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الهالل الأحمر يعزز جهوده الإن�سانية لإغاثة 
املتاأثرين من اإع�سار )جوين( يف الفلبني

•• مانيال - وام:

لدعم  الإن�سانية  جهودها  الإم��ارات��ي،  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  ع��ززت 
امل�ساعدات  خ��ال  م��ن  الفلبني،  يف  )ج���وين(  اإع�����س��ار ِ م��ن  املتاأثرين 
املوجود هناك  التي وزعتها عرب وفدها  واملتنوعة  العاجلة  الإغاثية 
حاليا، على اآلف الأ�سر يف عدد من املناطق املت�سررة، الذين تقطعت 
�سفارة  م��ع  والتن�سيق  بالتعاون  وذل��ك  الإع�����س��ار،  ج��راء  ال�سبل  بهم 
الدولة يف مانيا وال�سليب الأحمر الفلبيني. وتاأتي هذه امل�ساعدات 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة، لتوفري  الإغ���اث���ي  ال��ربن��ام��ج  م���ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  ���س��م��ن 
تنفيذا  الإع�����س��ار،  م��ن  للمتاأثرين  العاجلة  الأ�سا�سية  الحتياجات 
لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، ومتابعة �سمو ال�سيخ 
حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة ، رئي�س 

هيئة الهال الأحمر.                                         )التفا�سيل �س4(

وزارة الدفاع تنظم املوؤمتر الفرتا�سي دور 
الدفاع يف املرونة الوطنية ما بعد 2020 اليوم 

•• ابوظبي-الفجر: 

حتت رعاية معايل حممد بن اأحمد البواردي، وزير الدولة ل�سوؤون 
الدفاع، تنظم وزارة الدفاع موؤمترها  ال�سنوي )القادة حلروب القرن 
الواحد والع�سرين( حتت عنوان )دور الدفاع يف املرونة الوطنية ما 
 بعد 2020(، والذي �سيعقد افرتا�سياً عن بعد عرب تقنية الت�سال 

املرئي، اليوم الإثنني املوافق 16  نوفمرب 2020.  
)التفا�سيل �س3(
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جمل�س الوزراء يعتمد تغيريات رئي�سية يف منح الإقامة الذهبية للمقيمني

حممد بن را�سد: مواهب الإمارات نريدها اأن 
تبقى وت�ستمر معنا يف م�سرية التنمية والإجنازات

•• دبي - وام:

يف  رئي�سية  تغيريات  اعتماد  عن  ال���وزراء  جمل�س  اأعلن 
منح الإقامة الذهبية للمقيمني، وت�سمني فئات جديدة 
مل�ستحقي تاأ�سرية الإقامة طويلة الأمد الإقامة الذهبية 

لع�سر �سنوات وذلك ابتداء من مطلع دي�سمرب املقبل.
جاء ذلك خال تغريدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
ال����وزراء، حاكم دب��ي – رع��اه اهلل – اأع��ل��ن م��ن خالها 
للمقيمني..  الذهبية  الإق��ام��ة  منح  )ال��ي��وم(  اعتمدنا 
ملدة 10�سنوات للفئات التالية : جميع احلا�سلني على 
�سهادات الدكتوراة، كافة الأطباء، املهند�سني يف جمالت 
هند�سة الكمبيوتر واللكرتونيات والربجمة والكهرباء 
املعتمدة  اجلامعات  متفوقي  احليوية،  والتكنولوجيا 

بالدولة مبعدل 3.8 واأكرث«.          )التفا�سيل �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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ان�سار ترامب يتظاهرون اأمام البيت الأبي�س راف�سني نتائج النتخابات!   )رويرتز(

�سريحل يف ختام امل�سرحية

بحث مع رئي�س اأرمينيا عالقات التعاون و الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك

حممد بن زايد يوؤكد دعم الإمارات اتفاق 
وقف اإطالق النار بني اأرمينيا واأذربيجان

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
رئي�س  �ساركي�سيان  اأرمني  امل�سلحة فخامة  للقوات 
جمهورية اأرمينيا الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.

�ساركي�سيان  اأرم�����ني  ال��رئ��ي�����س  و  ���س��م��وه  ب��ح��ث  و 
ال�ساطئ  ق�����س��ر  ال����ذي ج���رى يف  ال��ل��ق��اء  - خ���ال 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
ال�����س��داق��ة و  ال��وط��ن��ي - ع��اق��ات  م�ست�سار الأم���ن 
التعاون و �سبل تنميتها مبا يحقق امل�سالح املتبادلة 
للبلدين و�سعبيهما .. اإ�سافة اإىل عدد من الق�سايا 

الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.
اآل  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  و رحب �ساحب 
اإىل  اأرمينيا  رئي�س  ب��زي��ارة  اللقاء  بداية  يف  نهيان 

دولة الإمارات .                )التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد خال ا�ستقباله رئي�س اأرمينيا    )وام(

الرئي�س الأمريكي املنتهية وليته يتحدث عن الفوز والولية الثانية!

اأن�سار ترامب يتظاهرون رف�سًا لنتائج النتحابات
احلر�س الثوري الإيراين يق�سف مناطق يف كرد�ستان العراق

الربهان يبحث اتفاق ال�سالم مع قادة اجلبهة الثورية

•• وا�شنطن- وكاالت:

الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ب����دا  ب��ع��دم��ا 
امل��ن��ت��ه��ي��ة ولي��ت��ه دون���ال���د ترامب 
م��ّت��ج��ه��ا ل�����اإق�����رار ب��ه��زمي��ت��ه يف 
النتخابات الرئا�سية اأمام خ�سمه 
ال��دمي��وق��راط��ي ج��و ب���اي���دن، عاد 
للتم�ّسك  اجل��م��ه��وري  امل��ل��ي��اردي��ر 
للتقديرات  ال���راف�������س  مب��وق��ف��ه 
نائب  بفوز  تفيد  التي  الإعامية 

الرئي�س ال�سابق بالرئا�سة.
اأط��ل��ق �سباحا  وك����ان ت��رام��ب ق��د 
فاز  "لقد  ف��ي��ه��ا  ج�����اء  ت���غ���ري���دة 
مزّورة.  النتخابات  لأن  )بايدن( 
مل ُي�سمح للمراقبني بالعمل، فرز 
���س��رك��ة خا�سة  ت��ت��وله  الأ����س���وات 
ميلكها الي�سار الراديكايل. و�سّكلت 
التغريدة الإقرار الأو�سح اإىل حد 

الآن من قبل ترامب بهزميته.
املنتهية  الأم��ريك��ي  الرئي�س  لكن 
ولي��ت��ه ع���اد واأط���ل���ق ب��ع��د �ساعات 
ت���غ���ري���دة اأخ������رى ج����اء ف��ي��ه��ا فاز 
)ب����اي����دن( ف��ق��ط ب��ن��ظ��ر الإع�����ام 
هزمية!  ب������اأي  اأق������ر  ل  امل�������س���ل���ل. 
ال���ط���ري���ق ط���وي���ل اأم����ام����ن����ا. هذه 

النتخابات مزّورة!.
التغريدة بعد دقائق  وجاءت هذه 

•• اأربيل-وكاالت

بعد مقتل ثاثة من حر�س احلدود الإيراين يف ا�ستباكات 
مع م�سلحني جمهولني يف حمافظة اأذربيجان الغربية، 
اأعلنت القوات الربية للحر�س الثوري الإيراين ق�سفها 

مناطق حدودية يف اإقليم كرد�ستان العراق باملدفعية.
�سيد  حمزة  قاعدة  يف  العامة  العاقات  دائ��رة  واأعلنت 
ال�سهداء التابعة للحر�س الثوري الإيراين، يف بيان اأنها 
ا�ستهدفت بنريان املدفعية مواقع من اأ�سمتها اجلماعات 
لإي����ران.  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سمالية  احل����دود  ع��رب  الإره��اب��ي��ة 
وبح�سب البيان، ت�سبب الق�سف يف خ�سائر فادحة لهذه 

اجلماعات.
بني  اجل��م��ع��ة،  ان��دل��ع��ت،  ا�ستباكات  بعد  الق�سف  وج���اء 
ع��ن��ا���س��ر ح���ر����س احل�����دود الإي�������راين م���ن ك��ت��ي��ب��ة تكور 

وم�سلحني  الغربية  اأذرب��ي��ج��ان  حمافظة  يف  احل��دودي��ة 
التنظيمات  لأحد  ينتمون  اأنهم  املرجح  من  جمهولني، 

الكردية الإيرانية امل�سلحة.
 13:50 ال�ساعة  وق��ع قرابة  ال��ذي  ال�ستباك  ه��ذا  ويف 
القوات  من  ثاثة  ُقتل  اجلمعة،  يوم  املحلي  بالتوقيت 
واملازم  اآرا،  الثاين م�سلم جهان  املازم  الإيرانية وهم 
بينما  ك��رام��ات،  ك��ام��ران  ال��ث��اين مالك ط��اه��ر، واملجند 

ُجرح اثنان اآخران.
وزعم احلر�س الثوري الإيراين، يف البيان الذي اأ�سدره 
وا�سع  نطاق  على  النار  اإط��اق  تبادل  ب�سبب  اأن��ه  اأم�س، 
امل�سادة  امل�سلحة  بالعنا�سر  حلقت  املحلية،  القوات  بني 

للثورة خ�سائر فادحة، ح�سب تعبريه.
منظمة  اأو  ح��زب  اأو  جماعة  اأي  تعلن  مل  الآن،  وح��ت��ى 

م�سوؤوليتها عن العملية.

للرئي�س  اإىل ح�سد موؤيد  من�سما 
ح��ت��ى ب��ع��د خ�����س��ارت��ه، ف��ي��م��ا �سمي 
واقعة  تعد  التي  ترامب،  مليونية 

نادرة على الوليات املتحدة.
نقدية  اأوراق����ا  ي��وزع  جون�سون  ان 
ترامب،  م��ي��ان��ي��ا  ����س���ورة  حت��م��ل 
وق�����������ال ل�������س���ح���ي���ف���ة غ�������اردي�������ان 
هذه  رائعة؟  األي�ست  الربيطانية: 

�سيدتي الأوىل.
هذا  ي��ن��ت��ه��ي  اأن  اأري�����د  واأ�����س����اف: 
الكابو�س. مل اأمن منذ النتخابات 
دونالد  اأن  ب�سبب  ح��زي��ن  لأن��ن��ي 
رغم  لكن  رئي�سنا.  لي�س  ت��رام��ب 

ذلك �سيكون رئي�سنا.
لهجة  ا�ستعار  جون�سون  اأن  وب��دا 
الأم��ريك��ي يف  الرئي�س  وم��ف��ردات 
الأيام  خال  وتغريداته  اأحاديثه 
امل��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ت��ل��ت الإع�����ان عن 
اأن��ه هو ومن  ف��وز بايدن، كما ب��دا 
م��ا���س��ون يف ط��ري��ق ترامب  م��ع��ه 

حتى النهاية.
وع��ل��ى ال��ن��ه��ج ذات����ه ي�����س��ري جريي 
غارديان  اإىل  حت���دث  ال���ذي  ب���اب، 
الافتات  م����ن  ب���ح���ر  اأم�������ام  م����ن 
قائا:  ترامب،  �سور  التي حتمل 

اأمريكا جميلة. اأمريكا عادت.
)تفا�سيل اخرى �س11(

اأن  فيها  �سبقتها جاء  تغريدة  من 
النتخابات مزّورة. �سوف نفوز!.

ويقول م�ساعدو ترامب اإنه ي�ستعد 
الرغم  على  ثانية  رئا�سية  لولية 
فوز  تظهر  الفرز  عمليات  اأن  من 

بايدن.
بالهزمية  الع������رتاف  وب��رف�����س��ه 
النتخابات  ن��زاه��ة  يف  والت�سكيك 

الرئي�س  جن����ح  اأدل��������ة،  دون  م����ن 
الأمريكي دونالد ترامب يف اإلهاب 
جتمعوا  ال��ذي��ن  اأن�����س��اره،  م�ساعر 
ب��اأع��داد كبرية يف اأم��اك��ن ع��دة من 

الوليات املتحدة.
بالعا�سمة  احل���ري���ة  ���س��اح��ة  ويف 
ك��ث��ريون واثقون  ب���دا  وا���س��ن��ط��ن، 
يف  ���س��ي�����س��ت��م��ر  ت�����رام�����ب  اأن  م�����ن 

املتحدة،  للوليات  رئي�سا  من�سبه 
تفوق  اإىل  ت�سري  النتائج  اأن  رغ��م 
الذي  ب��اي��دن،  ج��و  ملناف�سه  ك��ب��ري 
بداأ ي�ستعد بالفعل لدخول البيت 

الأبي�س.
وم��ن بني ه��وؤلء كريغ جون�سون، 
�ساعة من   14 �سيارته  ق��اد  ال��ذي 
لرتامب،  دعمه  ليظهر  ف��ل��وري��دا 
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�ص 18

 برنامج ال�شيخة فاطمة للتطوع يد�شن 
مبادرة التوعية ال�شحية يف ال�شواطئ 

اأخبار الإمارات

هذا ن�شيب الإجنليز من 
يوبيل اإليزابيث الثانية

عربي ودويل

اأبطال اأوملبيون يع�شكرون يف دبي 
ا�شتعدادا لـ »طوكيو 2020«

الفجر الريا�شي

حممد بن زايد يعزي هاتفيا ملك البحرين بوفاة الأمري خليفة بن �سلمان
•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  اأج��رى �ساحب 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  جالة  باأخيه  هاتفيا  ات�سال 

خليفة عاهل مملكة البحرين ال�سقيقة.
واأعرب �سموه خال الت�سال الهاتفي عن �سادق تعازيه 

وخ��ال�����س م��وا���س��ات��ه جل��ال��ة امل��ل��ك ح��م��د ب��ن عي�سى اآل 
خليفة بوفاة الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رحمه 
بوا�سع  الفقيد  يتغمد  اأن  وج��ل  ع��ز  امل��وىل  �سائا  اهلل.. 
يلهم  واأن  ج��ن��ات��ه،  ف�سيح  وي�����س��ك��ن��ه  وم��غ��ف��رت��ه  رح��م��ت��ه 
واأعرب  وال�سلوان.  ال�سرب  ال��ك��رام  خليفة  واآل  جالته 
ال�سمو  ل�ساحب  وتقديره  �سكره  عن  البحريني  العاهل 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان على �سادق م�ساعره.

ع�سرات القتلى بهجوم م�سلح يف بني �سنقول

اأبي اأحمد: ن�ستطيع حتقيق اأهداف العملية الع�سكرية بتيغراي مبفردنا
•• اأدي�س اأبابا- وكاالت

على  �سخ�سا   34 م�سّلحون  قتل 
الأق���ل يف ه��ج��وم م���روع ا�ستهدف 
اإثيوبيا،  غ���رب  يف  رك����اب  ح��اف��ل��ة 
امل��ن��ط��ق��ة ال���ت���ي ���س��ه��دت م���وؤخ���را 
���س��ل�����س��ل��ة ه���ج���م���ات دام����ي����ة �سد 
م��دن��ي��ني، وف����ق م���ا اأف������ادت جلنة 

حقوق الإن�سان الوطنية الأحد.
اإن  ب����ي����ان  يف  ال���ل���ج���ن���ة  وق�����ال�����ت 
اأن  اإىل  ت�سري  حاليا  ال��ت��ق��دي��رات 
�سخ�سا،   34 يبلغ  ال�سحايا  عدد 
ويرّجح باأن يرتفع جّراء الهجوم 
الذي وقع ليل ال�سبت يف منطقة 
القريبة  ق���م���از،   - ���س��ن��ق��ول  ب��ن��ي 
م��ن ح���دود ال�����س��ودان وت�����س��م �سد 

النه�سة ال�سرتاتيجي.
وي��اأت��ي ال��ه��ج��وم يف وق��ت تخو�س 
معارك  امل�����س��ل��ح��ة  ال����ق����وات  ف���ي���ه 
�سرق  �سمايل  تيغراي  اإقليم  �سد 
ي��ن��ذر بانفات  ال���ب���اد، وه���و م���ا 

الأو�ساع يف مناطق اأخرى.

ت���ف���ك���ي���ك خ��ل��ي��ة 
نينوى يف  اإره���اب���ي���ة 

•• بغداد-وكاالت

اأع��ل��ن ج��ه��از الأم����ن ال��وط��ن��ي يف 
العراق اأم�س الأحد تفكيك خلية 
نائمة موؤلفة من 15 اإرهابياً يف 

نينوي، 400 كم �سمال بغداد.
وق���ال الأم����ن ال��وط��ن��ي ، يف بيان 
الأنباء  وك��ال��ة  اأوردت�����ه  �سحفي  
العراقية)واع(،اإن مفارزه متكنت 
تفكيك  م��ن  نينوى  حمافظة  يف 
من  موؤلفة  نائمة  اإرهابية  خلية 
اأحياء  يف  متوزعني  اإرهابياً   15
امل���ح���اف���ظ���ة بعد  خم���ت���ل���ف���ة م�����ن 
والقب�س  حت��رك��ات��ه��م  م���راق���ب���ة 

عليهم وفق مذكرات ق�سائية.
اأقوالهم  ت��دوي��ن  اأن��ه متَّ  واأو���س��ح 
بالتخطيط  واع��رتف��وا  اأ���س��ول��ي��اً 
متفرقة  تعر�سية  هجمات  ل�سن 
ل���زع���زع���ة ال����س���ت���ق���رار الأم���ن���ي 

ولثبات الوجود.
��ت اإح��ال��ت��ه��م اإىل  واأ���س��اف اأن���ه متَّ
املخت�سة  ال���ق���ان���ون���ي���ة  اجل����ه����ات 
لت����خ����اذ الإج������������راءات ال���ازم���ة 

بحقهم.

قواتها  نقل  توا�سل  رو�سيا 
اأرمينيا اإىل  ال�سالم  حلفظ 

•• مو�شكو-وكاالت

نفذ طريان النقل التابع للجي�س 
ال�����رو������س�����ي م�����ا ل ي����ق����ل ع�����ن 7 
الأحد،  اإىل  ال�سبت  ليلة  رحات، 
اأرمينيا لتقل دفعات جديدة  اإىل 
ومعدات  �سام  حفظ  ق��وات  م��ن 

اإىل هناك.
وذكرت قناة رو�سيا اليوم، نقًا عن 
موقع  Flightradar24، املتخ�س�س 
يف م��ت��اب��ع��ة ح���رك���ة ال���ط���ريان يف 
ال��ع��امل ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة، اأن 
رح����ات 5 ط���ائ���رات ث��ق��ي��ل��ة من 
من  وط��ائ��رت��ني  اإيل76-  ط���راز 
مت  رو�����س����ان  اأن124-  ط������راز 
م�ساء  ما بني  الفرتة  ر�سدها يف 
ال�سبت وحتى منت�سف نهار اأم�س 

الأحد.
كل  حلقت  فقد  امل��وق��ع  وبح�سب 
ال��ط��ائ��رات امل��ذك��ورة ع��رب اأجواء 
مطار  يف  وه���ب���ط���ت  اأذرب����ي����ج����ان 
الأرمنية  بالعا�سمة  اإي��ري��ب��وين 
ي���ري���ف���ان، ل��ت��ع��ود ب��ع��د ذل����ك اإىل 

رو�سيا.

•• اخلرطوم-وكاالت

التقى رئي�س جمل�س ال�سيادة النتقايل ال�سوداين عبد 
الأحد،  اأم�س  الثورية،  اجلبهة  ق��ادة  الربهان  الفتاح 

وبحث معهم �سبل تطبيق اتفاق جوبا لل�سام.
املوِقعة على  امل�سلحة  ال�سودانية  وكان قادة احلركات 
اتفاق جوبا قد و�سلوا اإىل اخلرطوم، الأحد، متهيدا 

لنخراطهم يف م�ستويات ال�سلطة.
و�سهدت اخلرطوم انت�سارا اأمنيا كثيفا لتاأمني و�سول 
و�سط  احل��ري��ة،  �ساحة  اإىل  وانتقالهم  ال��ق��ادة  ه���وؤلء 
�سعبية ل�ستقبالهم.  تقام احتفالت  العا�سمة، حيث 
ر�سمية  اإج���ازة  ال��ي��وم  ال�سودانية  ال�سلطات  واأع��ل��ن��ت 

لل�سام يف اأنحاء الباد.
وخ���ال م��وؤمت��ر �سحفي يف اخل��رط��وم، ق��ال الأمني 
اإن  مناوي،  اأرك��و  مني  ال�سودان  العام حلركة حترير 

اتفاق جوبا  تطبيق  اأج��ل  تعمل من  الثورية  اجلبهة 
على اأر�س الواقع.

ال��ث��وري��ة يف  اأ���س��ار رئي�س اجلبهة  اأخ���رى،  وم��ن جهة 
�ستتحمل  اجلبهة  اأن  اإىل  اإدري�����س،  ال��ه��ادي  ال�سودان 
لتح�سني  النتقالية  احلكومة  مع  امل�سوؤولية  اأع��ب��اء 

الو�سع املعي�سي يف الباد.
اأننا  تعني  ال�سودان  اإىل  اأن عودتهم  اإدري�����س  واأ���س��اف 

اأ�سبحنا جزءا من احلكومة النتقالية.
اأوىل اخلطوات  اإىل  اإ�سارة  القادة  ه��وؤلء  ع��ودة  وتعد 
احلكومة  م��ع  ال�سام  ات��ف��اق  تنفيذ  نحو  الرئي�سية 
منذ  امل�ستمرة  الأهلية  احل��رب  اإنهاء  بهدف  املركزية 

عقود يف الباد.
ال�سودانية  ال��ث��وري��ة  اجلبهة  ب��ق��ادة  ال��ربه��ان  ورح��ب 
من  و�سولهم  ل��دى  �سام  و�سناع  �سركاء  بو�سفهم 

جنوب ال�سودان.

بني الدعاوى الق�سائية وال�سلوات:
نهاية عهد ترامب الرتاجيدية - الكوميدية!

•• الفجر -كلري ليفن�شون –ترجمة خرية ال�شيباين

بايدن  جو  ف��وز  اإن  اإن  �سي  اأعلنت  عندما  نوفمرب،  من  ال�سابع  ال�سبت، 
بولية بن�سلفانيا، وبالتايل برئا�سة الوليات املتحدة، كان دونالد ترامب 
يلعب الغولف يف فرجينيا، وكان حماميه رودي جولياين يعقد موؤمترا 
�سحفيا يف موقف �سيارات يف منطقة �سناعية يف فيادلفيا، بني متجر 

للجن�س وحمرقة جثث.                       )التفا�سيل �س 10(

ل����ن����دن: م��وق��ف��ن��ا ث��اب��ت 
ب��ري��ك�����س��ت   حم����ادث����ات  يف 

•• بروك�شل-اأ ف ب

ديفيد  الربيطاين  املفاو�س  اأك��د 
لن  ب������اده  اأن  اأم���������س  ف���رو����س���ت 
حمادثاتها  خال  موقفها  تبّدل 
الرامية للتو�سل اإىل اتفاق ب�ساأن 
م���رح���ل���ة م����ا ب���ع���د ب��ري��ك�����س��ت مع 

الحتاد الأوروبي.
وق���ال ع��رب ت��وي��رت ل���دى و�سوله 
اإىل بروك�سل حيث تنطلق اجلولة 
الأخرية من املحادثات نعمل على 
التفاق  لكن  اتفاق،  اإىل  التو�سل 
املتوافق  ذاك  هو  املمكن  الوحيد 
مع �سيادتنا والذي يعيد �سيطرتنا 
ومياهنا.  وجتارتنا  قوانينا  على 
ه��ك��ذا ك���ان م��وق��ف��ن��ا ال��ث��اب��ت منذ 

البداية ولن نبّدله.
وق�������ال ف����رو�����س����ت اإن�������ه ون���ظ���ريه 
بارنييه  م���ي�������س���ال  الأوروب��������������ي 
�سي�ستاأنفان مفاو�ساتهما املبا�سرة 

الأحد.

هذا وقال رئي�س الوزراء الإثيوبي، 
اأب������ي اأح����م����د، اأم���������س الأح��������د، اإن 
اأهداف  ق��ادرة على حتقيق  ب��اده 
ع��م��ل��ي��ت��ه��ا ال��ع�����س��ك��ري��ة يف ولي���ة 

تيغراي املتمردة بنف�سها.
واأ����س���در اأب���ي اأح��م��د ال��ب��ي��ان على 
ت��وي��رت ب��ع��د ���س��اع��ات م���ن اإع���ان 
املتمردة  ت���ي���غ���راي  ق������وات  ق���ائ���د 
دبر�سيون جرباميكائيل اأن قواته 

تقاتل قوات من اإريرتيا املجاورة، 
بالإ�سافة اإىل القوات الإثيوبية.

عمليتنا  اأن  اأح��م��د  اأب���ي  واأ����س���اف 
لفر�س �سيادة القانون يف تيغراي 
اإثيوبيا  ج��ي��دة..  ب�����س��ورة  ت��ت��ق��دم 
���س��ت��ن��ت�����س��ر و����س���ي�������س���ود ال����ع����دل. 
يرتكبون  الذين  اأول��ئ��ك  اأن  واأك��د 
وال�سام  الإن�سانية  �سد  ج��رائ��م 

�سيتحملون امل�سوؤولية.

اثيوبيون يفرون من مناطق القتال يف تيغراي  )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 126,916 فح�سًا ك�سفت عن 1,210 اإ�سابات

»ال�سحة« تعلن �سفاء691 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  خطة  مع  متا�سياً 
وزيادة نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر 
وح�سر احلالت امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد 
اإجراءها  ال��وزارة  اأعلنت  وعزلهم،  لهم  واملخالطني   19
والع�سرين  الأرب���ع  خ��ال  ج��دي��دا  فح�سا   126،916
ال�ساعة املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام 
تكثيف  و�ساهم   . الطبي  الفح�س  تقنيات  واأح��دث  اأف�سل 

نطاق  وتو�سيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج����راءات 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،210 
امل�ستجد من  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ة ج��دي��دة  ح����الت 
وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات 
للرعاية ال�سحية الازمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت 
ال��وزارة عن وفاة  اأعلنت  150،345 حالة. كما  امل�سجلة 
ت��داع��ي��ات الإ���س��اب��ة بفريو�س  اث��ن��ني وذل���ك م��ن  م�سابني 
الدولة  يف  ال��وف��ي��ات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�ستجد،  ك��ورون��ا 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  واأع��رب��ت   . حالة   530

املتوفني،  ل��ذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن 
ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد 
املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 
و�سامة  ل�سحة  �سماناً  الجتماعي  بالتباعد  والل��ت��زام 
691 حالة  ال������وزارة ع���ن ���س��ف��اء  اأع��ل��ن��ت  اجل��م��ي��ع . ك��م��ا 
جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا امل�ستجد /كوفيد19-/ 
الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأع��را���س  من  التام  وتعافيها 
يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  الازمة  ال�سحية 

جمموع حالت ال�سفاء 143،252 حالة.

بلدية عجمان تنفذ مبادرة »عرقوبنا نظيف« لتعزيز الوعي البيئي
•• عجمان-وام:

نفذت اإدارة البيئة وتنميتها بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان مبادرة "عرقوبنا نظيف" يف �سارعي ال�سيخ عمار 
املناطق  مرتادي  وتوعية  لاإمارة  اجلمالية  ال�سورة  على  للمحافظة  املارينا،  ومنطقة  را�سد  بن  حممد  وال�سيخ 
باأهمية نظافة الأماكن للحفاظ على �سحة و�سامة اجلميع. واأكد املهند�س خالد معني احلو�سني اأن املبادرة تعد 
احدى املبادرات البيئية وحمات النظافة التي تطلقها الدائرة بتوجيه مبا�سر من ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
رئي�س دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ومبتابعة من �سعادة عبدالرحمن النعيمي املدير العام، لارتقاء بالإمارة 

لتكون احدى اأهم املدن اخل�سراء والتي ينعم �سكانها وزوارها باأجواء نقية و�سحية واآمنة.
واأو�سح اأن الدائرة تلم�س الوعي املتجذر يف نفو�س كافة فئات املجتمع والرغبة يف التعاون لإمتام املبادرات البيئية 
والعمل على جناحها حيث ي�سارع املتطوعون للم�ساركة حفاظاً على البيئة، مبيناً اأن ف�سل ال�ستاء ي�سهد اقباًل لفتاً 

وكبرياً على املناطق املفتوحة مما ي�ستوجب املحافظة الدائمة على نظافتها ون�سر �سيا�سة الوعي اليجابي.
املتنزهني يف  واأف��راد املجتمع من  الإم��ارة  الدائرة ومن خمتلف مناطق  املتطوعني يف  املبادرة عدد من  و�سارك يف 

مناطق الرب بعجمان والذين التزموا بكافة الجراءات الوقائية يف ظل جائحة كوفيد 19.

جمل�س الوزراء يعتمد تغيريات رئي�سية يف منح الإقامة الذهبية للمقيمني تبداأ من مطلع دي�سمرب املقبل

حممد بن را�سد: مواهب الإمارات نريدها اأن تبقى وت�ستمر معنا يف م�سرية التنمية والإجنازات

•• دبي - وام:

اأعلن جمل�س الوزراء عن اعتماد تغيريات رئي�سية يف منح الإقامة الذهبية 
الأمد  الإقامة طويلة  تاأ�سرية  مل�ستحقي  للمقيمني، وت�سمني فئات جديدة 
املقبل. دي�سمرب  ابتداء من مطلع  وذلك  �سنوات  الذهبية" لع�سر  "الإقامة 
جاء ذلك خال تغريدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي – رعاه اهلل – اأعلن 
ملدة  للمقيمني..  الذهبية  الإق��ام��ة  منح  )ال��ي��وم(  اعتمدنا   " خالها  م��ن 
الدكتوراة،  �سهادات  على  احلا�سلني  جميع   : التالية  للفئات  10�سنوات 
واللكرتونيات  الكمبيوتر  هند�سة  جم��الت  يف  املهند�سني  الأط��ب��اء،  كافة 
املعتمدة  اجلامعات  متفوقي  احليوية،  والتكنولوجيا  والكهرباء  والربجمة 

بالدولة مبعدل 3.8 واأكرث".

�سهادات  على  للحا�سلني  الذهبية  الإق��ام��ة  منح  �سيتم   " �سموه  ق��ال  كما 
الأوبئة  علم  اأو  ال�سخمة  البيانات  اأو  الإ�سطناعي  ال��ذك��اء  يف  تخ�س�سية 
اأ�سرهم  م��ع  ال��دول��ة  يف  العامة  الثانوية  لأوائ���ل  بالإ�سافة  وال��ف��ريو���س��ات.. 
تبقى  اأن  نريدها  وامل��واه��ب  والعقول   .. دفعات  �ستتبعها  اأوىل  دفعة  ه��ذه   ..

وت�ستمر معنا يف م�سرية التنمية والإجنازات".
اإط��ار جهود حكومة الإم��ارات خللق بيئة جاذبة وم�سجعة  تاأتي اخلطوة يف 
على منو وجناح الأعمال للم�ستثمرين واملبدعني ورجال الأعمال واملوهوبني، 
واملواهب  العقول  اأ���س��ح��اب  وا�ستقطاب  الق��ت�����س��ادي  والنمو  التنوع  ودع���م 

ال�ستثنائية ليكونوا �سركاء دائمني يف م�سرية التنمية يف دولة الإمارات.
والعقول  امل��واه��ب  واأ���س��ح��اب  اخل����رباء  ا�ستقطاب  ال��ت��ع��دي��ات  وت�ستهدف 
الدكتوراه  �سهادات  حاملي  الفئات  وت�سم  الذهبية،  الإقامة  على  للح�سول 
يف  واملهند�سني  الأط��ب��اء  وجميع  امل��ه��ارات  واأ���س��ح��اب  التخ�س�سات،  كافة  يف 

جمالت الكمبيوتر والربجمة واللكرتونيات والتكنولوجيا احليوية وعلم 
الفريو�سات والأوبئة.

تراكمي  م��ع��دل  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل��ني  ال��ذه��ب��ي��ة جميع  الإق���ام���ة  ت�ستهدف  ك��م��ا 
بكالوريو�س  املعتمدة، واحلا�سلني على  3،8 وما فوق من اجلامعات  يفوق 
الكمبيوتر  هند�سة  تخ�س�سات  يف  بها  معرتف  جامعات  من  ماج�ستري  اأو 
والذكاء  احل��ي��وي��ة،  والتكنولوجيا  وال��ك��ه��رب��اء  وال��ربجم��ة  والل��ك��رتون��ي��ات 
جانب  اإىل  والفريو�سات،  الأوبئة  اأوعلم  ال�سخمة  البيانات  اأو  ال�سطناعي 
اأوائل الثانوية العامة واأ�سرهم، حيث ميكن لاأفراد ال�ستفادة من مميزات 
التخ�س�سية  املواهب  لأ�سحاب  متنح  الذهبية  الإق��ام��ة  اأن  يذكر  الإق��ام��ة. 
وعلماء  ومتخ�س�سني  اأط��ب��اء  م��ن  واملعرفة  العلوم  جم��الت  يف  والباحثني 
وخمرتعني ومبدعني وطلبة، وتهدف �سمن اأهدافها اإىل خلق بيئة م�سجعة 

على ال�ستثمار والإبداع.

التخ�س�سات وجميع الأطباء واملهند�سني يف تخ�س�سات هند�سة الكمبيوتر  كافة  يف  الدكتوراه  �سهادة  حاملي  من  للمقيمني  ذهبية  • اإقامة 
واللكرتونيات والربجمة والكهرباء والتكنولوجيا احليوية

على معدل تراكمي 3.8 واأكرث يف اجلامعات املعتمدة يف الدولة واحلا�سلني  املتفوقني  من  للمقيمني  ذهبية  • اإقامة 
• اإقامة ذهبية للمقيمني من احلا�سلني على البكالوريو�س اأو املاج�ستري يف الذكاء ال�سطناعي اأو البيانات ال�سخمة اأوعلم الأوبئة والفريو�سات

ذهبية لأوائل الثانوية العامة يف الدولة مع اأ�سرهم • اإقامة 

ا�ستقبل رئي�س اأرمينيا وبحث معه عالقات التعاون و الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك

حممد بن زايد يوؤكد دعم الإمارات اتفاق وقف اإطالق النار بني اأرمينيا واأذربيجان

العاملي  ك����ورون����ا  ج��ائ��ح��ة  حت����دي 
واإم����ك����ان����ات ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون بني 
.. وتطرقا  ال�ساأن  البلدين يف هذا 
الأح���داث يف منطقة  تطورات  اإىل 

و�سط اآ�سيا و القوقاز.

ال�سيف خمتلف  الرئي�س  و  �سموه 
البلدين  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ج���وان���ب 
و  القت�سادية  و  التنموية  خا�سة 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي ت��خ��دم عملية 
التنمية يف دولة الإمارات واأرمينيا 

النار  اإط��اق  اتفاق وقف  يكون  اأن 
ال�سديقني  البلدين  بني  ال�سامل 
ل���دول���ة الإم�������ارات .. خ��ط��وة نحو 
يطوي  م�����س��ت��ق��ر  و  دائ�������م  �����س����ام 
اأ�س�س  �سفحة هذا ال�سراع و يعزز 

دولة الإمارات .. ونقل اإليه ت�حيات 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
حفظه اهلل ومتنياته لبلده العريق 
ا�ستعر�س  و  وازده������ار.  ت��ق��دم  ك��ل 

واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ال�سدد  ه��ذا  اآل نهيان يف  زاي��د  بن 
العربية  الإم�������ارات  دع���م  دول����ة   ..
النار  اإط���اق  وق��ف  ات��ف��اق  املتحدة 
متمنيا   .. واأذربيجان  اأرمينيا  بني 

وحتقق تطلعاتهما امل�سرتكة.
وج����ه����ات  اجل�����ان�����ب�����ان  ت������ب������ادل  و 
و  الق�سايا  م��ن  ع��دد  ح��ول  النظر 
املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك 
البلدين يف مواجهة  �سملت جهود 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة ف��خ��ام��ة اأرم���ني 
جمهورية  رئ��ي�����س  ���س��ارك��ي�����س��ي��ان 
اأرم��ي��ن��ي��ا ال���ذي ي��ق��وم ب��زي��ارة عمل 

للدولة.
وب��ح��ث ���س��م��وه و ال��رئ��ي�����س اأرم���ني 
الذي  اللقاء  خ��ال   - �ساركي�سيان 
بح�سور  ال�ساطئ  ق�سر  يف  ج��رى 
اآل  زاي��د  ب��ن  طحنون  ال�سيخ  �سمو 
الوطني  الأم����ن  م�ست�سار  ن��ه��ي��ان 
و  ال��ت��ع��اون  و  ال�سداقة  - ع��اق��ات 
امل�سالح  يحقق  مب��ا  تنميتها  �سبل 
 .. و�سعبيهما  للبلدين  امل��ت��ب��ادل��ة 
الق�سايا  م���ن  ع����دد  اإىل  اإ����س���اف���ة 
الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية 

امل�سرتك.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ورح�����ب 
حممد بن زايد اآل نهيان يف بداية 
اإىل  اأرمينيا  رئي�س  ب��زي��ارة  اللقاء 

ال�ستقرار يف منطقة القوقاز.
م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب ف��خ��ام��ة رئي�س 
اأرمينيا عن �سكره ل�ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
و  البلدين  ب��ني  ال��ع��اق��ات  لدعمه 
الرتقاء بها على امل�ستويات كافة .. 
موؤكدا حر�سه على تعزيز عاقات 
اأرم��ي��ن��ي��ا و دول���ة الإم�����ارات و التي 
ت�سهد تطورا يف خمتلف املجالت.

ك����م����ا اأع������������رب ف����خ����ام����ة اأرم��������ني 
ت��ق��دي��ره للدور  ���س��ارك��ي�����س��ي��ان ع��ن 
ال���ذي ت��ق��وم ب��ه دول���ة الإم�����ارات يف 
ال���ع���ون ملختلف  و  ال���دع���م  ت��ق��دمي 
ال����دول و ال�����س��ع��وب خ��ا���س��ة خال 
ان���ت�������س���ار ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا حول 

العامل.
ح�����س��ر ال��ل��ق��اء .. م��ع��ايل ع��ل��ي بن 
حماد ال�سام�سي نائب الأمني العام 
الوطني  لاأمن  الأعلى  للمجل�س 
املزروعي  م��ب��ارك  حممد  و���س��ع��ادة 
 .. اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  وكيل 
اإىل الوفد املرافق لفخامة  اإ�سافة 

رئي�س اأرمينيا.

 برنامج ال�سيخة فاطمة للتطوع يد�سن مبادرة التوعية ال�سحية يف ال�سواطئ«
•• اأبوظبي -وام: 

اأطلق برنامج ال�سيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع مبادرة التوعية ال�سحية 
ال�سواطئ  م��رت��ادي  وتثقيف  ال��وع��ي  ن�سر  ال�����س��واط��ئ  بهدف  يف  التطوعية 
�سحيا حتت �سعار »ل ت�سلون هم«، وذلك باإ�سراف  اأطباء الإمارات وم�ساركة 
ال�سحي،  والتثقيف  للتوعية  الإم����ارات  �سفراء  م��ن  ال�سحيني  املتطوعني 
امليداين  ال�سحي  التثقيف  بتكنولوجيا  م��زودة  متنقلة  حافات   با�ستخدام 

والإفرتا�سي. 
الأحياء  يف  التطوعية  ال�سحية  التوعية  حلمات  ا�ستكمال  امل��ب��ادرة  ت��اأت��ي 
ال�سكنية واملوؤ�س�سات  والتجمعات التجارية التي حققت جناحا كبريا يف زيادة 
الوعي املجتمعي واملوؤ�س�سي باأهم الأمرا�س  واأف�سل �سبل العاج والوقاية ، 
مببادرة م�سرتكة من مبادرة زايد العطاء، والحتاد الن�سائي العام،  ودائرة 
اأبوظبي للتطوع، وعيادة  اأبوظبي، ومركز  البلديات والنقل، وبلدية مدينة 
�سحة املجتمع  املتحركة، وجمعية اإمارات العطاء، يف منوذج للعمل امل�سرتك 
وموؤ�س�سات  اخلا�س  والقطاع  واملحلية  بالدولة،  الإحت��ادي��ة  املوؤ�س�سات  بني 
املجتمع املدين والأهلية غري الربحية، لتبني مبادرات ت�ساهم  ب�سكل فاعل 

يف تعزيز ال�سحة املجتمعية والعمالية واملوؤ�س�سية. 

وقالت �سعادة نورة خليفة ال�سويدي الأمينة العامة لاحتاد الن�سائي العام اإن 
برنامج ال�سيخة فاطمة بنت  مبارك للتطوع اأطلق مبادرة الإمارات للتوعية 
ال�سحية التطوعية، بهدف ا�ستقطاب اخلرباء من  الكوادر ال�سحية من خط 
يف  ال�سحي  التطوع  من  ومتكينهم  وتاأهيلهم  ودوليا،  حمليا  الأول  الدفاع 
اإمارات الدولة خلدمة خمتلف فئات املجتمع ورد اجلميل للوطن،   خمتلف 
من خال تبني حزمة من  املبادرات ال�سحية التطوعية التي ت�سهم يف زيادة 
واأف�سل �سبل  الوقاية والعاج، وبالأخ�س  الأمرا�س  باأهم  الوعي املجتمعي 
الوبائية واملزمنة، اإ�سافة اإىل تبني اأفكار وم�ساريع مبتكرة مبجال  التوعية 
والتثقيف ال�سحي، ت�ساهم يف م�ساندة اجلهود الر�سمية يف احلد من انت�سار 
مر�س فريو�س  كورونا، وزيادة الوعي املجتمعي بطرق الوقاية والعاج من 

الأمرا�س الوبائية واملزمنة. 
والوعي  ال�سحي  التثقيف  م�ستوى  رف��ع  اإيل  تهدف  امل��ب��ادرة  اأن  واأو���س��ح��ت 
مبتطلبات واإجراءات  ال�سامة وحماية ال�سحة العامة ملرتادي ال�ساطئ من 
الأخطار املتوقعة الناجتة عن الت�سرفات غري  ال�سحيحة، مع الرتكيز على 

�سامة الأطفال وكبار ال�سن. 
واأ�سارت اإىل اأن احلملة ركزت على الوقاية من الأمرا�س وتقدمي الر�سادات 
الكمامات  بارتداء  والإلتزام  الجتماعي  التباعد  وتعزيز  مفاهيم  ال�سحية 

والقفازات قبل دخول ال�سواطئ واأثناء التواجد  بها، واحلر�س على اتخاذ كل 
التدابري الوقائية التي ت�سمن احلفاظ على �سحة و�سامة جميع  مرتادي 

ال�سواطئ. 
واأكدت ال�سويدي اأن الفرق الطبية التطوعية �ستوا�سل خدماتها التوعوية 
ميدانيا من خال العيادات  التوعوية املتنقلة وافرتا�سيا عن طريق تقنيات 
م�ستلزمات  اإىل  توزيع  اإ���س��اف��ة   ، بعد  ع��ن  الف��رتا���س��ي��ة  ال�سحية  التوعية 
ا�ستخدام  كيفية  على  املجتمع  فئات  خمتلف  وتدريب  ال�سخ�سية  احلماية 

الكمامات  واآلية التخل�س الآمن منها. 
املديرة  ال��ع��ط��اء  زاي���د  م��ب��ادرة  م��دي��رة  العجمي  ال��ع��ن��ود  ق��ال��ت  م��ن جهتها، 
املبادرة  اإن   ، ال�سابة  التطوعية  ال��ق��ي��ادات  الإماراتية  لربنامج  التنفيذية 
تهدف اإىل ت�سجيع املواطنني واملقيمني على اتباع اأمناط  حياة �سحية وزيادة 
والبتعاد  ال�سحي  الغذاء  وتناول  البدين،  الن�ساط  باأهمية ممار�سة  وعيهم 
اأمناط  لتبني  املجتمع  اأف��راد  ق��درات  وبناء   ، ال�سحية  غري  عن  ال�سلوكيات 
املزمنة  الأمرا�س  على  لل�سيطرة  املهارات  الازمة  واإك�سابهم  �سحية  حياة 
اأنه  اإىل  الدهون وغريها..  م�سرية  ن�سبة  الدم، وارتفاع  خا�سة زيادة �سغط 
يتم تنفيذها يف خمتلف ال�سواطئ يف اإمارة اأبوظبي وتنفذ بعدة لغات و�سط 
من  الوقاية  عن  عمل  وور���س  حما�سرات  وتت�سمن  وقائية  تدابري  �سحية 

الإ�سابة بفريو�س »كورونا«،  وطرق انتقال العدوى، وكيفية حماية اأنف�سهم، 
الإر�سادات  م��ن  امل�����س��اب،  وغريها  ال�سخ�س  على  تظهر  ال��ت��ي  والأع���را����س 

الأخرى. 
وثمنت دور طواقم الأطباء وفرق الكوادر الطبية والفنية عرب تنفيذ مهام 
اإن�سانية ملواجهة جائحة   «كوفيد 19-« .. لفتة اإىل تكرمي »برنامج ال�سيخة 
حملة  يف  م��ن  املتطوعني  الإم�����ارات  لأط��ب��اء  للتطوع«  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 

التوعية ال�سحية التطوعية بدرع التطوع ال�سحي. 
من ناحيتها قالت الدكتورة نورة اآل علي من القيادات الإماراتية التطوعية 
اأطلق مبادرة الإم��ارات للتوعية  اأن برنامج ال�سيخة  فاطمة للتطوع  ال�سابة 
املوؤ�س�سات  ال�سحية  املعتمدة من  املعلومات  ن�سر  بهدف  التطوعية  ال�سحية 
ال�سحية، وتكثيف الوعي يف خمتلف ال�سواطئ حيث بداأت اجلهود امليدانية 
 100 من  اأك��رث  مب�ساركة  امل�ستفيدين  من  الكثري  وتثقيف  بتوعية   فعليا 

متطوع �سحي. 
ال�سواطئ من  ملرتادي  ال�سحي  الوعي  زي��ادة  اإىل  املبادرة  �سعي  اإىل  واأ�سارت 
من  اأك��رث  لتمكني  ال�سحية،  التوعية  جم��ال  يف  فر�س  التطوع  فتح  خ��ال 
100 متطوع �سحي يتم تدريبهم وتزويدهم  بالدعم الازم للقيام بتقدمي 

التثقيف والإر�ساد لأكرث من مليون م�ستفيد. 
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اأخبـار الإمـارات
 كليات التقنية تبداأ احتفالتها بتخريج قادة اجليل الرابع غدا

•• اأبوظبي-وام: 

تنطلق غدا الثاثاء احتفالت كليات التقنية العليا بتخريج دفعتي العام 
 5243 عددهم  الرابع" والبالغ  "قادة  اجليل  من   2020 و   2019

خريجا وخريجة. 
ومتثل هاتان الدفعتان من اخلريجني نتائج خطة "اجليل الرابع" التي 
عملت عليها الكليات منذ العام  الأكادميي 2016 – 2017 للو�سول 
"رواد  اأعمال"  و  متخ�س�سة"  فنية  "قيادات  من  نوعية  خمرجات  اإىل 

لي�ساهموا ككفاءات وطنية يف دعم القت�ساد الوطني. 
و�ستقام الحتفالت افرتا�سيا على مدار اأ�سبوعني �ساملة الفروع ال� 16 
جممع  مدير  ال�سام�سي  عبداللطيف  الدكتور  �سعادة  وتوجه  للكليات.  

كليات التقنية العليا - بهذه املنا�سبة -  بالتهنئة اإىل خريجي دفعتي العام 
الرابع".  اجليل  "قادة  من   2020 و   2019

"اجليل  خطة  وخم��رج��ات  نتائج  اأوىل  ال��ي��وم  حت�سد  الكليات  اإن  وق��ال 
الرابع" والتي تهدف اىل اإعداد  كفاءات قادرة على التعامل مع التحديات 
على  مهارات  بالعتماد  وذل��ك  الوظيفية  فر�سها  و�سناعة  امل�ستقبلية 
الثورة ال�سناعية الرابعة فخريجي دفعتي العامني 2019 و 2020 هم 
"قادة اجليل الرابع"  الذين يتخرجون اليوم بامتياز ويحملون �سهادات 
احرتافية مهنية متخ�س�سة من اجلهات العاملية  املانحة لها اإ�سافة اىل 
�سهاداتهم الأكادميية يف تخ�س�ساتهم من الكليات ليكونوا بذلك قيادات 
فنية يف  تخ�س�ساتهم ولديهم اجلاهزية للعمل واإحداث فرق يف جمالت 
عملهم امل�ستقبلية فال�سهادات  الحرتافية العاملية اأ�سبحت جزء من 98 

عاملية  20  موؤ�س�سة  من  اأك��رث  مع  ب�سراكة  الكليات  برامج  من  املائة  يف 
اأعمال" ممن  "رواد  اأي�سا  اأن��ه من بني اخلريجني  واأ�ساف  لها.   مانحة 
متكنوا من تطوير اأفكارهم وبداأوا تاأ�سي�س  �سركاتهم النا�سئة من املناطق 
احلرة القت�سادية يف الكليات حيث تعد كليات التقنية اأول موؤ�س�سة  تعليم 
عايل بالدولة تعتمد منذ العام 2019 كمناطق حرة اقت�سادية اإبداعية 

بهدف تخريج �سركات  ورواد اأعمال. 
يف  والتطور  التحول  تعك�سان  اجلديدتني  الدفعتني  اأن  ال�سام�سي  وذكر 
30 عاما منحت  اأك��رث من  التي  م�سى عليها  بالكليات  التعليم  م�سرية 
خالها اأكرث من 92 األف موؤهل علمي خلريجيها ومثلت بذلك  رافدا 
يف  الكليات  جنحت  وال��ي��وم  الوطنية  ب��ال��ك��ف��اءات  العمل  ل�سوق  اأ�سا�سيا 
تخريج كوادر تتمتع  املهارات امل�ستقبلية التي تتعامل مبرونة وكفاءة مع 

املتغريات الوظيفية والتي متثل اخليار الأول  ل�سوق العمل. 
ي�سار اإىل اأن الحتفالت تنطلق يوم 17 نوفمرب اجلاري بتخريج طاب 
كليات التقنية على م�ستوى  اإمارة اأبوظبي وعددهم 1215 خريجا ويف 
اإمارة  على  م�ستوى  للطالبات  التقنية  كليات  احتفال  يقام  نوفمرب   19
اأبوظبي والبالغ عددهن 1034 خريجة يف حني يعقد يف 22 نوفمرب 
 1098 وع��دده��م  بدبي  التقنية  كليات  وطالبات  تخريج  طاب  حفل 
خريجا وخريجة ويف 24 نوفمرب يتم الحتفال  بطاب وطالبات كليات 
التقنية بال�سارقة وعددهم 941 خريجا وخريجة ويقام يف 26 نوفمرب 
حفل  تخريج طاب وطالبات كليات راأ�س اخليمة وعددهم 531 خريجا 
التقنية  كليات  وطالبات  طاب  الحتفالت  بتخريج  وتختتم  وخريجة 

بالفجرية وعددهم 424 خريجا وخريجة وذلك يوم 29  نوفمرب. 

