شرييوم” �لكورّيتني �ل�شمالّيتني، هي م�شدر تلك �لهجمات. و�أ�شار 
�أكرب من  �إلكرتونية  بعدد هجمات  رو�شيا م�شتهدفة  �أن  �إىل  ريابكوف 
�ّتهمت  �أن  ملايكرو�شوفت  و�شبق  بييهييا«.  �تهامنا  “يحاولون  �لتي  تلك 
معنّية  منّظمة   200 ميين  �أكييرث  مبهاجمة  �لرو�شّية  “�شرتونتيوم” 

بالنتخابات �لرئا�شّية �لأمريكّية لعام 2020.
 

توماين  �أميييادو  �ل�شابق  لرئي�شها  جيينييازة وطنية  �أميي�ييس  مييايل  �أقييامييت 
تيييوري �ليييذي تيييويف �لأ�ييشييبييوع �ملييا�ييشييي و�رتييبييط ��ييشييمييه بييالنييتييقييال �إىل 
ل  �لتي  �لأمنية  �ل�شطر�بات  ببد�ية  ا  �أي�شً ولكن  �لدميوقر�طية 
نع�س  يف  �ل�شابق  �لرئي�س  جثمان  نقل  ومت  ت�شهدها.  �لييبييالد  تييز�ل 
�شاحة  و�شط  �إىل  ببطء  جنود  �شتة  يحمله  �لوطني  بالعلم  مغطى 
فر�ن�س  وكالة  مر��شل  �أفيياد  ما  وفق  باماكو،  يف  �لع�شكرية  �لهند�شة 
بر�س. وتويف �لرئي�س �ملايل �ل�شابق �لذي تر�أ�س هذ� �لبلد �لإفريقي 
بني 2002 و2012 قبل �أن يطيح به �نقالب ع�شكري، ليل �لثنني 
�لثالثاء عن 72 عاما يف تركيا �إىل حيث نقل لأ�شباب �شحية. و�عيد 
جثمانه �إىل �لبالد �ل�شبت على منت طائرة رئا�شية. وح�شر �لعديد 
من �ل�شخ�شيات �ملالية بينها �لرئي�س �لنتقايل باه ند�و، وهو �شابط 
�شابق، و�لرجل �لقوي يف �ملجل�س �لع�شكري �لكولونيل ع�شيمي غوتا، 
و�لرئي�س  �آب-�أغ�شط�س   18 �نقالب  وقائد  �حلييايل  �لرئي�س  نائب 
�ل�شابق �ألفا عمر كوناري، �جلنازة من من�شة �ل�شرف، بح�شب �مل�شدر 
عن  وممثلون  بي�شاو  وغينيا  �لنيجر  وزر�ء  رئي�شا  ح�شر  كما  ذ�تييه. 
�ملر��شم  �ل�شابق كلمة خالل  �لرئي�س  �بنة  و�ألقت  �ملنطقة.  حكومات 
�لتي كان من �ملقرر �أن تختتم با�شتعر��س للقو�ت �لربية و�جلوية، 

بح�شب �لربنامج �لذي �أعلنه �مل�شوؤول عن �ملر��شم.

عوا�سم

برلني

مو�سكو

باماكو

 قيود �سارمة جديدة يف اأمريكا ب�سبب كوفيد-19 
•• وا�سنطن-رويرتز

جديدة  �شارمة  قيود�  كبرية  �أمريكية  وليييات  وعييدة  فيالدلفيا  مدينة  �أعلنت 
على �لتجمعات و�لن�شاط �لتجاري للحد من �نت�شار فريو�س كورونا �لذي يهدد 
ب�شحق �أنظمة �لرعاية �ل�شحية وقتل �آلف �آخرين يف �لأ�شابيع �ملقبلة. و�ن�شمت 
نيوجريزي وكاليفورنيا و�أوهايو و�أكرب مدينة يف بن�شلفانيا �إىل قائمة متز�يدة 
�إجيير�ء�ت �شارمة تهدف �إىل �حلد من �رتفاع  �أعييادت فر�س  من �لوليات �لتي 
عدد �لإ�شابات بفريو�س كورونا بعدما تر�جعت يف فرتة �ل�شيف. ويحذر خرب�ء 
�ل�شحة من �أن مو�شم �ل�شفر يف �لعطالت �لقادمة مع �لطق�س �لبارد �شيوؤديان 
�إىل زيادة �لإ�شابات �إذ من �ملرجح �أن يتجمع �لنا�س يف �أماكن مغلقة. وحتى يوم 
�مل�شت�شفيات من كوفيد- �لعالج يف  �أمريكي  �ألف   70 �أكرث من  يتلقى  �لثنني 

19، وهو �أكرب عدد على �لإطالق منذ بدء �جلائحة، بح�شب �إح�شاء رويرتز.
يوم  11 مليونا  �لآن  �ملتحدة حتى  �لوليات  �ملوؤكدة يف  �لإ�شابات  وجتيياوز عدد 
�لثنني، وذلك بعد �أكرث قليال من �أ�شبوع على جتاوز ع�شرة ماليني حالة. ويف 
و�حييدة من �أكييرث �لإجييير�ء�ت �شر�مة ملو�جهة �لأزميية �لتي تلوح يف �لأفييق، �أمر 
�أي  يف  عدد  باأي  �لد�خلية  “�لتجمعات  بحظر  �لثنني  يوم  فيالدلفيا  م�شوؤولو 
م�شوؤول  وقييال  �شويا.  يعي�شون  �لذين  �لأفيير�د  با�شتثناء  �أو خا�س”،  عام  مكان، 
هذ�  ملنع  بحاجة  “نحن  �شحفي  مييوؤمتيير  يف  فييياريل  تييومييا�ييس  باملدينة  �ل�شحة 
�ملعدل �حلايل  �أن  فيياريل  و�أ�شاف  �آخيير«.  �إىل  �لفريو�س من �لنتقال من منزل 
طاقة  لأق�شى  �مل�شت�شفيات  ف�شت�شل  ��شتمر،  �إذ�  لالإ�شابات  “�ملت�شارع”  للنمو 
بن�شلفانيا  �أكييرب مدينة يف  �ألييف �شخ�س يف  �أكييرث من  ��شتيعابية لها وقد ميوت 

خالل �لأ�شابيع �ل�شتة �ملقبلة.

بوليتيكو: لقاحا »موديرنا« و»فايزر« يغريان قواعد اللعبة

اأملانيا »على ثقة« بحل ميزاينة الحتاد الأوروبي مريكل تقول اإنها منزعجة من اجلائحة يف برلني 
 •• برلني-اأ ف ب

�أعرب وزير �خلارجية �لأملاين هايكو ما�س �أم�س عن ثقته بالتو�شل �إىل حل �شريع حلل م�شكلة تعطيل 
ميز�نية �لحتاد �لأوروبي وخطة �لنعا�س �لقت�شادي �لو��شعة رغم �لرف�س �ملجري و�لبولندي.

“يف  �لأوروبيييي يف موؤمتر �شحايف  رئا�شة �لحتيياد  �ل�شنة  نهاية  بييالده حتى  �لييذي تتوىل  و�أو�ييشييح ما�س 
“�أملانيا ب�شفتها  �إىل حل«. و�أ�شاف  �ملعنية للتو�شل  �ملقبلة �شنجل�س مع كل �لأطيير�ف  �ل�شاعات و�لأيييام 
ونحن  وبولند�  �ملجر  رف�س  بعد  حييل  �إيييجيياد  عيين  جزئيا  م�شوؤولة  ر�هيينييا  �لأوروبييييي(  )لييالحتيياد  رئي�شة 
م�شوؤولون �أي�شا يف �إطار دورنا كمي�شرين لهذه �لعملية«. و�أكد “�أنا على ثقة باأننا �شنتو�شل �إىل حل )..( 
ولأن �لكثري من �لأمو�ل على �ملحك و�لكثري من �لدول يف �لحتاد �لأوروبي بحاجة ما�شة �إليها، ل نحتاج 
�إىل حل فح�شب بل �إىل حل �شريع«. وعطلت بود�ب�شت وو�ر�شو �لثنني ميز�نية �لحتاد �لأوروبي وخطة 
�لنعا�س �لو��شعة �لتي �أقرتها �لدول �لأع�شاء بعد خما�س �شعب يف متوز/يوليو، ما �دى �إىل �أزمة د�خل 
دول  ت�شمح بحرمان  �آلية  �لبلد�ن  ويعار�س  �لثانية من جائحة كوفيد-19.  �ملوجة  �لحتيياد يف خ�شم 

متهمة بانتهاك دولة �لقانون )��شتقالل �لق�شاء و�حرت�م �لقوق �لأ�شا�شية( من �أمو�ل �أوروبية.

•• وا�سنطن-وكاالت

�لذي  �لكبري  �لنق�شام  على  تعليقاً 
و�لذي  �لأمييريييكييي  �ملجتمع  يعي�شه 
�لرئا�شية  �لنيييتيييخيييابيييات  يف  جتييلييى 
�لأخرية، توقيييييييع كبييييييير �لباحثني يف 
و�أفريقيا  �لأو�شط  �ل�شيرق  در��شييييات 
�شتيفن كوك تفكك �لوليات �ملتحدة 
�أن �لأمر  على غر�ر �لعر�ق، معترب�ً 
�لييبييلييدييين، هو  �مليي�ييشييرتك بييني �شعبي 

�شياع �لهوية.
و�أ�ييييشييييار كييييوك، يف مييقييال مييطييول يف 
�إىل  بولي�شي”،  “فورين  جمييليية 
عييليييييهييا يف كل  �ملُيييتييينيييازع  �لييهييوييية  �أن 
تييتييجييّلييى يف  �ليي�ييشييرق �لأو�ييييشييييط  دول 
و�لعنف،  �ليي�ييشيييييا�ييشييي،  �ل�يييشيييطييير�ب 
�لتنازع  هييذ�  و�أن  �لأهييلييي،  و�ل�شر�ع 
وغريه  �ليييعييير�ق  يف  �مل�شكلة  لييب  هييو 
�أن  �إىل  ميي�ييشييري�ً  �مليينييطييقيية،  دول  ميين 
�لأمييريييكيييييني لييييي�ييشييو� يف مييينييياأى عن 
هذ� �مل�شري، نظر�ً لالنق�شام �لكبري 
بني مّوناتهم �لعرقية و�لجتماعية 

حتى  �أو  �حليييييييو�ر،  عييين  ولييعييجييزهييم 
م�شرتكة،  هوية  ت�شكيل  يف  �لرغبة 
ُيعاين  �لييييييذي  �ليييظيييليييم  �إىل  نييييظيييير�ً 
و�لن�شاء  و�ملييهيياجييرون  �ملييلييّونييون  منه 

وغريهم.
�لرئي�س  �أن  �ليييكييياتيييب  و��ييييشييييتييييدرك 
دونالد تر�مب عمق �نق�شام �ملجتمع 
�لأمييييريييييكييييي يف �لأعييييييييييو�م �لأربييييعيييية 

�ملا�شية.

�لتفّكك �لقومي
وبييييد�أ كيييوك مييقييالييه بييعييبييارة �شادمة 
�أن يفقد بلد ما  �أنه مبجرد  مفادها 
ُي�شبح  �لوطنية،  بهويته  �إح�شا�شه 
�أمر�ً  �لأغييلييب  على  �لييقييومييي  تفّككه 

غري م�شتبعد.
�أنييه يف زيييارة �شابقة له  و�شرح كييوك 
لل�شليمانية يف �لعر�ق، �لتقى بطالب 
�أكر�د، و�شاألهم عن �لأفكار، و�ملبادئ، 
�لتي  �لوطنية  و�لييرو�ييية  و�لييتيياريييخ، 
�جلامعات  طييالب  مييع  يتقا�شمونها 
يف بغد�د �أو �لب�شرة؟ فاأجابو� ب�شكل 

جماعي: “ل �شيء«.
و�أبيييييييدى كييييوك دهيي�ييشييتييه مييين جيييو�ب 
يتمكن  �إذ� مل  �أنييه  �لطالب، معترب�ً 
�لتييييييفيييييياق على  مييييين  �لييييعيييير�قيييييييييون 
جمييمييوعيية ُميي�ييشييرتكيية مييين �لأفيييكيييار 
حول ما يعنيه �أن تكون عر�قياً، فاإن 
بقائها  يف  يتلخ�س  �لييبييالد  م�شري 
مُيكن  ل  �شديد  �نييهيييييار  يف  �مل�شتمر 

�ل�شفاء منه.

�أوجه ت�صابه
�أوجه ت�شابه  �أن هناك  و�أ�شاف كوك 
�لأمريكيني  تفكري  طييرق  يف  ُمقلقة 
�ل�شليمانية  يف  �إليييييهييم  حتييدث  وميين 
عييانييو� عو�قب  و�لييذييين  بلدهم،  عيين 
وخيمة نتيجة عجزهم عن �لتفاق 
عر�قياً،  تييكييون  �أن  يييعيينيييييه  ميييا  عييلييى 
لدى  نف�شها  �لفكرة  رف�س  لييدرجيية 

�لعديد من �لأكر�د.
كبرية  �أعييييييييد�د�ً  �أن  كييوك  و�أو�شييييح 
من �لأمريكيني “مُيكن �أن يّتفقيييييييو� 
للدولة  �لييتيياأ�ييشييييي�ييشييييية  �لييييييروح  عييلييى 

نرتييييِق  مل  لو  حتى  باأنه،  و�ل�شيييييييعور 
ذلك  مييع  فاإننيييييا  �ليييييروح،  تييلييك  �إىل 

ن�شيييييعى جاهدين لتحقيقها«.
هوية وطنية م�صرتكة؟

�أنه على مدى �ل�شنو�ت  �أجيياب كوك 
�لأربع �ملا�شية ك�شف �لرئي�س دونالد 
تر�مب جو�نب يف �ملجتمع �لأمريكي 
زرعيييت �ليي�ييشييك يف ذهيينييه عيين �لأمييير، 
�لقومية  �لرو�ية  تكن  “مل  م�شيفاً 
�شورها  �لتي  مثل  ُم�شرقة  لأمريكا 
برنامج  يف  ريييغييان  رونييالييد  �لرئي�س 
�لإعمار  فاإعادة  �أمريكا.  يف  �ل�شباح 
�لهجرة  �شيا�شات  تييز�ل  ول  ف�شلت، 
�لأمريكية �حلالية و�شمة عار على 

جبني �لبالد«.
و�أ�شاف كوك �أنه “رغم �لنجاح �ملُلهم 
�لذي حققته نائب �لرئي�س �ملُنتخب 
كامال هاري�س، ل تز�ل �لأمريكيات 
يييتييقييا�ييشييني �أجييييييور�ً ميينييخييفيي�ييشيية، ول 
ما  وغالباً  كييثييري�ً،  �أنف�شهن  ُيييقييَدرن 
يتعر�شن ل�شوء �ملعاملة يف كثري من 

جمالت �حلياة �لأمريكية«.

�أ�شد �شر�مة يف �جتماع مع زعماء  فر�س قيود 
من  للغاية  منزعجة  �أنها  و�أ�شافت   . �لوليات 
�لنييتيي�ييشييار غيييري �ملييحييكييوم لييلييفييريو�ييس يف بع�س 

�ملناطق ومنها �لعا�شمة برلني.
وقالت يف لقاء لرجال �لأعمال نظمته �شحيفة 
مل  �لإ�شابات  “�أعد�د  ت�شايتوجن  دويت�شه  �شود 
تعد تزيد ب�شكل هائل لكنها ما ز�لت �أعلى من 
�لختالط،  تقليل  علينا  يتعني  للك  �لييييالزم. 

تقليل �لختالط، تقليل �لختالط«.
روبييرت كوخ لالأمر��س  بيانات معهد  و�أظهرت 
�ملييعييدييية �ليييييييوم �لييثييالثيياء �رتيييفييياع عيييدد حالت 

يف  كورونا  بفريو�س  �ملوؤكدة  �جلديدة  �لإ�شابة 
�أملانيا 14419 حالة يف �لأربع و�لع�شرين �شاعة 

�ملا�شية لي�شل �لإجمايل �إىل 815746.
وفاة  حيياليية   267 ت�شجيل  �لييبيييييانييات  وك�شفت 
جييييديييييدة ممييييا ييييرفيييع �لييييعييييدد �لإجيييييميييييايل �إىل 
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باملئة من  30 و40  �إن ما بني  وقالت مريكل 
�لأملان معر�شون لالإ�شابة بالفريو�س وبخا�شة 

كبار �ل�شن و�أ�شحاب �لأمر��س �ملزمنة.
�حلل  هييو  �جلائحة  على  “�ل�شيطرة  و�أ�ييشييافييت 

�لأف�شل لالقت�شاد كذلك«.

•• برلني-رويرتز

�أم�س  مريكل  �أجنيال  �لأملانية  �مل�شت�شارة  قالت 
�أملييانيييييا ميييا ز�ل  �إن و�ييشييع فيييريو�يييس كيييورونيييا يف 
خطري� للغاية رغيييييم �أن �لأعد�د ل تزيد ب�شرعة 

كبرية.
�أرجاأ زعماء  �أن  وجاءت ت�شريحات مريكل بعد 
�ملزيد  �تخاذ  قيير�ر  �حتاديون  وزعماء  �لوليات 
ملكافحة �جلائحة  �لييعييام  �لييعييزل  �إجييييير�ء�ت  ميين 

حتى 25 نوفمرب ت�شرين �لثاين.
على  �لتفاق  تف�شل  كانت  �إنها  مريكل  وقالت 

يف  �أورمييوهييلييي  و�ييشيياره  برينان  زكييياري  �ل�شحافيان  علق 
�لأمريكية  “بوليتيكو”  جملة  مبوقع  م�شرتك  مقال 
لقاح  �إىل  �لييتييو�ييشييل  “موديرنا”  �ييشييركيية  �إعيييييالن  عييلييى 
من  �لأخييرية  �ملر�حل  ح�شب   90% تفوق  بن�شبة  فعال 
من  �لثاين  هو  �لإجنييياز  هييذ�  �إن  قائلني  عليه،  �لتجارب 
�ملا�شي،  �لأ�شبوع  يف  “فايزر”  �شركة  �إعييالن  بعد  نوعه، 
�لعمل  �أن  رغم  �للعبة،  قو�عد  يف  تغيري�ً  معاً  وي�شكالن 

�ل�شاق مل ينتِه بعد. 
 ول تييييييييز�ل �حلكومييييييييات وم�شنعيييييييي �للقاحيات يف مرحلة 
و�إذ� كان  �لأوىل،  �لتخمني عن طريقة توزيع �جلرعات 
�إنتيييييييياج بكميات تلبي �لطلب �لعاملي �لو��شع،  ميكن �شخ 
على �لأقييييل يف �لوليات �ملتحدة، ومناق�شة كيفية �لتغلب 

على تياٍر متناٍم يرتدد يف تقبل فكرة �للقاح.

م�صاكل مقبولة
�إذ�  هييذه م�شاكل مقبولة  �إن  ذلييك، يقول �خلييرب�ء  ومييع 
�أقييل ميين عييام بعد  �أنييتييج يف  �أن �للقاح  �أخييذنييا يف �لعتبار 
�ييشييد مر�س  �لأوىل  �جلييرعيية  �أن  عييلييميياً  �ليييوبييياء،  ظييهييور 
�لنكاف، �أو �أبو كعب، ��شتغرقت �أربعة �أعو�م من �لتجارب 

�إىل �ملو�فقة على ��شتخد�مها.
تربز  قد  �لفعالية  �أو  �ل�شالمة  من  خميياوف  وبا�شتثناء 
“موديرنا”  لقاحي  فيياإن مطوري  �لأخيييرية،  �للحظة  يف 
لال�شتخد�م  �إذن  على  للح�شول  يخططون  و”فايزر” 

�لطارئ من �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء هذ� �ل�شهر. 
�لتطعيم  يبد�أ  �أن  على  �لفيدير�لية  �حلكومة  وتر�هن 

بحلول �أو�ئل دي�شمرب -كانون �لأول �ملقبل.

و�أ�شاف “�لآن لدينا لقاحان فّعالن حقيقة. هذه فعاًل 
�أي  فيه،  نكون  �أن  نريد  �لييذي  �ملكان  نحو  جبارة  خطوة 
�لتي  �لإد�رة  و�شاعدت  �لييوبيياء«.  تف�شي  على  ن�شيطر  �أن 

ير�أ�شها فاوت�شي يف تطوير و�ختبار لقاح “موديرنا«.
�آخيييريييين على  لييقيياحييني  �أن هيينيياك  �إىل  �لييكيياتييبييان  و�أ�يييشيييار 
جون�شون”  �آنيييد  “جون�شون  �ييشييركييتييا  تييطييورهييمييا  �لأقييييل 

خطوة جبارة
بن�شبة  فيييّعيييال  لييقيياحييهييا  �أن  “موديرنا”  �إعيييييالن  وبييعييد 
مكافحة  عن  حكومي  م�شوؤول  �أعلى  قال   ،94% تفوق 
�لأمر��س �جلرثومية �ملعدية �لدكتور �أنطوين فاوت�شي 
ل�شبكة “�أن بي �شي” �لأمريكية للتلفزيون :”ل �أريد �أن 

��شتبق �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء، لكن �لبيانات مذهلة«.

من  �ليينييهييائييييية  �مليييير�حييييل  يف  وبييياتيييا  و”�آ�شرت�زينكا”، 
�لختبار�ت وميكن �أن يتو�شال �إىل نتائج هذه �ل�شنة.

“فايزر”  �إعييالن  وقبله  “موديرنا”،  �إعييالن  �أن  ولحظا 
�لأ�شبوع �ملا�شي عن فعالية لقاحها بن�شبة %90 ، ياأتيان 
�ملتحدة،  �لييوليييات  �لوباء يف  �نت�شار  فييرتة من  �أحلك  يف 
�لتي ت�شجل �لبالد �أكرث من مليون �إ�شابة �أ�شبوعياً، ما 
يوؤدي �إىل �زدحام �مل�شت�شفيات، ونحو 250 �ألف وفاة، يف 

ومل يظهر �لوباء موؤ�شر�ً على قرب �نح�شاره.

�نت�صار للعلم
و�أو�شح �لكاتبان �أن �لنتائج �لأولية للمرحلة �لثالثة، �لتي 
�أجرتها “موديرنا” على 30 �ألف متطوع، مل تر�جعها 
�إن  يقولون  �لباحثني  ولكن  علمية.  جملة  تن�شرها  �أو 
وقال  و�آمناً.  فعاًل جد�ً  كان  �للقاح  �أن  �لنتائج تفرت�س 
�خلبري يف �ملناعة بجامعة ييل �أكيكو �إيو��شاكي: “يجب 
لفت  ذلييك،  ومييع  للعلم«.  مهم  �نت�شار  هييذ�  نحتفل.  �أن 
�لكاتبان �إىل �أن  �خلرب�ء ل يز�لون يجهلون �لفرتة �لتي 
ول  بالفريو�س.  �لعدوى  فيها  متنع  �أن  للجرعة  ميكن 
يز�ل �أمام �مل�شنعني متابعة على �لأقل ن�شف متطوعيهم 
مدة �شهرين قبل ��شتخد�مه يف �حلالت �لطارئة، وكل 
�شركة م�شنعة �شتو��شل مر�قبة مناعة �مل�شابني لأ�شهر 
و�شنو�ت. ورغم �أن �للقاحات هي �لأدو�ت �لأكرث فعالية 
تق�شي  لن  لكنها  �لفريو�س،  ملكافحة  �لعامل  متناول  يف 
عليه فور�ً. ويقول مدير موؤ�ش�شة ييل لل�شحة �لعاملية: 
�إىل  �ليينييا�ييس  فيها  يحتاج  طويلة  فييرتة  هيينيياك  “�شتكون 

�لتقيد باإجر�ء�ت �لتباعد �لجتماعي«.

اأمريكا على خطى العراق...الهوية الوطنية يف خطر!

�عت�صام يلقى م�صاندة من عديد �ل�صخ�صيات �لوطنية

مو�سي: الأخطبوط الإخواين ب�سدد تطبيق �سيا�سة القر�ساوي
•• الفجر -تون�س

�لد�شتوري  �أعيي�ييشيياء يف �حليييزب  بيييد�أ 
�حلر، بقيادة رئي�شة �حلييزب، عبري 
�عت�شاما  �لثيينييني،  م�شاء  مييو�ييشييي، 
�لعاملي  �لحتيياد  �أمييام مقر  مفتوحا 
تون�س،  فييييرع   - �مليي�ييشييلييمييني  لييعييلييميياء 
�ملنظمة،  هييييذه  بيييطيييرد  لييلييمييطييالييبيية 
�لعاملية  للحركة  تابعة  “باعتبارها 
لالإخو�ن �مل�شلمني” ولأن وجود هذ� 
ملبادئ  “مناق�س  �لييبييالد  يف  �لييفييرع 
�لنظام باجلمهوري و�لدميقر�طي 
�لتمويل  جلييلييب  مييي�يييشيييدر�  ومييييثيييل 
حد  عييلييى  �شرعية”،  غيييري  بييطييرق 
مييا �ييشييرحييت بييه مييو�ييشييي، وميييا ردده 

�أع�شاء يف حزبها من �شعار�ت. 

�لد�شتوري  �حليييزب  رئي�شة  وقييالييت 
�أن�شار  �أميييام  �ألقتها  كلمة  يف  �حليير 
�ملو�طنني  من  غفري  وجمع  حزبها 
مبوقع �لعت�شام ب�شارع خري �لدين 
�أن �لعت�شام لقي  بالعا�شمة،  با�شا 
�ل�شخ�شيات  عييديييد  ميين  ميي�ييشييانييدة 
�ل�شخ�شيات  هيييذه  و�أن  �لييوطيينييييية، 
عيييربت عيين عييزمييهييا �مليي�ييشيياركيية فيه، 
خمتلف  بيييني  �ليييوحيييدة  �إىل  د�عييييييية 
�لأطيير�ف حول م�شرتك ميكن من 
حماية �لبالد ونظامها �جلمهوري 
�مل�شلمني  �لإخيييييييييو�ن  تيينييظيييييم  ميييين 
�لحتييياد، ح�شب  هييذ�  مثل  وهياكله 

تعبريها. 
للعمل  م�شتعد  حييزبييهييا  �أن  و�أكييييدت 
مع خمتلف �ل�شخ�شيات و�لأطر�ف 

للت�شدي  �مل�شرتك”  �أ�شا�س  “على 
�لييذي ميثله  “�خلطر  ب  �أ�شمته  ملا 
�مل�شلمني  لييعييلييميياء  �لييعيياملييي  �لحتيييياد 
�لتون�شية  �جلييييمييييهييييورييييية  عييييلييييى 
ونييظييامييهييا �لييتييعييليييييمييي و�ليييرتبيييوي 
و�قت�شادها  �لييدميييقيير�طييييية  وعييلييى 
باعتبار �لتمويالت �لتي ي�شتجلبها 
بطريقة  �لييبييالد  �إىل  �لتنظيم  هييذ� 

غري قانونية وغري �شفافة.« 
مييو�ييشييي �حلكومات  عييبييري  و�تييهييمييت 
تون�س  فرع  مع  بالتو�طوؤ  �ملتعاقبة 
�مل�شلمني  لعلماء  �لييعيياملييي  لييالحتيياد 
�ملالية  مبعامالته  معرفتها  “رغم 
�لقانونية،  وغيييري  �ليي�ييشييفييافيية  غيييري 
و��ييشييتييغيياللييهييا يف جيييو�نيييب ميينييهييا يف 
�أنيي�ييشييطيية دعيييائييييييية تييوجيييييهييييية غري 

مييتييالئييميية مييييع �لييينيييظيييام �ليييرتبيييوي 
جو�نب  ويف  �جلييمييهييوري،  �لتون�شي 
م�شرية  معلومة”،  غيييري  �أخييييييرى 
�إىل �أن حزبها طالب بنك �لزيتونة 
بن�شر  �لفرع  �لذي ميتلك ح�شابات 

ك�شوفاته �ملالية دون ��شتجابة. 
و�أكييدت عبري مو�شي، �ن حزبها لن 
يتخاذل �و يرت�جع عن �لدفاع على 

مدنية �لدولة.
�لخو�ين  �لأخييطييبييوط  �ن  وقييالييت، 
�لقر�شاوي  �شيا�شة  تطبيق  ب�شدد 
�لقطري،  �لييييرتكييييي  �ملييييحييييور  عييييرب 
بييتييهييدمي �لقييتيي�ييشيياد �لييوطيينييي، وفق 

قولها.
�لقر�شاوي”  “�حتاد  �ن  و�عتربت، 
و�لخييطييبييوط �لخييييو�ين يف تون�س 

يييعييمييل عيييليييى جيييعيييل تيييونييي�يييس جمرد 
“�يالة” تابعة له، بح�شب تعبريها.  
ومت خالل �فتتاح �لعت�شام عر�س 
كلمات م�شجلة لرئي�س حزب حركة 
ورئي�س  �لغنو�شي،  ر��شد  �لنه�شة، 
�مل�شلمني،  لعلماء  �لييعيياملييي  �لحتييياد 
تييبييني متانة  �لييقيير�ييشيياوي،  يييو�ييشييف 
�لفتاوي  وبع�س  بينهما،  �لييرو�بييط 
�لييقيير�ييشيياوي و�لتي  �لييي�يييشيييادرة عييين 
�لنتحارية  �لييتييفييجييري�ت  “جتيز 
�لعنف  و��ييشييتييعييمييال  وقييتييل �حليييكيييام 
نييطيياق مفهوم  �ييشييدهييم يف  �مليي�ييشييلييح 

�جلهاد” حتت و�شاية �جلماعة. 
�أن  �إىل  ميييو�يييشيييي  عيييبيييري  و�أ�يييييشيييييارت   
كنف  يف  �ييشيييييتييو��ييشييل  �لعيييتييي�يييشيييام 
�ل�شحية  �حليطة  قييو�عييد  �حيييرت�م 

�شد ميير�ييس كييورونييا وقييانييون حظر 
�لتجول �لليلي، بالكتفاء با�شتمر�ر 
بع�س �ملنا�شلني يف خيمة على عني 

�ملكان خالل �لليل. 
�لد�شتوري  �حليييزب  رئي�شة  وقييالييت 
تلعب  �ليينييهيي�ييشيية  حيييركييية  �ن  �حلييييير، 
�لدين،  با�شم  �لتون�شيني  مب�شاعر 
�نييهييم ل يييعييرفييون �جلانب  ميي�ييشييرية 
�لغنو�شي  عييييالقيييية  حيييييول  �لآخيييييييير 
للقتل  ودعيييو�تيييهيييم  بييياليييقييير�يييشييياوي 

و�لتفجري.
و�أ�يييشيييافيييت مييو�ييشييى يف حيييو�رهيييا لها 
على قناة “�لوطنية �لأوىل” م�شاء 
�لثنني، “�لكثريون مغرر بهم و�نا 
�أ�شفق على �لنا�س �لذين �شقطو� يف 

وفق قولها. فخها”، 

كتلة �لد�شتوي �لربملانية تت�شدر �لحتجاج عبري مو�شي يف ت�شريح �عالمي

وفيات كورونا برو�سيا ت�سل 
الذرورة..  والو�سع مقلق

•• مو�سكو-اأ ف ب

�شجلت رو�شيا  �أم�س �لثالثاء عدًد� قيا�شًيا جديًد� للوفيات �ليومية بوباء كوفيد-
19 مع ر�شد 442 حالة وفاة، فيما يزد�د �لو�شع �ل�شحي �شوًء� يف �ملناطق �لتي 
حتى  �لرو�شية  �ل�شلطات  وت�شتبعد  و�مل�شارح.  �مل�شت�شفيات  طاقات  فيها  ��شتنفدت 
�لآن فر�س �إغالق على �مل�شتوى �لوطني، معتربة �أن �لتد�بري كتلك �لتي فر�شت 
ت�شجيل  �لثالثاء  �ل�شلطات  و�أعلنت  بالقت�شاد.  �شارة جد�  �شتكون  �لربيع  خالل 
�أ�شعاف �لعدد �لقيا�شي  �أي بزيادة ثالثة  �لي24 �شاعة �ملا�شية،  442 وفاة خالل 
�مل�شجل يف 12 ت�شرين �لثاين-نوفمرب. كذلك، �أح�شت 22410 �إ�شابة جديدة 
�لعامل من  بلد يف  رو�شيا خام�س  �إ�شابة، مما يجعل   1،948،603 �إجمايل  من 
جهة �لإ�شابات. و�أعلنت رو�شيا ت�شجيل 33931 حالة وفاة ب�شبب فريو�س كورونا 
�إذ ل حت�شي  ي�شككون يف �شحة هذه �حل�شيلة،  �لوباء، لكن مر�قبني  بد�ية  منذ 
�لفريو�س  �إىل  �جلييثيية،  ت�شريح  بعد  �شببها،  يعود  �لتي  �لوفيات  �شوى  �ل�شلطات 
بالدرجة �لوىل. قال وزير �ل�شحة �لرو�شي ميخائيل مور��شكو �لثنني �إن 84% 
�لعا�شمة  تعد  و�إذ  م�شغولة.  كورونا  لفريو�س  �ملخ�ش�شة  �مل�شت�شفيات  �أ�شرة  من 
�لرو�شية بوؤرة فريو�س كورونا يف �لبالد مع ت�شجيل 5 �إىل 7 �آلف �إ�شابة جديدة 
يومًيا، فاإن �لو�شع يثري �لقلق يف �ملقاطعات، مع �لنظام �ل�شحي �ملتهالك يف كثري 
من �لأحيان و�شوء جتهيز �مل�شت�شفيات، �لتي ت�شتقبل �لآن ثالثة �أرباع عدد �ملر�شى 
�ل�شحة  وزييير  �أقيير  مو�شكو،  �شرق  �شمال  �لو�قعة  �إيفانوفو  منطقة  ويف  �جليييدد. 

�لإقليمي �أرتور فوكني باأن �مل�شرحة ��شتنفدت قدرتها على �ل�شتيعاب. 
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�ل���ك���ت���اب �ل����ر�ب����ع 
�صدر  �أوباما،  لبار�ك 
�أم�����ض �ل��ث��الث��اء يف 
�لعامل،  �أنحاء  جميع 
�أف�صل  ���ص��م��ن  وه���و 
قبل  بيعت  كتب   10
�لوليات  يف  توزيعها 

�ملتحدة.

•• الفجر – خرية ال�سيباين

باراك اأوباما وكمال هاري�س يدعمان بع�سهما البع�س با�ستمرار

انتخاب رئي�س يف البريو بعد اأ�سبوع من الفو�سى ال�سيا�سية 
خ�شو�شا  بييريويف  ميييوت  “عندما  وقييال  �ل�شرطة.  قمعتها  تظاهرة 
عندما يكون �شابا، تغرق �لبريو برمتها يف �حلييد�د. ويف حال تويف 
مد�فعا عن �لدميوقر�طية يرت�فق �حلد�د مع �لتنديد«. و�نتخب 
�شاغا�شتي بح�شوله على تاأييد 97 ع�شو� من �أ�شل 123 �شاركو� 
يف �لت�شويت وكان �ملر�شح �لوحيد. وت�شتمر وليته حتى 28 متوز/

�أقيل يف  �لييذي  فيزكار�  مارتني  ولييية  �نتهاء  2021 موعد  يوليو 
�لرئي�س  هذ�  �إقالة  و�أغرقت  �لثاين/نوفمرب.  ت�شرين  من  �لتا�شع 
ه�شا�شة  على  ت�شهد  معجلة  �إجييير�ء�ت  بعد  بال�شعبية،  يتمتع  �لييذي 
يف  مليونا،   33 �شكانها  عييدد  �لبالغ  �لبالد  �لبريوفية،  �ملوؤ�ش�شات 
�أزمة �شيا�شية جديدة. و�أعلن خلفه رئي�س �لربملان �ل�شابق مانويل 
توليه  على  فقط  �أييييام  خم�شة  بعد  مهامه  مييغييادرة  �لأحيييد  مريينو 
�ل�شلطة غد�ة قمع عنيف ملتظاهرين كانو� يطالبون برحيله، �أ�شفر 

•• ليما-اأ ف ب

�شاغا�شتي  فر�ن�شي�شكو  �لو�شطي  �لنائب  �لبريويف  �لربملان  �نتخب 
�إقالة  �شهد  �ل�شيا�شية  �لفو�شى  ميين  �أ�ييشييبييوع  بعد  بالوكالة  رئي�شا 

�لرئي�س مارتني فيزكار� و��شتقالة خلفه مانويل مريينو.
يفتقر  �لييذي  عاما(   76( �شاغا�شتي  فر�ن�شي�شكو  �لنو�ب  و�نتخب 
�إىل �خلربة �ل�شيا�شة �لو��شعة، رئي�شا للربملان لي�شبح بذلك تلقائيا 
رئي�شا للبالد لأن �لبريو تفتقر �إىل نائب للرئي�س �إثر �أزمة �شيا�شية 
قبل �شنة.  وقال �شاغات�شي �لذي ��شتلم مهامه ر�شميا �أم�س �لثالثاء 
بنا  ثقو�  �لثقة.  �إىل  �ملرحلة  هييذه  “تفتقر بالدنا يف  �لييربملييان  �أمييام 

�شنقرن �لأقو�ل بالأفعال«.
وذكر �شاغا�شتي يف مد�خلته �ملتظاهرين �لذين قتال �ل�شبت خالل 

عن مقتل �شخ�شني و�إ�شابة نحو مئة �آخرين. و�شارك فر�ن�شي�شكو 
�إىل �ل�شيب  ب�شبب حليته �ملائلة  “دون كي�شوتي”  �شاغا�شتي �مللقب 
تاأ�شي�س حزب مييور�دو �لو�شطي  2016 يف  وقامته �لطويلة، �لعام 

)�حلزب �لليلكي( �لوحيد �لذي مل ي�شوت تاأييد� لإقالة فيزكار�.
و�نتخب �شاغا�شتي وهو مهند�س و��شتاذ جامعي �شابق عمل يف �لبنك 

�لدويل �أي�شا، نائبا للمرة �لأوىل يف �آذ�ر/مار�س 2020.
“تر�ن�شبارن�شي  �ل�شابق ملنظمة  ور�أى خو�شيه كارلو �وغاز �لرئي�س 
مثايل”  �ل�شيناريو  “هذ�  بيير�ييس  فيير�نيي�ييس  لييوكيياليية  �نرتنا�شونال” 
لتخطي �لأزمة �ل�شيا�شية “لأنه كان �أحد �لذين �شوتو� �شد �إقالة 
ني�شان/�أبريل   11 �ملقبلة يف  �لعامة  �لنتخابات  فيزكار�«. وجترى 
و�أ�شبح مارتني فيزكار� رئي�شا للبالد بعد ��شتقالة �شلفه   .2021
وقد  يومها.  له  نائبا  وكييان   2018 �لعام  كو�شين�شكي  بالو  بيدرو 

�إىل تهم ف�شاد رف�شها  �إجيير�ء�ت ت�شتند  �ملن�شب بعد  �أقيل من هذ� 
فيزكار� كليا. و��شطر كو�شين�شكي �أي�شا �إىل �ل�شتقالة ب�شغط من 
�لربملان بعد ورود ��شمه يف ف�شيحة “�وديربي�شت” جمموعة �لبناء 
�أمريكية  دول  يف  ر�ييشيياوى  بدفع  �أقيييرت  �لتي  �لعمالقة  �لرب�زيلية 

لتينية عدة.
�إطييار هذه  روؤ�شاء بريوفيني يف  �أربعة  ��شم ما ل يقل عن  ورد  وقد 
عن  �لنائب  مريينو  مانويل  وكييان  �أحدهم.  �نتحر  وقد  �لف�شيحة 
�ليمني �لو�شط �لبالغ 59 عاما برز يف �أيلول/�شبتمرب عندما با�شر 

يف �إجر�ء�ت عزل �أوىل �شد فيزكار� مل تف�س يومها �إىل نتيجة.
وقد ��شطر �إىل �ل�شتقالة بدوره يف كلمة متلفزة بعدما فقد دعم 
�لطبقة �ل�شيا�شية �أمام تظاهر�ت �لحتجاج. وبعد �إعالن ��شتقالته 

نزل مو�طنون �إىل �شو�رع �لعا�شمة �حتفال.

�لنا�شر  ممييثييلييو  وّقييييييع  عييينيييدميييا     
مثل  لغاردير،  “جمموعة  فايارد 
عقد  دميان�س”  دي  جيييورنيييال  لييو 
مذكر�ت  حيييقيييوق  عييلييى  �حليي�ييشييول 
�للغة  يف  �أوبييياميييا  ومي�شيل  بييييار�ك 
�أ�شهر فقط  �لفرن�شية، بعد ب�شعة 
�لأبي�س،  �لييبيييييت  مييغييادرتييهييمييا  ميين 
�ل�شحفي  بيييييانييهييمييا  يييتييجيينييب  مل 
هذين  ن�شر  “�إن  �لتف�شيل:  �شيغ 
�شخ�شيتني  تيياأليييييف  ميين  �لكتابني 
غري عاديتني، بناًء على جتربتهما 
حتريرًيا  حدًثا  �شي�شكل  �لفريدة، 

له تد�عيات عاملية«. 
   يف ذلك �لوقت، بيعت �لكتب �لأوىل 
ليييبيييار�ك �أوبييييامييييا -�أحييييييالم و�لييييدي 
عام  �لأمييييل  وجييييير�أة   ،1995 عيييام 

•• عوا�سم-وكاالت

يف  �ملنعقد  �لليبي  �حليييو�ر  �نتهى 
تون�س بعد خالفات على �لأ�شماء 
�ملطروحة لتويل رئا�شة �حلكومة 
�لليبية، ما رفع من�شوب �لحتقان 

بني �لأطر�ف �ملتحاورة.
�شادرة،  عييربييييية  �ييشييحييف  وحيي�ييشييب 
�أم�س  �لثالثاء، ي�شتعد لبنان �إىل 
�لييفيي�ييشييل يف  بييعييد  �شلبية  تيييطيييور�ت 
ت�شكيل �حلكومة �جلديدة، يف ظل 
�أمريكي  وتهديد  فرن�شي،  متلمل 
حزب  على  �لعقوبات  ميين  مبزيد 

�هلل ود�عميه.

ف�صل �ملفاو�صات
للو�شع  حتيييليييييييليييهيييا  �يييشييييييياق  ويف 
“�لعرب”  �شحيفة  قالت  �لليبي، 
�ملتحدة  �لأمم  بييعييثيية  رئييييي�ييشيية  �إن 
�أعلنت  بالوكالة  ليبيا  يف  للدعم 
�ل�شيا�شي  �حليييو�ر  ملتقى  �ختتام 
�لييليييييبييي �ملييبييا�ييشيير يف تييونيي�ييس، دون 
�شمني  تيياأكيييييد  يف  تييفيياهييمييات،  �أي 
رغم  �لعالقة،  �مل�شاكل  ل�شتمر�ر 
�إعالن جناح �ملفاو�شات و�لقرت�ب 

من حل �لأزمة.
�مل�شاركني  �أن  �ل�شحيفة  وذكيييرت 

2006 -ما يقرب من 5 ماليني 
�ألف   260 ن�شخة يف �لعامل، منها 
وها  فرن�شا.  يف  منها  لكل  ن�شخة 
�إ�شد�ر  �أم�س �لثالثاء، يف  هو ن�شر 
عاملي، مذكر�ته.    وبح�شب �ملجلة 
فاإن  ويييكييلييي،  بابلي�شرز  �ملييرجييعييييية 
�لثنائي �أوباما كانا قد ح�شال على 
لكتابة  مقدًما  دولر  مليون   65
ميييذكييير�تيييهيييميييا. مييبييلييغ قيييييا�ييشييي يف 
�شجالت �ل�شري �لذ�تية �لرئا�شية، 

لييكيين قييابييلييه جييزئييًيييا تييينيييازلت عن 
تييقييدر بنحو  �حلييقييوق يف �خليييييارج، 

25 مليون دولر.

من �أكرث �لكتب مبيًعا 
وفيلم من �إنتاج نتفليك�ض

عندما   ،2018 نيييوفيييميييرب  يف     
“�أ�شبحت”  �أوباما  مي�شيل  ن�شرت 
�ألييييف   725 طييييييارت  ليييغييية،   31 بييييي 
ن�شخة من �ليوم �لأول لت�شل �إىل 

10 ماليني ن�شخة من �لكتاب مت 
�ألف   400 منها  عيييام،  بعد  بيعها 
يف فرن�شا.    و�شاعدت جولة تليق 
بنجوم مو�شيقى �لروك يف �لوليات 
يف  �لرئي�شية  و�لييعييو��ييشييم  �ملييتييحييدة 
�لعامل، مبالعب مزدحمة، يف �إبر�ز 
هيييذ� �ملييجييمييوع مييين ذكيييرييييات حياة 
�أ�شبح  �لييكييتيياب  �أن  حتى  باأكملها. 
�لعنو�ن  حتييت  �إ�يييشيييد�ره  مت  فيلًما 
نف�شه  بو��شطة نتفليك�س يف �لربيع 

�لنا�شرون  ويييتيي�ييشيياءل  �مليييا�يييشيييي.    
�لأمريكيون و�لأوروبيون �لآن عما 
�أكرث  �أوباما �شيكون  بار�ك  �إذ� كان 
�ملكتبات.  يف  زوجيييتيييه  مييين  جنييياًحيييا 
ي�شف  �مليعاد”،  “�أر�س  كييتيياب  يف 
ثييالثيية �أربيييياع �لييكييتيياب، �ليييذي يزيد 
ت�شل  بييدقيية  �ييشييفييحيية،   800 عييين 
�لعديد  رغم  �لتق�شف،  حّد  �أحياًنا 
�لثماين يف  �شنو�تهم  �ليينييو�در،  من 

قمة �ل�شلطة.

تنظيمات  عييييلييييى  �مليييحييي�يييشيييوبيييني 
وجماعة  �ليي�ييشيييييا�ييشييي،  �لإ�ييييشييييالم 
�أكرث  ي�شكلون  �مل�شلمني،  �لإخييو�ن 
من ن�شف �إجمايل عدد �مل�شاركني 
من  �لهيمنة  حيياولييو�  �مللتقى  يف 
�ل�شيا�شي  �مليي�ييشييهييد  عييلييى  جيييدييييد 
�لييليييييبييي، �لأمييييير �لييييذي تيي�ييشييبييب يف 
�رتيييفييياع حيييدة �خليييالفيييات، خا�شة 
�لد�خلية  وزييييير  ��ييشييم  تييييردد  بييعييد 
بييا�ييشيياغييا لتويل  فييتييحييي  �حليييييايل 
�لليبية  �حلكومة  رئي�س  من�شب 
�ملقبلة، و�لإخو�ين علي �ل�شالبي 

ع�شو�ً يف �ملجل�س �لرئا�شي.
تر�شم  �ليييتيييطيييور�ت،  هييييذه  و�أمييييييام 
لل�شحيفة �شورة  �لليبية  �مل�شادر 
�أن  وتيييرى  للو�شع،  مريحة  غييري 
لييغيياييية �لآن  �مليييتيييوفيييرة  �ملييعييطيييييات 
عيياد من  �لليبي  �مل�شهد  بيياأن  ت�شي 
�لتي  �خلالفات  مربع  �إىل  جديد 
تدفع نحو معركة �شيا�شية �أخرى 
�أور�ق  خمتلف  فيها  ُت�شتخدم  قد 
معادلت  لفر�س  �ملتاحة  �ل�شغط 

جديدة.
�مليييعيييادلت  تييتيي�ييشييّبييب  �أن  وتييخيي�ييشييى 
تون�س  ملتقى  �إفيير�غ  يف  �جلديدة 
لييلييحييو�ر �ليي�ييشيييييا�ييشييي �ملييبييا�ييشيير من 
�إيجاد  �أي  �لييرئييييي�ييشييييية،  �أهييييد�فييييه 

�شلطة تنفيذية تو�فقية وموحدة 
�لبالد  �يييشيييوؤون  لإد�رة  وميييوؤقيييتييية 
خيييالل فيييرتة �نييتييقييالييييية حميييدودة 
تفاهمات  بلورة  وعلى  �لزمن،  يف 
وقانونية  د�ييشييتييورييية  قيياعييدة  على 
�أق�شر  لإجيير�ء �نتخابات عامة يف 

وقت ممكن.

�نتخابات �أم د�صتور؟
من جانبه، قال �إدري�س بن �لطيب 
 ”218“ مييييوقييييع  يف  �لأميييييييييييني، 
يف  �ل�شيا�شي  �حليييو�ر  �إن  �لليبي، 
�آفاق  باحتمال فتح  �أوحييى  تون�س، 
وحل  �خلييالفييات  لييتييجيياوز  عملية 
عييلييى تنظيم  بيييالتيييفييياق  �لأزمييييييية، 

�نتخابات يف �آخر 2021.
تنظيم  �أن  �لييييكيييياتييييب  و�عيييييتيييييرب 
�لنتخابات �لرئا�شية و�لربملانية، 
خييطييوة عييلييى طييريييق حييل �لأزميييية، 
كييييافييييييييية، يف ظل  غيييييري  وليييكييينيييهيييا 
�شتقام  �لييييذي  “�لد�شتور  غييييياب 

�لنتخابات على �أ�شا�شه«.
�أنه ل ميكن حل  �لكاتب،  و�عترب 
�لأزمة قبل حل معظلة �لد�شتور، 
�أزمة  تييزيييدنييا  “�أن  ميكنها  �لييتييي 
توحد  �أن  بيييدل  جيييدييييدة  �نييقيي�ييشييام 
�لكتفاء  �أن  على  م�شدد�ً  بيننا”، 

عن  للحديث  د�شتورية،  مب�شودة 
�لنتخابات  لتنظيم  كيياٍف  تييو�فييق 
“هي  �لييدوليية  موؤ�ش�شات  وتوحيد 
�لأمثل خللق حالة عدم  �لطريق 

تو�فق �أي خلق م�شكلة �إ�شافية«.

لبنان و�لنهيار
�لأزميييييييية  تييييو��ييييشييييل  لييييبيييينييييان،  ويف 
ظل  يف  �ليييتيييفييياعيييل،  �حليييكيييومييييييية 
ت�شكيل �حلكومة  ف�شل حميياولت 
�ملهلة  نيييهيييايييية  بيييعيييد  �جلييييييديييييييدة، 
�لأمريكي  و�لت�شعيد  �لفرن�شية، 
جيييهييية  ميييييييين  �هلل  حييييييييييزب  �يييييشيييييد 
من  تييدعييمييه  �لييتييي  و�ل�شخ�شيات 

جهة ثانية.
ويف هذ� �ل�شياق �عتربت �شحيفة 
�أن  �لييلييبيينييانييييية  “�جلمهورية” 
�ل�شفرية �لأمريكية دوروثي �شيا، 
حييذرت بييريوت من رفييع �لوليات 
ودعمه،  لبنان  عن  يدها  �ملتحدة 
�ل�شفرية  ر�ييشيياليية  �أن  �إىل  ميي�ييشييريًة 
�ليييتيييي حتيييدثيييت عييين تيي�ييشييليييييط من 
حيييزب �هلل يجعل  عييلييى  �ليي�ييشييغييط 
�لنموذج  لدخول  “مر�شحاً  لبنان 
و�أّن  �لييييفيييينييييزويل،  �جليييحيييييييم  �أو 
�لنهيار�ت �حلا�شلة منذ عام قد 
ل تكون �شوى مقّدمات لالنهيار 

�لكامل �أو �لنهائي«.

با�صيل يقفز من 
مركب حزب �هلل

من جهته قال موقع “�إندبندنت 
با�شيل ومنذ  �إن جييرب�ن  عربية” 
�إعالن �لعقوبات �لأمريكية عليه، 
�أكيييرث مييرونيية يف �لتعاطي  �أ�ييشييبييح 
مع ملف حزب �هلل، وهيمنته على 
�لدولة �للبنانية، بعد حديثه عن 
��ييشييتييعييد�ده لييفييك �لرتييييبيييياط بني 
و”حزب  �لوطني �حلر”  “�لتيار 
لبنان  �إعيييييطييييياء  �ييييشييييرط  �هلل”، 
ت�شريحات  ويف  مقبوًل«.  “ثمناً 
“لفتة” حتدث حليف حزب �هلل 
�لعربية  “�لدول  م�شاركته  عيين 
يف  �لإييير�نييييية  للتدخالت  رف�شها 
�أذرعها  عييرب  �لييد�خييلييييية  �ييشييوؤونييهييا 
�ملختلفة يف �ملنطقة، ل�شيما حزب 
�إل �أنه قال �إنه كان يتحفظ  �هلل”، 
�لييعييربييييية عندما  يف �لجييتييميياعييات 
كان وزير�ً للخارجية، فقط “على 
بحزب  �هلل  حييزب  و�شف  مو�شوع 
�إرهابي، م�شري�ً �إىل �ن حزبه لي�س 
جزء�ً من �ملحور �لذي ينتمي �إليه 
حزب �هلل يف �ملنطقة، ولي�س تابعاً 

لأي دولة غري لبنان.

ثنائي ميثل ثروة للنا�شرين

بار�ك �أوباما وكمال هاري�ض:

هذا ما يجمع الرئي�س ال�سابق ونائب الرئي�س القادم...!
�صد�قتها مع �ملحامي بو بايدن، �لبن �لأكرب جلو بايدن، قّربتها من دو�ئر �ل�صلطة

كتابه �جلديد �صمن �أف�صل 10 كتب بيعت قبل توزيعها:

باراك ومي�سيل اأوباما, دجاجة تبي�س ذهبا للنا�سرين

•• الفجر –خرية ال�سيباين
    قبل �ثني ع�شر عاًما، كانت قد 
�مل�شم�شة  كاليفورنيا  ميين  جييياءت 
�لقار�س يف ولية  �لييربد  لتتحّمل 
�ليييقيييييييام بحملة  �أجيييييل  مييين  �أيييييييو� 
ملييرت�ييشييح �يييشييياب �أ�ييييشييييود ييييرغيييب يف 

دخول �لبيت �لأبي�س. 
  ليييليييدفييياع عيييين قيي�ييشييييية �مليييييييير�أة، 
بيياإمييكييانييهييا �خييتيييييار هيالري  كيييان 
كابنة  رحييلييتييهييا  �أن  �إل  كييلييييينييتييون، 
و�أم  جييامييايييكييي  -�أب  ملييهيياجييرييين 
هندية -جعلتها �أقرب �إىل بار�ك 
و�أم بي�شاء من  �أوباما، �بن كيني 

كن�شا�س.
   يف ذليييك �لييوقييت، كييانييت كامال 
هييارييي�ييس تييبييلييييييييغ مييين �لييعييميير 43 
عاًما، وكان يبلييييغ من �لعمر 47 

عاًما. 
 2003 �نييتييخييابييهييا عيييام  وقيييد مت 
�شان  يف  ملقاطعة  عيياميية  كمدعية 
�ميييير�أة  �أول  وهيييي  فيير�نيي�ييشييييي�ييشييكييو، 

�شود�ء حتتّل هذ� �ملن�شب.
     كييييان �أوبييييامييييا �ييشييييينيياتييور� عن 
�لكونغر�س منذ  �إلينوي يف  ولية 
2005. ويف �شريتها  عييام  �أو�ئييل 
�لييبييكيياء فرحا  تييتييذكيير  �ليييذ�تييييييية، 

عندما مت �نتخابه. 

بايدن،  بييو  باملحامي  �شد�قتها    
�لبن �لأكرب جلو بايدن، جعلتها 
�أقييييرب �إىل دو�ئيييير �ليي�ييشييلييطيية، ويف 
�أوباما  2011، قام �لرئي�س  عام 
�أجنيييليييو�يييس  لييييو�ييييس  �إىل  بيييرحيييلييية 
لدعمها يف تر�ّشحها ملن�شب وزير 

�لعدل بكاليفورنيا.
لييفييتيية ميي�ييشييرفيية جييييد�. و�عترب     
�أنه  حينها  �ملعلقني  ميين  �لييعييديييد 
�أدىل بتعليقات “جن�شية” -و�لتي 
-عندما  عنها  �عييتييذر  مييا  �شرعان 
�أكد على �ل�شفات �ملهنية لكامال 
مبظهرها  ا  �أي�شً م�شيد�  هاري�س، 

�جل�شدي.

دعم مي�صيل �أوباما
للح�شول  بييايييدن  �شعى  عندما     
لالنتخابات  “تذكرته”  عييلييى 
�ختياره  �أوبييياميييا  �أييييد  �لييرئييا�ييشييييية، 
هييارييي�ييس. وعييلييق قائاًل:  ليي�ييشييالييح 
�لوحيد  ليي�ييشييت  حييييياتييهييا،  “ق�شة 
نف�شي  �أجيييييييد  �أن  مييييكييين  �ليييييييذي 

فيها”. 
�ملا�شي، �شجل كليبا  ويف �شبتمرب 
لييلييحييمييليية عيييليييى �يييشيييكيييل حميييادثييية 

متو�طئة معها.
تيي�ييشيييييف مي�شيل     مييين جييهييتييهييا، 
كل  يف  �أفيييكييير  “عندما  �أوبييييامييييا: 
هييييوؤلء �لييفييتيييييات �لييالئييي يكربن 

�أخرًي�  �شيتمكن  و�لييلييو�تييي  �ليييييوم 
�أن  �ن يقلن لأنف�شهن لحًقا  من 
يقدن  �أن  ميييكيين  مثلهن  �ليينيي�ييشيياء 
�أن  �أقييول لنف�شي  �أميية مثل بلدنا، 
ولكن  �لأوىل  تييكييون  قيييد  كييياميييال 

بالتاأكيد لي�شت �لأخرية ».
�ل�شحفية  �إيييييفيييييييييل،  جييييوييييين     
�ل�شهرية،  �لأفريقية  �لأمريكية 
 ،2016 عييييييام  تيييوفيييييييت  و�لييييتييييي 
عندما   2009 عييييام  �ييشييورتييهييا 
�لب�شرة  لون  عن  كتابها  يف  كتبت 
كامييييييال  �أن  �ليي�ييشيييييييييييييييييا�ييشيييييييييييييية،  يف 
هاري�س هييييييي “�أوبيياميييييييا يف ن�شخة 

�أنثوية«.

�وباما وكامال... عالقة متينة

•• وا�سنطن-وكاالت

�أقرب  يف  �لأدويييية،  �أ�شعار  خلف�س  تر�مب  �إد�رة  ت�شتعد 
وقت هذ� �لأ�شبوع ، وفق م�شادر مطلعة.

ب�شدة  معار�شتها  رغييم  �خلطوة  على  تر�مب  و�شيقدم 
�لأكرث  “�لدولة  ل�شعاره  تنفيذ�ً  �لأدويييية،  �شناعة  من 
�لبلد�ن  يف  لأ�شعارها  معادلة  �أ�شعار  ولفر�س  رعاية” 

�لييغيينييييية �لأخيييييرى، حيي�ييشييب مييوقييع “ذ� 
�أمر�ً  تيير�مييب  �ليييييوم  و�أ�ييشييدر  هيل” 
تنفيذياً يف �شبتمرب-�أيلول يدعو �إىل 
خطوة بهذ� �ملعنى، لكن مل يت�شح �إذ� 
قدماً  �مل�شي  �شتو��شل  �لإد�رة  كانت 
يف تنفيذه، بعد �لنتخابات و�لتغيري 

�ملنتظر يف �لإد�رة.
�لإد�رة  “ت�شتعد  �ملييي�يييشيييادر:  وقييياليييت 
�لتنظيمية  �خلييييييطييييييو�ت  لتيييييخييييياذ 
هذ�  وقيييت  �أقييييرب  يف  �لييفييكييرة  لتنفيذ 
�شكل  تاأخذ  �أن  �ملرجح  �لأ�شبوع، ومن 
�أنها  يعني  ما  موؤقتة،  نهائية  قاعدة 
�لعملية  خييطييو�ت  بع�س  �شتتخطى. 
ب�شكل  قيييدمييياً  و�ملييي�يييشيييي  �لييتيينييظيييييمييييية 

�أ�شرع«. وب�شوؤ�له عن �خلطط، قال متحدث با�شم وز�رة 
�ل�شحة و�خلدمات �لإن�شانية: “لي�س عدنا �إعالنات يف 
هذ� �لوقت” عن �لأمر. ومل يرد متحدث با�شم �لبيت 

�لأبي�س على �لفور على طلب للتعليق.
رد فعل عنيف من  �شيثري  تر�مب  قيير�ر  �أن  �ملييوؤكييد  من 
�ييشييركييات �لأدوييييييية، �لييتييي رمبيييا تييرفييع دعيييياوى ق�شائية 

ملحاولة وقف �لوقف بهذ� �لقر�ر. 
ويعار�س �لعديد من �جلمهوريني يف �لكونغر�س �أي�شاً 

 •• باري�س-اأ ف ب

ناق�س  �أّنييه  بومبيو  مايك  �لأمييريكييي  �خلارجية  وزييير  �أعلن 
مع �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون يف باري�س �لأفعال 
“�لعدو�نية للغاية” �لتي تقوم بها تركيا و�شرورة “�إقناع” 

رئي�شها رجب طّيب �أردوغان بتغيري �شلوكه.
و�أتى لقاء ماكرون ببومبيو �لذي �شّدد ق�شر �لإليزيه على 
�إطييار دقيق غري  باري�س، يف  �إىل  لزيارته  “�ملجاملة”  طابع 
دونالد  وليييتييه  �ملنتهية  �لأمييريكييي  �لرئي�س  �إن  �إذ  م�شبوق 
باتت  بييايييدن، فيما  �أميييام جييو  بعد بهزميته  يقّر  تيير�مييب مل 

باري�س تتطلع �إىل �لعالقة مع خلفه.
ومن باري�س توّجه بومبيو �إىل ��شطنبول حيث يلتقي ر�أ�س 
�لكني�شة �لأرثوذك�شية بطريرك �لق�شطنطينية برثلماو�س، 

يف زيارة لن يلتقي خاللها �أي م�شوؤول تركي.
�ليومية  فيغارو  لييو  �شحيفة  مييع  مقابلة  يف  بومبيو  وقييال 
�لفرن�شية “لقد �أم�شينا �أنا و�لرئي�س ماكرون وقتاً طوياًل 
�أّنها  و�ّتفقنا على  �لأخييرية  �لرتكية  �لإجييير�ء�ت  يف مناق�شة 
تركيا  “دعم  �إىل  باخل�شو�س  م�شري�ً  للغاية”،  عييدو�نييييية 
�أّنها زرعت قو�ت �شورية يف �ملنطقة  لأذربيجان” و”حقيقة 
�أي�شاً”، يف �إ�شارة �إىل مرتزقة �شوريني �أّكدت يريفان �أّن �أنقرة 

�ل�شوق  مييبييادئ  عيين  �شينحرف  �إنيييه  قييائييلييني  �لقيييييرت�ح، 
�لتقليدي وي�شكل بدل ذلك  �حلرة للحزب �جلمهوري 
لالأفكار  م�شابه  و�لقيييرت�ح  �لأ�ييشييعييار«.  على  “�شو�بط 
�لأدوية،  �أ�شعار  �لتي �قرتحها �لدميقر�طيون خلف�س 
�إذ� قرر  بييايييدن عليه،  �إد�رة  �إبييقيياء  �حييتييمييالت  يييزيييد  مييا 
وقتاً،  �قيييرت�ح  �أي  �إعيييد�د  �شي�شتغرق  تنفيذه.   تيير�مييب 
�لأدوييية يف  �أ�شعار  �شتبد�أ  �لو��شح متى  لذلك من غري 
�لنخفا�س. ولن توؤثر هذه �خلطوة 
على  يييحيي�ييشييلييون  �لييييذييييين  عيييليييى   �إل 
ل  “ميدكري”  �لأدويييية عرب برنامج 
خالل  ميين  بتاأمني  يتمتعون  �لييذييين 

وظائفهم.
على  تغريدة  يف  �شابقاً  تر�مب  وقييال 
�أمييير�ً  للتو  “وقعت  تييرويييرت:  مييوقييع 
�أ�شعار  خلييفيي�ييس  جييييديييييد�ً  تيينييفيييييذييياً 
�لدولة  طلب  “�شي�شمن  �لأدوية!” 
حيي�ييشييول بالدنا  تييفيي�ييشييييياًل،  �لأكييييييرث 
�لذي  �ملنخف�س  �ل�شعر  نف�س  عييلييى 
�لدول  �إىل  فييارم  بيغ  �شركات  تقدمه 
�لأخيييرى. ولييت �أييييام �حلييرييية �لعاملية 
�لأ�شعار  وبيييد�أت  �أمريكا  ح�شاب  على 
�لأمر  ويييقييرتح   .« بيي�ييشييرعيية!  تنخف�س 
لتتنا�شب  �لطبية  �لأدويييييية  �أ�ييشييعييار  خف�س  �لتنفيذي 
يف  �لأخييرى،  �لغنية  �لبلد�ن  يف  �ملنخف�شة  �لأ�شعار  مع 
وعد  خطوة  يف  و�لتنمية،  �لقت�شادي  �لتعاون  منظمة 
بها �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب، يف بد�ية رئا�شته، 
�لذي  �أوبيياميياكييري  بييرنييامييج  لتقوي�س  خطته  �إطييييار  يف 
يرف�شها  خييطييوة  وهييي  �لأ�ييشييبييق،  �لرئي�س  ��ييشييم  يحمل 

قطاع �شناعة �لأدوية �ملجزي يف �أمريكا ب�شدة.

�أر�شلتهم ملوؤ�زرة �لقو�ت �لأذربيجانية يف ناغورين قره باغ.
حيث  ليبيا  يف  تركيا  بييه  تييقييوم  مييا  �أييي�ييشيياً  “بحثنا  و�أ�ييشيياف 
�أدخلت �أي�شاً قو�ت من دول ثالثة، و�أفعالها يف �شرق �لبحر 
�ملتو�شط، و�لقائمة تطول«. و�شّدد �لوزير �لأمريكي على �أّن 
وي�شّر  مييوؤٍذ  �ل�شر�عات  هييذه  “تدويل  �أّن  هو  بييالده  موقف 
بكل �لدول �ملعنية، لذلك طالبنا كّل �لدول بوقف تدّخلها يف 

ليبيا، �شو�ء �أكانت رو�شيا �أم تركيا �أم �شو�هما«.
و�أ�شاف “نف�س �ل�شيء يف �أذربيجان” حيث �إّن “�ل�شتخد�م 

�ملتز�يد للقدر�ت �لع�شكرية �لرتكية يقلقنا«.
�ملتحدة  �أوروبييا و�لييوليييات  “يجب على  �أّنييه  و�عترب بومبيو 
�لعمل مًعا لإقناع �أردوغان باأّن مثل هذه �لأعمال ل ت�شّب يف 
م�شلحة �شعبه«. وبرعاية مو�شكو �أبرمت �أرمينيا و�أذربيجان 
نهاية  يف  بينهما  �ندلعت  �لتي  للحرب  حييّد  لو�شع  معاهدة 
�أيلول-�شبتمرب يف �إقليم ناغورين قره باغ، لكّن هذه �ملعاهدة 
�عتربت مذّلة لرييفان لأّنها كّر�شت �ملكا�شب �مليد�نية �لتي 

حّققتها باكو يف �حلرب.
للوفد  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  يف  كبري  م�شوؤول  وقييال 
كثرية  �أ�شئلة  هيينيياك  تيييز�ل  “ل  لبومبيو  �مليير�فييق  �ل�شحايف 
هذه  مبعايري  يتعلق  مييا  يف  �لييرو�ييس  ميين  تو�شيحاً  تتطّلب 

�ملعاهدة ول �شّيما ب�شاأن �لدور �ملمنوح لالأتر�ك فيها«.

اآخر هدايا ترامب النتخابية... تخفي�س �سعر الأدوية يف اأمريكا

الأزمة الليبية تراوح مكانها.. وبا�سيل يقفز من �سفينة حزب اهلل

بومبيو يناق�س مع ماكرون الأفعال الرتكية العدوانية  
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عربي ودويل

 فوز ترومان كان مفاجاأة حيث �أقفلت �صحف يومية �أمريكية �صفحتها �لأوىل معلنة فوز مناف�صه ديوي
تظل ليلة 7 نوفمرب 2000 من اأكرث الليايل جنوًنا يف التاريخ ال�سيا�سي للوليات املتحدة

     حو�يل منت�شف �لنهار، يف نيويورك، 
�ي   ،2016 نييوفييمييرب  مييين  �لييثيياميين 
�ليييييوم �لييتييايل لييالنييتييخييابييات، ظهرت 
وزيرة خارجية بار�ك �أوباما �ل�شابقة 
�لليل،  �لإعيييالم. طييو�ل  �أمييام و�شائل 
�لنتائج  وفريقها  �ملر�شحة  �شاهدت 
مقرهم  يف  خ�شمها  ل�شالح  تتحول 
بينن�شول  فندق  يف  �ملثبت  �لرئي�شي 
مباٍن  ب�شعة  بعد  على  نيويورك،  يف 
ي�شتمتع  حيييييييث  تيييير�مييييب  بيييييرج  ميييين 
ميينييافيي�ييشييهييا بييي�يييشيييعيييوده �مليينييتيي�ييشيير يف 
�لبالد،  و�ييشييط  �ل�شناعية  �لييوليييات 

مثل وي�شكون�شن �أو �أوهايو.
   مييييرتددة يف �لييكييلييمييات �لييتييي يجب 
��يييشيييتيييخيييد�ميييهيييا ليييقيييبيييول �ليييهيييزميييية، 
�لدميوقر�طية  �ملر�شحة  ��شت�شلمت 
حلجج �لرئي�س �ملنتهية وليته بار�ك 
�أوباما. وظهرت �أمام �لكامري�ت �ىل 
�لأ�شبق  �لييرئييييي�ييس  زوجييييهييييا،  جيييانيييب 
بيييييل كييلييييينييتييون، وهييييي تيييرتيييدي حلة 
�أرجو�نية،  �ييشييدر  طييييية  ذ�ت  �يييشيييود�ء 
�ختيار  �أرجو�نية:  عنق  بربطة  وهو 
�لألو�ن كان يهدف للدعوة �إىل تو�فق 
وحل و�شط بني �حلزبني �لرئي�شيني 
و�أحمر  �لدميقر�طيني  �أزرق  )بييني 

�جلمهوريني(.
�لتايل،  �لنحو     كانت كلماتها على 
جزياًل  “�شكًر�  فيييييهييا:  لييبيي�ييس  ول 
حل�شوركم هنا. �لليلة �ملا�شية، هناأت 
دونالد تر�مب وعر�شت عليه �لعمل 
معا نيابة عن بلدنا. �آمل �أن ينجح يف 
�أن يكون رئي�ًشا لكل �لأمريكيني. هذه 
لي�شت �لنتيجة �لتي �أردناها �أو عملنا 
لأننا  �آ�ييشييفيية  و�أنييييا  لتحقيقها،  بييجييد 
مل نفز بييهييذه �لنييتييخييابييات ميين �أجل 
�لتي  و�لروؤية  نتقا�شمها  �لتي  �لقيم 
بالفخر  �أ�شعر  لكنني  لبلدنا.  لدينا 
و�لمتنان لهذه �حلملة �لر�ئعة �لتي 
�لو��شعة  �حلملة  هييذه  مًعا.  بنيناها 
و�جلاحمة  و�لإبيييد�عييييييية  و�ملييتيينييوعيية 
ما  �أف�شل  متثلون  �أنييتييم  و�حليييييوييية. 
من  يل  تر�شيحكم  وكييان  �أمريكا،  يف 

�أعظم درجات �لتكرمي يف حياتي.
�أمييلييكييم، لأنه  �أعييييرف ميييدى خيبة     
وكذلك  �لييي�يييشيييعيييور.  ذ�ت  يييتييمييلييكيينييي 
�حلال بالن�شبة لع�شر�ت �ملاليني من 
�لأمريكيني �لذين ��شتنفرو� �آمالهم 
�أمر  �إنييه  �مل�شعى.  هييذ�  و�أحالمهم يف 
لفرتة طويلة  موؤملًا  و�شيكون  مييوؤمل، 
تتذكروه  �أن  �أرييييدكيييم  لييكيين  قيييادمييية، 

.»...

نوفمرب 2000: �آل جور يقر   7
بالهزمية ثم يرت�جع ويخ�صر 

يوم 12 دي�صمرب
 2000 نييوفييمييرب   7 ليييييليية  تييظييل     
�لتاريخ  يف  جنوًنا  �لليايل  �أكييرث  من 
�ليي�ييشيييييا�ييشييي لييلييوليييات �ملييتييحييدة. �إىل 
�أنها  �ليييييوم على  �إليييييه  ي�شار  �أنيييه  حييد 
�لذي  لل�شيناريو  �لأ�ييشييلييي  �ليينييمييوذج 
�أخييييرى، حيث مت  مييرة  يجب جتنبه 
�لنهاية  �إعالن جورج دبليو بو�س يف 
�أكرث  -بييعييد  دي�شمرب   12 يف  رئي�شاً 
من �شهر من �لنتخابات -بعد قر�ر 
�أ�شو�ت   5 باأغلبية  �لعليا،  �ملحكمة 
مقابل 4 بوقف �إعادة فرز �لأ�شو�ت 
فوز  عييلييى  وللت�شديق  فييلييوريييد�،  يف 
�لولية،  هذه  يف  �جلمهوري  �ملر�شح 

باأغلبية 537 �شوًتا.
تلك  مييي�يييشييياء  �ملييييتييييفييييرد،  �حليييييييدث     
�لنتخابات حيث تقّرر م�شري �لبالد 
يف ولية فلوريد� فقط –بي 25 ناخًبا 
جيب  �جلمهوري  وحاكمها  رئي�شًيا 
�آل  بو�س، �شقيق �لفائز -كان تر�جع 
وليته،  �ملنتهية  �لرئي�س  نائب  غور 

عن �لعرت�ف بالهزمية. 
�لييبييد�ييية، حو�يل  �ت�شل يف  �أن  بعد    
دبليو  بييييجييييورج  �ليييليييييييل،  ميينييتيي�ييشييف 
بيييو�يييس لييييالعييييرت�ف بييهييزميييتييه على 
“ولية  �أ�ييشييا�ييس �ليينييتييائييج �لولييييية يف 
�ملر�شح  تيير�جييع  �مل�شرقة”،  �ل�شم�س 
�ل�شاعة  حييييييييو�يل  �لييييدميييييقيييير�طييييي 
�لييير�بيييعييية �ييشييبيياًحييا، ميييع حتيييييّول فرز 
�لأ�ييشييو�ت ل�شاحله مييرة �أخيييرى. ثم 
ُتن�شى،  ل  حمامني  معركة  �ندلعت 
�أعلى  �أمييام  دي�شمرب   12 يف  و�نتهت 

هيئة ق�شائية �أمريكية.
   ثم بادر �آل جور بو�شع حد لها، قبل 

بني  �ملدينة  عن  �مل�شوؤول  د�يل،  جي 
1955 و1976.

�ل�شناعية،  �لولية  هييذه  �إلينوي،     
كان ن�شيبها 27 من كبار �لناخبني 
متاًما،  كينيدي  �إف  جيه  يحتاجهم 
يوؤدي  �ل�شعبي  �لت�شويت  �أن  خا�شة 
�مل�شتوى  عييلييى  �لييتييعييادل  �إىل  عييمييلييًيييا 
�لوطني مع 34.220.984 �شوًتا 
لل�شناتور عن ولية ما�شات�شو�شت�س، 
لنائب   34108157 ميييقيييابيييل 

�لرئي�س نيك�شون.
�أثناء  �ملعركة  �حتدمت  �لنتيجة:     
�لييييفييييرز يف �إلييييييييينييييوي. ثييييييم، حييييو�يل 

لي  يوم و�حد من �لت�شويت �لر�شمي 
قام  وقييد  �لناخبني.  كبار  538 من 
بييذلييك عييلييى �ليينييحييو �ليييتيييايل: “قبل 
حلييظييات قييليييييليية حتييدثييت ميييع جورج 
�أ�شبح  بييياأنيييه  وهييينييياأتيييه  بيييو�يييس  دبييليييييو 
�لثالث و�لأربعني للوليات  �لرئي�س 
�ألتقي به  �أن  �ملتحدة، وعر�شت عليه 
يف �أقييييرب وقيييت ممييكيين حييتييى نتمكن 
من �لبدء يف �لتغلب على �نق�شامات 

�حلملة و�مل�شابقة �لتي خ�شناها.
   قييبييل مييا يييقييرب ميين قيييرن ون�شف 
�شتيفن  �ليي�ييشيينيياتييور  �يييشيييّرح  �ليييقيييرن، 
�لذي  لينكولن،  لأبيير�هييام  دوغال�س 

كان دونالد تر�مب متقدما يف �مل�شاء، 
�شوت(،  �ليييف   700 �إىل  ييي�ييشييل  ميييا 
بقيادة حاكم دميقر�طي، و جورجيا 
)جو بايدن متقدم 14 �ألف �شوت( 

بقيادة حاكم جمهوري.
وليييييية  �يييشيييتيييقيييرر   ،1960 عيييييييام    
 ،2000 فييقييط، كما يف عييام  و�حيييدة 
وعا�شمتها  �إلييييينييوي،  �لنييتييخييابييات: 
�لذي  بالثقل  و�ملييعييروفيية  �ييشيييييكيياغييو، 
متييييار�ييييشييييه �مليييييافيييييييييييا. كيييييييان �حليييياكييييم 
�لييدميييقيير�طييي يف ذلييييك �ليييوقيييت هو 
ويليام �شرت�تون، �ل �ن رجله �لقوي 
ريت�شارد  �شيكاغو  بلدية  رئي�س  كييان 

�لرئا�شة:  �ييشييبيياق  هييزمييه يف  قييد  كيييان 
�حلزبية  �مل�شاعر  تف�شح  �أن  “يجب 
�شيدي  مييعييك  �نيييا  للوطنية.  �ملييجييال 

�لرئي�س وبارك �هلل فيك ».
للرئي�س  �أقيييول  ذ�تيييه،  �ل�شياق     ويف 
�إنه يجب �لآن تنحية  �ملنتخب بو�س 
�حلزبيني،  �أحييييقيييياد  ميييين  تييبييقييى  مييييا 
�لبلد.  لييهييذ�  �إد�رتيييييه  يف  �هلل  وبييييارك 
قييد توقعنا هذ�  �أنيييا  هييو ول  مل يكن 
�لطريق �لطويل و�ل�شعب. بالتاأكيد 
يييحييدث ذلك.  �أن  يييريييد  �أحيييد منا  ل 
�لييذي كييان، و�لآن و�شلنا  ولكن، كان 
كما  �لإ�ييشييكييال  حييل  �لنهاية، ومت  �إىل 

يجب، من قبل �ملوؤ�ش�شات �لعريقة يف 
دميقر�طيتنا ».

�شيكاغو  ظييل   :1960 نوفمرب   8
على �نتخاب كينيدي �شد نيك�شون

دونييياليييد تر�مب  ييي�ييشييري  و�ليييييييييوم،     
�شت  �إىل  �لتهام  باأ�شابع  وحماموه 
وليات كان فرز �لأ�شو�ت �لربيدية 
فيييييهييا مييزيييًفييا، ميين وجييهيية نظرهم: 
بيينيي�ييشييلييفييانيييييا وجيييورجيييييييا و�أرييييييزونيييييا 
ونيفاد�.  ووي�شكون�شن  ومي�شيغان 
ب�شكل خا�س من حيث  �ثنان  ويربز 
بن�شلفانيا  �لييقيي�ييشييائييييية:  �ملييالحييقيية 
بينما  بايدن،  جلو  �شوت  �لف   37(

�لييهيياتييف. رن  ميي�ييشيياًء،   11 �ليي�ييشيياعيية 
بالولية  “�شتفوز  كينيدي،  �آل  عند 
قليل من  وعيييدد  �حليييظ،  ميين  بقليل 
ريت�شارد  حينها  قييال  �لأ�شدقاء”، 
نتائج  عييلييى  حيي�ييشييل  �أن  بييعييد  د�يل، 
�لفرز  �نتهاء  تنتظر  �لتي  �ملقاطعات 

يف �شيكاغو ليتم �لإعالن عنها. 
عن  �ل�شود�ء  �لأ�شطورة  و�شتنت�شر    
“�لنتخابات �مل�شروقة” على �لفور. 
على  كينيدي  �شيح�شل  �لنهاية،  يف 
ناخًبا.   219 مييقييابييل  نيياخييًبييا   302
لنيك�شون، �لذي ��شتيقظ �أثناء �لليل 
�أن  وعليه  �إلييييينييوي،  نتيجة  بيياإعييالن 
يعرتف بالهزمية، حتى و�ن وجد يف 
هذه �لهزمية طاقة تر�ّشحه �جلديد 

�ملنت�شر عام 1968.
   كييانييت �خليييامتييية �أكييييرث ميييييير�رة. يف 
منت�شف �لليل، �قرتب نيك�شون من 
�لجتاه  ��شتمر  “�إذ�  �مليييييكييروفييون: 
كينيدي  �ل�شناتور  ف�شيكون  �حلايل، 
�ملتحدة”،  للوليات  �لقادم  �لرئي�س 
�ن كينيدي غري  �ل  على حد قوله. 
. �إنيييه يييطييالييب بييخييطيياب �قر�ر  ر��يييييسٍ
ر�ييشييمييي بييالييهييزمييية، ليين يييياأتيييي. وعن 
ريت�شارد  �ييشيييييهيينييئ  بيييرقييييييية،  طيييرييييق 

نيك�شون يف �لأخري �لفائز.