يف اإطار الهتمام الذي يوليه حممد بن زايد بدعم اأبطال خط الدفاع الأول:

اإط��الق ب�رن�ام�ج ال�دع�م النف�س�ي للع�ام�لني يف خ�ط ال�دفاع الأول

اختياره  ميكن  وال���ذي  الأم��ام��ي��ة، 
800- ب���خ���ط  الت���������س����ال  ع���ن���د 

الرئي�سي.  HOPE
ال���دع���م  "خط  م�����ب�����ادرة  وك�����ان�����ت 
النف�سي" التي تنفذها وزارة تنمية 
قد  الإم�����ارات،  وموؤ�س�سة  املجتمع 
ات�ساًل   1200 م��ن  اأك���رث  تلقت 
من املواطنني واملقيمني على اأر�س 
الدولة، حلالت بحاجة اإىل تقدمي 
الدعم، والتي تعامل معها اخلرباء 
وامل���ت���ط���وع���ون، منذ  امل��خ��ت�����س��ون 
اإطاق املبادرة حتت مظلة احلملة 
يف  تتطوع"  "الإمارات  ال��وط��ن��ي��ة 
يف  وذل������ك   ،2020 م���اي���و  ���س��ه��ر 
النف�سي  ال����دع����م  ت����وف����ري  اإط��������ار 
لاأفراد  املجتمعية  وال�ست�سارات 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ن���خ���ب���ة اخل������رباء 

اأبوظبي  و�سركة  العامة،  لل�سحة 
ل��ل��خ��دم��ات ال�����س��ح��ي��ة " ���س��ح��ة "، 
لل�سعادة  ال���وط���ن���ي  وال����ربن����ام����ج 

وجودة احلياة.
ويهدف اإىل تد�سني خط م�ساعدة 
اإىل 8  ي��ع��م��ل م���ن ال������ 8 ���س��ب��اح��اً 
اإطار  الأ�سبوع يف  اأيام  م�ساًء طوال 
الأم��د لل�سحة  تقدمي دعم طويل 
النف�سية اإىل العاملني يف اخلطوط 
الأم��ام��ي��ة م��ن خ��ال ف��ري��ق تلقى 
 55 اأكرث من  تدريباً خا�ساً ي�سم 

متطوًعا.
ومبنا�سبة اإطاق اخلط ال�ساخن..
ق����ال م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  طحنون 
اإن   "  : ال��وط��ن  فخر  مكتب  اإدارة 
الأمامية  اخل��ط��وط  يف  العاملني 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبرم مكتب " فخر الوطن " اتفاق 
الوطني  ال���ربن���ام���ج  م���ع  ����س���راك���ة 
لل�سعادة وجود احلياة، حتت مظلة 
وموؤ�س�سة  امل��ج��ت��م��ع،  تنمية  وزارة 
الإم���ارات لإط��اق برنامج تقدمي 
يف  العاملني  اإىل  النف�سي  ال��دع��م 
خال  م����ن  الأول  ال����دف����اع  خ����ط 
خدمة " اخلط ال�ساخن ".. وذلك 
" خ���ط الدعم  مل���ب���ادرة  ا���س��ت��ك��م��اًل 
التطوعية  امل���ب���ادرة  ؛   " ال��ن��ف�����س��ي 
اأف��راد املجتمع  اإىل متكني  الهادفة 
ت���داع���ي���ات فريو�س  م��واج��ه��ة  م���ن 

كورونا امل�ستجد ) كوفيد - 19(.
وتاأتي هذه املبادرة يف اإطار اجلهود 
ي��ول��ي��ه �ساحب  ال����ذي  واله��ت��م��ام 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
رئ��ي�����س م��ك��ت��ب " ف��خ��ر ال���وط���ن " 
ب��دع��م اأب��ط��ال خ��ط ال��دف��اع الأول 
يف م��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا على 

م�ستوى الدولة.
واأط��ل��ق ال��ربن��ام��ج اجل��دي��د �سمن 
النف�سي"  ال��دع��م  " خ��ط  م���ب���ادرة 
فيما يعد اجلديد الأول من نوعه 
على م�ستوى املنطقة والذي ياأتي 
اأبوظبي  مركز  م��ن  مبا�سر  بدعم 

�سغوطاً  ي��واج��ه��ون  ال��ع��امل  ح���ول 
 " ف��ريو���س  ب�سبب  ك��ب��رية  نف�سية 
�سعورهم  "..ورغم   -19 ك��وف��ي��د 
بعبء اجلائحة اأكرث من الآخرين 
بحكم طبيعة عملهم، فقد وا�سلوا 
على  بادنا  مل�ساعدة  يومياً  العمل 
مبنتهى  ال����ظ����روف  ه�����ذه  جت������اوز 
اإىل  .. م�سريا  والإي��ث��ار  الإخا�س 
اأنه بف�سل اإخا�سهم ت�سنف دولة 
واحدة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ال����رائ����دة يف معاجلة  ال�����دول  م���ن 
الهتمام  يجب  ول��ذل��ك  اجلائحة 
بهم تقديرا لتفانيهم وعطائهم".

" راأي��ن��ا يف مكتب  واأ���س��اف معاليه 
ال�سحة  دع�����م  اأن  ال����وط����ن  ف���خ���ر 
اخلطوط  يف  للعاملني  النف�سية 
اأكرث  اأم����راً  اأ���س��ب��ح الآن  الأم��ام��ي��ة 
وق��ت م�سى. فقد  اأي  م��ن  اأه��م��ي��ة 
لنتعرف  منا�سبة  اجل��ائ��ح��ة  ك��ان��ت 
على حجم التحديات الكبرية التي 
وناأمل  الأب��ط��ال،  ه���وؤلء  يواجهها 
اأنه من خال " خط امل�ساعدة " اأن 
نتمكن من امل�ساعدة يف توفري دعم 
ال�سجعان  ل��ه��وؤلء  وم��وؤث��ر  م�ستمر 
يكر�سون حياتهم حلمايتنا  الذين 

جميًعا".
ح�سة  م��ع��ايل  اأك���دت  جانبها،  م��ن 
تنمية  وزي��رة  بنت عي�سى بوحميد 
الوطني  ال����واج����ب  اأن  امل��ج��ت��م��ع، 

يف  واملتخ�س�سني  وال�ست�ساريني 
جمال الطب النف�سي واملتطوعني، 
م��ن خ���ال ق��ن��اة ت��وا���س��ل هاتفية 
للم�ستخدم  ت�سمن  واإل��ك��رتون��ي��ة 
على  ف����ع����ال����ة حت�����اف�����ظ  جت�����رب�����ة 
الن�سح  له  توفر  فيما  خ�سو�سيته 

اأثناء هذا التحدي العاملي.
و�سيتم ت�سغيل خط الدعم النف�سي 
الأول  ال���دف���اع  ل��ل��ع��ام��ل��ني يف خ���ط 
والإجنليزية-  العربية  باللغتني   -
املتطوعني،  م���ن  ف��ري��ق  ق��ب��ل  م���ن 
م���ن ال��ع��ام��ل��ني وامل��ت��خ�����س�����س��ني يف 
م�سائل ال�سحة النف�سية، والعديد 
ال�سحة  جم����ال  يف  ط����اب  م��ن��ه��م 
النف�سية والذهنية اأو متخ�س�سني 
يف م��ه��ن ال�����س��ح��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة مثل 
امل���درب���ني )لي����ف ك���وت�������س(. ويتم 
املتطوعني  على  مبا�سرة  الإ�سراف 
م���ن ق��ب��ل ف��ري��ق ي��ت��األ��ف م���ن 12 
نف�سية،  لل�سحة  معتمدا  طبيبا 
فردي  ب�سكل  تدريبهم  على  يعمل 
بدورهم  الدعم  يقدمون  وال��ذي��ن 
الأول على  ال���دف���اع  خ��ط  لأب���ط���ال 
اخلط ال�ساخن.  وقد جاء اإطاق 
مبا�سرة  ا�ستجابة  امل�ساعدة  خ��ط 
ل���س��ت��ط��اع اأج�������راه م��ك��ت��ب فخر 
ن�سف  ن���ح���و  اأن  ك�����س��ف  ال����وط����ن، 
الأمامية  اخل��ط��وط  يف  العاملني 
)بن�سبة ٪46( ي�سعرون اأن جائحة 

نتحد  اأن  علينا  ُيحّتم  واملجتمعي 
ندعم  اأننا  من  نتاأكد  كي  بيد  ي��داً 
الأول  ال��دف��اع  اأب��ط��ال خ��ط  �سحة 
عملوا  ال���ت���ي  ال���ط���ري���ق���ة  ب��ن��ف�����س 
ب��ه��ا ب��ك��ل اإخ����ا�����س وت���ف���اين على 
ح��م��اي��ت��ن��ا، م�����س��رية م��ع��ال��ي��ه��ا اإىل 
�����س����رورة ال���رتك���ي���ز امل��ب��ا���س��ر على 
ومن  الأول،  ال��دف��اع  خ��ط  اأب��ط��ال 
�سحتهم  على  احلفاظ  ج��داً  املهم 
خال  ح��الت��ه��ا  باأف�سل  النف�سية 
هذه الأوقات احلا�سمة وما بعدها.
تنمية  وزارة  اأن  معاليها  واأ�سافت 
امل���ج���ت���م���ع وم���وؤ����س�������س���ة الإم���������ارات 
التعاون  ���س��ور  اأف�����س��ل  جت�����س��دان 
املجتمعي مع مكتب فخر الوطن، 
م����ن خ�����ال ه�����ذه امل�����ب�����ادرة "خط 
الدعم النف�سي"، وحتر�سان اأي�ساً 
الفاعلة  ال�����س��راك��ة  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
احلكومية  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
والتطوعية، مبا ينعك�س اأثرها على 
الازم،  املجتمعي  ال��دع��م  ت��ق��دمي 
اخلدمات  ك���اف���ة  ت���وف���ري  وت���اأك���ي���د 
املتطلبات  حتقق  التي  والإمكانات 
جلميع  وامل����ع����ن����وي����ة  ال���ن���ف�������س���ي���ة 
الأمامية  اخل��ط��وط  يف  العاملني 

مبختلف اخت�سا�ساتهم".
الدعم  " خ���ط  م���ب���ادرة  اأن  ي��ذك��ر 
ي��خ�����س�����س خ����ط هاتف  ال��ن��ف�����س��ي 
اخلطوط  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  منف�سل 

كورونا " كوفيد - 19 " قد اأثرت 
�سلًبا على �سحتهم النف�سية، واأفاد 
ربع من �سملهم ال�ستطاع باأنهم 
يعانون من الإرهاق، وعرب 81% 
عن قلقهم من الإ�سابة بالفريو�س 

ب�سبب وظائفهم.
وي�����ه�����دف م���ك���ت���ب ف���خ���ر ال���وط���ن 
اإىل ت��ق��دي��ر ج��ه��ود امل�����س��ارك��ني يف 
اخل����ط����وط الأم����ام����ي����ة يف اأوق������ات 
الطوارئ والأزمات، من خال فهم 
التحديات والظروف اخلا�سة التي 
تواجه اأبطال اخلطوط الأمامية، 
لها  وال�ستجابة  احللول  وتقدمي 
امل��رح��ل��ة احلالية  م��ب��ا���س��رًة خ���ال 
اإىل  لإ�سافة  البعيد،  امل��دى  وعلى 
اإب����راز ال��ت��ق��دي��ر ال��واج��ب وتكرمي 
ي�سحون  مم���ن  الأب����ط����ال  ج��م��ي��ع 
للخطر  اأن���ف�������س���ه���م  وي���ع���ر����س���ون 
حل��م��اي��ة جمتمع دول���ة الإم�����ارات، 
يعمل  ال�سراكة،  ه��ذه  خ��ال  وم��ن 
توفري  على  امل�����س��اع��دة  اإىل  املكتب 
الدعم النف�سي الأ�سا�سي للعاملني 

يف اخل����ط����وط الأم����ام����ي����ة ط����وال 
اجلائحة وما بعدها.

يف  الوطن"  "فخر  مكتب  تاأ�س�س 
مر�سوم  مب��وج��ب   2020 ي��ول��ي��و 
ال�سمو  �ساحب  وبرئا�سة  احت���ادي 
اآل  ب������ن زاي���������د  ال���������س����ي����خ حم����م����د 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان، ويل ع��ه��د 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
الواجب  التقدير  بتقدمي  ويعنى 
الأمامية  اخل��ط��وط  يف  للعاملني 
ومتابعة  بهم  وال��ف��خ��ر  والع���ت���زاز 

ودعم احتياجاتهم.
العاملني  ج��م��ي��ع  امل��ك��ت��ب  وي���دع���م 
م��ن موظفي  الأوىل  يف اخل��ط��وط 
الطبية  وغ��ري  الطبية  القطاعات 
من�ساآت  يف  ال���ع���ام���ل���ني  وت�������س���م���ل 
ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي م��ث��ل الأط���ب���اء 
والعاملني  وال�سيادلة  واملمر�سني 
يف جم���ال اخل���دم���ات اإ���س��اف��ة اإىل 
خدمات احلماية والوقاية وت�سمل 
فرق اإدارة الأزمات وخدمات الأمن 

والطوارئ والتعقيم.

الإمارات موؤ�س�سة  من  وبدعم  املجتمع  تنمية  وزارة  يف  احلياة  وجودة  لل�سعادة  الوطني  والربنامج  الوطن(  فخر  )مكتب  بني  بال�سراكة  • الربنامج 
كورونا جائحة    مع  التعامل  يف  الرائدة  الدول  من  الإمارات  واإخال�سهم..ت�سنف  الأمامية  اخلطوط  يف  العاملني  جهود  بف�سل   : طحنون  بن  •  �سلطان 

حمايتنا يف  لإخال�سهم  تقديرا  الأول  الدفاع  خط  اأبطال  �سحة  دعم  واجبنا  بوحميد:  •  ح�سة 

تراأ�ست الجتماع الـ24 لوزراء الثقافة بدول جمل�س التعاونوزارة الدفاع تنظم املوؤمتر الفرتا�سي »دور الدفاع يف املرونة الوطنية ما بعد 2020« اليوم 

نورة الكعبي: منتلك اإرثًا ثقافيًا غنيا ومقّومات واإمكانات كبرية لزيادة م�ساهمة الإبداع يف اقت�سادات  دولنا •• ابوظبي-الفجر: 
البواردي،  اأح��م��د  ب��ن  حت��ت رع��اي��ة معايل حممد 
وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع، تنظم وزارة الدفاع 
موؤمترها  ال�سنوي "القادة حلروب القرن الواحد 
املرونة  الدفاع يف  والع�سرين" حتت عنوان )دور 
�سيعقد  وال������ذي   ،)2020 م���ا  بعد  ال��وط��ن��ي��ة 
املرئي،  الت�سال  تقنية  عرب  بعد  عن  افرتا�سياً 

اليوم الإثنني املوافق 16  نوفمرب 2020.  
اأحمد  بن  حممد  معايل  �سرح  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
يف  باأنه  الدف�اع،  ل�س�وؤون  الدولة  وزي�ر  البواردي، 
من  اخلام�سة  ال����دورة  فيه  تنعقد  ال��وق��ت  الذي 
وزارة  تنظمه  "الذي  القادة  موؤمترات  "�سل�سلة 
الدفاع هذا العام  افرتا�سياً، يواجه العامل باأ�سره 
تهديداً حقيقياً للب�سرية، تهديداً يتجاوز عواقب 
اإنه انت�سار فريو�س  احلروب واملعارك  التقليدية، 
كورونا امل�ستجد )كوفيد19-(، الذي اأ�سبح عدواً 
دولية  جهود  ب��ذل  للب�سرية،  ويتطلب  م�سرتكاً 

م�سرتكة ملواجهته واحتوائه.  
ملواجهة  ال�ستعداد  اأهمية  على  معاليه  اأك��د  وقد 
اأكرث  تكون  اأن  ميكن  التي  امل�ستقبلية  التحديات 
تعقيداً  يف طبيعتها من التحدي احلايل، قائًا: 
"ينبغي اأن يكون هدفنا احلقيقي هو اإعداد الدول 
�سمان  مع  امل�ستقبل،  يف  هذه  التحديات  ملواجهة 
وجود  نحمي  واأن  امل��رون��ة،  م��ن  متقدم  م�ستوى 
بلداننا بينما جند  �سبًا للتعايف من هذه الأزمات 
ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  اأك��د معايل  كما  ب�سرعة".   
الدفاع اأن دولة الإمارات اأثبتت، من خال تعاملها 
الت�سامح  مببادئ  التام  اإميانها  هذه  الأزمة،  مع 
دولة  م��دت  حيث  ال�سعوب،  جميع  مع  والتعاي�س 
الإم��ارات يد  التعاون والتاآزر جلميع دول العامل 
ملواجهة اجلائحة والت�سدي لآثارها وتداعياتها، 
وهو ما يوؤكد اأن  قيم الت�سامح وال�سام والتعا�سد 
يف  الإن�سانية  ببقاء  وباقيٌة  را�سخٌة  قيٌم  والأخ��وة 
جمتمع دولة الإمارات،  وتنعك�س اآثارها الإيجابية 

اإقليمياً ودولياً. 
اإدارة  وقد ثمن معاليه اجلهود الوطنية كافة يف 
"كورونا"، واملتمثلة  الأزمة ملكافحة جائحة  هذه 
ووزارة  ال���وط���ن���ي،  ل���اأم���ن  الأع���ل���ى  يف  املجل�س 
والهيئات  واملوؤ�س�سات  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�سحة 

الحتادية  واملحلية. 
�سيلقيها  رئي�سية  كلمة  املوؤمتر  برنامج  يت�سمن 
اأحمد ال��ب��واردي، وزي��ر الدولة  معايل حممد بن 
عبد  ملعايل  رئي�سية  كلمة  وتليها  ل�سوؤون  الدفاع، 
الرحمن بن حممد العوي�س، وزير ال�سحة ووقاية 
املجتمع.  وبعد ذلك، �ستعقد حلقة نقا�سية تفاعلية 

الوطنية  امل��رون��ة  ال��دف��اع يف  )دور  ح��ول مو�سوع 
ب��ع��د   )2020  مب�����س��ارك��ة ع���دد م��ن اخلرباء  م��ا 
املحليني والإقليميني والدوليني، حيث �سيناق�س 
الداخلي  الأم���ن  برنامج  اإل���ران،  رئي�س  مئري  د. 
تل  الوطني يف جامعة  الأم���ن  درا���س��ات  معهد  يف 
يف  التهديدات  وطبيعة  "املرونة  الوطنية  اأبيب، 
البيئة احلديثة". و�سيناق�س مايك بو�س، رئي�س 
ال�سامل  العمليات يف فريق  ال�ستجابة احلكومي 
جلائحة كوفيد19- التابع ملجل�س رئا�سة الوزراء 
النيوزيلندي، "تعبئة  احلكومة واملرونة الوطنية 
من  امل�ستفادة  وال���درو����س  كوفيد19-  جلائحة 
اجلائحة فيما يتعلق باإدارة  الأزمات يف امل�ستقبل" 
عائ�سة  الدكتورة  الركن  العميد  .و�ست�ستعر�س 
���س��اح اخل���دم���ات  الطبية يف  ق��ائ��د  ال���ظ���اه���ري، 
القوات امل�سلحة لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
دع���م  ال�ستجابات  يف  ال��دف��اع��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  دور 
وم�ساهمة  الع�سكرية  غري  للتهديدات  الوطنية 
املرونة  الإم��������ارات يف  ل���دول���ة  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات 

 الوطنية جلائحة كوفيد19-.  
على  ال�����س��وء  ت�سليط  يف  امل��وؤمت��ر  اأه����داف  تتمثل 
وي�ستعر�س  الأوب��ئ��ة،  ع�سر  يف  الوطني  ال�سمود 
عدة  حماور، منها: مناق�سة التهديدات املعا�سرة 
غري  وال���ه���ج���رة  امل����ن����اخ،  وت���غ���ري  )كوفيد19-، 

للحياة  حت���دي���ات  م���ن  وم����ا  ت�سكله  ال��ن��ظ��ام��ي��ة( 
ا�ستك�ساف  اإىل  امل��وؤمت��ر  ي�سعى  كما  الع��ت��ي��ادي��ة، 
التهديدات  يف  �سياق  ال��وط��ن��ي��ة  امل���رون���ة  م��ف��ه��وم 
امل��ع��ا���س��رة، وك��ي��ف ميكن ب��ن��اوؤه��ا وت��ع��زي��زه��ا، كما 
�سيتم ا�ستعرا�س الدور الهام  للموؤ�س�سة الدفاعية 
وم�ساهمتها يف اإعداد القدرة الوطنية وت�سليحها 
وجمابهة  التهديدات  ال�ستجابة  لدعم  باملرونة 
على  ال�سوء  ت�سليط  جانب  اإىل  الع�سكرية،  غري 
الإم����ارات  يف  ل��دول��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  م�ساهمات 
امل���رون���ة ال��وط��ن��ي��ة واجل���ه���ود احل��ك��وم��ي��ة لدولة 

الإمارات يف مكافحة جائحة كوفيد 19-. 
اإن موؤمتر )دور الدفاع يف املرونة الوطنية ما بعد 
2020( ياأتي مكمًا ل�سل�سلة موؤمترات "القادة 
 حلروب القرن الواحد والع�سرين"، التي تنظمها 
وزارة الدفاع منذ عام 2016 وتهدف اإىل اإعداد 
ال�ستباقية  على حتقيق  القادرين  قادة  امل�ستقبل 
لا�ستجابة  ال��ت��ك��ي��ف  و����س���رع���ة  وال����س���ت�������س���راف 
ت�سليحهم  خ�����ال  ال���ن���ا����س���ئ���ة  م����ن  ل���ل���ت���ح���دي���ات 
ب���اأح���دث ال������روؤى يف جم����الت الأم�����ن وال���دف���اع، 
املعرفة  يف  اإنتاج  الدفاع  وزارة  مل�ساهمة  وحتقيقاً 
ال�سرتاتيجية ال�سرورية يف املجالت امل�ستقبلية، 
وت����ب����ادل اخل������ربات ل�����س��م��ان حت��ق��ي��ق  الأه������داف 

الدفاعية لدولة الإمارات العربية املتحدة.  

•• اأبوظبي-الفجر: 

ب��ن��ت حم��م��د الكعبي  ن����ورة  ت��راأ���س��ت 
الجتماع  وال�سباب  الثقافة  وزي���رة 
واملعايل  ال�����س��م��و  لأ���س��ح��اب  ال�24 
 وزراء الثقافة بدول جمل�س التعاون 
عدد  ملناق�سة  العربية  اخلليج  ل��دول 
على  جدول  امل��درج��ة  املوا�سيع  م��ن 
لتطوير  والهادفة  الجتماع  اأعمال 
اخلليجي  ال���ث���ق���ايف  ال���ع���م���ِل  اآل����ي����ات 
اخلطِط  التنموية  ودع��ِم  امل�سرتك، 

الثقافية. 
ورحبت نورة الكعبي باأ�سحاب ال�سمو  
الجتماع  يف  الثقافة  وزراء  واملعايل 
والنجاح   ل�ساحب  التوفيق  متمنية 
اآل  هيثم  بن  يزن  ذي  ال�سيد  ال�سمو 
والريا�سة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ���س��ع��ي��د، 
م�ستقبٍل  ثقايٍف  ب��ن��اء  يف  وال�����س��ب��اب، 

زاهٍر للمجتمع العماين. 
الإم���ارات  دول���ة  ج��ه��ود  وا�ستعر�ست 
ال��ت��ي فر�ستها  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
القطاع  ع��ل��ى  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة 
م�سح  اإط����اق  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة   الثقايف 
وط���ن���ي  ل��ر���س��د ال�����س��ع��وب��اِت التي 
الثقافية  ال�سناعاِت  ق��ط��اَع  ت��واج��ه 
ت�سهياٍت  واإ������س�����دار   والإب����داع����ي����ة 
الن�ساِط  ل����س���ت���دام���َة  اق���ت�������س���ادي���ة 
ال�سعبة  ال��ظ��روف  وجت���اوز  الثقايف، 
مت��ه��ي��داً  ل���ع���ودة ال���زخ���م الإب���داع���ي 

اأقوى من ال�سابق. 
الربنامُج  اأن  الكعبي  ن��ورة  واأ���س��ارت 
املتاأثرين  املبدعني  ل��دع��م  الوطني 
اأطلقته  ال���ذي  كوفيد19-  ب���اأزم���ة 
 140 ق��دم  وال�سباب  الثقافِة   وزارُة 
وال�سركاِت  ل���اأف���راِد  م��ال��ي��ًة  م��ن��ح��ًة 
اإبداعياً  جم���اًل   25 يف  الإب���داع���ي���ِة 
 خم���ت���ل���ف���اً، ك���م���ا ت�����در������س ال���������وزارة 
ال���ف���ر����َس ال���ت���ي ظ���ه���رت يف الآون�����ة 
املحّفزِة  ال�سيا�ساِت  لو�سع  الأخ��رية 
للقطاع  امل���ن���ّظ���م���ِة   والت�سريعاِت 
لتعزيز  ت�سخريها  ب��ه��دف  ال��ث��ق��ايف، 
م����رون����ِة ال���ق���ط���اع ال���ث���ق���ايف، وزي������ادِة 
للمتغرّياِت  ال�ستجابِة  قدرِته  على 

وامل�ستجدات. 
"ميّثل  ال���ك���ع���ب���ي:  ن��������ورة  وق�����ال�����ت 
ال���ت�������س���ام���ُن وال����ت����ك����ات����ُف وت�����ب�����ادُل 
اخل���رباِت يف ظ��ل ه��ذه الأزم����ِة اأمراً 

منا  ك��لٍّ  اإىل جت��ارب  حيوياً  للتعرف 
وال�ستفادِة منها يف مرحلة التعايف. 
ومع ت�سارِع التطوراِت التكنولوجية، 
اإع������داُد  ال�������س���روري  م���ن  ب����ات   فقد 
من�سٍة رقميٍة موّحدة، توّفر زياراٍت 
افرتا�سيًة جلميع املواقع الثقافية  يف 
فرٍق  وت�سكيُل  التعاون،  دول جمل�س 
متخ�س�سٍة لتنفيذ امل�ساريع الازمِة 
يف  امل��واق��ِع  الأثريِة  و���س��وِن  حلمايِة 
اأوق��اِت الأزم��ات، وتفعيُل َدوِر و�سائِل 
الإع��������اِم وامل���ن�������س���اِت ال���رق���م���ي���ِة يف 
الرتويج للمتاحف  والرتاث الوطني 

يف دول املجل�س". 
"تعمل دولُة  واأ�سافت نورة الكعبي: 
الثقايف  املنتج  تعزيز  على  الإم����اراِت 
ع���ل���ى  ال�سعيدين  ب����ه  والرت������ق������اِء 
الإقليمي والعاملي، ودمِج الثقافِة يف 
قدراِت  وتطوِير  التنموية،  اخلطط 
مواهِبهم  املوهوبني  و�سقِل  ال�سباِب 
لإعداد اجليِل املقبِل من رواِد الأعماِل 
ل�سرتاتيجية  ت��ن��ف��ي��ذاً  امل���ب���دع���ني، 
الدولة يف  قطاع ال�سناعات الثقافية 
والإبداعية لزيادة م�ساهمة الثقافة 
�ساِتها  وتخ�سّ م�ساراِتها  مبختلف 
لقد  الإج���م���ايل.   ال��ن��اجت  املحلي  يف 
خ��ّط��ٍة خليجيٍة  لو�سع  ال��وق��ُت  ح��ان 
م�سرتكٍة لقطاع ال�سناعاِت الثقافيِة 
 والإبداعية.  ونحن لدينا اإرُث ثقايف 

مبقّوماٍت  م���دع���وم���اً  غ���ن���ي،  وف���ن���ي 
وع���ق���وٍل مبدعٍة  ك��ب��ريٍة  واإم���ك���ان���اٍت 
 قادرٍة على قيادة هذا القطاِع بكفاءٍة 
عالية. يتوجب علينا  البدء يف ح�ساِب 
م�ساهمِة الناجت املحلي  الإجمايل يف 
وال�ستفادِة  اخلليجية،  اقت�ساداِتنا 
م���ن جت�����ارِب ال������دوِل ال���رائ���دة التي 
اخلطوُة  النموذج،  وهي  هذا  طّبقت 
م�ستقبلية،  خ��ط��ٍة  ل��و���س��ع  الأوىل 
اأكرث فاعليًة وتاأثرياً  جتعل الثقافَة 

يف اقت�سادات دولنا". 
اإىل  الكعبي يف كلمتها  نورة  واأ�سارت 
الإم����ارات  دول���ة  وم�ساريع  م��ب��ادرات 
العربية  ال��ل��غ��ة  ب���واق���ع  ل��ل��ن��ه��و���س 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  ع���ل���ى   والتغلب 
اخلليجية  املجتمعات  يف  ت��واج��ه��ه��ا 
جماعيٌة  َمَهّمٌة  باعتبارها  والعربية 
 وم�سوؤوليٌة م�سرتكٌة ت�ستدعي و�سَع 
وال�سيا�ساِت  وامل�����ب�����ادراِت  ال���ربام���ِج 
النا�سئة،  الأج���ي���ال  ل���دى  لتمكينها 
واعتزاِزهم  فخِرهم  م�سدَر   لت�سبَح 

باأنف�ِسهم وبهويتهم العربية. 
"  تعمل دولة  وقالت ن��ورة الكعبي: 
الإمارات على اإ�سدار التقريِر الأول 
ال��ع��رب��ي��ة  وم�ستقبِلها  ال��ل��غ��ِة  حل��ال��ِة 
ال�سعوباِت  ب��دّق��ٍة  ي�سّخ�س  وال���ذي 
علمية  بطريقٍة  لغَتنا  ت��واج��ه  التي 
وم������ن م���ن���ظ���وٍر ج����دي����ٍد  وم���ق���ارب���ٍة 

قبل.  من  تناوُلها  ي�سبق  مل  جديدٍة 
على  ال��ت��ق��ري��ر  خم��رج��ات  �ست�ساعد 
ا���س��ت��خ��داِم  اللغة  اأ���س��ال��ي��ِب  ت��ط��وي��ر 
العربية وتعليِمها ومتكينها كو�سيلٍة 

للتوا�سل واكت�ساب املعرفة". 
املجل�س  دول  ال��ك��ع��ب��ي  ن����ورة  ودع����ت 
والدول العربية اإىل درا�سة تو�سيات 
واإدراجها  �سمن  وتطبيقها  التقرير 
املجالت  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اخل���ط���ط 

املختلفة التي يتناولها. 
املهمة  الإجن�����ازات  ا�ستعر�ست  ك��م��ا 
التي حققتها دولة الإمارات  يف هذا 
اإط����اَق  �ساحِب  بينها  م��ن  ال�����س��دد 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
ال�سارقة  ح��اك��م  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
للغِة  العربية"،  التاريخيَّ  "املعجَم 
الأك��رب من  امل�سروع احل�سارُي  وهو 
ن���وع���ه، وال�����ذي مي���ّث���ُل اإجن�������ازاً غري 
ال��ع��رب��ي��ة  جمعاء..  ل��اأم��ة  م�����س��ب��وق 
ي����وؤّرخ مل���ف���رداِت ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة على 
مدى �سبعَة ع�سَر قرناً، كما تتكامل 
ه��ذه اجل��ه��وُد م��ع ج��ائ��زِة  حممد بن 
اأرفَع  تعدُّ  التي  العربية  للغة  را�سد 
ميداِن  يف  العاملني  جلهود  تقديٍر 
اأف����راداً  وموؤ�ّس�ساٍت،  ال��ع��رب��ّي��ِة  الّلغة 
عرَب ت�سجيِع املبادراِت وامل�ساريِع التي 
ت�ساعد املجتمَع على تعزيِز ا�ستخداِم 

اللغِة  العربية يف احلياة اليومية. 
وال�سباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  وث��م��ن��ت 
اجلالِة  اأ���س��ح��اُب  اأ���س��ح��اب  اعتماد 
وال�سموِّ قادُة دوِل املجل�س "حفظهم 
الثقافيُة لدول   اهلل" ال�سرتاتيجيُة 
  2030-2020 ال��ت��ع��اون  جمل�س 
والتي متثل مرحلة مهمة يف م�سرية 
ت�ستجيب  امل�����س��رتك  ال��ث��ق��ايف   العمل 
للروؤى والتطلعاِت التنمويِة ال�ساملِة 

امل�ستقبليِة للدول الأع�ساء.. 
دولُة  ترحيب  الكعبي  ن���ورة  واأك���دت 
الثقافية   ب���ال�������س���راك���اِت  الإم����������اراِت 
م��ع ال����دول الأخ�����رى، ف��ق��د التزمت 
 الإمارات على الدواِم بدعم ا�ستدامِة 
العراق،  بجمهورية  الثقايف  القطاِع 
اململكِة  م���ع  ت��ع��اون��ه��ا  اإىل  اإ����س���اف���ة 
ا�سرتاتيجيات  و����س���ع  يف   املتحدِة 
والإبداعية   ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات 
لها  ي���ك���ون  اأن  امل���ت���وق���ع  م���ن  وال���ت���ي 

 اإ�سافٌة نوعيٌة للمنطقِة باأ�سرها. 
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اأخبـار الإمـارات

حتقق اأهداف املمكنات احلكومية الذكية

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تطلق من�سة املر�سى الرقمية »�سفاء« البوابة املحدثة لبوابة  املري�س الذكية  

اأ�ساد بالدعم والهتمام الكبري الذي تتلقاه موؤ�ّس�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم من القيادة الر�سيدة

خالد بن زايد يفتتح املقر اجلديد ملركز العني للتوحد
 املركز ي�سم 36 قاعة درا�سية و17 غرفة عالج و�سالة ريا�سية وغرفة مو�سيقى اإىل جانب املكتبة والكافيرتيا وامل�سبح ومناطق اللعب املتخ�س�سة الداخلية واخلارجية

•• اأبوظبي-وام:

زايد  اإدارة موؤ�س�سة  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خالد  �سمو  افتتح 
للموؤ�س�سة  التابع  للتوحد  العني  ملركز  اجلديد  املقر  الهمم  لأ�سحاب  العليا 
مبدينة العني، والذي اأجنزته �سركة اأبوظبي للخدمات العامة "م�ساندة" على 
م�ساحة اإجمالية تتجاوز ال� 10 اآلف مرت مربع، بتكلفة تبلغ نحو 69 مليون 

درهم، وي�ستوعب ويت�سع ل� 178 طالبا من م�سابي التوحد.
وقام �سمّو ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة، يرافقه 
معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي، 
العام للموؤ�س�ّسة بجولة تفقدية  و�سعادة عبداهلل عبدالعايل احلميدان الأمني 
يف اأرجاء مركز العني للتوحد لاطاع على �سري العمل والتعرف على خدمات 
الرعاية والتاأهيل التي تقدم باملركز، حيث ا�ستمع اإىل �سرح من موزة ال�سامي 
مديرة املركز عن اخلدمات التي يقدمها، وبرامج التدريب والتاأهيل والتعليم 
التي ت�ساعد يف تنمية القدرات والطاقات املوجودة لدى م�سابي التوحد وت�ساعد 
يف عملّية دجمهم ومتكينهم ليكونوا اأفراداً فاعلني يف جمتمعهم وموؤثرين يف 

م�سرية التنمية ال�ساملة التي ي�سهدها وطننا الغايل.
الوطني  املجل�س  ع�سو  املن�سوري  عبدالرحمن  ناعمة  �سعادة  الفتتاح  ح�سر 
الحتادي مدير اإدارة مكتب رعاية املكفوفني، و�سعادة املهند�س خالد عبدالعزيز 
عبداحلميد  عبداهلل  و�سعادة  م�ساندة،  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  الراجحي 
ال�ساهي وكيل دائرة البلديات والنقل، و�سعادة عبداهلل الكمايل املدير التنفيذي 
املدير  احل��م��ادي  نافع  و�سعادة  العليا،  زاي��د  مبوؤ�س�سة  الهمم  اأ�سحاب  لقطاع 
ال�سامي مديرة مركز  باملوؤ�س�سة، وموزة  امل�ساندة  التنفيذي لقطاع اخلدمات 
العني للتوحد، وعدد من ممثلي الدوائر والهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية وغري 

احلكومية.
ورفع �سمّوه اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
"حفظه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد  اآل نهيان رئي�س الدولة  بن زايد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لدعم 
وم�ساندة �سموهما للموؤ�ّس�سة ومراكزها والفئات التي متثلها من اأجل الو�سول 
لاأهداف ال�سامية املرجوة من اإن�سائها وحتقيق طموح ورغبات القيادة الر�سيدة 

لأ�سحاب الهمم امل�سمولني برعاية املوؤ�س�سة.
زايد  اإدارة موؤ�س�سة  اآل نهيان رئي�س جمل�س  زايد  ال�سيخ خالد بن  �سمّو  واأ�ساد 
العليا لأ�سحاب الهمم يف ت�سريح �سحايف ل�سموه مبنا�سبة افتتاح املقر اجلديد 
املوؤ�ّس�سة من  تتلقاه  الذي  الكبري  بالدعم والهتمام  العني  للمركز يف منطقة 
القيادة الر�سيدة، الأمر الذي اأ�سهم يف حتقيق النتائج والإجنازات الكبرية التي 
اأ�سحاب  اأرقي �سبل الرعاية والتاأهيل ملنت�سبيها من  ت�سجلها املوؤ�ّس�سة لتقدمي 
كامل  بدعم  حتظى  املجتمع  من  الهمم  اأ�سحاب  فئات  اأن  اإىل  م�سرياً  الهمم، 
من القيادة الر�سيدة، وهو ما متثل يف �سن الت�سريعات واإ�سدار القوانني التي 
تكفل وت�سمن لتلك الفئات حقوقها وت�ساوي بينها وبني كافة فئات املجتمع يف 

م�سرية اخلري على اأر�س الدولة.
الهمم  لأ�سحاب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  ب��ني  املثمر  التعاون  على  �سموه  واأث��ن��ى 
الراأ�سمالية  امل�ساريع  اإجن��از  يف  "م�ساندة"  العامة  للخدمات  اأبوظبي  و�سركة 
اخلا�سة باملوؤ�س�ّسة على م�ستوى اإمارة اأبوظبي ومنها مقر مركز العني للتوحد 
�ساملة جلميع  املوؤ�س�سة يف تقدمي خدمات متميزة  الذي بدوره يدعم م�سرية 
مبنطقة  التوحد  فئة  من  النتظار  قوائم  يف  وم��ن  باملركز  امللتحقة  احل��الت 
العني، موجهاً ال�سكر للقائمني على ال�سركة ومثمناً جهودهم وتعاونهم املميز 

مع املوؤ�س�سة.
من جانبه قال �سعادة املهند�س خالد عبدالعزيز الراجحي الرئي�س التنفيذي 
اإط��ار احلر�س على  للتوحد يف  العني  ت�سييد مركز  ياأتي  "م�ساندة" :  ل�سركة 
تنفيذ امل�ساريع التي تخدم اأبناء الوطن من هذه الفئة، حيث �سيخدم امل�سروع 
�سريحة مهمة من اأبناء مدينة العني ممن يحتاجون اإىل اهتمام و رعاية خا�سة 
تعليمياً  �سرحاً  املركز  يعد  حيث  التوحد،  با�سطراب  امل�سابني  الأط��ف��ال  من 
واأي�ساً  املجتمع،  يف  والندماج  بالنخراط  الفئة  لهذه  ي�سمح  مهماً،  وتدريبياً 

اأف��راداً فاعلني وموؤثرين يف م�سرية التنمية ال�ساملة  اإبداعاتهم ليكونوا  اإبراز 
التي ت�سهدها الدولة.

وتف�سيا، اأو�سح الراجحي اأن مركز العني للتوحد يتكون من طابقني، ويحتوي 
على مدخل رئي�سي، و5 مداخل فرعية، و36 قاعة درا�سة تت�سع ل� 178 طالباً، 
تابعة  معاينة  وغرفتي  للمعلمني،  غرف  و4  ع��اج،  غرفة   17 اإىل  بالإ�سافة 
مو�سيقى،  وغ��رف��ة  ريا�سية،  و�سالة  ال�ستخدام،  متعددتا  ومثلهما  للعيادة، 
وغرفتي دراما، وغرفة فنون، اإىل جانب املكتبة والكافيرتيا وامل�سبح ومناطق 
اللعب املتخ�س�سة الداخلية واخلارجية، وغرف الإدارة واملوظفني وغريها من 
املرافق. واأكد الراجحي التزام ال�سركة التام مبتطلبات ال�ستدامة البيئية، وفقاً 
لأعلى املعايري واملقايي�س العاملية من خال تطبيق اأف�سل املمار�سات للحفاظ 

على املوارد الطبيعية، واأي�ساً حماية البيئة، وتخفي�س ا�ستهاك الطاقة.
ملوؤ�س�سة  العام  الأمني  �سعادة عبداهلل عبدالعايل احلميدان  اأو�سح  ناحيته  من 
الجتماعية  الأه���داف  م��ن  روؤيتها  ت�ستمد  اأن��ه��ا  الهمم  لأ�سحاب  العليا  زاي��د 
الرئي�سية الواردة يف اأجندة حكومة اأبوظبي الر�سيدة والتي تركز على تقدمي 
الهمم  اأ�سحاب  لفئات  امل�ساندة  والعاجية  والتاأهيلية  التعليمية  اخل��دم��ات 
وتاأهيلهم لاندماج يف جمتمعهم ومتكينهم من ممار�سة اأدوارهم جتاه اأ�سرهم 

ووطنهم بكفاءة على نحو مماثل لأف�سل املمار�سات العاملية.
ين�سجم  للموؤ�ّس�سة  التابع  للتوحد  العني  ملركز  اجلديد  املقّر  اإن�ساء  اإن   : وقال 
الجتماعية  الرعاية  دور  توفري  يف  التو�ّسع  على  الر�سيدة  القيادة  حر�س  مع 
وال�سحية و�سرورة تاأمني البيئة املنا�سبة لفئات اأ�سحاب الهمم بكّل ما حتتاجه 
من املوارد الب�سرّية املوؤهلة والأجهزة التعليمية املنا�سبة، ومبا ي�ساعد يف تاأهيل 

تلك الفئات املهّمة من اأبناء الوطن ومتكينهم من الندماج يف جمتمعهم.
واملتابعة من  الكبري  ال��دع��م  اأن��ه يف ظ��ل   : ع��ب��داهلل احلميدان  �سعادة  واأ���س��اف 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�سلحة، وباإ�سراف �سمّو ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
جمل�س الإدارة حققت املوؤ�ّس�سة العديد من الإجنازات، موؤكداً حر�س املوؤ�ّس�سة 

على التو�ّسع يف اإن�ساء املراكز التابعة لها على م�ستوى اإمارة اأبوظبي وذلك يف 
اإطار �سيا�ستها الرامية اإىل الو�سول اإىل كافة املناطق وتقدمي الرعاية والتاأهيل 

الازمني لفئات اأ�سحاب الهمم مب�ستويات ومعايري عاملية.
واأكد اأن موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم توا�سل خططها املتكاملة للتطوير 
اأ�سحاب  من  ملنت�سبيها  املقدمة  اخلدمات  مب�ستوى  الرقي  بهدف  والتح�سني 
الهمم اإذ تعمل من خال جمموعة من اخلطط والربامج العلمية على تطوير 
اخلدمات املقدمة يف جميع مراكز الرعاية والتاأهيل التابعة لها، ومبا يتوافق 
مع اأف�سل املمار�سات واأرقى املعايري العاملية، كما حتر�س على ا�ستقطاب اأف�سل 
اخلربات العاملية املتخ�س�سة لا�ستفادة من خرباتها وتوظيفها مبا يخدم روؤية 

املوؤ�ّس�سة وي�ساعد يف حتقيق ر�سالتها الإن�سانية النبيلة.
بتعاونهم  م�سيداً  فيها،  امل�سوؤولني  ولكافة  "م�ساندة"  ل�سركة  بال�سكر  وتوجه 
ال�سادق مع املوؤ�ّس�سة، يف اإجناز م�سروع مقرات مراكز الرعاية والتاأهيل التابعة 
يف  ي�سهم  ومب��ا  الهمم،  اأ�سحاب  وا�ستيعاب  خلدمة  اأبوظبي  م�ستوى  على  لها 
الدعم  تقدمي  اأهمية  واأك���د  منها،  ع��ان��وا  التي  النتظار  ق��وائ��م  م��ن  التخل�س 
من  الفئة  لهذه  واخلا�سة  احلكومية  واملوؤ�س�سات  اجلهات  كافة  من  والرعاية 
والتنمية على  البناء  وامل�ساهمة يف م�سرية  الندماج  مل�ساعدتهم على  املجتمع، 

اأر�س الدولة.
لأ�سحاب  العليا  زاي��د  ملوؤ�س�سة  التابع  للتوحد  العني  مركز  اأن  بالذكر  جدير 
الهمم ح�سل يف نهاية �سبتمرب من العام 2018 على �سهادة العرتاف الدولية 
باخلدمات التي يقدمها من اجلمعية الربيطانية للتوحد، وهي �سهادة عاملية 
اأبوظبي للتوحد  املوؤ�س�ّسة حيث �سبق ح�سول مركز  اإىل  واإجناز جديد ي�ساف 
على تلك ال�سهادة عام 2015، واملركز يقدم خدماته لعدد 89 طالباً وطالبة 
وحدة  م��ن  حتويله  ق��رار  وك��ان  مبكرا،  تدخا   15 منهم  احلالية  املرحلة  يف 
اإىل مركز �سدر يف العام 2016 ليخدم �سريحة مهمة من اأبناء مدينة العني 
با�سطراب  امل�سابني  الأطفال  من  خا�سة  ورعاية  اهتمام  اإىل  يحتاجون  ممن 

التوحد.

•• دبي-الفجر: 

ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
الرقمية  املر�سى  من�سة  املجتمع 
املحدثة  ال��ب��واب��ة  لتكون  )���س��ف��اء( 
التي  ال�����س��اب��ق��ة  ل��ب��واب��ة  املري�س 
�ستخدم اأكرب �سريحة من املر�سى 
ب���ك���اف���ة ال����ف����ئ����ات ال���ع���م���ري���ة من 
ب��اق��ات من  خ��ال عر�س  وتقدمي 
توفرها  التي  العاجية  اخلدمات 
الت�سال  ق���ن���اة  ل��ت��ك��ون  ال��������وزارة، 
املر�سى  الذكية  بني  اللكرتونية 
ال�سحية  ال����رع����اي����ة  وم����ق����دم����ي 
على  لاطاع  الرئي�سي  وامل��رج��ع 
الطبية  والكلينيكية  امل��ع��ل��وم��ات 

العاملية. 

 3 بوابات ذكية
ال���ع���ج���م���ي مدير  ع���ل���ي  واأو������س�����ح 
اأن  ال�سحية  املعلومات  نظم  اإدارة 
»�سفاء«  الرقمية  املر�سى  من�سة 
ذك���ي���ة وتطبيق  ق���ن���اة  ع���ب���ارة  ع���ن 
التقنيات  اأح���دث  على  مبني  ذك��ي 
لتقدمي  احل��دي��ث��ة  والتكنولوجيا 
العاجية  وتعزيز قدرة  اخلدمات 
الطبي  ال�����س��ج��ل  ع���ل���ى  الط�������اع 
احليوية  امل����وؤ�����س����رات   « ل��ي�����س��م��ل 
الطبية  والتطعيمات،  والو�سفات 
الطبي  ل����ل����ت����اري����خ  ب����الإ�����س����اف����ة 
و�سجل  واحل�����س��ا���س��ي��ة  والأدوي���������ة 

ع���ل���ى ال���ت���ن���ب���ي���ه���ات  وال�����س����ع����ارات 
املتعلقة مب�ستجدات ملف املري�س، 
والر�سادات  ال��ت��وع��ي��ة  ت��وف��ري  م��ع 
واإج��������راء  ا�ستبيانات  ال�����س��ح��ي��ة، 
وا���س��ت��ط��اع��ات ال��������راأي، واإت���اح���ة 
القيا�سات  الل����ك����رتوين،  ال���دف���ع 
ومتكني  احل���ي���وي���ة،  وال���ع���ام���ات 
 امل����ح����ادث����ة ال����ف����وري����ة والط�������اع 
والتقارير  امل��خ��ت��رب  حت��ال��ي��ل  ع��ل��ى 

الطبية. 

  تطوير نظم املعلومات ال�سحية
الكتبي  �سعادة عو�س �سغري  واأكد 
لقطاع  امل�����س��اع��د  ال��������وزارة  وك���ي���ل 
اخلدمات امل�ساندة على اأن اإطاق 

الر�سيدة  احل���ك���وم���ة  ت���وج���ه���ات 
واحتياجات الفئات  املعنية ل�سمان 
والتطوير  ال��ع��م��ل  ا����س���ت���م���راري���ة 

امل�ستمر.    
اخلدمات  اأن  اإىل  العجمي  واأ���س��ار 
ال����ع����اج����ي����ة ال����ذك����ي����ة ال�����ت�����ي مت 
لت�سمل  الأوىل  باملرحلة  اطاقها 
وا�ستكمال  الطبية  طلب  التقارير 
الدفع اللكرتوين للح�سول على 
التقرير،  م��ن  ال��ك��رتون��ي��ة  ن�سخة 
اإ�سافة اإىل  تطوير برنامج الرعاية 
لت�سمل   ال�������س���ن  ل���ك���ب���ار  امل���ن���زل���ي���ة 
امل�ستندات   واإرف���اق  الطلب  تقدمي 
الأولية  م��وع��د  الزيارة  وحت��دي��د 
الطلب  ومتابعة   الطبي   للفريق 

للمر�سى،  ال���ط���ب���ي  وال�������س���ج���ل 
املعلومات  ب��ج��م��ي��ع  وم����دع����وم����ة 
الازمة التي تركز على  احتياجات 
امل�����س��ت��خ��دم��ني، وذل����ك م���ن خال 
حتقيق الربط اللكرتوين املبا�سر 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  الرعاية  ن���ظ���ام  م���ع 
" وريد" الداعم جلميع  ال�سحية 
مراكز وم�ست�سفيات الوزارة �سمن 

�سبكة موحدة. 
املر�سى  م��ن�����س��ة  م���زاي���ا  وت�����س��م��ل 
يتم  ال����ت����ي  "�سفاء"  ال���رق���م���ي���ة 
الرقمية بالهوية  فيها  الت�سجيل 
خدمات  UAE pass    تقدمي 
ع��اج��ي��ة ذك��ي��ة واإت���اح���ة الط���اع 
واحل�سول  ال��ط��ب��ي،  ال�سجل  على 

زي��ارات الأط��ب��اء وحتاليل  املخترب 
والتقارير الطبية »، �سمن اأف�سل 
م��ع��اي��ري ال���دق���ة وال�����س��ف��اف��ي��ة مع 
���س��ري��ة  املعلومات  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
ت�سميم  �سمن  للمر�سى،  الطبية 
متائم  ومبتكر  ال�ستخدام  �سهل 
جت���رب���ة  امل�ستخدم  م���ع���اي���ري  م����ع 
اخلدمات  ج��ودة  معايري  واأف�����س��ل 
الو�سول  ل��ت�����س��ه��ي��ل  احل���ك���وم���ي���ة 
ومتابعة  ال�����س��ح��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
الطبي  بال�سجل  املعلومات   جميع 
يتم  اأن  على  ال�����س��اع��ة،  م���دار  على 
القادمة  امل���راح���ل  خ����ال  ال��ع��م��ل 
عاجية  خ���دم���ات  ع��ل��ى  اإ����س���اف���ة 
مع  تتما�سى  ج��دي��دة  وخ�سائ�س 

املطورة  مبيزاتها  »�سفاء«   من�سة 
ت��وج��ه��ات حكومة  اإط�����ار  ي���اأت���ي يف 
الإم������������ارات ل���ت���ط���وي���ر اخل����دم����ات 
عالية  ج���ودة  وحتقيق   احلكومية 
لأف���������راد امل���ج���ت���م���ع وف���ق���ا ل���روؤي���ة 
الوزارة  ج��ه��ود  و�سمن  الإم�����ارات، 
�ساملة  ���س��ح��ي��ة  ل��ت��وف��ري  رع���اي���ة 
متكاملة وتطبيق مبادرة احلكومة 
ال��ذك��ي��ة، م��ن خ��ال تطوير نظم 
وتطبيق  امل���ع���ل���وم���ات  ال�سحية 
البنية  اإدارة  يف  ع��امل��ي��ة  م��ع��اي��ري 
ال�سحية،  ل��ل��م��ن�����س��اآت  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
م�ستهدفات  الأجندة  م��ع  متا�سياً 
نظام  لتطبيق  ال��رام��ي��ة  الوطنية 
املعايري  اأع��ل��ى  اإىل  ي�ستند  �سحي 

الزيارات  مواعيد  على  والط���اع 
املجدولة لفريق  الرعاية املنزلية، 
خا�سية  ت��ط��وي��ر  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ل��ت�����س��م��ل جميع  امل���واع���ي���د  ح���ج���ز 
التخ�س�سات واخلدمات  العاجية 
الرعاية  م��راك��ز  بجميع  امل��ق��دم��ة 
وامل�ست�سفيات  الأول���ي���ة  ال�سحية 
ال�����س��ح��ة ووقاية  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع��ة 

 املجتمع.  