عام 1948، معركة �أوهايو... 
عام 1916، معركة كاليفورنيا

�أمريكيتان يف     لقد قلبت وليييتييان 
ما�ٍس بعيد �نتخابات رئا�شية �شديدة 
�لتناف�س. يف 2 نوفمرب 1948، فاز 
هاري ترومان، �لذي مت تن�شيبه يف 
فر�نكلني  وفيياة  بعد  �لأبي�س  �لبيت 
�أبييييريييييل   12 يف  روزفيييييليييييت  ديييييالنييييو 
�شد  �جلميع  ده�شة  �أميييام   ،1945
لنيويورك،  �جليييميييهيييوري  �حليييياكييييم 

توما�س ديوي.
�إن �لعديد  كييانييت مييفيياجيياأة، حيييييث     
من �ل�شحف �ليومية �لأمريكية قد 
فوز  معلنة  �لأوىل  �شفحتها  �أقفلت 
نائب  عييرف  خييطيياأ:  دييييوي.  مناف�شه 
عن  و�ل�شيناتور  �ليي�ييشييابييق،  �لرئي�س 
ولية مي�شوري، كيف يقنع “�لياقات 
�ل�شناعية  �ليييولييييات  يف  �لزرقاء” 
و�شط �لبالد، خا�شة �أوهايو، �لولية 
�لتي مت فيها �حل�شم وك�شب �لرهان. 
�أمر  �لتاريخ  يف  رئي�س  �أول  يعد  ومل 
ب�شن هجوم نووي )على هريو�شيما، 
ثم على ناغاز�كي( جمرد “حادث”، 
رئي�س  و�إمنييا  �لكثريون،  يعتقد  كما 
�شناديق  عييييرب  فييييياز  حميييييرتم  دوليييييية 

�لقرت�ع.
7 نوفمرب    وقبل ثالثني عاًما، يف 
�لأمريكي  �لييرئييييي�ييس  فييياز   ،1916
ويل�شون،  وودرو  �أوروبيييا،  يف  �ملعروف 
بيييفييي�يييشيييل �أ�ييييييشييييييو�ت وليييييييية �أخيييييييرى، 
�ملو�جهة  و�حييتييدمييت  كيياليييييفييورنيييييا. 
�ل�شيا�شية خالل �حلملة بني رئي�س 
�لدولة �لذي يعترب م�شاملًا و�نعز�لًيا، 
�إيفانز  ت�شارلز  �جلمهوري  وخ�شمه 

هيوز.
   ففي غييرب �لييبييالد، ذهييب ويل�شون 
�ليييدمييييقييير�طيييي لنييييتييييز�ع �أ�يييشيييو�تيييه 
فقط(  �يييشيييوت   3700 )مييتييقييدمييا 
ليييييقييوم بييانييعييطيياف 180 درجييية بعد 
�نييتييخييابييه، حيييييث �أ�ييييشييييرك �ليييولييييات 
�إىل  �أوروبيييييييا  �ملييتييحييدة يف �حلييييرب يف 
ثم  �ملتحدة،  و�ململكة  فرن�شا  جانب 
�إن�شاء ع�شبة �لأمم،  حارب من �أجل 
�أقامت  �لييتييي  �ملييتييحييدة  �لأمم  �ييشييلييف 
يف  �أوًل  جنيف  يف  �لرئي�شي  مقرها 
ثم  ويييليي�ييشييون،  لق�شر  �حليييايل  �ملبنى 
�ليييذي مت   ، �لأمم �حليييايل  يف  ق�شر 

�فتتاحه عام 1929.

بو�س و�ل غور در�ما �شيا�شيةكينيدي... �نت�شار بف�شل ولية

ويل�شون بف�شل ولية و�حدة نيك�شون هزمية قا�شية قبل �لنت�شار

هيالري كلينتون �شقطت يف �لمتار �لخريةترومان يفاجئ �جلميع

كينيدي يطلب �عرت�فا ر�صميا بالهزمية، 
لن ياأتي، ونيك�صون يهنئ �لفائز بربقية

دونالد ترامب لي�س اأول رئي�س 
اأمريكي يهز النظام ال�سيا�سي لبالده

مل تعرتف هيالري كلينتون مبا�صرة 
بانت�صار �لباعث �لعقاري �لنيويوركي

مت �لحتجاج على �لعديد من �لنتخابات �لرئا�صية �لأخرى

ثالث تراجيديات رئا�سية اأمريكية...!  :1960 ,2000 ,2016
•• الفجر -ريت�سارد ويريل –ترجمة خرية ال�سيباين

   لي�ض دونالد تر�مب �أول رئي�ض �أمريكي يهز �لنظام 
�لعديد  على  �لحتجاج  مت  قبله،  لبالده.  �ل�صيا�صي 
�إىل  �أدى  مما  �لأخ���رى،  �لرئا�صية  �لنتخابات  من 
�ملبارزة  يف  بالطبع  نفكر  �ل�صّدة.  غاية  يف  مو�جهات 

بن جورج دبليو بو�ض و�آل جور عام 2000، لكن ف�صل 
نائب �لرئي�ض نيك�صون على �أبو�ب �لبيت �لأبي�ض، يف 

نوفمرب 1960، يظل يغذي �ملزيد من �خليال. 
  تذكري تاريخي وتف�صري�ت:

�أن  كلينتون تنتظر قبل  2016: هيالري  نوفمرب   8
تعرتف بالهزمية

    يربر دونالد تر�مب �ليوم موقفه مبوقف مناف�صته 
هيالري كلينتون، �لتي رف�صت، ح�صب زعمه، �لعرت�ف 

بالهزمية يف نوفمرب 2016. 
�لدميقر�طية،  �ملر�صحة  لأن  �صحيح،  غ��ري  وه��ذ� 
�لنتخابي بن ع�صية و�صحاها  �نقلب م�صريها  �لتي 
-كما هو �حلال بالن�صبة لدونالد تر�مب، �لذي كان 

نوفمرب  من  �لر�بع  فجر  حتى  و��صح  ب�صكل  متقدًما 
– مل  �ملا�صي يف تقدير�ت و�صائل �لإعالم �لرئي�صية 
تعرتف مبا�صرة بانت�صار �لباعث �لعقاري �لنيويوركي 
�تهامها  ع���ن  ح��م��ل��ت��ه  خ����الل  ي��ت��وق��ف  مل  �ل����ذي 
بالختال�ض، و�ملطالب���ة ب�صجنها حتت �ل�صعار �ل�صهري 

“�حب�صوها«.
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و�لدعم �لفني وخربة فريق �لعمل 
�آخر  �مللتقى  و��شتعر�س  وغييريهييا. 
بالتعديالت  �ملتعلقة  �مليي�ييشييتييجييد�ت 
�لتي طر�أت على �ل�شيا�شات �ملتعلقة 
�للقاء  وتيييينيييياول  هييييذ�  بيييياملييييوردييييين. 
�لتي  و�لتحديثات  �لتطور�ت  �أبييرز 
طييير�أت على خييدمييات �ملييوردييين من 
�أ�شهمت  و�لييتييي  وجتييديييد  ت�شجيل 
�ملتعامل،  رحلة  تب�شيط  يف  بدورها 
�لت�شجيل  �إجيييير�ء�ت  مقدمتها  ويف 
�جليييييييدييييييييدة �مليييتيييعيييليييقييية بيييي�ييييشييييروط 
�مليييييورديييييين  �يييشيييجيييل  �ليييتييي�يييشيييجيييييييل يف 
�ملطلوبة،  و�مليي�ييشييتيينييد�ت  �لحتيييييادي، 
�مللتقى  ور�شوم �خلدمة.  ويف ختام 
مت �ل�شتماع �إىل �أ�شئلة ومد�خالت 
قدمو�  �لذين  �مل�شاركني،  �ملييوردييين 
جملة من �ملقرتحات و�لآر�ء �لقّيمة 
جتربتهم  ت�شهيل  يف  ت�شهم  �لييتييي 
وتطلعاتهم  �حييتييييياجيياتييهييم  وتييلييبييي 

�مل�شتقبلية.

•• ابوظبي-الفجر: 

يف �إطار �شعيها �مل�شتمر لتعزيز �أطر 
�ملتعاملني  مع  و�لتعاون  �لتو��شل 
و�لتعريف باآخر �مل�شتجد�ت �ملتعلقة 
و�لذكية،  �لإلييكييرتونييييية  بخدماتها 
�لإثنني  ييييوم  �ملييالييييية  وز�رة  نظمت 
للموردين  �ل�شنوي  �مللتقى  �ملا�شي 
لعام 2020، عرب تقنيات �لت�شال 
�ملييييرئييييي، وبييحيي�ييشييور �يييشيييعيييادة مرمي 
حمييمييد �لأمييييييريي، وكيييييليية �ليييييوز�رة 
�ملالية  �لإد�رة  لييي�يييشيييوؤون  �مليي�ييشيياعييد 
�لد�ر�ت  مييدر�ء  وعييدد من  �لعامة، 

يف وز�رة �ملالية.
مييييييرمي حممد  �ييييشييييعييييادة  ورحيييييبيييييت 
�لأمريي باملوردين و�أ�شحاب �لأ�شر 
ييي�ييشيياركييون للمرة  �ليييذيييين  �مليينييتييجيية 
على  مييييوؤكييييدًة  �ليييعيييام،  هييييذ�  �لأوىل 
�أهمية �لتن�شيق �مل�شرتك بني وز�رة 
�ل�شرت�تيجني،  و�شركائها  �ملالية 

وحتييقيييييق ��ييشييتييد�مييتييه، كييمييا حتر�س 
�لإيجابي  �لييتييو��ييشييل  تييعييزيييز  عييلييى 
�ل�شرت�تيجني،  �ل�شركاء  كافة  مع 
و�لطالع على �آر�ئهم و�قرت�حاتهم 
على  �ملالية  �لإد�رة  عملية  لتطوير 
مييي�يييشيييتيييوى �حليييكيييومييية �لحتييييياديييييية، 
متطلباتهم  يلبي  مبييا  وتوجيهها 
للحكومة  و�مليي�ييشييتييقييبييلييييية  �حلييالييييية 
م�شتوى  �إىل  ويييرتييقييي  �لحتييياديييية 

تطلعاتهم.«
�ل�شركة  �إعييالن  �مللتقى مت  وخييالل 

بعد  �ملييييورد  تقييم  بنتائج  �لييفييائييزة 
وهو   ،2020 للعام  �خلييدميية  �أد�ء 
�إجر�ء متبع يف �حلكومة �لحتادية 
قبل  �ملوردين من  تقييم  يتم  حيث 
�خلدمة  ميين  �مليي�ييشييتييفيييييدة  �لإد�ر�ت 
�مل�شروع  �أعييمييال  �نييتييهيياء  بعد  وذليييك 
�ملييكييلييفيية بيييه �ليي�ييشييركيية، وذليييييك وفق 
معايري حمددة منها، مدى مطابقة 
�خلييييدميييية ليييليييميييو��يييشيييفيييات �مليييحيييددة 
ومدى  �خلييدميية،  وم�شتوى  �شابقاً، 
للمتطلبات،  و�ل�شتجابة  �لتعاون 

تر�شيخ  عيييليييى  �لييييييييييوز�رة  وحيييير�ييييس 
وفتح  �لييييييد�ئييييييم  �لييييتييييعيييياون  ميييييبيييييد�أ 
�لفائدة  لتحقيق  �لتيي�ييشييال  قيينييو�ت 
�مل�شرتكة. وقالت �شعادتها: “ي�شرنا 
م�شاركة موردي وز�رة �ملالية و�أي�شا 
�مليييييورديييييين لييلييحييكييوميية �لحتييييادييييية 
�ل�شركات  مييين  ممييثييلييني  فيييييهييا  مبيييا 
�ملو�طنة  و�لييي�يييشيييغيييرية  �ملييتييو�ييشييطيية 
وبع�س �أ�شحاب �لعمال من �ل�شر 
هذ�  ملتقى  يف  �ملييرخيي�ييشيية  �مليينييتييجيية 
�مل�شاركات  �لعام، ونتوقع �ملزيد من 

�ملوردين، و�إلغاء ر�شوم �شر�ء كر��شة 
�أي�شاً  �لييتييعييريييف  ومت  �مليينيياقيي�ييشييات. 
�لوز�رة  توفرها  �لتي  �ملييز�يييا  بيياأهييم 
�ل�شغرية  �ملييي�يييشيييارييييع  لأ�ييييشييييحيييياب 
�ل�شركات  �إعفاء  ومنها  و�ملتو�شطة 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة من دفع ر�شوم 
تاريخ  ميين  �شنتني  لأول  �لت�شجيل 
�لأف�شلية  ومنح  �ل�شركة،  تاأ�شي�س 
�ل�شعرّية بن�شبة )%10( لأ�شحاب 
و�ملتو�شطة،  �ليي�ييشييغييرية  �مليي�ييشيياريييع 
م�شرتيات  ميين   10% تخ�شي�س 

�لييقييادميية، وخا�شة  خيييالل �لأعيييييو�م 
�لفئة من دفع  �إعفاء هذه  يف �شوء 
ر�يييشيييوم �لييتيي�ييشييجيييييل �أو �لييتييجييديييد يف 

�شجل �ملوردين �لحتادي.«
باأهم  �مللتقى  خييالل  �لتعريف  ومت 
�ملز�يا و�حلو�فز �لتي توفرها وز�رة 
تخفي�س  ومنها  للموردين؛  �ملالية 
�ملوردين  �شجل  يف  �لت�شجيل  ر�شوم 
�ملييالييييية من  وز�رة  ليييدى  �لحتيييييادي 
درهيييم،   500 �إىل  درهييييم   1000
و�إلغاء ر�شوم جتديد �لقيد يف �شجل 

�مل�شاريع  لدعم  �حلكومية  �جلهات 
�ليي�ييشييغييرية و�ملييتييو�ييشييطيية �ميييانييا من 
�ليييييييييوز�رة بييياأهيييمييييييية مييي�يييشييياركييية تلك 
�حلكومية  �مل�شرتيات  يف  �ل�شركات 
و�لتو��شل  بن�شاطاتها  و�لتعريف 

مع �جلهات �حلكومية.
وز�رة  “تكر�س  �لأمييريي:  و�أ�شافت 
�ملييالييييية جيييهيييود�ً كييبييرية لييدعييم رو�د 
�مل�شاريع  �أ�يييشيييحييياب  مييين  �لأعييييمييييال 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة، نظر�ً لأهمية 
هذ� �لقطاع يف رفد �لقت�شاد �ملحلي 

كافة  تطبيق  مع  �جلييديييد،  موقعه 
�لحرت�زية،  و�لتد�بري  �لإجيير�ء�ت 
رئي�س  عييلييو�ن،  �أبيييو  نبيل  بح�شور 
�خلييييدمييييات �مليي�ييشييرفييييية لييييالأفيييير�د، 
�شبكة  رئييييييي�يييس  �يييشيييعيييبيييان،  وميييياجييييد 
�ملوؤ�ش�شي  �لت�شال  وفريق  �لفروع، 
من  عدد  �إىل  بالإ�شافة  بامل�شرف، 

•• ال�سارقة-الفجر:

�فييتييتييح �ييشييعييادة �أحييمييد �ييشييعييد، نائب 
م�شرف  يف  �لييتيينييفيييييذي  �لييرئييييي�ييس 
�شباح  �لإ�يييييشيييييالميييييي،  �ليييي�ييييشييييارقيييية 
�أميي�ييس �لييثييالثيياء، فييرعييه يف منطقة 
طيييو�ر بييدبييي بييعييد حتييديييثييه كليا يف 

روؤ�شاء �لإد�ر�ت ومدر�ء �لأق�شام يف 
�مل�شرف. 

�لفرع  �فيييتيييتييياح  خيييطيييوة  وتيييتيييو�فيييق 
�جلديد  مييوقييعييه  يف  كييلييييياً  �مليييجيييدد 
مبيينييطييقيية طييييو�ر بييدبييي ميييع جهود 
�مل�شرف �لر�مية لتطوير �أعماله يف 
جمال �خلدمات �مل�شرفية لالأفر�د 
تندرج  كما  و�ملوؤ�ش�شات،  و�ل�شركات 
�ل�شاعية  �مليي�ييشييرف  خييطيية  �إطييييار  يف 
لتحديث وتطوير �شبكة فروعه يف 

خمتلف �لأماكن �ل�شرت�تيجية.

�لنمو �ل�صريع يف �لطلب
 على �خلدمات �مل�صرفية 

وقيييييال �ييشييعييادة �أحيييميييد �ييشييعييد: “�إن 
خطة تطوير وحتديث �شبكة فروع 
روؤيتنا  تاأتي متما�شية مع  �مل�شرف 
�حتياجات  تييلييبييييية  يف  �مليي�ييشييتييقييبييلييييية 
وتوقعاتهم  عييمييالئيينييا  وطييمييوحييات 
حيث يويل �مل�شرف �هتماما خا�شاً 
مليييالحيييظيييات و��يييشيييتيييبيييييييانيييات �ليييييير�أي 
ب�شكل  عليها  �حليي�ييشييول  يييتييم  �لييتييي 
ومييرتييادي فروع  ميين عمالء  دوري 
�نييحيياء دولة  �مليي�ييشييرف يف خمييتييلييف 
وبناًء  �ملييتييحييدة،  �لعربية  �لإمييييار�ت 
�حلالية  �ملييو�قييع  در��ييشيية  يتم  عليه 

وز�رة �ملالية تنظم �مللتقى �ل�صنوي للموردين لعام 2020

% من م�سرتيات اجلهات احلكومية لدعم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تخ�سي�س 10 

�ل�شاملة و�مل�شتد�مة.  �لتنمية  �ل�شقيقني ويعزز م�شرية  �لبلدين  �شعبي 
�أد�ء  �أن �شفقات �لعقار�ت يف �لدولة و��شلت ت�شجيل معدلت  و�أ�شافت 
بدخول  �لر�غبني  �لعمانيني  �مل�شتثمرين  من  �ملزيد  م�شتقطبة  جيدة 
من  �ململوكة  �لييعييقييار�ت  قيمة  بلغت  حيث  �لإميييار�تيييي  �لييعييقيياري  �ل�شوق 
�لعمانيني يف �لإمار�ت 14 مليار درهم لعام 2019 وتوزعت �ل�شفقات 
�لعقارية للعمانيني يف جمالت عدة بح�شب نوع �ل�شتخد�م ليرتكز ما 
ن�شبته %68 من �لقيمة �لإجمالية لل�شفقات �لعقارية للعمانيني يف 
�ل�شكنية  �لعقارية  �ل�شفقات  تليها   ،2019 عييام  يف  �لتجاري  �لقطاع 

وذلك بن�شبة 25%.
 3993 بلغت  للعقار�ت  �ملتملكني  �لعمانيني  �أعيييد�د  �أن  �إىل  و�أ�ييشييارت 
�لعمانيني عقار�ت �شكنية بو�قع  �أغلب  2019 حيث متلك  خالل عام 
1796 متملكا وبن�شبة 45 % من �إجمايل عدد �لعمانيني �ملتملكني 

�لعمانيني  �لطالب  عييدد  �أن  �إىل  �ليييوز�رة  ولفتت  �لقت�شادي.  �لن�شاط 
 2019 لعام  �لإميييار�ت  يف  و�ملهني  �لعام  �لتعليم  مد�ر�س  يف  �مل�شجلني 
يف  �لتعليم  خمييرجييات  جيييودة  يعك�س  مييا  طييالب  و403  �آلف   10 بلغ 
دولة �لإمار�ت وقوة �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية بني �لبلدين �ل�شقيقني يف 
�ملجالت كافة. كما بلغت قيمة ر�أ�س �ملال �لعماين يف �شركات �مل�شاهمة 
درهم  مليار   1،8 و�ل�شلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  لييدى  �مل�شجلة  �لعامة 
�إمار�تي، �أما عدد �مل�شتثمرين �لعمانيني يف هذه �ل�شركات فقد و�شل �إىل 

23،000 م�شتثمر عماين.
وجت�شد �لرو�بط �لر��شخة بني دولة �لإمييار�ت و�شلطنة ُعمان منوذجا 
��شتثنائيا على م�شتوى �لعالقات بني �لأ�شقاء ملا يربط قيادتي �لبلدين 
ثو�بت  وجتمعهما  و�لتالحم  �لأخييوة  �أو��شر  من  و�شعبيهما  �ل�شقيقني 

�لتاريخ و�لقيم �لأ�شيلة �مل�شرتكة.

•• اأبوظبي-وام:

�مل�شرتك  �لتعاون  �لإمييار�ت على تعزيز  �ملالية حر�س دولة  �أكدت وز�رة 
مع �شلطنة ُعمان �ل�شقيقة يف جميع �ملجالت و�لذي يظهر من خالل 
دعمها  �لإميييار�ت  توؤكد  �إذ   2019 لعام  �لح�شائية  و�لبيانات  �لأرقيييام 
�لييييوز�رة  وهيينيياأت   .. �ل�شقيقني  �لييبييلييدييين  بييني  �لييعييالقيية  لتعزيز  �لييد�ئييم 
�ل�شلطنة و�شعبها �لكرمي مبنا�شبة �ليوم �لوطني �لي50 ل�شلطنة عمان 

�ل�شقيقة.
�ليوم  مبنا�شبة   - “و�م”  �لإمييييار�ت  �أنييبيياء  وكيياليية  �ملالية  وز�رة  و�أفييييادت 
�لنفطي  غري  �لتجاري  �لتبادل  حجم  بيياأن   -  50 �لييي  �لُعماين  �لوطني 
بني �لإمار�ت و�شلطنة ُعمان خالل عام 2019 �شجل 48 مليار درهم 
بالفائدة على  ويعود  �لبلدين  �لقت�شادية بني  �ل�شر�كة  قوة  يعك�س  ما 

ومن ثم 1607 متملكني لعقار جتاري �أي بن�شبة 40 % من �إجمايل 
�أن  �ملالية  وز�رة  وذكييرت  �لدولة.  للعقار�ت يف  �ملتملكني  �لعمانيني  عدد 
بيئة �لأعمال يف دولة �لإمار�ت مثالية للم�شتثمرين ورو�د �لأعمال من 
خالل مر�فق بنية حتتية ممتازة مدعومة باخلرب�ت �ملهنية و�خلدمات 
�لدول  من  �لكثري  على  تناف�شية  ميزة  �لدولة  تعطي  �لتي  �ل�شخ�شية 
�لرت�خي�س  �أعييد�د  على  �ملثالية  �ل�شتثمارية  �لبيئة  هذه  �نعك�شت  وقد 
 4066 �إ�شد�ر  مت   2017 عام  ففي  �لعمانيني  للمو�طنني  �ملمنوحة 
 2019 �أمييا يف عييام   ،  2018 5360 يف عييام  رخ�شة و�زد�دت لت�شبح 
فقد مت �إ�شد�ر5899 رخ�شة عمانية وذلك بن�شبة زيادة بلغت 10 يف 
�ملائة عن �لعام �لذي ي�شبقه، وبالن�شبة لتوزيع �لرخ�س ح�شب �لن�شاط 
 79% بن�شبة  �لقائمة  �لتجارية  �لرخ�س  ت�شدرت  فقد  �لقت�شادي 
�لعمانيني و�ملوزعة بح�شب  �ملمنوحة للمو�طنني  �لرخ�س  �إجمايل  من 

يف �إطار خطة �مل�صرف لتحديث �صبكة فروعه

م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي ينقل ويطور فرعه يف منطقة الطوار بدبي

• تخف�ض ر�صوم �لت�صجيل من 1000 درهم �إىل 500 درهم
%( لأ�صحاب �مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة • منح �لأف�صلية �ل�صعرّية بن�صبة )10 

• �إعفاء �ل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة من دفع ر�صوم �لت�صجيل لأول �صنتن من تاريخ تاأ�صي�ض �ل�صركة

و�لتحديث  �لتو�شع  وو�شع  للفروع 
�لتو�جد  ل�شمان  �لفروع  �شبكة  يف 
يف �ملو�قع �ل�شرت�تيجية و�لقريبة 
من �لعمالء، حيث يتطلع م�شرف 
�ليي�ييشييارقيية �لإ�يييشيييالميييي د�ئيييمييياً �إىل 
تعزيز م�شاهمته يف م�شرية �لتنمية 

�لقت�شادية«.
موقع حيوي قريب من 

�لدو�ئر �حلكومية 
علو�ن:  �أبييو  نبيل  قييال  ميين جانبه، 
فيييرع  حتييييديييييث  عيييميييلييييييية  “تعك�س 
�مليي�ييشييرف يف ميينييطييقيية طييييو�ر بدبي 
موقعه  �إىل  نييقييلييه  عييلييى  و�ليييعيييميييل 
مبنطقة  �جلييديييد  �ل�ييشييرت�تيييييجييي 
طييييو�ر  �جلييديييد �لييتييز�ميينييا بتقدمي 
بيئة  يف  �خلييدميية  م�شتويات  �أعييلييى 
مميزة، حيث يتمتع �لفرع �جلديد 
مبيييوقيييعيييه �حليييييييييوي �ليييقيييرييييب من 
�ليييدو�ئييير �حلييكييومييييية، �لأميييير �لذي 
خدماتنا  تييقييدمي  على  �شي�شاعدنا 

فيييرع طو�ر  لييعييمييالء  �أفيي�ييشييل  ب�شكل 
عمالئنا  وقيييائيييمييية  خيييا�يييس  بيي�ييشييكييل 
ب�شكل  دبييييي  مييدييينيية  يف  �ملييتيينييامييييية 
عام، من خالل موقع جديد مميز 
ومتفهم  حمييييرتف  عييمييل  وفيييرييييق 
لييتييطييلييعييات �ليييعيييميييالء وقيييييييادر على 
�مل�شرفية  بييياحليييليييول  تيييزوييييدهيييم 

�ملبتكرة«.

م�صاحات و��صعة 
وتقنيات متطورة

و�لنقل  �لتطوير  عمليات  بف�شل 
�لييييتييييي �يييشيييهيييدهيييا �ليييييفيييييرع �مليييحيييدث 
موقعاً  �لييفييرع  �كييتيي�ييشييب  للم�شرف 
منطقة  يف  جيييدييييد�ً  ��ييشييرت�تيييييجييييياً 
�لطو�ر، يتميز مب�شاحاته �لو��شعة 
�لعمالء،  عيييدد ميين  �أكييييرب  خلييدميية 
�لرقمية  تقنياته  �إىل  بييالإ�ييشييافيية 
وجتهيز�ته �ملتطورة، حيث �شيعمل 
�أيام �أ�شبوعياً، من �ل�شبت �إىل  �شتة 

خدماته  �لفرع  و�شيقدم  �خلمي�س، 
�لقنو�ت  من  مبجموعة  �ملدعومة 
و�لذكية  �لإلييكييرتونييييية  و�لأجيييهيييزة 

�ملتاحة على مد�ر �ل�شاعة.
�لييي�يييشيييارقييية  ميييي�ييييشييييرف  �أن  ييييييذكييييير 
�إىل  بييا�ييشييتييميير�ر  ي�شعى  �لإ�ييشييالمييي 
توفري كافة �خلدمات و�لت�شهيالت، 
مت لتلبية كافة ُمتطلَّبات  مِّ �لتي �شُ
قييييياعيييييدة ُعييييييمييييييالءه مييييين �لأفييييييييير�د 
�لفرتة �حلالية؛  و�ل�شركات خالل 
ليييدعيييم جيييهيييود �ليييييدولييييية لحيييتيييو�ء 
�شعار:  حتييييت  كيييييورونيييييا  فييييريو�ييييس 
»نلتزم لننت�شر«، ومتا�شياً مع روؤية 
�لإمار�ت 2021 �لر�مية للو�شول 
مبني  معريف  تناف�شي  �قت�شاد  �إىل 
على �لبتكار، و�شمن ��شرت�تيجية 
�لتحولت  ميييو�كيييبييية  يف  �ملييي�يييشيييرف 
و��شتخد�م  �لييعيياملييييية،  �لقييتيي�ييشييادييية 
�أحدث �لتقنيات �لرقمية يف �لعمل 

�مل�شريف �ملعتمدة عاملياً.

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بيع  العقار بالن�شر

فى الدعوى رقم  2019/165 بيع عقار مرهون 
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�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2020/11/25 �ل�شاعة 05.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى 
�لمار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  لييدى  �دنييياه  �و�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع  �شيجرى  �حلييال 
للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع 
�لبيع  على  �عييرت��ييس  لديه  من  ولكل  �ملييز�يييدة  دخييول  قبل  �لأ�شا�شي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني 
باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  م�شتند�ت  من  يييربره  مبا  معزز�  باعرت��شه  �لتقدم 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام 
�لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �لتالية لر�شوم 
�ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات 

خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات :  
نوع �لعقار - �ر�س ف�شاء - �ملنطقة �شيح �شعيب 2 - رقم �لر�س 33 - رقم �لبلدية 531--386  �مل�شاحة 

عطاء. لعلى  يباع   - درهم   9845438 �لتقييم   - مربع  مرت   5901.11
�شقة �شكنية - �ملنطقة ند ح�شة - رقم �لر�س 592 - رقم �ملبنى 1 - ��شم �ملبنى ىل �شولريوم - رقم �لوحدة 

عطاء لعلى  يباع   - درهم   603.015.00 �لتقييم   - مربع  مرت   93.37 �مل�شاحة   -  512
�شقة �شكنية - �ملنطقة ند ح�شة - رقم �لر�س 592 - رقم �ملبنى 1 - ��شم �ملبنى ىل �شولريوم - رقم �لوحدة 

عطاء لعلى  يباع   - درهم   603.015.00 �لتقييم   - مربع  مرت   93.37 �مل�شاحة   -  518
�شقة �شكنية - �ملنطقة ند ح�شة - رقم �لر�س 592 - رقم �ملبنى 1 - ��شم �ملبنى ىل �شولريوم - رقم �لوحدة 

عطاء لعلى  يباع   - درهم   890.153 �لتقييم   - مربع  مرت   137.83 �مل�شاحة   -  514
�شقة �شكنية - �ملنطقة ند ح�شة - رقم �لر�س 592 - رقم �ملبنى 1 - ��شم �ملبنى ىل �شولريوم - رقم �لوحدة 

عطاء لعلى  يباع   - درهم   960.613.00 �لتقييم   - مربع  مرت   148.74 �مل�شاحة   -  515
�شقة �شكنية - �ملنطقة ند ح�شة - رقم �لر�س 592 - رقم �ملبنى 1 - ��شم �ملبنى ىل �شولريوم - رقم �لوحدة 

عطاء لعلى  يباع   - درهم   890.153.00 �لتقييم   - مربع  مرت   137.83 �مل�شاحة   -  516
�شقة �شكنية - �ملنطقة ند ح�شة - رقم �لر�س 592 - رقم �ملبنى 1 - ��شم �ملبنى ىل �شولريوم - رقم �لوحدة 

عطاء لعلى  يباع   - درهم   792.115 �لتقييم   - مربع  مرت   122.65 �مل�شاحة   -  517
�شقة �شكنية - �ملنطقة ند ح�شة - رقم �لر�س 592 - رقم �ملبنى 1 - ��شم �ملبنى ىل �شولريوم - رقم �لوحدة 

عطاء لعلى  يباع   - درهم   789.790.00 �لتقييم   - مربع  مرت   122.29 �مل�شاحة   -  513
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

بان  بيياإمييارة عجمان  ومييقييرهييا  لييلييمييقيياولت  �لييتييالل  �شركة  تو�شح  بييهييذ� 
�ملهند�س/ حمزه يون�س �إبر�هيم جعفر و�لذي كان �شغل مدير �مل�شاريع 
بال�شركة قد �نتهت فرتة عمله لدى �ل�شركة منذ تاريخ 2020/10/8م 
وعليه فاإن �ل�شركة تعلن �إخالء م�شوؤوليتها �لقانونية عن �ية معامالت 

�و ت�شرفات يقوم بها �ملذكور بعد �لتاريخ �مل�شار �ليه �عاله.
هذ� ملن يهمة �لمر

�صركة �لتالل للمقاولت

اإعالن قطع عالقة

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
 اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 1202/2020/315 ا�شتئناف عمايل
عماىل   2019/2135 رقييم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  �إ�شتئناف  �لييدعييوى:  مو�شوع 

جزئى و �لر�شوم و �مل�شاريف و �لتعاب.
�يييييس.ذ.م.م - �شفته  �ملييوؤجييرة  بيياحلييافييالت  �لييركيياب  طييالييب �لعييييالن: م�شكان لنقل 

م�شتاأنف بالق�شية: 
�ملطلوب �عالنهم: 1- جميب �حمد عبد�خلالق  - �شفته بالق�شية: م�شتاأنف �شده

�ل�شاعة  �ملو�فق 2020-12-17  �لثالثاء  يوم  لها جل�شة  : وحييددت  �لإعييالن  مو�شوع 
ميثلكم  من  �أو  ح�شوركم  يقت�شى  وعليه  ُبعد  عن  �لتقا�شي  بقاعة  �شباحا   10:00

قانونيا ويف حالة تخلفكيم �شتجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   

اعالن بيع  العقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2019/223 بيع عقار مرهون 

طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري �س.م.ع
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - مبنى ��شبكت تاو - �لطابق �لر�بع - �شقة 404 - �خلليج �لتجاري 

�ملنفذ �شده : بدر �م م�شيح �له �لهي فر
�ملبنى  - رقم   388-6350 �لبلدية  - رقم   576 �لر�ييس  - رقم  �لثالثة  �لثنية  بردبي - منطقة   - دبي  �مييارة   - عنو�نه:�لمار�ت 

  8 �لطابق  رقم   -  t3- 803 �لعقار  رقم   -  GR PANORAMA بانور�ما  �ملبنى  ��شم   -  1
بيع  �شيجرى  �حلييال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليييام  ويف  م�شاء   05.00 �ل�شاعة   2020/11/25 �ملو�فق  �لربييعيياء  يييوم  يف  �نييه 
www.( للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين �لمييار�ت  �لبيع )�شركة  بها  �نيط  �لتى  �دنيياه لدى �جلهة  �و�شافه  �ملو�شحة  �لعقار 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
�ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  م�شتند�ت  من  يييربره  مبا  معزز�  باعرت��شه  �لتقدم  �لبيع  على  �عرت��س  لديه  من 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر 

�لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات :  
�أو�شاف �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة �لثنية �لثالثة - رقم �لر�س 576 - رقم �لبلدية:6350-388 - �مل�شاحة 224.29 مرت 

مربع  - رقم �ملبنى 1 - ��شم �ملبنى بانور�ما - رقم �لوحدة: T3- 803 - مببلغ :2.222.949.64 درهم.
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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دعوة حل�شور االجتماع االول للخربة   
 يف الدعوى رقم 2020/3468 جتاري جزئي  - دبي

�ملدعي:�شركة زيانتيك لتجارة �للكرتونيات �س.ذ.م.م وميثلها رحيم �شاهد حممد �شاهد
 بوكالة �ملحامي/ح�شن �آل علي للمحاماه و�ل�شت�شار�ت �لقانونية

�ملعلن �ليه/�ملدعي عليه/حممد نظر �ل�شالم حممد نور �حلق
 بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة يف �لدعوى �عاله فقد حددنا يوم �لحد 
بعد  عيين  للخربة  �لول  �لجتماع  لعقد  ع�شر�ً  و�لن�شف  �لر�بعة  �ل�شاعة  متييام  يف  �مليييو�فيييق:2020/1/22 

وميكنكم �لتو��شل معنا لتزويدكم بر�بط �لجتماع على �لعناوين �لتالية:
�مييل:expert@alsharid.com تليفون:042555155 لذ� يطلب ح�شوركم �و من ميثلكم قانونا 
حل�شور �لجتماع �ملذكور مع �ر�شال كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدعوى وعليكم مر�جعة �خلبري �ول باول 

ب�شاأن �أية ��شتف�شار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��شتالم �مل�شتند�ت و�لتعقيب عليها
�خلبري/�حمد �ل�صارد �لفال�صي
رقم �لقيد مبحاكم دبي 493

رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 154    

اعالن بالن�شر
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اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 4574/2020/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة با�شد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ )1000000( درهم 

و�لر�شوم �مل�شاريف  
طالب �لإعالن : �شالر ح�شن خان بدر �حل�شن خان - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله:�شيخة �حمد عبد�هلل �شلطان - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه: 1- ندمي حممد ظفر - �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

  جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن :  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/11/9 �لز�م �ملدعي عليه/ ندمي 
حممد ظفر بان يوؤدي للمدعي/ �شالر ح�شن خان بدر �حل�شن خان مبلغ وقدره )1000000( درهم 
مليون درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2020/10/18 
وحتى �ل�شد�د �لتام وبالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ولكم �حلق يف 

��شتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال
�لرئي�ض �لتنفيذي لأدنوك ي�صتعر�ض فر�ض �ل�صتثمار و�ل�صر�كات يف �لإمار�ت خالل منتدى بلومربج لالقت�صاد �جلديد

�سلطان اجلابر متفائل بانتعا�س الطلب على النفط ويوؤكد اأهمية الرتكيز على خف�س التكاليف
للقيادة  �ل�شديدة  �لروؤية  وبف�شل  �لإميييار�ت،  دوليية  �أن  و�أو�شح معاليه  �لأ�ييشييول«. 
�لر�شيدة، �أر�شت منظومة موثوقة وذ�ت م�شد�قية عالية ��شتطاعت جذب �شركاء 
�لعامل  ي�شهده  �لييذي  �لقت�شادي  �لو�شع  من  �لرغم  على  عامليني  وم�شتثمرين 
حالياً .. وقال :نحن ن�شتفيد ب�شكل �أ�شا�شي من �ملز�يا �لتناف�شية و�لأ�شول �ملتميزة 
�لتي تتمتع بها دوليية �لإميييار�ت، ومنها على �شبيل �ملييثييال، وفييرة �ملييو�د �خلييام من 
�لنفط و�لغاز، و�لبنية �لتحتية عاملية �مل�شتوى، و�خلدمات �للوج�شتية �ملتطورة، 
و�لغرب،  �ل�شرق  بني  �لتجارة  طييرق  ملتقى  يف  �ل�شرت�تيجي  �جلييغيير�يف  و�ملييوقييع 
و�إطار �لعمل �لتنظيمي �لر��شخ، و�ل�شتقر�ر �ملايل لالقت�شاد، هذه جميعها مز�يا 
دولة  �إىل  ��شرت�تيجيني  دوليني  م�شتثمرين  ��شتقطاب  يف  ت�شهم  وجاذبة  فريدة 
ميزة  �أي�شاً  : هناك  و�أ�شاف  �ملييدى.  بعيدة  �شر�كات  لبناء  ي�شعون  �لإمييار�ت ممن 

�لدوليني. وتناول معاليه خالل �جلل�شة حالة �لقت�شاد �لعاملي و�أ�شو�ق �لنفط، 
حيث �أو�شح �أن �لطلب على �لنفط �أظهر �لكثري من �ملرونة، م�شري�ً �إىل �أن هناك 
�أخذنا  �إذ�  بو�در للتفاوؤل و�شرورة للرتكيز على خف�س �لتكاليف. وقال معاليه: 
�لطلب على �لنفط كموؤ�شر للن�شاط �لقت�شادي، نرى بد�ية عودة هذ� �لن�شاط، 
فعلى �شبيل �ملثال حتى يف �أدنى م�شتويات �لطلب على �لنفط يف مار�س و�أبريل، كان 
��شتهالك �لعامل عند م�شتوى 75 مليون برميل يومياً، كما �أن �نخفا�س �لطلب 
�لعاملي �إىل ما دون 90 مليوناً كان ملدة 12 �أ�شبوعاً فقط، و�إذ� نظرنا �إىل �ملناطق 
�لنمو  �ملثال، ت�شهد تباطوؤ�ً يف  �أوروبييا، على �شبيل  �أن  �لعامل، جند  �ملختلفة حول 
ب�شبب قيود جائحة كوفيد-19 �جلديدة، بينما ت�شهد �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

تعافياً قوياً على �لرغم من �جلائحة، وكذلك �حلال يف �لأ�شو�ق �لأ�شيوية.

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر وزير �ل�شناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة برتول �أبو ظبي �لوطنية “ �أدنوك “ وجمموعة �شركاتها 
�أن دولة �لإمار�ت توفر �لعديد من �لفر�س �ملتميزة لال�شتثمار و�ل�شر�كات �لنوعية 
“�شعود  بعنو�ن  �فرت��شية  حييو�ر  ذلك خالل جل�شة  �لقطاعات. جاء  يف خمتلف 
�لأ�شو�ق �لإقليمية: �ل�شعي للمرونة يف �قت�شاد عاملي جمز�أ” و�لتي ُعقدت �شمن 
�مل�شتثمرين  ميين  كبري  عييدد  بح�شور  �جلديد”  لالقت�شاد  بلومربج  “منتدى 
�لدوليني. �شارك يف �جلل�شة كل من معايل �لدكتورة ر�نيا �مل�شاط، وزيرة �لتعاون 
لإد�رة  “بروكفيلد  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  فييالت،  وبرو�س  م�شر،  يف  �لييدويل 

�لتاريخي  و�شجلنا  م�شد�قيتنا  وهييي  �أل  �لإميييار�ت،  دوليية  منها  ت�شتفيد  �أ�شا�شية 
تاريخاً طوياًل يف  �لدولة  �إذ متتلك  ك�شريك موثوق،  بالإجناز�ت  �لقوي �حلافل 
�إبر�م �لعديد من �ل�شر�كات �ل�شرت�تيجية طويلة �ملدى و�لناجحة و�لتي �شاهمت 
يف تر�شيخ مكانة دولة �لإمار�ت وجهًة ل�شتقطاب �ل�شتثمار�ت �لنوعية و�لذكية. 
�أدنوك  تقوم  حيث  و�لبرتوكيماويات،  �لتكرير  قطاع  يف  مثال  �إىل  معاليه  و�أ�شار 
بتو�شيع عملياتها لإن�شاء مركز عاملي للبرتوكيماويات و�مل�شتقات يف دولة �لإمار�ت، 
وقال: نحن نعمل على تطوير منظومة �شناعية من �شاأنها توفري فر�س متميزة 
وفيما  نوعية،  �شر�كات  لإبييير�م  �لييعييامل  حييول  �لدوليني  �مل�شتثمرين  ميين  للعديد 
�ملتاحة  �جلديدة  �لفر�س  من  �لعديد  هناك  �قت�شادنا،  لتنويع  جهودنا  نو��شل 
من خالل �ملز�يا �لتناف�شية �ملتوفرة لدينا و�لتي توفر عامل جذب للم�شتثمرين 

الطاير يطلق دليل التطوير العقاري خالل قمة �سيتي �سكيب 2020 

دعا لعتماد �لتقنيات لتعزيز رفاهية �ملوظفن وتبني مفهوم �لعمل �لهجن بن �ملكتب و�ملنزل 

اختتام ناجح لأ�سبوع غرفة دبي لال�ستدامة مب�ساركة اأكرث من 57 األف موظف 
رتاب: وعي �لقطاع �خلا�ض باأهمية دور �ملوظف ورفاهيته عامل �أ�صا�صي لتحقيق �لنجاح �ملوؤ�ص�صي ومتيز قطاع �لأعمال

•• دبي-الفجر: 

دعا �مل�شاركون يف �أ�شبوع غرفة دبي 
�ختتم  �لييذي   2020 لال�شتد�مة 
منهجيات  �عييتييميياد  �إىل  مييييوؤخيييير�ً 
لتعزيز  فييعيياليية  ومييييبييييادر�ت  مييرنيية 
�ملوظفني  و�شعادة  و�شالمة  �شحة 
�لتحديات  �ييشييوء  يف  وخيي�ييشييو�ييشيياً 
�نت�شار  خييّلييفييهييا  �ليييتيييي  �حليييالييييييية 
موؤكدين  كوفيد-19،  فييريو�ييس 
�ملوظفني  ب�شحة  �ل�ييشييتييثييمييار  �أن 
تتطلبها  �أوليييييويييييية  و�يييشيييعيييادتيييهيييم 
�ملرحلة �حلالية، وينبغي �عتمادها 
وقياد�ت  �لعليا  �لإد�ر�ت  قبل  من 

�ل�شركات.
�أهمية  عييلييى  �ملييي�يييشييياركيييون  و�يييشيييدد 
تعزز  �لييييتييييي  �ليييتيييقييينيييييييات  �عيييتيييمييياد 
رفيييياهييييييييية �مليييييوظيييييفيييييني، وتييييوفييييري 
بيييني �ملكتب  منيييييوذج عييمييل هييجييني 
و�شالمة  ميييرونييية  مييينييح  و�مليييينييييزل 
وييي�ييشيياهييم يف حتقيق  لييلييمييوظييفييني، 
و�لوظيفية  �ملوؤ�ش�شية  �ملتطلبات 
�لتو��شل  وييييعيييزز  �ملييوظييفييني  مييين 
و�لييييييتييييييفيييييياعييييييل بييييييييني �مليييييوظيييييفيييييني 

و�مل�شوؤولني يف �ل�شركات.
جيييياء ذلييييك خييييالل �خيييتيييتيييام غرفة 
بنجاح  دبييييييي  و�يييشييينييياعييية  جتييييييييارة 
دبي  غيييرفييية  “�أ�شبوع  لييفييعيياليييييات 
�لييييذي   ”2020 ليييال�يييشيييتيييد�مييية 
8 �إىل  نظمته خييالل �لييفييرتة ميين 
12 نوفمرب �جلاري، حيث �شارك 
�لغرفة  �أطلقتها  �لتي  �حلملة  يف 
خييييييالل �لأ�يييييشيييييبيييييوع حتيييييت عييينيييو�ن 
�شعيدة  عمل  بيئة  لتوفري  “معاً 
�ألف   57 مييين  �أكييييرث  و�شحية”، 
موظف، و 42 �شركة، و9 مد�ر�س 

�لتي  �لأخييييييييييرى  �خليييييدميييييات  كييييافيييية 
تقدمها جهات �لرتخي�س �إىل �ملطور 
�إليها  �لييعييقيياري، و�لييتييي قييد يييحييتيياج 
�حليييالت �خلا�شة.  بع�س  �ملييطييور يف 
وتختلف جهات �لرتخي�س باختالف 
بع�س  تخ�شع  حيث  �مل�شروع،  موقع 
�شلطة  �إىل  دبيييي  �إميييييارة  يف  �مليينيياطييق 
بلدية دبي كجهة ترخي�س، يف حني 
تييخيي�ييشييع بييعيي�ييس �ملييينييياطيييق �لأخييييييرى 
ومناطق  للتطوير،  دبييي  �شلطة  �إىل 
دبي  و�حييية  ل�شلطة  تخ�شع  �أخييييرى 
ويقدم  �أخيييرى.  وجييهييات  لل�شيليكون 
يحتاج  �لتي  �ملعامالت  كافة  �لدليل 

من  وم�شتقباًل  حالياً  و�شعادتهم 
�أجل م�شتقبل موؤ�ش�شي م�شتد�م«.

�لأ�شبوع  حققه  �لييذي  �لتفاعل  �أن 
و�حلييمييليية كيييان لفيييتييياً، ميييوؤكيييد�ً �إن 
باأهمية  �خليييا�يييس  �ليييقيييطييياع  وعييييي 
�ملوظف  و�ييشييعييادة  و�ييشييالميية  �شحة 
لتحقيق  �أ�شا�شي  عامل  ورفاهيته 
�ليينييجيياح �ملييوؤ�ييشيي�ييشييي ومتيييييز قطاع 

�لأعمال.
و�أ�ييشيياف رتيياب قييائيياًل: “من �ملهم 
جد�ً �أن تتخذ �ل�شركات �لإجر�ء�ت 
�ل�شحيحة ل�شمان �شحة و�شعادة 
موظفيها، حيث تبنى �أ�شبوع غرفة 
دبي لال�شتد�مة هذ� �ملفهوم لي�س 
بييل لتوفري  �لييوعييي،  لييزيييادة  فقط 
ومقاربات  ��ييشييرت�تيييييجيييييات  �أييي�ييشيياً 
وتعلم  وتييطييبيييييق  لييتييبيينييي  و�أدو�ت 
بيي�ييشييحيية �ملوظفني  يييتييعييلييق  كيييل ميييا 

باختالف  �ليييعيييقييياري  �مليييطيييور  �إليييييهييا 
جهات �لرتخي�س �لتابع لها �مل�شروع 
�أي�شا  �ليييدليييييييل  وييييتيييييييح  �لييييعييييقيييياري. 
�لو�شول  �إمكانية  �لعقاري  للمطور 
�ىل �مليي�ييشييروعييات قيييييد �لإجنيييياز وفقا 
�ملختلفة  �جليييغييير�فييييييية  لييلييميينيياطييق 
يف �إمييييييارة دبييييي، وبيي�ييشييكييل ميييكيين من 
يف  �لعقاري  �ملطور  م�شاعدة  خالله 
�ملنا�شب،  �ل�شتثماري  �لقر�ر  �تخاذ 
بالإ�شافة �ىل توفري كافة �لقو�نني 
�ملتعلقة بالتطوير �لعقاري يف مكان 
و�حد ميكن �لو�شول �ليه من خالل 

دليل �لتطوير �لعقاري.

•• دبي – الفجر: 

�لطاير،  حممد  مطر  معايل  �أطييلييق 
�ملدير �لعام ورئي�س جمل�س �ملديرين 
دليل  و�ملييو��ييشييالت،  �لطرق  هيئة  يف 
�أعدته  �لييييذي  �ليييعيييقييياري،  �لييتييطييوييير 
د�ئييييرة �لأر��يييشيييي و�لأميييييالك يف دبي 
بالتعاون مع �شركائها يف �لقطاعني 

�لعام و�خلا�س.
جلناح  تفقده  خييالل  معاليه  و�طلع 
�شكيب  “�شيتي  قييميية  يف  �لييييد�ئييييرة 
دليل  حمييتييوى  على   ”2020 دبييي 
�ليييييذي ي�شم  �ليييعيييقييياري،  �لييتييطييوييير 
جميع �خلدمات �لتي تقدم للمطور 
�إميييارة دبييي ميين خمتلف  �لعقاري يف 
�لتطوير  بعملية  �ملييعيينييييية  �جليييهيييات 
ب�شيط  ب�شكل  و�ييشييرحييهييا  �لييعييقيياري، 
�آليات  وبطريقة مفيدة، مع حتديد 
توفريها و�ملييدة �لالزمة لإجنيياز كل 
�مل�شوؤولة  و�جلييهيية  وتكلفتها  خييدميية 
عيين �إجنيييازهيييا. وجييياء �لييدليييييل �لذي 
مت �إعييييد�ده بييالييتييعيياون مييع 23 جهة 
بن�شخة  حييكييومييييية  وغييييري  حييكييومييييية 
عملية  مييعييهييا  ييي�ييشييهييل  �إليييكيييرتونييييييية 
�لييتيي�ييشييفييح، حيييييث مت حتييديييد عملية 
�إمييييييارة دبي  �لييتييطييوييير �ليييعيييقييياري يف 
ميين خييالل ثييالثيية ميير�حييل رئي�شية، 
تت�شمن مرحلة �لرتخي�س ملمار�شة 
ن�شاط �لتطوير �لعقاري، ثم مرحلة 
مرحلة  وتليها  �لييعييقيياري،  �لتطوير 
مييا بييعييد �لييتييطييوييير �لييعييقيياري، ومتت 

�ل�شتثمار  و�إد�رة  ت�شجيع  لييقييطيياع 
“�إننا يف �لد�ئرة ل ندخر  �لعقاري: 
جهًد� لتعزيز عالقاتنا مع �ملطورين 
�لعقاريني، ونعمل معهم بتناغم تام 
�ملييبييادر�ت �مل�شرتكة �لتي ل  لإطييالق 
تهدف �إىل دعم حمالتهم �لت�شويقية 
بالتن�شيق  تيييرتيييقيييي  بييييل  فيييحييي�يييشيييب، 
�لأهد�ف  من  عييدد  لتحقيق  �ملبا�شر 
مقدمتها  ويف  �ل�يييشيييرت�تيييييييجييييييية، 
�يييشيييبيييل ��يييشيييتيييقيييطييياب �ل�يييشيييتيييثيييميييار�ت 
�لأجيينييبييييية و�ملييحييلييييية �ملييبييا�ييشييرة. لقد 
خالل  مثمرة  معهم  �لعالقة  كانت 
�لعديد  ونظمنا  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت 
و�خلارجية.  �ملحلية  �ملييعييار�ييس  ميين 
ويف �لإطيييييار ذ�تييييه، نييركييز ميين خالل 
�ل�شتجابة  على  �ملختلفة  عملياتنا 
متطلباتهم  جليييميييييييع  �لييي�يييشيييرييييعييية 
ل�شمان تنفيذ م�شاريعهم يف �لأوقات 
بالثقة يف  �ملحددة، ك�شبيل لالرتقاء 
�لغايات،  هيييذه  ولييتييحييقيييييق  �ليي�ييشييوق. 
نييركييز عييلييى مييو�كييبيية �أحييييدث تقنيات 
�لع�شر لتقدمي �حللول و�لتطبيقات 

�لذكية لهم«. 
�لتطوير  عملية  �لييدليييييل  ويييتيينيياول 
�ملختلفة  مر�حلها  خييالل  �لييعييقيياري 
�إىل ثالث  بالتف�شيل، و�لتي تنق�شم 
ما  مبرحلة  تييبييد�أ  رئي�شية؛  ميير�حييل 
قبل �لتطوير �لعقاري �لتي تخت�س 
�لعقاري  �ملييطييور  تييرخييييي�ييس  بعملية 
لل�شماح له مبز�ولة ن�شاط �لتطوير 
�لعقاري يف �إمارة دبي. تليها مرحلة 

�ليييثيييالث يف �شكل  �ملييير�حيييل  �ييشييييياغيية 
رحلة متكاملة ي�شتطيع من خاللها 
كافة  على  �لتعرف  �لعقاري  �ملييطييور 
�لييتييي تقدمها  �جلييهييات و�ملييعييامييالت 
دبييي خييالل رحلة  �ملعنية يف  �جلهات 

�لتطوير �لعقاري.
و�أكد �شعادة �شلطان بطي بن جمرن، 
مدير عام د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك 
�ملطورين  �أن  حقيقة  عييلييى  دبيييي  يف 
هيييم �حلييلييقيية �لأ�ييشييا�ييشييييية �لأبييييييرز يف 
�أهمية  �إىل  منوًها  �لعقاري،  �لقطاع 
وروؤ�هيييم  �ل�شاملة  ��شرت�تيجياتهم 
�ل�شوق  رفييد  �إىل  �لهادفة  �مل�شتنرية 
بخيار�ت  و�مل�شرتين  و�مل�شتثمرين 
�ملتطلبات  خمتلف  لتلبية  متنوعة، 
�لتي تو�ئم تطلعات و�حتياجات هذه 

�لفئات يف �ل�شوق �لعقاري. 
و�أ�يييشييياف بيين جميييرن: لييقييد حر�شنا 
�لتعاون طو�ل  على توطيد عالقات 
من  لأكيييرث  �ملمتدة  �لييد�ئييرة  م�شرية 
مع  �ل�شر�كة  جانب  �إىل  عيياًمييا،   60
بت�شجيل  �ملييعيينييييية  �لأطييييييير�ف  كيييافييية 
وتطويرها  و�لأمييييييييالك  �لأر��يييييشيييييي 
و�إد�رتها وحوكمتها، وتقدمي �لكثري 
على  ت�شاعدهم  �لتي  �خلييدمييات  من 
عملياتهم  وتيينييفيييييذ  �أعييمييالييهييم  �أد�ء 
بالنفع  يييعييود  مبييا  وييي�ييشيير،  ب�شال�شة 
عييلييى �جلييميييييع. وميييثييل هيييذ� �لدليل 
يف  ت�شب  �لتي  مبادرتنا  من  و�حييدة 
هيييذ� �لييغيير�ييس«. ميين جييهييتييهييا، قالت 
�لتنفيذي  �ملدير  ر��شد،  ماجدة علي 

�حلياة،  وجيييودة  لل�شعادة  �لوطني 
مييكييتييب رئييا�ييشيية جمييليي�ييس �لييييييوزر�ء، 
“�شتيبي”،  �ييشييركيية  عيين  وممييثييلييني 
و�ييشييركيية �ييشييييي�ييشييكييو، �ليييذيييين �أكييييدو� 
جميعاً على �أنه ل يوجد حل تقني 
�ل�شركات،  جييميييييع  ييينييا�ييشييب  و�حييييد 
وفهم  بيينيياء  �أهييمييييية  �إىل  و�أ�ييييشييييارو� 
ثييقييافيية �لييعييمييل يف �ملييوؤ�ييشيي�ييشيية من 
�لتكنولوجيا  توظيف  �شمان  �أجل 
و�شف  وبيييدوره  �ملثلى.  بالطريقة 
قطاع  رئي�س  رتاب  بلعيد  �لدكتور 
و�لتنمية  �لقييتيي�ييشييادييية  �لأبيييحييياث 
�لأ�شبوع  دبي،  �مل�شتد�مة يف غرفة 
�لأهد�ف  لأنه حقق  بالناجح جد�ً 
�لرتكيز  يف  �ملتمثلة  منه  �ملييرجييوة 
لتنفيذ  �ليي�ييشييركييات  ت�شجيع  عييلييى 
مبادر�ت وم�شاريع لتح�شني �شحة 
�إىل  م�شري�ً  و�شعادتهم،  �ملوظفني 

وجامعات وموؤ�ش�شات غري ربحية، 
م�شروعاً   417 تنظيم  مت  حيث 
للموظفني  وفيييعيييالييييييية  ونييي�يييشييياطييياً 

خالل فرتة �حلملة.
غرفة  �أ�ييشييبييوع  فعاليات  وت�شمنت 
تنظيم   2020 لال�شتد�مة  دبييي 
�لتي  �ليييفيييعييياليييييييات  ميييين  �ييشييليي�ييشييليية 
350 ممثاًل  �أكييرث من  ح�شرها  
�ملحلي  �لأعييييييمييييييال  جميييتيييميييع  عيييين 
ميثلون 221 �شركة، حيث �شملت 
�لروؤ�شاء  “حو�ر  �لفعاليات  هييذه 
طاولة  جييانييب  �إىل  �لتنفيذيني” 
حيييييول �شحة  ميي�ييشييتييديييرة  نيييقيييا�يييس 
بالإ�شافة  ورفاهيتهم  �ملييوظييفييني 
�لأطيييييييييير�ف  مييييتييييعييييدد  حييييييييو�ر  �إىل 
�لأمثلة  مييين  �لييعييديييد  ��ييشييتييعيير�ييس 
�لعملية و�حلييالت، و�أو�شح كيفية 
�ل�شتفادة من �لتقنيات يف حت�شني 

�جلو�نب  حييييول  روؤ�هييييييم  خيياللييهييا 
�ملييتييعييلييقيية بيييرفييياهييييييية �مليييوظيييفيييني، 
و�أف�شل �ملمار�شات �خلا�شة بتعزيز 
م�شاركتهم و�لتفاعل معهم خالل 

فرتة �أزمة كوفيد -19.
�لطاولة  نيييقيييا�يييشيييات  ومتيييييحيييييورت 
�ييييشييييارك فيها  �ليييتيييي  �ملييي�يييشيييتيييدييييرة، 
و”�شك�س  دو  �ييشييركيية  عيين  ممييثييلييون 
و”بار�ماونت  كون�شرتكت” 
وجمموعة  �لكومبيوتر”  لأنظمة 
�لفر�س  حييول  وورلد”،  “تر�ن�س 
باجلو�نب  �ملرتبطة  و�لييتييحييديييات 
و�ملهنية  و�ليينييفيي�ييشييييية  �جليي�ييشييدييية 
�أثيييينيييياء جائحة  بييعييد  عييين  لييلييعييمييل 
من  وكيييان  وبييعييدهييا.   19- كوفيد 
�لتي  �لرئي�شية  �لقييرت�حييات  بييني 
قدمها �مل�شاركون �شرورة �أن تقوم 
�ليي�ييشييركييات بييياإعيييادة �ليينييظيير يف بيئة 

و�شعادتهم،  �مليييوظيييفيييني  �يييشيييحييية 
�ل�شركات  تديرها  حملة  و�إطيييالق 
بيئة  لتوفري  “معاً  عيينييو�ن    حتت 
و�إقامة  و�شحية”،   �شعيدة  عمل 
حييفييل خييتييامييي لييلييكيي�ييشييف عييين �أهيييم 
�لنتائج و�أبرز �لتاأثري�ت �لرئي�شية 

لأ�شبوع �ل�شتد�مة.
�لروؤ�شاء  حييو�ر  فعالية  يف  و�شارك 
تنظيمها  مت  �لييتييي  �لييتيينييفيييييذيييني، 
غيييرفييية دبي  �أ�يييشيييبيييوع  ميي�ييشييتييهييل  يف 
لال�شتد�مة 2020،  �شعادة ماجد 
�شيف �لغرير، رئي�س جمل�س �إد�رة 
غييييرفيييية جتيييييييارة و�يييشييينييياعييية دبيييييي، 
كبار وممثلني   قادة  �إىل  بالإ�شافة 
ت�شارترد،  �يييشيييتيييانيييدرد  بييينيييك  عيييين 
“�إمريل،  و�يييشيييركييية  �لإميييييييييييييار�ت، 
�لأو�شط،  �ل�شرق  �شريكو  و�شركة 
قدمو�  �لذين  دوكيياب،  وجمموعة 

ومتكامل  هييجييني  كيينييظييام  �لييعييمييل 
و�لعمل  �ملكتبي  �لعمل  بني  يجمع 
بييعييد كييميييييزة د�ئيييمييية، وتزويد  عييين 
و�لتقنيات  بييييييييالأدو�ت  �ملييوظييفييني 
و�ملييييعييييد�ت �لييييالزميييية لييبيييييئيية عمل 

منا�شبة يف �لبيت.
لل�شركات  �ملخ�ش�س  �حلييييو�ر  ويف 
�حلكومي  �لقطاعني  ميين  �ملعنية 
و�خليييييييا�يييييييس، قيييييييدم �لييييعييييديييييد من 
خمتلفة  تقنية  حييلييوًل  �ملتحدثني 
�ل�شرت�تيجيات  دعييم  �إىل  تهدف 
ورفاهية  �شحة  لتحقيق  �لر�مية 
ف�شاًل  و�يييشيييعيييادتيييهيييم،  �مليييوظيييفيييني 
�لفو�ئد  بييتييحييديييد  قيييييامييهييم  عييين 
�ملرتبطة  و�لييتييحييديييات  �لرئي�شية 
�لتقنيات. و�شمت  با�شتخد�م هذه 
قائمة �ملتحدثني علياء �ملال مدير 
�لربنامج  يف  �حلييييياة  جيييودة  �إد�رة 

�ملرحلة  وهييييي  �ليييعيييقييياري  �لييتييطييوييير 
�لتي يحتاج خاللها �ملطور �لعقاري 
جهات  خمييتييلييف  ميييع  �لييتييعييامييل  �إىل 
وتت�شمن  �لإمييييييارة،  يف  �لييرتخييييي�ييس 
�مليييرحيييلييية �لأخيييييييييرية، وهيييييي مييييا بعد 
تت�شمن  و�لييتييي  �لييعييقيياري،  �لتطوير 
يييحييتيياج �ليها  قيييد  �ليييتيييي  �خلييييدمييييات 
بييعييد �لنيييتيييهييياء مييين تطوير  �مليييطيييور 

�مل�شروع �لعقاري. 
�لرئي�شية  �ملييعييامييالت  �إىل  و�إ�ييشييافيية 
�إليها  يييحييتيياج  �لييتييي  و��ييشييرت�طيياتييهييا 
�ملييييطييييور �ليييعيييقييياري خيييييالل �ملييير�حيييل 
بح�شر  �أي�شاً  �لدليل  يقوم  �لثالث، 

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2018/255 بيع عقار مرهون            
طالب �لتنفيذ:بنك �بوظبي �لتجاري )فرع(

عنو�نه :�لمار�ت- �مارة دبي- �لكفاف- بردبي- دبي- �شارع �ملنامة بالقرب من دنيا للتمويل رقم 1 �لطابق 2 
�ملنفذ �شده :علري�شا ح�شني بور متني  

عنو�نه :�لمار�ت- �مارة دبي- �لرب�شاء �لثانية- بردبي- �شارع �ل�شهادة- مبنى برج �ك�شيك�شوتيف �شقة 3305 بجو�ر فندق تاج دبي
�قت�شى �حلال �شيجرى بيع  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليييام  5.00 م�شاء� ويف  �ل�شاعة   2020/11/25 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 

�لعقار �ملو�شحة �و�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت  وعلى موقعها �للكرتوين:
قبل  �لأ�شا�شي  �لثمن  من   %  20 عن  يقل  ل  تاأمني  �يد�ع  �ل�شر�ء  ر�غبي  وعلى   .)www.emiratesauction.ae
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  م�شتند�ت  من  يييربره  مبا  معزز�  باعرت��شه  �لتقدم  �لبيع  على  �عييرت��ييس  لديه  من  ولكل  �ملييز�يييدة  دخييول 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل 
ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم 
�ملز�د ب�شرط �ن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما 
�مل�شاحة   6876-346 �لبلدية  رقم   144 �لر�ييس  �لتجاري- رقم  �ملنطقة �خلليج  �شكنية  �شقة   : �ملمتلكات   �و�شاف  بيان  يلي 
1 ��شم �ملبنى بور� تاور 1 رقم �لوحدة 1601 مببلغ 1.912.960.00 درهم يباع لعلى  177.72 مرت مربع رقم �ملبنى 

عطاء مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   
فى الدعوى رقم  2019/213 بيع عقار مرهون            

طالب �لتنفيذ:بنك برود�
عنو�نه :�لمار�ت- �مارة دبي- بردبي- دبي- مبنى بنك برود�- مكتب رقم 201 �ل�شوق �لكبري مقابل للعربة بالقرب من �لديو�ن 

�ملنفذ �شده :�شيفيلد ميدتاون ليمتد  
عنو�نه :�لمار�ت- �مارة دبي- بردبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد- مبنى 4 �شقة �لطابق 2 مكتب 203 �عمار �شكوير

�قت�شى �حلال �شيجرى بيع  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليييام  5.00 م�شاء� ويف  �ل�شاعة   2020/11/25 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
�لعقار �ملو�شحة �و�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت  وعلى موقعها �للكرتوين:

قبل  �لأ�شا�شي  �لثمن  من   %  20 عن  يقل  ل  تاأمني  �يد�ع  �ل�شر�ء  ر�غبي  وعلى   .)www.emiratesauction.ae
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع 
ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة 
�لتالية لر�شوم �ملز�د  �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�شرة  �لتالية جلل�شة  �يام 
ب�شرط �ن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي 
بيان �و�شاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار �ر�س ف�شاء �ملنطقة و�دي �ل�شفا 5 رقم �لر�س 2000 رقم �لبلدية 8672-648 �مل�شاحة 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة  عطاء  لعلى  يباع  درهم   8.027.884.00 �لتقديرية  �لقيمة  مربع  مرت   2762.28
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده

فى الدعوى رقم  2019/213 بيع عقار مرهون            
طالب �لتنفيذ:بنك برود�

عنو�نه :�لمار�ت- �مارة دبي- بردبي- دبي- مبنى بنك برود�- مكتب رقم 201 �ل�شوق �لكبري مقابل للعربة بالقرب من �لديو�ن 
�ملنفذ �شده :�شيفيلد ميدتاون ليمتد  

عنو�نه :�لمار�ت- �مارة دبي- بردبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد- مبنى 4 �شقة �لطابق 2 مكتب 203 �عمار �شكوير
�قت�شى �حلال �شيجرى بيع  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليييام  5.00 م�شاء� ويف  �ل�شاعة   2020/11/25 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 

�لعقار �ملو�شحة �و�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت  وعلى موقعها �للكرتوين:
قبل  �لأ�شا�شي  �لثمن  من   %  20 عن  يقل  ل  تاأمني  �يد�ع  �ل�شر�ء  ر�غبي  وعلى   .)www.emiratesauction.ae
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع 
ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة 
�لتالية لر�شوم �ملز�د  �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�شرة  �لتالية جلل�شة  �يام 
ب�شرط �ن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي 
بيان �و�شاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار �ر�س ف�شاء �ملنطقة و�دي �ل�شفا 5 رقم �لر�س 2000 رقم �لبلدية 8672-648 �مل�شاحة 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة  عطاء  لعلى  يباع  درهم   8.027.884.00 �لتقديرية  �لقيمة  مربع  مرت   2762.28
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده  
فى الدعوى رقم  2018/255 بيع عقار مرهون            

طالب �لتنفيذ:بنك �بوظبي �لتجاري )فرع(
عنو�نه :�لمار�ت- �مارة دبي- �لكفاف- بردبي- دبي- �شارع �ملنامة بالقرب من دنيا للتمويل رقم 1 �لطابق 2 

�ملنفذ �شده :علري�شا ح�شني بور متني  
عنو�نه :�لمار�ت- �مارة دبي- �لرب�شاء �لثانية- بردبي- �شارع �ل�شهادة- مبنى برج �ك�شيك�شوتيف �شقة 3305 بجو�ر فندق تاج دبي

�قت�شى �حلال �شيجرى بيع  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليييام  5.00 م�شاء� ويف  �ل�شاعة   2020/11/25 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
�لعقار �ملو�شحة �و�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت  وعلى موقعها �للكرتوين:

قبل  �لأ�شا�شي  �لثمن  من   %  20 عن  يقل  ل  تاأمني  �يد�ع  �ل�شر�ء  ر�غبي  وعلى   .)www.emiratesauction.ae
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  م�شتند�ت  من  يييربره  مبا  معزز�  باعرت��شه  �لتقدم  �لبيع  على  �عييرت��ييس  لديه  من  ولكل  �ملييز�يييدة  دخييول 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل 
ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم 
�ملز�د ب�شرط �ن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما 
�مل�شاحة   6876-346 �لبلدية  رقم   144 �لر�ييس  �لتجاري- رقم  �ملنطقة �خلليج  �شكنية  �شقة   : �ملمتلكات   �و�شاف  بيان  يلي 
1 ��شم �ملبنى بور� تاور 1 رقم �لوحدة 1601 مببلغ 1.912.960.00 درهم يباع لعلى  177.72 مرت مربع رقم �ملبنى 

عطاء مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقد �ملدعو  /ناند كي�شور 
�شاه بهريجون �شاه ، �لهند   
�شفره  جيييو�ز   - �جلن�شية 

.)S8482030( رقم
�ىل  ت�شليمه  يييجييده  مييين 
�ل�شفارة �لهندية �و �قرب 

مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر
/�شينيت  �ملييييدعييييو   فيييقيييد 
تيفر� مينجي�شتو ، �ثيوبيا   
�شفره  جيييو�ز   - �جلن�شية 

رقم )3702549(.
�ىل  ت�شليمه  يييجييده  مييين 
�لييي�يييشيييفيييارة �لثيييييييوبييييييية �و 

�قرب مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر

/�شميع  �ملييييييدعييييييو   فيييقيييد 
�فغان�شتان     ، غيياليييييج  �ليييه 
�شفره  جيييو�ز   - �جلن�شية 

.)O1343494( رقم
�ىل  ت�شليمه  يييجييده  مييين 
�ل�شفارة �لفغان�شتانية �و 

�قرب مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر

فقد �ملدعو  /حممد �كرب 
خان ، باك�شتان   �جلن�شية 
رقييييم  �ييييشييييفييييره  جييييييييييو�ز   -

.)HN1338793(
�ىل  ت�شليمه  يييجييده  مييين 
�و  �لباك�شتانية  �ل�شفارة 

�قرب مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر

�شاريت   / �مليييييدعيييييو   فيييقيييد 
�ثيوبيا     ، حمييمييد  �شيم�شو 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)EP4440299( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0552244199

فقدان جواز �سفر

�شديق  عييثييمييان   / �ليي�ييشيييييد  فييقييد 
�شادرة  ��ييشييهييم  �ييشييهييادة  �خليييييوري 
�لقاب�شة  �لييعيياملييييية  �ليي�ييشييركيية  عيين 
)��شماك( �شهادة رقم 172693 
على  يييرجييى  �شهم   1200 بييعييدد 
�رجيياعييهييا �ىل  يييعييرث عليها  مميين 
�ل�شركة �ملذكورة �و �لت�شال على 

�لرقم 0508132324 .

فقدان �سهادة ا�سهم

فييقييد عيييبيييد�هلل �حييمييد حممد 
نخرية �ملحرمي �شهادة ��شهم 
�لعاملية  �ل�شركة  ميين  �ييشييادرة 
 )ASMAK( �لييقييابيي�ييشيية 
.يرجى   �شهم   2400 عييدد   ،
من يعرث عليها �لت�شال على 

هاتف0509992244

فقدان �سهادة ا�سهم
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املال والأعمال

من �لكهرباء من م�شادر متجددة 
بحلول عام 2040.

ي�شاهم �لربنامج يف حتقيق �أهد�ف 
�لأجندة �خل�شر�ء لدولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة 2030 و �خلطة 
 -  2017 �مليينيياخ  لتغري  �لييوطيينييييية 

�لحتادي،  �مل�شتوى  على   2050
فاإنه  �لييدويل،  �ل�شعيد  على  بينما 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أهيييد�ف  يدعم 
مع  يتز�من  �لييذي  �ملتحدة  لييالأمم 
�لعربية  �لإمييييييييار�ت  دوليييية  �ليييتيييز�م 
�ملتحدة مع �تفاق باري�س، و�لإطار 

 .. �خل�شر�ء”  �ليي�ييشيييييد  “مو�نئ 
�أطلقت  �لييييفييييرتة  نييفيي�ييس  وخييييييالل 
�لبلدية “بارجيل” لئحة �شروط 
�مليييبييياين �خلييي�يييشييير�ء و مييين خالل 
برنامج حتديث �ملباين، مت �لرتويج 
عن �ملباين �لأكرث ��شتد�مة موؤخر� 
كذلك تبنت د�ئرة �خلدمات �لعامة 
�مل�شرتيات �خل�شر�ء يف �لعديد من 

م�شاريعها.
وبعد جناح هذه �ملبادر�ت �ملتتالية، 
متخ�ش�س  فييييريييييق  تيي�ييشييكيييييل  مت 
�شمان  و  �لييعييمييل  �إطييييييار  لييتييطييوييير 
�عيييتيييمييياد �مليييعييياييييري �خليييي�ييييشيييير�ء يف 
�أكرث  ب�شكل منظم  �ل�شر�ء  قر�ر�ت 
و ياأتي �إ�شد�ر بلدية ر�أ�س �خليمة 
لدليل �مل�شرتيات �لعامة �خل�شر�ء 
�أجر�ها  �لييتييي  لييلييدر��ييشيية  كنتيجة 
�لفريق، وتبعتها عملية ��شت�شار�ت 
�مل�شلحة  �أ�يييشيييحييياب  مييييع  و��يييشيييعييية 
�خل�شر�ء  �ملييي�يييشيييرتييييات  خيييييرب�ء  و 
لييلييميي�ييشييي قيييدميييا، و�ييشييتييقييود د�ئييييرة 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�أطلقت بلدية ر�أ�س �خليمة برنامج 
�لذي  �لعامة �خل�شر�ء  �مل�شرتيات 
�ل�شر�ء  مميييار�يييشيييات  تييبيينييي  ييييدعيييم 
�حلكومية  لييلييجييهييات  �مليي�ييشييتييد�ميية 
من  �لقادمة  لل�شنو�ت  �لإميييارة  يف 
�لعامة  �مليي�ييشييرتيييات  دليييييييل  خييييالل 
�خليي�ييشيير�ء �مليييطيييور حييديييًثييا وذلك 
�شهد ح�شور  �فييرت��ييشييي  حييدث  يف 
جهات  من  �مل�شوؤولني  من  �لعديد 
و  �خلا�شة  موؤ�ش�شات  و  �حلكومية 

ممثلي و�شائل �لإعالم.
�مل�شرتيات  بييرنييامييج  �إطييييالق  ييياأتييي 
�لأولية  �خلييطييو�ت  بعد  �خل�شر�ء 
�لييييتييييي �تيييخيييذتيييهيييا حيييكيييومييية ر�أ�ييييييس 
�خليمة يف �ل�شنو�ت �ملا�شية ل�شر�ء 
�لتاأثري  ذ�ت  �خلدمات  و  �ملنتجات 
ويف   .. �ملنخف�س  للبيئة  �ل�شلبي 
�أطلقت هيئة حماية   ،2018 عام 
�خليمة  ر�أ�ييس  يف  �لتنمية  و  �لبيئة 

برنامج  �خليييييميية  ر�أ�يييييس  �ملييالييييية يف 
�مليي�ييشييرتيييات �لييعيياميية �خلييي�يييشييير�ء و 
�لربنامج عرب  تنفيذ  تن�شق  �شوف 

�حلكومة.
�لعامة  �ملييي�يييشيييرتييييات  و�ييشييتيي�ييشييمييل 
�خليييييي�ييييييشيييييير�ء ميييييعييييياييييييري خيييا�يييشييية 
�ملنتجات  ليييفيييئيييات  بييياملييي�يييشيييرتييييات 
دوري،  ب�شكل  �ييشيير�وؤهييا  يييتييم  �لييتييي 
و�ملركبات  و�لأثيييياث،   ، �ليييورق  مثل 
و�لأجهزة  و�لييتييكييييييييف،  �خلييفيييييفيية، 
�مليينييزلييييية، و�ليي�ييشييجيياد، �إليييييخ..، �إذ مت 
تبنيها  ليييييتييم  �مليييعييياييييري  تيي�ييشييميييييم 

ب�شهولة يف �ملناق�شات �حلكومية.
وقال منذر حممد بن �شكر مدير 
عييييام بييلييدييية ر�أ�ييييييس �خليييييميية : من 
�لقت�شادية،  �لييتيينييمييييية  ميينييظييور 
يعني �ل�شر�ء �لأخ�شر �أي�شاً توليد 
�خلدمات  و  �ملنتجات  على  �لطلب 
�إىل  ذلك  �شيوؤدي  �خل�شر�ء، حيث 
�ملحلي  �لبيئي  �لنظام  منو  حتفيز 
�شيدعم  ممييا  �ملتمر�شة،  لل�شركات 

ر�أ�س  لإمييارة  �لقت�شادية  �لتنمية 
�خليييييميية عييلييى �ملييييدى �لييبييعيييييد .. و 
باإطالق  فيييخيييورون  نييحيين  �ليييييييوم، 
�خل�شر�ء  �لعامة  �مل�شرتيات  دليل 
يف ر�أ�ييس �خليمة و �لييذي ل نتوقع 
ا  �أي�شً بل   ، بيئية فقط  فو�ئد  منه 

فو�ئد �قت�شادية ملمو�شة.
و�أ�شاف : �شيتم تطبيق �مل�شرتيات 
�أ�شا�س  عييلييى  �خلييي�يييشييير�ء  �ليييعيييامييية 
�ل�شتفادة  �شيتم  و  كما  �خييتييييياري، 
من �أمثلة �لريادة �لبيئية �ملوجودة 
.. ونحن  ر�أ�ييس �خليمة  يف حكومة 
نييتييوقييع ��ييشييتييجييابيية �إييييجيييابييييييية من 
�جلييهييات �حلييكييومييييية، وذليييك نظر�ً 
مرحلة  يف  �لييفيياعييليية  مليي�ييشيياركييتييهييم 

ت�شميم �لدليل �لر�شادي.
وييييييينييييييدرج بييييرنييييامييييج �ملييي�يييشيييرتييييات 
�لييعيياميية �خليي�ييشيير�ء حتييت ممكنات 
لكفاءة  �خليمة  ر�أ�ييس  ��شرت�تيجية 
�مليييتيييجيييددة  �لييييطيييياقيييية  و  �لييييطيييياقيييية 
ن�شاأت حتت رعاية  و�لتي   ،2040

و�ملخ�ش�س  �ملتنوع  �ملحتوى  لتقدمي 
�لر�غبة يف تطوير  �ملعنية  لالأطر�ف 

حلول مبتكرة يف جمال �لتجارة. 
“دبي  ميين ممثلي  و�ييشييارك جمموعة 
كومري�شيتي” يف عدٍد من �جلل�شات، 
�شلوكيات  عييين  فيييييهييا  حتيييدثيييو�  حيييييث 
تييير�يييشيييم مالمح  �ليييتيييي  �مليي�ييشييتييهييلييكييني 
جيييدييييدة مليي�ييشييهييد جتييييارة �لييتييجييزئيية يف 
متطلبات  وعيييين  و�لييييعييييامل،  �مليينييطييقيية 
�لتجارة  جمييال  يف  �لأعييمييال  تاأ�شي�س 
�شمن  فيها  و�لييتييو�ييشييع  �لإلييكييرتونييييية 
�إىل  �إ�شافة  �لأو�شط،  �ل�شرق  منطقة 
وتطبيقها  �حلييكييومييات  تفهم  كيفية 
�لتكنولوجيا  ميينيي�ييشييات  ميين  لييلييعييديييد 
�مليييتييينيييوعييية و�ملييييتيييياحيييية �أمييييامييييهييييا مبا 
�ملناطق  بني  �لأو�شع  �لتعاون  ي�شمن 
�جليييغييير�فييييييية، فيي�ييشيياًل عييين ميييبيييادر�ت 

•• دبي-الفجر:

�أول  كومري�شيتي”،  “دبي  �ختتمت 
بالتجارة  متخ�ش�شة  حيييرة  منطقة 
م�شاركتها  �ملنطقة،  يف  �لإلكرتونية 
يف فعاليات �لدورة �لتا�شعة ع�شر من 
�لأو�شط  �ل�شرق  “�شيمل�س  معر�س 
و�لتي ��شتعر�شت خاللها   ،”2020
�أبرز �لتوجهات و�لفر�س و�لتحديات 
�لتجارة  جمييال  يف  �لتقنية  و�حلييلييول 
�لإلييييكييييرتونييييييييية �أمييييييييام �أبييييييييرز �ليييقيييادة 
و�خلرب�ء و�لأطر�ف يف هذ� �لقطاع. 
يف  كومري�شيتي”  “دبي  و�ييشييّلييطييت 
�لتي  �ملعر�س �ل�شوء على �لتوجهات 
�لإلكرتونية،  �لتجارة  قطاع  تبناها 
�ملحرز على �شعيد مو�جهة  و�لتقدم 
�لييتييي ظييهييرت يف �ملنطقة  �لييتييحييديييات 
خالل �لأ�شهر �ملا�شية ب�شبب �جلائحة، 
�ل�شركات  نخبة  �ملعر�س  جمع  حيث 
�ملييحييلييييية و�لييعيياملييييية و�ملييتييخيي�ييشيي�ييشيية يف 
�لدفع  وحيييليييول  �ليييبييينيييوك  ميينييظييوميية 
على  �ملالية  و�لتكنولوجيا  و�لتمويل 
�لأو�شط،  �ليي�ييشييرق  منطقة  ميي�ييشييتييوى 

�لتجارة �لإلكرتونية و�لبنية �لتحتية 
�لتي تعمل وفق منهج ��شتباقي. 