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة للحفاظ على املظهر احل�ساري العام يف اأبوظبي الهالل الأحمر يعزز جهوده الإن�سانية لإغاثة 
•• اأبوظبي –الفجر: املتاأثرين من اإع�سار )جوين( يف الفلبني

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ت��وا���س��ل 
على  للحفاظ  امل�ستمرة  ج��ه��وده��ا 
امل��ظ��ه��ر احل�������س���اري ال���ع���ام ال���ذي 
نفذت  ح��ي��ث  ب��ه  اأبوظبي،  تتمتع 
حملة م�سرتكة بالتعاون مع مركز 
النطاق  ���س��م��ن  امل��ت��ك��ام��ل،  ال��ن��ق��ل 
املدينة،  م��رك��ز  اجل��غ��رايف  لبلدية 
املجتمع  اأف���������راد  ت���وع���ي���ة  ب���ه���دف 
امل�سهد  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  ب���اأه���م���ي���ة 

اجلمايل للمدينة. 
و������س�����ه�����دت احل����م����ل����ة ع�����������دداً من 
والتنفيذية،  التوعوية  الإج��راءات 
 43 ح���ي���ث مت خ���ال���ه���ا حت����ري����ر 
اإ�����س����ع����اراً  ت���وع���وي���اً، وحت���ري���ر 66 
مركبات،   10 و���س��ح��ب  خم��ال��ف��ة، 
وذلك بهدف احلفاظ على املظهر 
الآمنة  وال��ب��ي��ئ��ة  ال�سحية  ال���ع���ام 

لكافة اأفراد املجتمع. 
�سرورة  باجلميع  البلدية  واأهابت 
املجتمعية  امل�������س���وؤول���ي���ة  ت���ع���زي���ز 
واملوؤ�س�سات  ال��ب��ل��دي��ة  وم�����س��ان��دة 
املظهر  على  احل��ف��اظ  املخت�سة  يف 
اأ�سكال  ك���اف���ة  وم���واج���ه���ة  ال����ع����ام 
ت�����س��ك��ل ظاهرة  وال���ت���ي  امل�����س��وه��ات 
هذه  اأه���م  املهملة  اأحد  ال�����س��ي��ارات 
امل�سهد  لتلويثها  ن��ظ��را  امل�سوهات 

اجلمايل للمدن. 
اأن���ه���ا حتر�س  ال��ب��ل��دي��ة  واأ�����س����ارت 
ب�سكل منهجي ودوري على تنظيم 

•• مانيال - وام:

عززت هيئة الهال الأحمر الإماراتي، جهودها الإن�سانية 
ل��دع��م امل��ت��اأث��ري��ن م��ن اإع�����س��ار "جوين" يف ال��ف��ل��ب��ني، من 
خال امل�ساعدات الإغاثية العاجلة واملتنوعة التي وزعتها 
عرب وفدها املوجود هناك حاليا، على اآلف الأ�سر يف عدد 
جراء  ال�سبل  بهم  تقطعت  ال��ذي��ن  املت�سررة،  املناطق  م��ن 
الدولة يف  �سفارة  مع  والتن�سيق  بالتعاون  وذلك  الإع�سار، 
مانيا وال�سليب الأحمر الفلبيني. وتاأتي هذه امل�ساعدات 
للهيئة،  الإغ���اث���ي  ال��ربن��ام��ج  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  ���س��م��ن 
من  للمتاأثرين  العاجلة  الأ�سا�سية  الحتياجات  لتوفري 
الإع�سار، تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 
زايد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة   ، امل�سلحة  للقوات 
هيئة  رئي�س   ، الظفرة  احلاكم يف منطقة  نهيان ممثل  اآل 
امل�ساعدات  م��ن  املرحلة  ه��ذه  وتت�سمن  الأح��م��ر.  ال��ه��ال 
املواد الغذائية والإيوائية والطبية، اإىل جانب الحتياجات 
الأخرى. ويقوم الوفد خال الأيام القادمة بتوفري املزيد 
املناطق  م��ن  ل��ع��دد  ال�����س��روري��ة  الإغ��اث��ي��ة  امل�ستلزمات  م��ن 
الأكرث ت�سررا من الإع�سار، رغم �سعوبة الو�سول اإليها يف 
هذه الظروف ب�سبب انقطاع الطرق والأ�سرار التي حلقت 
كل  حاليا  ال��وف��د  ي��در���س  حيث  التحتية،  البنية  بخدمات 

اخليارات ل�سرعة الو�سول اإىل املتاأثرين يف تلك املناطق.
اإىل  و�سوله  فور  الإم��ارات��ي،  الأحمر  الهال  وفد  والتقى 
العا�سمة مانيا، ريت�سارد غوردون رئي�س ال�سليب الأحمر 
وبحث  ال���دول���ة،  ���س��ف��ارة  م��ن  ممثلني  بح�سور  الفلبيني، 
والتعاون  التن�سيق  اآليات  بتعزيز  الكفيلة  ال�سبل  اجلانبان 

لتقدمي اأف�سل اخلدمات الإغاثية للمت�سررين.
الإن�سانية يف  الأو���س��اع  الهيئة على  وف��د  غ���وردون  واأط��ل��ع 
الإع�سار  من  املتاأثرة  املناطق  ويف  عامة  ب�سورة  الفلبني 

التي  امل�ستلزمات  اأه���م  على  اأطلعهم  كما  خ��ا���س��ة،  ب�سفة 
اأن  اإىل  م�سريا  ال��راه��ن،  ال��وق��ت  يف  املت�سررين  يحتاجها 
بالفي�سانات  ت��اأث��روا  �سخ�س  األ��ف  و600  مليون  ح��وايل 

والنهيارات الطينية التي خلفها الإع�سار.
الدور  اأهمية  الفلبينية  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  واأك���د 
الذي تقوم به دولة الإمارات وقيادتها الر�سيدة يف حت�سني 
على  م�سددا  الفلبينية،  ال�ساحة  على  الإن�سانية  الأو���س��اع 
وبراجمها  مب�ساعداتها  حا�سرة  دائما  كانت  الإم���ارات  اأن 
لها  وم�سهود  الفلبني،  يف  التنموية  وم�ساريعها  الإن�سانية 

مبواقفها الأ�سيلة والنبيلة جتاه ال�سعب الفلبيني.
واأع��رب عن �سكره لهيئة الهال الأحمر الإم��ارات��ي، التي 
ت�سطلع بدور حيوي لتخفيف اآثار الإع�سار على املتاأثرين، 
م�سريا اإىل اأن الهيئة تعترب من اأهم اجلهات الإغاثية التي 
تواجدت يف الفلبني خال كل الأزمات والكوارث الطبيعية 
اإقليم  عا�سمة  ليجا�سبي  ويف  ب���اده.  لها  تعر�ست  ال��ت��ي 
الفرن�سي�س  الإم��ارات��ي،  الأحمر  الهال  وفد  التقى  الباي 
�سي حاكم الإقليم، الذي قدم �سرحا للوفد حول الأو�ساع 
ال�سكان  على  الإع�سار  خلفها  التي  والتداعيات  الإن�سانية 
املتاأثرين،  املبذولة لتخفيف وطاأة معاناة  هناك، واجلهود 
�سكر  ع��ن  معربا  ال��راه��ن��ة،  املرحلة  يف  احتياجاتهم  واأه���م 
امل�ساعدة  بتقدمي  ب���ادرت  التي  الإم����ارات  ل��دول��ة  حكومته 

الازمة ل�سحايا الإع�سار.
الإم��ارات��ي يف ه��ذه الظروف  وثمن وج��ود الهال الأحمر 
اأو����س���اع���ه���م وملبيا  م��ت��ف��ق��دا  الإق����ل����ي����م،  اأه�������ايل  و����س���ط 

لحتياجاتهم الإن�سانية.
الإقليم  مناطق  م��ن  ع��دد  تفقدية يف  بجولة  ال��وف��د  وق��ام 
الأك����رث ت�����س��ررا م��ن ال��ك��ارث��ة، وق���ف خ��ال��ه��ا ع��ل��ى حجم 
الأ�سرار التي حلقت بها، وتعرف على احتياجات �سكانها، 
الإغاثية  الهيئة  عمليات  ع��رب  ف���ورا  تلبيتها  �ستتم  ال��ت��ي 

اجلارية حاليا على ال�ساحة الفلبينية.

 احل�ساري العام، ومواجهة م�سكلة 
امل�سوهات على اختاف اأنواعها.   

كما حتر�س بلدية مدينة اأبوظبي 
لدى  ال��ذات��ي  ال��داف��ع  على حتفيز 

ل��رف��ع م�ستوى  ت��وع��وي��ة  ح��م��ات 
الظاهرة،  بهذه  املجتمعي   الوعي 
نحو  م�ساعيها  اإط��ار  �سمن  وذل��ك 
املظهر  املجتمع يف تكري�س  اإ�سراك 

اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����ال رفع 
م�ستوى  وعيهم مبخاطر املركبات 
املهملة، �سواء على ال�سعيد ال�سحي 
على  اأو  املجتمع،  اأف��راد  �سامة  اأو 

للمدن  اجل���م���ايل  امل�����س��ه��د   �سعيد 
وال�����س��وارع ، والن�����س��ي��اب امل����روري، 
وكذلك ت�سجيعهم على امل�ساركة يف 

 مواجهة هذه امل�سوهات. 
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اأخبـار الإمـارات
•• ال�شارقة -وام:

اإع����ادة ف��ت��ح قاعات  ال�����س��ارق��ة ع��ن  اأع��ل��ن��ت دائ����رة التنمية الق��ت�����س��ادي��ة يف 
القت�سادي  الن�ساط  لعودة  التدريجية  واملنا�سبات �سمن اخلطة  الأف��راح 
ال�سرتاطات  جلميع  املن�ساآت  ا�ستيفاء  ب�سرط  الإم����ارة  يف  والجتماعي 

الوقائية.
اأ����س���درت���ه جم��م��وع��ة م���ن ال�سوابط  واأق������رت ال����دائ����رة مب��وج��ب ت��ع��م��ي��م 
يتوافق  واملنا�سبات مبا  الأف��راح  باإعادة فتح �سالت  والإج���راءات اخلا�سة 
مع مراعاة التدابري الوقائية اخلا�سة باحلد من انت�سار اجلائحة بهدف 
قطاع  ا�ستمرارية  و�سمان  املجتمع  اأف���راد  و�سامة  �سحة  على  احل��ف��اظ 
اأن  الإم��ارة على  امل�ستدامة يف  التنمية  الأعمال وموا�سلة دوره يف حتقيق 
ي�سمح للمن�ساآت القت�سادية العودة ملمار�سة العمل يف حال توفر ال�سروط 

والإجراءات املن�سو�س عليها يف التعميم.
يف  التجارية  واحلماية  الرقابة  اإدارة  مدير  نائب  ال�سويدي  �سامل  واأك��د 
القطاعات  ه��ذه  افتتاح  اإع��ادة  اأن  بال�سارقة..  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 

جاءت �سمن اخلطة التدريجية لعودة الن�ساط القت�سادي والجتماعي يف 
الإمارة ووفق �سرط تطبيق التدابري واملعايري املحددة يف التعميم و�ستقوم 
فرق الرقابة واحلماية التجارية التابعة للدائرة وبالتعاون والتن�سيق مع 

اجلهات املحلية املخت�سة بالتاأكد من اللتزام بتلك ال�سروط.
واملنا�سبات ملدة  الأف���راح  ال��ت��داب��ري.. تعقيم �سالت  اأه��م  اأن��ه من  واأو���س��ح 
النا�س ب�سرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات  واإلزام  يوميا  �ساعة   24
واللتزام مب�سافة التباعد "2مرت" كما يجب اأن ل تتجاوز ن�سبة احل�سور 
الطاقة ال�ستيعابية للقاعة وكذلك تنظيم حمات توعية  باملائة من   50
للموظفني حول الوقاية واحلماية من الإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد 
بالإجراءات  التقيد  وامل��ن��ا���س��ب��ات  الأف����راح  ���س��الت  م��رت��ادي  جميع  وع��ل��ى 
الوقائية وال��ت��داب��ري الح��رتازي��ة وف��ق��ا ل��ل��ق��رارات ال�����س��ادرة م��ن اجلهات 

املخت�سة.
اأي�سا اتباع  اإن التدابري الوقائية لقاعات الأف��راح واملنا�سبات ت�سمل  وقال 
املوظفني اإر�سادات وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع فيما يتعلق بغ�سل اليدين 
وعلى موظفي الفعاليات احل�سول على نتائج اختبار كوفيد – 19 ال�سلبية 
اإعادة الفتح واللتزام بتطبيق الربوتوكولت  من ال�سلطات املعتمدة قبل 

املتعلقة باإخطار ال�سلطات ال�سحية باحلالت امل�ستبه بها.
احلماية  وم��ع��دات  الأول��ي��ة  الإ�سعافات  خ��دم��ات  توفري  وج��وب  اىل  ولفت 
بها  م�ستبه  حالة  اأي  لعزل  خم�س�سة  م�ساحة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سخ�سية 
وترتيبات النقل اإىل مرافق الرعاية ال�سحية اإذا لزم الأمر وتوفري نظام 
ي�سمح بجمع املعلومات التي ت�ساعد ال�سلطات ال�سحية يف تتبع املخالطني 
اإج��راء فح�س لدرجة حرارة ال�سيوف  اإذا لزم الأمر ويف حينه كما يجب 

واملوظفني واملنظمني وكل من يح�سر الفعالية مبا فيهم موظفو التنظيف 
والتحميل و فح�س جميع املوظفني عند مدخل املن�ساأة التي �ستقام فيها 
التي  احلمى   " مثل  الأع��را���س  عليه  تظهر  �سخ�س  اأي  منع  و  الفعالية 
تتجاوز 37.5 درجة مئوية – ال�سعال – �سيق التنف�س – التهاب احللق 
" من دخول املرافق وعلى �سيوف الفعاليات ارتداء الكمامات. – التعب 

اإج��راءات احرتازية ووقائية تت�سمن  التنمية القت�سادية  دائ��رة  وح��ددت 
التنظيف  واملنا�سبات منها ممار�سة  الأف��راح  التدابري يف قاعات  عددا من 
وبعد  قبل  للقاعات  الكامل  والتعقيم  املنا�سبات  وغ��رف  للقاعات  ال��دوري 
يوم واحد من اأي زفاف اأو منا�سبة والتعقيم املتكرر للطاولت والكرا�سي 
ب��ع��د وامل��ف��ات��ي��ح الكهربائية  ال��ت��ح��ك��م ع��ن  وامل���ع���دات والأج���ه���زة واأج���ه���زة 
واأجهزة  لليدين ومناديل  الأب��واب وتوفري معقم  والإلكرتونية ومقاب�س 
بالقرب من  ب��اجل��دران  واأخ���رى ملحقة  ال��ط��اولت  على  املعقمات  ت��وزي��ع 
وتوفري  اإليها  الو�سول  التي ميكن  الأخ��رى  والأم��اك��ن  وامل��خ��ارج  املداخل 
تعقيم  حمطة  مع  القاعة  وخم��رج  مدخل  من  بالقرب  للتعقيم  منطقة 

متنقلة واأجهزة توزيع املعقمات بحيث يتم جتديدها بانتظام.

اقت�سادية ال�سارقة تعيد فتح قاعات الأفراح واملنا�سبات وفق ا�سرتاطات وقائية

•• دبي-وام: 

العامل  نوعها يف  الأوىل من  الأكادميية   - الإع��ام اجلديد  اأكادميية  وقعت 
املجتمعية  املبادرة   - الوطن  �سندوق  جديدة  مع  �سراكة  اتفاقية   - العربي 
م��ن  الكفاءات  واع���د  م�ستقبلّي  جيل  خللق   - ال��دول��ة  يف  ال��رائ��دة  الوطنية 
م�ستقبل  وت�سنع  الدولة،  يف  والإب��داع  البتكار  م�سرية  تدعم  التي  املواطنة 
الإعام الرقمي  للخم�سني عاماً املقبلة وذلك يف اإطار الروؤية الوطنية لدعم 

ال�سباب املواطن املوهوب يف جمال  الإعام الرقمي اجلديد. 
وتركز التفاقية على اكت�ساف املواهب الوطنية، وتوفري كافة �سبل الرعاية 
والهتمام لتحفيزهم على  اإطاق العنان لطاقاتهم وال�ستفادة من مواهبهم 
م�سرية  يعزز  جيل  واعد  بناء  يف  وت�سخريها  الوطن،  خدمة  يف  واإبداعاتهم 
دولة الإمارات التناف�سية نحو العاملية. و �ست�سعى الأكادميية لدعم �سندوق 
الكفاءات  تطوير  على  وم�ساعدته  املبتكرة  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  ال��وط��ن  يف 
الوطنية ال�سابة املهتمة ب�سناعة  املحتوى الهادف الذي يعترب حجر الأ�سا�س 
يف ن�سر ر�سالة الدولة وقيمها وذلك من خال توفري  الإر�ساد املهني املنا�سب 

يف علم ابتكار املحتوى الهادف واملبتكر. 
الإعام  اأك��ادمي��ي��ة  م�سرية  ب��ّن��اءة يف  اأخ���رى  التفاقية كخطوة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
الإعام  البتكار يف جم��ال  وتعزيز  يف  املنطقة،  امل��واه��ب  دع��م  نحو  اجل��دي��د 
الرقمي خللق حمتوى متميز واإبداعي ي�ساهم يف تعزيز  الهوية الإعامية 

العربية ون�سر الر�سائل الإيجابية عن املنطقة عرب من�سات اإعامية متطورة 
ولذلك  العربية.  وثقافتنا  �سعوبنا  عن  النمطية  ال�سورة  تغري   ومعا�سرة 
ت�سعى الأكادميية وبا�ستمرار  لدعم املبادرات الوطنية والتعاون معها لتطوير 
الإمارات  دول��ة  التقدم  يف  دف��ع عجلة  ي�ساهم يف  الإع��ام اجلديد مبا  قطاع 
وذلك بدافع حر�سها على تفعيل امل�سوؤولية الوطنية جتاه املجتمع والوطن. 

وُيعترب �سندوق الوطن �سريكاً ا�سرتاتيجياً هاماً لأكادميية الإعام اجلديد 
ملا له من اإ�سهامات يف  تطوير الكفاءات الوطنية، وتبني املواهب الفّذة التي 
تهتم بطرح اأفكار وم�ساريع م�ستدامة تدعم  م�سرية التنمية ال�ساملة الرامية 

لبناء الوطن وتوفري الزدهار والرخاء وامل�ستقبل امل�سرق. 
ويف هذا ال�سدد قال �سعادة اأحمد حممود فكري، مدير عام �سندوق الوطن: 
ي�سعى من  التي  الوطن  �سندوق  مبادرات  يف  �سياق  التفاقية  هذه  "تاأتي 
�ستى  املجالت، ومن منطلق  املواطنة يف  الكفاءات  ورعاية  دعم  اإىل  خالها 
حر�سه على تاأهيل جيل من القيادات الإعامية يف جمال الإعام الرقمي 
 اجلديد ومتكينها من الأدوات، واملهارات ملواكبة التطورات التي ي�سهدها هذا 
القطاع احليوي الذي  يعد دعامة رئي�سية يف ت�سليط ال�سوء على الإجنازات 

الوطنية يف جميع القطاعات". 
الذي يج�سد توجيهات وروؤية  التعاون  "نحن �سعداء بهذا  واأ�ساف �سعادته: 
القيادة الر�سيدة ب�سرورة  ت�سافر اجلهود وبناء ال�سراكات الفعالة التي ت�سهم 
الم���ارات،  والعبور نحو م�ستقبل  دول��ة  والزده���ار يف  التقدم  دف��ع عجلة  يف 

م�سرق بالعتماد على مواهب �سبابية تت�سلح باملعرفة والكفاءة، والقدرة على 
بالتعاون  اأي�ساً   امل�سي يف م�سرية التطور يف كافة املجالت. ونحن فخورون 
اأكادميية الإع��ام  اجلديد والتي تقوم بتقدمي برامج متميزة ومتعددة  مع 
لدعم املواهب الإماراتية ال�سابة والطموحة." من  جهته اأكد را�سد العو�سي 
وقال:   .. اأهمية هذه اخلطوة  الإع��ام اجلديد  لأكادميية  التنفيذي  املدير 
ال�سابة، وهذا  الوطنية  املواهب  بدعم  اجلديد  الإعام  اأكادميية  "نلتزم  يف 
ما �سرتكز عليه �سراكتنا مع  �سندوق الوطن، حيث �سنعمل معاً على متكني 
ال�سباب الإماراتي من اإبراز مواهبهم وال�ستثمار يف  اإمكانياتهم خللق هوية 
اإعامية اإماراتية رائدة وقادرة على التناف�س عاملياً من خال العلم والإبداع 

يف  كافة القطاعات احليوية من بينها الإعام الرقمي". 
اأهداف  لتحقيق  الوطن  �سندوق  مبادرة  بروؤية  "نوؤمن  العو�سي:  واأ�ساف 
الأجندة الوطنية ور�سالة  الآباء املوؤ�س�سني احلري�سة على حتقيق ازدهار دولة 
الإمارات ورفاهها. نحن مدركون اأن هنالك  العديد من املبادرات والإجنازات 
يف  اأكادميية  ونطمح  املنطقة،  وج��ه  تغيري  على  ال��ق��ادرة  ال�سابة  الإم��ارات��ي��ة 
املبدعة موؤهلة ومتمر�سة  الوطنية  القيادات  اأن تكون هذه  الإعام اجلديد 
يف كل جمالت  الإعام اجلديد لنت�سارك معهم حلظات انت�ساراتهم ونحتفل 
معهم وهم ي�ساهمون باإي�سال ر�سالتنا  الهادفة واملتميزة اإىل العامل اأجمع." 
ال�سمو  ال�سيخ  اأكادميية الإع��ام اجلديد افتتحها �ساحب  اأن  جدير بالذكر 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

القيادة  روؤية  من  اأ�سا�سياً  جزءاً  لتكون   ،2020 "رعاه اهلل" يف  يونيو  دبي 
الر�سيدة يف ال�ستثمار مب�ستقبل الأجيال يف  الدولة، وتاأهيل خرباء متمكنني 
املحتوى  الذي  خلق  على  وقدراتهم  مهاراتهم  وتعزيز  اجلديد،  الإع��ام  يف 

يتاءم مع ر�سالة واأهداف الدولة التنموية والقت�سادية والإعامية. 
املنطقة،  يف  العربي  ال�سباب  تاأهيل  على  تركز  اأك��ادمي��ي��ة  موؤ�س�سة  وتعترب 
ومت  الرقمي  التوا�سل  واجتاهات  تقنيات  على  اأحدث  وتاأهيلهم  وتدريبهم 
تطوير كل الربامج واملناهج التدريبية على يد خرباء  وخمت�سني يف التوا�سل 
عن  التدريبية  الربامج  ه��ذه  اإدارة  و�سيتم  الرقمي،  والت�سويق  الجتماعي 
واملتخ�س�سني  الأكادمييني  واأب��رز  واأف�سل  اأه��م  من  لمعة  جمموعة   طريق 
واخلرباء حول العامل من  خال اعتماد ال�سفوف الفرتا�سية. وا�ستحدثت 
الأكادميية منوذج "التعليم املفتوح"، وهو عبارة عن  مفهوم تعليمي خمتلط 

فريد من نوعه ميزج بني الدرا�سة النظرية والتطبيق العملي على الأر�س. 
وتوفر الأكادميية برامج تدريبية متخ�س�سة لارتقاء بامل�سرية املهنية من 
وتطوير  حمتوى  �سناّع  خلق  ت�ستهدف  متقدمة  ومتخ�س�سة  دورات  خال 
الت�سويق  ب�سناعة  م�ساهمة  بالنهو�س  مبتكرة  م�سادر  لي�سبحوا  مهاراتهم 
من  جمموعة  اأطلقه  الوطن  �سندوق  اأم��ا  الجتماعي.   والتوا�سل  الرقمي 
رجال الأعمال الإماراتيني كمبادرة جمتمعية ت�سعى لتطوير  الكوادر الوطنية 
وجمتمع املعرفة وتوؤكد على تاحم فئات املجتمع مع توجهات قيادة الدولة 
يف  حتقيق التنمية امل�ستدامة واحلياة الكرمية وامل�ستقبل امل�سرق جلميع اأبناء 
الوطن ويعمل ال�سندوق  على ا�ستقطاب ال�ستثمارات والإ�سهامات املجتمعية 
وتوظيفها يف دعم م�سرية التنمية ال�ساملة، اإ�سافة  اإىل دوره يف تبني املبادرات 
عليها..  يعمل  التي  الرئي�سية  القطاعات  خدمة  �ساأنها  م��ن  التي  املبتكرة 
ا�ستثمارات  على  الإ���س��راف  م�سوؤولية  لا�ستثمار  اأب��وظ��ب��ي  �سركة   وتتوىل 

ال�سندوق.. 

•• دبي-الفجر:

يف  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  اإدارة  م���ازال���ت 
تنفيذ  يف  م�����س��ت��م��رة  دب�����ي  حم���اك���م 
الذي  الوظيفي«،  »التعاقب  برنامج 
املوؤ�س�سي  الأداء  ا�ستقرار  اإىل  يهدف 
على  واملحافظة  الطويل  امل��دى  على 
راأ�س املال الب�سري والفكري وتعزيز 
امل��ع��رف��ة ب��ني ك��اف��ة العاملني  ت��ب��ادل 
ب��امل��ح��اك��م مم���ا ي�����س��ه��م يف الرت���ق���اء 
بالأداء العام وخلق بيئة عمل حمفزة 

على الإبداع والتميز.
عبدالواحد  اأ���س��ار  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
امل��������وارد  اإدارة  م����دي����ر  ك�������ل�������داري، 
حري�سة  دب���ي  حم��اك��م  اأن  الب�سرية 
برنامج  تطبيق  يف  ال���س��ت��م��رار  على 
ال��ت��ع��اق��ب ال��وظ��ي��ف��ي ب���ال���رغ���م من 
ك�����ورون�����ا  ، حيث  ظ������روف ج���ائ���ح���ة 
الرئي�سية  ال��وظ��ائ��ف  ا���س��ت��ه��داف  مت 
املرتبطة  الطبيعة  وذات  وال��ه��ام��ة 
ب�����اأداء واخ��ت�����س��ا���س��ات ال���دائ���رة، ومت 
من  الب�سرية  امل���وارد  حتديد  كذلك 
الوظيفي  والأداء  ال��ك��ف��اءة  اأ���س��ح��اب 
عند  ال��وظ��ائ��ف  ه���ذه  ل�سغل  املتميز 

حيث   ، وق����ت  اأي  ويف  ل��ه��ا  احل���اج���ة 
كفاءاتهم  تطوير  على  العمل  �سيتم 
الكفاءات  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  احلالية 
امل��ط��ل��وب��ة م��ن��ه��م وذل�����ك م���ن خال 
تزويدهم باملهارات واملعارف الازمة 
الوظائف  ه��ذه  ق��ي��ادة  م��ن  ليتمكنوا 

م�ستقبًا.
وم�����ن ج���ان���ب اآخ������ر ذك�����ر اإب���راه���ي���م 
تنمية  ق�������س���م  رئ���ي�������س  احل������م������ادي، 
اأن  ال���ب�������س���ري���ة  امل���������وارد  وا����س���ت���ث���م���ار 
وتاأهيل  اإع��داد  على  يعمل  الربنامج 

بالدائرة  القياديني  من  ث��اين  �سف 
ل��ي��ك��ون��وا ق��ادري��ن وج��اه��زي��ن ل�سغل 
منا�سب قيادية واإ�سرافية م�ستقبًا، 
اإذ ي�ستهدف مدراء الإدارات، وروؤ�ساء 
الأق�سام، وروؤ�ساء ال�سعب، واملوظفني 
امل���ت���م���ي���زي���ن. واأك�������د احل����م����ادي ب����اأن 
تطبيق برنامج »التعاقب الوظيفي« 
الدائرة  اأداء  ا�ستمرار  ل�سمان  ج��اء 
حال  يف  ي���ط���راأ  ق���د  ت��ع��ط��ل  اأي  دون 
احلرجة  ال��وظ��ائ��ف  بع�س  اأ�سبحت 
�سبب  ولأي  ما  يوماً  �ساغرة  واملهمة 

حتقيق  اإىل  اأي�ساً  يهدف  كما   ، ك��ان 
ا���س��ت��م��رار من��و ال���دائ���رة ع��ل��ى املدى 
مالها  راأ����س  على  والع��ت��م��اد  البعيد 
الب�سري لقيادتها يف امل�ستقبل وذلك 
م��ن خ���ال امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى املواهب 
وتنمية  وت���اأه���ي���ل���ه���م  وت���ط���وي���ره���م 
جدارتهم وربط اأهدافهم ال�سخ�سية 
واأهداف  احتياجات  مع  يتوافق  مبا 
�سي�سكل  مم���ا  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���دائ���رة 
حافزاً لبقية زمائهم من املوظفني 

لي�سبحوا �سمن هذه املواهب. 

•• دبي-وام: 

الإح�ساء  و  للتناف�سية  الإحت��ادي  املركز  اأهلي مديرة  اأ�سادت حنان من�سور 
وكالة  قبل  “ م��ن   -AA ت�سنيف«  م��وؤخ��را على  الإم����ارات  دول��ة  بح�سول 
»فيت�س« العاملية موؤخرا ما يجعلها �سمن اأعلى الت�سنيفات الإئتمانية التي 
الأكرث  ال�سندات  و  ال��ك��ربى  املالية  ال��ق��درات  ذات  ل��ل��دول  ال��وك��ال��ة  متنحها 

موثوقية .
لدولة  الئتماين  »فيت�س«  وكالة  ت�سنيف  اإن  لها  ت�سريح  يف  اأهلي  وقالت 
الإم��ارات ياأتي بالتوازي مع املراكز املتقدمة التي حت�سل عليها الدولة يف 
الر�سيدة  لقيادتنا  الثاقبة  الروؤية  وبف�سل  العاملية  التناف�سية  تقارير  اأه��م 
امل�ستقبل  ت�ست�سرف  التي  ال�سيا�سات  بتطوير  الإم���ارات  دول��ة  حكومة  تقوم 
وتعمل اجلهات احلكومية الإحتادية واملحلية بروح الفريق الواحد لتحقيق 
والرخاء  التنمية  ي�سمن  مب��ا  ال��واق��ع  اأر����س  على  وجت�سيدها  ال���روؤى  ه��ذه 

ملجتمع دولة الإمارات.
واأ�سافت: » منحت وكالة »فيت�س« للت�سنيفات الإئتمانية دولة الإمارات هذا 
الت�سنيف مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة مرتكزة اإىل ارتفاع ن�سيب الفرد من 
الناجت املحلي الإجمايل بالإ�سافة اإىل املركز القوي ل�سايف الأ�سول اخلارجية 
للدولة وهو ما يت�سق مع الكثري من نتائج تقارير التناف�سية العاملية حيث 
التناف�سية املرتبطة  ح�سلت دولة الإم��ارات على مراكز متقدمة يف تقارير 
بالإقت�ساد وبالأداء احلكومي ومبرونة احلكومة وقدرتها على التكيف مع 
املتغريات العاملية وغريها من املوؤ�سرات ما يوؤكد متانة القت�ساد الإماراتي 

و�سابته يف وجه املتغريات العاملية.

من جانبها ذكرت بدرية عبد اهلل عبيد مديرة اإدارة الإح�ساءات القت�سادية 
اأن دولة الإم��ارات ح�سدت املركز  يف املركز الإحت��ادي للتناف�سية والإح�ساء 
الأول عامليا يف كل من موؤ�سر »قدرة �سيا�سة احلكومة على التكيف » وموؤ�سر 
والذي  العاملية  للتناف�سية  ال�سنوي  للكتاب  »وف��ق��ا  البريوقراطية  »غ��ي��اب 
كما   2020 “لعام   IMD»الإدارية للتنمية  ال���دويل  املعهد  ع��ن  ي�سدر 
بني  »ال�سراكة  موؤ�سر  يف  الأول  وامل��رك��ز  العاملي  الرتتيب  ال��دول��ة  ت�سدرت 
القطاع احلكومي واخلا�س« وموؤ�سر »قلة الديون الأجنبية للحكومة«ح�سب 
اإ�سدارة العام 2020 من الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية بالإ�سافة اإىل 
املركز الأول عامليا يف كل من موؤ�سر »كثافة اأن�سطة الأعمال اجلديدة« وموؤ�سر 
»قلة التبذير يف الإنفاق احلكومي« وذلك يف موؤ�سر الزدهار 2019 والذي 
ي�سدره معهد »ليجامت« واملركز الأول عامليا يف موؤ�سر »ديناميكية الدّين« يف 
العاملي  القت�سادي  املنتدى  عن  »وال�سادر   4.0« العاملية  التناف�سية  تقرير 
لعام 2019 منوهة اإىل اأن الإمارات حلت يف املركز الثاين عامليا يف كل من 
من   2019 ن�سخة  يف  امل��ال«  راأ���س  »تكلفة  وموؤ�سر  العام«  »التمويل  موؤ�سر 
الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية ف�سا عن املركز الثالث عامليا يف موؤ�سر 
»راأ�س املال ال�ستثماري« يف نف�س التقرير وغريها الكثري من املوؤ�سرات التي 
تبواأت فيها دولة الإمارات مراكز ال�سدارة عامليا والتي تتاقى مع ما اأ�سادت 

به وكالة فيت�س العاملية حول ت�سنيف دولة الإمارات الئتماين.
واأ�سافت اأنه على الرغم مما ت�سببت به جائحة »كوفيد 19-« لاإقت�سادات 
العاملية اإل اأن الإجراءات الإقت�سادية التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات 
اإمارات الدولة متكنت من جتاور  وامل�سرف املركزي واحلكومات املحلية يف 

هذه املرحلة ال�ستثنائية .

•• نيويورك -وام: 

اأطلقت دولة الإمارات بال�سرتاك مع معهد جورج تاون للمراأة وال�سام والأمن 
امل��راأة يف مرحلة  م�ساركة  لتعزيز  املتحدة،  ل��اأمم  بحثياً، وخطة  عمل  تقريراً 
رفيعة  مناق�سات  �سل�سلة  يف  ختام  وذل��ك  ال��ن��زاع��ات  انتهاء  بعد  الإع��م��ار  اإع���ادة 
امل�ستوى ا�ستمرت عاماً كامًا، والتي ركزت على مو�سوعات احلوكمة  يف مرحلة 
ما بعد انتهاء النزاعات، والنتعا�س القت�سادي، وال�ستدامة البيئية، والعدالة 

و�سيادة  القانون، واإ�ساح قطاع الأمن. 
 : املتحدة  الأمم  لدى  للدولة  الدائمة  املندوبة  ن�سيبة  زكي  لنا  �سعادة  وقالت 
الفر�سة  لأدعو جميع زمائي من موؤيدي جدول اأعمال  هذه  انتهز  اأن  " اأود 
املراأة وال�سام والأمن اإىل تاأييد خطة العمل والتوقيع  عليها من اأجل توثيق 
التزامهم، كما اأدعو مرة اأخرى اإىل زيادة جهودنا امل�سرتكة نحو تعزيز  م�ساركة 
النزاعات وذل��ك من خ��ال و�سع خطط عمل  انتهاء  امل��راأة يف مرحلة ما بعد 
قابلة للتحقيق  والتنفيذ والقيا�س، لنتمكن من اإن�ساء جمتمعات اأكرث ا�ستقراراً 

و�ساماً ت�ستحقها ال�سعوب يف جميع  اأنحاء العامل". 
من جانبها، قالت �سعادة ال�سفرية ميان فرفري، املديرة التنفيذية ملعهد جورج 
امل�سلح، بل هن  "اإن  الن�ساء والفتيات ل�سن جمرد �سحايا للنزاع  تاون للمراأة: 
يف الواقع عنا�سر فاعلة للتغي�ري، ويقدم  هذا التقرير خارطة طريق لعمليات 
الأمم املتحدة ولاآخرين للتغلب على العقبات التي حتول دون  م�ساركة املراأة 
ال�سرتاتيجيات  على  والبناء  النزاعات،  انتهاء  بعد  الإع��م��ار  اإع��ادة  مرحلة  يف 

الناجحة  لتحقيق نتائج اأكرث فعالية يف جمال بناء ال�سام". 
ال�سيدة  ال�سابقة  الأمريكية  اخلارجية  وزي��رة  الفعالية  ه��ذه  يف  �ساركت  وق��د 
اأهمية  على  كلمتها  خ��ال  رك��زت  والتي  كمتحدث  رئي�سي،  كلينتون  هياري 
املراأة  اأعمال  بجدول  للمراأة  والنهو�س  اجل��ادة  امل�ساركة  �سمان  جهود  ت�سريع 
اأن الفرتة التي تلي انتهاء  النزاعات يف  "نحن ندرك  وال�سام والأم��ن قائلة: 
جميع اأنحاء العامل ُتعترب فر�سة جيدة، لي�س فقط لتحديد ما اإذا كان العنف 
اأوجه انعدام امل�ساواة املتجذرة، مبا يف  اأي�ساً ملعاجلة  �سيتكرر مرة  اأخرى واإمنا 
ل�سمان  الأهمية  بالغة  ٌتعترب  فرتة  اجلن�سني.  وهي  بني  امل�ساواة  انعدام  ذلك 

م�ساركة املراأة يف جميع مراحل الإغاثة والتعايف". 
واأ�سافت:" اأن دور املراأة يف اإعادة الإعمار خال مرحلة ما بعد انتهاء النزاعات 
ُيعترب جانباً غري  مدرو�ٍس ب�سكل كايف يف جهود تعزيز ال�سام والأمن، اإل اأن هذا 

الأمر بداأ يتغري الآن مع �سدور هذا  التقرير". 
وال�سرتاتيجيات  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  على  ال�����س��وء  البحثي  التقرير  وي�سلط 
قرار  ك�سانعة  ل��ل��م��راأة  اجل���ادة  امل�����س��ارك��ة  الن��ط��اق  ل�سمان  ون��ق��اط  الفعالة 
وكُمنفذة وُم�ستفيدة من جهود الإعمار يف مرحلة ما بعد  انتهاء النزاعات. كما 
حلقات  من  ا�ستخا�سها  مت  التي  والتو�سيات  ال�ستنتاجات  التقرير  يت�سمن 
ناع �سيا�سات   النقا�س التي ُعقدت مع جمموعة من اجلهات املعنية التي �سمت �سُ

وممار�سني وخرباء  متخ�س�سني. 
وتقدم خطة العمل تو�سيات اإىل الأمم املتحدة والدول الأع�ساء بهدف ت�سريع 
جهود التغلب على  العقبات احلالية والنا�سئة، وتعزيز ال�سرتاتيجيات الناجحة 

من اأجل حتقيق نتائج اأكرث فعالية يف  جمال بناء ال�سام. 
اجلدير بالذكر اأن دولة الإمارات اأطلقت هذه املبادرة امل�سرتكة مع معهد جورج 
تاون للمراأة وال�سام  والأمن على هام�س الأ�سبوع رفيع امل�ستوى املعني باملراأة 
التح�سري لاحتفال  اإط��ار  اأكتوبر   2019 يف  وال�سام والأم��ن الذي ُعقد يف 
بالذكرى الع�سرين لعتماد قرار جمل�س الأمن رقم1325   /2000/ الذي 
اأن�ساأ هيكل جدول اأعمال املراأة وال�سام والأمن، وذلك بهدف معاجلة الثغرات 
القائمة  يف ُنهج العمل التي تعتمد على املنظور اجلن�ساين اأثناء مرحلة الإعمار 

بعد انتهاء النزاعات، والتي  مل تنل القدر الكايف من البحث والتطبيق. 
و�سبق لدولة الإم��ارات التعاون مع معهد جورج تاون للمراأة وال�سام والأمن 
اإطاق  مت  عندما   2015-2014 الفرتة  يف  املتحدة  للمراأة  الأمم  وهيئة 
وال�سام  امل��راأة  اأعمال  يف  جدول  امل�ستجدة  الق�سايا  عن  نقا�س  حلقات  �سل�سلة 
امل��ن��اق�����س��ات ت�سمن نتائجها  ُك��ت��ي��ب م�����س��رتك ع��ن ه���ذه  والأم������ن، وق���د ���س��در 

 وتو�سياتها. 
املراأة  اأع��م��ال  بجدول  النهو�س  جم��ال  يف  ثابتاً  �سريكاً  الإم���ارات  دول��ة  وُتعترب 
وال�سام والأمن،  وبالإ�سافة اإىل دعم احلوارات املتعلقة ب�سيا�سات تعزيز التعاون 
وت�سريع اجلهود لتحقيق اأهداف  جدول اأعمال املراأة وال�سام والأمن، وت�سرتك 
الدولة مع هيئة الأمم املتحدة للمراأة يف تنفيذ مبادرة "  �سمو ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك لتمكني املراأة يف ال�سام والأمن"، والتي قامت بتخريج اأكرث من 
  300 امراأة من برنامج تدريب الن�ساء على العمل يف القطاع الع�سكري وحفظ 
ال�سام. ويهدف هذا  الربنامج اإىل تعزيز الدور الهام الذي توؤديه املراأة يف قطاع 
الأمن، وزيادة فعالية عمليات حفظ  ال�سام، وتزويد الن�ساء املدنيات باملهارات 

الازمة حلماية اأنف�سهن وجمتمعاتهن اأثناء النزاعات. 

• التفاقية اجلديدة تعزز ال�ستثمار يف الإعالم الرقمي لدعم امل�ساريع التنموية امل�ستدامة يف الدولة 
• التفاقية تتبنى روؤية دولة الإمارات يف خلق جيل اإماراتي ي�ست�سرف امل�ستقبل ويعزز جودة احلياة
• اأحمد فكري: �سندوق الوطن ي�سعى اإىل دعم ورعاية الكفاءات املواطنة يف �ستى املجالت جت�سيدًا  لروؤية قيادتنا احلكيمة
 • را�سد العو�سي: الأكادميية م�ستمرة يف دعم الكوادر ال�سابة لإحداث نقلة نوعية يف الإعالم الرقمي  يف املنطقة 

وملتزمة بالتعاون مع الهيئات الوطنية لدعم البحث والتطوير وتعزيز الهوية الإبداعية  يف الدولة

ت�سمل رعاية املواهب الوطنية وتطويرها خلدمة الر�سالة الإعالمية الإماراتية يف جمال الإعالم  الرقمي

�سراكة بني اأكادميية الإعالم اجلديد و�سندوق الوطن لال�ستثمار يف الكفاءات الوطنية ال�سابة

اإدارة املوارد الب�سرية يف حماكم دبي م�ستمرة يف تطبيق خطة التعاقب الوظيفي

•• دبي-وام:

قيادة  على  للمتدربني  تتيح  م��ب��ادرة  دب��ي  يف  واملوا�سات  الطرق  هيئة  اأطلقت 
املركبات امل�ساهمة يف حت�سني وتطوير اأداء مدربيهم يف مدار�س ومعاهد تعليم 
ال�سياقة التي تعمل حتت مظلة الهيئة وذلك من خال تقييمهم عرب تطبيق 

دبي درايف بعد النتهاء من درو�س ال�سياقة.
ال�����س��ائ��ق��ني مبوؤ�س�سة  ت��رخ��ي�����س  اإدارة  م��دي��ر  ال��ف��ا���س��ي  م��ن�����س��ور رح��م��ة  وق���ال 
الرتخي�س يف هيئة الطرق واملوا�سات: "تاأتي هذه املبادرة انطاقاً من �سعي 
الهيئة امل�ستمر لتح�سني وتطوير اآلية تعليم قيادة املركبات ح�سب اأرقى املعايري 
املنطقة فح�سب  لي�س على م�ستوى  الريادة  لنيل  املجال  املّتبعة يف هذا  العاملية 

واإمنا على امل�ستوى العاملي اأي�سا".
ال�سنوي للمدرب عن طريق  التقييم  التقييم �سينعك�س على  اأن هذا  اإىل  وا�سار 
نظام النجوم و�سينعك�س ب�سكل اإيجابي على حر�س املدربني وحتفيزهم لزيادة 

جودة التدريب الأمر الذي �سيوؤثر با �سك على قوة خمرجات التدريب.
واأّكد الفا�سي احلر�س امل�ستمر لهيئة الطرق واملوا�سات على اإ�سراك اجلمهور 
من خمتلف �سرائح املجتمع ومنهم امل�ستفيدون من خدمات الهيئة يف حت�سني 
املتدربني  امل�ستفيدين من هذه اخلدمات  ه��وؤلء  الهيئة ومن  وتطوير خدمات 
على قيادة املركبات حيث �ستلعب ماحظاتهم ومقرتحاتهم واآراوؤهم واأفكارهم 
حت�سني  يف  ُي�سهم  مما  املّتبعة  التدريب  اآليات  مب�ستوى  الرتقاء  يف  كبريا  دورا 
�ساعات  اأث��ن��اء  وال��ط��رق  ال�����س��وارع  على  ال�سامة  وُي��ع��ّزز  امل��درب��ني  اأداء  وتطوير 
مع  امل��درب��ون  ق�ساها  التي  التدريبية  ال�ساعات  ع��دد  وبلغ  اليومية.  التدريب 
املتدربني يف املعاهد من بداية يناير وحتى نهاية الربع الثالث من العام اجلاري 
مليونا و684 األفا و650 �ساعة تدريب نظري وعملي ..كما بلغ عدد املتقدمني 
للح�سول على رخ�س قيادة خال الفرتة ذاتها 73 األفا و627 �سخ�سا ..ويبلغ 
عدد مركبات تعليم القيادة حوايل 2000 مركبة وعدد املدربني والفاح�سني 

التجريبيني 2300 مدربا وفاح�سا جتريبيا.

املركز الحتادي للتناف�سية ي�سيد بح�سول الإمارات على ت�سنيف AA- من قبل وكالة ِ)فيت�س( 

الإمارات ومعهد جورج تاون يطلقان تقريرا وخطة عمل لتعزيز 
م�ساركة املراأة يف مرحلة اإعادة  الإعمار بعد انتهاء النزاعات

طرق دبي تتيح للمتدربني على قيادة املركبات امل�ساهمة يف الرتقاء مب�ستوى مدربيهم
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اإعــــــــــالن
روائع  ال�س�����ادة/  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التطريز خلياطة ازياء ال�سيدات
رخ�سة رقم:CN 1164122   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الوارد لتجارة الأ�سماك 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1080778 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة يا�سر خليل عنرت جا�سم العلي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خليل عنرت جا�سم العلي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16 

اإعــــــــــالن
مواد  لتجارة  ال�س�����ادة/اخليل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب البناء  رخ�سة رقم:2214820 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد حممد �سامل قا�سم اجلابري ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نديله لويهى الزفنه حممد العفاري
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/البحار ال�سبع لتاأجري 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:1003696 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فهد انور نواب جال البلو�سي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد علي عبيد عيدان ال�سحي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ستار  درميز  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�سيدات  رخ�سة رقم:1943348 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة بدر بال جميل بال احلو�سني ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يعقوب جميل بال خادم احلو�سني
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري:طريق احل�سارة  رقم:1132569 
تعديل  طلب  بالغاء   ، العامة  وال�سيانة  للمقاولت 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
للنقل  جنوم  ال�س�����ادة/�سبعة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

باحلافات املدر�سية
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:1837020 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فهد انور نواب جال البلو�سي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد علي عبيد عيدان ال�سحي

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/النجوم ال�سبعه لقطع 

غيار ال�سيارات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1913020 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فهد انور نواب جال البلو�سي ٪51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد علي عبيد عيدان ال�سحي

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16 

اإعــــــــــالن
انرتنا�سونال  ال�س�����ادة/ايكور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتدريب ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2787252 

تعديل ن�سب ال�سركاء
�ساوجات باخرين ملى من 30٪ اىل ٪49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف اوتار مان ملى

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16 

اإعــــــــــالن
الأبواب  لرتكيب  الذهبي  ال�س�����ادة/البريق  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب والنوافذ  رخ�سة رقم:2349163 

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

 تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة null*null اإىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ البريق الذهبي لرتكيب الأبواب والنوافذ

AL BAIRAQ AL THAHABI DOORS & WINDOWS FIXING 

اإىل /البريق الذهبي لرتكيب الأبواب والنوافذ - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

AL BAIRAQ AL THAHABI DOORS & WINDOWS FIXING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة اللم�سة النيقة ل�سيانة املكيفات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م   رخ�سة رقم:1134300 

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة اللم�سة النيقة ل�سيانة املكيفات ذ.م.م

AL LAMSA AL ANEEQA FOR MAINTENANCE OF AIR CONDITIONERS LLC 

اإىل /فالن�سيا �ستار لاملنيوم والزجاج ذ.م.م 

VALNESA STAR ALUMINIUM AND GLASSES LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة ور�سة لرتكيبات الملنيوم والزجاج )2592011.2(

تعديل ن�ساط/حذف ا�ساح و�سيانة مكيفات الهواء ومعدات التربيد وتنقية الهواء 

)3312007(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر واي لل�سحن الربي 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:1846854 

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سوبر واي لل�سحن الربي ذ.م.م

SUPERWAY LAND CARGO LLC 

اإىل /وي موفر لند انرتنا�سونال لل�سحن الربي ذ.م.م 

WE MOVERS LAND AND INTERNATIONAL LAND CARGO LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ت�سامن

ال�سم التجاري:املحرك الف�سي للمقاولت العامة
عنوان ال�سركة:بني يا�س - بناية/�سلطان غالب را�سد املن�سوري

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1154039 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

قانوين  كم�سفي  احل�سابات،  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  -تعيني   2
لل�سركة بتاريخ:2020/11/11 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2056008296 

تاريخ التعديل: 2020/11/15
امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

الواحد  ال�سخ�س  �سركة   - التجارية  للو�ساطة  التجاري:اميي  ال�سم 
ذ.م.م

عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2641358 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

-تعيني ال�سادة/الحتاد للمحا�سبة واملراجعة ذ.م.م، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2020/11/10 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2056008617 

تاريخ التعديل: 2020/11/15
امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:رويال هاو�س خلدمات التموين الغذائي ذ.م.م
عنوان ال�سركة:م�سفح ، م�سفح جنوب ايكاد 2 ، مبنى مالك/حممد بن 

�سهيل بن مبارك الكتبي
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1448252 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

2 -تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه حما�سبون قانونيون، كم�سفي قانوين 
لل�سركة بتاريخ:2020/11/11 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2050014829 

تاريخ التعديل: 2020/11/15
امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:غالغري اند ا�سو�سيات�س خلدمات ت�سميم املتاحف ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي ، غرب 0.35 ، مبنى �سركة انرتنا�سيونال 

كابيتال تريدجن ذ.م.م
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2627707 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

-تعيني ال�سادة/ال�سعدي وم�ساركوه لتدقيق احل�سابات - فرع اأبوظبي   2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/10/7  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ،1
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2020/1/160273 تاريخ التعديل: 2020/11/15
امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:م�ستودع اوك�سجني لادوية واملعدات الطبية ذ.م.م
املالك/  2 رقم  خمزن   -  75 قطعة   -  17 م  ال�سركة:م�سفح  عنوان 

مع�سد حممد هال املزروعي
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1551593 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

قانوين  كم�سفي  احل�سابات،  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  -تعيني   2
لل�سركة بتاريخ:2020/11/11 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2056008551 

تاريخ التعديل: 2020/11/15
امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م   جروب  �سكيبنغ  ال�س�����ادة/لند  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1164894 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ال�سقر الذهبي خلدمات الت�سغيل - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
golden falcon operation services - Sole Proprietorship LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اأجرو�سكيب هولدينغ �س.م.ح ذ.م.م

AGROSCAPE HOLDING FZ LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سال�سبوري لتن�سيق احلدائق

SALESBURY LANDSCAPING
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الها�سم للرخام

AL HASHEM MARBLE
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة مطر احل�ساين لل�سيانة العامة واملقاولت   

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1123792 
تعديل مدير/ا�سافة �سلطان مطر �سعيد حمد احل�ساين

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سركة احل�ساين للتجارة العامة ذ.م.م
AL HASSANI GENERAL TRADING COMPANY LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مطر �سعيد حمد احل�ساين
تعديل راأ�س املال/من 0 اىل 200000

 تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اإىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة مطر احل�ساين لل�سيانة العامة واملقاولت
MATAR AL HASSANI GENERAL MAINTENANCE & CONTRACTING EST 

اإىل /موؤ�س�سة مطر احل�ساين لل�سيانة العامة واملقاولت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
MATAR AL HASSANI GENERAL MAINTENANCE & CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/6257

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �سده هوم  لبيع   2020/11/18 6:00 م�ساءا يوم الربعاء 

ديبوت لالثاث امل�ستعمل �س.ذ.م.م + و�سام جمال رعد و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                الو�سف                �سعر التقييم  

                                       جمموعه من الثاث وال�سجاد             50,000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

اأكد معايل ال�سيخ عبداهلل بن حممد 
اآل ح��ام��د رئ��ي�����س دائ�����رة ال�����س��ح��ة يف 
اأوائل  الإم��ارات من  اأن دولة  اأبوظبي 
الت�سامح  قيم  ن�سر  يف  ال��ع��امل  ب��ل��دان 
والإخاء حيث توا�سل دورها ك�سريك 
ال�سام  ج����ه����ود  دع������م  يف  حم�������وري 
اأر�سها  ب��اع��ث��ة م��ن  وال��ت�����س��ام��ح دول��ي��ا 
عنوانها  نبيلة  ر�سالة  للعامل  الطيبة 
وال�سام  اخل��ري  قيم  لبث  الت�سامح 
اأج��ل حياة  الآخ��ر من  والنفتاح على 
وقال  م��ك��ان.  ك��ل  يف  لاإن�سان  اأف�سل 
م��ع��ال��ي��ه مب��ن��ا���س��ب��ة ال����ي����وم ال�����دويل 
للت�سامح ..« منذ قيام الحتاد اتخذت 

لها  ونهجاً  اأ�سا�ساً  الت�سامح  الإم��ارات 
جت�سيداً لروؤية حكيمة للوالد املوؤ�س�س 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

الروؤية  ه���ذه  ث���راه  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
وتدفع  حا�سرنا  تلهم  زال��ت  م��ا  التي 
بجهودنا لغر�س ثقافة الت�سامح حتى 
اأ���س��ب��ح��ت م��ن��ه��ج ح��ي��اة يف الإم������ارات 
�سعبها  ي��ج�����س��ده��ا  را����س���خ���ًة  وق���ي���م���ًة 
اأر�سها«. واأ�ساف » يف  واملقيمون على 
اجلائحة  بداية  ومنذ  الت�سامح  وطن 
خطت الدولة خطوات ا�ستباقية ثابتة 
الحرتازية  الإج���راءات  كافة  لتخاذ 
و�سامة  �سحة  ت�سع  التي  الوقائية 
الإم����ارات  اأر����س  ك��ل م��ن يعي�س على 
ف����وق ك���ل الع���ت���ب���ارات ان���ط���اق���اً من 
ودعمها  الر�سيدة  القيادة  توجيهات 
امل��ت��وا���س��ل ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذه الأه�����داف 

النبيلة«.