وبهذ� �ل�شدد، قالت �آمنة لوتاه، ع�شو 
“كومري�شيتي”:  دبييي  �إد�رة  جمل�س 
�لإلكرتونية  �لتجارة  قطاع  “�أ�شهم 
�ليي�ييشيينييو�ت �ملييا�ييشييييية يف توفري  خيييالل 
�ملتميزة  �لييييفيييير�ييييس  مييييين  �لييييعييييديييييد 
لل�شركات على م�شتوى �ملنطقة، ولكن 
هذه �ملرحلة تتطلب فيها �لعديد من 
�إقامة  عملية  ت�شبح  �أن  �ليي�ييشييركييات 
�أكييرث �شهولة ومييرونيية على  �لأعييمييال 
�أ�شهم  �إليها، وهو ما  �شعيد �لو�شول 
�لإلكرتونية  �لييتييجييارة  دور  تو�شع  يف 
لييتييوفيير �لييعييديييد مييين �حليييليييول لدعم 
�لأعيييميييال يف �مليينييطييقيية، و�لييتييي تهدف 
فر�شتها  �لييتييي  �لييتييحييديييات  ملييو�جييهيية 

�لأ�شهر �لقليلة �ملا�شية«. 

و�أ�شافت: “توؤكد م�شاركتنا �ملتو��شلة 
يف فعاليات معر�س “�شيمل�س �ل�شرق 
�أبرز  بني  من  ُيعد  �لييذي  �لأو�شط”، 
جمال  يف  �ملييتييخيي�ييشيي�ييشيية  �لييفييعيياليييييات 
�لتز�منا  على  �لإلكرتونية،  �لتجارة 
على  تعمل  �لتي  �ل�شركات  دعم  جتاه 
�لتو�شع �شمن هذ� �لنوع من �لتجارة، 
وذليييك ميين خييالل رفييدهييا مبجموعة 
من �حللول �ملخ�ش�شة لتمكينها من 
تعزيز وتنمية �أعمالها، حيث �أ�شهمت 
�لتي  �لتكنولوجية  �لتحتية  �لبنية 
دعم  يف  �لييعييام  لهذ�  �ملعر�س  يوفرها 
�شعيد  عييلييى  كومري�شيتي”  “دبي 
�لييتييعييريييف بيييهيييذه �حليييليييول و�لأفيييكيييار 
�لوقت  و�آمييين يف  وميييرن  فييعييال  ب�شكل 

ذ�ته«. 
وتابعت: “جنحت �إمارة دبي يف حتقيق 

بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملجل�س  عيي�ييشييو  �لييقييا�ييشييمييي  �ييشييقيير 
ر�أ�ييس �خليمة بهدف  �لأعلى حاكم 
بن�شبة  �لييطيياقيية  ��ييشييتييهييالك  تقليل 
 ،%  20 بن�شبة  و�ملييييياه   ،%  30
 %  20 ن�شبة  بتوليد  و�مل�شاهمة 

�شعيد  على  ��شتثنائياً  منيييو�ً  �شهدت 
حجم �ل�شوق يف دول جمل�س �لتعاون 
خييييالل   32% بييينيييحيييو  �خليييليييييييجيييي 
�ملييا�ييشييييية بح�شب  �ليي�ييشيينييو�ت �خلييميي�ييس 

“�شتاتي�شتا«. 
جل�شة  يف  فييييور�ييييشييييرت  �يييييشيييييارك  كيييميييا 
حييييو�رييييية ركيييييزت عييلييى �ليييتيييغيييري�ت يف 
�شلوك �مل�شتهلكني �لتي طر�أت ب�شبب 
�جلييائييحيية و�أثييير هييذه �لييتييغييري�ت على 
قيييطييياع �لييتييجييزئيية بيي�ييشييكييل عيييييام، حيث 
بيياأن هييذه �جلائحة كانت مبثابة  �أكييد 
�لنا�س  ميين  و��ييشييعيية  ل�شريحة  حييافييز 
لإعادة تقييم خيار�ت �أ�شلوب حياتهم 
و�إجيييييير�ء تييعييديييالت عييليييييهييا، وهيييو ما 
للت�شوق  تف�شيلهم  زيييييادة  �إىل  �أدى 
�ملن�شات  عييرب  و�ل�ييشييتييالم  و�ليي�ييشيير�ء 
حجم  تيي�ييشيياعييف  و�إىل  �لإلييكييرتونييييية 

دولة  يف  �ليومية  �حلاجيات  مبيعات 
“ماكينزي«.   �شركة  �لإمار�ت بح�شب 
�إىل  فييور�ييشييرت خييالل �جلل�شة  و�أ�ييشييار 
�مل�شتهلكني  مبييو��ييشييليية  �ليييتيييوقيييعيييات 
�لإلكرتونية  �مليينيي�ييشييات  عييرب  �ليي�ييشيير�ء 
بييعييد �جلائحة  ميييا  مييرحييليية  حييتييى يف 
ب�شكل يفر�س على �ل�شركات �لتطور 
بينها  من  �لعمالء،  متطلبات  لتلبية 
جتارب  بتطوير  �لت�شوق  مر�كز  قيام 

رقمية �شمن مناهج �أعمالها. 

مو�جهة  �شعيد  على  ملحوظ  تقدم 
برزت خالل  �لتي  �لتحديات  وجتاوز 
�لأ�شهر �لقليلة �ملا�شية، وذلك بف�شل 
تتمتع  �لتي  �ملتميزة  �لتحتية  �لبنية 
مع  للتعامل  جاهزيتها  و�شمنت  بها 
�جليييو�نيييب �ليي�ييشييلييبييييية لييلييجييائييحيية على 
�مل�شتويات �لقت�شادية و�لجتماعية، 
فيي�ييشيياًل عيين خمييتييلييف �مليييبيييادر�ت �لتي 
�ل�شتثمار�ت  بقاء  ل�شمان  طرحتها 
�لأولييويييات حتى  ر�أ�ييس  �لأجنبية على 

بعد تر�جع �جلائحة«. 
فور�شرت،  ديفري  حتييدث  جانبه،  ميين 
بي”دبي  للعمليات  �لتنفيذي  �لرئي�س 
كومري�شيتي” يف كلمة رئي�شية �شمن 
فييعيياليييييات �ملييعيير�ييس عيين تييطييور قطاع 
يف  وم�شتقبله  �لإلكرتونية  �لتجارة 
�ملنطقة  �أن  خاللها  مييوؤكييد�ً  �ملنطقة، 

�لإر�شادي  �لدليل  يف  �ملبني  �لييعييام 
يف  للم�شاركة  �خليمة  ر�أ�ييس  يدعم 
�لدولية  �لتقارير  �إعييد�د  مييبييادر�ت 
لييلييحييد ميين �نييبييعيياثييات �لييكييربييون يف 
�ليييعيييامل، كييمييا �أنيييه يتبع تييعيياريييف و 

بروتوكول �لغاز�ت �لدفيئة.

�مل�شتهلكني  �حيييتييييييياجيييات  ولييتييلييبييييية 
“�شيمل�س  ��ييشييتييعيير�ييس  �ملييييتييييز�يييييدة، 
�لتوجهات  ميييين  عييييييييدد�ً   ”2020
�جليييييدييييييدة عيييليييى �يييشيييعيييييييد �ليييتيييجيييارة 
�لإلكرتونية، مبا فيها خرب�ت �ملنطقة 
يف �لتحول �لرقمي، من �آليات �لدفع 
�لبديلة و�لهوية �لرقمية و�خلدمات 
�لبنية  �إىل  �لإلكرتونية  �للوج�شتية 
ومن�شات  �لييي�يييشيييحيييابييييييية  �ليييتيييحيييتييييييية 
مو�شوع  وكان  �لإلكرتونية.  �لتجارة 
دخييييول �لأ�ييييشييييو�ق �ليييدولييييييية مييين بني 
�ملو�شوعات �لرئي�شية خالل فعاليات 
�ل�شوء  ت�شليط  مت  حيييييث  �ملييعيير�ييس، 
�ملييتيينييامييييية و�حلاجة  �ملييتييطييلييبييات  عييلييى 
للتعاون عرب �حلدود، مع �لإ�شارة �إىل 
و�لتحكم  �ملنخف�شة  �لت�شوق  نفقات 
بييياليييتييي�يييشيييعيييري بييياعيييتيييبيييارهيييا مييييين بني 
�ل�شعيد،  هييذ�  على  �ملقدمة  �لفو�ئد 
يف حييني حيييدد عييو�مييل مييثييل �لتطور 
�لإلكرتونية  و�لأ�ييشييو�ق  �لتكنولوجي 
و�لتنوع يف �خليار�ت بو�شفها عو�مل 
�لإلكرتونية  �لتجارة  مبيعات  تدفع 

عرب �حلدود. 

بلدية راأ�س اخليمة تطلق برنامج امل�سرتيات العامة اخل�سراء للقطاع احلكومي

دخول م�صتثمرين جدد من �ملنطقة لبحث فر�ض �ل�صتثمار �لعقاري بالدولة

                        خليفة املحريبي: مبادرة منح الإقامة الذهبية للمقيمني من �ساأنها تن�سيط ال�سوق العقاري
�أن  مو�شحاً  كوفيد-19،  جائحة  تف�شي  عقب  خا�شة  �لنمو، 
�حلكومة �أخذت على عاتقها م�شوؤولية دعم خمتلف �لقطاعات 
�لقت�شادية و�ل�شركات �لنا�شئة و�ل�شغرية و�ملتو�شطة للتمكن 

من جتاوز �أي تاأثري�ت �شلبية .
و�أ�شاف:” �إن تنظيم فعاليات معر�س �شيتي �شكيب دبي خالل 
�لفرتة 16-17 نوفمرب �جلاري دليل على مدى قوة �لقطاع 
و�لقائمة،  �جلييديييدة  �مل�شاريع  ��شتعر��س  �أهمية  و  �لعقاري، 
ويييعييكيي�ييس مييييدى دعييييم ورعيييايييية �حلييكييوميية �ليير�ييشيييييدة للقطاع 
�لعقاري و �مل�شاهمة يف منوه وتطوره ب�شكل م�شتمر، كونه من 

�لقطاعات �لقت�شادية �لهامة يف �لدولة«.

•• دبي-الفجر:

�أكد خليفة �شيف �ملحريبي رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة �خلليج 
�شكيب  �شيتي  معر�س  فعاليات  تنظيم  �أن  لال�شتثمار  �لعربي 
دبي يعترب موؤ�شر�ً على مرحلة �لتعايف �لأوىل للقطاع �لعقاري 
يف �لدولة، حيث يعد �ملعر�س من�شة منا�شبة لتعزيز �لقت�شاد 

�لوطني وريادته وتفوقه.
وقال �ملحريبي بهذه �ملنا�شبة :” نتوجه بال�شكر و�لتقدير �إىل 
�لقيادة �لر�شيدة على �عتماد منح �لقامة �لذهبية للمقيمني 
ملدة 10 �شنو�ت لعدد من �لفئات، حيث �أن هذه �ملبادرة �لتي 

تييبيياطييوؤ�ً خالل  �لييعييقيياري  �لييقييطيياع  وتييابييع بالقول:” قييد �شهد 
مّر  قد  �لقطاع  هييذ�  �أن  يعني  ل  ذلييك  ولكن  �ملا�شية،  �لفرتة 
بحالة من �لركود، بل ��شتمرت عمليات �لبيع و�ل�شر�ء ولكن 
بييوتييرية �أقيييل عيين �ليي�ييشييابييق، وميييكيين �لييقييول �أن �أ�ييشييعييار تد�ول 
�لعقار�ت يف خمتلف مناطق �لدولة تعترب منا�شبة وم�شجعة 

على �ل�شر�ء و�لتملك، خا�شة للم�شتخدمني �لنهائيني«.
ترويج  عييرو�ييس  طييرح  �لعقارية  �ل�شركات  حر�س  �إىل  و�أ�ييشييار 
توفري  و  مييرنيية،  �ييشييد�د  طييرق  تييوفييري  عييرب  تناف�شية  وت�شويق 
مز�يا �أكرث �أمام �مل�شرتين، و�لغاء ر�شوم �خلدمات، مما �شاعد 

يف تن�شيط �شر�ء �لوحد�ت �ل�شكنية يف �مل�شاريع .

�عتمادها  �ىل  و�ليييدعيييوة  عنها  �لعييييالن  عييلييى  حري�شني  كيينييا 
�شت�شاهم ب�شكل كبري يف تن�شيط �ل�شوق �لعقاري، وفتح �ملجال 
�أمام حا�شلني على �شهاد�ت �لدكتور�ة، �لأطباء و�ملهند�شني يف 
بالدولة  �ملتفوقني يف �جلامعات  ، وعائالت  جمالت متنوعة 
بالدولة  �ل�شكنية  �لوحد�ت  �شر�ء ومتلك  نحو  للتوجه جدياً 
ب�شكل طبيعي،  و�أعمالهم  �لإقامة، وممار�شة حياتهم  بغر�س 
خا�شة مبا تتمتع به �لدولة من �أمن و��شتقر�ر، و بيئة �أعمال 

م�شجعة على �لعمل و�ل�شتثمار«.
ملبادر�ت وخطط  �لر�شيدة  �ملحريبي �طالق �حلكومة  ثّمن  و 
حتفيزية ت�شب يف م�شلحة �لإقت�شاد �لوطني، وتدفع عجلة 

خالل م�صاركتها يف معر�ض �صيمل�ض �ل�صرق �لأو�صط 2020

دبي كومري�سيتي ت�ستعر�س منو قطاع التجارة الإلكرتونية يف املنطقة

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  18  نوفمرب  2020 العدد 13091 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  18  نوفمرب  2020 العدد 13091 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  18  نوفمرب  2020 العدد 13091 

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/10/27 �ملودعة بالرقم: 337431 

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: جموهر�ت د�ما�س )�س.ذ.م.م(

 وعنو�نه: �س.ب. 1522 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:14
�أخرى،  فئات  يف  �لييييو�ردة  غييري  بها  �ملطلية  �أو  نفي�شة  مييعييادن  ميين  �مل�شنوعة  و�ملنتجات  منها  خليط  وكييل  �لنفي�شة  �ملييعييادن 
�ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة، ذهب، �أملا�س، �أ�شاور )جموهر�ت(، دبابي�س 
�أقر�ط، علب للمجوهر�ت، قالئد  للزينة )جموهر�ت(، قالئد �شل�شلية )جموهر�ت(، حلي متدلية �شغرية )جموهر�ت(، 
)جمييوهيير�ت(، حلي )جمييوهيير�ت(، خييو�مت )جمييوهيير�ت(، حلي �شغرية )جمييوهيير�ت(، خلخال )جمييوهيير�ت(، جموهر�ت 
�لباجنا )جموهر�ت يدوية مكونة من �شو�ر وخامت مت�شلني ب�شل�شلة قابلة للتعديل(، �أحزمة )جموهر�ت(، �أ�شاور للحقائب 
)جموهر�ت( ، حلي متدلية )جموهر�ت(، نيا�شني �أو �أو�شمة من معادن نفي�شة، �شناديق من معادن نفي�شة، هياكل جذعية 
من معادن نفي�شة، قطع نقدية، زمامات )مر�بط( �أكمام، ميد�ليات كبرية )جموهر�ت(، دبابي�س حلي، بالتني )فلز(، �أحجار 

�شبه كرمية، حلي ف�شية، �شاعات، �أ�شغال فنية من معادن نفي�شة، �شاعات يد.
من   O �لي  �حلييرف  وحميط  مميز  بخط  �لإجنليزية  باللغة   REVOLVE كلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 

�لد�خل حمدد باللون �لذهبي.
  �ل�شرت�طات: 

بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��س على  فعلى من 
�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  18  نوفمرب  2020 العدد 13091 

EAT 160571

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/10/27 �ملودعة بالرقم: 338280 

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: جموهر�ت د�ما�س )�س.ذ.م.م(

 وعنو�نه: �س.ب. 1522 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:14
�أخرى،  فئات  يف  �لييييو�ردة  غييري  بها  �ملطلية  �أو  نفي�شة  مييعييادن  ميين  �مل�شنوعة  و�ملنتجات  منها  خليط  وكييل  �لنفي�شة  �ملييعييادن 
�ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة، ذهب، �أملا�س، �أ�شاور )جموهر�ت(، دبابي�س 
�أقر�ط، علب للمجوهر�ت، قالئد  للزينة )جموهر�ت(، قالئد �شل�شلية )جموهر�ت(، حلي متدلية �شغرية )جموهر�ت(، 
)جمييوهيير�ت(، حلي )جمييوهيير�ت(، خييو�مت )جمييوهيير�ت(، حلي �شغرية )جمييوهيير�ت(، خلخال )جمييوهيير�ت(، جموهر�ت 
�لباجنا )جموهر�ت يدوية مكونة من �شو�ر وخامت مت�شلني ب�شل�شلة قابلة للتعديل(، �أحزمة )جموهر�ت(، �أ�شاور للحقائب 
)جموهر�ت( ، حلي متدلية )جموهر�ت(، نيا�شني �أو �أو�شمة من معادن نفي�شة، �شناديق من معادن نفي�شة، هياكل جذعية 
من معادن نفي�شة، قطع نقدية، زمامات )مر�بط( �أكمام، ميد�ليات كبرية )جموهر�ت(، دبابي�س حلي، بالتني )فلز(، �أحجار 

�شبه كرمية، حلي ف�شية، �شاعات، �أ�شغال فنية من معادن نفي�شة، �شاعات يد.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم مميز لقالدة يف و�شطها حلية على �شكل كلمة grow بطريقة مميزة حتتها ر�شم 
قفل  بها  �شغرية  حلقة  �ل�شو�ر  ميني  طييرف  وعلى  مميزة  بطريقة   grow كلمة  �شكل  على  حلية  و�شطه  يف  ل�شو�ر  مميز 
dبخط مميز  بها �حلييرف   �لو�شطى حلية  �ل�شو�ر ثالث حلقات �شغرية متباعدة، متدلية من �حللقة  ي�شار  وعلى طرف 

وجميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية.
  �ل�شرت�طات: 

بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��س على  فعلى من 
�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  18  نوفمرب  2020 العدد 13091 

EAT 161328

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/10/20 �ملودعة بالرقم: 337750 

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: جموهر�ت د�ما�س )�س.ذ.م.م(

 وعنو�نه: �س.ب. 1522 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:14
�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو �ملطلية بها غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، �ملجوهر�ت 
و�لأحجار �لكرمية ، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقية ، ذهب ، �أملا�س ، �أ�شاور )جموهر�ت( ، دبابي�س للزينة 
، قالئد  للمجوهر�ت  ، علب  �أقييير�ط   ، ، حلي متدلية �شغرية )جمييوهيير�ت(  �شل�شلية )جمييوهيير�ت(  ، قالئد  )جمييوهيير�ت( 
، جموهر�ت  ، خلخال )جموهر�ت(  ، حلي �شغرية )جموهر�ت(  ، خو�مت )جموهر�ت(  ، حلي )جموهر�ت(  )جموهر�ت( 
�لباجنا )جموهر�ت يدوية مكونة من �شو�ر وخامت مت�شلني ب�شل�شلة قابلة للتعديل( ، �أحزمة )جموهر�ت( ، �أ�شاور للحقائب 
)جموهر�ت(  ، حلي متدلية )جموهر�ت( ، نيا�شني �أو �أو�شمة من معادن نفي�شة ، �شناديق من معادن نفي�شة ، هياكل جذعية 
من معادن نفي�شة ، قطع نقدية ، زمامات )مر�بط( �أكمام ، ميد�ليات كبرية )جموهر�ت( ، دبابي�س حلي ، بالتني )فلز( ، 

�أحجار �شبه كرمية ، حلي ف�شية ، �شاعات ، �أ�شغال فنية من معادن نفي�شة ، �شاعات يد.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة  Alif حتتها كلمتي by damas  جميعهما  باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة 

مميزة.
  �ل�شرت�طات: 

بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��س على  فعلى من 
�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  18  نوفمرب  2020 العدد 13091 

EAT 160757

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/10/27 �ملودعة بالرقم: 338273 

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: جموهر�ت د�ما�س )�س.ذ.م.م(

 وعنو�نه: �س.ب. 1522 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:14
�أخرى،  فئات  يف  �لييييو�ردة  غييري  بها  �ملطلية  �أو  نفي�شة  مييعييادن  ميين  �مل�شنوعة  و�ملنتجات  منها  خليط  وكييل  �لنفي�شة  �ملييعييادن 
�ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة، ذهب، �أملا�س، �أ�شاور )جموهر�ت(، دبابي�س 
�أقر�ط، علب للمجوهر�ت، قالئد  للزينة )جموهر�ت(، قالئد �شل�شلية )جموهر�ت(، حلي متدلية �شغرية )جموهر�ت(، 
)جمييوهيير�ت(، حلي )جمييوهيير�ت(، خييو�مت )جمييوهيير�ت(، حلي �شغرية )جمييوهيير�ت(، خلخال )جمييوهيير�ت(، جموهر�ت 
�لباجنا )جموهر�ت يدوية مكونة من �شو�ر وخامت مت�شلني ب�شل�شلة قابلة للتعديل(، �أحزمة )جموهر�ت(، �أ�شاور للحقائب 
)جموهر�ت( ، حلي متدلية )جموهر�ت(، نيا�شني �أو �أو�شمة من معادن نفي�شة، �شناديق من معادن نفي�شة، هياكل جذعية 
من معادن نفي�شة، قطع نقدية، زمامات )مر�بط( �أكمام، ميد�ليات كبرية )جموهر�ت(، دبابي�س حلي، بالتني )فلز(، �أحجار 

�شبه كرمية، حلي ف�شية، �شاعات، �أ�شغال فنية من معادن نفي�شة، �شاعات يد.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم مميز لقالدة يف و�شطها حلية على �شكل كلمة hope بطريقة مميزة حتتها ر�شم 
قفل  بها  �شغرية  حلقة  �ل�شو�ر  ميني  طييرف  وعلى  مميزة  بطريقة   hope كلمة  �شكل  على  حلية  و�شطه  يف  ل�شو�ر  مميز 
dبخط مميز  بها �حلييرف   �لو�شطى حلية  �ل�شو�ر ثالث حلقات �شغرية متباعدة، متدلية من �حللقة  ي�شار  وعلى طرف 

وجميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية.
  �ل�شرت�طات: 

بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��س على  فعلى من 
�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  18  نوفمرب  2020 العدد 13091 

EAT 161326

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/10/27 �ملودعة بالرقم: 338282 

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: جموهر�ت د�ما�س )�س.ذ.م.م(

 وعنو�نه: �س.ب. 1522 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:14
�أخرى،  فئات  يف  �لييييو�ردة  غييري  بها  �ملطلية  �أو  نفي�شة  مييعييادن  ميين  �مل�شنوعة  و�ملنتجات  منها  خليط  وكييل  �لنفي�شة  �ملييعييادن 
�ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة، ذهب، �أملا�س، �أ�شاور )جموهر�ت(، دبابي�س 
�أقر�ط، علب للمجوهر�ت، قالئد  للزينة )جموهر�ت(، قالئد �شل�شلية )جموهر�ت(، حلي متدلية �شغرية )جموهر�ت(، 
)جمييوهيير�ت(، حلي )جمييوهيير�ت(، خييو�مت )جمييوهيير�ت(، حلي �شغرية )جمييوهيير�ت(، خلخال )جمييوهيير�ت(، جموهر�ت 
�لباجنا )جموهر�ت يدوية مكونة من �شو�ر وخامت مت�شلني ب�شل�شلة قابلة للتعديل(، �أحزمة )جموهر�ت(، �أ�شاور للحقائب 
)جموهر�ت( ، حلي متدلية )جموهر�ت(، نيا�شني �أو �أو�شمة من معادن نفي�شة، �شناديق من معادن نفي�شة، هياكل جذعية 
من معادن نفي�شة، قطع نقدية، زمامات )مر�بط( �أكمام، ميد�ليات كبرية )جموهر�ت(، دبابي�س حلي، بالتني )فلز(، �أحجار 

�شبه كرمية، حلي ف�شية، �شاعات، �أ�شغال فنية من معادن نفي�شة، �شاعات يد.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم مميز لقالدة يف و�شطها حلية على �شكل كلمة love بطريقة مميزة حتتها ر�شم 
قفل  بها  �شغرية  حلقة  �ل�شو�ر  ميني  طييرف  وعلى  مميزة  بطريقة   love كلمة  �شكل  على  حلية  و�شطه  يف  ل�شو�ر  مميز 
dبخط مميز  بها �حلييرف   �لو�شطى حلية  �ل�شو�ر ثالث حلقات �شغرية متباعدة، متدلية من �حللقة  ي�شار  وعلى طرف 

وجميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية.
  �ل�شرت�طات: 

بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��س على  فعلى من 
�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  18  نوفمرب  2020 العدد 13091 

EAT 161327



األربعاء   18  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13091  
Wednesday   18  November   2020   -  Issue No   13091

191917

الفجر الريا�ضي

•• ال�سارقة -وام: 

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
ب�شاأن  2020م  ل�شنة   /  33  / رقييم  �لأميييريي  �ملر�شوم  �ل�شارقة  �لأعييلييى حاكم 

تنظيم نادي �لثقة للمعاقني يف �إمارة �ل�شارقة.
ون�س �ملر�شوم على �أن ُين�شاأ يف �لإمارة ناد خمت�س بال�شوؤون �لريا�شية و�لثقافية 
بال�شخ�شية  للمعاقني" يتمتع  �لثقة  ُي�شّمى:"نادي  �لإعاقة  لذوي  و�ملجتمعية 
لتحقيق  �لالزمة  �لقانونية  �لت�شرفات  لإجيير�ء  �لكاملة  و�لأهلية  �لعتبارية 

�أهد�فه وممار�شة �خت�شا�شاته، يتبع �ملجل�س �لريا�شي ويعمل حتت �إ�شر�فه.
بييقيير�ر من  ويييجييوز  �ل�شارقة،  �لرئي�س يف مدينة  ومييركييزه  �ليينييادي  ويييكييون مقر 
مدن  بيياقييي  يف  فيييروع  لييه  ُتن�شاأ  �أن  �لرئي�س  طلب  على  بيينيياًء  �لريا�شي  �ملجل�س 

ومناطق �لإمارة.
ويهدف �لنادي �إىل حتقيق ما يلي: 

باأهميتها وتعزيز  �ملجتمع  �لإعاقة وتوعية  ريا�شة ذوي  ن�شر ثقافة ممار�شة   -
ممار�شتها.

�لريا�شية  �لأن�شطة  خييالل  ميين  �ملجتمع  يف  �لإعيياقيية  ذوي  دمييج  يف  �لإ�ييشييهييام   -
و�لثقافية و�لجتماعية �لتي ينظمها �لنادي.

�لد�خلي  �مل�شتوى  على  �لإعاقة  ذوي  ريا�شة  �لإمييارة يف جمال  مكانة  تعزيز   -
و�خلارجي للدولة.

- خدمة �لقطاع �لريا�شي من كافة �جلو�نب وتطوير ريا�شة ذوي �لإعاقة.
�لقانونية  �لأنظمة  لتطوير  ومتكاملة  حديثة  منظومة  و�شع  يف  �مل�شاهمة   -
�أف�شل  وفييق  �لإمييييارة  يف  �لإعيياقيية  ذوي  ريييا�ييشيية  مبمار�شة  �ملرتبطة  و�لإد�ريييييية 

�ملمار�شات.
- متكني �لكفاء�ت �لوطنية وتوفري �لإمكانيات �لالزمة للممار�شة ريا�شة ذوي 

�لإعاقة.
ويكون للنادي يف �شبيل حتقيق �أهد�فه �لخت�شا�شات �لآتية: - و�شع �ل�شيا�شات 
لذوي  و�ملجتمعي  و�لثقايف  �لريا�شي  �لييدور  لتعزيز  �ل�شرت�تيجية  و�خلطط 

�لإعاقة بالنادي.
- تاأهيل �لقياد�ت و�لكفاء�ت من ذوي �لإعاقة يف جمال ريا�شة ذوي �لإعاقة.

- متثيل �لإمارة على �مل�شتوى �لد�خلي و�خلارجي للدولة يف �جلهات ذ�ت �ل�شلة 
بريا�شة ذوي �لإعاقة بالتن�شيق مع �ملجل�س �لريا�شي.

- �إعد�د وتنفيذ �حلمالت �لتعريفية و�لرتويجية �لتي ت�شتهدف ثقافة ريا�شة 
ذوي �لإعاقة.

- تنظيم و��شت�شافة �ملهرجانات و�مل�شابقات و�ملوؤمتر�ت و�لتجمعات ذ�ت �ل�شلة 
بريا�شة ذوي �لإعاقة و�مل�شاركة بها بالتن�شيق مع �ملجل�س �لريا�شي.

و�شقل  �لريا�شية  �لن�شاطات  ملمار�شة  �لإعيياقيية  ذوي  جلميع  �لفر�شة  �إتاحة   -
�ملحلية  و�مليي�ييشييابييقييات  �لييبييطييولت  يف  للم�شاركة  لتهيئتهم  �ملييتييميييييزييين  مييو�هييب 

و�لإقليمية و�لدولية.
�لإعاقة  ذوي  وت�شجيع  لتمكني  �لالزمة  و�ملتطلبات  �لإمكانيات  كافة  توفري   -

ملمار�شة �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية و�ملجتمعية.
- توفري �لرعاية �لنف�شية و�لجتماعية و�لطبية لذوي �لإعاقة وتعزيز �شالمة 
�ليينييادي وذليييك بالتن�شيق مييع �جلييهييات ذ�ت  ممييار�ييشييي ريييا�ييشيية ذوي �لإعيياقيية يف 

�لخت�شا�س على �مل�شتوى �لحتادي و�ملحلي.
- �لتعاون مع خمتلف �لأندية و�ملوؤ�ش�شات �لريا�شية يف د�خل وخارج �لدولة.

�لت�شريعات  م�شاريع  لعتماد  �لخت�شا�س  جلهات  �لتو�شيات  ورفييع  �إعيييد�د   -
�ملت�شلة مبمار�شة ريا�شة ذوي �لإعاقة يف �لإمارة.

�لنادي من خدمات  �لإيييير�د�ت �لتي يتم حت�شيلها مقابل ما يقدمه  �قييرت�ح   -
وعر�شها على �ملجل�س �لريا�شي لتخاذ ماير�ه منا�شب ب�شاأنها.

- تطبيق �أنظمة �جلودة ومتطلبات �لعمل �ملوؤ�ش�شي ومعايري �لتميز يف �لنادي.
�أو  �لريا�شية  لالأغر��س  �شو�ء  �أ�شكالها  بكافة  �لتجارية  �ل�شركات  تاأ�شي�س   -

لال�شتثمار�ت �لعائدة للنادي بعد مو�فقة �ملجل�س �لريا�شي.
�لتنفيذي  �ملجل�س  �أو  �حلاكم  من  �لنادي  بها  ُيكّلف  �أخييرى  �خت�شا�شات  �أييية   -

لالإمارة.
�إد�رة  يتوىل   - �أن:  على  �ملر�شوم  ن�س  للنادي  �لإد�ري  بالنظام  يخت�س  وفيما 
�لنادي جمل�س �إد�رة ُي�شّكل من رئي�س ونائب للرئي�س وعدد من �لأع�شاء ي�شدر 

بت�شميتهم قر�ر من �حلاكم �أو من ينوب عنه.
- يتم �ختيار نائب �لرئي�س من بني �لأع�شاء خالل �لجتماع �لول للمجل�س 

تو�فقياً �أو عرب �لقرت�ع �ل�شري �ملبا�شر.
وتكون مدة �لع�شوية يف �ملجل�س �أربع �شنو�ت تبد�أ من تاريخ قر�ر ت�شكيله، ويجوز 
�أن ي�شتمر �ملجل�س يف ت�شريف �أعماله لدى  �أو مدد مماثلة على  متديدها ملدة 

�نتهاء مدته �إىل �أن يتم ت�شكيل جمل�س جديد �أو �لتجديد للمجل�س �ملنتهي.
�أوًل: ُي�شرتط يف ع�شو  �أو�شح �ملر�شوم �لتايل:  وحول �شروط ع�شوية �ملجل�س 

�ملجل�س ما يلي: - �أن يكون من مو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ي�شبق  �ل�شمعة، مل  �ل�شرية، ح�شن  �ملدنية حممود  بالأهلية  �أن يكون متمتعاً   -
طبقاً  �عتباره  �إليه  ُرد  قد  يكن  مل  ما  بال�شرف،  خملة  جرمية  يف  عليه  �حلكم 

للقانون.
- �أل يقل عمره عن خم�س وع�شرين �شنة ميالدية.

- �أل يكون ع�شو�ً يف �أي من جمال�س �إد�ر�ت �لأندية �لأخرى.
- �أل يقل �ملوؤهل �لعلمي عن �شهادة �لثانوية �لعامة �أو ما يعادلها.

�أع�شاء  �أن ي�شم �ملجل�س  �أوًل، يجوز  ثانياً: ��شتثناء من �ل�شرط رقم /1/ من 
من غري مو�طني �لدولة على �أن ل يزيد عددهم عن ع�شوين �ثنني، ول يكون 

منهم �لرئي�س �أو نائب �لرئي�س.
�أو  ُتفقد  يلي:  ما  على  �ملر�شوم  ن�س  �ملجل�س  ع�شوية  و�إ�شقاط  فقد�ن  وب�شاأن 

ُت�شقط ع�شوية �ملجل�س يف �حلالت �لآتية: - �لوفاة.
�ملييادة رقم /8/ من  - فقد�ن �شرط من �شروط �لع�شوية �ملن�شو�س عليها يف 

هذ� �ملر�شوم.
- �ل�شتقالة �خلطية وقبولها من �ملجل�س �لريا�شي.

- �لتغيب عن �جتماعات �ملجل�س �أربع مر�ت متتالية �أو �شتة �جتماعات متفرقة 
بدون عذر يقبله �ملجل�س خالل �ل�شنة �مليالدية على �أن حُت�شب من تاريخ �أول 

�جتماع للمجل�س.
�لبند /1/ من  �لييو�ردة يف  �لأ�شباب  �ملجل�س لأي من  �ُشغر من�شب ع�شو  �إذ�   -
هذه �ملادة، للحاكم �أو من ينوب عنه تعيني بديل له ويكمل �لع�شو �جلديد مدة 

ع�شوية �شلفه.
ويخت�س �ملجل�س ح�شب ن�س �ملر�شوم مبا يلي: مبا�شرة �أعمال �لنادي وت�شريف 
من  �ليي�ييشييادرة  و�لييلييو�ئييح  �لنظم  مبيير�عيياة  �أهييد�فييه  حتقيق  على  و�لعمل  �شوؤونه 
ذلك  �شبيل  يف  ولييه  فيييييه،  �لعليا  �ل�شلطة  �ملجل�س  ويعترب  �لييريييا�ييشييي،  �ملجل�س 
�لعامة  و�ل�شرت�تيجية  �ل�شيا�شة  �عتماد   - �لآتييييية:  �لخت�شا�شات  ممار�شة 
و�لإ�شر�ف  �لريا�شي،  �ملجل�س  على  بعد عر�شها  وم�شروعاته  وبر�جمه  للنادي 
و�لعاملني  �لنادي  يف  �لعمل  تطوير  تكفل  �لتي  �خلطط  وو�شع  تنفيذها  على 

فيه.
- و�شع �للو�ئح �ملالية و�لإد�رية ونظم �لعمل �لد�خلية للنادي و�شروط �لع�شوية 

فيه وعر�شها على �ملجل�س �لريا�شي.

- ت�شكيل �للجان �لد�ئمة �أو �ملوؤقتة مل�شاعدته يف �أد�ء مهامه وحتديد م�شمياتها 
ومهامها و�شالحياتها ونظام عملها و�لإ�شر�ف عليها.

على  وعر�شهما  للنادي  �خلتامي  �حل�شاب  و�عتماد  �ل�شنوية  �ملو�زنة  �قييرت�ح   -
�ملجل�س �لريا�شي لتخاذ �لالزم ب�شاأنها.

- �إبر�م �لعقود و�لتفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم مع �لآخرين بعد مو�فقة �ملجل�س 
�لريا�شي.

- فتح و�إد�رة �حل�شابات �مل�شرفية �ملالية و�لتجارية للنادي.
- تعيني �ملدير �لتنفيذي و�لكو�در �لفنية و�لإد�رية.

�ملخت�شة  و�جلهات  و�ملتطوعني  و�خلييرب�ء  �لفنيني  ييير�ه من  �ل�شتعانة مبن   -
ملعاونته يف �أد�ء مهامه وحتقيق �أهد�فه.

�لتنفيذي  �ملجل�س  �أو  �حليياكييم  قبل  ميين  بها  ُيكّلف  �أخيييرى  �خت�شا�شات  �أيييية   -
لالإمارة.

حول �جتماعات �ملجل�س فقد حدد �ملر�شوم ما يلي: 
- يجتمع �ملجل�س بناًء على دعوة من �لرئي�س �أو نائبه – يف حال غياب �لرئي�س– 
�أكييرث من  مليير�ت  �أن يجتمع  �مل�شلحة  �قت�شت  �إذ�  �إل  �لأقييل  على  �شهر  كل  مييرة 

ذلك.
- تكون �جتماعات �ملجل�س �شحيحة �إذ� ح�شرها �أكرث من ن�شف عدد �لأع�شاء، 

�شريطة �أن يكون �لرئي�س �أو نائبه من بينهم.
�لأ�شو�ت  ت�شاوي  وعند  �حلا�شرين  �أ�شو�ت  باأغلبية  �ملجل�س  قيير�ر�ت  ت�شدر   -
�ملجل�س يف حما�شر  قيير�ر�ت  وتييّدون  �لييذي منه رئي�س �جلل�شة،  ُيرجح �جلانب 

يوقع عليها رئي�س �جلل�شة وجميع �لأع�شاء �حلا�شرين.
وتنطوي م�شوؤولية �أع�شاء �ملجل�س بح�شب ما ورد يف �ملر�شوم بالآتي: 

- يتحمل ع�شو �ملجل�س وحده �مل�شوؤولية عما يبدر عنه من �أفعال �أو ت�شريحات 
�أيا كان �شكلها �أو و�شيلتها �إذ� ترتب عليها �أي جز�ء�ت �أو غر�مات.

�أن ت�شريف �شوؤون �لنادي يتم بطريقة �شارة  �أع�شاء �ملجل�س  �أحد  �إذ� �رتاأى   -
مب�شاحله �أو �أن �ملجل�س يعتزم �لقيام بت�شرف �أو ميتنع عن �لقيام بت�شرف من 
�لريا�شي  للمجل�س  طلباً  يقدم  �أن  �حلق  فله  �لنادي،  مب�شالح  �لإ�ييشيير�ر  �شاأنه 

مدعماً بامل�شتند�ت �لثبوتية لإ�شد�ر ما ير�ه من قر�ر�ت يف هذ� �ل�شاأن.
- ل يجوز لع�شو �ملجل�س �لت�شرف يف �أي من ممتلكات �لنادي �لثابتة و�ملنقولة 
بالبيع �أو �لرهن �أو �لتنازل �أو �ل�شتبد�ل �إل بقر�ر من �ملجل�س ومو�فقة �ملجل�س 

�لريا�شي.
�ملجال  و�خليييربة يف  �لييكييفيياءة  ذوي  ميين  تنفيذي متفرغ  مييدييير  لييليينييادي  ويييكييون 
�لريا�شي و�لثقايف، يتم تعيينه بقر�ر من �ملجل�س بعد مو�فقة �ملجل�س �لريا�شي، 

ويحدد �ملجل�س �شالحياته ومهامه ويكون م�شوؤوًل �أمامه.
وتتكون �ملو�رد �ملالية للنادي مما يلي: 

- �ملخ�ش�شات �حلكومية.
-�لإير�د�ت �لذ�تية للنادي نتيجة ممار�شة ن�شاطه.

-ريع ��شتثمار �أمو�ل �لنادي و�لت�شويق وحقوق �لرعاية.
- ر�شوم �لع�شوية و�ل�شرت�كات.

- �لتربعات و�لهبات و�لو�شايا �لتي يو�فق عليها �ملجل�س �لريا�شي.
- �أية مو�رد �أخرى يقرها �حلاكم �أو �ملجل�س �لتنفيذي لالإمارة.

كما ن�س �ملر�شوم على �أن: 
�ملحا�شبية  و�لييقييو�عييد  �لأ�ييشييول  و�شجالته  ح�شاباته  تنظيم  يف  �ليينييادي  يتبع   -

للمجل�س �لريا�شي.
�ليوم  يف  وتنتهي  يناير  �شهر  من  �لأول  �ليوم  يف  للنادي  �ملالية  �ل�شنة  تبد�أ   -

�لو�حد و�لثالثني من �شهر دي�شمرب كل عام.

 -
يجوز للمجل�س �لريا�شي �لطالع على �ل�شجالت و�لك�شوفات �ملالية و�مل�شرفية 

للنادي.
وبناًء على �قرت�ح �ملجل�س و�عتماد �ملجل�س �لريا�شي ي�شدر �لهيكل �لتنظيمي 

للنادي بقر�ر من رئي�س �ملجل�س �لريا�شي.
�ملجل�س  يلتزم   - يلي:  كما  جيياءت  �خلتامية  �لأحييكييام  من  جملة  �ملر�شوم  وبييني 
بيياملييو�زنيية �ملييعييتييمييدة لييليينييادي ول يييجييوز لييه جتيياوزهييا �إل بييعييد مييو�فييقيية �ملجل�س 

�لريا�شي.
- يلتزم �لنادي بكافة �لقر�ر�ت و�لتعاميم �ل�شادرة عن �ملجل�س �لريا�شي.

و�للو�ئح  �ليييقييير�ر�ت  �لييريييا�ييشييي  �ملجل�س  مييو�فييقيية  على  بيينيياًء  �لرئي�س  ي�شدر   -
و�لأنظمة �ملتعلقة ب�شوؤون �ملوظفني و�ل�شوؤون �ملالية وتعديلها مبا ين�شجم مع 

�أهد�ف �لنادي و�خت�شا�شاته.
بالنادي طبقاً  �لرئي�س و�لأع�شاء و�للجان  �لرئي�س ونائب  - حُتدد �شالحيات 

لالئحة �ل�شادرة من �ملجل�س �لريا�شي.
- ل يجوز للنادي �إنفاق �أمو�له �إل يف �لأوجه �لتي �أُن�شئ من �أجلها.

للنادي  ملكاً  و�لإعانات  و�لتربعات  و�ملنقولة  �لثابتة  �ملمتلكات  جميع  تعترب   -
�ملجل�س  �إىل  ذلييك  كل  يييوؤول  حله  حييال  ويف  بها  �لت�شرف  حق  لأع�شائه  ولي�س 

�لريا�شي.
- ُتعترب �أمو�ل �لنادي �أمو�ًل عامة وُتعفى من جميع �ل�شر�ئب و�لر�شوم �ملحلية 

بكافة �أ�شكالها و�أنو�عها، با�شتثناء �لر�شوم �ل�شتهالكية.
- يلتزم �لنادي بكافة �لنظم و�للو�ئح �ل�شادرة عن �لحتاد�ت �لريا�شية �ملحلية 

و�لدولية �ملتعلقة بن�شاطه.
�جتماع  كل  للنادي يف  �ل�شهري  �ملييايل  �لتقرير  على  بالطالع  �ملجل�س  يلتزم   -

دوري له.
مو�فقة  بييدون  �أي جهة  مالية من  قرو�س  على  للمجل�س �حل�شول  يحق  - ل 

�ملجل�س �لريا�شي.
كٌل فيما  تنفيذ  �ملعنية  تاريخ �شدوره، وعلى �جلهات  �ملر�شوم من  بهذ�  وُيعمل 

يخ�شه، وُيلغى �أي حكم يتعار�س و�أحكامه وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

•• ال�سارقة-وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�ييشييدر 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �ملر�شوم �لأمريي رقم / 34 / ل�شنة 2020 

ب�شاأن �إن�شاء نادي �ل�شارقة ل�شباقات �لهجن.
ُين�شاأ يف �لإمييارة ناٍد خمت�س ب�شوؤون �شباقات �لهجن  �أن  ون�س �ملر�شوم على 
�لعتبارية  بال�شخ�شية  يتمتع  �لهجن"  ل�شباقات  �ل�شارقة  "نادي  ُي�شمى 
�أهد�فه  لتحقيق  �لييالزميية  �لقانونية  �لت�شرفات  لإجييير�ء  �لكاملة  و�لأهلية 

وممار�شة �خت�شا�شاته، ويتبع �ملجل�س �لريا�شي ويعمل حتت �إ�شر�فه.
من  بقر�ر  ويجوز  �لذيد،  مدينة  يف  �لرئي�شي  ومركزه  �لنادي  مقر  ويكون 
باقي مدن  له يف  ين�شاأ فروعاً  �أن  �لرئي�س  بناًء على طلب  �لريا�شي  �ملجل�س 

ومناطق �لإمارة.
�ملييوروث �لثقايف �ملرتبط  ويهدف �لنادي �إىل حتقيق ما يلي : �حلفاظ على 
باأهمية وتعزيز ممار�شتها، وذلك من  �ملجتمعية  �لهجن و�لتوعية  ب�شباقات 
خالل بيئة ريا�شية حمفزة ت�شاهم يف تطويرها، و تعزيز مكانة �لإمييارة يف 
�مل�شتوى �ملحلي و�لإقليمي و�لدويل، و�مل�شاهمة  جمال �شباقات �لهجن على 
و�لإد�رية  �لقانونية  �لأنظمة  لتطوير  ومتكاملة  حديثة  منظومة  و�شع  يف 
�ملرتبطة ب�شباقات �لهجن يف �لإمارة وفق �أف�شل �ملمار�شات، ومتكني �لكفاء�ت 

�لوطنية وتوفري �لإمكانيات �لالزمة ملمار�شة وتنظيم �شباقات �لهجن.
ويكون للنادي يف �شبيل حتقيق �أهد�فه �لخت�شا�شات �لآتية: و�شع �ل�شيا�شات 
و�خلطط �ل�شرت�تيجية لتنظيم �شباقات �لهجن بالإمارة، وتاأهيل جيل من 
�لإمارة  ومتثيل  �لهجن،  �شباقات  جمييال  يف  �لريا�شية  و�لكفاء�ت  �لقياد�ت 
على �مل�شتويني �لد�خلي و�خلارجي للدولة يف �جلهات ذ�ت �ل�شلة ب�شباقات 
�لهجن بالتن�شيق مع �ملجل�س �لريا�شي، و�إعد�د وتنفيذ �حلمالت �لتعريفية 
و�لرتويجية �لتي ت�شتهدف ن�شر ثقافة �شباقات �لهجن، و تنظيم و��شت�شافة 
�ملهرجانات و�مل�شابقات و�ملوؤمتر�ت و�لتجمعات ذ�ت �ل�شلة بالهجن و��شتقطاب 
فئات  جلميع  �لفر�شة  �إتاحة  و  �لريا�شي،  �ملجل�س  مع  بالتن�شيق  �مل�شاركني 
�ملجتمع ملمار�شة �أن�شطة و�شباقات �لهجن و�شقل مو�هب �ملتميزين لتهيئتهم 
للم�شاركة يف �ل�شباقات �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية، وتوفري كافة �لإمكانيات 
و�ملتطلبات �لالزمة لتمكني وت�شجيع ممار�شي �شباقات �لهجن للم�شاركة يف 
خمتلف  مع  و�لتعاون  و�ملجتمعية،  و�لثقافية  �لريا�شية  �لأن�شطة  خمتلف 
�لأندية و�ملوؤ�ش�شات يف د�خل وخارج �لدولة، و�إعد�د ورفع �لتو�شيات وم�شاريع 
�لت�شريعات �ملت�شلة مبمار�شة �شباقات �لهجن يف �لإمارة للمجل�س �لريا�شي 
�لتي يتم حت�شيلها مقابل  �ليييير�د�ت  �لإجييير�ء�ت �لالزمة، و�قييرت�ح  لتخاذ 
ما يقدمه �لنادي من خدمات بالتن�شيق مع �ملجل�س �لريا�شي لعر�شها على 
�ملجل�س �لتنفيذي لتخاذ ما ير�ه منا�شبا ب�شاأنها، وتعزيز �شالمة �لهجن يف 

�لإمارة وذلك بالتن�شيق مع �جلهات ذ�ت �لخت�شا�س على �مل�شتوى �لحتادي 
�أنظمة  وتطبيق  للهجن،  �إييييو�ء  ومركز  �لطبية  �لرعاية  توفري  و  و�ملحلي، 
و  �ليينييادي،  يف  �لتميز  ومعايري  �ملوؤ�ش�شي  �لعمل  ومتطلبات  و�لآييييزو  �جلييودة 
�أو  �لريا�شية  لالأغر��س  �شو�ء  �أ�شكالها  بكافة  �لتجارية  �ل�شركات  تاأ�شي�س 
لال�شتثمار�ت �لعائدة للنادي بعد مو�فقة �ملجل�س �لريا�شي، و�أية �خت�شا�شات 

�أخرى ُيكلف بها �لنادي من �حلاكم �أو �ملجل�س �لتنفيذي لالإمارة.
�إد�رة  يتوىل  �أن  على  �ملر�شوم  ن�س  للنادي  �لإد�ري  بالنظام  يخت�س  وفيما 
�لأع�شاء  من  وعييدد  للرئي�س  ونائب  رئي�س  من  ي�شكل  �إد�رة  جمل�س  �لنادي 
نائب  �ختيار  ويتم  عنه،  ينوب  ميين  �أو  �حليياكييم  ميين  قيير�ر  بت�شميتهم  ي�شدر 
�أو عرب  تو�فقياً  �لأول للمجل�س  �لأع�شاء خالل �لجتماع  �لرئي�س من بني 

�لقرت�ع �ل�شري �ملبا�شر.
�أربع �شنو�ت تبد�أ من تاريخ قر�ر ت�شكيله،  �ملجل�س  �لع�شوية يف  وتكون مدة 
ت�شريف  يف  �ملجل�س  ي�شتمر  �أن  على  مماثلة  مييدد  �أو  ملييدة  متديدها  ويييجييوز 
�لتجديد  �أو  جديد  جمل�س  ت�شكيل  يتم  �أن  �إىل  مدته  �نتهاء  لييدى  �أعماله 

للمجل�س �ملنتهي.
وحول �شروط ع�شوية �ملجل�س �أو�شح �ملر�شوم �لتايل: �أن يكون من مو�طني 
�ملدنية حممود  بالأهلية  و�أن يكون متمتعاً  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمييار�ت  دولة 
بال�شرف،  خملة  جرمية  يف  عليه  �حلكم  ي�شبق  مل  �ل�شمعة،  ح�شن  �ل�شرية، 
�إليه �عتباره طبقاً للقانون، و�أل يقل عمره عن 25 �شنة  ما مل يكن قد ُرد 
ميالدية، و�أل يكون ع�شو�ً يف �أي من جمال�س �إد�ر�ت �لأندية �لأخرى، و�أل 

يقل �ملوؤهل �لعلمي عن �شهادة �لثانوية �لعامة �أو ما يعادلها.
ُتفقد   : يلي  ما  على  �ملر�شوم  ن�س  �ملجل�س  ع�شوية  و�إ�شقاط  فقد�ن  وب�شاأن 
�لوفاة، و فقد�ن �شرط من   : �لآتية  �ملجل�س يف �حلييالت  ُت�شقط ع�شوية  �أو 
�ملر�شوم،  هييذ�  ميين   /8/ رقييم  �مليييادة  يف  عليها  �ملن�شو�س  �لع�شوية  �ييشييروط 
و�ل�شتقالة �خلطية وقبولها من �ملجل�س �لريا�شي، و�لتغيب عن �جتماعات 
�ملجل�س �أربع مر�ت متتالية �أو �شتة �جتماعات متفرقة دون عذر يقبله �ملجل�س 
خالل �ل�شنة �مليالدية على �أن حت�شب من تاريخ �أول �جتماع للمجل�س، و�إذ� 
�شغر من�شب ع�شو �ملجل�س لأي �لأ�شباب �لو�ردة يف �لبند /1/ من هذه �ملادة، 
للحاكم �أو من ينوب عنه تعيني بديل له وُيكّلف �لع�شو �جلديد مدة ع�شوية 

�شلفه.
�لنادي  �أعييمييال  مبا�شرة   : يلي  مبييا  �مليير�ييشييوم  ن�س  ح�شب  �ملجل�س  ويخت�س 
و�للو�ئح  �لنظم  مبيير�عيياة  �أهييد�فييه  حتقيق  على  و�لعمل  �ييشييوؤونييه  وت�شريف 
�ل�شادرة من �ملجل�س �لريا�شي ويعترب �ل�شلطة �لعليا فيه، وله يف �شبيل ذلك 

ممار�شة �لخت�شا�شات �لآتية: 
وم�شروعاته  وبر�جمه  للنادي  �لعامة  و�ل�شرت�تيجية  �ل�شيا�شة  �عتماد   .1
بعد عر�شها على �ملجل�س �لريا�شي، و�لإ�شر�ف على تنفيذها وو�شع �خلطط 

�لتي تكفل تطوير �لعمل يف �لنادي و�لعاملني فيه.
ونظم �لعمل �لد�خلية للنادي و�شروط  و�لإد�رييية  �ملالية  �للو�ئح  و�شع   .2

�لع�شوية فيه وعر�شها على �ملجل�س �لريا�شي.
وحتديد  مهامه  �أد�ء  يف  مل�شاعدته  �ملوؤقتة  �أو  �لد�ئمة  �للجان  ت�شكيل   .3

م�شمياتها ومهامها و�شالحياتها ونظام عملها و�لإ�شر�ف عليها.
وعر�شهما  للنادي  �خلتامي  �حل�شاب  و�عتماد  �ل�شنوية  �ملو�زنة  �قييرت�ح   .4

على �ملجل�س �لريا�شي لتخاذ �لالزم ب�شاأنها.
مع �لآخرين بعد مو�فقة  �لتفاهم  ومذكر�ت  و�لتفاقيات  �لعقود  �إبر�م   .5

�ملجل�س �لريا�شي.
�مل�شرفية �ملالية و�لتجارية للنادي. �حل�شابات  و�إد�رة  فتح   .6

و�لإد�رية. �لفنية  و�لكو�در  �لتنفيذي  �ملدير  تعيني   .7
و�جلهات  و�ملتطوعني  و�خلييييرب�ء  �لفنيني  ميين  يييير�ه  مبيين  �ل�شتعانة   .8

�ملخت�شة ملعاونته يف �أد�ء مهامه وحتقيق �أهد�فه.
�أخرى ُيكلف بها من قبل �حلاكم �أو �ملجل�س �لتنفيذي  �خت�شا�شات  �أية   .9

لالإمارة.
وحول �جتماعات �ملجل�س فقد حدد �ملر�شوم ما يلي: 1. يجتمع �ملجل�س بناًء 
�أو نائبه - حال غياب �لرئي�س - مرة كل �شهر على  على دعوة من �لرئي�س 

�لأقل �إل �إذ� �قت�شت �مل�شلحة �أن يجتمع ملر�ت �أكرث من ذلك.
عدد  ن�شف  ميين  �أكييرث  ح�شرها  �إذ�  �شحيحة  �ملجل�س  �جتماعات  تكون   .2

�لأع�شاء، �شريطة �أن يكون �لرئي�س �أو نائبه من بينهم.
3. ت�شدر قر�ر�ت �ملجل�س باأغلبية �أ�شو�ت �حلا�شرين وعند ت�شاوي �لأ�شو�ت 
ُيرجح �جلانب �لذي منه رئي�س �جلل�شة وتدون قر�ر�ت �ملجل�س يف حما�شر 

يوقع عليها رئي�س �جلل�شة وجميع �لأع�شاء �حلا�شرين.
وتنطوي م�شوؤولية �أع�شاء �ملجل�س بح�شب ما ورد يف �ملر�شوم بالآتي:

�و  �أفييعييال  ميين  عنه  يبدر  عما  �مل�شوؤولية  وحييده  �ملجل�س  ع�شو  يتحمل   .1
ت�شريحات �أياً كان �شكلها �أو و�شيلتها �إذ� ترتب عليها �أي جز�ء�ت �أو غر�مات.

�لنادي يتم بطريقة  �شوؤون  ت�شريف  �أن  �ملجل�س  �أع�شاء  �أحد  �رتاأى  �إذ�   .2
�لقيام  عن  ميتنع  �أو  بت�شرف  �لقيام  يعتزم  �ملجل�س  �أن  �أو  مب�شاحله  �شارة 
طلباً  يييقييدم  �أن  �حلييق  فله  �ليينييادي،  مب�شالح  �لإ�يييشييير�ر  �ييشيياأنييه  ميين  بت�شرف 
للمجل�س �لريا�شي مدعماً بامل�شتند�ت �لثبوتية لإ�شد�ر ما ير�ه من قر�ر�ت 

يف هذ� �ل�شاأن.
�لثابتة  �ليينييادي  ممتلكات  ميين  �أي  يف  �لت�شرف  �ملجل�س  لع�شو  يجوز  ل   .3
�ملجل�س  من  بقر�ر  �إل  �ل�شتبد�ل  �أو  �لتنازل  �أو  �لرهن  �أو  بالبيع  و�ملنقولة 

ومو�فقة �ملجل�س �لريا�شي.
�ملجال  يف  و�خلييربة  �لكفاءة  ذوي  من  متفرغ  تنفيذي  مدير  للنادي  ويكون 
�ملجل�س  مييو�فييقيية  بعد  �ملجل�س  ميين  بييقيير�ر  تعيينه  يتم  و�لييثييقييايف،  �لريا�شي 

�لريا�شي، ويحدد �ملجل�س �شالحياته ومهامه ويكون م�شوؤوًل �أمامه.
و�لإير�د�ت  �حلكومية،  �ملخ�ش�شات  يلي:  مما  للنادي  �ملالية  �ملييو�رد  وتتكون 
�لنادي  �أمييو�ل  ��شتثمار  ريع  و  �خت�شا�شاته،  نتيجة ممار�شة  للنادي  �لذ�تية 
و�لتربعات  و�ل�ييشييرت�كييات،  �لع�شوية  ور�ييشييوم  �لييرعيياييية،  وحييقييوق  و�لت�شويق 
�أخرى  مو�رد  و�أية  �لريا�شي،  �ملجل�س  عليها  يو�فق  �لتي  و�لو�شايا  و�لهبات 

يو�فق عليها �حلاكم �أو �ملجل�س �لتنفيذي لالإمارة.
�ملالية  �لنادي يف تنظيم ح�شاباته و�شجالته  �أن يتبع  �ملر�شوم على  كما ن�س 
�ملالية  �ل�شنة  تبد�أ  �أن  و  �لريا�شي،  للمجل�س  �ملحا�شبية  و�لقو�عد  �لأ�شول 
للنادي يف �ليوم �لأول من �شهر يناير وتنتهي يف �ليوم 31 من �شهر دي�شمرب 
�ل�شجالت و�لك�شوفات  �لريا�شي �لطالع على  يف كل عام، ويجوز للمجل�س 

�ملالية و�مل�شرفية و�لإد�رية للنادي.
وبناًء على �قرت�ح �ملجل�س و�عتماد �ملجل�س �لريا�شي ي�شدر �لهيكل �لتنظيمي 

للنادي بقر�ر من رئي�س �ملجل�س �لريا�شي.
وبني �ملر�شوم جملة من �لأحكام �خلتامية جاءت كما يلي : 

�إل بعد  يجوز له جتاوزها  ول  للنادي  �ملعتمدة  باملو�زنة  �ملجل�س  يلتزم   .1
مو�فقة �ملجل�س �لريا�شي.

�لنادي بكافة �لقر�ر�ت و�لتعاميم �ل�شادرة عن �ملجل�س �لريا�شي. يلتزم   .2
و�للو�ئح  �لقر�ر�ت  �لريا�شي  �ملجل�س  مو�فقة  على  بناًء  �لرئي�س  ي�شدر   .3
�أهد�فه  مع  ين�شجم  مبا  وتعديلها  �ليينييادي  عمل  ب�شوؤون  �ملتعلقة  و�لأنظمة 

و�خت�شا�شاته.
بالنادي  و�للجان  و�لأع�شاء  �لرئي�س  ونائب  �لرئي�س  �شالحيات  حُتييدد   .4

طبقاً لالئحة �ل�شادرة من �ملجل�س �لريا�شي.
�أمو�له �إل يف �لأوجه �لتي �أُن�شئ من �أجلها. �إنفاق  للنادي  يجوز  ل   .5

و�لإعانات  و�لتربعات  و�لهبات  و�ملنقولة  �لثابتة  �ملمتلكات  جميع  ُتعترب   .6
ملكاً للنادي ولي�س لأع�شائه حق �لت�شرف بها ويف حال حله يوؤول كل ذلك 

�إىل �ملجل�س �لريا�شي.
�أمو�ًل عامة وُتعفى من جميع �ل�شر�ئب و�لر�شوم  �لنادي  �أمو�ل  ُتعترب   .7

�ملحلية بكافة �أ�شكالها و�أنو�عها با�شتثناء �لر�شوم �ل�شتهالكية.
و�للو�ئح �ل�شادرة عن �لحتاد�ت �لريا�شية  �لنظم  بكافة  �لنادي  يلتزم   .8

�ملحلية و�لدولية و�ملتعلقة بن�شاطه.
9. يلتزم �ملجل�س بالطالع على �لتقرير �ملايل �ل�شهري للنادي يف كل �جتماع 

دوري له.
دون  جهة  �أي  ميين  مالية  قييرو�ييس  على  �حل�شول  للمجل�س  يحق  ل   .10

مو�فقة �ملجل�س �لريا�شي.
وُيعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره، وعلى �جلهات �ملعنية تنفيذ كل فيما 

يخ�شه، ويلغى كل حكم يتعار�س مع �أحكامه، وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن تنظيم نادي الثقة للمعاقني يف اإمارة ال�سارقة

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن اإن�ساء نادي ال�سارقة ل�سباقات الهجن

�نطلقت يوم �أم�س �لأول �لثنني 16 نوفمرب 2020 �ختبار�ت �لكفاء�ت 
وتقييم �ل�شمات �ل�شخ�شية للم�شرفني و�لإد�ريني باأندية دبيي �لتي تاأتي 
تنفيذ� لقر�ر �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س 
بد�ئرة  �لييكييفيياء�ت  تقييم  مييركييز  مييع  وبييالييتييعيياون  �لريا�شي  دبييي  جمل�س 
ت�شتمر  �لتي  �لختبار�ت  يف  وي�شارك  دبييي.  حكومة  يف  �لب�شرية  �مليييو�رد 
حتى يوم 26 نوفمرب �جلاري 200 من �لإد�ريني و�مل�شرفني �لعاملني 
�لأندية  يف  و�لأعييمييار  �لألييعيياب  جلميع  �لريا�شيني  �لييفييرق  خمتلف  مييع 
خلو�س  �أنديتهم  من  تر�شيحهم  مت  �لذين  بدبي  �لريا�شية  و�ل�شركات 
�لهادفة  �لإجييير�ء�ت  �شل�شلة  من  �لأوىل  �ملرحلة  متثل  �لتي  �لختبار�ت 

لتطوير �لكو�در �لإد�رية �لعاملة يف �أندية دبي و�ل�شركات �لريا�شية من 
و�لعالقة  �لعمل  بيئة  وتعزيز  �لب�شرية  للمو�رد  �لأمثل  �ل�شتثمار  �أجل 
وتطوير  و��شتقطاب  �لريا�شة  ممار�شة  لن�شر  �لعائالت  مع  �لإيجابية 

�ملو�هب �لوطنية. 
وتاأتي �لختبار�ت �لأوىل من نوعها يف �ملجال �لريا�شي لكي ت�شاهم يف 
تطوير �لعمل �لإد�ري يف �لأندية و�ل�شركات �لريا�شية وتاأهيل �لعاملني 
�حلياة،  فيها من تطور�ت يف جميع جمييالت  �ملقبلة مبا  للمرحلة  فيه 
وذلك نظر� لالأهمية �لكربى �لتي تقوم بها �لإد�ر�ت يف دعم جهود �لكو�در 
�لوطنية  �ملييو�هييب  وتطوير  و�نتقاء  �لريا�شة  ممار�شة  ن�شر  يف  �لفنية 

وحتقيق  �لأمثل  �لنحو  على  �لوطنية  و�ملنتخبات  �لأندية  فرق  لتمثيل 
�لأهد�ف �ملن�شودة للقطاع �لريا�شي. وبعد �نتهاء �لختبار�ت و�لطالع 
فريق  �شيقوم  بهم  �خلا�شة  و�لتو�شيات  �مل�شاركني  جلميع  �لنتائج  على 
عمل من �ملجل�س ب�شرح دليل �ل�شلوك �لوظيفي للم�شرفني و�لإد�ريني 
و�لأكادمييات  و�ل�شركات  �لأندية  تعميمه على  �ملجل�س ومت  �أعده  �لذي 
�لريا�شية بدبي، وكذلك عمل برنامج تدريبي وحما�شر�ت للم�شرفني 
�لتعامل مع  �أ�شاليب  �لريا�شي بهدف تطوير  �ملو�شم  و�لإد�ريييني خالل 
�لريا�شية  �لإد�رة  �أ�شاليب  �أحييدث  وفييق  �لأعييمييار  مبختلف  �لريا�شيني 

و�لتطور �حلا�شل يف جميع �ملجالت.

بالتعاون مع مركز تقييم �لكفاء�ت بد�ئرة �ملو�رد �لب�صرية بدبي

جمل�س دبي الريا�سي يبداأ اختبارات الكفاءات لالإداريني وامل�سرفني بالأندية
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بن  حممد  بنت  ميثاء  �ل�شيخة  �شمو  �لبولو  فار�شة  تقود 
ر��شد �آل مكتوم فريقها �لإمييار�ت يف مو�جهة فريق مهرة 
بييقيييييادة ر��ييشييد �حلييبييتييور يف �جلييوليية �لييثييانييييية لييهييا ببطولة 
�حلييبييتييور لييلييبييولييو و�لييظييهييور �ليييثييياين لييهييا مبييو�ييشييم �لبولو 
�لثانية  �ملييبييار�ة  �ليييييوم  جولة  وت�شهد   ،2021-2020
وجتمع بني فريقي هي�شكث بقيادة لور� ديكون، مع فريق 
بييقيييييادة حممد �حلييبييتييور، وت�شعة  �لييرحييميين  �لييدكييتييور عبد 
�ملربع  �ىل  للعبور  �لفوز  لتحقيق  �ليوم  مبار�تي  �طيير�ف 
غييد �جلمعة  بعد  يييوم  �قييامييتييه  و�ملييزمييع  �لييذهييبييي للبطولة 
مالعب  �ر�ييس  على  و�مل�شائية  �ل�شباحية  �لفرتتني  خالل 
مناف�شات  �حت�شن  �لتي  للبولو  �حلبتور  ومنتجع  نييادي 
توزيعهم  8 فرق مت  �شهدت م�شاركة  و�لتي  �لبطولة  هذه 

ملجموعتني.

طموح �لإمار�ت 
تتطلع �شمو �ل�شيخة ميثاء بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

وبطموح كبري لتجاوز فريق مهرة و�لذي مني بخ�شارة يف 
ثمانية  بنتيجة  جيت�س  جرين  فريق  �أمييام  �لأوىل  �جلولة 
�أهيييييد�ف مييقييابييل ثييالثيية �هيييييد�ف، و�لييييذي بييييدوره �شي�شعى 
�ملربع  بييبييلييوغ  �آمييالييه  وجتييديييد  �لأوىل  خيي�ييشييارتييه  لتعوي�س 
�ملو�طنني  �لالعبني  نخبة من  ي�شم  �نه  وخا�شة  �لذهبي 
معظمهم عائلة �حلبتور »خلف وطارق: �ىل جانب جي�شنتو 
فريقها  ميثاء  �لييفييار�ييشيية  تييقييود  �لييوقييت  وبنف�س  �مييييدوري، 
و�شانتو�س  �رو  بيز  مارتن  ي�شم  و�لييذي  �ل�شفوف  مكتمل 

�رياتي وبابلو �وكويز�.

هي�صكث يو�جه �لدكتور 
ومل تختلف �ملبار�ة �لثانية عن �شابقها من حيث �لطموح 
خالله  ين�شد  و�لتي  �لذهبي  �ملربع  لبلوغ  و�لتمني  بالفوز 
حمييمييد �حلييبييتييور بييقيييييادة فييريييق �لييدكييتييور عييبييد �لرحمن 
ليييور� ديكون،  �لييفييار�ييشيية  بييقيييييادة  فييريييق هي�شكث  مبييو�جييهيية 
ويذكر �ن �لفريقني قد تعرث� يف �جلولة �لأول وحتدوهما 
�لطموحات للتعوي�س �ليوم لتجديد فر�شة �لبقاء �شمن 

�ملربع �لذهبي.

•• دبي -الفجر

لقو�رب  دبييي  بطولة  مناف�شات  تلب�س 
و�لتي  قييدمييا   30 �ملحلية  �لتجديف 
ينظمها نادي دبي �لدويل للريا�شات 
ثوبا   ،1997 عييييام  ميينييذ  �لييبييحييرييية 
�ملرتقبة  �لنييييطييييالقيييية  مييييع  جييييديييييد� 
ل�شل�شلة �ل�شباقات يف �ملو�شم 2020-
�جلمعة  يوم  لها  حدد  و�لتي   2021
�ل�شهر  ميييين  و�ليييعييي�يييشيييريييين  �لييي�يييشيييابيييع 

�جلاري.
�لنادي  يف  �لريا�شية  �للجنة  وعقدت 
�لنو�خذة و�ملالك  �جتماعا خا�شا مع 
هذه  وفعاليات  �أن�شطة  يف  �مل�شاركني 
�لريا�شة �لعريقة برئا�شة ر��شد ثاين 
�لنادي  �إد�رة  جمييليي�ييس  عيي�ييشييو  �لييعييايييل 
زعل  جمال  �للجنة  ع�شوي  بح�شور 
�لإد�رة،  جمل�س  ع�شو  كييرييي�ييشييان  بيين 
�إد�رة  مييدييير  �لييقييمييزي  وهيييزمي حممد 

�ل�شباقات.
ثاين  ر��شد  بكلمة  �لجتماع  و��شتهل 
�حل�شور  بييجييميييييع  ميييرحيييبيييا  �ليييعييياييييل 
�إخو�نه  حتيات  لهم  ناقال  و�مل�شاركني 
رئي�س و�أع�شاء جمل�س �إد�رة نادي دبي 
�لدويل للريا�شات �لبحرية موؤكد� �أن 
ب�شبب  ��شتثنائية  فرتة  يعي�س  �لعامل 
 19 تد�عيات جائحة كورونا -كوفيد 
�لأمر �لذي ��شتدعى �تخذ� �ملزيد من 
�لتد�بري �لحرت�زية من �أجل �شالمة 
�مل�شاركني يف كل �لفعاليات �لريا�شية 

ومن بينها �ل�شباقات �لبحرية.
�أن �للجنة  �لييعييايييل  وقيييال ر��ييشييد ثيياين 
نادي  خطط  خييالل  وميين  �لريا�شية 
دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية ت�شعى 
لإجناح �ملو�شم �لريا�شي �لبحري عرب 
خمتلف �لفعاليات ومنها بطولة دبي 
قدما   30 �ملحلية  �لتجديف  لقو�رب 
و�لتي �شتقام من خالل 3 مر�حل من 

�لبطولت  �أغلى  �آل مكتوم  ك�س  بينها 
متمنيا من جميع �مل�شاركني �حلر�س 
بالتعليمات  و�للييتييز�م  �إجناحها  على 

و�للو�ئح �جلديدة.
بييين كري�شان،  زعييييل  �أكييييد جييمييال  كييمييا 
ع�شو جمل�س �إد�رة نادي دبي �لدويل 
�لجتماع  خالل  �لبحرية  للريا�شات 
�أن ريا�شة و�شباقات �لتجديف �ملحلية 
تاأهيل  �إىل  بييو�بيية  تعترب  قييدمييا   30
�ملو�هب  و�كييتيي�ييشيياف  �وملييبيييييني  �أبيييطيييال 
�ملنتخبات  �إىل  لتقدميها  �لريا�شية 
�ملحافل  يف  تيي�ييشييارك  �لييتييي  �لييوطيينييييية 

�لدولية يف ريا�شة �لتجديف.
وقييييدم هيييزمي حمييمييد �لييقييمييزي مدير 
�لتعديالت  عن  ملحة  �ل�شباقات  �إد�رة 
�جليييدييييدة عييلييى مييينت �ملييحييمييل و�لتي 

�لتباعد  حتقيق  �شمان  على  ت�شاعد 
�لجييتييميياعييي وتيييوفيييري ميي�ييشييافيية �آمييييان 
حتديد  مت  حيييييييث  �ليييييقيييييارب  ليييطييياقيييم 
بييييينييهييم )�شكوين  مييين  �أفيييييير�د   9 عيييدد 
�لييقييارب �لذي  و8 جييريييرة( على منت 
�أن  على  )�ليي�ييشيياي(  خ�شب  ميين  ي�شنع 
مهمة  لت�شهيل  مفتوحا  �لييوزن  يكون 
�طالع  مت  ح�شبما  وذليييك  �مليي�ييشيياركييني 
�ليينييو�خييذة و�مليييالك بييه منذ فييرتة من 

�أجل جتهيز �ملحامل.
خالل  �لريا�شية  �للجنة  و��شتمعت 
عدد  ومييقييرتحييات  �آر�ء  �إىل  �لجييتييميياع 
ميين �مليييالك و�ليينييو�خييذة �مليي�ييشيياركييني يف 
�لبطولة و�لذين �أجمعو� على �لإ�شادة 
�لدويل  دبي  لنادي  �لتاريخي  بالدور 
للريا�شات �لبحرية و�لذي �أطلق هذه 

�لفئة بدعم ومباركة من �شمو �ل�شيخ 
نائب  مييكييتييوم  �آل  ر��يييشيييد  بييين  حيييميييد�ن 
 1997 حيياكييم دبييي وزيييير �ملالية عييام 
من  مييار�ييس  �شهر  يف  �شباق  �أول  وكيييان 

�لعام نف�شه  مب�شاركة 16 قاربا.
�للجنة  بني  �لنظر  وجهات  وتبودلت 
حول  و�ليينييو�خييذة  و�مليييالك  �لريا�شية 
و�لتعديالت  �ملييقييرتحييات  تنفيذ  �آلييييية 
�خلا�شة  �ل�شروط  وكذلك  �ملقرتحة 
�لطاقم  �أفييير�د  بينها  وميين  بامل�شاركة 
حيييييث قييييرر �لييينيييادي ونيييظييير� لظروف 
للم�شاركة  �لفر�شة  �إتيياحيية  �جلائحة 
�أفييييييييير�د �ليييطييياقيييم من  2 ميييين  لييييعييييدد 
�جلاليات  ميين  �لريا�شة  هييذه  حمبي 
�لهوية  بطاقة  �إبييير�ز  ب�شرط  �ملقيمة 

�لإمار�تية.

•• ال�سارقة-وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �ملر�شوم �لأمريي رقم / 32 / ل�شنة 2020 

م ب�شاأن تنظيم نادي خورفكان للمعاقني.
�لريا�شية  بال�شوؤون  خمت�س  نيياد  �لإميييارة  يف  ُين�شاأ  �أن  على  �ملر�شوم  ون�س 
للمعاقني"  خورفكان  "نادي  ُي�شّمى:  �لإعاقة  لذوي  و�ملجتمعية  و�لثقافية 
�لت�شرفات  لإجييييير�ء  �لييكييامييليية  و�لأهييلييييية  �لعييتييبييارييية  بال�شخ�شية  يتمتع 
جمل�س  يتبع  �خت�شا�شاته،  وممار�شة  �أهد�فه  لتحقيق  �لالزمة  �لقانونية 

�ل�شارقة �لريا�شي ويعمل حتت �إ�شر�فه.
ويكون مقر �لنادي ومركزه �لرئي�س يف مدينة خورفكان، ويجوز بقر�ر من 
جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي بناًء على طلب رئي�س �ملجل�س �أن ُتن�شاأ له فروع يف 

باقي مدن ومناطق �لإمارة.
ويهدف �لنادي �إىل حتقيق ما يلي: ن�شر ثقافة ممار�شة ريا�شة ذوي �لإعاقة 
وتوعية �ملجتمع باأهميتها وتعزيز ممار�شتها و�لإ�شهام يف دمج ذوي �لإعاقة 
�لتي  و�لجتماعية  و�لثقافية  �لريا�شية  �لأن�شطة  خييالل  من  �ملجتمع  يف 
�لإعاقة على  �لإمييارة يف جمال ريا�شة ذوي  �لنادي وتعزيز مكانة  ينظمها 
كافة  من  �لريا�شي  �لقطاع  وخدمة  للدولة  و�خلارجي  �لد�خلي  �مل�شتوى 
�جلو�نب وتطوير ريا�شة ذوي �لإعاقة و�مل�شاهمة يف و�شع منظومة حديثة 
ومتكاملة لتطوير �لأنظمة �لقانونية و�لإد�رية �ملرتبطة مبمار�شة ريا�شة 
�لوطنية  �لكفاء�ت  �ملمار�شات ومتكني  �أف�شل  �لإمييارة وفق  �لإعاقة يف  ذوي 

وتوفري �لإمكانيات �لالزمة للممار�شة ريا�شة ذوي �لإعاقة.
و�شع  �لآتييييييية:  �لخييتيي�ييشييا�ييشييات  �أهيييد�فيييه  �شبيل حتقيق  لييليينييادي يف  ويييكييون 
و�لثقايف  �لييريييا�ييشييي  �ليييدور  لتعزيز  �ل�شرت�تيجية  و�خلييطييط  �ل�شيا�شات 
ذوي  من  و�لكفاء�ت  �لقياد�ت  وتاأهيل  بالنادي  �لإعيياقيية  لييذوي  و�ملجتمعي 
�لإعاقة يف جمال ريا�شة ذوي �لإعاقة ومتثيل �لإمارة على �مل�شتوى �لد�خلي 
بالتن�شيق  �لإعاقة  بريا�شة ذوي  �ل�شلة  ذ�ت  للدولة يف �جلهات  و�خلارجي 
و�لرتويجية  �لتعريفية  �حلمالت  وتنفيذ  و�إعيييد�د  �لريا�شي  �ملجل�س  مع 
�ملهرجانات  �لتي ت�شتهدف ثقافة ريا�شة ذوي �لإعاقة وتنظيم و��شت�شافة 
�لإعاقة  ذوي  بريا�شة  �ل�شلة  ذ�ت  و�لتجمعات  و�مليييوؤمتييير�ت  و�مليي�ييشييابييقييات 
و�مل�شاركة بها بالتن�شيق مع �ملجل�س �لريا�شي و�إتاحة �لفر�شة جلميع ذوي 
لتهيئتهم  �ملتميزين  مو�هب  و�شقل  �لريا�شية  �لن�شاطات  ملمار�شة  �لإعاقة 
وتوفري  و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية  و�مل�شابقات  �لبطولت  يف  للم�شاركة 
كافة �لإمكانيات و�ملتطلبات �لالزمة لتمكني وت�شجيع ذوي �لإعاقة ملمار�شة 

�لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية و�ملجتمعية.
كما تت�شمن �خت�شا�شاته .. توفري �لرعاية �لنف�شية و�لجتماعية و�لطبية 
لذوي �لإعاقة وتعزيز �شالمة ممار�شي ريا�شة ذوي �لإعاقة يف �لنادي وذلك 
و�ملحلي  �لحتيييادي  �مل�شتوى  على  �لخت�شا�س  ذ�ت  �جلهات  مع  بالتن�شيق 
و�لتعاون مع خمتلف �لأندية و�ملوؤ�ش�شات �لريا�شية يف د�خل وخارج �لدولة 
�لت�شريعات  �لتو�شيات جلهات �لخت�شا�س لعتماد م�شاريع  و�إعييد�د ورفع 

�ملت�شلة مبمار�شة ريا�شة ذوي �لإعاقة يف �لإمييارة و�قييرت�ح �لإييير�د�ت �لتي 
يتم حت�شيلها مقابل ما يقدمه �لنادي من خدمات وعر�شها على �ملجل�س 
�لريا�شي لتخاذ ما ير�ه منا�شباً ب�شاأنها وتطبيق �أنظمة �جلودة ومتطلبات 
�لتجارية  �ل�شركات  وتاأ�شي�س  �لنادي  يف  �لتميز  ومعايري  �ملوؤ�ش�شي  �لعمل 
بكافة �أ�شكالها �شو�ء لالأغر��س �لريا�شية �أو لال�شتثمار�ت �لعائدة للنادي 
بعد مو�فقة �ملجل�س �لريا�شي و�أية �خت�شا�شات �أخرى ُيكّلف بها �لنادي من 

�حلاكم �أو �ملجل�س �لتنفيذي لالإمارة.
�إد�رة  يتوىل  �أن:  �ملر�شوم على  ن�س  للنادي  �لإد�ري  بالنظام  وفيما يخت�س 
�لأع�شاء  للرئي�س وعدد من  ُي�شّكل من رئي�س ونائب  �إد�رة  �لنادي جمل�س 
نائب  �ختيار  ويتم  عنه  ينوب  ميين  �أو  �حليياكييم  ميين  قيير�ر  بت�شميتهم  ي�شدر 
�أو عرب  �لرئي�س من بني �لأع�شاء خالل �لجتماع �لأول للمجل�س تو�فقياً 

�لقرت�ع �ل�شري �ملبا�شر.
وتكون مدة �لع�شوية يف �ملجل�س �أربع �شنو�ت تبد�أ من تاريخ قر�ر ت�شكيله، 
ت�شريف  �ملجل�س يف  ي�شتمر  �أن  على  مييدد مماثلة  �أو  ملييدة  ويجوز متديدها 
�لتجديد  �أو  جديد  جمل�س  ت�شكيل  يتم  �أن  �إىل  مدته  �نتهاء  لييدى  �أعماله 

للمجل�س �ملنتهي.
وحول �شروط ع�شوية �ملجل�س �أو�شح �ملر�شوم �لتايل: �أوًل: ُي�شرتط يف ع�شو 

�ملجل�س ما يلي: - �أن يكون من مو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
-�أن يكون متمتعاً بالأهلية �ملدنية حممود �ل�شرية، ح�شن �ل�شمعة، مل ي�شبق 
�حلكم عليه يف جرمية خملة بال�شرف، ما مل يكن قد ُرد �إليه �عتباره طبقاً 

للقانون.
- �أل يقل عمره عن خم�س وع�شرين �شنة ميالدية.