•• دبي-وام:

و  امل����ن����اخ����ي  ال���ت���غ���ري  وزارة  اأط����ل����ق����ت 
البيئي«  »ال��ت�����س��ام��ح  م����ب����ادرة  ال��ب��ي��ئ��ة 
املجتمعي  ال��وع��ي  رف��ع  ت�ستهدف  التي 
البيئة  ح���م���اي���ة  وج����ه����ود  ب�����س��ل��وك��ي��ات 
الطبيعية  م��وارده��ا  ا�ستدامة  و�سمان 
ال��ب��ي��ول��وج��ي وذل�����ك �سمن  وت��ن��وع��ه��ا 
الت�سامح  اأ�سبوع  فعاليات  م�ساركتها يف 
جهود  ل��ت��ع��زي��ز  ج���ه���وده���ا  اإط�������ار  ويف 
معايل  وق��ال  البيئة.  اأج��ل  م��ن  العمل 
الدكتور عبداهلل بلحيف النعيمي وزير 
الت�سامح  اإن   « املناخي والبيئة:  التغري 
ال�سخ�سية  م���ن  رئ��ي�����س��ا  ج�����زءا  مي��ث��ل 
الدولة  عليه  قامت  ونهجا  الإماراتية 
الهامة  الدعائم  واأح��د  تاأ�سي�سها  منذ 
لروؤية  الوطنية  الأج��ن��دة  مل�ستهدفات 
يقت�سر منوذج  ول   ،2021 الإم���ارات 
بني  التعاي�س  على  الإماراتي  الت�سامح 
الأفراد بل ي�سمل كافة مكونات احلياة 

وعلى راأ�سها البيئة التي نعي�س فيها«.
وروؤى  توجيهات  وبف�سل   « واأ���س��اف: 
الإمارات  دول��ة  باتت  الر�سيدة  القيادة 
الب�سر  م���ن  مل���اي���ني  ع��امل��ي��ة  ح��ا���س��ن��ة 
جن�سية   200 م���ن  لأك�����رث  ي��ن��ت��م��ون 
والثقافات،  الأع������راق  م���ن  ال��ع��دي��د  و 
طبيعية  مل�������وارد  م�����س��ت��دام��ا  وم����وئ����ا 
وتنوع بيولوجي غني مبكوناته الربية 
مبادرة  اأن  اإىل  اأ����س���ار  و  وال��ب��ح��ري��ة«. 
الوزارة  تطلقها  التي  البيئي  الت�سامح 
اأجل البيئة  �سمن جهودها للعمل من 

 5 ت�سم  الت�سامح  اأ�سبوع  مع  وتزامنا 
ت�����س��ت��ه��دف جميعها  ف��رع��ي��ة  م���ب���ادرات 
ت��ع��زي��ز ج��ه��ود ك��اف��ة م��ك��ون��ات املجتمع 
والبحرية  ال���ربي���ة  ال��ب��ي��ئ��ة  حل��م��اي��ة 
البيولوجي،  وت��ن��وع��ه��م��ا  وم���وارده���م���ا 
ب�سلوكيات  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال���وع���ي  ورف�����ع 
ال���س��ت��ه��اك امل�������س���ت���دام«. و امل���ب���ادرات 
اخلم�س الفرعية ت�سمل كل منها باقة 
والفعاليات  الأن�����س��ط��ة  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
هي  الأوىل  امل�����ب�����ادرة  و  واحل�����م�����ات 
»لنت�سامح مع بيئتنا البحرية« وت�سمل 
ع����ددا م���ن احل���م���ات ال��ت��وع��وي��ة التي 
البيولوجي  ال��ت��ن��وع  حماية  ت�ستهدف 
وتعزيز  الطبيعية،  وامل��وائ��ل  البحري 
امل�ساركة املجتمعية يف احلد من التلوث 
واللتزام  ال��ب��ح��ري��ة  البيئة  وتنظيف 
حملة  ومنها  ال�سيد،  تنظيم  ب��ق��رارات 
وح��م��ل��ة حماية  وال�������س���ع���ري،  ال�����س��ايف 

ال�����س��اح��ف ال��ب��ح��ري��ة، وح��م��ل��ة حماية 
بالنقرا�س،  امل��ه��ددة  ال��ق��ر���س  اأ���س��م��اك 
ل��ل��ت��ع��ري��ف مب�������س���روع حدائق  وح��م��ل��ة 
الفجرية لل�سعاب املرجانية امل�ستزرعة. 
مع  »لنت�سامح  ه��ي  ال��ث��ان��ي��ة  امل���ب���ادرة  و 
عدد  ع��ل��ى  وت�����س��ت��م��ل  ال��ب�����ري�����ة«  بيئتنا 
اخلا�سة  ال���ت���وع���وي���ة  احل����م����ات  م����ن 
باملحافظة على البيئة الربية ونظمها 
وتنوعها البيولوجي، والأنواع النباتية 
املجتمعية  امل�ساركة  وحتفيز  امل��ع��م��رة، 
الرفق  ح��م��ل��ة  وم���ن���ه���ا  ت��ن��ظ��ي��ف��ه��ا،  يف 
بيئية«،  »ن��ب�����س��ات  وح��م��ل��ة  ب��احل��ي��وان، 
وحملة املحافظة على الأ�سجار املعمرة. 
مع  »لنت�سامح  ه��ي  ال��ث��ال��ث��ة  امل���ب���ادرة  و 
اإرث��نا ال��بيئي« و ت�ستمل على جمموعة 
تهدف  التي  الأن�سطة  و  امل�ساريع  م��ن 
زراعة  يف  التو�سع  على  الت�سجيع  اإىل 
باملجتمع  املرتبطة  املحلية  الأ���س��ج��ار 
�سجرة  زرع  حملة  وم��ن��ه��ا  الإم����ارات����ي، 
الغاف املحلية التي تعترب رم��ز ت�سامح 
الرابعة  امل��ب��ادرة  و  الإم�����ارات.  ملجتمع 
على  ت�ستمل  و  غ��ذائنا«  مع  »لنت�سامح 
اخلا�سة  التوعوية  احلمات  من  عدد 
الأف���راد نحو احل��د من  �سلوك  بتعزيز 
ه���در ال���غ���ذاء، وامل����ب����ادرة الأخ�����رية هي 
وت���ه���دف حلماية  ال��ب��ي��ئ��ي«  »الرت����ق����اء 
حق  وحماية  اله�سة  البيئية  الأنظمة 
ال��ه��واء النظيف  ال��ق��ادم��ة يف  الأج��ي��ال 
واملياه النقية، وحتفيز القطاع اخلا�س 
امل�ستدام،  الإن���ت���اج  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  ع��ل��ى 

وتبني املمار�سات اخل�سراء.

•• اأبوظبي - وام:

والتعاي�س  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة  حت��ت��ف��ي 
خال  م��ن  للت�سامح  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
اإط����������اق ال����ع����دي����د م�����ن امل������ب������ادرات 
والأن�������س���ط���ة، مب�����س��ارك��ة ع����دد كبري 
الحتادية  واملوؤ�س�سات  ال���وزارات  من 
وامل���ح���ل���ي���ة واخل���ا����س���ة اإ����س���اف���ة اإىل 
م��وؤ���س�����س��ات ال��ن��ف��ع ال���ع���ام والن���دي���ة 
ال����ري����ا�����س����ي����ة وط����������اب امل������دار�������س 
واجل���ام���ع���ات، واجل��ال��ي��ات وع����دد من 
القيادات الدينية، وذلك على هام�س 
للت�سامح  الوطني  املهرجان  فعاليات 
والتعاي�س الذي تنظمه الوزارة حتت 

�سعار »على نهج زايد«.
وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س..  الت�سامح  نهيان وزير  اآل 
والتعاي�س  الت�سامح  وزارة  احتفاء  اإن 
اأقرته  الذي  للت�سامح  العاملي  باليوم 
16 نوفمرب، يعرب  املتحدة يف  الأمم 
ع��ن اإمي���ان الإم�����ارات ب��اأه��داف وقيم 
ن��ع��ت��ربه منا�سبة  ال����ذي  ال���ي���وم،  ه���ذا 
الت�سامح  على  العامل  لإط��اع  جيدة 
الوجه  واإظهار  الإم��ارات��ي  والتعاي�س 
الرائع لكافة فئات املجتمع الإمارتي 
يعملون  جن�سية   200 ي�سم  ال���ذي 
رائع  ويتعاي�سون معا، يف من��وذج  معا 

لاأخوة الإن�سانية.
تطلق  ال����وزارة  اإن   « معاليه  واأ���س��اف 
ن�����داء ال��ت�����س��ام��ح م���ن اأب���وظ���ب���ي اإىل 
فئات  كافة  النداء  وي�ساركها  العامل، 
مبثابة  لتكون  ا�ستثناء،  با  املجتمع 
دعوة �سادقة من الإمارات اإىل العامل 
ملوؤها الت�سامح والتعاي�س وال�سام.. 
العاملي  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��اء  اأن  م��وؤك��دا 
للت�سامح فر�سة لنا جميعا لر�سد ما 
قامت به الدولة واملجتمع من جهود 

الإن�سانية  القيم  لتعزيز  وم��ب��ادرات 
الراقية للت�سامح والتعاي�س واحرتام 
الختاف، وهنا لبد من الإ�سارة اإىل 
اأن الإمارات تعي�س بقيادتها الر�سيدة 
وكافة  املجتمع  فئات  وكافة  و�سعبها 
حالة  اأر�سها  على  املقيمة  اجلاليات 
رائعة من الت�سامح، تظهر على اأر�س 
وثيقة  مل��ب��ادئ  عمليا  تطبيقا  ال��واق��ع 
احت�سنتها  والتي  الإن�سانية  الأخ���وة 
�ساحب  من  كرمية  برعاية  اأبوظبي 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
ووقعها   ، امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
الدكتور  الأك�������رب  الإم��������ام  ف�����س��ي��ل��ة 
ال�سريف  الزه��ر  �سيخ  الطيب  اأحمد 
وقدا�سة البابا فرن�سي�س بابا الكني�سة 
اإىل  الإم���ارات  لتهديها  الكاثوليكية، 

العامل«.
واأو���س��ح معالية » اإن��ن��ا يف الإم����ارات ، 
مع   ، ال��ت��ام  ال��ت��ع��اون  على  حري�سون 
كافة الدول واملنظمات من اأجل ن�سر 
ال��ت�����س��ام��ح وب���ث الأم����ل وال���ت���ف���اوؤل يف 
العاقات ، بني الأ�سخا�س والطوائف 
اأو  الوطن  داخ��ل  �سواء   ، واجلماعات 
خارجه ، ونحن على ا�ستعداٍد لعر�س 
جتربتنا الناجحة اأمام الآخرين ، قدر 
حر�سنا على ال�ستفادة من التجارب 
ال���ن���اج���ح���ة يف ك���اف���ة ب���ق���اع ال����ع����امل ، 
الإيجابي  احل���وار  ع��ن  دائ��م��ا  ونبحث 
احل�سارات  اأت���ب���اع  ب���ني   ، وال�������س���ادق 
يعتاد  بحيث   ، واملعتقدات  والثقافات 
اجلميع على تبادل الأفكار واخلربات 
اإىل الآخر والتعاي�س معه  وال�ستماع 

يف �سام«.
وقال معاليه » مبنا�سبة اليوم العاملي 
للت�سامح ويف �سوء جتربتنا الناجحة 
الت�سامح  ل��ت��ح��ق��ي��ق  الإم�����������ارات  يف 

وال�سام يف العامل، اأدعو اجلميع اإىل 
الإ�سهام  اأجل حتقيق  العمل معا من 
ل��ك��اف��ة مناطق  ال��ف��اع��ل والإي���ج���اب���ي 
املفاهيم  ت�سحيح  �سبيل  ويف  ال��ع��امل 
 ، واملعتقدات  الثقافات  ع��ن   ، اخل��ط��اأ 
للريادة  الت�سامح جماًل  حتى ي�سبح 
والب��ت��ك��ار وامل���ب���ادرة وم��ي��دان��اً للعمل 
الفاعلة  ول��ل��م�����س��ارك��ة   ، امل�������س���رتك 
الرخاء  حتقيق  اأج���ل  م��ن   ، للجميع 

واخلري للجميع«.
ميكن  »ل  اأن�����ه  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار 
ونذكر  اإل  ال��ت�����س��ام��ح  ع���ن  احل���دي���ث 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ  امل��وؤ���س�����س  ال���وال���د 
زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب اهلل 
ك��ان دائما منفتحاً على  ال��ذي  ث��راه« 
العامل ، يتفاعل باإيجابية مع اجلميع 
الت�سامح  قيم  تنمية  على  وحري�س 
القانون،  اأم���ام  وامل�����س��اواة  والتعاي�س 
وك����ان ي��ع��ت��ز ب��رتاث��ن��ا ال����ذي وف���ر لنا 
التقاليد  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
ال��ع��ري��ق��ة ال��ت��ي اأع��ان��ت��ن��ا ع��ل��ى حتقيق 
ال��ت��ف��اع��ل وال��ت��وا���س��ل الإي��ج��اب��ي مع 
اجلميع، وا�ستمر التزام الدولة بهذه 
ال��ق��ي��م وامل���ب���ادئ م��ع ���س��اح��ب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، و�ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي »رع����اه 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل« 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

ومعهم جميع قادة الدولة الكرام«.
الت�سامح  وزارة  اط��ل��ق��ت  ذل����ك  اإىل 
فعاليات  ه��ام�����س  ع��ل��ى  وال��ت��ع��اي�����س 
املهرجان الوطني للت�سامح والتعاي�س 
الت�سامح  ط��اول��ة  برنامج  خ��ال  م��ن 

الماراتي  املجتمع  »ق��ي��م  امل�ستديرة 
ب��ني دور الإع���ام واأه���داف ال���وزارة«، 
الإعاميني  من  كبري  ع��دد  بح�سور 
واملهتمني بق�سايا الت�سامح والتعاي�س 
واأع�������س���اء م���ن اأن����دي����ة ال��ت�����س��ام��ح يف 
وممثلني  الدراما،  وكتاب  اجلامعات، 

لاأر�سيف الوطني.
ورك���ز احل���وار على و���س��ع ت�سور عام 
على  يركز  تلفزيوين  برنامج  لإنتاج 
الو�سول بر�سالة الت�سامح والتعاي�س 
اإىل خمتلف فئات املجتمع الإماراتي، 
الإماراتية  التجربة  م��ام��ح  و���س��رح 
الوالد  منذ  والتعاي�س  الت�سامح  يف 
املوؤ�س�س ال�سيخ زايد »طيب اهلل ثراه« 
املحتوى  يكون  اأن  على  اليوم،  وحتى 
رئي�سية  ج�����ذب  ع����وام����ل  وال�������س���ك���ل 

للم�ساهدين واملتابعني.
������س�����ارك ب������احل������وار �����س����ع����ادة ع���ف���راء 
ال�سابري املدير العام بوزارة الت�سامح 
العلي  ح�سنية  والدكتورة  والتعاي�س، 
 - التعليمية  ال��ربام��ج  ق�سم  رئي�سة 
الوطني، وعامر اجل�سا�سي  الأر�سيف 
رئي�س تطوير حمتوى قناة الإمارات 
، واأحمد املجيني ُمذيع وُمقدم برامج 
احلمريي  وامل������زون  اإم،  اإف  ب����اإذاع����ة 
اإف  ب��اإذاع��ة  ب��رام��ج  وُم��ق��دم��ة  ُمذيعة 
�سحفي  ك��ات��ب  ال��ع��م��ودي  وع��ل��ي  اإم، 
الزعابي  ب��ج��ري��دة الإحت����اد، وج��ا���س��م 
و�سناع  املحتوى  ابتكار  ق�سم  رئي�س 
املحتوى مبوؤ�س�سة اأبو ظبي لاإعام، 
وعادل عابد خُمرج تلفزيوين، وهيثم 
الرقمي  امل���ح���ت���وى  خ���ب���ري  ال�����س��ي��ف 
ون�������س���ري���ن حل���ل���و ممثلة  ال�����ربام�����ج، 
اهلل  عبد  والإع��ام��ي  درام���ا،  وكاتبة 

حيدر موؤ�س�سة اأبو ظبي لاإعام.
مقرتحات  اجل��ل�����س��ة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
ل�سكل الربنامج التلفزيوين ال�سبابي 

الذي ميكن اأن يحقق النجاح كج�سر 
واملعا�سرة،  الأ���س��ال��ة  ب��ني  للتوا�سل 
القيم  مل���ن���ظ���وم���ة  ي���وؤ����س�������س  ب���ح���ي���ث 
والإ�سامية  حت���دي���داً،  الإم���ارات���ي���ة 
ال���ع���رب���ي���ة ب�����س��ك��ل ع�������ام، م����ن خال 
�سخ�سية الوالد املوؤ�س�س كنموذج لقيم 
املحور  ون��اق�����س  الم���ارات���ي،  املجتمع 
للربنامج  ال��ع��ل��م��ي  امل��ح��ت��وى  الأول 
تعريف  ا�ستعرا�س  ومت  التلفزيوين، 
ت�سكلها،  وم��راح��ل  ع��ام  ب�سكل  القيم 
املجتمع  قيم  ثم احلديث حول  ومن 
الم���ارات���ي وم���ا ه��ي م�����س��ادر واأ�س�س 
هذه القيم، فيما ناق�س املحور الثاين 
التلفزيوين  ال��ربن��ام��ج  و���س��ك��ل  بنية 
ال�سبابي من حيث الو�سائل التفاعلية 
امل�ستخدمة، وطرق ا�سراك اجلمهور، 
املدة الزمنية للربنامج وعدد حلقاته، 
اخ���رى مثل  اأم����ور فنية  اإ���س��اف��ة اىل 

الكتابة الدرامية النتاج والإخراج.
ح�سنية  الدكتورة  اأ�سادت  جانبها  من 
ت��ب��ذل��ه وزارة  ال�����ذي  ب���ل���دور  ال��ع��ل��ي 
اأبراز  اأج���ل  م��ن  والتعاي�س  الت�سامح 
من  لديها  وم��ا  الإم��ارات��ي��ة  التجربة 
قيم اإن�سانية را�سخة، موؤكدة جمتمع 
على  ق��ي��م��ه  يف  ي�ستند  اأن  الإم������ارات 
املواطنة  قيم  يف  تتمثل  مهمة  ركائز 
 ، الإ�سامي  الدين  والتي حث عليها 
بالإ�سافة اإىل �سرية الآباء املوؤ�س�سني 
الذين ورثوا للدولة والأجيال موروث 
ثقايف عظيم، واأر�سوا القواعد القوية 
اأبهرت العامل مبا حّققته من  لدولٍة 
وّفرته  �ساملة، ومبا  نه�سة ح�سارية 
مل��واط��ن��ي��ه��ا واملُ��ق��ي��م��ني ب��ه��ا م���ن عّزة 
واقعا  متثلت  حيث  و�سموخ،  وكرامة 
موؤ�س�س  واأق���وال  اأع��م��ال  يف  وحقيقة، 
ال�سيخ زاي���د بن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ال��دول��ة 
ثراه«،  اهلل  »طيب  نهيان،  اآل  �سلطان 

وهو الذي كان مثاًل وقدوة يف القول 
الإماراتي  لل�سنع  بالإ�سافة  والعمل، 
التي  والتقاليد  ال��ع��ادات  م��ن  املنبثق 
التي  الإماراتي  املواطن  هوية  �سّكلت 

ُيعرف بها الآن.
اجل�سا�سي  ع���ام���ر  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
تطلعات  يام�س  ال���ذي  املحتوى  اإن 
ويناق�س  واأح�����ام�����ه�����م،  ال�������س���ب���اب 
م���ن���اط���ق اه���ت���م���ام���ت���ه���م ب����ح����ق، وه���و 
ال�سر  وك��ل��م��ة  احل��ق��ي��ق��ي،  ال���ت���ح���دي 
اإع��ام��ي موجه  م�����س��روع  اأي  ل��ن��ج��اح 
نخاطب  ف��ن��ح��ن  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  جل��ي��ل 
ال���ع���امل بعيون  ي����رى  ج��ي��ل خم��ت��ل��ف 
لراأي  نحتاج  لذا  متاماً،  عيوننا  غري 
ال�����س��ب��اب ق��ب��ل و���س��ع اخل��ط��ط ولي�س 
العك�س.. وهذا اجليل يرف�س طريقة 

التلقني.
اإع��ام يخاطب  انتاج  اأن مهمة  واأك��د 
ال�����س��ب��اب، ه���ي ب��ال�����س��ب��ط م��ث��ل بناء 
ال���ه���ات���ف الذكي  ���س��ا���س��ة  ج�����س��ر م���ن 
وبالعك�س،  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ���س��ا���س��ة  اإىل 
الو�سائط  م��زاي��ا  ب��ني  اأن من��زج  يجب 
يتابعها  التي  والو�سائط  التقليدية 
ال�سباب با�ستمرار،ونبتعد عن طريقة 
يرف�سها  ال���ت���ي  وال���ت���ك���رار  ال��ت��ق��ل��ني 
ال�����س��ب��اب اأ����س���ًا. ف��ه��ذا اجل��ي��ل لديه 
خمتلفة،  واأح������ام  خم��ت��ل��ف��ة  اأدوات 
اأوًل،  م��ن��ه��م  ن�����س��م��ع  اأن  اإىل  ن��ح��ت��اج 
ث���م ن��ب��ن��ي خ��ط��ط��ن��ا ع��ل��ى اأ����س���ا����س ما 
يريدون، ولي�س العك�س، وهنا �سننجح 
يف الو�سول بقيم الت�سامح والتعاي�س 

وال�سام والأخوة الإن�سانية اإليهم.
المارات  اأن  بن حيدر  واأك��د عبداهلل 
ع��ه��د ج���دي���د وخارطة  ع��ل��ى  م��ق��ب��ل��ة 
بالن�سبة  امل��ع��امل  وا���س��ح��ة  امل�ستقبل 
ل��ن��ا ، وال��ت��ي و���س��ع��ت م��ن ق��ب��ل قيادة 
على  حري�سة  وا�ستثنائية  م��ت��ف��ردة 

احلكومية  بهيئاته  املجتمع  اإ���س��راك 
ب���دف���ع عجلة  واخل���ا����س���ة والأف���������راد 
التطور وم�سابقة الزمن لتكون دولة 
ال��ت��ي حتتل  ال����دول  الم�����ارات �سمن 

املراكز الأوىل على جميع الأ�سعدة.
وزارة  تقدمه  ملا  تقديره  عن  واأع��رب 
معايل  ب��ق��ي��ادة  وال��ت��ع��اي�����س  الت�سامح 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ 
يف تعزيز القيم الإن�سانية والتاأ�سي�س 
الت�سامح  يف  الإم���ارات���ي���ة  ل��ل��ت��ج��رب��ة 
التي  امل��ب��ادرات  خ��ال  والتعاي�س من 
ال�����وزارة وال��ت��ي م��ن �ساأنها  ت��ق��دم��ه��ا 
بنتائج  وال��ظ��ه��ور  امل�سافات  اإخت�سار 
ف���ع���ال���ة حت���ق���ق الأه����������داف امل����رج����وة 
باخلربة  جديرة  عمل  ف��رق  ب�سواعد 
وال��ك��ف��اءة ���س��واء م��ن ك���ادر ال����وزارة اأو 
خ���ارج���ه���ا، ل��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ هذه 
وباأفكار  ع��ال��ي��ة  ب���ج���ودة  امل�����ب�����ادرات 
خاقة واإبداعية من مبداأ امل�سوؤولية 

املجتمعية.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��ل��ي ال��ع��م��ودي اإن 
م��ن��ظ��وم��ة ق��ي��م امل��ج��ت��م��ع الم���ارات���ي 
تكوينه  م���ن  م�����س��ت��م��دة  جم��م��ل��ه��ا  يف 
ال�سيلة  العربية  عاداته  القائم على 
املبنية  ال��غ��راء  الإ�سامية  وعقيدته 
ع��ل��ى ال��و���س��ط��ي��ة والع����ت����دال، وعمل 
وتر�سيخها  وتعزيزها  توطيدها  على 
ال����وال����د امل���وؤ����س�������س ال�����س��ي��خ زاي�����د بن 
ثراه«  اهلل  »ط��ي��ب  نهيان  اآل  �سلطان 
منذ املراحل الأوىل لتاأ�سي�س الدولة.. 
كما اأن حر�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
الرتبية  م���ادة  اأدخ����ال  ع��ل��ى  امل�سلحة 
املدر�سية  م��ن��اه��ج��ن��ا  يف  الأخ���اق���ي���ة 
لذلك  الكرمية  للرعاية  اإم��ت��داد  ه��و 
الغر�س الطيب لرت�سيخ منظومة قيم 

دائما  كانت  التي  الم��ارات��ي  املجتمع 
متطورة ومتفاعلة مع حميطها ومع 
ال��ث��ق��اف��ات الأخ�����رى، م��واك��ب��ة لتقدم 
اليوم  حتت�سن  التي  ال��دول��ة  وتطور 
م��ئ��ت��ي جن�سية من  اأك����رث م��ن  رع��اي��ا 
ال��ع��امل وم��ن ثقافات  اأن��ح��اء  خمتلف 
وح�سارات ومعتقدات متنوعة. اإل اأن 
اأ�سالة ومتانة منظومة قيم املجتمع 
الر�سيدة  القيادة  وب��روؤي��ة  الم��ارات��ي 
جن���ح���ت يف ����س���ه���ر ه������ذا ال���ت���ن���وع يف 
جمتمع واحد ينعم بالت�سامح وح�سن 
يدا  يعملون  فيه  اجلميع  التعاي�س، 
الإن�سانية وحتت  الأخ��وة  وب��روح  بيد 
اأمامه  يت�ساوى  الذي  القانون  مظلة 

اجلميع يف احلقوق والواجبات.
من جهة اأخرى اأو�سح جا�سم الزعابي 
ح�سن  ه����ي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال���ق���ي���م  اإن 
املجتمع �سد كل املتغريات اخلارجية 
�سعادته  ع����ن  م����ع����ربا  وال����داخ����ل����ي����ة 
بح�سور الطاولة امل�ستديرة للت�سامح 
تعزز  التي  امل�ساريع  اأح��د  يف  والعمل 
من قيم جمتمعنا الإماراتي الأ�سيل 
جيل  خل��ل��ق  ال��ت��وع��ي��ة  يف  للم�ساهمة 
ومنفتح  الأ���س��ي��ل��ة  بقيمة  متم�سك 
م�سريا  ال��وق��ت،  نف�س  العامل يف  على 
الر�سالة  نقل  يف  الإع���ام  اهمية  اإىل 
ال�سامية لوزارة الت�سامح بتعزيز قيم 
لدى  وال�����س��ام  والت�سامح  التعاي�س 

الأجيال املقبلة.

•• اأبوظبي- وام: 

اأكد معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية 
الإم��ارات برهنت للعامل دورها  اأن دولة  اأبوظبي..  املجتمع يف 

الرا�سخ يف تعزيز مفهوم الت�سامح عربيا وعامليا.
اإمارة  اإن  للت�سامح..  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  معاليه،  وق���ال 
اأبوظبي تعد منوذجا رائدا وح�ساريا، ارتبط ا�سمها يف الكثري 
غر�س  ح�ساد  ذل��ك  وميثل  العاملية،  والح���داث  املنا�سبات  م��ن 
نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  الوالد 
والتاحم  الت�سامح  حب  فينا  غر�س  ال��ذي  ث���راه«،  اهلل  »طيب 
كل  ت�ستقطب  جنة  اليوم  اأ�سبحت  حتى  املجتمعي،  والندماج 

�سعوب العامل بحب و�سام واأمان للعي�س حتت مظلة واحدة.
الثاقبة  ال���روؤى  ووف��ق  الر�سيدة  قيادتنا   « معاليه..  واأ���س��اف 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
»حفظه اهلل«و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
»رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
نهج  ا�ستكملت   ، امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
زايد يف الت�سامح، وجعلت من الإمارات قبلة اإن�سانية ح�سارية، 
والديانات،  والثقافات  الن�سان من خمتلف اجلن�سيات  وحدت 

يف �سبيل خدمة الوطن واملجتمع.
اليوم نعتز بالدور  دائ��رة تنمية املجتمع.. » نحن  وقال رئي�س 

الذي توؤديه الدائرة ب�سفتها اجلهة املنظمة لدور العبادة لغري 
مق�سدا  باتت  الإم���ارة  اأن  موؤكدا  اأبوظبي«  اإم��ارة  يف  امل�سلمني 
نظرا  وذل��ك  وال�ستثمار،  وال�سياحة  واحل��ي��اة  والعمل  للعي�س 
ما هو  اإىل  اإ�سافة  والأم���ان،  الأم��ن  به من مقومات  تتمتع  ملا 
ن��راه جليا يف  ما  وه��و  وتعدديته،  تنوع جمتمعها  معروف عن 

كافة اأرجاء الإمارة.
يحت�سن  وم�����س��وؤول  ن�سط  جمتمع  ب��ن��اء  على  ال��دائ��رة  وتعمل 
جميع فئاته، وجعل املجتمع قادر على تبني التغيري الإيجابي 
والهادف، اإىل جانب واإر�ساء جمتمع متكامل ومتما�سك، عرب 
توفري الفر�س واخلدمات لكافة اأفراد املجتمع من اأجل تعزيز 

منوه القت�سادي والجتماعي، وبناء جمتمع متاحم.

•• دبي-وام:

ن���ظ���م���ت ه���ي���ئ���ة ت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع يف 
الفرتا�سي  ال��ت�����س��ام��ح  م��ل��ت��ق��ى  دب����ي 
خم�سني  م��ن  اأك���رث  ا�ست�ساف  وال���ذي 
الأهلية  املن�ساآت  ممثلي  م��ن  م�ساركا 
لغري  ال���ع���ب���ادة  ودور  والج���ت���م���اع���ي���ة 
امل��رخ�����س��ني لدى  امل�����س��ل��م��ني يف دب����ي 
العاملي  اليوم  مبنا�سبة  وذل��ك  الهيئة 
ل��ل��ت�����س��ام��ح ومت��ا���س��ي��ا م���ع روؤي�����ة دولة 
اإىل تنمية  الرامية   2021 الإم��ارات 
والتعاي�س  امل���ت���ب���ادل  الح������رتام  روح 
ال�سلمي والأخوة الن�سانية بني جميع 
التفاهم  ج�سور  وبناء  املجتمع،  اأف��راد 
العنف  ون���ب���ذ  واحل�������وار  وال���ت���وا����س���ل 

والتمييز والكراهية.
جتاربهم  ع����ن  امل�������س���ارك���ون  وحت������دث 
دولة  يف  الت�سامح  ع��ن  وانطباعاتهم 
الت�سامح  حم��وري��ن:  �سمن  الإم���ارات 
والت�سامح  والإن�������س���اين،  الج��ت��م��اع��ي 
خ�����ال جميع  م����وؤك����دي����ن  ال����دي����ن����ي، 
م��داخ��ات��ه��م امل���وق���ع ال���ف���ري���د ال���ذي 
ك��وج��ه��ة ع��امل��ي��ة فريدة  دب����ي  حت��ت��ل��ه 
الثقافات  خم��ت��ل��ف  ب����ني  ل��ل��ت��ع��اي�����س 
والأديان. وخال كلمته للملتقى، اأكد 
الدكتور عمر املثنى، املدير التنفيذي 
لقطاع الرتاخي�س والرقابة يف هيئة 
تنمية املجتمع اأن الت�سامح الذي تنعم 
بهد الدولة حالياً هو اإرث هام للقادة 
املوؤ�س�سني مبيناً اأن التعاي�س والتاحم 
كان  والأدي����ان  الثقافات  خمتلف  ب��ني 
قامت  ال��ت��ي  الأ�سا�سية  ال��رك��ائ��ز  اأح���د 
م�سريتها  وم����ي����زت  ال����دول����ة  ع��ل��ي��ه��ا 

احل�سارية على مدار ال�سنوات.
العربية  »الإم����������ارات  امل���ث���ن���ى:  وق�����ال 
الت�سامح  ل��ق��ي��م  ح��ا���س��ن��ة  امل���ت���ح���دة 
وال�سام والثقافات املتعددة وحتت�سن 
اأكرث من 200 جن�سية تنعم جميعها 
ب��احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة والح�������رتام. وقد 
للجن�سيات  ال��ك��ب��ري  ال���ت���ن���وع  ي�����س��ك��ل 
املن�سة  ه��ذه  على  ال��ي��وم  جتتمع  التي 
الت�سامح  ع����ن  ل��ل��ح��دي��ث  ال���رق���م���ي���ة 
والح���رتام  ال��ق��ب��ول  ثقافة  اإىل  رم���زاً 

والتفاهم التي ننعم بها«.
التجربة  »ق���دم���ت  امل��ث��ن��ى:  وا����س���اف 
الإم����ارات����ي����ة ال���ت���ي اأط���ل���ق���ه���ا ال���وال���د 
امل��وؤ���س�����س ال�����س��ي��خ زاي�����د، رح���م���ه اهلل، 
والتعاي�س  الت�سامح  يف  هاماً  منوذجاً 
وال��ع��م��ل امل�����س��رتك ب���ني خم��ت��ل��ف من 
يعي�سون على اأر�س هذا البلد الطيب 
ما يدفعنا جميعاً اإىل البتكار والإبداع 
لنوا�سل معاً م�سرية التقدم والزدهار 
بال�سعادة واملحبة. لقد برهنت  وننعم 
ال�سنوات اخلم�سني منذ قيام الحتاد 

الت�سامح  واأهمية  التجربة  جناح هذه 
ك��ق��ي��م��ة اإن�����س��ان��ي��ة ���س��ام��ي��ة و����س���رورة 
على  اجل��م��ي��ع  ب��ني  ال�����س��ام  لتحقيق 

خمتلف امل�ستويات«.
ونبه اىل انه »يف الوقت الذي يوا�سل 
اأج�����ل مواجهة  م���ن  ج���ه���وده  ال���ع���امل 
الإمارات  عملت   ،19 كوفيد  فريو�س 
الت�سامح  من  قوية  ركائز  خ��ال  من 
اجلاليات  جميع  م��ع  جنب  اإىل  جنًبا 
امل��ق��ي��م��ة ع��ل��ى اأر����س���ه���ا. ويف دب���ي كان 
ل���ه���ذا ال���ت���ح���دي اأث�����ر اإي���ج���اب���ي كبري 
امل��ج��ت��م��ع مبختلف  ت��اح��م  اإث���ب���ات  يف 
اأطيافه فراأينا املتطوعني من الأفراد 
اجلن�سيات  خمتلف  م��ن  وامل��وؤ���س�����س��ات 
والثقافات والأديان و�سهدنا م�ساركات 
وا�سعة ومتنوعة يف الربامج واملبادرات 
فئات  م�������س���اع���دة  اإىل  ه���دف���ت  ال���ت���ي 

التحديات  ه��ذه  جت��اوز  على  املجتمع 
وخ��ا���س��ة م���ب���ادرة ي�����س��ت��اه��ل��ون واأك����رم 
وجبة«  مايني   10« وحملة  العامل 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة هند 
اآل مكتوم حرم  بنت مكتوم بن جمعة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
الإم���ارات  بنك  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�سة 
للطعام. هذه امل�ساركات وغريها توؤكد 
والتكاتف  التاحم  اأخ��رى حجم  مرة 
ب��ني اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع و���س��اب��ت��ه اأم���ام 

الأزمات العابرة والتحديات«.
مداخاتهم  يف  امل�������س���ارك���ون  واأك�������د 
ملتقى  ال������دوام  ع��ل��ى  ك���ان���ت  دب����ي  اأن 
ل��ل��م��ح��ب��ة وال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ن��اغ��م بني 
خمتلف الثقافات اأتاحت لهم ممار�سة 

و�سعائرهم  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات��ه��م 
ال��دي��ن��ي��ة ب��ك��ل ح���ري���ة والن����دم����اج يف 
وال���ت���ع���رف عليهم  الأخ����ري����ن  ث��ق��اف��ة 
امللتقى  يف  و���س��ارك  مبحبة.  وتقبلها 
املعنني  اأردو،  ب������زم  ع�����ن  مم���ث���ل���ون 
وثقافتها،  الأوردي��ة  باللغة  بالتعريف 
وامل�����رك�����ز ال����ث����ق����ايف مل�����س��ل��م��ي ك�����ريل، 
املعنية  وه���ي  ال��ن��ي��ب��ال��ي��ة،  واجل��م��ع��ي��ة 
ومركز  املغرتبني،  النيباليني  ب�سوؤون 
الثقايف، وجمعية ياين لرعاية  اإمي��ان 
الباك�ستانية  واجل��م��ع��ي��ة  احل����ي����وان، 
�سانت  وكني�سة  الإجنيلية،  والكني�سة 
جورو  ومعبد  الأرثوذوك�سية  توما�س 
نناك دربار لل�سيخ، ومعبد جوروداربار 
فرن�سي�س  القدي�س  وكني�سة  ال�سندي، 
الأرثوذك�سية  والكني�سة  الأ���س��ي��زي، 

اليونانية.

نهيان بن مبارك : الحتفاء باليوم العاملي للت�سامح يعرب عن اإميان الإمارات باأهداف وقيم هذا اليوم

مغري اخلييلي : ال�سيخ زايد غر�س فينا حب الت�سامح والتالحم والندماج املجتمعي

تنمية املجتمع بدبي تنظم ملتقى الت�سامح الفرتا�سي ملمثلي املن�ساآت الأهلية ودور العبادة لغري امل�سلمني يف المارة

عبد اهلل اآل حامد : الإمارات من اأوائل بلدان العامل يف ن�سر قيم الت�سامح

بلحيف النعيمي يطلق مبادرة الت�سامح البيئي

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستكلمت الإم��ارات خال العام اجلاري بناء منظومة الت�سريعات واملبادرات 
املحلية الداعمة ملبداأ الت�سامح، فيما وا�سلت العمل مع املوؤ�س�سات واملرجعيات 
الدينية حول العامل لتعزيز التفاقيات واملواثيق الدولية والتي ت�سمن نبذ 
اإماراتية  طريق  خريطة  ر�سم  يف  اجل��ه��ود  تلك  لت�سهم  والتمييز  الكراهية 

للت�سامح العاملي.
العام مع  يتزامن هذا  ال��ذي  للت�سامح  ال��دويل  باليوم  اليوم  العامل  ويحتفل 
اأزمة انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد والتي اأعادت الإمارات خالها التاأكيد 
على مكانتها الإن�سانية كمنارة للت�سامح والعطاء، مطلقة العديد من املبادرات 
ال�سقيقة وال�سديقة من مقاطعة  ال��دول  اإج��اء رعايا عدد من  التي �سملت 
اأبوظبي،  الإن�سانية« يف  »املدينة  اإىل  بوؤرة تف�سي وباء كورونا  ال�سينية  هوبي 
واطاق ج�سر جوي لي�سال امل�ساعدات الن�سانية والطبية ربطها مبختلف 
�سقيقة و�سديقة  رعايا باد  العامل بهدف دعم وم�ساندة  التف�سي حول  بوؤر 

على جتاوز الأزمة ومواجهة تداعياتها ال�سحية والإن�سانية ب�سكل عام.

والتعاي�س  للت�سامح  الوطني  املهرجان  من  الرابعة  ال��دورة  توجت  حمليا.. 
الدولة هذا العام بهدف  التي �سهدتها  الأن�سطة والفعاليات  2020، �سل�سلة 
اأكرث  الو�سطية والعتدال، مب�ساركة  �ساأن  واإع��اء  الت�سامح  ن�سر قيم  تعزيز 
من 100 جهة واأكرث من 6 اآلف طالب وطالبة، من 81 مدر�سة حكومية 

وخا�سة، ا�سافة اإىل طاب من 40 جامعة حكومية وخا�سة.
للت�سامح  حا�سنة  للحكومة  الأول  ال�سنوي  اللقاء  فعاليات  املهرجان  و�سهد 
والذي مت خاله اإطاق 40 جلنة ت�سامح ت�سم 314 ع�سوا يف 40 وزارة 
وجهة احتادية، واإطاق الدليل الإر�سادي للحكومة حا�سنة للت�سامح، اإ�سافة 

اإىل اإطاق مبادرة اعتماد املوؤ�س�سات املت�ساحمة.
ويف ال�سياق املحلي، اأعلن املعهد الدويل للت�سامح التابع ملوؤ�س�سة مبادرات حممد 
10 مبادرات جديدة، �سمن  اآل مكتوم العاملية يف دبي، عن اإطاق  بن را�سد 

 ،2021 ال�سرتاتيجية  خطته  يف  املدرجة  والربامج  الفعاليات  من  �سل�سلة 
الرامية اإىل تدعيم قيم ومبادئ الت�سامح لدى املجتمعات الإن�سانية، كا�سفاً 
عن اإ�سافة فئتني جديدتني اإىل جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم للت�سامح، 
وتكرمي عدد من ال�سخ�سيات العتبارية والرموز الدولية الداعمة للت�سامح 
ملد ج�سور ال�سام واملحبة بني ال�سعوب من كافة الأطياف والأديان يف احتفال 

ر�سمي �سيعلن عنه لحقاً.
وتعد دولة الإمارات حا�سنة لقيم الت�سامح وال�سلم والتعددية الثقافية، وكفلت 
قوانينها للجميع الحرتام والتقدير، وجرمت الكراهية والع�سبية واأ�سباب 
الفرقة والختاف، كما اأنها تعد �سريكاً اأ�سا�سياً يف اتفاقيات ومعاهدات دولية 

عدة ترتبط بنبذ العنف والتطرف والتمييز.
جمرمة  متكاملة  ت�سريعية  منظومة  ب��ن��اء  ا�ستكملت  ق��د  الإم����ارات  وك��ان��ت 

بدور  املجتمعي  ال��وع��ي  م�ستوى  رف��ع  على  عملت  كما  وال��ك��راه��ي��ة،  للتمييز 
الآخر  على  املنفتح  ال�سعبي  امل����وروث  اإىل  اجل��ه��ود  تلك  لت�ساف  الت�سامح، 
اأكرث الدول املف�سلة للعي�س فيها عربيا،  والذي �سمح بت�سدر الدولة قائمة 
وفق درا�سة حديثة اأعلن عنها موؤخرا. اإىل ذلك، جنحت الإمارات منذ العام 
وثيقة  �سكلت  حيث  ال��ع��امل،  اإىل  »الت�سامح«  مفهوم  ت�سدير  يف   2019
الذي  التاريخي  اللقاء  اأبوظبي يف ختام  التي �سدرت من  الإن�سانية  الأخ��وة 
جمع قدا�سة البابا فرن�سي�س بابا الكني�سة الكاثوليكية وف�سيلة الإمام الأكرب 
الدكتور اأحمد الطيب �سيخ الأزهر ال�سريف، يف فرباير من العام ذاته، و�سفة 

متكاملة العنا�سر لإنهاء العديد من الأزمات التي جتتاح العامل.
روح  تكر�س  التي  امل��ب��ادرات  من  العديد  اإىل  الإن�سانية  الأخ���وة  وثيقة  ودع��ت 
العائلة  »بيت  م�سروع  اأب��رزه��ا  وم��ن  الأدي���ان  جميع  بني  والتعاي�س  الت�سامح 
الإماراتية  بالعا�سمة  ال�سعديات  ج��زي��رة  يف  اإق��ام��ت��ه  امل��ق��رر  الإب��راه��ي��م��ي��ة«، 
كني�سة  البيت  �سي�سم  2022، حيث  عام  افتتاحه يف  �سيتم  وال��ذي  اأبوظبي، 
جمتمعاً  الأوىل  للمرة  لي�سكل  واح���د،  �سرح  �سقف  حت��ت  وكني�ساً  وم�سجداً 

م�سرتكاً، تتعزز فيه ممار�سات تبادل احلوار والأفكار بني اأتباع الديانات.

يف يوم الت�سامح .. خريطة طريق اإماراتية لعامل بال كراهية ومتييز
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

قال معايل اأحمد بن حممد اجلروان 
للت�سامح  ال���ع���امل���ي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
للت�سامح  العاملي  اليوم  اإن  وال�سام.. 
بدايًة  وج���دت  مهمة  دول��ي��ة  منا�سبة 
منظمة  ق���ب���ل  م�����ن   1995 ����س���ن���ة 
املتحدة  الأمم  واعتمدتها  اليون�سكو 
جميعا  تذكرنا  دولية  منا�سبة  لتكون 
امل�ستمر  العمل  باأهمية  العامل  ح��ول 
ومواجهة  ال��ت�����س��ام��ح  ن�سر  اأج���ل  م��ن 

التطرف والتع�سب.
مفهوم  زرع  اإن  م��ع��ال��ي��ه  واأ������س�����اف 
وال�سعوب  الأج���ي���ال  ل���دى  ال��ت�����س��ام��ح 
وتقبل  ال��ت��ف��اه��م  روح  ف��ي��ه��م  ي��غ��ر���س 
الآخر ويطرد من خمياتهم الفكار 
ال�����س��ل��ب��ي��ة ال��ت��ي ي�����س��ع��ى ال��ب��ع�����س اإىل 
غر�سها من تع�سب وتطرف وكراهية 
اأنه  موؤكدا  والإره���اب  والعنف  الآخ��ر 
يجب على العامل اأن يدرك اأنه ميكننا 
حتقيق  الت�سامح  ممار�سة  خال  من 
اأن  اأج��ل  العامل من  �سام حقيقي يف 
يعم الأم��ن والأم��ان وال�ستقرار بني 

ال�سعوب.
العاملي  امل���ج���ل�������س  يف  اإن����ن����ا   " وق������ال 

ل��ل��ت�����س��ام��ح وال�������س���ام ن��ع��م��ل م���ع كل 
اع�سائنا و�سركائنا ومن خال اأجهزة 
الربملان  واأه��م��ه��ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل��ج��ل�����س 
الدويل للت�سامح وال�سام واجلمعية 
على  وال�����س��ام  للت�سامح  العمومية 
يف  ال��ع��امل  ح��ول  الت�سامح  ثقافة  زرع 
كافة املجالت ل �سيما منها الرتبوية 
الإعام  ويف  والتعليمية  والثقافية 
وال����ع����م����ل ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ال���ق���وان���ني 
اأجل  الت�سامح من  يعزز  الدولية مبا 
اأن يح�سد العامل ثمار هذا الت�سامح 
ويحقق ال�ستقرار والزدهار والرخاء 

لل�سعوب كافة".

•• اأبوظبي : الفجر 

العام  الأم����ني  العفيفي  اأم���ل  اأك����دت 
جل���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال��رتب��وي��ة ع��ل��ى اأن 
الركائز  اإح�������دى  مي���ث���ل  ال��ت�����س��ام��ح 
الر�سيدة  القيادة  فكر  يف  الأ�سا�سية 
التي جعلت من قيم الت�سامح عموداً 
الأ�سيلة  ال��ق��ي��م  مل��ن��ظ��وم��ة  ف���ق���ري���اً 
اأر�سى  فقد  الإم����ارات،  دول��ة  ملجتمع 
ال��وال��د ال�سيخ زاي���د بن  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
ثراه  اهلل  طيب   « نهيان  اآل  �سلطان 
يف  حا�سرة  وجعلها  الت�سامح  قيم   «
ن��ف��و���س��ن��ا، وه���و ن��ه��ج ت��وا���س��ل ال�سري 
تطلق  ال��ت��ي  الر�سيدة  قيادتنا  عليه 
امل����ع����ززة ملناخ  امل����ب����ادرات وامل�������س���اري���ع 
ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س احل�����س��اري .  
الت�سامح  اأن  اإىل  العفيفي  واأ���س��ارت 
ميثل اأحد املنطلقات القوية ملنظومة 
التي  الإم��ارات��ي��ة  املدر�سة  يف  التعليم 
مناهجها  يف  ب��ال��ت�����س��ام��ح  اح���ت���ف���ت 
ال������ذي يقدم  ال���ف���ك���ري  وحم���ت���واه���ا 

للطلبة يف خمتلف املراحل الدرا�سية، 
من  اإم��ارات��ي��ة  �سمة  ب���ات  فالت�سامح 
الطلبة  م���اي���ني  اح��ت�����س��ان  خ����ال 
اجلن�سيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  واأ����س���ره���م 
تد�سني  اإن  بل  الثقافية،  واخللفيات 
يج�سد  م���وؤخ���راً  ال��رق��م��ي��ة  امل��در���س��ة 
القيادة  اإمي����ان  ويعك�س  ال��ق��ي��م  ه���ذه 
بناء  ال��ت�����س��ام��ح يف  ب�����دور  ال��ر���س��ي��دة 
ال�ستقرار  وحتقيق  ال�سعوب  نه�سة 

•• دبي-وام:

اأك�������دت م���ع���ايل م�����رمي ب���ن���ت حممد 
دولة  وزي����رة  امل��ه��ريي  ح���ارب  �سعيد 
دولة  اأن  وامل���ائ���ي  ال��غ��ذائ��ي  ل���اأم���ن 
الإم��ارات وبف�سل توجيهات قيادتها 
ملهما  من��وذج��ا  اأ�سبحت  ال��ر���س��ي��دة 
للتاقي  ومركزا  وال�سام  للت�سامح 
�سعوب  ب���ني  واحل�������س���اري  ال���ث���ق���ايف 

ت���وؤم���ن وم���ن���ذ اليوم  ال���ع���امل لأن���ه���ا 
الأول لتاأ�سي�سها اأن احرتام الإن�سان 
وث��ق��اف��ت��ه وع����ادات����ه وت��ق��ال��ي��ده هي 
الإن�سانية  العاقات  لبناء  الأ�سا�س 
ما  وه��ذا  وامل��دى  امل�ستدامة وطويلة 
الإم���ارات يف عاقاتها  حتققه دول��ة 
الإيجابية والبناءة مع خمتلف دول 

العامل.
وقالت معاليها مبنا�سبة اليوم العاملي 

للت�سامح.. اأنه يف هذا اليوم ن�ستذكر 
بن  زايد  ال�سيخ  املوؤ�س�س  الوالد  قيم 
ثراه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
رمز اخلري والت�سامح الذي غر�س يف 
�سعب الإمارات قيم الت�سامح لت�سبح 
منهجا ت�سري عليه الأجيال ولي�سبح 
ثقافة ور���س��ال��ة م��ن دول���ة الإم����ارات 
تتجدد  ور����س���ال���ة  ال���ع���امل  ل�����س��ع��وب 
م��ع ك��ل ع��ط��اء واإجن���از تقدمه دولة 

اأي جمال من املجالت  الإم���ارات يف 
ويكون خلدمة الإن�سانية جمعاء.

الإم���ارات  دول��ة  ر�سالة  اإن  واأ���س��اف��ت 
على  تقوم  �سامية  ر�سالة  للت�سامح 
املتبادل  والح���رتام  وال�سام  املحبة 
ر�سالة تقوم على الإميان بالختاف 
امل�سرتك  وال��ع��م��ل  للتاقي  و�سيلة 

خلدمة الإن�سان.
وقالت معاليها » اإننا يف هذه املنا�سبة 

على  ال�سري  موا�سلة  ���س��رورة  نوؤكد 
ن��ه��ج ال���وال���د امل��وؤ���س�����س ال�����س��ي��خ زايد 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
توجيهات  وتنفيذ  الت�سامح  يف  ث��راه 
�سباقة  كانت  التي  الر�سيدة  قيادتنا 
عامليا  ال����رائ����دة  امل����ب����ادرة  اط����اق  يف 
حياة  اأ�سلوب  اإىل  الت�سامح  لتحويل 
لن�سر هذه  املنا�سبة  البيئات  وتوفري 
اأفراد  القيمة النبيلة وليكون جميع 

النموذج  ب��ن��اء  يف  ���س��رك��اء  امل��ج��ت��م��ع 
الإماراتي امل�سرق يف املحبة وال�سام 

والأخوة الإن�سانية«.

•• ابوظبي-الفجر: 

اأكدت جمعية كلنا الإم��ارات، اأن دولة 
الإمارات ومنذ عهد املغفور له ال�سيخ 
اآل  نهيان، طيب اهلل  زايد بن �سلطان 
ثراه، كانت وما تزال منوذجا للت�سامح 
والأخوة الإن�سانية والتعاي�س ال�سلمي 
وال���ل���غ���ات  ال���ث���ق���اف���ات  ب����ني  خمتلف 
ت�سعى  واأن��ه��ا  واجلن�سيات،  والأع����راق 
دائما اإىل ن�سر ثقافة الت�سامح والقيم 
 الإن�سانية العليا وحتقيق مبداأ ال�سام 

والتعاون بني كافة �سعوب العامل. 
املن�سوري ع�سو  وقالت بخيتة �سعيد 
الإمارات،  كلنا  جمعية  اإدارة  جمل�س 
اإن  العاملي  للت�سامح،  اليوم  مبنا�سبة 
املغفور  اأر�ساها  التي  الت�سامح  ثقافة 
اآل نهيان،  له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

برنامج  ث�����راه،  اأ�سبحت  اهلل  ط��ي��ب 
عمل ونهج ثابت بني مكونات املجتمع 
ا���س��ت��ط��اع، رحمه  الإم�����ارات�����ي، ح��ي��ث 
الثقافة  ه����ذه  م���ن  اأن  يجعل  اهلل، 
التعامل  يف  واأ���س��ا���س��ا  ملهماً  من��وذج��اً 
م���ع الآخ����ري����ن، ون��ه��ج��اً ت��رت��ك��ز عليه 
دول��ة  الإم����ارات يف جميع معاماتها 

ومبادراتها الإن�سانية. 
اأن دول���ة الإم�����ارات التي  واأو���س��ح��ت، 
موؤ�سر  يف  عاملياً  الأوىل  املرتبة  حتتل 
الأج����ان����ب،  وتتبواأ  جت����اه  ال��ت�����س��ام��ح 
الثقافة  م��وؤ���س��ر  يف  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رت��ب��ة 
الت�سامح  ب��درج��ة  امل��رت��ب��ط  ال��وط��ن��ي��ة 
دائما  الآخ��ر،  اأكدت  وتقبل  والنفتاح 
واأ�سلوب  الت�سامح هو منهاج عمل  اأن 
ح��ي��اة ومن���وذج���اً ف���ري���داً ي��ح��ت��ذى به 
وي�����س��ك��ل ع���ن���وان���ا ل��ل��ق��ي��م  والأ����س���ال���ة 

ال���ق���ائ���م على  يف جم��ت��م��ع الإم���������ارات 
الت�سامح واملودة والإخاء. 

كانت  الإم���������ارات  دول�����ة  اأن  واأك��������دت، 
القوانني  ����س���ّن  يف  دائ���م���ا  ال�����س��ّب��اق��ة 
واإط�����اق امل���ب���ادرات الإن�����س��ان��ي��ة التي 

املحبة  ق���ي���م  ت���ر����س���ي���خ  اإىل   ت����ه����دف 
ال�سعوب،  ب���ني  ال�����س��ل��م��ي  وال��ت��ع��اي�����س 
الإمارات  دولة  مبادرات  اإىل  واأ�سارت، 
الت�سامح،  ث��ق��اف��ة  ن�سر  اإىل   الهادفة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإع��ان  ومنها 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
 2019 ع����ام  اهلل،  ح��ف��ظ��ه   ال����دول����ة، 
الإم������ارات،  دول����ة  يف  للت�سامح  ع��ام��اً 
ومبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد   بن زاي��د 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ب��ال��دع��وة اإىل ت��وق��ي��ع وث��ي��ق��ة  الأخ���وة 
اأ���س��ا���س��ا �سلبا  ال��ت��ي متثل  الإن�����س��ان��ي��ة 
ومرجعية رئي�سة للعمل من اأجل بناء 
اأركان التعاي�س بني  ال�سعوب املختلفة 
وبناء ج�سور التوا�سل والتاآلف واملحبة 
بني ال�سعوب، وكذلك ا�ستحداث وزارة 

الأوىل  تعد  التي  والتعاي�س   للت�سامح 
العامل،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن 
واإط��اق دول��ة الإم���ارات جلائزة  زايد 
اإدراج  جانب  اإىل  الإن�سانية،  لاأخوة 
قيم الت�سامح وحقوق الإن�سان �سمن 
ل��ط��ل��ب��ة  املدار�س  ال��درا���س��ي��ة  امل��ن��اه��ج 
الت�سامح  مبادئ  لتعميق  واجلامعات 

والتعاي�س ال�سلمي. 
الرابعة من  ال��دورة  واأ���س��ادت بتنظيم 
املهرجان الوطني للت�سامح والتعاي�س 
الذي نظمته وزارة الت�سامح  والتعاي�س 
ه���ذا ال�����س��ه��ر  حت��ت ���س��ع��ار »ع��ل��ى نهج 
عمل«،  اأم��ل  تعاي�س  ت�سامح  زاي���د.... 
بدور  ال��ف��خ��ر  والعتزاز  ع��ن  ت��ع��ب��رياً 
الوالد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
الذي  كان يوؤكد دائماً على اأن ال�سفاء 

بني الب�سر والتعارف واحلوار والعمل 
الطريق  الأكيد  ه��و  بينهم  امل�سرتك 
لتحقيق ال�سام وال�ستقرار والرخاء 

يف املجتمع والعامل. 
الت�سامح  اأن ثقافة  اأكدت  ويف اخلتام، 
�ستبقى  الآخ�������ر  وق����ب����ول  وال���������س����ام 
الإم���ارات،  جمتمع  يف  را�سخة  ثقافة 
الإم���ارات و�سمن  دول��ة  تبقى   و�سوف 
ق��ي��م��ه��ا الج���ت���م���اع���ي���ة والأخ���اق���ي���ة 
النبيلة، النموذج الذي يج�سد لثقافة 
والف�سيلة  اخل��ري  وم��ع��اين   الت�سامح 
الآخر،  واح���رتام  ال�سلمي  والتعاي�س 
ح�ساري  قائم  ح��وار  خلق  يف  ت�ساهم 
ع��ل��ى ق��ب��ول الآخ����ر واح����رتام ثقافته 
املحبة  م���ب���ادئ  ل��ت�����س��ود  وم��ع��ت��ق��دات��ه 
وال�سام والتعاي�س ال�سلمي بني  كافة 

ال�سعوب. 

•• مابوتو-وام:  

قدم �سعادة خالد اإبراهيم عبد العزيز �سهيل القحطاين �سفري فوق العادة ومفو�س 
بريثفرياج�سينغ  فخامة  اإىل  اعتماده  اأوراق  جمهورية  موزمبيق  لدى  للدولة 
روبون، رئي�س جمهورية موري�سيو�س، �سفريا  فوق العادة غري مقيم للدولة لدى 
موري�سيو�س، وذلك عرب تقنية الت�سال املرئي من مقر �سفارة  موري�سيو�س لدى 
ال�سيخ خليفة  ال�سمو  .  ونقل �سعادته حتيات �ساحب  مابوتو عا�سمة موزمبيق 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"  و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي   "رعاه اهلل" 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى  للقوات امل�سلحة، اإىل فخامته ومتنياتهم لباده و�سعبه باملزيد من التقدم 
والزدهار.  من جانبه حمل فخامته �سعادة ال�سفري حتياته اإىل �ساحب ال�سمو 
ال�سمو  "حفظه اهلل" و�ساحب  الدولة  نهيان  رئي�س  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
الوزراء  رئي�س  جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
 اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، ومتنياته لدولة الإمارات حكومة 

التوفيق  ال�سفري  ل�سعادة  فخامته  ومتنى  والنماء.   من  التطور  باملزيد  و�سعبا 
التي  الثنائية وتعزيزها يف خمتلف  املجالت  العاقات  يف مهام عمله، وتطوير 
جتمع البلدين، موؤكدا ا�ستعداد باده لتقدمي كل دعم ممكن لت�سهيل مهامه.  
اأع��رب �سعادة �سفري الدولة عن اعتزازه بتمثيل دولة الإم��ارات لدى  من جهته 
البلدين وتفعيلها يف  الثنائية بني  العاقات  موري�سيو�س، وحر�سه  على تعزيز 
�ستى املجالت، مبا ي�سهم يف دعم اأوا�سر  ال�سداقة بني البلدين.  ومت خال اللقاء 
ا�ستعرا�س جمالت التعاون بني دولة الإمارات وموري�سيو�س وبحث �سبل تنميتها 

 وتطويرها، مبا يحقق م�سالح وطموحات البلدين وال�سعبني ال�سديقني. 

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل حممد بن اأحمد البواردي 
دولة  اأن  الدفاع  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر 
امل���ت���ح���دة  تعترب  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات 
والتعاي�س  للت�سامح  حقيقيا  منوذجا 
ال�����س��ل��م��ي والأخ����������وة الإن�������س���ان���ي���ة يف 
والإقليمية،  ال���دول���ي���ة  ال�����س��اح��ت��ني 
دول  م��ن  ك��ث��ري  ع��ل��ى  ب��ذل��ك   متفوقة 
لهذه  ممار�ستها  يف  املتح�سر  ال��ع��امل 
النبيلة قول  وعما،  الإن�سانية  القيم 
باعتبارها من القيم الأ�سيلة املتجذرة 
يف ثقافة وتقاليد �سعب الإمارات التي 
ظلت را�سخة  عرب التاريخ واإن �ساء اهلل 

م�ستمرة يف امل�ستقبل. 

واأ�ساف معاليه - يف كلمة له مبنا�سبة 
ي�سادف  الذي  للت�سامح  العاملي  اليوم 
16 نوفمرب من كل عام -  اأن �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�سلحة  عرب عن هذه 
قدماً  "�سنم�سي   : ق��ائ��ا  احل��ق��ي��ق��ة 
والعمل  ال��ت�����س��ام��ح،  ر���س��ال��ة  ح��م��ل  يف 
الإقليمية  على  ال�ساحتني  اأجله،  من 
الإم����ارات  حتتفل  وق���ال  والدولية".  
ال�ساد�س  يف  للت�سامح  العاملي  باليوم 
اأن قيم  ل���ت���وؤك���د  ن��وف��م��رب  م���ن  ع�����س��ر 
قيم  وال�����س��ام  ال��ت�����س��ام��ح  والتعاي�س 
الإم���ارات  جمتمع  يف  وباقية  را�سخة 
ما بقيت الإن�سانية، وت�ستمر الإمارات 

يف  حمل راي���ة اخل��ري وال�����س��ام ون�سر 
لتنعك�س  والتعاي�س  الت�سامح  ثقافة 
ودولياً،  اإق��ل��ي��م��ي��اً  الإي��ج��اب��ي��ة  اآث���اره���ا 
من  واإدراك  ك��ام��ل  ب��وع��ي  فهي  تعمل 
العربي  ال�����س��ف  ت��ع��زي��ز وح����دة  اأج����ل 
اأمام املخاطر والتحديات  والإ�سامي 
 الوجودية، فمن جانب تنبذ الإمارات 
ال���ت���ط���رف وحت�������ارب الإره���������اب ومن 
اآخر تعمل على اإحال  ال�سام  جانب 
معاهدة  ل��ت��اأت��ي  وال����ع����ادل،  ال�����س��ام��ل 
ال�����س��ام الإب��راه��ي��م��ي��ة ب��ني الإم����ارات 
لتحقيق م�سالح  وطنية  واإ�سرائيل ل 
القومية  امل�سالح  حلماية  بل  فح�سب 
مزدهر  م�ستقبل  ول�سمان  والعربية 
اإيجاد  ويف  �سبيل  ال��ق��ادم��ة  ل��اأج��ي��ال 

الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.  واأو�سح 
اأن �سمات الت�سامح والأخوة الإن�سانية 
الإم�����ارات منذ  دول���ة  بها  ال��ت��ي حتلت 
على  يف  حر�سها  جت��ل��ت  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا 
تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية 
ن�سف  على مدى  العامل  دول  ملختلف 
ق������رن، وق�����د  ج������اءت م�����س��اه��م��ات��ه��ا يف 
امل�ستجد/ كورونا  لفريو�س  الت�سدي 
كوفيد19/ موؤخرا بطماأنة املواطنني 
اجلن�سيات  ج��م��ي��ع  م����ن   واملقيمني 
خال  من  و�سامتهم  �سحتهم  على 
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  ال�����س��ه��رية  امل��ق��ول��ة 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د   ال�سيخ 
اإر�سال  اإىل  اإ�سافة  هم"،  ت�سلون  "ل 
املحتاجة  ل��ل��دول  الطبية  امل�����س��اع��دات 

العاقات  طبيعة  ع��ن  ال��ن��ظ��ر   بغ�س 
ال�سيا�سية بني الإمارات وهذه الدول، 
ال��ذي يوؤكد حر�سها  على ن�سر  الأم��ر 
ال�سلمي  والتعاي�س  ال��ت��ع��اون  مفهوم 
بني دول و�سعوب العامل، كما اأنه دليل 
والتكاتف  اأن قيم  الت�سامح  دامغ على 
الرا�سخة  الأ�سا�سية  امل��ب��ادئ  م��ن  ه��ي 
عاقاتها  يف  الإم�����������ارات  ل�����س��ي��ا���س��ة 
بن  حم��م��د  م��ع��ايل  واأ����س���ار  الدولية.  
املهرجان  اأن  اإىل  ال����ب����واردي  اأح���م���د 
الذي  وال��ت��ع��اي�����س  للت�سامح  ال��وط��ن��ي 
اأقيم هذا العام  حتت �سعار "على نهج 
الت�سامح  وزارة  اأطلقته  زايد" وال��ذي 
اأهمية  على  اآخ��ر  دليل  لهو  والتعاي�س 
والتعاي�س،  ال��ت�����س��ام��ح  ن�����س��ر  ثقافة 

الأ�سا�سية  ال��رك��ائ��ز  ت��ر���س��ي��خ  وه��دف��ه 
املغفور  املوؤ�س�س  ال��وال��د  اأر���س��اه��ا  التي 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  له  ال�سيخ 
حمل  ال���ذي  وه��و  ثراه"  اهلل  "طيب 
وال�سام  والت�سامح  الإن�سانية  راي���ة 
 وجعل منها مبادئ ل ميكن اأن تتزعزع 
اإن�����س��اين واأخ��اق��ي تتميز به  وق��ان��ون 
قيادتنا  الر�سيدة  وت�ستمر  الإم����ارات، 
ال��ي��وم وع��ل��ى راأ���س��ه��ا ���س��اح��ب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
على  العمل  اهلل"  يف  "حفظه  ال��دول��ة 
اأج��ل جمتمع  القيم من  ه��ذه  تر�سيخ 
يحافظ  بينما  بالت�سامح  يوؤمن  اآم��ن 
لوطنه،  لقيادته  وانتمائه  ولئ��ه  على 

وعلى مبادئه وتقاليده وتراثه. 

الدفاع  وزارة  حتر�س  وبينما  واأ�ساف 
ع��ل��ى اإط�����اق امل����ب����ادرات امل��ت��م��ي��زة من 
التطوير  بدفع  م�سرية  امل�ساركة  اأجل 
على  تعمل  فهي  ال��دول��ة  يف  والتنمية 
يف  النبيلة  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ق��ي��م  ت��ع��زي��ز 
نفو�س منت�سبي  القوات امل�سلحة، وتبث 
فيهم روح الت�سامح وال�سام واحرتام 
ح���ق���وق الإن���������س����ان ب���ال���رغ���م م����ن اأن 
مهامهم  الأ�سا�سية هي القتال للدفاع 
عن الدولة اإل اأن هذه املبادئ هي التي 
على  الباطل  احلق  انت�سار  يف  ت�ساهم 

وترتقي ب�سمعة الدولة ومكانتها. 
وق��ال معاليه :" يف اخلتام ل ي�سعني 
وعميق  ال�سكر  بجزيل  اأت��ق��دم  اأن  اإل 
التقدير لقيادتنا الر�سيدة التي  حتث 

والت�سامح،  والعطاء  اخل��ري  قيم  على 
ال�سام  ي��ع��م  اأن  وج���ل  ع��ز  اهلل  داع��ي��ا 
واأن يحفظ  اأنحاء  املعمورة،  يف جميع 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  اهلل 
باأمن وا�ستقرار و�سام وتقدم وازدهار 
ويل  واهلل  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  يف  ظل 

التوفيق". 

•• دبي -وام: 

نائب حاكم  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حمدان بن  �سمو  اأكد 
ال���دور ال��رائ��د ل��دول��ة  الإم���ارات  اأهمية  دب��ي وزي���ر املالية 
خمتلف  ب��ني  وال�سام  والتعاي�س  الت�سامح  قيم  ن�سر  يف 
ال�سعوب والثقافات حيث قدمت الدولة  منوذجاً يحتذى 
على  احل�ساري  والتمازج  التاقي  ت�سجيع  خال  من  به 

اأر�سها الطيبة. 
العاملي  "اليوم  مب��ن��ا���س��ب��ة  ل���ه  ك��ل��م��ة  يف   - ���س��م��وه  واأ����س���ار 
-  اإىل  ع��ام  كل  نوفمرب من   16 يوافق  للت�سامح" ال��ذي 
اأ�س�سه املغفور  التزام القيادة الر�سيدة بالنهج الذي و�سع 

له الوالد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان  اآل نهيان "طيب 
وت�سجيع  ون�سر  الن��ف��ت��اح  �سيا�سة  تر�سيخ  يف  ثراه"  اهلل 
ث��ق��اف��ة ال��ت�����س��ام��ح م���ع اجل��م��ي��ع م���ن  كافة امل��ع��ت��ق��دات اأو 
تقدر  الإم���ارات  فدولة  واحل�سارية،  الثقافية  اخللفيات 

جوهر الإن�سان قبل اأي  اعتبار اآخر. 
وقال �سموه اإن ما حققته دولة الإمارات من �سام وت�سامح 
وانفتاح وتعاي�س ر�سخ مكانتها ج�سراً  للتوا�سل والتاقي 
النظر عن  بغ�س  ال��ع��امل  و���س��ع��وب  ث��ق��اف��ات  ب��ني خمتلف 
اختاف الأدي��ان والأع���راق  والأجنا�س، الأم��ر ال��ذي عزز 
من موقعها الريادي العاملي على م�ستوى العمل الإن�ساين 

وجعلها عنواناً  للخري والعطاء. 

حمدان بن را�سد : الإمارات ج�سر للتوا�سل والتالقي بني خمتلف ثقافات و�سعوب العامل

مرمي املهريي: الت�سامح ر�سالة تتجدد مع كل عطاء 
واإجناز تهديه الإمارات لالإن�سانية

كلنا الإمارات: دولة الإمارات منوذج ملهم للت�سامح والتعاي�س ال�سلمي

�سفري الدولة غري املقيم يقدم اأوراق اعتماده اإىل رئي�س موري�سيو�س

البواردي: الإمارات منوذج حقيقي للت�سامح والتعاي�س ال�سلمي والأخوة الإن�سانية دوليا واإقليميا

•• عجمان -وام: 

اأكد ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �ساحب ال�سمو حاكم عجمان لل�سوؤون الإداري��ة واملالية.. 
اأن الت�سامح قيمة متاأ�سلة وركيزة اأ�سا�سية يقوم عليها املجتمع الإماراتي الذي ميتلك اإرثا ح�ساريا 

وثقافيا دعائمه املحبة وال�سام والت�سامح والنفتاح والتعاي�س مع الآخرين.
وقال ال�سيخ اأحمد النعيمي - يف ت�سريح مبنا�سبة اليوم العاملي للت�سامح -.. اإن دولة الإمارات بف�سل 
الطرف  وقبول  ال�سلمي  التعاي�س  يف  به  يحتذى  منوذجا  اأ�سبحت  الر�سيدة  للقيادة  الثاقبة  الروؤية 
 200 من  اأك��رث  الدولة  ا�ستيعاب  يف  جليا  يت�سح  ما  وه��و  العرقية،  والتفرقة  التع�سب  ونبذ  الآخ��ر 

جن�سية تعمل وتعي�س يف �سام وتاآخ على اأر�سها.
الأمن وال�ستقرار  اإيجاببا على �سمان  انعك�س  الت�سامح  الدولة على تر�سيخ قيم  اإن حر�س  واأ�ساف 

الداخلي الذي تنعم به الإمارات لت�سبح وجهة مف�سلة ملختلف اجلن�سيات من �ستى بقاع الأر�س.

اأحمد بن حميد النعيمي : الت�سامح قيمة متاأ�سلة يف املجتمع الإماراتي

•• اأبوظبي-الفجر:  

ال�سباب  جمل�س  اإن�ساء  عن  النووية  للرقابة  الحتادية  الهيئة  اأعلنت 
لدعم ومتكني ال�سباب الإماراتي  ليكونوا القادة امل�ستقبلني يف الرقابة 

على القطاع النووي يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
الإماراتي  ال�سباب  م��ه��ارات  لتطوير  بيئة  خلق  اإىل  املجل�س  وي��ه��دف 
ودعم طموحاتهم واأفكارهم متهيدا  لإعداد جيل امل�ستقبل من ال�سباب 
على  املجل�س  يعمل  و���س��وف  ال��ن��ووي��ة.  الرقابة  قطاع  يف  ق��ادة  ليكونوا 
وتوفري  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ال�����س��ب��اب  م��ع  للتوا�سل  م���ب���ادرات   تبني 
واأهدافها  الهيئة  مهمة  تنفيذ  فعالني  يف  م�ساهمني  ليكونوا  من�سة 
لل�سباب.  الوطنية  والأجندة   2021 الإم��ارات  وروؤي��ة  ال�سرتاتيجية 
يف  الت�سامح  جهود  ال�سباب  جمل�س  يدعم  �سوف  اأخ���رى،  وم��ن  ناحية 
الهيئة من خال رفع م�ستوى الوعي  حول التعاي�س وتنوع الثقافات 
وخلق روح من الن�سجام والتناغم بني موظفي الهيئة.  وقال كري�سرت 
"تلتزم  النووية:  للرقابة  الحتادية  للهيئة  العام  املدير  فيكتور�سن، 
الهيئة، بو�سفها اجلهة  الرقابية للقطاعني النووي وال�سعاعي يف دولة 

واأي�ساً متكينهم  القطاع  النووي  املواطنة يف  القدرات  الإم��ارات، ببناء 
اإن�ساء جمل�س ال�سباب لدى الهيئة  اإن  من قيادة القطاع يف امل�ستقبل. 
اإزاء هذه اجلهود ليكون هناك مظلة موحدة ت�سم  يعد خطوة  مهمة 
ال�سباب وتكون متما�سية مع توجهات احلكومة  يف متكني الإماراتيني 
ليلعبوا دوراً مهما يف هذا القطاع احليوي."  ويعمل لدى الهيئة اأكرث 
وت�سكل   .67% قرابة  الإماراتيني  ن�سبة  وت�سكل  موظفاً،   245 من 
العاملة  القوى  اإج��م��ايل  من   44% قرابة  الإم��ارات��ي  ن�سبة  ال�سباب 
ع�سواً   14 م��ن  ل��دى  الهيئة  ال�سباب  جمل�س  وي��ت��األ��ف  الإم��ارات��ي��ة. 
النووي وحظر  النووي والأم��ن  الأم��ان  ميثلون خمتلف الأق�سام مثل 
النت�سار  النووي وال�سامة من ال�سعاع وال�سوؤون القانونية والتدريب 
والتعليم وال�سوؤون الإدارية.  واقر جمل�س ال�سباب برنامج عمل ي�سمل 
العديد من املبادرات والأن�سطة مثل جمال�س ال�سباب لتمكني  املوظفني 
مركز  ت�سمل  كما  واملعرفة.  اخل��ربات  وم�ساركة  التفاعل  من  ال�سباب 
الأن�سطة حيث  يتوا�سل �سباب الهيئة وي�ساركون الهتمامات واملهارات 
لدعم  الرامية  على  املمار�سات  للتاأكيد  الت�سامح  ج��وائ��ز  ع��ن  ف�سًا 

الت�سامح يف الهيئة. 

الهيئة الحتادية للرقابة النووية تطلق جمل�س ال�سباب لتمكينهم يف قطاع الرقابة النووية

اجلروان : اليوم العاملي للت�سامح يذكرنا 
جميعا باأهمية مواجهة التطرف والتع�سب

» خليفة الرتبوية « الت�سامح ركيزة 
منظومة التعليم الإماراتية

مدير املوؤ�س�سة العقابية ب�سرطة راأ�س اخليمة 
يلتقي وفدا من اإ�سالحية عجمان

•• راأ�س اخليمة-وام:

التقى العميد يعقوب يو�سف اأبوليلة، مدير املوؤ�س�سة العقابية والإ�ساحية يف 
�سرطة راأ�س اخليمة وفدا من املوؤ�س�سة العقابية والإ�ساحية يف عجمان برئا�سة 
الإ�سرتاتيجية  العقابية  املوؤ�س�سة  وذلك �سمن خطتة  ال�سام�سي  الرائد حامد 
لتبادل وال�ستفادة من اخلربات مبا ي�سهم يف تطوير العمل الأمني ويف اإطار 
املمار�سات  اأف�سل  لتطبيق  الرامية  الداخلية  ل��وزارة  الإ�سرتاتيجية  الأه��داف 
يف جمال اخلدمات املقدمة لنزلء املوؤ�س�سة. وا�ستمع الوفد ل�سرح من العميد 
يعقوب اأبوليلة ملا و�سلت اإليه �سرطة راأ�س اخليمة من خدمات وفق اأعلى معايري 
النزلء  اإدارة  الإن�سان يف  يتنا�سب مع حقوق  والعدالة، ومبا  والكفاءة  اجل��ودة 
والربامج وور�س العمل والأن�سطة املقدمة وفق املعاير الدولية يف هذا املجال 
لتحقيق الأمن والأمان للمجتمع. يف ختام الزيارة �سكر الرائد ال�سام�سي ح�سن 
ال�ستقبال واأ�ساد مبدى التعاون بني اجلانبني، وما �ساهده من تطور ومتيز يف 
تقدمي اخلدمات، واإطاعه على فر�س التح�سني لديهم، متمنياً ل�سرطة راأ�س 

اخليمة مزيداً من التوفيق والنجاح.
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عربي ودويل

ال�سادرات والواردات يف دوامة عرب اإعادة فر�س ر�سوم جمركية على منتجات، 
ال�سيارات، ما يثري اخل�سية من نق�س يف الأغذية والأدوية.  اإىل  من اخلراف 
لكن حتى يف حال مت التو�سل اإىل اتفاق، �سينبغي على امل�سّدرين الربيطانيني 
اإىل  ب��ال��دخ��ول  لها  ُي�سمح  منتجاتهم  اأن  لإث��ب��ات  امل�ستندات  م��ن  الكثري  م��لء 
اأن  اإذا تبنّي  الفو�سى  الإج���راءات،  زي��ادة  اأن تثري  املمكن  املوحدة. ومن  ال�سوق 

ال�ستعدادات غري كافية.
اإعادة  العاملية(، توؤكد لندن رغبتها يف  “غلوبل برينت”)بريطانيا  با�سم مبداأ 
اإحياء �سراكاتها يف �سائر اأنحاء العامل، خ�سو�ساً مع الوليات املتحدة “حليفتها 
وفق قول جون�سون. اإل اأن هذا الأخري فقد عامًا مهماً مع  الأقرب والأكرب”، 
هزمية ترامب الذي كان موؤيداً متحم�ساً لربيك�ست، يف النتخابات الرئا�سية 
وت�سبب  بريطانيا  كبري  ب�سكل  امل�ستجّد  كورونا  فريو�س  و�سرب  الأمريكية. 
بتداعيات اقت�سادية كبرية، مهدداً امل�ستقبل امل�سرق الذي وعد به رئي�س الوزراء 

الوزيرة، فيما ا�ستعادت احلكومة ال�سيطرة على امل�ساعدة اخلارجية والتنمية 
اللتني بات يديرهما وزير اخلارجية.

يت�سمن  جون�سون  برنامج  ك��ان   ،2019 دي�سمرب  الأول  كانون  انتخابات  يف 
على  خ�سو�ساً  الربيطانيني،  اأول��وي��ات  على  الرتكيز  ثم  بري�سكت”  “تنفيذ 
اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة. وك��ان��ت الفكرة م��ن ذل��ك نقل اجل��ه��ود وال���س��ت��ث��م��ارات اإىل 

املناطق التي مل ت�ستفد من النمو املايل يف لندن.
هذا  “التحديث”  برنامج  ُو�سع جانباً  وخال فرتة تف�سي وباء كوفيد-19، 
الذي كان يرتكز على اإقامة ا�ستثمارات جديدة على غرار خّط قطارات �سريع 

“ات�س ا�س 2” يربط و�سط انكلرتا ب�سمالها.
واأن  الأم��د  البعيدة  اأهدافها  حتقيق  تنوي  ت��زال  ل  اأنها  توؤكد  احلكومة  لكن 
اأف�����س��ل على  ب�سكل  �سُتنفق  الأوروب�����ي  ل��احت��اد  ل��ن��دن  تدفعها  ال��ت��ي  الأم����وال 

الأرا�سي الربيطانية.

•• لندن-اأ ف ب

ف�سًا  بريطانيا  تكتب  الأوروب���ي،  الحت��اد  ح�سن  يف  عاماً  خم�سني  نحو  بعد 
الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  ويتوقع  يناير.  الثاين  كانون  الأول من  يف  جديداً 
بوري�س جون�سون م�ستقبًا رائعاً لباده فيما يخ�سى مناه�سون لربيك�ست من 

غرق اململكة املتحدة يف املجهول.
غادرت بريطانيا ر�سمياً الحتاد الأوروبي يف 31 كانون الثاين يناير 2020، 
اإل اأنها بقيت تطبق قواعده خال الفرتة النتقالية التي تنتهي يف 31 كانون 
 ،2021 يناير  الثاين  كانون  من  الأول  من  واعتباراً  املقبل.  دي�سمرب  الأول 
بعد  املقبلة  الأي��ام  �سُتظهر  اأ�سواأ.  اأو  اأف�سل  ب�سكل  م�ستقلة،  اإذاً  الدولة  �ستكون 
اآخر جولة من مفاو�سات �ساقة بني الطرفني، ما اإذا كان النف�سال �سيح�سل 
مع اأو بدون اتفاق �سامل مع الحتاد الأوروب��ي. و�سُيغرق اخلروج بدون اتفاق 

املحافظ. ويرتكز مبداأ “غلوبل بريتان” على فكرة األ تنغلق اململكة املتحدة 
على نف�سها اإمنا اأن ت�ستدر نحو اخلارج، لعقد اتفاقات تبادل حّر يف كافة اأنحاء 

العامل.
وقالت وزيرة التجارة الدولية يف بريطانيا ليز ترا�س يف اأواخر ت�سرين الأول/

للم�سنعني  ال��وق��ت  ب��ري��نت+، ح��ان  م��ب��داأ +غ��ل��وب��ل  ع��اد  “الآن بعدما  اأك��ت��وب��ر 
الأكرث  ف�سلنا  كتابة  يف  مل�ساعدتنا  واملبتكرين  العاملني  والن�ساء  وال��رج��ال 
اأنواع املنتجات  وتفاخرت بعمليات ت�سدير م�ستقبلية لكل  اإثارة حتى اليوم”. 

الربيطانية، من الكرميا اإىل الروبوتات.
ووقعت ليز ترا�س اتفاقاً جتارياً ملرحلة ما بعد بريك�ست مع اليابان وتفاو�ست 

ب�ساأن اتفاقات اأخرى مع الوليات املتحدة واأ�سرتاليا وكندا ونيوزيلندا.
الحتاد  م��ع  الت��ف��اق  فيها  التح�سري مب��ا  قيد  اأو  امل��ربم��ة  الت��ف��اق��ات  ومت��ث��ل 
2022، وف��ق قول  %80 م��ن ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة بحلول ال��ع��ام  الأوروب����ي، 

ماذا ينتظر اململكة املتحدة بعد خروجها من الحتاد الأوروبي؟ 

جولياين  رودي  حم��ام��ي��ه  وك����ان   
موقف  يف  �سحفيا  م��وؤمت��را  يعقد 
���س��ي��ارات يف م��ن��ط��ق��ة ���س��ن��اع��ي��ة يف 
للجن�س  م��ت��ج��ر  ب���ني  ف��ي��ادل��ف��ي��ا، 

وحمرقة جثث.
   هذا اخلطاب ال��ذي ُيفرت�س اأن 
وا�سع  انتخابي  تزوير  وجود  يثبت 
النطاق، انعقد لي�س يف فندق فور 
اأعلن  كما  فيادلفيا،  يف  �سيزونز 
يف البداية ترامب، ولكن اأمام فور 
�سيزونز توتال لند�سكابينغ، وهي 
منطقة  يف  ح��دائ��ق  تن�سيق  �سركة 

متداعية يف املدينة.
-من�سة  املتوا�سع  الديكور  ه��ذا     
باملل�سقات  ب��اب م��راآب مزين  اأم��ام 
-كان بعيًدا عن بريق الأيام الأوىل، 
تر�سحه  ت����رام����ب  اأع����ل����ن  ع���ن���دم���ا 
 ،2015 ع����ام  ال��رئ��ي�����س  مل��ن�����س��ب 
لربج  الذهبي  بامل�سعد  نزوله  بعد 

ترامب يف مانهاتن.

خلبطة
     اختيار فندق فور�سيزونز توتال 
ق���ب���ل فريق  م����ن  لن��د���س��ك��ي��ب��ي��ن��ج 
اأن���ه يف مدينة  اإىل  ي��ع��ود  ت��رام��ب، 
80 باملائة،  �سوتت لبايدن بن�سبة 
بد من مكان منعزل حيث  ك��ان ل 
لن يتم الت�سوي�س على ت�سريحات 
ج��ول��ي��اين م���ن ق��ب��ل ج��م��ه��ور من 

املتظاهرين.
   وفعا، قبل اأيام قليلة، يف و�سط 
املدينة، كان خطاب اأحد م�ست�ساري 
النتخابي  التزوير  ب�ساأن  ترامب 
حملي  ديجي  ب�سبب  م�سموع  غري 
بيون�سيه ب�سوت  املطربة  كان يبث 

عال.
نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة  وح�������س���ب     

ال��ق�����س��اة حالًيا  ي��ّت��ب��ع  ل��ئ��ن مل      
نتائج  اإب��ط��ال  حماولته  يف  ترامب 
الرئي�س  لفريق  ف��ان  النتخابات، 
املنتهية وليته موؤيدين، خطرين 
امل�سلحني  مثل  الأح��ي��ان،  بع�س  يف 
ال���ل���ذي���ن مت ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه��م��ا يف 
ب���ال���ق���رب م���ن مكتب  ف��ي��ادل��ف��ي��ا 
متحم�سون  واآخ���������رون  اق��������رتاع. 
ل��ل��غ��اي��ة، ع��ل��ى غ���رار ال��رج��ل الذي 
انتخابات  م�����س��وؤويل  اأح����د  ق��اط��ع 
نيفادا على املبا�سر، واأ�سبح �سهريا 
“حرية  ع��ل��ي��ه  امل��ك��ت��وب  بقمي�سه 

البرية وال�سواء«.
ا العديد     اإىل جانب ترامب اأي�سً
م��ن ال��ق�����س��او���س��ة ي��ث��ريون احلرية 
الإجنيلي  ذاك  غ��رار  على  والقلق، 

املنتهية  ال��رئ��ي�����س  اأ�����س����اء  ت���امي���ز، 
م�ست�سار  مع  حمادثة  فهم  وليته 
فور�سيزونز  ف���ن���دق  ع����ن  ح���دث���ه 
ت��وت��ال لن��د���س��ك��ي��ب��ي��ن��غ، وغ����رد اأنه 
ف��ن��دق ف��اخ��ر، ق��ب��ل اأن ي��ح��ت��اج اإىل 

ت�سحيح.
   و�سرعان ما اعترب هذا اخلطاأ من 
النتخابات.  مو�سم  ن��ك��ات  اأف�����س��ل 
اأ�سبحت هذه  ويف غ�سون �ساعات، 
فيادلفيا  م��ن  ال��ق��امت��ة  ال���زاوي���ة 
فور  مالكو  واأع��ل��ن  مقد�سا،  رم���زا 
اأنهم  لند�سكيبينغ  توتال  �سيزونز 
الإنرتنت  على  قم�ساًنا  �سيبيعون 

قريًبا.
   ك���ان احل�����ادث ه��زل��ي��ا اأك����رث لن 
امل����رة الأخ�����رية ال��ت��ي ت�����س��ّدر فيها 

ويتحدث  ال��ت��زوي��ر،  ع��ل��ى  �سحيح 
مراقبو منظمة الأمن والتعاون يف 
اأوروبا يف هذا ال�سدد عن “مزاعم 
اأما بالن�سبة للخط  ل اأ�سا�س لها”. 
ال�ساخن ملناه�سة التزوير اخلا�س 
ب��رتام��ب، ف��ق��د حت���ول اىل حممل 

للنوادر واخلدع.
نيوز،  ق��ن��اة فوك�س      وح��ت��ى على 
اأح������د ال�����س��ح��ف��ي��ني قطع  اخ����ت����ار 
البيت  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث���ة  خ���ط���اب 
الأب�����ي�����������س لأن�����ه�����ا حت�����دث�����ت عن 
دون  قانوين”  غ����ري  “ت�سويت 
اإعطاء اأي تفا�سيل واقعية. وتكرر 
اأن  وت��ك��راًرا  م���راًرا  كايلي ماكناين 
من  ُمنعوا  اجلمهوريني  املراقبني 
ح�سور فرز الأ�سوات، وهذا كذب.

ال�سابق  ال��ع��م��دة  ج��ول��ي��اين،  رودي 
ال�سحف،  ع���ن���اوي���ن  ل���ن���ي���وي���ورك، 
 .2 ب���ورات  ب�سبب ظ��ه��وره يف فيلم 
بروك�س،  داري���ل  اأن  ��ا  اأي�����سً وات�سح 
اإىل  دع����وت����ه  مت����ت  ���س��خ�����س  اأول 
الدميقراطيني  لت���ه���ام  امل��ن�����س��ة 
�سابق  �سجني  النتخابات،  ب�سرقة 
ال�ستعرائية  بتهمة  الت�سعينات  يف 

والعتداء اجلن�سي.
   ومن اأجل متويل �سبل الدعاوى 
�سرعية  يف  للت�سكيك  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
القرتاع يف وليات خمتلفة )منها 
ومي�سيغان  ون���ي���ف���ادا  ب��ن�����س��ل��ف��ان��ي��ا 
الرئي�س  فريق  ير�سل  واأري���زون���ا(، 
الر�سائل  ع�سرات  ولي��ت��ه  املنتهية 
موؤيديهم  اإىل  يومًيا  الإلكرتونية 

ي�������س���األ���ون ال���ت���ربع���ات. وب���اأح���رف 
���س��غ��رية ج����ًدا، مت��ت الإ����س���ارة اإىل 
لن  الأم������وال  م���ن  ب��امل��ائ��ة   60 اأن 
ُت�ستخدم يف هذه الر�سوم القانونية، 
ولكن ل�سداد ديون حملة ترامب... 
تبدو الر�سائل يائ�سة اأكرث فاأكرث.

ترامب م�سخرة,
 لكن لي�س وحده

   يف الوقت احل��ايل، مل تنجح اأي 
امل��ق��دم��ة، والعديد  ال�����س��ك��اوى  م��ن 
م���ن م��ك��ات��ب امل��ح��ام��اة م�����رتددة يف 
وليته  املنتهية  الرئي�س  م�ساعدة 
املوؤ�س�سات  ���س��د  امل��ع��رك��ة  ه����ذه  يف 

الدميقراطية يف الباد.
موؤ�سر  اأي  ع��ن  الك�سف  يتم  مل     

اإجبار  اأت��ب��اع��ه ع��ل��ى  ���س��ج��ع  ال����ذي 
اأن��ف�����س��ه��م ع��ل��ى ال�����س��ح��ك ب��ع��د اأن 
و�سائل  “قالت  ل����ه����م:  ي�������س���رح 
الإعام اإن جو بايدن اأ�سبح رئي�ًسا 

هاهاهاها«.
   اأو اجلمهورية ال�سابقة املنتخبة 
على  �سلت  التي  باخمان،  مي�سيل 
املبا�سر من اأجل “حتطيم وهم اأن 

بايدن هو رئي�سنا«.
   وب�سكل اأكرث براعة، �سرع مرا�سل 
ف��وك�����س ن��ي��وز ت��اك��ر ك��ارل�����س��ون يف 
عملية تاأمل حول وجود جو بايدن 
ي��ف��ك��ر فيه  ن���ع���رف م���ا  “ل  ذات������ه: 
اإذا ك���ان ح��ت��ى ق���ادًرا  اأو م��ا  ب��اي��دن 
الرجل   ”....“ ال��ت��ف��ك��ري.  ع��ل��ى 
الذي كنتم تعرفونه يف الثمانينات 

اختفى، ومل يعد موجوًدا ».
   يف الأثناء، وا�سل دونالد ترامب 
بالنتخابات،  �سيفوز  باأنه  التغريد 
امل�سوؤولني  م��ن  ال��ع��دي��د  وا���س��ت��م��ر 
اإنكار  يف  املنتخبني  اجل��م��ه��وري��ني 
باأن  العتقاد  دون  ولكن  احلقيقة، 
ت��رام��ب ���س��ي��ف��وز ح��ًق��ا، ع��ل��ى غرار 
الذي حاورته  امل�سوؤول اجلمهوري 
عن  الك�سف  دون  بو�ست  وا�سنطن 

هويته:
  »ملاذا ل جنامله قليا؟” ل اأحد 
يعتقد اأن النتائج �ستتغري. لقد كان 
الأ�سبوع،  نهاية  يف  الغولف  يلعب 
بايدن من  اإن��ه ل يحاول منع جو 

تويل ال�سلطة يف 20 يناير.
 اإن����ه ي��غ��رد ع��ن حم��اك��م��ات، وهذه 
امل����ح����اك����م����ات ل�����ن ت����ك����ون ل���ه���ا اأي 
ليقول  اأك��رث  يغرد  و�سوف  نتيجة، 
ثم  م�������س���روق���ة،  الن���ت���خ���اب���ات  اإن 

ين�سحب«.

بني الدعاوى الق�سائية وال�سلوات:

نهاية عهد دونالد ترامب الرتاجيدية-الكوميدية...!
 ي�ستمر العديد من اجلمهوريني يف اإنكار احلقيقة, ولكن دون العتقاد باأن ترامب �سيفوز حًقا

قطع خطاب املتحدثة با�سم البيت الأبي�س �سريحل يف ختام امل�سرحية مي�سيل باخمان، �سّلت على املبا�سر من اأجل ترامب

م�سلحون يف ن�سرة ترامبجولياين يف موؤمتر �سحفي اأمام فندق فور �سيزونز يف فيادلفيا

ق�ّس �سجع اأتباعه على ال�سحك بعد اأن ي�سرح: »قالت 
و�سائل الإعالم اإن جو بايدن اأ�سبح رئي�ًسا ه�اه�اه�اه�ا«

�ستون باملائة من اأموال التربعات املطلوبة لن ُت�ستخدم 
للر�س��وم القانوني��ة، بل ل�س��داد دي��ون حمل�ة ترامب

مي�سيل باخمان، �سلت على املبا�سر من اأجل »حتطيم وهم اأن بايدن رئي�سنا«جهود ترامب للبقاء يف ال�سلطة �سخيفة ويائ�سة ب�سكل متزايد

ال�سابع  الــ�ــســبــت,     
عندما  نوفمرب,  مــن 
اأعلنت �سي اإن اإن فوز 
بولية  بــايــدن  جــو 
وبالتايل  بن�سلفانيا, 
بــرئــا�ــســة الــوليــات 
دونالد  كان  املتحدة, 
ترامب يلعب الغولف 

يف فرجينيا ..

•• الفجر -كلري ليفن�شون 
ترجمة خرية ال�شيباين

املنظمات الدولية تتنف�س ال�سعداء.. بايدن رئي�سًا
اأمريكا  تلتزم  عندما  اأك��رب  باأمن  ي�سعرون  “الأمريكيون  فقال  خل�سمه. 

بتعزيز ال�سحة يف العامل«.
ال��ذي يبدو  الوباء  الأك��رث ت�سرراً من  البلد  اليوم  املتحدة هي  وال��ولي��ات 
اأول يوم من  “يف  باأنه  اأرا�سيها. ووعد بايدن  اأنه خارج عن ال�سيطرة على 
رئا�ستي، �ساأن�سّم جمدداً اإىل منظمة ال�سحة العاملية و�ساأعيد اإحياء قيادتنا 

على ال�ساحة الدولية«.
مل ترغب منظمة ال�سحة بالتعليق على الأمر لكن مديرها العام تيدرو�س 
اأدهانوم غربي�سو�س مل يخف حما�سته فكتب يف تغريدة “اأنا متحم�س جداً 
للعمل معكم ومع فرقكم. اأزمة مثل )اأزمة( وباء كوفيد-19 ُتظهر اأهمية 

الت�سامن العاملي حلماية الأرواح و�سبل ك�سب الرزق«.
بعد  التغيري  ب��ه��ذا  اأي�����س��اً  العاملية  التجارية  منظمة  ت��رّح��ب  جهتها،  م��ن 
هجمات اإدارة ترامب اإن كان يف ما يخ�ّس امليزانية اأو ال�سلل املفرو�س على 
اآلية ت�سوية النزاعات وعرقلة و�سول مر�سحة اإىل رئا�سة املنظمة يف نهاية 

للعاقات الدولية، �سي�سرع لإعادة العاقات مع املجتمع الدويل وهيئاته.
لكنه  اأنه �سيكون هناك �سهر ع�سل”  “اأعتقد  اإل�سيغ  وي�سيف الربوفي�سور 

قد يكون لفرتة ق�سرية.
ول تزال الفكرة التي لطاملا حتدث عنها ترامب على مدى ال�سنوات الأربع 
الدويل،  املجتمع  جانب  من  خمدوعة  املتحدة  الوليات  اأن  وهي  املا�سية، 

متداولة على نطاق وا�سع يف املع�سكر اجلمهوري.
اإدارة بايدن لإع��ادة الروابط  “كل خطوة �ستقوم بها  اأن  اإل�سيغ اإىل  وي�سري 
ف�سًا  وا�سنطن”،  يف  لنتقادات  �ستتعر�س  الدولية،  والهيئات  العامل  مع 
الأك��رثي��ة يف جمل�س  بايدن على  �سيح�سل  اإذا  ما  املوؤكد  اأن��ه من غري  عن 

ال�سيوخ.
الإدارة  بتغري  للرتحيب  خ��ا���س��ة  اأ���س��ب��اب  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة  ل���دى 
الأمريكية بعد اأن اّتهمها ترامب منذ اأ�سهر باأنها دمية ال�سني وباأنها اأبلغت 
معاك�ساً  موقفاً  بايدن  واتخذ  كوفيد-19.  وب��اء  عن  ج��داً  متاأخر  ب�سكل 

•• جنيف-اأ ف ب

تنّف�ست كافة املنظمات الدولية التابعة لاأمم املتحدة ال�سعداء اإثر فوز جو 
بايدن بالرئا�سة الأمريكية بعد �سنوات من هجمات متوا�سلة �سّنها الرئي�س 
املنتهية وليته دونالد ترامب، اإل اأن �سهر الع�سل املنتظر قد يكون لفرتة 
اإل�سيغ  اأ�ستاذ العاقات الدولية يف جامعة برين، مانفريد  وجيزة. ويقول 
بذراعني  الأمريكية  ينتظرون عودة احلكومة  اجلميع  اأن عموماً  “اأعتقد 
مفتوحني«. تركت ولية ترامب الرئا�سية ب�سمة �سلبية يف منظمات غالباً 
ما و�سعتها الوليات املتحدة يف الواجهة واعتادت على قيادة وا�سنطن لها.

الإن�سان  حقوق  جمل�س  من  الن�سحاب  ت��رام��ب،  اإدارة  ت��اأث��ريات  بني  وم��ن 
ال�سحة  منظمة  من  والن�سحاب  العاملية  التجارية  منظمة  عمل  وتعطيل 
العاملية التي كانت وا�سنطن اأكرب ممول لها، يف وقت كانت الوكالة الأممية 

حتاول تن�سيق املعركة �سد اأ�سواأ وباء يتف�سى يف العامل منذ قرن.
يف  ا�سمه  ع��ن  الك�سف  رف�س  العاملية  التجارة  منظمة  يف  م�سوؤول  وي��ق��ول 
كبرياً” بني  “ارتياحاً  اأث���ار  ب��اي��دن  ف��وز  اإن  ب��ر���س  فران�س  لوكالة  ح��دي��ث 
املنظمات الدولية. ويعترب اخلرباء اأن جو بايدن، املوؤيد للتعددية واملتحّم�س 

ال�سباق، رغم اأنها كانت حتظى بدعم الأكرثية ال�ساحقة لأع�ساء املنظمة.
ويقول م�سوؤول اآخر يف املنظمة اإنه اإذا كان بامكان اإدارة بايدن اإعطاء ال�سوء 
قيادة  اإىل  اأوكوجنو-ايويا  نغوزي  النيجريية  املر�سحة  لو�سول  الأخ�سر 
املنظمة، فاإن النتقادات ب�ساأن اآلية ت�سوية النزاعات بني الدول الأع�ساء ل 

يعود تاريخها اإىل عهد ترامب.
ويو�سح هذا امل�سوؤول الذي طلب عدم الك�سف عن ا�سمه اأن “هذه املخاوف 
تت�ساركها اإدارة بايدن«. يلفت الأ�ستاذ مانفريد اإل�سيغ اإىل اأن “%10 من 
انتقادات )ترامب( يجب اأن توؤخذ على حممل اجلّد” على غرار املطالبة 
اأوروب��ا على  تت�ساركه معها  ال��ذي  الأم��ر  العاملية،  ال�سحة  باإ�ساح منظمة 

�سبيل املثال.
ويعترب اأن على املدى الق�سري، �سيكون جو بايدن “يف موقع قوي” للدفع 

من اأجل اإ�ساح هذه الهيئات.
اإل اأن اإل�سيغ اأعرب عن “قلقه حيال اخلطاب املعتمد يف الوليات املتحدة«.