- �أل يكون ع�شو�ً يف �أي من جمال�س �إد�ر�ت �لأندية �لأخرى و�أل يقل �ملوؤهل 
�لعلمي عن �شهادة �لثانوية �لعامة �أو ما يعادلها.

ثانياً: ��شتثناء من �ل�شرط رقم /1/ من �أوًل، يجوز �أن ي�شم �ملجل�س �أع�شاء 
من غري مو�طني �لدولة على �أن ل يزيد عددهم عن ع�شوين �ثنني، ول 

يكون منهم �لرئي�س �أو نائب �لرئي�س.
وب�شاأن فقد�ن و��شقاط ع�شوية �ملجل�س ن�س �ملر�شوم على ما يلي: ُتفقد �أو 

ُت�شقط ع�شوية �ملجل�س يف �حلالت �لآتية: �لوفاة.
�ملييادة رقم /8/  �ملن�شو�س عليها يف  �لع�شوية  - فقد�ن �شرط من �شروط 

من هذ� �ملر�شوم .
- �ل�شتقالة �خلطية وقبولها من �ملجل�س �لريا�شي.

�جتماعات  �شتة  �أو  متتالية  ميير�ت  �أربييع  �ملجل�س  �جتماعات  عن  �لتغيب   -
متفرقة بدون عذر يقبله �ملجل�س خالل �ل�شنة �مليالدية على �أن حُت�شب من 

تاريخ �أول �جتماع للمجل�س.
- �إذ� �ُشغر من�شب ع�شو �ملجل�س لأي من �لأ�شباب �لو�ردة يف �لبند /1/ من 
هذه �ملادة، للحاكم �أو من ينوب عنه تعيني بديل له ويكمل �لع�شو �جلديد 

مدة ع�شوية �شلفه.
مبا�شرة  �ملجل�س  يييتييوىل  يييلييي:  مبييا  �مليير�ييشييوم  ن�س  ح�شب  �ملجل�س  ويخت�س 
�أعمال �لنادي وت�شريف �شوؤونه و�لعمل على حتقيق �أهد�فه مبر�عاة �لنظم 

�لعليا  �ل�شلطة  �ملجل�س  وُيعترب  �لريا�شي،  �ملجل�س  من  �ل�شادرة  و�للو�ئح 
�ل�شيا�شة  �عتماد   - �لآتية:  �شبيل ذلك ممار�شة �لخت�شا�شات  فيه، وله يف 
على  عر�شها  بعد  وم�شروعاته  وبيير�جمييه  للنادي  �لعامة  و�ل�شرت�تيجية 
تكفل  �لتي  �خلطط  وو�ييشييع  تنفيذها  على  و�لإ�ييشيير�ف  �لريا�شي،  �ملجل�س 

تطوير �لعمل يف �لنادي و�لعاملني فيه.
و�شروط  للنادي  �لد�خلية  �لعمل  ونظم  و�لإد�ريييية  �ملالية  �للو�ئح  و�شع   -

�لع�شوية فيه، وعر�شها على �ملجل�س �لريا�شي.
وحتديد  مهامه  �أد�ء  يف  مل�شاعدته  �ملييوؤقييتيية  �أو  �لييد�ئييميية  �لييلييجييان  ت�شكيل   -

م�شمياتها ومهامها و�شالحياتها ونظام عملها و�لإ�شر�ف عليها.
- �قرت�ح �ملو�زنة �ل�شنوية و�عتماد �حل�شاب �خلتامي للنادي وعر�شهما على 

�ملجل�س �لريا�شي لتخاذ �لالزم ب�شاأنها.
مو�فقة  بعد  �لآخرين  مع  �لتفاهم  ومذكر�ت  و�لتفاقيات  �لعقود  �إبيير�م   -

�ملجل�س �لريا�شي.
- فتح و�إد�رة �حل�شابات �مل�شرفية �ملالية و�لتجارية للنادي.

- تعيني �ملدير �لتنفيذي و�لكو�در �لفنية و�لإد�رية.
- �ل�شتعانة مبن ير�ه من �لفنيني و�خلرب�ء و�ملتطوعني و�جلهات �ملخت�شة 

ملعاونته يف �أد�ء مهامه وحتقيق �أهد�فه.
�لتنفيذي  �ملجل�س  �أو  بها من قبل �حلاكم  ُيكّلف  �أخييرى  �أية �خت�شا�شات   -

لالإمارة.
وحول �جتماعات �ملجل�س فقد حدد �ملر�شوم ما يلي: 

غياب  حييال  – يف  نائبه  �أو  �لرئي�س  من  دعييوة  على  بناًء  �ملجل�س  يجتمع   -
�لرئي�س – مرة كل �شهر على �لأقل �إل �إذ� �قت�شت �مل�شلحة �أن يجتمع ملر�ت 

�أكرث من ذلك.
عدد  ن�شف  ميين  �أكيييرث  ح�شرها  �إذ�  �شحيحة  �ملجل�س  �جييتييميياعييات  تييكييون   -

�لأع�شاء، �شريطة �أن يكون �لرئي�س �أو نائبه من بينهم.
- ت�شدر قر�ر�ت �ملجل�س باأغلبية �أ�شو�ت �حلا�شرين وعند ت�شاوي �لأ�شو�ت 
ُيرجح �جلانب �لذي منه رئي�س �جلل�شة، وتدّون قر�ر�ت �ملجل�س يف حما�شر 

يوقع عليها رئي�س �جلل�شة وجميع �لأع�شاء �حلا�شرين.
وتنطوي م�شوؤولية �أع�شاء �ملجل�س بح�شب ما ورد يف �ملر�شوم بالآتي: 

�أو  �أفييعييال  ميين  عنه  يييبييدر  عما  �مليي�ييشييوؤولييييية  وحيييده  �ملجل�س  ع�شو  يتحمل   -
�أو  جييييز�ء�ت  �أي  عليها  تييرتييب  �إذ�  و�شيلتها  �أو  �شكلها  كيييان  �أييييياً  ت�شريحات 

غر�مات.
- �إذ� �رتاأى �أحد �أع�شاء �ملجل�س �أن ت�شريف �شوؤون �لنادي يتم بطريقة �شارة 
مب�شاحله �أو �أن �ملجل�س يعتزم �لقيام بت�شرف �أو ميتنع عن �لقيام بت�شرف 
للمجل�س  طلباً  يقدم  �أن  �حلييق  فله  �ليينييادي،  مب�شالح  �لإ�ييشيير�ر  �شاأنه  ميين 
بامل�شتند�ت �لثبوتية لإ�شد�ر ما ير�ه من قر�ر�ت يف هذ�  �لريا�شي مدعماً 

�ل�شاأن.
�لثابتة  �ليينييادي  ممتلكات  ميين  �أي  يف  �لت�شرف  �ملجل�س  لع�شو  يييجييوز  ل   -
�ملجل�س  من  بقر�ر  �إل  �ل�شتبد�ل  �أو  �لتنازل  �أو  �لرهن  �أو  بالبيع  و�ملنقولة 

ومو�فقة �ملجل�س �لريا�شي.

�ملجال  و�خلييربة يف  �لكفاءة  ذوي  تنفيذي متفرغ من  للنادي مدير  ويكون 
�ملجل�س  مو�فقة  بعد  �ملجل�س  ميين  بييقيير�ر  تعيينه  يتم  و�لييثييقييايف،  �لريا�شي 

�لريا�شي، ويحدد �ملجل�س �شالحياته ومهامه ويكون م�شوؤوًل �أمامه.
وتتكون �ملو�رد �ملالية للنادي مما يلي: 

- �ملخ�ش�شات �حلكومية.
- �لإير�د�ت �لذ�تية للنادي نتيجة ممار�شة ن�شاطه.

- ريع ��شتثمار �أمو�ل �لنادي و�لت�شويق وحقوق �لرعاية.
- ر�شوم �لع�شوية و�ل�شرت�كات.

- �لتربعات و�لهبات و�لو�شايا �لتي يو�فق عليها �ملجل�س �لريا�شي.
- �أية مو�رد �أخرى ُيقرها �حلاكم �أو �ملجل�س �لتنفيذي لالإمارة.

و�شجالته  ح�شاباته  تنظيم  يف  �ليينييادي  يتبع   - �أن:  على  �ملر�شوم  ن�س  كما 
�لأ�شول و�لقو�عد �ملحا�شبية للمجل�س �لريا�شي.

- تبد�أ �ل�شنة �ملالية للنادي يف �ليوم �لأول من �شهر يناير وتنتهي يف �ليوم 
�لو�حد و�لثالثني من �شهر دي�شمرب كل عام.

�ملالية  و�لك�شوفات  �ل�شجالت  على  �لطيييالع  �لريا�شي  للمجل�س  يجوز   -
�لريا�شي  �ملجل�س  و�عتماد  �ملجل�س  �قييرت�ح  على  وبناًء  للنادي.  و�مل�شرفية 

ي�شدر �لهيكل �لتنظيمي للنادي بقر�ر من رئي�س �ملجل�س �لريا�شي.
وبني �ملر�شوم جملة من �لأحكام �خلتامية جاءت كما يلي: - يلتزم �ملجل�س 
�ملجل�س  مو�فقة  بعد  �إل  جتيياوزهييا  له  يجوز  ول  للنادي  �ملعتمدة  باملو�زنة 

�لريا�شي.
- يلتزم �لنادي بكافة �لقر�ر�ت و�لتعاميم �ل�شادرة عن �ملجل�س �لريا�شي.

و�للو�ئح  �لييقيير�ر�ت  �لريا�شي  �ملجل�س  مو�فقة  على  بناًء  �لرئي�س  ي�شدر   -
و�لأنظمة �ملتعلقة ب�شوؤون �ملوظفني و�ل�شوؤون �ملالية وتعديلها مبا ين�شجم 

مع �أهد�ف �لنادي و�خت�شا�شاته.
بالنادي  و�للجان  و�لأع�شاء  �لرئي�س  ونائب  �لرئي�س  �شالحيات  حُتييدد   -

طبقاً لالئحة �ل�شادرة من �ملجل�س �لريا�شي.
- ل يجوز للنادي �إنفاق �أمو�له �إل يف �لأوجه �لتي �أُن�شئ من �أجلها.

- تعترب جميع �ملمتلكات �لثابتة و�ملنقولة و�لتربعات و�لإعانات ملكاً للنادي 
ولي�س لأع�شائه حق �لت�شرف بها ويف حال حله يوؤول كل ذلك �إىل �ملجل�س 

�لريا�شي.
�أمييو�ًل عامة وُتعفى من جميع �ل�شر�ئب و�لر�شوم  �أمييو�ل �لنادي  - ُتعترب 

�ملحلية بكافة �أ�شكالها و�أنو�عها، با�شتثناء �لر�شوم �ل�شتهالكية.
�لريا�شية  �لحتيياد�ت  عن  �ل�شادرة  و�للو�ئح  �لنظم  بكافة  �لنادي  يلتزم   -

�ملحلية و�لدولية �ملتعلقة بن�شاطه.
- يلتزم �ملجل�س بالطالع على �لتقرير �ملايل �ل�شهري للنادي يف كل �جتماع 

دوري له.
- ل يحق للمجل�س �حل�شول على قرو�س مالية من �أي جهة بدون مو�فقة 

�ملجل�س �لريا�شي.
وُيعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره، وعلى �جلهات �ملعنية تنفيذ كٌل فيما 

يخ�شه، وُيلغى �أي حكم يتعار�س و�أحكامه وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

»دبي �لبحري« ي�صيد بدور نو�خذة ومالك �ملحامل 

حلة متجددة لقوارب التجديف املحلية 30 قدما
يف ظهورها �لثاين باملو�صم وببطولة �حلبتور للبولو

ميثاء بنت حممد تقود فريق الإمارات مبواجهة مهرة

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن تنظيم نادي خورفكان للمعاقني

�أعلن فينيك�س �شنز عن �شمه �ملخ�شرم كري�س بول، �أحد �أف�شل �شانعي 
�لألعاب يف دوري كرة �ل�شلة �لأمريكي للمحرتفني، من �أوكالهوما �شيتي 
ثاندر �شمن م�شعاه للعودة �ىل �لأدو�ر �لإق�شائية "بالي �أوف" �لتي غاب 

عنها منذ 2010.
وقال �ملدير �لعام جيم�س جونز "�شيكون لقيادة كري�س و�أ�شلوبه �لتناف�شي 

يف �للعبة تاأثري ل ُيقا�س على فريقنا".
وتاأكدت بذلك �ملعلومات �لتي ك�شفت عنها يف وقت �شابق �شبكة "�أي �أ�س 
�شيتي  لأوكالهوما  فينيك�س  و�شيتخلى  �أثلتيك"،  "ذي  وموقع  �أن"  بي 
�أوبييير جونيور  �لإ�ييشييبيياين ريكي روبيييييو و�جليينيياح كيلي  �ألييعييابييه  عيين �شانع 

وتاي جريوم وجايلن ليك وحقه يف �لدور �لأول من "در�فت" 2022 
�ملييخيي�ييشيي�ييس لنيييتيييد�ب �لييالعييبييني مييين �جلييامييعييات و�لأجييييانييييب، مييين �أجل 
�حل�شول على �بن �لي35 عاما �لذي �شري�فقه �ىل �شنز �لالعب �مل�شري 
�لييدوري عام  بييد�أ م�شو�ره يف  �لييذي  �لي27 عاما  �بيين  نييادر،  عبد �لرحمن 

�شلتيك�س. بو�شطن  مع   2017
وي�شكل �نتقال بول �ىل فينيك�س �أوىل �ل�شفقات �لكربى يف �ليوم �لأول 
من فتح باب �لتبادلت يف �لدوري، و�شيكون قوة ل ي�شتهان بها مع �لنجم 
�ملميز ديفن بوكر، على �أمل �إعادة �لفريق �ىل �لأدو�ر �لإق�شائية "بالي 
�ىل  و�شل  حني   2010-2009 مو�شم  منذ  عنها  غيياب  �أن  �أوف" بعد 

نهائي �ملنطقة �لغربية بقيادة �شانع �لألعاب �لكندي �شتيف نا�س و�أماري 
�شتودماير وجي�شون ريت�شارد�شون وغر�نت هيل.

�لييدوري، بعد نيو  و�شيكون فينيك�س �لفريق �خلام�س يف م�شرية بول يف 
�أورليانز هورنت�س )2005-2011( ولو�س �أجنلي�س كليربز )2011-
�شيتي  و�أوكييالهييومييا   )2019-2017( روكت�س  وهيو�شنت   )2017

.)2019(
وخا�س بول �لذي �شارك يف مبار�ة كل �لنجوم �ل�شنوية �لتقليدية ع�شر 
�ملو�شم  �شيتي  �أوكييالهييومييا  لعبها  �لتي  �لي72  �ملييبيياريييات  ميين   70 مييير�ت، 
 6،7 مع  �لييو�حييدة  �ملييبييار�ة  يف  نقطة   17،6 معدله  ما  م�شجال  �ملا�شي، 

�ملركز  �ىل  �لييفييريييق  قيييييادة  يف  لي�شاهم  متابعات،  و5  حا�شمة  متييرييير�ت 
�خلام�س يف �ملنطقة �لغربية لكن م�شو�ره �نتهى يف �لدور �لأول للبالي 

�أوف على يد فريقه �ل�شابق هيو�شنت.
�لقادرة على حجز مكانها يف  �لفرق  �أن يكون فينيك�س من  �ملتوقع  ومن 
�أظهر نف�س �مل�شتوى �لذي قدمه  �إذ�  �ملقبل، ل�شيما  �أوف" �ملو�شم  "بالي 
يف �لبطولة �مل�شغرة �لتي فر�شها تف�شي فريو�س كورونا �مل�شتجد، حيث 
يف  ديييزين  وورليييد  فقاعة  يف  �أقيمت  �لتي  �لثماين  مبارياته  بجميع  فيياز 
�أورلندو دون �أن يتمكن من نيل �أحد �ملر�كز �لثمانية �ملوؤهلة �ىل �لأدو�ر 

�لإق�شائية.

كري�س بول ينتقل ر�سميا اإىل فينيك�س 

�مل�صاركن ونتطلع ملو�صم ناجح  تعاون  نقدر  • �لعايل: 
�ملو�هب �لريا�صية لكت�صاف  بو�بة  و  عريق  �صباق  • زعل: 
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•• اأبوظبي-وام: 

�شهدت �لأيام �لأخرية عدة حتركات 
�ليد  كييرة  �حتييياد  �إد�رة  ميين جمل�س 
�جلديد تعك�س �إر�دة قوية يف ح�شد 
نوعية  نقلة  لتحقيق  �لطاقات  كل 
�ملييزيييد من  للعبة وحتييقيييييق  هييائييليية 
�لإجنيياز�ت �لتي ت�شهم يف رفع علم 

�لدولة خفاقا بكل �ملحافل.
وميييييييين �أبييييييييييييرز تييييلييييك �لييييتييييحييييركييييات 
برئا�شة  لييلييمييدربييني  جليينيية  ت�شكيل 
فييييي�ييشييل حيي�ييشييني �ليييطيييو��يييس، تهدف 
وبيييذل  بيييامليييدربيييني،  �لهيييتيييميييام  �إىل 
قدر�تهم  لييتييطييوييير  �جليييهيييود  كييافيية 
بيياعييتييبييارهييم عيينيي�ييشيير� رئييييي�ييشيييييا من 
عيينييا�ييشيير �ليينييمييو و�ليينييهيي�ييشيية، حيث 
�لييكيي�ييشييف عن  يييتييجييلييى دورهيييييييم يف 
�لوطنية،  �ملنتخبات  لدعم  �ملو�هب 
و�ييييشييييقييييل ميييييهيييييار�تيييييهيييييم وتييييطييييوييييير 
م�شتوياتهم من �أجل متثيل �لدولة 

باأف�شل �شورة يف كل �ملحافل.
فقد  �للجنة  تييلييك  لأهييمييييية  ونييظيير� 
حر�س كل من �شعادة نبيل عا�شور 
�شامل  ونيييا�يييشييير  �لحتييييييييياد،  رئييييييي�يييس 
�لييييعييييامل على  �حليييييميييييادي �لأمييييييييني 
مطلع  �لأول،  �جييتييميياعييهييا  حيي�ييشييور 

�ل�شبوع �جلاري مبقر �لحتاد .
�أن  كلمته  يف  �لحتييياد  رئي�س  و�أكيييد 
�للجنة  تييلييك  ت�شكيل  ميين  �لييهييدف 
هو �لإ�شر�ف على جممل منظومة 
�ملدربني �مل�شجلني يف قو�ئم �لأجهزة 
وو�شع  �لأعيي�ييشيياء،  لالأندية  �لفنية 

�للو�ئح و�لقو�نني �ملنظمة للتعاقد 
بر�مج  و�عتماد  وت�شجيلهم،  معهم 
بيئة  مييع  ين�شجم  مبييا  تييطييويييرهييم 
وظروف كرة �ليد �لإمار�تية، لفتا 
�إىل �أن مهمة �للجنة �لرئي�شية هي 
للمدرب  �لفني  بامل�شتوى  �لرتييقيياء 

�ملو�طن.
وطالب �للجنة بو�شع ��شرت�تيجية 
بن�شبة  �لو�شول  ت�شتهدف  �شاملة 
�ملييييدربييييني �مليييو�طييينيييني يف �لأنييييدييييية 
و�ملنتخبات �إىل 60 %، من جممل 
�ملدربني �لعاملني بالدولة يف نهاية 
�لدورة �لنتخابية �حلالية 2020 

.2024 –
مييين نيياحيييييتييه قييييدم فييييي�ييشييل ح�شني 
�لييلييجيينيية خطته  �ليييطيييو��يييس رئييييي�ييس 
و�لتي  لييلييعييمييل،  �ل�يييشيييرت�تيييييييجييييييية 
و�لتدريب،  �لييتيياأهيييييل،  عييلييى  تييرتييكييز 
و�لييرتخييييي�ييس، وطرح  و�لييتييطييوييير، 
و�لتي  �للجنة  و�خت�شا�شات  مهام 
لئحة  �إعيييد�د  هي  بنود   8 تت�شمن 

تيينييظيييييمييييية ليييليييميييدربيييني، و�إعييييييييد�د 
�لكو�در  وتييطييوييير  لتاأهيل  بييرنييامييج 
�لوطنية من �ملدربني و�ملحا�شرين، 
و�إعييد�د مادة تدريبية يلتزم �ملدرب 
بتح�شيلها قبل بدء �ملو�شم �لريا�شي 
/ نظريا – عمليا /، وو�شع �شروط 
�ملدرب  وقييبييول  لت�شجيل  وقييو�نييني 
�ملييو�طيين و�لأجيينييبييي، و�لييعييمييل على 
لعتماد  �لدولية  �لرخ�س  �إ�ييشييد�ر 
وتر�شيح  �مليييو�طييينيييني،  لييلييمييدربييني 
�مليييييدربيييييني حلييي�يييشيييور �مليييحيييا�يييشييير�ت 
خارجيا/،   – /حمييليييييا  و�ليييينييييدو�ت 
وعيييقيييد �جيييتيييمييياعيييات �يييشيييهيييريييية بني 
و�لتقييم،  للمتابعة  �للجنة  �أع�شاء 
وتنظيم زيار�ت ميد�نية للمجال�س 
�خلا�شة  و�لأكييادمييييييات  �لريا�شية 
�ملمار�شات  �أفيي�ييشييل  عييلييى  لييالطييالع 

لإعد�د وتاأهيل �ملدربني.
ت�شكيلها  يف  �ملييدربييني  جلنة  وت�شم 
�لطو��س  حيي�ييشييني  في�شل  ميين  كييال 
�حلمادي،  �ييشييامل  ونييا�ييشيير  رئييييي�ييشييا، 

وقا�شم  �ييشييالييح،  �إبييير�هيييييييم  و�ييشييعييود 
خليفة  و�شعيد  عا�شور،  بن  حممد 
�ل�شام�شي، وحممد رم�شان �أع�شاء، 

ويا�شر لبيب مقرر�.
�لتحرك يف جلنة  هييذ�  و�إىل جانب 
�لكعبي  �هلل  عيييبيييد  قيييييام  �ملييييدربييييني 
رئي�س  �لحتيياد  �إد�رة  ع�شو جمل�س 
بتحرك  �لوطنية  �ملنتخبات  جلنة 
��شرت�تيجية  و�شع  ي�شتهدف  �آخيير 
�شاملة لتطوير �لأد�ء يف �ملنتخبات 
�ملقبلة،  �لأربييييييع  �ليي�ييشيينييو�ت  خييييالل 
�ل�شت�شاري  �لييفييريييق  ت�شكيل  وهييي 
عدد  ميين  �ملنتخبات  للجنة  �لفني 
�لتدريب  من �خلييرب�ء يف جمييالت 
وخماطبة  �ل�شرت�تيجيات،  وو�شع 
�جلهات �ملخت�شة ل�شتثناء منتخب 
له  و�ليي�ييشييميياح  �ليييييد  لييكييرة  �لنا�شئني 
لال�شتعد�د  و�لييتييدريييب  بييالييتييجييمييع 
�جليد من �أجل �مل�شاركة يف بطولة 

�آ�شيا للنا�شئني يف مار�س 2021.
وقال �لكعبي �إنه مت �حل�شول على 

لتجمع  �ملخت�شة  �جلييهييات  مو�فقة 
برناجمه  و��يييشيييتيييكيييميييال  �ملييينيييتيييخيييب 
كافة  تيييطيييبيييييييق  ميييييع  �لإعيييييييييييييييد�دي، 
ل�شالمة  �لحيييرت�زيييية  �لإجيييييير�ء�ت 
�لالعبني و�ملدربني، ومن �ملفرت�س 
�أن يتجمع �ملنتخب بنادي �حلمرية 
 3 ملييدة  �ملقبل  �لأ�شبوع  من  �عتبار� 
�لأ�شبوع  يف  �أخييييرى  �أيييييام  و3  �أيييييام، 
�لذي يليه، م�شري� �إىل �أن �لربنامج 
�أي�شا  ي�شتمل على جتمعات طويلة 
�ملنتخب  و�أن  �أييييييام،   3 ميين  لأكييييرث 
قبل  كييياز�خييي�يييشيييتيييان  �إىل  �ييشييييي�ييشييل 
لإقيييامييية مع�شكر  بييفييرتة  �لييبييطييوليية 
خارجي هناك و�لتاأقلم مع �لطق�س 

و�لظروف �ملحيطة بالبطولة.
�ل�شت�شاري  �لييفييريييق  وبييخيي�ييشييو�ييس 
�لفني �أو�شح �لكعبي �أنه مت �ختيار 
�ملو�طنني  �لييفيينيييييني  ميين  �أعيي�ييشييائييه 
يعملون  �ليييذيييين  �لييييدوليييية  بييياأنيييديييية 
بامليد�ن، و�شوف حتقق تلك �خلطوة 
هييدفييا مهما هييو ربييط �لأنييدييية مع 
و�حد  �جتيياه  يف  و�ل�شري  �ملنتخبات، 
�ملنتخبات،  خيييدمييية  يف  ييي�ييشييب  مبيييا 
و�يييشيييوف يييعييكييف هيييذ� �لييفييريييق على 
على  �شاملة  ��شرت�تيجية  �شياغة 
�ملقبلة،  �لأربيييييييع  �لييي�يييشييينيييو�ت  ميييييد�ر 
وبد�أنا بالفعل يف عقد �لجتماعات، 
حتت �شعار �ل�شعود لنهائيات كاأ�س 
و�شوف  و2024،   ،2022 �لعامل 
نعر�س ��شرت�تيجيتنا على جمل�س 
برئا�شة  �لييتييطييوييير  وجليينيية  �لإد�رة 

�شعادة نبيل عا�شور لعتمادها".
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•• اأبوظبي-الفجر

بييين ثعلوب  �ييشييعييادة حمييمييد  �أ�يييشييياد 
�ليييدرعيييي رئييييي�ييس �حتيييياد �لإمييييييار�ت 
للم�شارعة و�جلودو باجلهود �لتي 
ل�شت�شافة  خورفكان  نييادي  بذلها 
للرجال  �لوطني”  “�ليوم  بطولة 
�لي 49 �ملقرر �إقامتها يوم �جلمعة 
نادي  ب�شالة  27 نوفمرب �جلاري 
خورفكان ،م�شيد� برتحيب �لنادي 

�لنجاح  متطلبات  كييافيية  وت�شخري 
هناك  تقام  �لتي  �لغالية  للبطولة 
�حتفالت  �إطيييييييار  يف  ميييييرة  لأول 
�ملنا�شبة �لتي تقام يف  �لبالد بتلك 
 ، عييام  دي�شمرب من كل  �لثاين من 
49 لقيام  �ليييي  بييالييذكييرى  �بييتييهيياجييا 
�لحتاد حتت �شعار »روح �لحتاد«، 
�لتاريخي  �لييلييقيياء  ميين  �مليي�ييشييتييوحييى 
�ل�شيخ  �هلل-  -بييييياإذن  لييه  للمغفور 
نهيان- طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�يييد 

�هلل ثر�ه -مع �أ�شحاب �ل�شمو حكام 
�لإمييار�ت، لالإعالن عن قيام دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لثاين 

من دي�شمرب 1971.
ويغلق باب �لت�شجيل للم�شاركة يف 
-22 �ملقبل  �لأحيييد  يييوم  �لبطولة 
�لفنية  �للجنة  تعقد  فيما   ،11
لو�شع   11-23 ييييوم  �جييتييميياعييهييا 
�لتي  للبطولة  �لأخيييرية  �للم�شات 
�أندية   6 تقدم   �لآن  حتى  �شهدت 

ممثلة  �لييبييطييوليية  يف  لييلييميي�ييشيياركيية 
يف فيييييرق نييييييادي �جليييييزييييييرة، نييييادي 
�ل�شارقة �لريا�شي ، نادي �ل�شارقة 
لييريييا�ييشييات �ليييدفييياع عييين �ليينييفيي�ييس ، 
�لفجرية  نادي   ، كلباء  نادي �حتاد 
خورفكان  ونييادي  �لقتالية  للفنون 

م�شت�شيف �لبطولة .

�صكر خا�ض
مييين جييهييتييه- ثييميين �ليي�ييشيييييد �شامل 

�لنقبي رئي�س �شركة �لألعاب بنادي 
خييورفييكييان بييجييهييود �حتيييياد �جليييودو 
وتكليف �لنادي با�شت�شافة �لبطولة 
�لغالية ، موؤكد� باأن نادي خورفكان 
�لوطني  �ليييييييوم  لييبييطييوليية  ��ييشييتييعييد 
للجودو مبا يتنا�شب وقيمة �ل�شم 
، لذلك  �لييبييطييوليية  �ليييييذي حتييمييلييه 
لها  ��شتعد�دنا  نكمل  �أن  علينا  كان 
لها  �ملييقييرر  �نطالقتها  قبل  مبكر� 
يوم بعد غٍد �جلمعة ، ونح�شب �أننا 

�رتباطنا  بقدر  لها  �أنف�شنا  �أعددنا 
بهذه �ملنا�شبة �لوطنية �لتي ن�شعد 
تقام  لييبييطييوليية  عييينيييو�نيييا  تيييكيييون  �أن 
وعليه   ميييرة،  لأول  مييالعييبيينييا  عييلييى 
ملتابعة  عيييدييييدة  جليييان  ت�شكيل  مت 
�أكمل وجه،  �لأمر و�إخر�جها  على 
وبييحييمييد �هلل كييل �لييلييجييان �لييتييي مت 
تيييقيييوم مبيييا هيييو مطلوب  تييكييوييينييهييا 
منها بعد �أن وزعت �لأدو�ر لت�شهيل 
�لعمل و�إتقانه، بجانب �لعمل على 

من  �ليينييجيياح  متطلبات  كييل  تنفيذ 
خييدمييات ميي�ييشييانييدة وجتييهيييييز مكان 
�لبطولة ومن�شة �لتتويج وت�شهيل 
لتقوم  �لإعييالمييييية  للجهات  �لأمييير 
�لإعالمية  �لييتييغييطييييية  يف  بيييدورهيييا 
�لإ�شعاف  �شيارة  وكييذلييك  �لكاملة 
و�مل�شعفني بجانب �حلجز �لفندقي 
للمحكمني و�حلر�س على تطبيق 
جييميييييع �لإجييييييير�ء�ت �لحيييرت�زيييية ، 
�لبيانات  كيي�ييشييف  جتييهيييييز  مت  وقييييد 

�مليي�ييشيياركييني بغر�س  بييكييل  �خليييا�يييس 
لعمل  �ملخت�شة  للجهات  �إر�ييشييالييه 
بفايرو�س  �ملييتييعييلييقيية  �لييفييحييو�ييشييات 
كورونا ح�شب �لربوتوكول �ملعمول 

به.

تييخييتييتييم �ليييييييوم �لأربييييعيييياء ميينييافيي�ييشييات دور �ملييجييمييوعييات من 
�لقدم،  لييكييرة  �لأوروبييييييية  �لأمم  لييييدوري  �لييثييانييييية  �لن�شخة 
حني  يديهما  بني  وبلجيكا  �إيطاليا  م�شري  �شيكون  حيث 
�ملجموعتني  يف  تو�ليا  و�لدمنارك  �لبو�شنة  مع  تتو�جهان 
�لأوىل و�لثانية. وتدخل �إيطاليا �جلولة �ل�شاد�شة �لأخرية 
وذلك  �ل�شد�رة،  يف  وهييي  �لأوىل  �ملجموعة  مناف�شات  من 
بولند� -2�شفر  �لأحد على �شيفتها  �مل�شتحق  بعد فوزها 
على ملعب "مابي" يف ريجيو �إميليا. و�أبقت �إيطاليا على 
و�لع�شرين  �حلادية  للمبار�ة  �لهز�ئم  من  �خلييايل  �شجلها 
11 فوز� متتاليا )�جناز قيا�شي  تو�ليا، بينها �شل�شلة من 
للمنتخب(، و�نتزعت �ل�شد�رة بفوزها �لثاين يف �ملجموعة 
ل�شابته  مان�شيني  روبيييرتيييو  مييدربييهييا  بييغييييياب  حتييقييق  وقيييد 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد �لذي �أبعد �أي�شا �لهد�ف ت�شريو 
�إميوبيلي عن ت�شكيلة غاب عنها �لعديد من �لعنا�شر مثل 
كييليني.  وجييورجيييييو  بونوت�شي  ليييييونيياردو  �لييدفيياع  قطبي 
وبعد �أن فوتت فر�شة �لفوز يف لقاء �لذهاب �لذي �شيطرت 
عليه يف غد�ن�شك )�شفر-�شفر( قبل قر�بة �شهر، جنحت 
�إيطاليا �لأحد يف �لو�شول �ىل �ل�شباك �لبولندية وخطفت 
�ل�شد�رة قبل �جلولة �خلتامية �لتي حتل فيها �شيفة على 
�لبو�شنة �لهابطة �ىل �مل�شتوى �لثاين بعد خ�شارتها �لأحد 
�أمام هولند� 1-3. و�شت�شمن �إيطاليا بطاقتها �ىل �لدور 
بغ�س  وذليييك  �لبو�شنة  على  فييوزهييا  بييحييال  �لنهائي  ن�شف 
و�شيفتها  بولند�  بييني  �لثانية  �ملييبييار�ة  نتيجة  عيين  �لنظر 
هييوليينييد� �لييلييتييني متييلييكييان فيير�ييشيية �لييتيياأهييل �ييشييرط خ�شارة 
�لرتتيب  �إيطاليا  وتت�شدر  �شار�ييفو.  يف  "�لأت�شوري" 
بت�شع نقاط وبفارق نقطة عن هولند� و�ثنتني عن بولند� 
�لثالثة، ما يعني �أن فوز �لأخرية وتعادل �أبطال �لعامل �أربع 
مر�ت مع �لبو�شنة �شيكون كافيا لهم ل�شمان �لتاأهل ب�شبب 
)�شفر- �ملنتخبني  بييني  �ملبا�شرتني  �ملو�جهتني  �أف�شلية 

�شفر و-2�شفر(. وكان م�شاعد �ملدرب �لإيطايل �ألبرييكو 
من  �إمييليا  ريجيو  يف  �لأحيييد  �شاهده  مبييا  �شعيد�  �إيييفيياين 
فريق غاب عنه �لكثري من �لركائز �لأ�شا�شية، قائال "هذه 
يف  لديهم  مييا  �أف�شل  يقدمون  �لإيييطيياليييييون  ثقافتنا.  هييي 

�لأوقات �ل�شعبة وي�شبحون �أكرث تعا�شد�".
ر�ئعني.  وكانو�  �ملبار�ة،  قبل  عليه  �شددت  ما  "هذ�  وك�شف 

�لييهييجييومييييية. عييمييل روبرتو  ملييبييادئيينييا  �أوفييييييييياء  بييقييييينييا 
وعندما  عامني،  منذ  �لأميير  هييذ�  على  )مان�شيني( 

تو��شل �للعب بهذ� �لأ�شلوب على �ملدى �لطويل، 
ف�شتكافاأ على جهودك".

�لبالد،  جييينيييوب  خيييور�يييشيييوف  ويف 
ييييتيييو�جيييه ميينييتييخييب بيييولييينيييد� مع 

�ليييهيييولييينيييدي يف مييييبييييار�ة  �ييشيييييفييه 
فيييييهييا بطعم  �لييييتييييعييييادل  �ييشيييييكييون 

�لييهييزمييية لأي ميين �لييفييريييقييني، ما 
لديهما  مييا  كييل  يقدمان  �شيجعلهما 

من �أجل �حل�شول على فر�شة �لتاأهل.
�ملو�جهة  �لهولندي  �ملنتخب  ويييدخييل 

�أن حقق  بييعييد  مييرتييفييعيية  مبييعيينييويييات 
�لأحد فوزه �لأول بقيادة مدربه 

�جلديد فر�نك دي بور.
�لهولندي  �مليينييتييخييب  ودخييييل 
لييقيياء �لييبييو�ييشيينيية، عييلييى خلفية 

�أربييييع مييبيياريييات )بييييينييهييا ودييييتيييان( من 
حتت  م�شو�ره  م�شتهل  يف  فييوز  دون 

خلف  �لييييييذي  بيييييور  دي  ��يييييشييييير�ف 
�أيلول/  23 يف  كومان  رونالد 

�شبتمرب بعد �نتقال �لأخري 
ليييرب�يييشيييليييونييية �لإ�ييييشييييبيييياين، 
وهييو �أميير مل يح�شل لأي 

مييدرب يف م�شتهل م�شو�ره 
مع "�لطو�حني".