ا�ستمّر نهج ترامب يف احل��زب اجلمهوري... لن يكون  “اإذا  اأن  وح��ّذر من 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الطويل  امل��دى  على  الدولية  للمنظمات  دع��م  هناك 

وهذه م�سكلة كبرية«.
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عربي ودويل

جزيرة  اإىل  اآرمز”  “اأوبن  الإ�سبانية  الإن�سانية  ال�سفينة  و�سلت 
اأنقذتهم  مهاجرا   255 ال�سلطات  �سلمت  حيث  الإيطالية  �سقلية 
الأ�سبوع املا�سي يف البحر، وفق ما اأفادت املنظمة غري احلكومية على 

تويرت.
دون  قا�سرا  و71  را���س��دا   184 اأن  الإن�سانية  املنظمة  واأو���س��ح��ت 
�سفينتني  اإىل  ُنقلوا  اإفريقية،  دول��ة   20 م��ن  يتحدرون  مرافقني، 
اإ�سابتهم  عدم  ل�سمان  �سحي  حلجر  �سيخ�سعون  حيث  اإيطاليتني 

بفريو�س كورونا امل�ستجد.
هوؤلء املهاجرين من قوارب منكوبة  اآرمز”  “اأوبن  واأنقذت �سفينة 
يف البحر يومي الثاثاء والأربعاء. مع ذلك لقي خم�سة مهاجرين 
قبالة  املكتظ  مركبهم  انقلب  عندما  م�سرعهم  الأق��ل  على  اآخرين 

�سواحل ليبيا، وفق املنظمة.
الطبي على ظهر  الفريق  اأ�سهر رغم جهود  �ستة  يبلغ  وتويف ر�سيع 

ال�سفينة الإن�سانية.
اإىل  ال�ساعني  املهاجرين  ع��دد  يف  ملحوظ  ارتفاع  العام  ه��ذا  و�سجل 
بلوغ اأوروبا يف قوارب غري �ساحلة لاإبحار ينطلق اأغلبها من ليبيا 

وتون�س.
 

البي�ساء  رو�سيا  �سرطة  اإن  الإعامية  املنافذ  من  وع��دد  �ساهد  قال 
األقت القب�س اأم�س الأول على ع�سرات املتظاهرين املناوئني للرئي�س 
ال�سوفيتية  اجلمهورية  عا�سمة  مين�سك  يف  لوكا�سينكو  األك�سندر 

ال�سابقة.
وقال ال�ساهد اإن ال�سرطة اأطلقت الر�سا�س املطاطي على املحتجني. 
امل�سيل  الغاز  اأطلقت  ال�سرطة  اأن  لاأنباء  اإنرتفاك�س  وكالة  وذك��رت 

للدموع لتفريق احل�سد بالقرب من حمطة مرتو بو�سكين�سكايا.
ال��ه��وات��ف املحمولة  اأن خ��دم��ات الإن���رتن���ت ع��رب  ال�����س��اه��د  واأ����س���اف 

انقطعت يف خمتلف اأنحاء املدينة.
ومتر رو�سيا البي�ساء باأزمة �سيا�سية حيث ينزل ع�سرات الآلف من 
اأغ�سط�س  اأجريت يف  اأ�سبوعيا منذ انتخابات  اإىل ال�سوارع  املحتجني 
اآب مطالبني بتنحي لوكا�سينكو بعد اأن ق�سى 26 عاما يف ال�سلطة. 

ورف�س لوكا�سينكو اتهامات املعار�سة له بتزوير النتخابات.
واألقي القب�س على الآلف وتقول جماعات حلقوق الإن�سان اإن مئات 

املعتقلني حتدثوا عن تعر�سهم لل�سرب وانتهاكات اأخرى.
وا�ستعلت احتجاجات ال�سوارع جمددا بعد وفاة حمتج ُيدعى رومان 
تعر�سه  عقب  اخلمي�س  ي��وم  امل�ست�سفى  يف  عاما(   31( بوندارينكو 

ل�سرب مربح من قوات الأمن بح�سب روايات متظاهرين.
ونفت وزارة الداخلية م�سوؤوليتها عن وفاة بوندارينكو قائلة اإنه ُقتل 

يف م�ساجرة مع مدنيني.
 

لقي ع�سرة مر�سى م�سابني بكوفيد-19 حتفهم بعدما اندلع حريق 
يف اأحد اأق�سام العناية امل�سددة يف �سمال �سرق رومانيا وفق ما اأفادت 

متحدثة با�سم امل�ست�سفى حيث وقعت احلادثة.
واندلع احلريق م�ساء اأم�س الأول ال�سبت يف ق�سم العناية امل�سددة يف 
م�ست�سفى ببلدة بياترا ناميت�س. و�سيطرت اأجهزة الطوارئ عليه بعد 

نحو �ساعة.
اأ�سخا�س  “ع�سرة  اأن  بوبا  اإيرينا  امل�ست�سفى  با�سم  املتحدثة  واأف��ادت 

اأعلنت وفاتهم و�سبعة حالتهم حرجة«.
�سخ�سني  وف��اة  اأعلنت  بينما  بالنريان  ال�سحايا  من  ثمانية  وت��ويف 

اآخرين بعد اإجائهما.
واأفاد جهاز الإنقاذ اأن الطبيب املناوب الذي حاول م�ساعدة ال�سحايا 
من  باملئة   80 يف  والثالثة  الثانية  الدرجتني  م��ن  حل��روق  تعّر�س 

ج�سده.
ومل يت�سح �سبب اندلع احلريق بينما فتحت النيابة العامة حتقيقا 
يف احلادثة. واأ�سارت وزارة ال�سحة اإىل احتمال اأن يكون احلريق جنم 

عن ما�س كهربائي.
الأوىل  املوجة  ج��ّراء  كبري  ب�سكل  تت�سرر  مل  اأنها  من  الرغم  وعلى 
يف  �سّجلت  روم��ان��ي��ا  اأن  اإل  اأوروب������ا،  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���س 
التي  واحل��الت  الإ�سابات  عدد  كبريا يف  ارتفاعا  الأخ��رية  الأ�سابيع 

ا�ستدعت النقل اإىل امل�ست�سفيات.

عوا�شم

روما

مو�شكو

بوخار�شت

املك�سيك تتجاوز عتبة
 املليون اإ�سابة بكوفيد-19  

•• مك�شيكو-اأ ف ب

�سجلت  اأن  بعد  بكوفيد-19  اإ�سابة موؤكدة  املليون  املك�سيك عتبة  جتاوزت 
5860 اإ�سابة جديدة يف غ�سون 24 �ساعة، على ما اأعلنت احلكومة.

اإن  وقال ريكاردو كورتي�س من املديرية العامة لل�سحة يف موؤمتر �سحايف 
“)اإجمايل( 1003253 �سخ�سا ثُبتت اإ�سابتهم بالفريو�س«.

 ،635 املا�سية  والع�سرين  الأرب��ع  ال�ساعات  امل�سجلة يف  الوفيات  وبلغ عدد 
لريتفع اإجمايل عدد الوفيات اإىل 98259 وفاة ب�سبب فريو�س كورونا يف 
الباد، ح�سبما ذكر كورتي�س. وتبقى املك�سيك البالغ عدد �سكانها 128،8 
مليون ن�سمة، الرابعة بني اأكرث الدول ت�سررا من الفريو�س، بعد الوليات 
ا�ستنادا  بر�س  فران�س  لوكالة  اإح�ساء  ح�سب  والهند،  وال��ربازي��ل  املتحدة 
 28 يف  املك�سيك،  يف  بكوفيد-19  اإ�سابة  اأّول  و�ُسّجلت  ر�سمية.  اأرق��ام  اإىل 
�سباط-فرباير. ومنذ ذلك احلني، جتاوزت �سرعة انت�سار اجلائحة توّقعات 
ال�سلطات ال�سحية. و�سهدت العا�سمة زيادة يف عدد الإ�سابات اليومية منذ 
مع  للفريو�س،  ب��وؤرًة  العا�سمة  ت��زال  ول  الأول-اك��ت��وب��ر.  ت�سرين  منت�سف 

ت�سجيلها اأكرث من 177 األف ا�سابة و16 األف وفاة ب�سبب كوفيد-19.
واأعلنت رئي�سة بلدية مك�سيكو كلوديا �سينباوم اجلمعة اأن عدد الختبارات 
يف  اختبار  اآلف  ع�سرة  اإىل  �سريتفع  الإ�سابات  لك�سف  اإج��راوؤه��ا  يتم  التي 

اليوم.
 

ال�سودان يقرر نتيجة احلرب الإثيوبية يف تيغراي

�سدامات خالل تظاهر اأن�سار ترامب يف وا�سنطن  

العا�سفة اإيوتا تقرتب من اأمريكا الو�سطى اآلف يحتجون على رئي�س بريو اجلديد  
•• تيغو�شيغالبا-اأ ف ب

200 �سخ�س جراء  اأك��رث من  اأ�سبوعني على م�سرع  اأق��ل من  بعد 
العا�سفة  اأّن  ال�سلطات  رجحت  الو�سطى،  اأمريكا  يف  اإيتا  الإع�سار 
اليوم  وهندورا�س  نيكاراغوا  يف  ال�ساحلية  املناطق  �ست�سرب  اإي��وت��ا 

الثنني مع حتّولها اإىل اإع�سار كبري.
وحتى ال�ساعة 18،00 ت غ، كانت اإيوتا على م�سافة نحو 600 كلم 
جنوب كينغ�ستون عا�سمة جامايكا، وتنتقل ببطء يف اجتاه غرب - 

جنوب غرب برياح اأق�سى �سرعتها 85 كم يف ال�ساعة.
وقت  يف  الكولومبية  بروفيدن�سيا  جزيرة  ت�سرب  اأن  املتوقع  وم��ن 

متاأخر الأحد، بقوة عا�سفة ا�ستوائية قبل اأن تزداد �سدتها.
وقال املركز الوطني الأمريكي لاأعا�سري اإنها �سوف “تقرتب من 

اإع�سار  بقوة  الثنني...  هندورا�س  �سرق  و�سمال  نيكاراغوا  �سواحل 
كبري .

اإجاء  ون��ي��ك��اراغ��وا ع��ن عمليات  ه��ن��دورا���س وغ��وات��ي��م��ال  واأع��ل��ن��ت 
ال��ذي خّلفه  الدمار  ُتعاين ج��ّراء  املنطقة  ت��زال  اجلمعة، يف وقت ل 

الإع�سار اإيتا.
انزلقات  اإىل  اإي��ت��ا،  الإع�سار  �ساحبت  التي  القوّية  الأم��ط��ار  واأّدت 

اأر�سّية امتّدت �سماًل، و�سوًل اإىل �سيابا�س يف املك�سيك.
وحّذر املركز الوطني الأمريكي لاأعا�سري من اأّن اإيوتا �سُت�سّبب ما 
ي�سل اإىل 40 �سنتيمرًتا من الأمطار يف هندورا�س و�سمال نيكاراغوا 

و�سرق غواتيمال وجنوب بيليز.
مهمة  مفاجئة  “في�سانات  اإىل  ���س��ي��وؤدي  ذل��ك  اأن  امل��رك��ز  واأ���س��اف 

ومهددة للحياة، اإ�سافة اإىل انهيارات طينية«.

•• نيقو�شيا-اأ ف ب

املرتقبة  ال������زي������ارة  ق����رب�����س  دان�������ت 
للرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 
يف  عليه  متنازع  �ساحلي  منتجع  اإىل 
اجلزيرة، يف ذكرى تاأ�سي�س جمهورية 
�سمال قرب�س الرتكية التي ل تعرتف 

بها �سوى اأنقرة.
نيكو�س  ال��ق��رب���س��ي  ال��رئ��ي�����س  وق����ال 
اإىل  اإردوغ��ان  زي��ارة  اإن  اأنا�ستا�سياد�س 

�سمال قرب�س ومدينة فارو�سا، متثل 
“ا�ستفزازا غري م�سبوق«.

الأمني  جهود  “تقّو�س  اأنها  واأ�ساف 
العام لاأمم املتحدة للدعوة اإىل حوار 
خما�سّي غري ر�سمي” بني القبار�سة 
واأنقرة،  واأثينا  والأت���راك  اليونانيني 
ال�سابقة  ال�ستعمارية  ال��ق��وة  ول��ن��دن 
يف  اأنا�ستا�سياد�س  وتابع  اجلزيرة.  يف 
بيانه اأن حتركات كهذه “ل ت�ساهم يف 
خلق مناخ مائم واإيجابي ل�ستئناف 

دوليا  بها  املعرتف  قرب�س  جمهورية 
بيانه،  يف  الوروب����ي،  الحت���اد  وع�سو 
كل  �سخط  تثري  التحركات  “هذه  اأن 
وزارة  دان���ت  ب��دوره��ا  ق��رب���س«  �سعب 
“ا�ستفزاز”  ال��ي��ون��ان��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة 

اأردوغان.
وقالت الوزارة يف بيان �سديد اللهجة 
املقررة  ال��رتك��ي  الرئي�س  “زيارة  اإن 
فريق  ب��رف��ق��ة  امل��ح��ت��ل��ة  ف���ارو����س���ا  اإىل 
غ��ري م�سبوق”  ا���س��ت��ف��زاز  ح��ك��وم��ة... 

حمادثات الو�سول اإىل حّل” للم�ساألة 
تاأتي  التي  الزيارة  وُتعّد  القرب�سية. 
عقب ب�سعة اأ�سابيع من دعم اأردوغان 
للفوز  ت��ت��ار  اإر���س��ني  ال��ق��وم��ي  حلليفه 
�سمال  يف  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ب��الن��ت��خ��اب��ات 
قرب�س، موجعًة للقبار�سة اليونانيني 
الذين ميثلون اأغلبية �سكان اجلزيرة 
والذين مل يتنازلوا قّط عن مطلبهم 
مدينة  من  املُهجرين  بعودة  بال�سماح 
ف��ارو���س��ا اإىل دي��اره��م. واع��ت��رب رئي�س 

امل���ت���ح���دة.  الأمم  ق���������رارات  ي��ن��ت��ه��ك 
واأ�سافت “ندينه ب�سكل قاطع ونتوقع 
الجتماع  يف  بعمق  مناق�سته  تتم  اأن 
كانون  يف  الأوروب����ي  للمجل�س  املقبل 

الأول/دي�سمرب«.
كانت  ال��ت��ي  ف��ارو���س��ا  منطقة  وب��ق��ي��ت 
املتو�سط”،  “جوهرة  ب��اأن��ه��ا  تو�سف 
مقفرة وحماطة باأ�ساك �سائكة منذ 
غزو تركيا �سمايل جزيرة قرب�س عام 

.1974

قرب�س تعترب زيارة اأردوغان اإىل فارو�سا ا�ستفزاز ا 

ب��ف��ي��زك��ارا يف م���زاع���م ف�����س��اد ك��ان��ت ق��ان��ون��ي��ة م�سيفا 
املحتجني  مل��ط��ال��ب  ال���س��ت��ج��اب��ة  ي��ن��وي  ل  م��ريي��ن��و  اأن 
تغيريا  ه��ذا  “كان  ال����وزراء  رئي�س  وق��ال  بال�ستقالة. 
د���س��ت��وري��ا. ن��دع��و ال��ن��ا���س اإىل تفهم ذل���ك. ل ن��ري��د اأن 

ننزلق اإىل الفو�سى«.
الناخبني  ب�سعبية لدى  الذي يحظى  واأطيح بفيزكارا 
مزاعم  ب�سبب  بالكوجنر�س  حماكمة  يف  الث��ن��ني  ي��وم 

ح�سوله على ر�سى وهي اتهامات ينفيها.
واأدى مريينو، ع�سو حزب العمل ال�سعبي الذي ينتمي 
ليمني الو�سط والذي كان يراأ�س الكوجنر�س، اليمني 

الد�ستورية يوم اخلمي�س ودعا اإىل الهدوء.

•• ليما-رويرتز

خرج اآلف يف م�سريات ب�سوارع بريو جمددا احتجاجا 
على الرئي�س مانويل مريينو يف حني وا�سلت حكومته 
النتقالية الدفاع عن الإقالة املفاجئة للرئي�س ال�سابق 

مارتن فيزكارا.
العا�سمة  بو�سط  �ساحات  ع��دة  يف  حمتجون  واحت�سد 
ليما وبداأت املظاهرات ب�سكل �سلمي عند الظهر لكنها 

�سهدت توترا مع حلول امل�ساء.
وك����ان رئ��ي�����س ال�������وزراء ان����رتو ف���ل���وري�������س-اأراوز اأبلغ 
الكوجنر�س  اإط���اح���ة  اأن  ���س��اب��ق  وق���ت  يف  ال�سحفيني 

 •• وا�سنطن-وكالت

اأبيي  الإثيوبي  ال��وزراء  رئي�س  ذهب 
حليفته  ���س��د  احل�����رب  اإىل  اأح���م���د 
ال�سابقة، “اجلبهة ال�سعبية لتحرير 
هذا  حت��ّول  احتمال  لكن  تيغراي”، 
يتوقف  اإقليمية  ح���رب  اإىل  ال��ن��زاع 
�سيتخذها  ال���ت���ي  اخل����ط����وات  ع��ل��ى 
املو�سوع  ه����ذا  امل����ج����اور.  ال�������س���ودان 
ن����زار مانيك  ال�����س��ح��اف��ي��ان  ت��ن��اول��ه 
وحممد خري عمر يف جملة “فورين 
اإنه  قائلني  الأم��ري��ك��ي��ة،  بولي�سي” 
اإىل  تتجه  العامل  اأنظار  كانت  بينما 
النتخابات الأمريكية اأوائل نوفمرب 
اأبيي  �سن  اجل��اري،  الثاين  -ت�سرين 
تيغراي،  اإقليم  على  احل���رب  اأح��م��د 
ل�”جلبهة  م���وط���ن���اً  ي��ع��ت��رب  ال������ذي 
وهي  تيغراي”،  لتحرير  ال�سعبية 
احلياة  على  �سيطرت  التي  اجلبهة 
ومن  ل��ع��ق��ود  الإث��ي��وب��ي��ة  ال�سيا�سية 
قرر  م��ن��ذ  للتهمي�س  ت��ع��ر���س��ت  ث���م 
اتفاق  واإب����رام  �سلطاته  تعزيز  اأب��ي��ي 
�سام مع اريرتيا، التي تعترب العدو 

اللدود للجبهة.

اإعالن احلرب
لتحرير  ال�سعبية  “اجلبهة  اأن  ال��ك��ات��ب��ان  واأ����س���اف 
تيغراي” مل تكن يف هذا الوقت تلتزم الهدوء، اإذ اإنه 
انتخابات  الإقليم  حكومة  نظمت  �سبتمرب-اأيلول،  يف 
الفيديرالية  احل��ك��وم��ة  رف�ست  م��ا  ���س��رع��ان  حملية، 
3 نوفمرب، وعقب ا�ستفزازات من  الع��رتاف بها. يف 
الع�سكري  العتاد  م�سادرة  اإىل  اجلبهة  عمدت  اأب��ي��ي، 
اجلي�س،  يف  ال�سمالية  للقيادة  التابعة  والتجهيزات 
مما دفع باأدي�س اأبابا اإىل اإعان احلرب على منطقة 
الإثيوبي  اجلي�س  تر�سانة  م��ن  كبري  جل��زء  مقر  ه��ي 
ال��ف��ي��دي��رايل وع���دي���ده، ن���ظ���راً ل��وق��وع��ه��ا ع��ل��ى طول 
ت��زال با تر�سيم مع  املتنازع عليها والتي ل  احل��دود 

اإريرتيا.
“اجلبهة  ات��ه��م دائ��م��اً  اأب��ي��ي  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب��ان  واأ���س��ار 
تخريب  اإىل  بال�سعي  تيغراي”  لتحرير  ال�سعبية 
تنفيذها.  يعتزم  التي  الإ�ساحات  وعرقلة  حكومته 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  م��ن��ا���س��ري  م���ن  اآلف  ت��ظ��اه��ر 
اأجواء  يف  وا�سنطن،  يف  ترامب  دونالد  وليته  املنتهية 
للتعبري  م�ساًء،  ال�سدامات  بع�س  با�ستثناء  احتفالية 
�سحية  اأن��ه  يعتربون  ال��ذي  للرئي�س  “حمّبتهم”  عن 

“�سرقة” النتخابات دون تقدمي دليل على ذلك.
وجتّمع ما ل يقّل 10 اآلف �سخ�س يف �ساحة فريدوم 
الأعام  رافعني  الأبي�س  البيت  بازا على مقربة من 
الأمريكية ومعتمرين قبعات حمراء ُكتب عليها �سعار 
وحاملني  جمددا”  عظيمة  اأم��ريك��ا  “لنجعل  ت��رام��ب 

لفتات ُكتب عليها “اأوقفوا ال�سرقة«.
العا�سمة  ق��ب��ل يف  م���ن  م����األ����وف  غ���ري  امل�����س��ه��د  وه�����ذا 
ال��ف��درال��ي��ة الأم���ريك���ي���ة ال��ت��ي ���س��ّوت��ت يف ال��ث��ال��ث من 
ت�سرين الثاين-نوفمرب باأكرث من %90 من الناخبني 
ل�سالح الدميوقراطي جو بايدن، الذي ل يزال ترامب 
الذي  الرئي�سيون يرف�سون العرتاف بفوزه  وداعموه 

اأُعلن منذ اأ�سبوع.
وت���ق���ول ك��ري�����س ن��اب��ول��ي��ت��ان��ا وه���ي يف 
من  ج���اءت  عمرها  م��ن  اخلم�سينات 
“الرئي�س  املجاورة،  بالتيمور  مدينة 
الأ�سخا�س  ي��رى  اأن  ي�ستحّق  ترامب 
باملحبة  ي�سعر  واأن  يدعمونه  ال��ذي��ن 

التي نكّنها له«.
وجاء اآخ��رون من مناطق بعيدة على 
غ���رار ب��ام رو����س ال��ت��ي ق���ادت �سيارتها 
اأوهايو  لأكرث من ثماين �ساعات من 
هذا  يف  للم�ساركة  ال��ب��اد،  �سمال  يف 
ال��ت��ج��م��ع ال����ذي دع���ت اإل��ي��ه يف بع�س 
م��ن الل��ت��ب��ا���س، جم��م��وع��ات خمتلفة 
بويز”  “براود  جمموعة  بينها  م��ن 

اليمينية املتطرفة.
ُك��ت��ب عليها  وق���ال���ت م��ع��ت��م��رًة ق��ب��ع��ة 
اإن  ترامب”  اأج��������ل  م�����ن  “ن�ساء 
“يحاولون دفع جو  الدميوقراطيني 
بايدن اإىل احلكم يف اأ�سرع وقت ممكن 
لأنهم يعرفون اأنه �سيتّم اإثبات �سرقة 

النتخابات يف نهاية املطاف«.
واكتفى الرئي�س الأمريكي الذي اأملح 
يف اليوم ال�سابق يف تغريدة اإىل اأنه قد 

للقيادة  التابعة  الإثيوبية  الوطني  الدفاع  ق��وات  من 
اأنها  يعني  ت��ي��غ��راي-مم��ا  يف  بقيت  ال��ت��ي  ال�����س��م��ال��ي��ة، 
م�سادرة  لكن  جانبها.  اإىل  ج��ن��دي  األ���ف   15 ك�سبت 
اأهمية  اأب��رزت  قد  الإثيوبي  للجي�س  الع�سكري  العتاد 
ل  �ستعتمد  ال��ت��ي  للجبهة،  اللوج�ستية  الإم������دادات 

حمالة على ال�سودان.

ال�سودان
من  العديد  لديه  ال�����س��ودان  ف��اإن  الكاتبني،  وبح�سب 
الأ�سباب ال�سرتاتيجية لدعم-اأو على الأقل الظهور 
مبظهر الداعم- للجبهة ال�سعبية لتحرير تيغراي يف 
احلرب الأهلية �سد احلكومة الإثيوبية. وبينما اأقفل 
والق�سارف-  ك�سا  وليتيه،  ح��دود  ر�سمياً  ال�سودان 
الوحيدين  اللوج�ستيني  امل��ع��ربي��ن  ت�سكان  اللتني 
على  للح�سول  اخلارجي  العامل  مع  تيغراي  لإقليم 
ا�ستخدام  اخلرطوم  امكان  يف  والغذاء-فاإن  الذخرية 
تيغراي”  لتحرير  ال�سعبية  “اجلبهة  بدعم  التهديد 

وبائعني  مو�سيقى  م��ع  النتخابية  التجمعات  خ��ال 
ويقول  كمامات.  ي�سعون  املتظاهرين  يكن معظم  ومل 
هوؤلء اإنهم ل يزالون يعتقدون اأنه من املمكن اأن يفوز 
اجلمهوري بولية ثانية. وتقول كاتلني اريك�سون التي 
ج���اءت على م��نت ط��ائ��رة م��ن ك��ول��ورادو ك��ان��ت “تغ�ّس 
معقداً  “�سيكون  الأم����ر  اإن  لرتامب”،  مب��ن��ا���س��ري��ن 

كثرياً، لكن كل �سيء ممكن بعون اهلل«.
الوليات  اإح��دى  بن�سيلفانيا  املتحدر من  ويدعو غريغ 
اإىل  ب��ال�����س��رب  ال��ت��ح��ل��ي  اإىل  ل���ل���ج���دل،  اإث�������ارة  الأك������رث 
املع�سكر  ب��داأه��ا  التي  الق�سائية  ال�سبل  ا�ستنفاد  ح��ني 
ترامب.  �سيفوز  الأم��ر،  جنح  “اإذا  ويقول  اجلمهوري. 

واإل �سنعود بعد اأربع �سنوات«.
وكانت املتاجر يف و�سط العا�سمة التي ُقطعت الطرقات 
فيها اأمام حركة ال�سري، حم�سنة اإىل حّد كبري ال�سبت 

الآن، وم���ع م��واج��ه��ة ح����رٍب م��ع خ�����س��م �سر�س،  ل��ك��ن 
اإثيوبيا-ال�سودان  جارتي  على  �ستعتمد  نتيجتها  فاإن 

واإريرتيا.

قوات تيغراي
�سغرية  منطقة  تيغراي  اأن  رغ��م  على  اأن��ه  واأو���س��ح��ا 
متمّر�سة  وق��وات��ه��ا  الت�سليح،  ج��ي��دة  ف��اإن��ه��ا  احل��ج��م، 
الإقليمية لتيغراي تقدر  باملعارك. والقوات اخلا�سة 
تيغريون  ���س��ب��اط  ي��ق��وده��ا  ج��ن��دي-  األ���ف   20 بنحو 
اأرغمهم اأبيي على التقاعد، ف�سًا عن قوات احتياط 
املوؤلفة من ميلي�سيات مدّربة  الوحدات اخلا�سة  من 
قوة  ي�سكلون  جميعاً  وه���وؤلء  م�سلحني-  وم��زارع��ني 
ل��ك��ن��ه ح��ت��ى وق����ت قريب،  األ�����ف م��ق��ات��ل.   250 م���ن 
الثقيل  العتاد  اإىل  تفتقد  التيغرانية  ال��ق��وات  كانت 
ومنذ  ال��ت��ج��ه��ي��ز.  مكتملة  ف��رق��ة  مل��واج��ه��ة  امل��ط��ل��وب 
الأ�سبوع املا�سي، �سيطرت “اجلبهة ال�سعبية لتحرير 
فرق  خلم�س  التابعني  اجلنود  ن�سف  على  تيغراي”، 

مبت�سماً  مقت�سب  مب��رور  عليهم،  التحية  لإلقاء  ياأتي 
ل��ه��م م��ن ن��اف��ذة ���س��ي��ارت��ه امل�سفحة ل���دى خ��روج��ه من 

البيت الأبي�س للتوجه اإىل نادي الغولف.
اآلف  “مئات  ت��وت��ري  ع��ل��ى  ال�����س��ب��ت  ب��ع��د ظ��ه��ر  وك��ت��ب 
الأ�سخا�س يظهرون دعمهم يف )وا�سنطن(. لن يقبلوا 
باأعداد امل�ساركني  بانتخابات مزّورة وفا�سدة!”، مبالغاً 
ماكيناين  كايلي  با�سمه  املتحدثة  وذهبت  التجمع.  يف 
اأبعد من ذلك فتحدثت عن م�ساركة “اأكرث من مليون 
�سخ�س” يف التجمع. يف وقت لحق، حتدث ترامب يف 
تغريدات اأخرى جمدداً عن تزوير، موؤكداً اأن قرا�سنة 
النتخابية  امل��اك��ي��ن��ات  ب��ع�����س  اإىل  الت�سلل  يف  جن��ح��وا 
وا���س��ت��ك��ى م��ن ال��ت��ح��ي��ز الإع���ام���ي يف ال��ت��ق��اري��ر ب�ساأن 

التظاهرة.
اأُقيم التجمع يف اأجواء مماثلة لتلك التي كانت �سائدة 

اأدي�س  م��ن  ت��ن��ازلت  على  للح�سول 
الف�سقة  مبثلث  يتعلق  م��ا  يف  اأب��اب��ا 

املتنازع عليه.

الف�سقة
وت��ب��ل��غ م�����س��اح��ة امل��ث��ل��ث ن��ح��و مئة 
الزراعية  الأرا���س��ي  من  مربع  ميل 
املهمة متتد على حدود اإقليم اأمهرا 
الإثيوبي، والتي يطالب بها ال�سودان 
 1901 ع��ام  موقع  ات��ف��اق  مبوجب 
ب���ني امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة وام���رباط���ور 
الثاين.  مينيليك  عامذاك  اإثيوبيا 
م�سدر  ي�سكل  الف�سقة  على  والنزاع 
ا�ستياء ملزارعي اأمهرا على احلدود، 
املفاو�سات حول  اأمام  ويعترب عقبة 
�سد النه�سة. ولكن اإذا قرر ال�سودان 
اإريرتيا  جت��اور  التي  تيغراي،  دع��م 
اأي�����س��اً، ف���اإن احل���رب ال��دائ��رة هناك 
طويل،  ن���زاع  اإىل  �ستتحول  ح��ال��ي��اً 
اأبابا  اأدي�����س  ب��ني  ال��ع��اق��ات  ان  كما 
واخلرطوم �ستكون معر�سة بدورها 
ال���واق���ع، فاإن  لأخ���ط���ار ع��ال��ي��ة. ويف 
املنطقة ميكن اأن تعود اإىل ما كانت 
عليه من حرب بالوكالة قبل �سعود 
اأبيي وانهيار نظام الرئي�س ال�سوداين 

عمر الب�سري-اأو تتو�سع نحو حرٍب اإقليمية.

نوبل ال�سالم
اأب��ي��ي اأح��م��د والرئي�س  وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ�����ر، ف����اإن 
اأف��ورق��ي-وك��اه��م��ا خا�سا حرباً  اأ���س��ي��ا���س  الإري����رتي 
قبل  تيغراي”  لتحرير  ال�سعبية  “اجلبهة  ق��ادة  �سد 
ع��ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن، مم��ا اأدى اإىل ح���رب اإث��ي��وب��ي��ة-

اإريرتية دامية ا�ستمرت بني مد وجزر ملدة 20 عاماً، 
يبدوان متحم�سني للق�ساء على اجلبهة. والوا�سح اأن 
الذي يجمع بني  القدمي هو  الإثيوبي  للنظام  الكره 
اأبيي اأحمد واأوفورقي، اأكرث من اأية مودة، وهذا كان 
الدافع الرئي�سي وراء اإقامة عاقات ديبلوما�سية بني 
البلدين قبل �سنتني، والتي كوفئ عليها اأبيي بجائزة 
املا�سي. لكن جلنة نوبل مل تكن  العام  لل�سام  نوبل 
ان��ه��اء حرٍب،  ب�سبب  بينما تقدم اجل��ائ��زة  اأن��ه��ا  ت��دري 

فاإنها كانت تهيئ الأر�سية ل�سن حرٍب اأخرى.

تظاهرات  ع��ن  الإع����ان  اإن  اإذ  خ�سبية،  �سفائح  خلف 
اأث�����ار اخل�����س��ي��ة م���ن م���واج���ه���ات رغ����م انت�سار  م�����س��ادة 
امل�����س��اء، ح�سلت  وب��ع��د ح��ل��ول  ك��ب��ري.  ب�سكل  ال�����س��رط��ة 
لرتامب،  ومناه�سني  موؤيدين  بني  ال�سدامات  بع�س 
وا�سنطن  �سرطة  واأع��ل��ن��ت  ك��ب��رية.  ت��داع��ي��ات  دون  لكن 
اأربعة ملخالفة  اأوقفت ع�سرين �سخ�ساً، من بينهم  اأنها 
القانون ب�ساأن الأ�سلحة النارية و�سخ�س بتهمة العنف 
التفا�سيل.  م��ن  م��زي��د  اإع��ط��اء  دون  م��ن  �سرطي،  �سد 
واأعلنت القنوات التلفزيونية الأمريكية الكبرية نتائج 
ك��اف��ة ال��ولي��ات. وف���از ج��و ب��اي��دن ب�306 م��ن اأ�سوات 
املنتهية وليته،  للرئي�س   232 الناخبة مقابل  الهيئة 
اأي النتيجة املعاك�سة لعام 2016 عندما فاز امللياردير 

اجلمهوري مقابل هياري كلينتون.
اإع��ادة ف��رز الأ���س��وات يف جورجيا حيث  وم��ن املفرت�س 
نتيجتها  اأن  اإل  امل��ر���س��ح��ني،  ب��ني  ج���داً  �سئيل  ال��ف��ارق 
بايدن  جو  ميلك  النهائية:  النتيجة  يف  �سيئاً  تغرّي  ل 
اأ�سوات كبار  270 من  الولية،  مهما يح�سل يف هذه 

الناخبني ال�سرورية للو�سول اإىل البيت الأبي�س.
الرئي�س  ن��ائ��ب  ب���اي���دن، وه���و  وخ����رج 
بعيد  ويحتفل  اأوب��ام��ا  ب��اراك  ال�سابق 
مياده ال�78 الأ�سبوع املقبل، �سباح 
ال�����س��ب��ت ل��ل��ق��ي��ام ب��ن��زه��ة ع��ل��ى دراج���ة 
اإقامته  هوائية على مقربة من مقّر 
يف ولي��ة دي��اوي��ر. ول ي��زال ترامب 

يثري اللتبا�س حول نواياه.
العرتاف  و�سك  على  اجلمعة  وب��دا 
ب����ف����وز خ�������س���م���ه، ق���ب���ل مت���ا����س���ك���ه يف 

اللحظة الأخرية.
باأن  كفيل  ال��وق��ت  اأّن  “اأعتقد  وق���ال 
البيت  �ستكون يف  اإدارة  اأّي  ُيخربنا” 

الأبي�س.
وناق�ست عدة وكالت فدرالية كام 

الرئي�س.
ان��ت��خ��اب��ي��ة حملية  ف����اأك����دت ه��ي��ئ��ات 
ووط���ن���ي���ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا وك���ال���ة الأم����ن 
التحتية  البنية  واأم���ن  الإل���ك���رتوين 
الداخلي،  الأم������ن  ل�������وزارة  ال��ت��اب��ع��ة 
ت�سرين  م��ن  ال��ث��ال��ث  “انتخابات  اأن 
الثاين-نوفمرب كانت الأكرث اأماناً يف 

تاريخ الوليات املتحدة«.
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انت�سرت  ظاهرة  وهي  للجدل،  اإث��ارة  اأق��ل  لي�ست  م�ستعارة  باأ�سماء 
انتقا�سا  املمار�سة  ه��ذه  تعترب  التي  العرتا�سات  من  الرغم  على 
نف�سها  تقدمي  ف��ان  ل�سيكويرا  وبالن�سبة  النتخابات.  جدية  م��ن 
اأمامها  الوحيدة  الطريقة  هي  كلوروكني”  “الكابنت  ب�سخ�سية 
ل�سراء  ال���ازم  التمويل  ميلكون  ل  ال��ذي��ن  املر�سحني  ك��ل  واأم����ام 

العانات من اأجل اجتذاب املر�سحني.
ب�سيارة  ري���و دي ج���ان���ريو  ����س���وارع  ل�����س��ي��ك��وي��را ج����ولت يف  وك���ان���ت 
�سفراء مك�سوفة كتبت عليها عبارة “الكابنت كلوروكني” لتوزيع 
“الكابنت  الذي يحمل �سورتها مرتدية زي  برناجمها النتخابي 
مارفل” ووعودا يف حال انتخابها ع�سوا يف جمل�س املدنية مبحاربة 

كوفيد-19 والف�ساد.
وقالت �سيكويرا البالغة 59 عاما والتي تعمل حمامية “هذه هي 

•• �شاو باولو-اأ ف ب

بعد خ�سارتها النتخابات املحلية ثماين مرات، ابتكرت الربازيلية 
اخلارقة  كلوروكني”  “الكابنت  �سخ�سية  �سيكويرا  بينتو  ريجينا 
من اأجل لفت اأنظار الناخبني، خا�سة واأن قانون بادها يتيح لها 
الرت�سح حتت ا�سم م�ستعار. وتت�سمن لوائح اقرتاع انتخابات ا�سم 
الذي تعتربه �سيكويرا التفاتة منها ملثالها  “الكابنت كلوروكني”، 
الأعلى الرئي�س جايري بول�سونارو املت�سبث بفكرة اأن الهيدروك�سي 
على  كوفيد-19،  مر�س  ملكافحة  املعجزة  ال���دواء  ه��و  ك��ل��وروك��ني 

الرغم من اأن بع�س الدرا�سات تو�سلت اىل عك�س ذلك.
واىل ج��ان��ب اجل���دل ال���ذي ي��ث��ريه ال��ع��ق��ار امل�����س��اد ل��ل��م��اري��ا، فان 
الرت�سح  للمواطنني  جتيز  التي  الربازيلية  النتخابية  القوانني 

ول  ال�سيا�سة  اأعمل يف  ل  فاأنا  ب�سمتي،  لأت��رك  الوحيدة  الطريقة 
دعم لدي اأو مال. لهذا ال�سبب اخرتت هذا امل�سار«.

متعجبة  ردت  الفوز  بامكانية  تعتقد  كانت  ان  �سئلت  عندما  لكنها 
اأوه��ام لديها حول فر�س جناحها  م�سرية اىل ان ل  “هل متزح”، 

ف”الأ�سخا�س هم اأنف�سهم كالعادة«.
األ����ف مر�سح   576 ال���ربازي���ل  الأح�����د يف  ان��ت��خ��اب��ات  وي�����س��ارك يف 
حتت  مر�سحون  بينهم  من�سب،  األ���ف   64 نحو  على  يتناف�سون 
لدن”  و”بن  وومان”  و”وندر  و”بامتان”  “�سوبرمان”  ا���س��م 

و”ترامب” و”اأوباما«.
غيرياي�س”  “مينا�س  جامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذة  وقالت 
النا�س  يدفع  املر�سحني  من  كبري  ع��دد  “وجود  اإن  اأغ��وي��ار  ناتاليا 

ملحاولة ا�ستخدام اأ�سماء بارزة«.

اإىل ظاهرة الأ�سماء  “ميكن النظر  واأ�سافت لوكالة فران�س بر�س 
امل�ستعارة اخلفيفة على اأنها نابعة من م�سكلة اأعمق: نحن نبالغ يف 

تقدير املر�سحني امل�ستقلني على ح�ساب مر�سحي الأحزاب«.
من  العديد  وجربت   2004 عام  لها  تر�سح  اأول  �سيكويرا  قدمت 
الأ�سماء امل�ستعارة على مر ال�سنني، والعديد منها كان م�ستمدا من 

ا�سمها امل�ستعار ال�سا�سي “زيفا«.
غو”  “بوكيمون  امل��ع��زز  ال��واق��ع  لعبة  انت�سار  خ��ال   2016 ع��ام 
وايت”  “زيفا  كانت   2010 وعام  “بوكيزيفا”،  �سخ�سية  ابتكرت 
�سخ�سية  تقم�ست   2008 وع��ام  امليزانية،  تق�سف  �سد  املر�سحة 
“كايف زيفا” امل�ستلهمة من �سخ�سيات برنامج فلين�ستونز منتقدة 
م�ستوى الع�سر احلجري الذي و�سلت اليه بلدتها �ساو جواو دي 

ماريتي.

احتفالت ا�ستثنائية يف يوبيل اإليزابيث الثانية

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• بيري مارتن

اأ�سبوع من النتخابات، يرف�س  اأك��رث من      بعد 
يجروؤ  ول  بالهزمية،  الع����رتاف  ت��رام��ب  دون��ال��د 

اجلمهوريون على م�سايقته... ملاذا ا؟
   ي����وم ال�����س��ب��ت، ع��ن��دم��ا اأ���س��ب��ح ف����وز ج���و بايدن 
وا�سًحا، كان ُيتوقع اأن يقّر الرئي�س املنتهية وليته 
ي�ستهرت  ت��رام��ب  دون���ال���د  اأن  اإل  م��ن��اف�����س��ه،  ب��ف��وز 

بالنوامي�س.
�سبل  جميع  ا�ستنفاد  يف  �سي�ستمر  وع���د،  وك��م��ا     

العرتا�س القانونية على اأمل قلب النتيجة.
بالف�سل...  عليها  حمكوم  ال�سرتاتيجية  ه��ذه     
ن�����س��ح��ه بخروج  ي����رتدد اجل��م��ه��وري��ون يف  ف��ك��ي��ف 

م�سرف؟

مراعاة الوح�س
اأن دونالد ترامب لديه     بالطبع، يفرت�س ذلك 
اإح�����س��ا���س مب��ع��ن��ى ال�����س��رف، ل��ك��ن��ه ل مي��ل��ك ذلك. 
على  الف�سيولوجية  الناحية  م��ن  ق���ادر  غ��ري  اإن���ه 

العرتاف بلطف بالهزمية.
   م��ن��ذ الن���ت���خ���اب���ات، مل ي��ت��خ��ل�����س ت���رام���ب من 
اىل  باللجوء  يقنعه  اأن  لأح��د  ميكن  ول  الغ�سب، 
منطق احلكمة. وميتنع العديد من اجلمهوريني 
يقولون،  كما  ال��وق��ت،  ملنحه  علنا  م�سايقته  ع��ن 
ل�ستيعاب الواقع؛ كما لو اأن عدم قدرته املر�سية 
ل�سلوكه  �سحيحة  ذري��ع��ة  ه��ي  الف�سل  ق��ب��ول  على 

غري الدميقراطي. 
   وم���ن ال��وا���س��ح اأن ال��غ�����س��ب ال����ذي ي�����س��غ��ل بال 
هو  م��ا  بقدر  الرئي�س  غ�سب  لي�س  اجلمهوريني 
اإميانا  يوؤمنون  الذين  املخل�سني،  موؤيديه  غ�سب 
���س��رق��ه التزوير  ال����ذي  ب��وه��م الن��ت�����س��ار  را���س��خ��ا 

النتخابي على نطاق وا�سع.

م�سالح �سيا�سية وا�سحة
    على املدى الق�سري، ُتعترب الطاقة التي يولدها 
للتعبئة  ���س��روري��ة  م��وؤي��دي��ه  ب��ني  ت��رام��ب  غ�سب 

الثانية  للجولة  اجلمهوريني  للناخبني  الق�سوى 
من انتخابات جمل�س ال�سيوخ يف جورجيا.

   وي���درك اجل��م��ه��وري��ون ج��ي��ًدا اأن��ه��م ق��د خ�سروا 
اأهمية  اأك���رث  ال��رئ��ا���س��ة، ل��ك��ن لي�س ه��ن��اك م��ا ه��و 
بالن�سبة لهم من الفوز بهذين املقعدين للحفاظ 
يعلمون  وه��م  ال�سيوخ،  جمل�س  يف  اأغلبيتهم  على 
اإذا  عنهم  �سيتخلون  املت�سددين  ال��رتام��ب��ي��ني  اأن 
على  اأم��ا  ترامب.  طريق  غري  يف  اأنف�سهم  و�سعوا 
اأي ج��م��ه��وري مواجهة  ي��ري��د  ال��ط��وي��ل، ل  امل���دى 
القاتلة  للتغريدات  تعر�سه  بعد  احلزبية  قاعدته 
لهم  ترامب  يخفيها  التي  النتقامية  والتهامات 
اإذا ت��رك��وه علًنا ي��واج��ه مب��ف��رده م�سريه ال��ذي ل 

مفر منه.

اأزمة د�ستورية
   اإن اجلمهوريني مينحون ترامب فر�سة �سئيلة 
ل��ل��غ��اي��ة يف حم��اول��ت��ه ال��ي��ائ�����س��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ن���وع من 
من  يكون  قد  لكن  النتخابات،  بعد  ما  النقاب 

م�سلحتهم تركه يوا�سل بدعته.
   اأوًل، �سيوؤدي عدم ال�ستقرار الذي �ستولده مثل 
هذه الأزمة الد�ستورية اإىل تعقيد رهان جو بايدن 
ملداواة جراح النق�سامات واملواجهات التي تعهدها 

�سلفه طيلة اأربع �سنوات.
   واإذا انتهى الأمر بهذه الأزمة اإىل املحكمة العليا، 
الدعاوى  رف�س  �سوى  اأمامها خيار  يكون  فقد ل 
ترامب.  دون��ال��د  يلفقها  التي  التافهة  الق�سائية 
فر�سة جتميل  املحكمة  اأن مينح  ه��ذا  ���س��اأن  وم��ن 
���س��ورت��ه��ا ب��ا���س��ت��ق��ال��ي��ة ���س��ت��خ��دم زع���ي���م جمل�س 
ال���ذي ف��ع��ل ك��ل �سيء  ال�����س��ي��وخ ميت�س م��اك��ون��ي��ل، 
�ستة  م��ن  ملمو�سة  باأغلبية  املحكمة  “لتعبئة” 

ق�ساة جمهوريني حمافظني على ت�سعة. 
خطرية،  لعبة  ترامب  دونال�����د  يلعب  بعن�����اده،     
ول��ن مينع ج��و ب��اي��دن م��ن ت��ويل الرئا�سة يف 20 
ال�سرر حتى ذلك  اإحلاق  يناير، لكنه �سي�ستمر يف 

احلني.
ترجمة خرية ال�سيباين

اجلمهوريون ولعبة ترامب اخلطرة...!

*اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية - مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية 
املعرفة حول الرهانات الدولية

يف احتفالت ا�ستثنائية

هذا ن�سيب الإجنليز من يوبيل اإليزابيث الثانية
عملت مع ما ل يقل عن 14 رئي�س وزراء منذ توليها العر�س عام 1952

•• الفجر –خرية ال�شيباين
الباتيني  ال��ي��وب��ي��ل  ���س��ي��ك��ون     
ل�ساحبة اجلالة حلظة تاريخية 
ُتن�سى.  ل  اح����ت����ف����الت  ت�����س��ت��ح��ق 
الدولة  وزي�����ر  دودن،  اأول��ي��ف��ي��ي��ه 
ي�ستعد  ل���ل���ث���ق���اف���ة،  ال����ربي����ط����اين 
مبنا�سبة  ل��اح��ت��ف��الت  ب��ح��م��ا���س 
مرور 70 عاًما على حكم اإليزابيث 
اإجراوؤها يف يونيو  الثانية، واملقرر 
من  كجزء  جميلة  هدية   .2022
ه���ذه الح���ت���ف���الت: ع��ط��ل��ة نهاية 
اأ���س��ب��وع مت��ت��ّد اأرب���ع���ة اأي�����ام، 2 و3 
و4 و5 يونيو 2022، كما اأعلنت 
اخلمي�س  ال����غ����اردي����ان،  ���س��ح��ي��ف��ة 

املا�سي.
الحتفالت  ه����ذه  ب���رن���ام���ج  يف     
ميدالية  ت����وزي����ع  “الباهرة”: 
م�سوؤويل  على  الباتيني  اليوبيل 
امل���م���ل���ك���ة، م���ث���ل ع��ن��ا���س��ر ال���ق���وات 
امل�������س���ل���ح���ة وع����ن����ا�����س����ر خ����دم����ات 
يعود  ت��ق��ل��ي��د  وه������ذا  ال������ط������وارئ. 
فيكتوريا  امللكة  عهد  اإىل  تاريخه 
ر�سمية  ميدالية  ممت  �سُ -عندما 
اخلم�سني  ب��ال��ذك��رى  ل��اح��ت��ف��ال 
عطلة  و�ستكون  العر�س.  لتوليها 
ا  نهاية الأ�سبوع الطويلة هذه اأي�سً
النقاط  على  نظرة  لإلقاء  فر�سة 

ال����ربي����ط����ان����ي����ة، خ���ا����س���ة اأغ���ن���ي���ة 
لربيان  امللكة”  اهلل  “فليحفظ 
ماي، عازف اجليتار ال�سابق لفرقة 

الروك الأ�سطورية كوين.
عن لوبوان

ت�سويت  ���س��اأن  وم��ن  للمتناف�سني، 
النتيجة  ح�سم  اأوروب���ا  يف  اجلالية 
اأخ�����رى، وق���د دع��ت��ه��ا �ساندو  م���رة 

�سراحة اإىل الت�سويت.
مركز   40 ن����ح����و  حت����دي����د  ومت 
اقرتاع خا�س يف املنطقة اخلا�سعة 
خم�س�سة  ك��ي�����س��ي��ن��او  ل�����س��ي��ط��رة 
املوؤيدين  تران�سدني�سرتيا،  ل�سكان 
ب�������س���ك���ل ع�������ام ل�������������دودون. وح�����ذر 
التزوير  خم��اط��ر  م���ن  م���راق���ب���ون 

خا�سة يف هذه املراكز.
حمامية  وه��ي  فيكتوريا،  و�سوتت 
اأع���م���ال ت��ب��ل��غ م���ن العمر  و���س��ي��دة 
ك��م��ام��ة ب�سبب  39 ع��اًم��ا، وت�����س��ع 
ف������ريو�������س ك�������ورون�������ا امل�������س���ت���ج���د، 
ل��ل��م��ر���س��ح��ة امل��ن��اف�����س��ة ����س���ان���دو يف 
لوكالة  وقالت  كي�سيناو.  �سواحي 
ت��غ��ي��ري كل  “يجب  ب��ر���س  ف��ران�����س 
اإىل  �سيء يف هذا البلد من الأل��ف 
ال��ي��اء. ه��ن��اك ف�����س��اد يف ك��ل مكان، 
النظام  ويف  ال���ع���ام���ة  ال�����س��ح��ة  يف 
“�ستتمكن  وت��اب��ع��ت  ال��ق�����س��ائ��ي«. 
���س��ان��دو م���ن ال��ق��ي��ام ب���ذل���ك، لكن 
ل�سالح  تزوير”  ي��ت��م  اأن  يخ�سى 
جانتوان،  �سريغي  اأم��ا  مناف�سها. 
وهو �سائق �سيارة اإ�سعاف يبلغ من 
العمر 32 عاما، فقد “�سّوت �سد 
“الحتاد  اأن  اإىل  م�سريا  دودون” 
الأوروب���������ي ا���س��ت��ث��م��ر ال��ك��ث��ري من 
الأموال هنا، فنحن دولة �سغرية، 
جميًعا  ن���ك���ون  اأن  ي���ج���ب  وع���ل���ي���ه 
نرى  ل  لكننا  م��اي��ني!  اأ���س��ح��اب 
�سيًئا، اأي نتيجة«. وح�سلت �ساندو 
على دعم بوخار�ست، التي تربطها 
عاقات تاريخية قوية مبولدافيا. 
دودون  ع���ل���ًن���ا  م���و����س���ك���و  وت����دع����م 
بالتدخل  ال���غ���رب  ات��ه��ام��ه��ا  ع���رب 
والتخطيط ل�”�سيناريو ثوري” يف 

مولدافيا.

الثانية،  اإليزابيث  عهد  يف  البارزة 
التي عملت مع ما ل يقل عن 14 
العر�س  توليها  منذ  وزراء  رئي�س 
اخلام�سة  يف  وه���ي   ،1952 ع���ام 

والع�سرين من عمرها فقط.

�سرّية الربنامج 
اليوبيل  ب���رن���ام���ج  ي���ظ���ل  ل���ئ���ن     
ويتوّقف  ال��ك��ت��م��ان،  ط���ي  امل���ح���دد 
ف��ريو���س كورونا  وب���اء  ت��ط��ور  على 

فاإن  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  اجل��دي��د 
للملكة،  ال�سابق  الذهبي  اليوبيل 
عما  ف���ك���رة  ي��ع��ط��ي   ،2002 ع����ام 
مي��ك��ن ت��وق��ع��ه. ف��ق��د األ���ه���ب حفل 
العا�سمة  باكنغهام  ق�سر  يف  اأقيم 

•• كي�شيناو-اأ ف ب

الأحد  مولدافيا  يف  الناخبون  ب��داأ 
من  الثانية  ال���دورة  يف  الت�سويت 
النتخابات الرئا�سية التي يتناف�س 
فيها الرئي�س املنتهية وليته اإيغور 
والداعي  لرو�سيا  امل���وايل  دودون، 
واملر�سحة  “ال�ستقرار”،  اإىل 
�ساندو  م���اي���ا  لأوروب����������ا  امل�����وؤي�����دة 
الف�ساد  مب��ح��ارب��ة  ت��ع��ه��دت  ال���ت���ي 
مولدافيا،  وت��ع��ي�����س  ه�����وادة.  دون 
ال�سابقة  ال�سوفياتّية  اجلمهورّية 
تقع  وال��ت��ي  ب��ال��روم��ان��ي��ة  الناطقة 
املنطقة  ت��ران�����س��دن��ي�����س��رتي��ا،  ف��ي��ه��ا 
الن��ف�����س��ال��ي��ة ع���ل���ى احل�������دود مع 
موالون  عليها  وي�سيطر  اوكرانيا 
ل�����رو������س�����ي�����ا، م����ن����ذ ������س�����ن�����وات بني 
الطموحات الأوروبية والتقارب مع 

الوزراء  رئي�سة  وحققت  مو�سكو. 
����س���ان���دو، وه����ي خبرية  ال�����س��اب��ق��ة 
اق��ت�����س��ادي��ة ت��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 48 
الدويل،  البنك  ل��دى  عملت  ع��اًم��ا 
الأوىل  ال��دورة  يف  بفوزها  مفاجاأة 
م��ن الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة التي 
جرت يف الأول من ت�سرين الثاين 
 36،16 على  بح�سولها  نوفمرب 
 32،61 من الأ�سوات مقابل   %
ال��دع��م غري  ل����دودون، بف�سل   %

امل�سبوق من الناخبني يف اخلارج.
وق��ال��ت ب��ع��دم��ا اأدل����ت ب�����س��وت��ه��ا يف 
للناخبني  ك��ي�����س��ي��ن��او  ال��ع��ا���س��م��ة 
“اليوم لديكم القدرة على معاقبة 
او�سلوا  وال��ذي��ن  نهبوكم،  ال��ذي��ن 
واأج��ربوك��م على  ال��ب��وؤ���س  اإىل  بكم 
اإ�����س����ارة  يف  منازلكم”،  م����غ����ادرة 
ا�سُتهدف  ال��ذي  ملناف�سها،  وا�سحة 

فرتة  خ��ال  بالف�ساد  تتعلق  بتهم 
وليته.

ك��م��ا دع����ت ����س���ان���دو، رئ��ي�����س��ة حزب 
و�سط(،  )ميني  والت�سامن  العمل 
“اق�سى  ت���وخ���ي  اإىل  م��واط��ن��ي��ه��ا 
تزوير  ملواجهة  اليقظة”  درج���ات 
دودون  ق������ال  ب����������دوره،  حم���ت���م���ل. 
لل�سام”  “�سّوت  اإنه  عاما(   45(
و”العدالة الجتماعية” و”القيم 
ان  “يجب  وا����س���اف  امل�سيحية”. 
ن��ح��اف��ظ ع��ل��ى ع��اق��ات ج��ي��دة مع 

الحتاد الوروبي ورو�سيا«.
ق�����دم  الأخ�����������������رية،  الأي���������������ام  ويف 
�سامن  اأن�����ه  ع��ل��ى  ن��ف�����س��ه  دودون 
اأن�ساره  ودع����ا  “ال�ستقرار”  ل���� 
“حلماية  الث��ن��ني  ال��ت��ظ��اه��ر  اإىل 
ت�سريحاته  �ساعف  وقد  فوزنا”. 
التي هاجم فيها مع�سكر مناف�سته، 

“جتاوزت  ال����ت����ي  “الع�سابة” 
يف  “لكمة  وت�����س��ت��ح��ق  احلدود” 
ال�سغري  البلد  هذا  ويعّد  الوجه«. 
الذي يبلغ عدد �سكانه 3،5 مليون 
ن�سمة، اأحد اأفقر الدول يف اأوروبا. 
وي��ق��در ع��دد ال��ذي��ن ه��اج��روا هربا 
% من   40 ب��ن��ح��و  ال���ف���ق���ر  م����ن 

ال�سكان.
و����س���ه���دت م���ول���داف���ي���ا ال���ت���ي تقع 
ب��ني روم��ان��ي��ا ال��ع�����س��و يف الإحت����اد 
الأوروب�����������ي واأوك�����ران�����ي�����ا، اأزم�������ات 
���س��ي��ا���س��ي��ة يف ال�������س���ن���وات الأخ�����رية 
اح��ت��ي��ال م�����س��ريف وا�سعة  وع��م��ل��ّي��ة 
2015 تتعّلق بنحو مليار  يف عام 
دولر، اأي ما يعادل 15 باملئة من 

اإجمايل الناجت الداخلي للباد.
اأظ�����ه�����رت ا����س���ت���ط���اع���ات ال�������راأي 
الأخ������������رية ح����ظ����وظ����اً م���ت���ق���ارب���ة 

انتخابات رئا�سية يف مولدافيا و�سط خماوف من التزوير 

اأذربيجان متدد مهلة الن�سحاب الأرمني من كالباجار 

�سمت كوريا ال�سمالية على فوز بايدن.. يطول

•• باكو-اأ ف ب

اأعلنت اأذربيجان موافقتها على متديد املوعد النهائي لن�سحاب الأرمن 
اإلي�ه  التو�س����ل  ج������رى  �س�����ام  ات��ف��اق  اإط���ار  يف  كالباجار  منطقة  م��ن 
بو�ساطة رو�س����ية لإنه����اء اأ�س����ابيع من القتتال حول اإقليم ناغورين قره 

باغ.
علييف،  اإلهام  الذربيجاين  للرئي�س  اخلارجية  ال�سيا�سة  م�ست�سار  واأّكد 
حكمت حاجييف، اأّن باده “وافقت على متديد املوعد النهائي لن�سحاب 

من  ال�سرعيني  غري  الأرم���ن  وامل�ستوطنني  الأرمينية  امل�سلحة  ال��ق��وات 
التو�سل يف بداية  الثاين نوفمرب«. وجرى  25 ت�سرين  كالباجار حتى 
الأ�سبوع احلايل اإىل اتفاق �سام بني اأرمينيا واأذربيجان برعاية رو�سية، 

ينهي اأحدث ف�سل من ف�سول هذا النزاع الدامي املديد.
ويكّر�س التفاق املكا�سب التي حققتها القوات الأذربيجانية على الأر�س 

وين�س على التخلي عن مناطق اإ�سافية ل�سالح باكو.
وبداأت رو�سيا ن�سر نحو األفي جندي حلفظ ال�سام يف ناغورين قره باغ 

بعد التفاق.

••�شيوؤول-وكاالت

تلزم كوريا ال�سمالية ال�سمت ملا يزيد عن اأ�سبوع جتاه فوز 
جو بايدن بالنتخابات الرئا�سية الأمريكية، ما يعد �سمتاً 
طويًا على نحو غري ماألوف جتاه حدث �سيا�سي رئي�سي 

قد تكون له تداعيات على عاقتها بوا�سنطن.
ال���ك���وري���ة اجلنوبية  الأن����ب����اء  ل���وك���ال���ة  وي���ق���ول حم��ل��ل��ون 
“يونهاب، اإن كوريا ال�سمالية على ما يبدو حري�سة جتاه 
اإظهار اأي رد فعل على نتائج النتخابات، حيث اأن الرئي�س 
الزعيم  مع  �سداقة  بعاقة  يتمتع  ال��ذي  ترامب  دون��ال��د 
الكوري ال�سمايل كيم جونغ-اأون، مل يقر بعد بهزميته يف 

النتخابات.
الإعامية  امل��ن��اف��ذ  ت�سر  الأح����د، مل  اأم�����س  ���س��ب��اح  وح��ت��ى 
بال�سمال اإىل النتخابات الرئا�سية الأمريكية، اأو تن�سر اأي 

تقارير عن نتائجها اأو تر�سل اأي ر�سائل اإىل وا�سنطن.
ال�سحيفة  �سينمون”  “رودونغ  ���س��ح��ي��ف��ة  ون�������س���رت 
الر�سمية للحزب احلاكم بال�سمال عدة تقارير مبا ي�سمل 
العام،  نهاية  حتى  يوماً   80 ال�  حلملة  املعززة  املجهودات 
ق�س�س  اأي��ة  تن�سر  مل  ولكن  ك��ورون��ا،  جائحة  مواجهة  يف 

وكالة  ت�سر  مل  وكذلك  الأمريكية.  بالنتخابات  متعلقة 
متعلقة  ق�س�س  اأي  ال�سمالية  ال��ك��وري��ة  امل��رك��زي��ة  الأن��ب��اء 
الوطنية ملجابهة جائحة  املجهودات  بالنتخابات، وغطت 

كورونا والتعايف من اأ�سرار الفي�سانات.
جتاه  ال�سمايل  ال��ك��وري  ال�سمت  ي�ستمر  اأن  ال��ن��ادر  وم��ن 
اأن  بعد  امل��ط��ول،  النحو  ه��ذا  على  الأمريكية  النتخابات 
بعد  اأو  قبيل  بيانات  اإ�سدار  على  ال�سمالية  كوريا  اعتادت 

النتخابات بعدة اأيام.
الرئي�س  ف��وز  ن��ب��اأ  ال�سمايل  ال��ك��وري  الإع����ام  غطى  فقد 
الأم���ري���ك���ي ال�����س��اب��ق ب�����اراك اأوب���ام���ا ب��ع��د ي��وم��ني وح�سب 
من الإع���ان عن ف��وزه، واأ���س��ارت اإىل ف��وزه على مناف�سه 

اجلمهوري جون ماكني على نحو اإيجابي.
 4 2012 بعد  اإع���ادة انتخابه يف  اإىل ف��وزه بعد  واأ���س��ارت 
اأوباما  اإدارة  ب�سيا�سة  املتعلقة  النظر  اأي��ام، وغطت وجهات 
حتى  ال�سمال  انتظار  تعني  التي  ال�سرب”  “ا�سرتاتيجية 

يعود اإىل طاولة املفاو�سات مع ال�سغط على بيونغ يانغ.
يف  ترامب  ف��وز  �سينمون”  “رودونغ  �سحيفة  غطت  كما 
بفوز  له  واأ���س��ارت  وح�سب  يومني  بعد   2016 انتخابات 

اإدارة جديدة دون اإ�سارة اإىل ا�سمه.
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عربي ودويل

ب��ا���س��ت��ث��ن��اء 
جيب  ن�سف 
ن���اغ���ورن���و 
ك����اراب����اخ، 
ا���س��ت��ع��ادت 
اأذرب��ي��ج��ان 
ج����م����ي����ع 
اأرا���س��ي��ه��ا

ا���س��ت��ف��ادت 
اأذرب��ي��ج��ان 
التفوق  م��ن 
جي  لو لتكنو ا
ل��الأ���س��ل��ح��ة 
ئيلية  ا �سر لإ ا
ودع������������م
ت����رك����ي����ا

هل �سيتمكن فالدميري بوتني من قيادة العملية, من خالل لعبة التحالفات النتهازية وحدها؟

ن���وف���م���رب، كان  م����ن  ال���ث���ام���ن     يف 
مدينة  ع���ل���ى  الأذري����������ني  ���س��ي��ط��رة 
�سو�سي ال�سرتاتيجية نقطة حتول. 
العا�سمة  اإىل  الن�������س���ح���اب  وب���ع���د 
امل�سوؤولون يف  واأدرك  �ستيباناكريت، 
اأنه  م��وؤمل،  ب�سكل  واأرمينيا  ك��اراب��اخ 
ل خ��ي��ار اآخ���ر ���س��وى ق��ب��ول �سروط 
مو�سكو،  فر�ستها  ال��ت��ي  التفاقية 
من  تبقى  م��ا  بحياة  “املخاطرة  اأو 
املدنيني وخ�سارة كاراباخ باأكملها”، 
جرياغو�سيان،  ري��ت�����س��ارد  ي��و���س��ح 
مدير مركز الدرا�سات الإقليمية يف 

يريفان، اأرمينيا.

مالمح التفاقية
   »متت ترجمة اتفاق 10 نوفمرب 
بالتزامن تقريًبا من خال جتميد 
رو�سية  �سام«  »ق��وة  ون�سر  امل��واق��ع، 
ت��ت��ك��ون ت��ق��ري��ب��ا م���ن األ���ف���ي رج���ل، 
كاراباخ  ناغورنو  جيب  يف  �ستنت�سر 
وح����ول مم���ر لت�����س��ني، وه����و اليوم 
حمور الت�سال الوحيد بني اأرمينيا 

وناغورنو كاراباخ.
ال�سبع  احل�����دودي�����ة  امل���ق���اط���ع���ات     
ال��واق��ع��ة اإىل اجل��ن��وب وال��غ��رب من 
من  نف�سها  هي  واملنقو�سة  اجليب، 
اإما  ه��ي  م�ساحتها،  ن�سف  ح���وايل 
�سيتعني  اأو  اأذرب���ي���ج���ان،  ح���ي���ازة  يف 
�سهر  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول  ل��ه��ا  ت�سليمها 

نوفمرب.
اإن�ساء  ع��ل��ى  الت��ف��اق��ي��ة  تن�س  ك��م��ا   
الأرمنية  الأرا���س��ي  اآخ���ر على  مم��ر 
لناخت�سيفان  الأذري  اجليب  يربط 

باأذربيجان.
ت��ت��غ��ري احل����دود  ال��ن��ت��ي��ج��ة: »مل     
دول���ة  اأي  ت���ع���رتف  ومل  ال���دول���ي���ة، 
با�ستقال  املتحدة  الأمم  يف  ع�سو 
ي�سمي  ك��م��ا   » اأرت�������س���اخ  ج��م��ه��وري��ة 
الأرم�������ن ج��ي��ب ن���اغ���ورن���و ك���اراب���اخ 
بها«.  امل��ح��ي��ط��ة  ال�����س��ب��ع  وامل���ن���اط���ق 
القائم  الو�سع  تغيري يف  كان هناك 
بالقوة اأثناء وجود عملية دبلوما�سية 
هكذا  )على الورق(، وهذا ما يهم”، 
مدير  نائب  ترتراي�س،  برونو  غ��رد 

موؤ�س�سة الأبحاث ال�سرتاتيجية.
ت��رك��ي��ا يف  اإىل  اإ�����س����ارة  ت���وج���د     ل 
الت��ف��اق، لكن ه��ذه الأخ���رية اأعلنت 
غ����داة ت��وق��ي��ع��ه اأن��ه��ا ���س��ت�����س��ارك اإىل 
ج��ان��ب رو���س��ي��ا يف م��راق��ب��ة اح���رتام 
ت���ط���ب���ي���ق وق������ف اإط���������اق ال�����ن�����ار يف 

ناغورنو كاراباخ.
اأذربيجان, الرابح الأكرب

الرابح  �سك  دون  ه��ي  اأذرب��ي��ج��ان     
علييف  الرئي�س  و�سيتمكن  الأك��رب. 
عندما  �سعبيته  زي���ادة  م��ن  ذل��ك  يف 
ا�سطروا  ال���ذي���ن  الأذري�������ون  ي���ب���داأ 
ل����ل����ف����رار م�����ن ت����ق����دم الأرم�����������ن يف 

الت�سعينات بالعودة اإىل »ديارهم«.
ناغورين  ج��ي��ب  ن�سف  با�ستثناء    
جميع  اأذربيجان  ا�ستعادت  ك��اراب��اخ، 
به  امل��ع��رتف  النحو  على  اأرا���س��ي��ه��ا، 
يف ال���ق���ان���ون ال�������دويل. وم����ع ذل���ك، 
لرو�سيا،  ال��ر���س��وخ  م��ن  ب��د  ك���ان ل 
قبول  الآن  باكو  على  �سيتعني  التي 
وج���وده���ا و���س��ي��ط��رت��ه��ا ع��ن��د نقاط 

الت�سال مع الأرمن.

 رو�سيا تزيد من نفوذها
اإ�سافية،  م�����س��وؤول��ي��ة  م��ت��ح��م��ا     

اأرمينيا اخلا�سر الأكرب
رواب������ط وثيقة  ل���وج���ود  ون����ظ����ًرا     
بالهوية  ع��اق��ة  وع��ل��ى  لوج�ستية 
مع ك��اراب��اخ، التي مل تنجح اأب��ًدا يف 
احل�����س��ول ع��ل��ى اع����رتاف دويل بها 
-وهو احتمال مت جتاهله متاًما يف 
ه��ذه الت��ف��اق��ي��ة -ف���اإن اأرم��ي��ن��ي��ا هي 

اخلا�سر الأكرب.
ا  اأي�سً    م��ن حيث الأرا���س��ي ول��ك��ن 
ال��ه��وي��ة، ت����وؤوي ال��ك��ث��ري م��ن جبال 
احل�سارة  وك���ن���وز  ب��ق��اي��ا  ك����اراب����اخ 

الأرمنية.
   من املوؤكد اأن املمر �سيحافظ على 
وناغورنو  اأرم��ي��ن��ي��ا  ب��ني  الت�����س��ال 
كاراباخ، ولكن يف ظل وجود القوات 

الرو�سية.
“رغم انزعاج احلكومة   ومع ذلك، 

الرو�سية  ال���ق���وات  ان��ت�����س��ار  ب�����س��ب��ب 
يف ك����اراب����اخ، ال�������س���راع ال���وح���ي���د يف 
حيث  ال�سابق  ال�سوفياتي  الحت���اد 
ل موطئ قدم لرو�سيا فيه، يبدو اأن 
دوره  تاأكيد  يعيد  بوتني  فادميري 

كزعيم اإقليمي.
ت�سامن  ب��ات��ف��اق��ي��ة  وم��رت��ب��ط��ة     
ع�سكري واأمني مع اأرمينيا، باإمكان 
التدخل  يف  تقاع�سها  تربير  رو�سيا 
اأن  امل�����ي�����داين ع�����س��ك��ري��ا ب��ح��ق��ي��ق��ة 
بكاراباخ  تتعلق  ك��ان��ت  ال���س��ت��ب��اك��ات 
هذين  لإن��ق��اذ  ث��م  باأرمينيا،  ولي�س 
الكيانني يف اللحظة الخرية، يف 10 
نوفمرب، قبل اأن ي�سبحا على و�سك 

الرتكي لرو�سيا ما فعله فادميري 
بوتني يف �سوريا:

التقليدي  ح��زام��ه  خ���ارج  اخ����رتاق   
كان  الخ������رتاق  ه�����������������ذا  اأن  رغ�����������������م 
ب�سع  من�����ذ  التح�سري  ط������ور  يف 

�سنوات.
   قد تبدو تركيا كفاعل جيو�سيا�سي 
�ست�ستفيد  اأنها  خا�سة  القوقاز،  يف 
الآن من اإن�ساء هذا املمر الذي يربط 
اأي  باأذربيجان،  ناخيت�سيفان  جيب 
ال�سماح ب�سل�سلة تركية مت�سلة من 
البحر الأ�سود اإىل بحر قزوين، وهو 
لت�سبح  م�سروعها  لدعم  يكفي  ما 

مركزا للطاقة على اأبواب اأوروبا.

الإقليمية.  �سيطرتهما  كل  فقدان 
لرئي�س  حتذيرية  طلقة  كانت  لقد 
با�سينيان،  نيكول  الأرميني  الوزراء 
لعام  املخملية  ال���ث���ورة  م��ن  ال���ق���ادم 
حماولته  تكن  مل  ال���ذي   ،2018
تعجب  الرو�سي  امل��دار  من  للهروب 

حًقا الكرملني.
   م��ع ذل��ك، هناك جانب ن�ساز: يف 
حديقته اخللفية يف جنوب القوقاز، 
بات على بوتني الآن ان يقراأ ح�ساب 
�سريكة  ت��رك��ي��ا،  ت��دخ��ل  اح��ت��م��������������ال 

باكو.
نفوذ  اأن  ه��ي  القا�سية،  »احلقيقة    
العابرة للقوقاز  مو�سكو يف املنطقة 

ق�����د ت���������س����اءل ب�������س���ك���ل وا������س�����ح، يف 
امل�ساك�سة،  ت��رك��ي��ا  ح�����س��ور  اأن  ح��ني 
ل  بطريقة  زاد  ق���د  ال��ع��ك�����س،  ع��ل��ى 
فاينن�سال  اإىل  ي�����س��ري  ت�سدق”، 
ب���وك���وف مدير  ت���امي���ز رو���س��������������ان 
ال�سرتاتيجيات  حت��ل��ي��ل  م���رك���ز 

والتكنولوجيا.

لعب جيو�سيا�سي
 يف طور التكوين؟

تركيا  ك�سبت  ال�����س��ور،  ح���رب  يف     
لأنها  قليلة  وبتكلفة  النقاط  بع�س 
مل تر�سل ق��وات على الأر���س. ومن 
الرئي�س  ي��ف��ع��ل  ال���ن���واح���ي،  ب��ع�����س 

الأرمينية عند قبول بنود التفاقية 
و�سعوبة  رو����س���ي���ا  ف��ر���س��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
متثله  ال��ذي  التهديد  ف��اإن  ه�سمه، 
ت��رك��ي��ا اأردوغ���������ان يف ه����ذه احل���رب 
ه����و ال������ذي ُي���ن���ظ���ر اإل����ي����ه ع���ل���ى اأن����ه 
ريت�سارد  ي�������س���رح  اأكرب”،  خ���ط���ر 

جرياغو�سيان.
م����ع خطاب  ت���ت���ع���ار����س  م���ق���ارب���ة    
“متت  ان��ه  ي��رى  ت��رك��ي،  دبلوما�سي 
كاراباخ،  ن��اغ��ورن��و  ق�سية  ت�����س��وي��ة 
واأ�سبح تطبيع العاقات بني اأنقرة 

ويريفان ممكًنا«.
رمب��ا مل ياأخذ  “متفائل”     تاأكيد 
امل����دى احل��ق��ي��ق��ي مل��ا اأي��ق��ظ��ه هجوم 
�سدمة  م����ن  الأخ��������رية  الأ����س���اب���ي���ع 
بالإبادة  املرتبطة  الأرمنية  للذاكرة 
اجلماعية التي ارتكبها الأتراك عام 

.1915

عجز الغرب
   يتعار�سان يف عدة جبهات )�سوريا 
يف  ورو�سيا  تركيا  ت�سرتك  وليبيا(، 
باأوروبا  الثقة  وانعدام  احلدة  نف�س 
اأعم يف الغرب، الذي ت�سعى  وب�سكل 
نفوذه  تقوي�س  اىل  ومو�سكو  اأنقرة 

ودوره.
هو  ك�����اراب�����اخ،  “�سراع  اأن  اإل      
ال�سراع الوحيد، وامل�سكلة الوحيدة، 
ال��ت��ي ت��ت��ع��اط��ى م��ع��ه��ا رو���س��ي��ا لي�س 
“، يذّكر  واإمن�����ا م��ع��ه  ال���غ���رب  ���س��د 
ريت�سارد جرياغو�سيان. فهذه املرة، 
الع�سكرية  م��و���س��ك��و  م�����س��ارك��ة  ت��ع��د 
خطوة  والدبلوما�سية  وال�سيا�سية 
اأحادية اجلانب تتجاوز بكثري الدور 
مع  تلعبه  ال��ذي  للو�سيط  الر�سمي 
داخل  امل��ت��ح��دة،  وال���ولي���ات  فرن�سا 

جمموعة مين�سك ».
الرئي�سني  ه����ك����ذا  م���ت���ج���اه���ا     
امل�ساركني  والأم���ري���ك���ي  ال��ف��رن�����س��ي 
العالقني  م��ي��ن�����س��ك،  جم��م��وع��ة  يف 
والإره�����اب،   ،19- ك��وف��ي��د  اإدارة  يف 
الأمريكية،  الن��ت��خ��اب��ات  وك���ذل���ك 
وقد احالهما اإىل عجزهما يف ملف 
فادميري  �سيتمكن  فهل  ك���اراب���اخ، 
العملية، مب��ا يف  ق��ي��ادة  ب��وت��ني م��ن 
ذل���ك اإع�����ادة ���س��ك��ان اأذرب���ي���ج���ان اإىل 
ن��اغ��ورن��و ك��اراب��اخ، م��ن خ��ال لعبة 
التحالفات النتهازية وحدها -دون 
دعم من وكالت الأمم املتحدة على 
�سبيل املثال؟ هذا هو ال�سوؤال الذي 
املراقبني على  العديد من  يطرحه 

اأنف�سهم.

من بوابة كاراباخ يبدو اأن فالدميري بوتني يعيد تاأكيد دوره كزعيم اإقليمي
�سراع كاراباخ هو ال�سراع الوحيد, الذي تتعاطى معه رو�سيا لي�س �سد الغرب ولكن معه 

جنود اأرمن خارج عا�سمة املقاطعة املتنازع عليها �ستيباناكريتاأذربيجانيون يلوحون بالعلم الوطني بعد وقف اإطاق النار يف باكو

بوتني راوغ ال�سركاء يف حل امل�سكلة

اأرمن يحزمون اأمتعتهم اأثناء مغادرتهم منزلهم يف بلدة كلبادجارعلم رو�سي يرفرف فوق نقطة تفتي�س تابعة لقوات حفظ ال�سام الرو�سية خارج بلدة �سو�سي

  نظام اإقليمي جديد يت�سكل:

يف ناغورنو كاراباخ، من ربح ومن خ�سر...؟
•• الفجر -اأريان بونزون 

ترجمة خرية ال�شيباين
   من ربح ومن خ�سر يف كاراباخ؟ مع هوؤلء الآلف من 
ال�سباب الذين ُقتلوا يف جحيم جبهة مت حجب رعبها 
وعنفها اإىل حد كبري, وخالل حرب ا�ستمرت خم�سة 

�سوى  البع�س  يوًما حيث مل يقابل غطر�سة  واأربعني 
فيه  اأنه م�سروع,  ال�سوؤال, رغم  الآخرين, يظل  عمى 
�سيء من عدم اللياقة.   ومع ذلك, فقد �سغل العديد 
من املحللني وكتاب الفتتاحيات ووزارات اخلارجية 
منذ التفاقية التي وقعتها مو�سكو وباكو ويريفان يف 
العا�سر من نوفمرب. لأنه بعد فرتة طويلة من الو�سع 

اجلامد, ويف نهاية انفجار م�سلح, كان متوقًعا لالأ�سف, 
متنازع عليها منذ  اأر�س  والأذريــني حول  الأرمن  بني 
�سقوط الحتاد ال�سوفياتي, بداأ نظام اإقليمي جديد 

يف الظهور.
ا�ست�سالم الأرمن

التكنولوجـــــي  التفـــــــوق  مـــــــــن  م�ســـــتفيدة     

الدعم  وخ�سو�سا  الإ�ســـــرائيلية,  لالأ�ســــــــلحة 
احلا�سم من تركيا )التي قدمت امل�ســـــاعدة الع�سكرية 
وعدة  الأتراك  وامل�ســــــت�سارين  العملياتي,  والدعم 
�سنت  ال�ســــــــوريني(,  املرتزقـــــــة  من  مئـــــــات 
 27 يف  الهجوم  علييف  اإلــهــام  الرئي�س  اأذربــيــجــان 

�سبتمرب.
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العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/7799

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/11/18 الأربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده هالينا راما�سكا و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                             الو�سف     �سعر التقييم  

                                                           اأثاث �سقة       4,750 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae اللكرتوين  املوقع  بزيارة 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/4658

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/11/18 الأربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده برنت وورلد لالعالنات �س.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                   الو�سف         �سعر التقييم  

                                       معدات طباعة اإعالنات            27,820 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية
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املال والأعمال
تلقت 707 مالحظات و422 ا�ستف�سارًا 

 %                       اقت�سادية دبي ت�ستقبل 14274 �سكوى م�ستهلك يف الربع الثالث 2020 بزيادة 39 
اإجمايل عدد املعامات  422 ا�ستف�ساراً، لي�سل بذلك  ال�ستف�سارات 
 15403 ال��ث��ال��ث  ال��رب��ع  يف  امل�ستهلكني  ق��ب��ل  م��ن  تلقيها  مت  ال��ت��ي 
عرب  و35%  دب��ي،  م�ستهلك  تطبيق  ع��رب  منها   50% م��ع��ام��ات، 
مركز  عرب  و15%   ،.consumerrights.ae الإلكرتوين  املوقع 
فقد  ال��ق��ط��اع،  ح�سب  امل�ستهلكني  ب�سكاوى  يتعلق  وفيما  الت�����س��ال. 
يليه  ال�سكاوى،  اإج��م��ايل  م��ن   32% على  اخل��دم��ات  قطاع  ا�ستحوذ 
قطاع الإلكرتونيات %16، وقطاع التجارة الإلكرتونية 12.6%، 
املاب�س اجلاهزة والك�س�سوارات %8.2، الأثاث %7.3، ال�سيارات 
الديكور   ،3.28% ال�����س��ي��ارات  ت��اأج��ري   ،5.2% ال�سحن   ،5.5%
ال�سخ�سية  وامل�����س��ت��ل��زم��ات  امل��ن�����س��وج��ات   ،3.22% امل��ب��اين  و���س��ي��ان��ة 

�سعيد  وعلى  غ�س.  به  واملا�س  ذهب  و�سراء  امل�سافة،  القيمة  �سريبة 
اأكرث 5 جن�سيات ن�سطة يف تقدمي �سكاوى امل�ستهلكني، �سّكلت �سكاوى 
اجلن�سية  تلتها  امل�ستلمة،  ال�سكاوى  اإجمايل  من   29% الماراتيني 
من   12% امل�سرية  اجلن�سية  ث��م  ال�����س��ك��اوى،  م��ن   13% الهندية 
ال�سعودية  اجلن�سيتني  م��ن  ل��ك��ل  ال�����س��ك��اوى  م��ن  و5%  ال�����س��ك��اوى، 
والأردنية، فيما توزعت الن�سبة املتبقية على جن�سيات اأخرى عديدة. 
الرقابة  ل��ق��ط��اع  التنفيذي  امل��دي��ر  ل��وت��اه،  را���س��د  ع��ل��ي  وق���ال حم��م��د 
اقت�سادية  “حتر�س  دبي:  اقت�سادية  امل�ستهلك يف  وحماية  التجارية 
املدينة،  يف  الأعمال  ممار�سة  ببيئة  امل�ستهلكني  ثقة  تعزيز  على  دبي 

وذلك عرب الو�سول اإىل ت�سويات وحلول عادلة ل�سكاوى امل�ستهلكني.

••د بي-الفجر: 

اقت�سادية  يف  امل�ستهلك  وحماية  التجارية  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع  ا�ستقبل 
ال��ث��ال��ث من  ال��رب��ع  ���س��ك��وى م�ستهلك، وذل���ك خ���ال   14274 دب���ي 
يف  ال��رب��ع  بنف�س  مقارنة   %39 بلغت  زي���ادة  بن�سبة  اجل���اري،  ال��ع��ام 
�سكوى، مما   10266 فيه  ال�سكاوى  بلغ عدد  وال��ذي  املا�سي،  العام 
امل�ستهلكني وتوعيتهم  اقت�سادية دبي يف حماية حقوق  يو�سح جهود 
العادلة بني التجار وامل�ستهلكني.  وتعزيز مبادئ املعامات التجارية 
ال��ق��ط��اع من  ا�ستقبلها  ال��ت��ي  امل��اح��ظ��ات  اأخ����رى، بلغ ع��دد  م��ن جهة 
707 ماحظات، فيما بلغ عدد  املذكورة  امل�ستهلكني يف الفرتة  قبل 

%3.16، ور�س ت�سليح ال�سيارات %2.4، وال�سالونات 1.1%.
كالتايل:  ال��ن��وع  ح�سب  امل�ستهلكني  �سكاوى  ج��اءت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
ال�سرتداد النقدي %28، عدم اللتزام ب�سروط التفاق 15.85%، 
وجود تلف اأو خلل يف املنتج %15.14، الغ�س التجاري %10، عدم 
%6.23، اإ�سافة ر�سوم اإ�سافية على  اللتزام بخدمة ما بعد البيع 
اخلدمة اأو املنتج %5.21، ال�ستبدال %4، عدم اللتزام بالن�ساط 
اأخرى  اأن��واع  على  املتبقية  الن�سبة  توزعت  فيما   ،3.36% التجاري 
م��ن ال�����س��ك��اوى م��ث��ل: ع��دم ت��واف��ق �سيا�سة امل��ح��ل م��ع ال��ق��ان��ون، عدم 
الأ�سعار، عدم  زيادة  اإ�ساح جهاز،  ال�سمان، رف�س  ب�سروط  اللتزام 
اللتزام ب�سروط العرو�س الرتويجية، عدم اللتزام بقائمة الأ�سعار، 

لتطوير ريادة وتناف�سية ال�سركات النا�سئة من خالل البتكار

موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تعزز 
برنامج جذب البتكار عرب  مذكرة تفاهم مع هيوليت باكارد اإنرتبرايز  

�سركة  ����س���ت���ل���ت���زم  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 
هيوليت باكارد اإنرتبرايز مبوجب 
ووقت  م�ساحة  بتوفري  التفاقية 
لل�سركات  ك��راج  لي��ف  يف  ديجتال 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة ال���واع���دة 
اأو  باختبار  لهم  ال�سماح  اأج��ل  من 
معينة  ح��ل��ول  اأو  ت��ط��وي��ر  من����اذج 
املتعاملني  ق���ب���ل  م����ن  م���ط���ل���وب���ة 
احللول  لإظهار  الفعاليات  واإدارة 
رابًطا  واأي�����س��اً  توفري  الرئي�سية، 
لعدد من ال�سركات النا�سئة العاملية 
بطموحات  ال�سلة  ذات  الأخ����رى، 
يف  ال�سغرية  واملتو�سطة  ال�سركات 
ا من �سبكتها  دبي، و�ست�ستفيد اأي�سً
اجلامعات  م��ع  ال��رواب��ط  مل�ساركة 
اأنحاء  جميع  البحوث  يف  ومراكز 

العامل. 

باكارد  ه��ي��ول��ي��ت  ل�����س��رك��ة  ع���امل���ي���اً 
اأن  ع��ل��ى  و���س��ن��ح��ر���س   اإنرتبرايز، 
ي���ك���ون ل���ه اإ����س���ه���ام���ه ال���وا����س���ح يف 
املنطقة  يف  ال��ن��م��و  وت���رية  ت�سريع 
والعامل  عرب تقدمي حلول رقمية 
احتياجاته  ح�سب  ك��ل  خم�س�سة 

ونطاقات عمله”.  
و���س��ت��ع��م��ل م��وؤ���س�����س��ة حم���م���د بن 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را���س��د 
الو�سول  ت�سهيل  على  واملتو�سطة، 
اأجل  من  الأع�ساء،  اإىل  ال�سركات 
ربط “هيوليت باكارد انرتبرايز” 
واملتو�سطة  ال�سغرية  باملوؤ�س�سات 
مبتكرة  حلول  تقدمي  خ��ال   من 
بال�سركة.  ال�سلة  ذات  للم�سكات 
�سبكتها  املوؤ�س�سة  �ست�ستخدم  كما 
لتعزيز  ال���داخ���ل���ي���ة   و�سراكتها 

انرتبرايز”  ب����اك����ارد  “هيوليت 
وم������رك������ز اب�����ت�����ك�����اره�����ا ال����رق����م����ي 
)دي���ج���ت���ال لي����ف  ك������راج( م���ع كل 
البيئي  والنظام  دب��ي،  من حكومة 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  ل��ل�����س��رك��ات 
اأنها  ب��الإ���س��اف��ة  اإىل  الإم������ارة.  يف 
ات�سالها  وجهات  �سبكتها،  �ستتيح 
يف  للم�ساعدة  ات�سالتها،  وكذلك 
الأول��ي��ة  القابلة  ال��ن��م��اذج  تطوير 
املنتجات احلقيقية  على  للتطبيق 
القيام  جانب  اإىل  العمل،  وفر�س 
ط�����رق متويل  ودرا������س�����ة  ب��ت��ق��ي��ي��م 
لل�سركات  امل��وؤه��ل  امل��ف��اه��ي��م   دليل 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، م��ن بيئة 
)ديجتال  الرقمي  البتكار  مركز 
ب�سركة  اخل����ا�����س  لي�����ف  ك��������راج( 

“هيوليت باكارد انرتبرايز”. 

•• دبي-الفجر:  

بتنفيذ  ال��ت��زام��ه��ا  م���ن  ان���ط���اق���اً 
الذي  البتكار”  ج��ذب  “برنامج 
اأط���ل���ق���ه ���س��م��و ال�����س��ي��خ اأح���م���د بن 
هيئة  م��ك��ت��وم،  رئي�س  اآل  ���س��ع��ي��د 
رئي�س  امل��������دين،  ل���ل���ط���ريان  دب�����ي 
الرئي�س  دب���ي،  م��ط��ارات  موؤ�س�سة 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  الأع������ل������ى 
يف  الإم���������ارات،  ط�����ريان   ملجموعة 
موؤ�س�سة  وّق��ع��ت   ،2020 ف��رباي��ر 
امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد 
اإح�����دى  وامل���ت���و����س���ط���ة،   ال�سغرية 
مذكرة  دبي،  اقت�سادية  موؤ�س�سات 
باكارد  هيوليت  �سركة  مع  تفاهم، 
اإطار  ت��وف��ري  ب��غ��ر���س   اإنرتبرايز، 
معاً  للعمل  الطرفني  ب��ني  ر�سمي 
مثل  للتعاون  املحتملة  امل��ح��اور  يف 
الأعمال  وري��ادة  البتكار،   ت�سجيع 
القت�سادية،  والتنمية  امل��ح��ل��ي��ة، 
والتعاون املجتمعي، وكذلك تبادل 

 املعرفة يف تلك املجالت. 
وجرى توقيع املذكرة يوم الأربعاء 
 ،2020 اأك�����ت�����وب�����ر   7 امل������واف������ق 
اجلناحي،  البا�سط  عبد  بح�سور 
حممد  ملوؤ�س�سة  التنفيذي   املدير 

ب�����ن را������س�����د ل���ت���ن���م���ي���ة امل�������س���اري���ع 
واأحمد  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�����س��غ��رية 
ل�سركة  امل���دي���ر  ال���ع���ام  اخل������ايف، 
ه��ي��ول��ي��ت ب����اك����ارد ان����رت ب���راي���ز – 
الإمارات العربية املتحدة.  وير�سخ 
مكانة  البتكار”  ج��ذب  “برنامج 
للتقنيات  دبي كمركز عاملي  اإم��ارة 
ك��م��ا  يهدف  امل���ب���ت���ك���رة،  واحل����ل����ول 
ونفذته  �سممته  ال��ذي  الربنامج 
لتنمية  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة 
واملتو�سطة،  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
 25 م����ن  اأك������رث  ا���س��ت��ق��ط��اب   اإىل 
من  ومبتكرة  نا�سئة  �سركة  األ���ف 
جانب  اإىل  العامل،  اأنحاء  خمتلف 
يف  املبتكرة  احللول  الرتكيز  على 
ذلك  يف  مب��ا  رئي�سية  ق��ط��اع��ات   6
ال��ف�����س��اء، ال��ن��ق��ل وال��ت��ن��ق��ل، كفاءة 
التعليم  وال�سحة،  الطاقة،  الطب 
وتكنولوجيا املعلومات. ومن �ساأنه 
حتقيق  يف  كبري  ب�سكل  ي�سهم  اأن 
موؤ�س�سة  وخ���ط���ة  اأه���������داف  دب�����ي 
امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد 
 2021 وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
لتعزيز الريادة  والقدرة التناف�سية 
واملتو�سطة  ال�سغرية  للموؤ�س�سات 
وحتقيق  الب����ت����ك����ار،  خ�����ال  م����ن 

ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را���س��د 
روح  ودع��م  تعزيز  واملتو�سطة،  اإىل 
ال�سركات  ل��دى  والقيادة  البتكار 
وامل��ت��و���س��ط��ة يف جميع  ال�����س��غ��رية 
ال���ق���ط���اع���ات،  وذل�����ك مت��ا���س��ي��اً مع 
الر�سيدة  ال����ق����ي����ادة  ت���وج���ي���ه���ات 
مواتية  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق  اإىل  ال��رام��ي��ة 
خالها  م�����ن  ت���ت���ي���ح  ل����اب����ت����ك����ار، 
على  التغلب  ال��ن��ا���س��ئ��ة   لل�سركات 
وموا�سلة  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال��ت��ح��دي��ات 
الأفكار  وترجمة  امل�ستدام،  النمو 
واأعمال  اإجن����ازات  اإىل   الإبداعية 
ي�سهم  ال�������ذي  الأم���������ر  ن����اج����ح����ة، 
اإىل  قيمة م�سافة  ب��دوره يف خلق 
الق���ت�������س���اد  ال���وط���ن���ي، ك�����ون هذا 
النوع من ال�سركات يعترب العمود 

الفقري لقت�ساد اإمارة دبي”. 
مذكرة  “تاأتي  اجلناحي:  واأ�ساف 
“هيوليت  ���س��رك��ة  م���ع  ال��ت��ف��اه��م 
لهذه  ترجمة  اإنرتبرايز”،  باكارد 
 امل�ساعي، اإىل جانب دورها يف تعزيز 
البتكار،  ج���ذب  ب��رن��ام��ج  اأه�����داف 
ال�سغرية  ال�سركات  ي��رب��ط  ال���ذي 
عاملي  ب��ن��ظ��ام  املحلية   واملتو�سطة 
التحديات  م���واج���ه���ة  ع��ل��ى  ق�����ادر 
�سوق  وت��ط��وي��ر  اإن�����س��اء  يف  املتمثلة 

ب��ني  ال�سركات  الأق�����وى  ال��ت��ك��ام��ل 
خال  م��ن  واملتو�سطة  ال�سغرية 
توفري الفر�س القت�سادية عالية 
النمو.  وت�سعى موؤ�س�سة حممد بن 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را���س��د 
خ����ال مذكرة  م���ن  وامل��ت��و���س��ط��ة، 
�سركة  م��ع  اإىل  العمل  ال��ت��ف��اه��م، 
 ،“ اإن���رتب���راي���ز  ب���اك���ارد  “هيوليت 
وذلك  املوؤ�س�سة،  ال�سراكة  اإط��ار  يف 
املرتبطة  اإح��ال��ة  ال�سركات  بهدف 
ب�سكل وثيق واملبتكرة، اإىل برنامج 
اإن����رتب����راي����ز  ب�����اك�����ارد  “هيوليت 
ديجيتال ليف  كراج” وال�ستفادة 
هيوليت  وم���ن�������س���اآت  خ�����ربات  م���ن 
باكارد اإنرتبرايز من اأجل �سركات 
التكنولوجيا  الناجحة. كما ت�سعى 
 “ اإن���رتب���راي���ز  ب���اك���ارد  “هيوليت 
بدورها للتعاون مع برنامج جذب 
موؤ�س�سة  قبل  امل��ق��دم  من  البتكار 
امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، م��ن اأجل 
النا�سئة  وتعزيز  ال�سركات  ج��ذب 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات 

املبتكرة يف قطاع التكنولوجيا. 
اجلناحي:  ال��ب��ا���س��ط  ع��ب��د  وق�����ال 
بن  حم��م��د  م��وؤ���س�����س��ة  يف  “ن�سعى 

ذا  اإىل جانب كونه طريقاً   جديد، 
اجتاهني، حيث اإنه يعمل يف املقام 
اأمام  ال��ط��ري��ق  متهيد  على  الأول 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية   ال�سركات 
جانب  اإىل  الطابع،  عاملية  لتكون 
البارزين  املبتكرين  توجيه معظم 
 من جميع اأنحاء العامل اإىل اأ�سواق 

جديدة عرب دبي”. 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال اأح��م��د اخلايف: 
“تعك�س هذه ال�سراكة مع موؤ�س�سة 
امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد 
التزامنا  وامل��ت��و���س��ط��ة،   ال�سغرية 
وال�������ذي جت�سد  الب���ت���ك���ار  ب���دع���م 
موؤخراً من خال اإطاق ديجتال 
ال�سيخ  �سمو  قبل  م��ن  لي��ف  كراج 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب����ي رئي�س 
ونحن  امل���ايل  العاملي.  دب��ي  م��رك��ز 
واث��ق��ون م��ن ق��درت��ن��ا على تقدمي 
كل الدعم الازم ملجتمع الأعمال 
ل���س��ي��م��ا  ال�سركات  ال�����دول�����ة،  يف 
ت�سكل  التي  واملتو�سطة  ال�سغرية 
اق��ت�����س��ادي��اً هاماً  وراف������داً  ع�����س��ب��اً 

لاإمارات”. 
  واأ�ساف اخلايف: “يعد ديجيتال 
نوعه  م��ن  الأول  ه��و  ك����راج  لي���ف 

حا�سنات الأعمال اأحد اأكرث الطرق فعالية يف خف�س التكاليف الت�سغيلية لل�سركات اجلديدة  

 ا�ساأل غرفة دبي تناق�س طرق دعم امل�ساريع النا�سئة واإدارة التكاليف الت�سغيلية لل�سركات اجلديدة 
•• دبي-الفجر: 

ا���س��ت��ع��ر���س ال��ف��ي��دي��و ال��ث��اين من 
دبي”  غ����رف����ة  “ا�ساأل  م�����ب�����ادرة 
العاقة  ذات  املوا�سيع  من  ع��دداً 
بامل�ساريع  النا�سئة وريادة الأعمال، 
التكاليف  اإدارة  ك��ي��ف��ي��ة  م���ث���ل 
النا�سئة  ل��ل��م�����س��اري��ع  الت�سغيلية 
وم��واج��ه��ة  التحديات  اجل���دي���دة، 
وبرامج  مبادرات  من  وال�ستفادة 
الأع����م����ال  رواد  ل���دع���م  ال���غ���رف���ة 

واأ�سحاب امل�ساريع النا�سئة. 
غرفة  “اأ�ساأل  م���ب���ادرة  وت�����س��ك��ل 
الغرفة  ج��ه��ود  م���ن  دبي” ج�����زءاً 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  وع����ي  ل��ت��ع��زي��ز 
املختلفة  باملتطلبات  واجلوانب 
دبي،  اإم����ارة  يف  الأع��م��ال  ملمار�سة 
و�سائل  من  ال�ستفادة  وت�ستهدف 
لإي�سال  ال��ت��وا���س��ل  الجتماعي 
لأ�سحاب  ال�����س��ح��ي��ح��ة  امل��ع��ل��وم��ة 
ال�ساأن. وتتيح املبادرة للعامة طرح 
من  معني  على  م�سوؤول  اأ�سئلتهم 
الغرفة متخ�س�س مبجال حمدد، 
وب��ع��د ج��م��ع الأ���س��ئ��ل��ة ي��ت��م انتقاء 

اقت�سادية و�سياحية عجمان معا عرب نافذة 
واحدة �سمن ا�سرتاتيجية التحول الرقمي

•• عجمان-وام:  

اأعلنت دائرتا التنمية القت�سادية والتنمية ال�سياحية يف عجمان عن اإمتام 
املن�ساآت  لقطاع  الرتاخي�س  املتكامل  لإجناز معامات  الإلكرتوين  الربط 
�سمن  ا�سرتاتيجية  واح���دة  ن��اف��ذة  ع��رب  الإم���ارة  يف  وال�سياحية  الفندقية 
التجاري  الت�سجيل  اإدارة  مدير  ال�سّمري،  �سعود  وق��ال  الرقمي.   التحّول 
الواحدة الذي ي�سم  التنمية القت�سادية يهدف م�سروع  النافذة  يف دائرة 
اإجناز  يف  و�سهلة  ف��ري��دة  متعامل  جت��رب��ة  خلق  اإىل  ال�سركاء  م��ن  العديد 
 معامات الرتاخي�س، حيث مل يعد امل�ستثمر بحاجة اإىل زيارة مراكز اإ�سعاد 
تقدمي  يف  امل�سرتكني  وال�سركاء  احلكومية  مراجعة  الدوائر  اأو  املتعاملني 
الأعمال احل�سول  امل�ستثمرين  ورّواد  وباإمكان  اخلدمة لإجناز معاماته، 
على اخلدمة وا�ستكمالها حتى دفع الر�سوم وذلك يف مكان واحد متمّثًا 
 باملوقع الإلكرتوين والتطبيق الذكي للدائرة، كما يهدف امل�سروع اإىل تعزيز 
�سهولة ممار�سة  الأعمال، وحتقيق التناف�سية، واإ�سعاد املتعاملني، وي�ساهم 
امل�ستثمر وجذب  التي  ت�سب يف �سالح  امل�ستقبلية  للم�ساريع  التخطيط  يف 
الرتاخي�س  اإدارة  النعيمي، مدير  علي  �سلطان  قال  ال�ستثمار.  من جهته 
الدائرة  التنمية  ال�سياحية بعجمان نعمل يف  دائرة  ال�سياحية يف  واملعايري 
اجلهات  احلكومية  مع  �سراكاتنا  وتعزيز  اخلدمات  م�ستوى  حت�سني  على 
الأخرى وياأتي م�سروع “النافذة الواحدة” تتويجاً جلهود العمل امل�سرتك 
مع دائرة التنمية  القت�سادية لرفع كفاءة وفعالية اخلدمات القت�سادية 
امل�سروع  اأن  واأ�ساف  اآلية  العمل.  وال�سياحية وتب�سيط الج��راءات وتطوير 
يوؤدي دورا بارزا يف توفري وقت امل�ستثمرين وت�سهيل اإجراءاتهم من  خال 
مبا  للدائرتني  الإل��ك��رتوين  ال��ن��ظ��ام  رب��ط  يت�سمن  متكامل  اأمت��ت��ة  ن��ظ��ام 
وتلبية  لتي�سري اخلدمات  املعنيني  ال�سركاء  امل�ساعي  مع  ي�ساهم يف توحيد 

متطلبات املتعاملني. 