جورجينيو  ثييينيييائييييييية  ليييكييين 
هولند�  ميينييحييت  فييييينييالييدوم 

هزمية  بييييعييييد  غيييياليييييييييا  فييييييييوز� 
�جليييييييولت  يف  وتيييييعيييييادليييييني 

و�أبقت  �ملا�شية،  �لثالث 
�آميييال بييالده و�إن  على 
كيييييانيييييت �يييشيييعيييييييفييية يف 

يف  �ملقرر  �لنهائي  �لييدور  �ىل  و�لتاأهل  �لأول  �ملركز  �حيير�ز 
ت�شرين �لأول/�أكتوبر 2021. وعلق فينالدوم على �لفوز 
خم�س  "مرت  قائال  �لأوروبييييي،  �لحتييياد  ملوقع  ت�شريح  يف 
مباريات )بينها و�حدة قبل و�شول دي بور �شد �إيطاليا يف 
دوري �لأمم( من دون فوز، بالتايل كان �ل�شعور جميال باأن 
للفوز �شد  �أي�شا على فر�س  �لليلة. ح�شلنا  نفوز جمدد� 
�إ�شبانيا )1-1 وديا يف منت�شف �لأ�شبوع(، لكننا مل ن�شتغلها، 
فكان  بيييور،  دي  �أميييا  �ل�شيء".  بع�س  حمبطني  جعلنا  مييا 
ر��شيا عما قدمه لعبوه بالقول "لعبنا بوترية مرتفعة... 
قلنا لالعبني �أن ي�شغطو� بقوة، ل�شيما يف �لدقائق �لي20، 
�لي25 �لأوىل، من �أجل خلق �لفارق. وقامو� بعمل مذهل"، 
يف  فييييينييالييدوم  �شجلهما  �لييلييذييين  �لييهييدفييني  �ىل  �إ�يييشيييارة  يف 
�لدقيقتني 6 و14. ويف �ملجموعة �لثانية، �شتكون بلجيكا 
بحاجة �ىل نقطة فقط من مبار�تها و�شيفتها �لدمنارك 
لت�شمن تاأهلها على ح�شاب �لأخرية، وذلك بعدما �أ�شبحت 
�إنكلرت� خارج �حل�شابات بخ�شارتها �لأحد �أمام "�ل�شياطني 
�حلمر" بهدفني نظيفني، لتكون مبار�تها �خلتامية على 

ملعب "وميبلي" �شد �إي�شلند� هام�شية.
ومن �ملرجح �أن تكون �لنقاط �لثالث يف �ملبار�ة �ملقررة يف 
على  ذهابا  فييازت  �أنها  ل�شيما  بلجيكا،  ن�شيب  من  لوفني 
�لدمنارك خارج �أر�شها -2�شفر، كما �أن مت�شدرة ت�شنيف 
�لي11 �لأخييرية على �ر�شها ومل  فازت مببارياتها  "فيفا" 

تذق طعم �لهزمية يف �لديار يف �آخر 28 مبار�ة.
وعلق �ملدرب �لإ�شباين ملنتخب "�ل�شياطني �حلمر" روبرتو 
بالقول  �لإنكليز،  �شد  لعييبييوه  قدمه  مييا  على  مارتيني�س 
"بقينا م�شيطرين على �للقاء بعد �لتقدم -2�شفر، �أحياًنا 
ولكننا  بييالرتييييياح،  وت�شعر  خييطييرًي�  �لمييير  يييكييون  �ن  ميكن 

د�فعنا عن مرمى )�حلار�س( تيبو كورتو� جيًد�".
ور�أى �أن �لفوز على �لإنكليز "�شكل �لهدية �ملثالية بالن�شبة 

يل يف مبار�تي �خلم�شني كمدرب لبلجيكا".
مل  لو  �لنهائي  ن�شف  �ىل  لتاأهلها  �شامنة  بلجيكا  وكانت 
تنجح �لدمنارك يف خطف �لفوز على �إي�شلند� 2-1 بهدف 

يف �لوقت �لقاتل لكري�شتيان �إريك�شن.
�ىل  �لو�شول  �أن  هيوملاند  كا�شرب  �لييدمنييارك  مييدرب  ور�أى 
�ملبار�ة �لأخرية مع فر�شة �لتاأهل "ي�شكل جناحا كبري�... 
�ىل  نذهب  و�أن  نقاط   10 ر�شيدنا  يف  يكون  �أن 
بلجيكا من �أجل حماولة �لتاأهل، فهذ� يعطي 
�لتي  �لالعبني  جمموعة  نوعية  عيين  فكرة 
�لكرة  يف  بها  نتمتع  �لتي  و�لقدر�ت  لدينا، 

�لدمناركية".

•• اأبوظبي-وام:

قررت �للجنة �ملنظمة لبطولة �أبوظبي جر�ند �شالم للجوجيت�شو 
�ليير�غييبييني يف  �أمييييام  �لأول،  �أميي�ييس  ميي�ييشيياء  �لت�شجيل  بييياب  �إغييييالق 
 6 و   5 �إقامتها يومي  �ملقرر  ريو دي جانريو  �مل�شاركة يف جولة 
�لو�شول  بعد  وذلييك  �أرييينييا،  كاريوكا  �شالة  على  �ملقبل  دي�شمرب 

للعدد �ملطلوب يف فئات �لأحزمة �لبنف�شجي و�لبني و�لأ�شود.
ور�شدت �للجنة �ملنظمة جو�ئز قدرها 225 �ألف دولر �أمريكي 
لأ�شحاب �ملر�كز �لأوىل يف تلك �لبطولة �لتي تقام للعام �ل�شاد�س 
على �لتو�يل يف مدينة ريو دي جانريو �لتي تعد و�حدة من �أهم 
قالع �جلوجيت�شو يف �لعامل، حيث �أنها كانت �شاهدة على حتول 
تييلييك �لييريييا�ييشيية ميين �لييهييو�ييية �إىل �لحييييرت�ف عيين طييريييق عائلة 
جر�ي�شي يف مطلع �لقرن �ملا�شي، و�لتي تبنت و�شع لو�ئح لتلك 
�أكادمييات  �أوىل  وتاأ�شي�س  �لبطولت،  �أوىل  وتنظيم  �لريا�شة، 
يف  �لنقاط  �حت�شاب  و�آليييييات  طييرق  و�عتماد  �لعامل،  يف  للتدريب 
تلك �لريا�شة �لقتالية �ملهمة، كما �أن ريو دي جانريو ت�شم �أكرث 

من 8 �آلف �أكادميية تدريب للجوجيت�شو.
وعيين �آخييير �ل�ييشييتييعييد�د�ت للحدث ..قيييال طيييارق �لييبييحييري مدير 
دي  ريييو  جولة  �إن  للجوجيت�شو  �شالم  جيير�نييد  �أبييوظييبييي  جييولت 
جانريو يف �لعادة تكون �أقوى �جلولت، على �شوء �أعد�د و�أ�شماء 
ورغم  م�شاركتهم،  يوؤكدون  �لذين  �لعامل  يف  �مل�شنفني  �لأبطال 

�إل  كييورونييا،  جائحة  يف  �ملتمثل  �ليير�هيين  �لعاملي  �ل�شحي  �لو�شع 
يتاأثر، خ�شو�شا  �مل�شاركة يف �حلدث مل  �لكبري على  �لإقبال  �أن 
�لأ�شود،  �أ�شحاب �حلز�م  �مل�شنفني  �ملهمة لالأبطال  �لأ�شماء  من 
ورويتري  باربو�شا،  ورودين  جونا�س،  فر�ن�شي�شكو  ر�أ�شهم  وعلى 
هرينانديز،  وجليرب  جيييورج،  وهييييياجييو  كييجييم.   56 وزن  يف  ليما 
ولجو كارفالهو يف وزن 62 كجم. ولياندرو �شاجيورو، وتياجو 
�شيوجن،  ونيياتييان  كجم.   69 وزن  يف  رودريجيز  وياجو  ما�شيدو، 
كييجييم. وكالوديو   77 وزن  ليييورييييرو يف  نيييييتييو، وجيييوين  وبيييييييدرو 
85 كجم.  بر�ز يف وزن  و�يييز�ك  باربو�شا،  كال�شان�س، وجاثريي 
وزن  يف  �ليفيدو  ومايكو  جونيور،  وهيلتون  بريير�،  وجوتنربج 
�أليك�س يف  94 كجم. و�يجور �شنايدر، و�إدو�ردو لوبيز، ووبيدرو 

وزن فوق �لي 94 كجم.
و�أ�شاف �لبحري : �أما عن �أبرز �أ�شماء �لبطالت �مل�شنفات عامليا 
كار�وين،  �إليانا  فاأبرزهن  �لبطولة  يف  م�شاركتهن  �أكييدن  �لالئي 
كييجييم، وبيانكا   49 �أروجييييو يف وزن  وبييرينييد� لرييي�ييشييا، وبييوليييييانييا 
55 كجم.  با�شيليو، و�أنا رودريجيز، وجابريلال فليت�شر يف وزن 
وجوليا �ألفيز، ميار� �أبر�هاو، وباتري�شا بافاين يف وزن 62 كجم. 
 70 وزن  يف  بو�شر  ووجوليا  �شيلفا،  وتييامييار�  مي�شكيتا،  وبريتز 
ثيفينون  وفر�ن�س  نا�شيمينتو،  ويييار�  با�شينها،  وجابريلي  كجم. 

يف وزن 95 كجم.
�لإمار�تي  رئي�س �لحتادين  �لها�شمي  �شعادة عبد�ملنعم  �أن  و�أكد 

كافة  يتابع  �ليييدويل  �لحتييياد  لرئي�س  �لأول  �لنائب  و�لآ�ييشيييييوي 
خروجها  ل�شمان  للبطولة،  بييال�ييشييتييعييد�د  �خلييا�ييشيية  �لتفا�شيل 
باأف�شل �شورة، ول �شيما يف ظل �لعالقات �ملميزة بني �لإمار�ت 
و�لرب�زيل، حيث تعد ريا�شة �جلوجيت�شو �إحدى رو�فدها يف ظل 
�لتدريب  1000 مدرب بر�زيلي يف بر�مج  وجود ما يقرب من 
باملد�ر�س و�لأندية و�لأكادمييات و�ملوؤ�ش�شات �ملختلفة، م�شري� �إىل 
�أن �ل�شريك �ملنظم �ملحلي يف ريو دي جانريو يتابع مع �جلهات 
�ملخت�شة هناك �ل�شماح بح�شور ن�شبة من �جلماهري، مع حتقيق 
لل�شالة  �لقانونية  �ل�شعة  �أن  �شيما  ول  �لجييتييميياعييي،  �لتباعد 
�أنها كانت من �شمن �ل�شالت  �ألف متفرج، حيث   16 ت�شتوعب 

�لتي ��شت�شافت مناف�شات �أوملبياد ريو دي جانريو.
�لبطولة،  �شيتم تطبيقها يف  �لتي  �لإجييير�ء�ت �لحييرت�زييية  وعن 
تنفيذه  �شيتم  معتمد  طبي  بييروتييوكييول  لدينا   : �لييبييحييري  قييال 
مبنتهى �لدقة، مثلما حدث يف جولة ميامي �لأخرية بالوليات 
�ملتحدة �لأمريكية، يتطلب تعقيم �ل�شالة عن طريق �شركة دولية 
معتمدة، وتعقيم �لأجهزة و�لأب�شطة، و�ملقاعد، و�لز�م �لالعبني 
 48 بي  �لبطولة  �شلبي حديث قبل  باحل�شول على فح�س طبي 
�ملناف�شات،  �شالة  يف  و�خليييروج  للدخول  �أبيييو�ب  وحتييديييد  �شاعة، 
و�لز�م �جلميع بارتد�ء كمامات �لأنف با�شتثناء �لالعبني فقط 
�أثناء �لنز�ل، و�شرورة مرور كل �مل�شاركني يف �لبطولة و�ملنظمني 

و�لعاملني بال�شالة على �لفاح�س �حلر�ري.

بطولة �ليوم �لوطني للجودو

حممد بن ثعلوب ي�سيد با�ستعدادات خورفكان لتنظيم الحتفال

تتو�جهان مع �لبو�صنة و�لدمنارك تو�ليا 

م�سري اإيطاليا وبلجيكا بني يديهما بدوري الأمم 

كرة اليد .. ا�سرتاتيجية �ساملة لتطوير اللعبة 

اإغالق باب الت�سجيل للم�ساركة يف جولة اأبوظبي 
جراند �سالم للجوجيت�سو بريو دي جانريو



 
ت�ستخدمان الكرا�سي املتحركة لعر�س الأزياء

ما  عييادة  �ملو�شة  خيييييار�ت  فيياإن  �لإعيياقيية  ذوي  لالأ�شخا�س  بالن�شبة 
تكون حمييدودة، وهنالك نق�س و��شح يف متثيل هذه �لفئة �ملهمة 
يف �ملجتمع يف هذ� �ملجال. ومع ذلك، حتاول عالمة جتارية ت�شمى 

�إزي وييلز �شد هذه �لفجوة.
مت �إن�شاء �لعالمة �لتجارية من قبل �لأختني �لأيرلنديتني �إيزي 
تييهييدف �إىل حتييدي �لإعيياقيية وتظهر للعامل  و�أليييييبييي كييني، و�لييتييي 
وميكن  طبي  جييهيياز  جمييرد  ميين  �أكيييرث  هييي  �ملتحركة  �لكر��شي  �أن 

��شتخد�مها كاأد�ة للتعبري عن �لذ�ت.
ن�شاأت فكرة �لعالمة �لتجارية من جتربة �إيزي �ل�شخ�شية بعدما 
بال�شلل  لها  ت�شبب  �لذي  بيفيد�  �شن�شنة  بد�ء  ولدت وهي م�شابة 
كر�شيها  بيياأن  ت�شعر  �أنها مل  �ل�شفلي من ج�شمها، حيث  �جلييزء  يف 

�ملتحرك يعرب عن هويتها.
للفنون  �لوطنية  �لكلية  يف  طالبة  �إيييلييبييي  �لييكييربى  �لأخيييت  كييانييت 
من  جمموعة  �بتكرت  ولذلك  دبلن،  يف   )NCAD( و�لت�شميم 
�أغطية �لعجالت �مللونة لكر�شي �أختها مل�شروعها �جلامعي يف �لعام 
�إليبي  و��شلت  بالت�شاميم،  �إزي  �إعجاب  روؤييية مدى  بعد  �لأخييري. 
نطاق  لتو�شيع  و�مل�شممني  �لفنانني  ميين  جمموعة  مييع  �لييتييعيياون 

عملها منذ عام 2016، حتى بات م�شروعاً متكاماًل.
وت�شميماتها  �لز�هية  باألو�نها  �ملتحركة،  �لكر��شي  �أغطية  تتميز 
�لتعبري  �ملتحركة على  �لكر��شي  ت�شاعد م�شتخدمي  �لتي  �ملجردة 

عن �شخ�شيتهم و�إح�شا�شهم بالأزياء.

علماء: نهر مظلم غام�س قد يتدفق حتت غرينالند!
�أظييهيير بييحييث جييديييد �أن نييهيير� عييمييالقييا حتييت �لأر�ييييس يييتييغييذى من 
�أن يجري يف حالة من �لظالم �لد�ئم بعيد�  ذوبان �جلليد ميكن 
عن �شطح غرينالند. و�إذ� كان هذ� �ملمر �ملائي �لفرت��شي �مللقب 
 1000 مل�شافة  ميييتييد  فييقييد  بييالييفييعييل،  مييوجييود�  �ملظلم"،  "�لنهر  بييي 
�إىل  و�ييشييول  لغرينالند  �لعميق  �لييد�خييل  ميين  ويتدفق  كيلومرت، 

م�شيق بيرتمان يف �شمال غرب �لبالد.
ويقول كري�شتوفر ت�شامربز، م�شمم مناذج �لألو�ح �جلليدية من 
جامعة هوكايدو يف �ليابان، "تتو�فق �لنتائج مع نهر طويل حتت 

�جلليد، لكن ما يز�ل هناك قدر كبري من عدم �ليقني".
وينبع عدم �ليقني هذ� �إىل حد كبري من ثغر�ت كبرية يف بيانات 
�ليييييير�د�ر مييين �مليي�ييشييوحييات �جليييويييية فيييوق �ليي�ييشييفيييييحيية �جلييليييييدييية يف 
غرينالند، و�لتي �كت�شفت على مر �ل�شنني ملحات جمز�أة ملا ي�شبه 
نظام �لو�دي �لعمالق حتت �جلليدي �ملمتد �أ�شفل �أجز�ء كبرية من 

غرينالند.
�أن مثل  �إىل  �ملا�شيني  �لعقدين  �لدر��شات يف  �لعديد من  و�أ�شارت 
هذه �خلنادق �أو �لوديان �أو "�لأخاديد �ل�شخمة"، ميكن �أن تكون 
�ملياه  �أن  فييكييرة  طييرحييت  كييمييا  �جلييليييييدييية،  حتييت  �لبيئة  يف  خمفية 

�ل�شائلة قد تتدفق يف �أ�شفل �ملعامل.
�لرحالت  لتناثر  �لبيانات  يف  �ملوجودة  للثغر�ت  نظر�  ذلييك،  ومع 
ميين غري  �لعميقة،  �خلييطييوط  لهذه  خيير�ئييط  تر�شم  �لتي  �جلييوييية 
و�حييد طويل  نهر  �لوديان مت�شلة يف  كانت جميع  �إذ�  ما  �ملعروف 
عن  ناهيك  �ملت�شلة،  غري  �لظو�هر  من  �أجيييز�ء  جمييرد  �أو  متعرج، 

كيفية ت�شرف �ملياه.
ويقول ت�شامربز: "ل نعرف كمية �ملياه، �إن وجدت، �ملتاحة للتدفق 
على طول �لو�دي، وما �إذ� كانت تخرج بالفعل من م�شيق بيرتمان 

�أو �أعيد جتميدها، �أو تهرب من �لو�دي، على طول �لطريق".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيفية الت�سرف عند ن�سوب حريق يف ال�سيارة
ن�شحت هيئة ديكر� للفحو�شات �لفنية يف حالة وقوع حادث �أو ن�شوب حريق بال�شيارة، باإجر�ء مكاملة طو�رئ يف وقت 

مبكر من �أجل ��شتدعاء �لفرق �ملوؤهلة للتعامل مع مثل هذه �حلو�دث.
�إبالغ �لطو�رئ بكل ما قد  وبالإ�شافة �إىل ذكر موقع �حلادث وتقرير موجز عن �حلالة، يجب على �ملت�شل �أي�شاً 
يفيدهم وما يخ�س �ل�شيارة مثاًل ما �إذ� كانت �ل�شيارة �لتي تعر�شت للحادث �أو �حلريق بها نظام دفع بديل �أو ما 

�شابه. 
و�شو�ء كانت �ل�شيارة تعتمد على حمرك كهربائي �أو حمرك �حرت�ق د�خلي، فال بد من �لتعامل �ل�شريع مع �ملوقف 
�إذ� ن�شب حريق بها، وذلك من خالل �شف �ل�شيارة على جانب �لطريق على �لفور، مع �حلفاظ على م�شافة �أمان 
 P كافية بني �ل�شيارة، �لتي ن�شب بها حريق، و�ملركبات �لأخرى و�لأبنية، وتغيري تع�شيقة ناقل �حلركة على و�شع

و�شد مكبح �ليد و�إيقاف �ملحرك عن �لعمل.
و�شدد خرب�ء �لهيئة �لأملانية على �لنتباه حلركة �ملرور عند �لنزول من �ل�شيارة، و�إبعاد باقي �لأ�شخا�س عن حميط 
�إخماد �حلريق مبطفاأة  كافية، وحماولة  �لتحذير يف م�شافة  �لو�قية، مع و�شع مثلث  �ل�شرت�ت  و�رتييد�ء  �ل�شيارة 

�حلريق �ملوجودة بال�شيارة.
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كوفيد- 19 يقو�س جهود الق�ساء على ال�سل 
حذر خرب�ء يف �لمر��س �لتنف�شية من �أن جائحة كوفيد19- قد تفّوت على 
�لعامل فر�شة �لق�شاء على مر�س �ل�شل �لذي ي�شّكل "ماأ�شاة معا�شرة" يف 
�ل�شل" لوت�شيكا  لدحر  �لعاملية  لي"�ل�شر�كة  �لعامة  �لأمينة  وقالت  �لعامل. 
�ملر�س  يبقى  "�ل�شل  �إن  �لدولية  �ملنظمة  لهذه  �ل�شنوي  �لتقرير  يف  ديتيو 

�ملعدي �لأكرث فتكا رغم �لقدرة على تفاديه وعالجه".
�لت�شخي�س  خدمات  �إىل  �لو�شول  حت�شني  �إىل  �لر�مية  �لييرب�مييج  وتعاين 
�شخ�س،  مليون   1،4 من  باأكرث  �شنويا  يفتك  �لييذي  �ل�شل  ملر�شى  و�لعالج 
كورونا  فييريو�ييس  مكافحة  جييهييود  حتظى  فيما  �لتمويل،  يف  بنيويا  نق�شا 

�مل�شتجد بتعبئة عاملية غري م�شبوقة، وفق �لتقرير.
وثمة لقاح �شد �ل�شل منذ ع�شرينات �لقرن �لع�شرين، غري �أن درجة �حلماية 

.% �شد �لأ�شكال �لرئوية من هذ� �ملر�س تقرب من 50 
�ملييحييرز يف  �لييتييقييدم  يييحييذر �خليييرب�ء ميين خطر تقوي�س  �لييوقييت عينه،  ويف 

�ل�شنو�ت �لأخرية للجم �نت�شار �ل�شل بفعل جائحة كوفيد19-.
تز�ل  "ل  �ل�شل  فيها  ينت�شر  كثرية  بلد�نا  �أن  �إىل  ديتيو  لوت�شيكا  ولفتت 

تعتمد �شيا�شات وممار�شات وعالجات بالية".
يعالج  �لتقرير  �شملها  �لييتييي  �لي37  �لييبييلييد�ن  ميين   %  40 حيييو�يل  ييييز�ل  ول 
�لأ�شكال �ملقاومة من �ملر�س )�لتي ل تنفع معها م�شاد�ت �ل�شل �لعتيادية( 
�أدوييية عن طريق �حلقن بالية، وهي عالجات طويلة وم�شنية  با�شتخد�م 
وبفعالية ع�شو�ئية. كما ل يز�ل هناك نق�س يف ت�شخي�س �ل�شل �ملقاوم، مع 
5500 حالة جديدة م�شخ�شة �شنويا فقط لدى �لأطفال فيما �لتقدير�ت 

ت�شري �إىل وجود 30 �ألف حالة.

رئي�سا في�سبوك وتويرت يف جل�سة اأمام جمل�س ال�سيوخ 
�أمام  ثانية  ��شتماع  جل�شة  يف  وتويرت  في�شبوك  �إد�رة  جمل�س  رئي�شا  ميثل 
�شبكات  دور  حييول  �شهر  ميين  �أقيييل  يف  �لأمييريكييي  �ل�شيوخ  جمل�س  يف  جلنة 

�لتو��شل �لجتماعي يف �لنقا�س �لعام يف �لوليات �ملتحدة.
و�شريد مارك ز�كربرغ وجاك دور�شي موؤ�ش�شا في�شبوك وتويرت على �لتو�يل، 
من خالل �لكامري� على �أ�شئلة �للجنة �لق�شائية يف جمل�س �ل�شيوخ �لذي 

ي�شيطر عليه �جلمهوريون. وقالت �للجنة �إن ح�شورهما "طوعي".
و�شت�شمل �جلل�شة "�إد�رة �نتخابات �لعام 2020 من قبل �ملن�شات وما ي�شميه 

رئي�س �للجنة ليند�شي غر�هام "�لرقابة وحذف مقالت �شحافية".
مقالت  �نت�شار  من  �حلييد  �ل�شبكتني  قيير�ر  �إىل  �لتطرق  خ�شو�شا  وينوي 
�أدلة  متلك  كانت  �أنها  توؤكد  �لتي  �ملحافظة  بو�شت"  "نيويورك  ل�شحيفة 
بييايييدن قبل  �لييدميييوقيير�طييي جييو  �مليير�ييشييح  يييتييورط فيها  حييول ق�شية ف�شاد 
بانتظام  �لرئا�شي. ويتهم دونالد تر�مب وحلفاوؤه  �لقييرت�ع  �أ�شبوعني من 
�شبكات �لتو��شل �لجتماعي بي"فر�س رقابة" على �لأ�شو�ت �ملحافظة دون 

�أدلة ورغم وجودهم �لكبري على هذه �ملن�شات.

تطورات جديدة يف ق�سية 
ح�سانة اأولد اأجنلينا 

�أجنلينا  �ملمثلة  رفييعييت  فييرتة  قبل 
للح�شول  ق�شائية  دعيييوى  جييويل 
لأولدهيييا  �لكاملة  �حل�شانة  على 
وقد  بيت  بييير�د  �لعاملي  �ملمثل  ميين 
��شتلمها �لقا�شي جون �أوديركريك 
با�شتبعاده عن  �لذي طلبت جويل 
�لتجارية  عالقته  ب�شبب  �لق�شية 
�ملييييزعييييوميييية مييييع حمييييامييييي زوجيييهيييا 

�ل�شابق.
كاليفورنيا  يف  �لعليا  �ملحكمة  لكن 
على  ��ييشييرت  �أور�جن  مييقيياطييعيية  يف 
�أودييييركيييريك  جيييون  "�لقا�شي  �أن 
يف  مييوؤقييت  كقا�شي  للعمل  مييوؤهييل 
عدم  حيياليية  لييذلييك  �لق�شية.  هيييذه 
�لأهلية مرفو�شة "، وذلك بح�شب 
ح�شلت  �لييتييي  �لقانونية  �لييوثييائييق 
ميل"  "ديلي  �ييشييحيييييفيية  عييليييييهييا 

�لربيطانية.
له،  �تهامات جويل  ورد جون على 
�ل�شابقة:  �ملحكمة  وثائق  وكتب يف 
خدمتي  عييلييى  �لعييييرت��ييييس  "�إن 
قيييدرتيييي على  يييغييري  �مليي�ييشييتييمييرة ل 
عر�س وتقييم �لأدليية �ملقدمة من 
كال �جلانبني مبو�شوعية وتطبيق 
�لقانون بنز�هة" و�أ�شار �أن �لنجمة 
�شكل  �أي  �إثييبييات  يف  ف�شلت  �لعاملية 

من �أ�شكال �لتحيز يف �لق�شية.

كب�سولة �سبي�س اإك�س املاأهولة 
تلتحم مبحطة الف�ساء

�شبي�س  ل�شركة  كب�شولة  �لتحمت 
ف�شاء  رو�د  �أربيييعييية  حتييمييل  �إكييي�يييس 
�أول  يف  �لدولية  �لف�شاء  مبحطة 
�لطري�ن  �إد�رة  فيها  تر�شل  مهمة 
و�لف�شاء �لأمريكية )نا�شا( طاقما 
مركبة  مييينت  عييلييى  �لييفيي�ييشيياء  �إىل 

خا�شة.
و�لتحمت �لكب�شولة )ريزيليان�س(، 
وهي من طر�ز كرو در�جون وتقل 
�أمريكيني  فييي�يييشييياء  رو�د  ثيييالثييية 
باملحطة  يييابييانيييييا،  فيي�ييشيياء  ور�ئيييييد 
بتوقيت  ميي�ييشيياء   11:01 �ليي�ييشيياعيية 
�ل�شاحل �ل�شرقي للوليات �ملتحدة 
�أي  جييرييينييتيي�ييس(  بييتييوقيييييت   0401(
على  �إطالقها  ميين  �شاعة   27 بعد 
9 ميين كيب  ميينت �ييشيياروخ فالكون 

كنافري�ل بولية فلوريد�.
ومن �ملقرر �أن يق�شي رو�د �لف�شاء 
�يييشيييتييية �أ�ييييشييييهيييير يف �ملييييحييييطيييية، وهيييي 
خمييتييرب فيي�ييشييائييي عييلييى بييعييد نحو 
400 كيلومرت عن �شطح �لأر�س. 
طاقم  ذلييك  بعد  حملهم  و�شيحل 
منت  على  �لف�شاء  رو�د  ميين  �آخييير 
و�شي�شتمر  در�جييون.  كرو  كب�شولة 
�لتناوب بهذه �لطريقة حتى تن�شم 
مبركبات  للربنامج  بوينج  �شركة 
فيي�ييشييائييييية خييا�ييشيية بييهييا يف �أو�خييييير 
�ملركبة  وي�شم طاقم  �ملقبل.  �لعام 
هوبكينز  مييياييييك  �ليييفيييرييييق  قيييائيييد 
فيكتور  �لأميييرييييكيييييييني  وزميييييييليييييييه 
ومعهم  ووكييييير  و�يييشيييانيييون  جييلييوفيير 
�شويت�شي  �ليييييابيياين  �لف�شاء  ر�ئيييد 
ف�شاء  ر�ئيييدة  وهيينيياك  نوجوت�شي. 
رو�شيان  فيي�ييشيياء  ور�ئييييد�  �أمييريييكييييية 
باملحطة حاليا بعد �أن و�شلو� �إليها 

يف مهمة �شابقة.

ما الفرق بني �سابون 
ال�سعر وال�سامبو ال�سلب؟

"هاوت.دي" �إىل وجود  بييو�بيية �جلييمييال  �أ�ييشييارت 
منتجات خمتلفة للعناية بال�شعر تتو�فر ب�شكل 
�ل�شلب،  و�ل�شامبو  �ل�شعر  �شابون  مثل  �شلب 
�لن�شائح  بع�س  �لأملييانييييية  �لييبييو�بيية  و�أو�ييشييحييت 
و�لإر�شاد�ت، �لتي يجب مر�عاتها عن ��شتعمال 
بني  �لأ�ييشييا�ييشييي  �لييفييرق  ويتمثل  �ملنتجات.  هييذه 
�شابون �ل�شعر و�ل�شامبو �ل�شلب يف قيمة �لأ�س 
�لهيدروجيني، وعادة ما يكون لل�شامبو �ل�شلب 
حني  يف  �لهيدروجيني،  لالأ�س  متعادلة  قيمة 
�ل�شعر  ل�شابون  �لهيدروجيني  �لأ�ييس  قيمة  �أن 
5ر8 و5ر9، وبالتايل فاإن بنية  تييرت�وح ما بني 

�ل�شعر تتفتح عند ��شتعمال �ل�شابون. 
وقد يعني ذلك �أي�شاً، بح�شب �لبو�بة �لأملانية، 
�ل�شعر  عييلييى  �ملييييياه  تيير�ييشييب طبقة جييريييية ميين 
بيييدرجييية �أكيييييرب، ولييتييجيينييب حييييدوث ذلييييك ميكن 
ما  وهييو  و�خليييل،  �ملييياء  بو��شطة  �ل�شعر  �شطف 
دهنية  �أي طبقة  تكون  على عدم  �أي�شاً  ي�شاعد 
على �ل�شعر بعد غ�شله بو��شطة �شابون �ل�شعر.

طائرة ت�سدم دبا والنتيجة دامية 
يف و�قعة غريبة من نوعها، ��شطدمت طائرة بدب بني، 
مما  �ملا�شي  �ل�شبت  من  مبكرة  �شاعة  يف  هبوطها،  �أثناء 
�أدى ملقتل �حليو�ن وتعطل �لطائرة. ومل يتعر�س �أي من 
خالل  �أيرلينز" لالإ�شابة  "�أل�شكا  �شركة  طائرة  ركيياب 
�أل�شكا،  �لييذي وقييع يف مطار ياكوتات يف ولييية  �حلييادث، 
هيئة  با�شم  متحدث  وقييال  "غارديان".  ل�شحيفة  وفقا 
 ،737 بوينغ  نييوع  من  �لطائرة  �إن  �أل�شكا  يف  �ملو��شالت 
برفقتها،  كان  �لذي  ولكن �شغريها  بني،  دب  �أنثى  قتلت 
مل يتعر�س لالأذى. وبعد �أن �أعطى برج �ملر�قبة �ملو�فقة 
للطائرة بالهبوط، تفاجاأ �لطيار مبو�جهة �أنثى دب بني 
�لطري�ن،  مهبط  يقطعون  وهييم  )�لدي�شم(  و�شغريها 
�أل�شكا  �ييشييركيية  وقييالييت  �لييهييبييوط.   عيينييد  بهما  لي�شطدم 
�لدببة،  ي�شب  مل  �لطائرة  "مقدمة  بيان:  يف  �أيرلينز 
لكن �لقبطان �شعر بتاأثري �ل�شربة على �جلانب �لأي�شر 
بعد مرور �لدببة حتت �لطائرة". ومل يت�شح على �لفور 
عدد �لركاب �لذين كانو� على منت �لرحلة �لتي غادرت 
بعد  تتوقف يف جونو  �أن  �ملقرر  وكييان من  كييوردوفييا،  من 
مغادرتها ياكوتات، لكن �ل�شربة �أحلقت �أ�شر�ر� باملحرك 

�لأي�شر للطائرة، مما �أبقى �لطائرة يف ياكوتات.
�ل�شيانة  فنيو  "يعمل  �إيييرلييينييز:  �أل�شكا  �شركة  وقييالييت 
لدينا لإ�شالح �لطائرة، �لأمر �لذي �شي�شتغرق يومني".

بدل من ال�سمك.. �سياد ي�سطاد قنبلة 
�أم�شك �شياد �شمك بقنبلة من �حلرب �لعاملية �لثانية كانت 
غارقة باأحد رو�فد نهر �لر�ين يف �أملانيا، بدل من ��شطياد 
�شمكة. و�أعلنت �ل�شرطة �لأملانية، يوم �أم�س �لأول �لثنني 
�أن �لرجل ��شطاد من نهر زيغ يف ولية ر�ينالند بفالت�س 
7.5 �شنتيمرت�ت تعود للحرب  �أملانيا قنبلة طولها  غربي 
�لقنبلة مت ت�شليمها  �أن  �ل�شرطة  �لثانية. وذكرت  �لعاملية 
�إبطال مفعولها  �إىل هيئة �لتخل�س من �لذخائر وجرى 
من ِقبل متخ�ش�شني. وحثت �ل�شرطة من يعرث على مثل 

هذه �لأ�شياء �لباقية من �حلرب �لعاملية باإخطارها.

عائلة ت�سرتك يف بقع بي�ساء ب�سبب حالة نادرة
ت�شببت بظهور  نييادرة  ح�شل �شبي يعاين من حالة ور�ثية 

بقع غريبة على ج�شده على عمل يف �شركة �أزياء دولية.
ولد �شموئيل �شيلفا )7 �أعو�م( من باهيا، �لرب�زيل م�شاباً 
بقع  بظهور  تت�شبب  نييادرة  ور�ثية  حالة  وهييي  بالبيبالدي، 
�مليالنني،  �شبغة  نق�س  ب�شبب  و�ل�شعر  �جللد  على  بي�شاء 
و�لدته  وتعاين منها  �لأ�شرة،  �أفيير�د  و�حلالة م�شرتكة بني 
دونا  وجييدتييه  عيياميياً(   41( بوريفاكو  جي�شو�س  دي  نيفاين 
�لبي�شاء  �لعالمات  �أكييرث  وتييوجييد  عيياميياً(.   65( ديوني�شيا 
�أعمام  لديه  �أن  كما  و�شعره،  �شموئيل  جبهة  على  �ملميزة 
. وحلق  و�أبناء عمومة يعانون من �حلالة �جللدية نف�شها 
ر�أ�شه،  يف  �لأبي�س  �ل�شعر  لإخفاء  �لبد�ية  يف  �شعره  و�لييد�ه 
و�أن�شاأ  �لتعاي�س مع حالته،  �أن عليه  لكنهما قرر� فيما بعد 
ح�شاباً عل �إن�شتغر�م عر�س فيها �شوره، مما مهد له �لطريق 
للح�شول على عمل يف �لأزياء، وظهر يف �لعديد من �أ�شابيع 
ب�شبب  للتمييز  �شموئيل  عائلة  وتعر�شت  �لعاملية.  �لأزييياء 
لتغطية  دونييا  ��شطرت جدته  �ليينييادرة، حيث  �حليياليية  هييذه 
نف�شها بقم�شان و�شر�ويل باأكمام طويلة، وكذلك تعر�شت 

و�لدته للتنمر و�أطلق �لنا�س عليها ت�شميات غري لئقة.

ترزق مبولود بف�سل تقنية رائدة
�لطمث  بانقطاع  �أ�شيبت  �إ�شبانية  �ميير�أة   جنحت 
تقنية  ��شتخد�م  بف�شل  و�ليييولدة  باحلمل  �ملبكر، 
�خلاليا  بييا�ييشييتييخييد�م  مبي�شيها  لإييييقييياظ  ر�ئيييييدة 

�جلذعية.
�خلاليا  ت�شتخدم  �لتي  �جلديدة،  �لتقنية  وتقدم 
�لن�شاء  �لأمييل لآلف  �لعظام،  �جلذعية من نخاع 
��شتخد�م  عييليييييهيين  �شيتعني  ذليييك  ليييول  �لييلييو�تييي 

متربعة بالبوي�شات يف �لتلقيح �ل�شطناعي.
وقال �لأطباء، �إنهم ��شتخدمو� تقنية تعرف با�شم 
Ascot )زر�عيييية �خليياليييا �جلييذعييييية �لييذ�تييييية يف 
لت�شجيع  �لأدوييية  تناول  تت�شمن  و�لتي  �ملبي�س(، 
قبل  �جلذعية،  �خلاليا  �إنييتيياج  على  �لعظام  نخاع 
��ييشييتييخيير�ج �خليياليييا وحييقيينييهييا عييرب �ليي�ييشييريييان �إىل 

�ملبي�س �ملتوقف.
وكانت �ملر�أة �لتي طلبت عدم �لك�شف عن هويتها، 
قييد تييعيير�ييشييت لنييقييطيياع �لييطييمييث يف �ييشيين مربكة، 

ب�شبب توقف �ملباي�س عن �إنتاج �لبوي�شات.

وحل�شن �حلييظ، مت تطوير تقنية زر�عيية �خلاليا 
�جلذعية يف �ملبي�س، من قبل �شل�شلة “�آي يف �آي” 
كم�شاركة يف  �مليير�أة  قبول  لعياد�ت �خل�شوبة، ومت 

�لتجربة �ل�شريرية.
بعد �إدخال �خلاليا �جلذعية، قام �لأطباء بفح�س 
�ل�شتجابة كل �أ�شبوعني. ومتكنو� يف �لنهاية من 
�إنتاج �لبيو�س، مما  �أحد �ملبي�شني على  حتري�س 

�أدى �إىل حمل �شحي.
يف  �لن�شاء  �أميير��ييس  طبيبة  بيلي�شر،  نوريا  وقالت 
م�شت�شفى ل يف يف فالن�شيا، �إن �ملري�شة لي�س لديها 
�أي فر�شة تقريًبا حلمل ناجح من خالل �إجر�ء�ت 

�لتخ�شيب �لتقليدية يف �ملخترب.
�إىل حتري�س  �لتقنية  هييذه  “ تييهييدف  و�أ�ييشييافييت: 
وهذ�  �جلييذعييييية،  باخلاليا  حقنها  عييرب  �ملباي�س 
�مل�شابات  �ليينيي�ييشيياء  مييين  �لييكييثييري  �ييشيييييمييكيين  �إجيييييير�ء 
بييانييقييطيياع �لييطييمييث �ملييبييكيير، مييين �حلييمييل بطريقة 

طبيعية و�شحية”

تيلور �سويفت: ت�سجيالتي الأ�سلية بيعت دون علمي 
قالت �ملغنية �لأمريكية تيلور �شويفت �إن ت�شجيالتها �ل�شوتية �لأ�شلية بيعت ل�شركة ��شتثمار 
مبا�شر دون علمها مما يحرمها من فر�شة �شر�ء �ل�شر�ئط و�لحتفاظ بحقوق ملكية �ألبوماتها 
فيها  تباع  �لتي  �لثانية  �ملييرة  هي  "هذه  تويرت  على  عاما(   30( �شويفت  وكتبت  �لأوىل.  �ل�شتة 
�أنها بد�أت يف ت�شجيل �لأغاين �لتي قدمتها يف بد�ية م�شريتها  مو�شيقاي دون علمي". و�أ�شافت 
ت�شريحات  وتاأتي  �لر�شا".  على  وتبعث  �حلما�س  "تلهب  �خلطوة  هييذه  و�أن  �أخييرى  مييرة  �لفنية 
�شويفت بعد نز�ع طويل �لأمد مع �شركة �لت�شجيالت �ل�شوتية �لتي كانت تتعامل معها يف �ملا�شي، 
وهي �شركة بيج ما�شني جروب، و�ملنتج �لفني �شكوتر بر�ون على حقوق ملكية بع�س �أكرث �أغنياتها 
�أوف( و)يييو بيلوجن تو مييي(. وكتبت �شويفت �حلائزة على ع�شر جو�ئز  �إيييت  جناحا مثل )�شيك 
جر�مي على تويرت �أم�س �لأول �لثنني تقول �إنها تلقت خطابا قبل �أ�شابيع قليلة من �شركة 
من  باملئة  مئة  ��شرتو�  باأنهم  فيه  "يبلغونا  هولدينجز  �شامروك  �ملبا�شر  �ل�شتثمار 
يرد  ومل  بر�ون".  �شكوتر  من  بي  �خلا�شة  و�لألبومات  و�لفيديوهات  �ملو�شيقى 
�أخبار هوليوود  �ملتخ�ش�س يف  فار�يتي  وكييان موقع  تعقيب.  بيير�ون على طلب 
قد ذكر �أم�س �لأول �لثنني �أن بر�ون باع حقوق ملكية �لت�شجيالت �ل�شوتية 
�لأ�شلية لألبومات �شويفت �ل�شتة �لأوىل ل�شندوق ��شتثمار يف �شفقة ُيعتقد �أن 

قيمتها جتاوزت 300 مليون دولر.

�صتيفن �إلي�صون ، �لقن�صل �لعام �لربيطاين يف ت�صونغت�صينغ قفز مبالب�صه لينقذ طالبة من �لغرق حيث �صقطت يف نهر 
و�صط مناظر خالبة يف ت�صونغت�صينغ، �ل�صن.   رويرتز