وتعترب حا�سنات 
 الأع������م������ال اأح�����د 
اأك����������رث ال����ط����رق 
ف��������ع��������ال��������ي��������ة يف 
التكاليف  خف�س 
ال����ت���������س����غ����ي����ل����ي����ة 
ل������ل�������������س������رك������ات 
النا�سئة اجلديدة 
ل���ل���راغ���ب���ني  اأو 
م�ساريع   باإطاق 
جديدة يف دبي”، 
ان  اإىل  م�������س���ريًة 
ال�������ع�������دي�������د م���ن 

ومبادرات  برامج 
غرفة دبي توفر دعماً ل  حمدوداً 
ل���رواد الأع��م��ال ���س��واء م��ن خال 
والتعليم  والإر�������س������اد  ال���ت���وج���ي���ه 
والتطوير بكل ما يخت�س بريادة 
امل�سروع  فكرة  م��ن  ب���دءاً   الأعمال 
وتطوير  بتنمية  وانتهاًء  الناجح 
�سي�سيفا  ول���ف���ت���ت  الأع������م������ال.      
واحدة  �سركة  ت��وج��د  ل  قائلة:” 
لديها جميع الإجابات حول تكلفة 
اإدارة الأعمال ملدة عام  اأو عامني اأو 

اأبرزها ليتم الرد  عليها من خال 
ب��ث��ه ون�سره  ي��ت��م  ق�����س��ري  ف��ي��دي��و 
الجتماعي  التوا�سل  قنوات  على 
وي��ت��م  حتميله  للغرفة،  املختلفة 
كذلك على من�سة ملتقى الأعمال 

التي طورتها غرفة دبي موؤخراً. 
مديرة  �سي�سيفا،  ناتاليا  واأ�ساءت 
دبي  غ���رف���ة  الأع�����م�����ال يف  ري�������ادة 
املهمة  اجلوانب  من  العديد  على 
ومنها  الأع���م���ال  ب��ري��ادة   املتعلقة 
�سرورة التحلي بالثقة باعتبارها 
التميز  ال��ن��ج��اح وحت��ق��ي��ق  اأ���س��ا���س 
جتاري  ن�����س��اط  ب����اأي  ع��ن��د  البدء 
وخ���ا����س���ة ع���ن���دم���ا ي��ت��ع��ل��ق الأم�����ر 
بالأعمال املبتكرة التي تهدف اإىل 
اإح��داث تغيري  ملمو�س يف حياتنا 
ال���ي���وم���ي���ة، وحت��ق��ي��ق امل���زي���د من 

الأرباح.  
واأ������س�����اف�����ت ���س��ي�����س��ي��ف��ا ق����ائ����ل����ًة: 
على  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  “فر�ست 
ال�سغوطات  الكثري من  ال�سركات 
�سرورة  اإىل  واأظ����ه����رت  احلاجة 
اإدارة  اع��ت��م��اد م��ق��ارب��ة ج��دي��دة يف 
النفقات باعتبارها اأولوية ملحة. 

ث���اث���ة اأع������وام. 
ه������������ذا ال������ن������وع 
م�������ن امل����ع����رف����ة 
وال���ت���ف���ا����س���ي���ل 
ميكن  الدقيقة 
عليه  احل�����س��ول 
م��������������ن خ����������ال 
 الح���ت���ك���اك مع 
اأ�سحاب �سركات 
ي������خ������و�������س������ون 
ذاتها،  التجربة 
وهنا ياأتي دورنا 
يف غرفة دبي يف 
ت��وف��ري  املن�سات 
املنا�سبة لرواد الأعمال، واأ�سحاب 
ال�سركات  وم��وؤ���س�����س��ي  اخل�����ربات، 
لإتاحة الفر�سة اأمامهم  للتوا�سل 
الأ�سئلة  وط��رح  الإيجابي،  البناء 
ت�سب  التي  املوا�سيع  كافة  ح��ول 
اإجن�����اح م�����س��اري��ع��ه��م مب���ا  فيها  يف 
تكلفة ممار�سة الأن�سطة التجارية 

وتنمية الأعمال يف دبي”. 
الأعمال  ري���ادة  م��دي��رة  وتطرقت 
وهي  مهمة  نقطة  اإىل  الغرفة  يف 

ح��ر���س غ��رف��ة دب���ي ع��ل��ى تقدمي 
ج���م���ي���ع  ال������ربام������ج واخل�����دم�����ات 
وال�ست�سارات ب�سكل جماين لرواد 
الأعمال من خال حلول مدعومة 
 بالتكنولوجيا، مما يعني اأنه ميكن 
اإىل  املجاين  الو�سول  للم�ساركني 
مع  والتوا�سل  القانونية،  امل�سورة 
عاقات  ت��ع��زي��ز  يف   املتخ�س�سني 
الأعمال  تطوير  ودع���م  ال��ت��ع��اون، 
اإىل  لفتًة  اخلارجية،  الأ�سواق  يف 
ترتكبه  �سائعاً  خطاأ  اعتربته   ما 
بال�سعي  ال���ن���ا����س���ئ���ة  ال�������س���رك���ات 
للح�سول على اأقل عر�س متاح يف 
يعني  مما  اأعمالهم،  ال�سوق  لبدء 
بكثري  اأع��ل��ى  تكاليف  تكبد  غالباً 
عند التفكري لحقاً بتو�سيع حجم 

العمليات  والنمو.  
التفاعلية  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وت���اأت���ي 
الغرفة  ل���س��ت��ح��داث  ا���س��ت��ك��م��اًل 
املن�سة  ملن�سة “ملتقى الأعمال”، 
اخلا�سة  امل��ب��ت��ك��رة   املعلوماتية 
مب���ت���اب���ع���ة ت�����ط�����ورات وت�����اأث�����ريات 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  فريو�س  انت�سار 
القت�ساد  ع��ل��ى  )ك���وف���ي���د   19( 

وقطاع الأعمال يف اإمارة دبي. 
“ملتقى  م���ن�������س���ة  وت�������س���ت���ه���دف 
ال�سركات  م�����س��اع��دة  الأعمال” 
دب��ي على تخطي  وامل��وؤ���س�����س��ات يف 
لنت�سار  التداعيات  القت�سادية 
ال�سفحة  ت�سم  حيث  ال��ف��ريو���س، 
الإل���ك���رتون���ي���ة اأخ�����ب�����اراً وم������وارد 
وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  وروؤى  اق���ت�������س���ادي���ة 
عاقة  ذات  م��ت��ن��وع��ة  اق��ت�����س��ادي��ة 
القائمة  احل���ال���ي���ة  ب��ال��ت��ح��دي��ات 
بالإ�سافة  م���واج���ه���ت���ه���ا،  و����س���ب���ل 
فيديوهات  ع��ل��ى  اإىل  احتوائها 
خمتلف  ح��ول  ق�سرية  ترويجية 
الأعمال  بقطاع  املتعلقة  املوا�سيع 
القطاع  ممثلي  واأخ����رى  مل�ساركة 

اخلا�س يف حملة الغرفة. 
والتفاعل  بالتنوع  املن�سة  وتتميز 
الأعمال  ل��ب��ي��ئ��ة  وخ�����س��و���س��ي��ت��ه��ا 
اإم��������ارة  وال�����ق�����ط�����اع اخل�����ا������س يف 
لتوفر  موا�سيعها  دب���ي،  وتتنوع 
ل��رواد الأعمال  ن�سائح واإر���س��ادات 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات 
وكيفية  بعد،  عن  وخطط  العمل 

مواجهة التحديات القائمة

ف���ق���د امل������دع������و  / م���ي���زان 
ال����رح����م����ن دان���������و م�����ي�����اه ، 
اجلن�سية  ب�����ن�����غ�����اد������س   
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)0248692BT( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0564148639

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  / حممد منتو 
ح�سني  روب���ج���ي���ل  حم���م���د 
اجلن�سية  ب���ن���غ���اد����س     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)0998011BF( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0544325407

فقدان جواز �سفر
امل������دع������و  / ج���وي���ل  ف����ق����د 
ممتاز موندول ، بنغاد�س   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  من   )0832844ef(
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0554819304

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل������دع������و   ف����ق����د 
علي  امي������ان  ع��ب��دال��ع��ل��ي��م 
اجلن�سية  ب���ن���غ���اد����س     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)0530284BY( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0563423583

فقدان جواز �سفر
اب����و مياه  امل����دع����و  /  ف��ق��د 
، بنغاد�س    �سيد م��اه  اب��و 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)0571838BC( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0554819304

فقدان جواز �سفر
حبيب   / امل������دع������و   ف����ق����د 
ال����رح����م����ن ����س���م���ال خ������ان ، 
اجلن�سية  اف���غ���ان�������س���ت���ان   
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)0111223O( من يجده 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0505331032

فقدان جواز �سفر
تري�ستا   / امل����دع����و   ف���ق���د 
بال�س كاباني�سا�س ، الفلبني   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)P9974188A( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0529541468

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل�������دع�������و  /����س���م���ريه 
اثيوبيا     ، ت�����س��ك��ه  اب����رج����ى 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )EP5160085(
�سفارة  اىل  ت�سليمه  ي��ج��ده 
مركز  اق�������رب  او  اث���ي���وب���ي���ا 

�سرطة

فقدان جواز �سفر

Date 16/ 11/ 2020  Issue No : 13089
Real Estate Summary 223/2020/18
Details of service by publication

To the convicted party 1- PAKADEER CABEROV Unknown place of residence
The prevailing party
REAL ESTATE INVESTMENT PUBLIC CORPORATION
Represented by
ABDULLAH MARAWAN ABDULLAH AHMED BEKHIET AL MATROSHI
We notify you that the court judged in its hearing held dated 25-06-2020 
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public 
Corporation ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 
403,752 (Four Hundred and three Thousand Seven Hundred Fifty Two 
Dirhams) and the interest of 9 % per annum from 12-04-2020 until the 
payment. In addition, the court ordered him to pay the expenses and Five 
Hundred Dirhams as attorney's fees and the court rejected other claims.
The verdict is issued in the presence of the defendant and may be appealed 
within thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public,

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 16/ 11/ 2020  Issue No : 13089
Notice by Publication 

In Case No. 3138/2020/60, Order for Payment
Subject of the Case:
Issuing an order to compel the Defendants, by way of solidarity and jointly, to pay to the claimant the 
amount of AED 606,749,2 (Six Hundred and Six thousand Seven hundred Forty-Nine dirhams and Two 
Fils), the value of the cheques subject of the petition, in addition to the legal interest of 12% from the 
date of registration of the petition subject of the Order for Payment, along with the fees and expenses 
and attorneys> fees and the judgment shall be self-executing immediately without bail.
Notifier :  RAK FIX LLC        Capacity in the case : Claimant
Party to be Notified: 1-Felexmax  Technical Services LLC Capacity in the case : Defendant
Party to be Notified  2- Nitesh Krishna Kumar Krishna Poojary  Capacity in the case : Defendant
Subject of the Notice:
Request to issue an Order for Payment, the Dubai Court of First Instance decided on 9-9-2020 to 
bind the Defendants (1- Flexmax Technical Services LLC: 2- Nitesh Krishna Kumar Krishna Poojary) 
to jointly pay the Claimant Rak Fix LLC, the amount of 606,749.2 dirhams (Six Hundred and Six 
thousand Seven hundred Forty-Nine dirhams and Two Fils), in addition to the legal interest of 9% from 
the date of the judicial claim occurring in 4-8-2020 until full payment with fees and expenses and the 
amount of one thousand dirhams for attorneys fees. You have the right to appeal the Order within 15 
days of the day following the publication of this Notice.
Division Head
Khalifa Saif Al Dhabah

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 16/ 11/ 2020  Issue No : 13089
Notice by Publication 

In Case No. 4892/2020/60, Order for Payment
Subject of the Case:
Issuing an order to compel the Defendants, by way of solidarity and jointly, to 
pay to the claimant the amount of AED 80,450 dirhams (Eighty thousand four 
hundred and fifty dirhams), the value of the cheques subject of the petition, 
with their obligation to pay the fees and expenses and attorneys' fees and the 
judgment shall be self-executing immediately without bail.
Notifier :  Rima Athar Muhammad Athar Ali Khan Capacity in the case : 
Claimant
Party to be Notified: 1- Selaiman Azizi  Capacity in the case : Defendant
Subject of the Notice:
Dubai Court First Instance decided on 5-11-2020 to assign you to pay the 
aforementioned by Notice the Publication within 5 days of the date of publication 
in order to pay the above mentioned claim 
Division Head
Masoud Muhammad Amin

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 16/ 11/ 2020  Issue No : 13089
Judicial Publication Notice 

No.(2020/6461)
Warner  : MPM Real Esatate Company LLC  Nationality :Emirates
First Warnee: Mir Mohammed saidul alam Mir Mohammaed abdul whab  Nationality 
:Bangladesh(Lessee)
Second Warnee : Mohammaed Jumshed Chowdhury Nationality :Bangladesh
(who signed the cheques and is committed with payment)
Supject:
The warner addresses this warning to the warnee with the necessity of payment of the 
rental value accumulated in your custody, the value of the cheques due 10/03/2020 
and 10/06/2020, the value of each cheque is 9500 Dirham, with the evacuation leased 
premises and payment of the rental value for it starting from 9/9/2020 till the actual 
date of evacuation amounting to AED 38,000 (thirty eight thousand Dirham) per year 
due immediately with the payment of AED 1000, the contractual fine for the two 
returned cheques, within maximum period of thirty days from your receiving the 
warning, otherwise the warning company will take all legal procedures against you, 
reserving  all the other rights of the warner against you without limitation.
Reserving all other rights of the warning whatsoever 
Notary Public

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 
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املال والأعمال
وزارة املالية: 31 دي�سمرب اآخر موعد لتقدمي الإخطار ال�سنوي بالأن�سطة القت�سادية الواقعية

منتجات  ب���ع�������س  م������ن  ال������دول������ة 
/بوليمرات  ال��ب��رتوك��ي��م��ي��ائ��ي��ات 
ال��ربوب��ي��ل��ني والأول��ي��ف��ي��ن��ات/ منوا 

بن�سبة 44.2%..
الدولة  �س������ادرات  حققت  فيم������ا   
كبي�����رة  قف��������زة  الأمل�����������������ا���س  م���ن 
نف�س�������ها  امل���ق���ارن���ة  ف����رتة  خ����ال 
يوليو  يف  دره�����م  األ�����ف   400 م���ن 
واأغ�سط�س 2019 اإىل نحو 900 
واأغ�سط�س  يوليو  يف  دره��م  مليون 

.2020

توزع التجارة 
ح�سب ت�سنيفها ونوعها

الدرا�سة  بينت  اأخ�����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
الثمانية الأوىل  اأنه خال الأ�سهر 
 86.6% كانت   ،2020 ع��ام  من 
م���ن ال�������س���ادرات الإم���ارات���ي���ة غري 
النفطية وطنية املن�ساأ، و12.6% 
من  و0.8%  احل��رة،  املناطق  من 
امل�����س��ت��ودع��ات اجل��م��رك��ي��ة. يف حني 
تتجه %66.6 من واردات الدولة 
اإىل ال�سوق املحلي، و%32.7 اإىل 
يذهب  و0.7%  احل����رة،  امل��ن��اط��ق 
فيما  اجلمركية.  امل�ستودعات  اإىل 
اإع���������ادة ال���ت�������س���دي���ر على  ت����وزع����ت 
ال�سوق املحلي،  من  يتم   40.6%
املناطق  م����ن   59.4% م���ق���اب���ل 

احلرة.

•• اأبوظبي- وام:

منوا  الإماراتية  ال�سادرات  حققت 
%6 خ��ال ال��ف��رتة املمتدة  ق��دره 
 ،2020 اأغ�سط�س  اإىل  يناير  من 
مقارنة مع الفرتة نف�سها من العام 

املا�سي 2019.
وارت���ف���ع���ت م�����س��اه��م��ة ال�������س���ادرات 
التجارة  اإجمايل  يف  النفطية  غري 
للدولة  النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة 
 17.5% اإىل   14.3% م�����ن 
نف�سها  امل�����ق�����ارن�����ة  ف�������رتة  خ�������ال 
وارتفعت م�ساهمة اجلانب املوجب 
ال�سادرات  جم���م���وع  ال���ت���ج���ارة  يف 
اإىل   44% م��ن  الت�سدير  واإع���ادة 

.45%
اأع���دت���ه���ا  ج������اء ذل������ك يف درا�������س������ة 
التجارة  اأداء  ع��ن  القت�ساد  وزارة 
للدولة  النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة 
خ�����ال ال����ف����رتة م����ن ي���ن���اي���ر حتى 
اأغ�سط�س من العام اجلاري، والتي 
“كوفيد- جائحة  انت�سار  �سهدت 
19” على نطاق عاملي، وما اأفرزته 
م��ن ت��داع��ي��ات ع��ل��ى واق���ع التجارة 

الدولية.
اإجمايل  اأن  ال���درا����س���ة  واأو����س���ح���ت 
النفطية  غ��ري  اخلارجية  التجارة 
اأغ�سط�س  ���س��ه��ر  يف  ح��ق��ق  ل��ل��دول��ة 
بن�سبة  من�������وا  وح���������ده   2020
اأغ�سط�س  م��ع  م��ق��ارن��ة   13.6%
2019، واأن ال�سادرات الإماراتية 
قفزة  حققت  نف�سه  ال�سهر  ه��ذا  يف 
 ..46% اإىل  و���س��ل��ت  ك��ب��رية  من��و 
كما حققت ال��واردات الإماراتية يف 
بن�سبة  من��وا  نف�سه  اأغ�سط�س  �سهر 

واردات  اإج����م����ايل  م���ن   16.3%
دول���ة الإم�����ارات م��ن ال��ع��امل، تلتها 
بن�سبة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة  ال��ه��ن��د يف 
املتحدة  الوليات  وجاءت   ،6.8%
الأمريكية يف املرتبة الثالثة بن�سبة 
بن�سبة  راب��ع��ة  غينيا  ث��م   ،6.6%
العربية  اململكة  وبعدها   ،4.5%
ال�سعودية خام�سة بن�سبة 3.7%.

اأهم اأ�سواق اإعادة الت�سدير
 يف يوليو واأغ�سط�س 2020

العربية  اململكة  ج���اءت  ذل���ك،  اإىل 
من  الأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  ال�����س��ع��ودي��ة 
حيث الأ�سواق املعاد الت�سدير اإليها 
وا�ستحوذت  الإم�������ارات،  دول����ة  م��ن 
اإعادة  اإجمايل  من   12.3% على 
الت�سدير الإماراتية للعامل، تاها 
بن�سبة  ال��ع��راق  الثانية  امل��رت��ب��ة  يف 
املرتبة  يف  ال�����س��ني  ث��م   ،11.6%
وبعدها   ،5.4% بن�سبة  ال��ث��ال��ث��ة 
%5.1، ويف  بن�سبة  �سلطنة عمان 
ال��ك��وي��ت بن�سبة  امل��رت��ب��ة اخل��ام�����س��ة 

.4%

اأهم �سلع ال�سادرات يف
 يوليو واأغ�سط�س 2020

الذهب  اأن  اأي�سا  الدرا�سة  وك�سفت 
ك����ان م���ن اأه�����م ال�����س��ل��ع امل����وؤث����رة يف 
زي���ادة ال�����س��ادرات الإم��ارات��ي��ة حيث 
و�سل النمو يف �سادرات الذهب يف 
 2020 واأغ�سط�س  يوليو  �سهري 
القيمة،  ح���ي���ث  م����ن   84% اإىل 
و%38 من حيث الكمية، مقارنة 
ب��ال�����س��ه��ري��ن ن��ف�����س��ي��ه��م��ا م����ن عام 
�����س����ادرات  ح��ق��ق��ت  ك���م���ا   .2019

.14.9%
ب���ن طوق  وق�����ال م���ع���ايل ع��ب��د اهلل 
“دولة  الق���ت�������س���اد:  وزي�����ر  امل�����ري، 
للتجارة  ح��ي��وي  م��رك��ز  الإم�������ارات 
املنطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  والأع���م���ال 
والروؤية  الدعم  وبف�سل  وال��ع��امل، 
احلكيمة لقيادتنا الر�سيدة، تدخل 
النفطية  غ��ري  اخلارجية  التجارة 
التعايف،  مرحلة  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
حيث كانت الدولة من اأ�سرع بلدان 
وا�سحة  منهجية  تبني  يف  املنطقة 
مواجهة  يف  الق����ت���������س����اد  ل����دع����م 
وفق  كوفيد-19  جائحة  تداعيات 
وتناف�سي،  وم���رن  م�ستدام  من���وذج 
والعمل على تنمية اأن�سطة الأعمال 
التجارة  اأب���رزه���ا  وم���ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
التي  ال��ن��ف��ط��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة غ���ري 
الآثار  برغم  متقدما  اأداء  اأظهرت 

الناجمة عن اجلائحة«.
خال  “من  م���ع���ال���ي���ه:  واأ������س�����اف 
وزارة  ت����ق����وده����ا  ال����ت����ي  اجل�����ه�����ود 
تنفيذ  يف  و����س���رك���اوؤه���ا  الق��ت�����س��اد 
حزمة مرنة مكونة من 33 مبادرة 
نوعية لدعم القطاعات القت�سادية 
تن�سيط  ع��ل��ى  �سنعمل  ال���دول���ة،  يف 
الإنتاج  وزي���ادة  الوطنية  الأ���س��واق 
وتوليد  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع  ودع�����م 
وال�ستثمارية  التجارية  الفر�س 
حافزا  ���س��ت�����س��ك��ل  ال���ت���ي  امل���ت���ن���وع���ة 
التجارية  عاقاتنا  �سبكة  لتو�سيع 
العاملية،  الأ������س�����واق  خم��ت��ل��ف  م���ع 
الوطنية  ج���ه���ودن���ا  و����س���ن���وا����س���ل 
امل�ستدامة  ال���دول���ي���ة  و���س��راك��ات��ن��ا 
لتعزيز دور دولة الإم��ارات كاعب 

موؤثر يف تنمية التجارة العاملية«.

مب��ع��دلت ج��ي��دة، م��ع نتائج مهمة 
التجاري،  امليزان  عجز  تقلي�س  يف 
جودة  عملية  ب�سورة  يعك�س  وه��ذا 
وكفاءة ال�سيا�سات التجارية املتبعة 
يف الدولة والثقة العالية وال�سمعة 
الإي���ج���اب���ي���ة ال���ت���ي حت���ظ���ى ب���ه���ا يف 
املحوري  ودوره��ا  العاملية،  الأ�سواق 
حتى  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  تي�سري  يف 
يف اأوق��ات الأزم���ات وال��ظ��روف غري 

العتيادية«.

مقارنة �سهرية للتجارة 
اخلارجية غري النفطية

مع   2020 �سنة  اأ�سهر  و مبقارنة 
املا�سي  العام  اأ�سهر  يقابلها من  ما 
ك�سفت الدرا�سة اأن اإجمايل التجارة 
للدولة  النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة 
���س��ه��د من�����وا يف ����س���ه���ري ي���ن���اي���ر و 
فرباير 2020 مقارنة بال�سهرين 

. نف�سيهما من عام 2019 
م��ق��ارن��ة ���س��ه��ري��ة ل��ل�����س��ادرات غري 
ال�سادرات،  و على �سعيد  النفطية 
ح��ق��ق��ت جت������ارة ال����دول����ة من�����وا يف 
ف�����رباي�����ر من  و  ي����ن����اي����ر  �����س����ه����ري 
بال�سهرين  مقارنة  اجل���اري  ال��ع��ام 
ورغم  املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  نف�سيهما 
ك��ورون��ا من��ت ال�����س��ادرات يف يونيو 
 29% بن�سبة  ال��ع��ام اجل���اري  م��ن 
مهمة  ق��ف��زة  اأغ�����س��ط�����س  يف  لتقفز 

. بلغت 46% 

اأهم اأ�سواق التجارة اخلارجية 
غري النفطية يف يوليو 

واأغ�سط�س 2020
ور�����س����دت ال���درا����س���ة اأه�����م اأ����س���واق 

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��ع��ايل الدكتور 
ث����اين ب���ن اأح���م���د ال����زي����ودي وزي���ر 
اإن  ل���ل���ت���ج���ارة اخل����ارج����ي����ة،  دول������ة 
ريادتها  ت��وا���س��ل  الإم�������ارات  دول����ة 
ال�سترياد  لأن�سطة  حيوية  كبوابة 
الأ�سواق  خمتلف  م��ن  والت�سدير 
اأداء  نتائج  اأن  اإىل  م�سريا  العاملية، 
النفطية  غ��ري  اخلارجية  التجارة 
الثمانية  الأ���س��ه��ر  خ���ال  ل��ل��دول��ة 
بينت  اجل�����اري  ال���ع���ام  م���ن  الأوىل 
للدولة  العالية  التجارية  القدرات 
املتنامية  الت�سديرية  واإمكاناتها 
التي  ال����ت����داع����ي����ات  ظ����ل  يف  ح���ت���ى 
“كوفيد-19”  جائحة  فر�ستها 
اأن�����س��ط��ة ال��ت��ج��ارة يف خمتلف  ع��ل��ى 

اأرجاء العامل.
“ان�سبت اجلهود  واأ�ساف معاليه: 
الوطنية منذ بداية اجلائحة على 
�سمان ا�ستمرارية �سا�سل التوريد 
ال�سركات  ودع����م  من��وه��ا،  وت��ع��زي��ز 
الإم����ارات����ي����ة امل��ن��ت��ج��ة وامل�������س���درة، 
اللوج�ستية  ال�����س��ب��ك��ات  وت��و���س��ي��ع 
وتنويع الأ�سواق اخلارجية للدولة، 
املكانة  ت��دع��م  م����ب����ادرات  واإط������اق 
التجارة  جمال  يف  للدولة  الرائدة 

واخلدمات اللوج�ستية«.
وفال اإنه يف الوقت الذي ت�سهد فيه 
تراجعا  ال��ع��امل  اق��ت�����س��ادات  معظم 
اخلارجية  جت��ارت��ه��ا  يف  م��ف��ه��وم��ا 
الطلب  وانخفا�س  القيود  نتيجة 
كورونا  فريو�س  انت�سار  عن  الناجت 
دولة  حتقق  ال��ع��امل،  عرب  امل�ستجد 
تنموية مهمة يف  قفزات  الإم���ارات 
وتدخل  النفطية  غ��ري  ���س��ادرات��ه��ا 
التعايف  جتارتها اخلارجية مرحلة 

النفطية  غ��ري  اخلارجية  التجارة 
�سهري  خ����ال  الإم���������ارات  ل���دول���ة 
حيث   ،2020 واأغ�سط�س  يوليو 
الأوىل  امل��رت��ب��ة  ال�����س��ني يف  ج����اءت 
من   11% ع���ل���ى  وا�����س����ت����ح����وذت 
اإجمايل جتارة الإمارات اخلارجية 
غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة م���ع ال���ع���امل خال 
اململكة  ت��ل��ت��ه��ا  ال�����س��ه��ري��ن،  ه��ذي��ن 
العربية ال�سعودية يف املرتبة الثانية 
ثالثة  الهند  ثم   ،6.8% وبن�سبة 
�سوي�سرا  ت��ل��ت��ه��ا   ،6.4% بن�سبة 
رابعة بن�سبة %3.7، وجاء العراق 
يف املرتبة اخلام�سة م�ستحوذا على 

ن�سبة 3.6%.
اأهم اأ�سواق ال�سادرات 
غري النفطية يف يوليو 

واأغ�سط�س 2020
ال�سادرات،  اأ����س���واق  �سعيد  وع��ل��ى 
الأوىل  املرتبة  يف  �سوي�سرا  ج���اءت 
ك�����اأك�����رب م�������س���ت���ق���ب���ل ل����ل���������س����ادرات 
الإم������ارات������ي������ة غ�����ري ال���ن���ف���ط���ي���ة يف 
 ،2020 واأغ�سط�س  يوليو  �سهري 
م�ستحوذة على %14 من اإجمايل 
ال�سادرات الإماراتية للعامل، تلتها 
وبن�سبة  الثانية  املرتبة  يف  اإيطاليا 
بن�سبة  ثالثة  الهند  ثم   ،10.2%
%8.9، وهونغ كونغ رابعة بن�سبة 
اخلام�سة  امل���رت���ب���ة  ويف   ،8.6%
بن�سبة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

.8.2%

اأهم اأ�سواق الواردات يف
 يوليو واأغ�سط�س 2020

وفيما يخ�س الواردات كانت ال�سني 
اأكرب مورد للدولة وا�ستحوذت على 

الدرا�سة ر�سدت اأداء التجارة اخلارجية يف الفرتة من يناير اإىل اأغ�سط�س 2020:

% رغم تداعيات كوفيد-19 على التجارة العاملية يف درا�سة لوزارة القت�ساد: ال�سادرات الإماراتية حتقق منوا 6 

والإخ���ط���ارات  ال��ت��ق��اري��ر  ت��ق��دمي  عملية  ب��ه��دف  تب�سيط 
هذه  �ست�سمح  حيث  الواقعي،  القت�سادي  الن�ساط  حول 
التقارير  بتقدمي  ال�سركات  جلميع  الإلكرتونية   البوابة 
واأ�ساف  اإلكرتونيا.   ال��داع��م��ة  وال��وث��ائ��ق  والإخ���ط���ارات 
 31 امل��ح��دد يف  النهائي  امل��وع��د  اق���رتاب  “مع  ���س��ع��ادت��ه: 
ال�����س��رك��ات  ل�ستخدام  جميع  ن��دع��و   ،2020 دي�����س��م��رب 
ال��وزارة، وذلك  املتوفرة على موقع  والإر���س��ادات  النماذج 
ليكونوا  بهم  والإخطارات  اخلا�سة  التقارير  اإعداد  لبدء 
تقارير  بوابة  ت�سغيل  ب��دء  مبجرد  لتقدميها  م�ستعدين 
القادمة.”  املرحلة  الواقعية  يف  القت�سادية  الأن�سطة 
وقامت وزارة املالية بن�سر مناذج تقدمي اإخطارات وتقارير 
ذات  الإر�سادية  والوثائق  الواقعية  الأن�سطة  القت�سادية 

ال�سلة، واإ�سعار ب�ساأن املتطلبات واملواعيد النهائية  لتقدمي 
الإخطارات وتقارير الأن�سطة القت�سادية الواقعية عرب 
ال��ت��وا���س��ل  الجتماعي  وم��ن�����س��ات  الإل���ك���رتوين  موقعها 
مل�ساعدة ال�سركات على ال�ستعداد لتح�سري الطلبات التي 
القت�سادية  تقارير  الأن�سطة  بوابة  على  تقدميها  يجب 
الواقعية يف �سهر دي�سمرب املقبل. ويو�سح الإ�سعار ب�ساأن 
املتطلبات واملواعيد  النهائية لتقدمي الإخطارات وتقارير 
جميع  على  يجب  اأن���ه  الواقعية  القت�سادية  الأن�سطة 
اإعادة تقدمي التقارير والإخطارات التي  ال�سركات  اأي�ساً 
بوابة  على  التنظيمية  ال�سلطات  اإىل  �سابقاً  اإر�سالها  مت 
اأق�ساه  موعد  يف  الواقعية  القت�سادية  الأن�سطة   تقارير 

يوم 31 دي�سمرب 2020. 

•• اأبوظبي -وام: 

يف  ال�سركات  جميع  على  يتعني  اأن��ه  املالية  وزارة  اأك���دت 
نطاق تطبيق  الأن�سطة  تقع �سمن  التي  الإم���ارات  دول��ة 
دي�سمرب   31 بتاريخ  املنتهية  املالية  ال�سنة  يف  الواقعية 
حول  �سنوي  ومن��وذج  اإخطار  تقريراً  تقدم  اأن   2019
التنظيمية  ال�سلطة  اإىل  الواقعي  القت�سادي  الن�ساط 
التابعة لها يف موعد اأق�ساه   31 دي�سمرب 2020 لتفادي 
اخلوري  حاجي  يون�س  �سعادة  وق��ال  اإدارية.   عقوبات  اأي 
تقارير  ب��واب��ة  �ستطلق  ال�����وزارة  اإن  امل��ال��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
 ” ESR Portal “ الواقعية  الأن�سطة  القت�سادية 
وذلك   ،2020 دي�سمرب  �سهر  م��ن  الأول  الأ���س��ب��وع  يف 

�سنوياً  ن�سبتهم  ت�سل  وال��ت��ي  ع��م��ان  و�سلطنة  املتحدة 
لتعزيز  اأن���ه  واأ���س��اف  م�سافر.  مليوين  ي��ق��ارب  م��ا  اإىل 
لل�سياحة  حم��وري��ة  كنقطة  للمركز  امل��ه��م  ال���دور  ه��ذا 
الطموحة  دب��ي  جمارك  ا�سرتاتيجية  تعمل  والتجارة 
عرب  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة  خ��ال  نوعية  نقلة  حتقيق  اإىل 
ت�سييد مبنى جديد متكامل ي�ستعد ل�ستيعاب املركبات 
بالإ�سافة  الدولة  اإىل  القادمة  وال�ساحنات  واحلافات 
اإىل امل�سافرين وتطوير �ساحات التفتي�س وتوفري املزيد 
للب�سائع  والتفتي�س  ال��ف��ح�����س  وم���ع���دات  اأج���ه���زة  م��ن 
تزويد  على  العمل  يجري  حيث  وال�سحنات  واحلقائب 
احلديثة  بالتقنيات  حتا  جمارك  ملركز  اجلديد  املبنى 
�ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  اجل��م��رك��ي  للعمل  ال��داع��م��ة  ال��ذك��ي��ة 
ت��وف��ري اخل��دم��ات ب�سرعة وك��ف��اءة ع��ال��ي��ة. م��ن جانبه 
اأول مركز حتا اجلمركي عن  كاجور مدير  عرّب حمد 
�سعادته ملوا�سلة اأعمالهم اجلمركية على اأكمل وجه يف 
ظل التحديات العاملية نتيجة فريو�س كرونا..لفتاً اأن 
جمارك دبي ب�سكل عام واملفت�سني جنود اخلط الأمامي 
الأعمال  ل�ستمرارية  ج��د  بكل  يعملون  خا�س  ب�سكل 
التجارية وا�ستئناف عودة الزائرين على مدار ال�ساعة.. 
اأطلقته  الذي  7 جنوم”  “مراكزنا  م�سروع  اأن  موؤكداً 
م��راك��ز خدمة  ك��ف��اءة وت�سنيف  رف���ع  ب��ه��دف  ال���دائ���رة 
7 جنوم  العاملي  النجوم  املتعاملني وفق نظام ت�سنيف 

�سيدفع نحو مزيد من �سعادة املتعاملني مع املركز .

•• دبي-وام:

ل�ستقبال  الكاملة  جاهزيتها  عن  دب��ي  جمارك  اأعلنت 
الأ�سقاء اخلليجيني القادمني عرب منفذ حتا احلدودي 
ان�سجاماً مع توجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 
للهوية  الحت����ادي����ة  وال��ه��ي��ئ��ة  وال�����ك�����وارث  والأزم���������ات 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ع  بالتن�سيق  واجلن�سية 
الدويل عن بدء التنقل عرب املنافذ الربية على م�ستوى 
اإعفاء مواطني �سلطنة عمان ال�سقيقة من  الدولة مع 
امل��ن��اف��ذ الربية  ل��ل��دخ��ول م��ن  امل�سبقة  امل��واف��ق��ة  ���س��رط 

للدولة.
اجلمركية  امل��راك��ز  اإدارة  مدير  الر�سيد  حميد  واأع��ل��ن 
ال��ربي��ة ع��ن ا���س��ت��ع��داد م��رك��ز ج��م��ارك ح��ت��ا ل�ستئناف 
ح���رك���ة ال��ت��ن��ق��ل وا���س��ت��ق��ب��ال م��واط��ن��ي ���س��ل��ط��ن��ة عمان 
ال�سقيقة والأخوة اخلليجيني القادمني عرب ال�سلطنة 
اح��رتازي��ة ووق��ائ��ي��ة ل�سمان �سامة  اإج�����راءات  و���س��ط 
الزوار واملفت�سني وحمايتهم من انت�سار فريو�س كرونا 
�سيتم توفري  اأن��ه  م��وؤك��داً   ..”19 – “كوفيد  امل�ستجد 
اأق�سى درجات الن�سيابية للقادمني وت�سهيل الإجراءات 
عرب زيادة عدد املفت�سني حيث �سيتواجد 87 مفت�سا على 
مدار ال�ساعة بالإ�سافة اإىل اأجهزة الفح�س امل�ساندة .. 
م�سرياً اإىل اأن املركز يقوم بدور كبري يف ت�سهيل احلركة 
التجارية وحركة امل�سافرين بني دولة الإمارات العربية 

توزع التجارة 
ح�سب و�سيلة النقل

و وفقا للدرا�سة، فاإن %42.3 من 
النفطية  غ��ري  اخلارجية  التجارة 
الأ�سهر  خ���ال  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
مت   2020 م��ن  الأوىل  ال��ث��م��ان��ي��ة 
 37.8% نحو  ج��وا، مقابل  نقلها 
نقلها  البحري، و%20 مت  للنقل 
اأم��ا ال�����س��ادرات غري النفطية  ب��را. 
منها  املنقول  ن�سبة  فبلغت  للدولة 
�سلعها  اأه���م  وم��ن   ،46.1% ج��وا 
ال���ذه���ب والأمل����ا�����س وامل���ج���وه���رات، 
النقل  و������س�����ائ�����ل  ح���م���ل���ت  ف���ي���م���ا 
ال�سادرات  من   36.9% البحري 
الإم����ارات����ي����ة غ����ري ال��ن��ف��ط��ي��ة اإىل 
اأ�سواق العامل، واأهم �سلعها اللدائن 
وال�سلب  واحل����دي����د  والأمل����ن����ي����وم 
 17.1% والنحا�س، فيما مت نقل 
م���ن ����س���ادرات ال���دول���ة ب����را، واأه���م 
واحلديد  النحا�س  منتجات  �سلعها 
والآلت والأنابيب وبع�س املنتجات 

الغذائية واأجهزة الهاتف.
ال��������واردات، و�سلت  ���س��ع��ي��د  وع��ل��ى 
ال���دول���ة  واردات  م����ن   40.8%
بحرا،  و40.8%  اجل�������و،  ع����رب 
توزعت  ح��ني  يف  ب���را.  و18.4% 
على  الت�سدير  اإع���ادة  نقل  و�سائل 
بحرا   32.2% ج����وا   42.9%

و%24.9 برا.

�سيرتيد ال�سرق الأو�سط للقطاع البحري ينطلق افرتا�سيا دي�سمرب املقبل

•• دبي-وام:

�سيرتيد  ومعر�س  موؤمتر  ينطلق 
البحري  للقطاع  الأو���س��ط  ال�سرق 
 16 اإىل   14 م�����ن  ال�����ف�����رتة  يف 
دي�سمرب املقبل بحلته الفرتا�سية 
العام  امل��ب��ا���س��رة  حلته  جتمع  فيما 
واملعنيني  اخل��رباء   2021 القادم 
حدث  اأول  ل��ي��ك��ون  ل���وج���ه  وج���ًه���ا 
موجه  اإق��ل��ي��م��ي  ح�����س��ور  ذي  دويل 
ل����دع����م ال�������س���ن���اع���ة ال���ب���ح���ري���ة يف 
م�سكًا  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة 
قطاعات  تلتقي  كي  كبرية  فر�سة 
ملناق�سة  كافة  البحرية  ال�سناعة 
خمتلف الق�سايا الهامة لل�سناعة 
واأف�سل ال�سبل والو�سائل ل�ستعادة 
وت���ط���وي���ر  ال����ق����ط����اع  ال����ت����ع����ايف يف 
والأع���م���ال يف مرحلة ما  ال��ف��ر���س 

بعد كوفيد-19.
املوؤمتر  ه���ذا  منظمو  ق���رار  وج���اء 
وعدم  منه  افرتا�سية  دورة  بعقد 
ت��اأج��ي��ل��ه وت��ف��وي��ت ال��ف��ر���س��ة على 
اأجل  البحرية من  الأع��م��ال  قطاع 
دعم ال�سناعة البحرية وم�ساعدتها 
ملوا�سلة  ر�سم خريطة طريق  على 
الأعمال وتنميتها يف ظل ا�ستمرار 
الرائدة  امل��ك��ان��ة  لتكري�س  ال���وب���اء 
ال�سرق  �سيرتيد  ومعر�س  ملوؤمتر 
الذي  ال��ب��ح��ري  للقطاع  الأو����س���ط 
التجمع  طويلة  �سنوات  ع��رب  مثل 

الأكادميية  ل���دى  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�سارقة  ف����رع  ال��ب��ح��ري  وال��ن��ق��ل 
ملوؤمتر  الف��رتا���س��ي��ة  الن�سخة  اأن 
ومعر�س �سيرتيد ال�سرق الأو�سط 
النموذج  �ست�سكل  البحري  للقطاع 
القيا�سي الذي �سيقتفي اأثره باقي 
الفرتا�سية  البحرية  الفعاليات 
التي �سيتم تنظيمها لحقاً و�سيقود 
الفرتا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ق���ط���اع 
فاأهم  ال��ب��ح��ري.  للقطاع  امل��وج��ه��ة 
الفرتا�سية  امل��ن�����س��ة  ت���وف���ره  م���ا 
ح�سور  ميزة  للم�ساركني  للحدث 
احلوارية  للجل�سات  املبا�سر  البث 
امل�ساركني  م��ع  والتفاعل  املتنوعة 
وتوجيه الأ�سئلة اإ�سافة اإىل اإمكان 
تلك  م��ن  م�سجلة  ن�سخة  ح�����س��ور 
ر�سائل  واإر����س���ال  لح��ق��اً  اجلل�سات 
للم�ساركني فيها والتوا�سل معهم 
املن�سة  �ستوفر  كما  مبا�سر  ب�سكل 
اأ�سماء  ع���ن  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  ال���ق���درة 
اجتماع  طلب  وتوجيه  امل�ساركني 
ل��ب��ح��ث تطوير  اف��رتا���س��ي م��ع��ه��م 
وال�ستثمارية  التجارية  الفر�س 
م��ا مي��ث��ل ف��ر���س��ة ج��دي��دة مل تكن 
التقليدية  ال���ن�������س���خ  يف  م���ت���اح���ة 
فيها  ي��ت��ع��ذر  ك���ان  وال��ت��ي  ال�سابقة 
املعنيني  الأ�سخا�س  مع  التوا�سل 
ب�����س��ب��ب ازدح������ام ج�����دول الأع���م���ال 

واملواعيد للعديد منهم.

ومعر�س �سيرتيد ال�سرق الأو�سط 
الأ�سخم  البحري احلدث  للقطاع 
البحرية  الفعاليات  كافة  بني  من 
وا�ست�سافة  ب�����س��م��ول��ي��ت��ه  ومي���ت���از 
اأك����رب ط��ي��ف م��ن ���س��رك��ات القطاع 
البحري مبختلف اأن�سطتها ابتداء 
من قطاع املوانئ و�سركات ال�سحن 
واخلطوط املاحية الكربى مروراً 
واخلدمات  ال�سفن  اإدارة  ب�سركات 
الت�سنيف  وه����ي����ئ����ات  ال���ب���ح���ري���ة 
املحلية والدولية وانتهاء ب�سركات 
النزهة  وق���وارب  اليخوت  �سناعة 
البحرية..معترباً  وال��ري��ا���س��ات 
م���اري���ت���ام  ����س���ي���رتي���د  م����وؤمت����ر  اأن 
و�سفه  الأو�����س����ط مي��ك��ن  ال�������س���رق 
ب���اأن���ه امل��ن�����س��ة الأك�����رب ال��ت��ي تعقد 
اأطراف  لكافة  وت�سمح  �سنتني  كل 
العاقات  وبناء  باحلوار  ال�سناعة 
فيما  ال��ت��ع��اون  ف��ر���س  وا�ستك�ساف 
اإطاق  ي�سهد  ال��ع��ام،  وه���ذا  بينها 
م���ن هذا  اف��رتا���س��ي��ة  ن�����س��خ��ة  اأول 

احلدث البحري الرئي�س.
يو�سف  اأح����م����د  ال����دك����ت����ور  وق�������ال 
البحري  النقل  كلية  عميد  ن��ائ��ب 

ب�سكل  العمل  البحري  القطاع  يف 
الراهنة  متوحد وحتليل الظروف 
القطاع  ي�سهدها  التي  وامل�ستجدة 
البحري والبحث عن �سبل اخلروج 
من الأزمة واإعادة النتعا�س والنمو 
يف  ن�ستمر  كي  البحرية  لل�سناعة 
على  واملجتمعات  ال���دول  م�ساعدة 
تخطي الأزمة..موؤكدة على اأهمية 
من  الفرتا�سية  الن�سخة  اإط��اق 
ال��و���س��ع احلايل  ه���ذا احل���دث لأن 
ل ي�سمح بخ�سارة الوقت والنتظار 
لنتمكن  ال���ظ���روف  تتح�سن  ح��ت��ى 
من تنظيم موؤمتر تقليدي، يجمع 
القرار يف  الكبار و�سناع  الاعبني 
منظمي  بقرار  ال�سناعة..م�سيدة 
الأو�سط  ال�سرق  �سيرتيد  موؤمتر 
ل��ل��ق��ط��اع ال���ب���ح���ري ب���دخ���ول هذه 
وتقدمي  الف��رتا���س��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
من�������وذج ج����دي����د ي����ع����زز م�����ن دع���م 
القطاع البحري والقت�ساد الأزرق 

يف املنطقة ب�سكل عام.
ق����ال ك��ري�����س هاميان  م���ن ج��ه��ت��ه 
�سيرتيد  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
اأن����ه م��ن��ذ ان��ط��اق��ت��ه ي��ع��د موؤمتر 

البحرية  الأع��م��ال  لقطاع  الأك���رب 
حيث  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف 
ميتاز احلدث ب�سموليته وم�ساركة 
البحرية  ال�سناعة  اأط���راف  ك��اف��ة 

فيه.
اآل  ح�سة  املهند�سة  �سعادة  وقالت 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  م��ال��ك 
النقل البحري يف الهيئة الحتادية 
اأن  والبحرية  الربية  للموا�سات 
ال�سناعة البحرية وقطاع ال�سحن 
الأكرب  ال���دور  ك��ان لهما  ال��ب��ح��ري 
مواجهة  على  ال��ع��امل  م�ساعدة  يف 
تاأمني  م���ن خ����ال  الأزم�������ة  ت��ل��ك 
الغذاء  م��ن  احل��ي��وي��ة  الإم�������دادات 
دفع  ما  ال�سرورية  الطبية  وامل��واد 
البحرية  للمنظمة  ال��ع��ام  الأم���ني 
ال���دول���ي���ة ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��اع��ت��ب��ار /
الطواقم  م���ن  الأزرق/  اجل��ي�����س 
املوظفني  ف��ئ��ات  ���س��م��ن  ال��ب��ح��ري��ة 
الظروف  ه���ذه  يف  الأول���وي���ة  ذوي 
مت���اًم���ا ك��م��ا ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل م���ع /

الطواقم  م��ن  الأب��ي�����س/  اجل��ي�����س 
الطبية.

اجلميع  ع��ل��ى  م��ال��ك  اآل  و����س���ددت 

منو  قفزات  ت�سهد  الإمــاراتــيــة  ال�سادرات  الــزيــودي: 
مهمة.. ونتائج التجارة اخلارجية للدولة تعك�س الثقة 
العاملية الأ�سواق  يف  الإمــارات  بها  تتمتع  التي  العالية 

دخلت  للدولة  النفطية  غري  التجارة  طــوق:  ابــن 
دور  لتعزيز  جهودنا  و�سنوا�سل  التعايف..  مرحلة 
العاملية التجارة  تنمية  يف  موؤثر  كالعب  الإمــارات 

جمارك دبي تعلن جاهزيتها الكاملة ل�ستقبال الأ�سقاء عرب منفذ حتا

 4.1 مليار درهم فائ�س احل�ساب التجاري 
لالإمارات مع الدول العربية خالل 6 اأ�سهر

•• اأبوظبي- وام: 

و�سلت قيمة الفائ�س يف احل�ساب التجاري لاإمارات مع الدول العربية 4.1 مليار درهم تقريبا 
 خال الن�سف الأول من العام 2020 وذلك وفقا لاأرقام ال�سادرة عن املركز الحتادي للتناف�سية 
العربية  ال��دول  مع  التجاري  ح�سابها  يف  للفائ�س  ال��دول��ة  حتقيق  ا�ستمرار  ويعك�س   والح�ساء.  
حمافظتها على  مكانتها كمركز جتاري يف املنطقة العربية وال�سرق الأو�سط ب�سكل عام، كما يوؤ�سر 
ذلك على قدرة  قطاعاتها على موا�سلة الن�ساط رغم التباطوؤ الذي �سهدته اقت�ساديات العامل يف 
بلوغ  التجاري جاء نتيجة  املتحقق يف احل�ساب  الفائ�س  اأن  املا�سية.  وتظهر الح�سائيات  الأ�سهر 
اخلليج  ل��دول  التعاون  دول جمل�س  /�ساملة  العربية  ال��دول  اإىل  الإم���ارات  قيمة  �سادرت  اإجمايل 
العربية/ نحو   39.141 مليار درهم خال الفرتة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام 2020 

مقابل واردات  بقيمة 34.988 مليار درهم يف فرتة الر�سد ذاتها . 



االثنني   16  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13089  
Monday   16  November   2020   -  Issue No   13089

191917

املال والأعمال

ما  اأي  م��ت��ج��ددا  ائتمانيا  �سمانا 
درهم  م��ل��ي��ار  ل�4  ت���اأم���ني  ي���ع���ادل 
�سادرات غري نفطية اإىل  اأكرث من 
70 دولة يف الع�سرة اأ�سهر الأوىل 
بذلك  م�ساهمة   2020 ع��ام  من 
ال��ت��ن��وي��ع  القت�سادي  ت�����س��ري��ع  يف 
غري النفطي بالدولة.  من جانبه 
اأعرب ما�سيمو فال�سيوين الرئي�س 
التنفيذي ل�سركة الحتاد لئتمان 
ب��ال��ن��ي��اب��ة ع���ن  فريق  ال�������س���ادرات 
لئتمان  الحت�������اد  ����س���رك���ة  ع���م���ل 
ال�������س���ادرات.. ع��ن خ��ال�����س �سكره 
بدولة  الر�سيدة  للقيادة  وامتنانه 
اإدارة  جمل�س  ولأع�ساء   الإمارات 
�سركة الحتاد لئتمان ال�سادرات 
والذي  ال��احم��دود  دعمهم  على 

ح�سول  يف  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل   �ساهم 
ال�����س��رك��ة ع��ل��ى ه���ذا ال��ت�����س��ن��ي��ف..
معربا عن �سعادته كونهم �سريك 
يف  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن   للم�سدرين 
والو�سول  النمو  نحو  م�سريتهم 
تعزيز  ويف  الدولية  الأ���س��واق  اإىل 
وت�سهيل  ال���ن���ق���دي���ة   �سيولتهم 
ح�������س���ول���ه���م ع����ل����ى ال����ت����م����وي����ل.  
للت�سنيف  فيت�س  ل��وك��ال��ة  ووف��ق��ا 
الئ���ت���م���اين، ي��ب��ل��غ اإج���م���ايل راأ����س 
امل��ال امل��دف��وع يف الحت���اد لئتمان 
درهم  م��ل��ي��ون   250  ال�سادرات 
 750 بقيمة  اإ����س���ايف  ال���ت���زام  م��ع 
امل�ساهمني  قبل  دره��م من  مليون 
اأن  فيت�س  اأ�سارت  كما  يف  ال�سركة. 
“عالية  تعد  ال�سركة  ا�ستثمارات 

لئ��ت��م��ان ال�������س���ادرات ب��دع��م منو 
وتعزيز  ال�������س���رك���ات  الإم����ارات����ي����ة 
العاملي  ال�سعيد  على  تناف�سيتها 
من خال حمايتها ومنحها الثقة 
الدولية  يف  الأ�سواق  العمل  عند 
ت�سريع  يف  امل�����س��اه��م��ة  وب���ال���ت���ايل 
التنويع القت�سادي غري النفطي 

بالدولة.    
يعك�س  الت�سنيف  هذا  اإن  واأ�ساف 
اأهمية الدور الذي تقوم به �سركة 
الحت�����اد لئ��ت��م��ان ال�������س���ادرات يف 
 دعم التنويع القت�سادي الوطني 
تاأ�س�ست  ح��ي��ث  الإم������ارات  ل��دول��ة 
ال�������س���رك���ة ل���ت���ع���زي���ز ال���������س����ادرات 
النفطية وحماية  الإماراتية  غري 
املحليني  وامل�ستثمرين  امل�سدرين 

•• دبي-وام: 

اأ����س���اد م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين بن 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
اخل��ارج��ي��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
لئتمان  الحت������اد  اإدارة  �سركة 
ال�سركة  ب���ج���ه���ود  ال�����������س�����ادرات.. 
واإجنازها املتمثل يف ح�سولها على 
للتاأمني  امل��ال��ي��ة  ت�سنيف  للقوة 
وال������ق������درة الئ���ت���م���ان���ي���ة ب���درج���ة 
نظرة  م��ع  جدا”  “قوي   - AA 
وكالة  م��ن  م�����س��ت��ق��رة  م�ستقبلية 
الئ���ت���م���اين،  ل��ل��ت�����س��ن��ي��ف   فيت�س 

لل�سنة الثانية على التوايل. 
الت�سنيف  ه��ذا  اإن  معاليه  وق���ال 
ي����وؤك����د ال�����ت�����زام ����س���رك���ة الحت������اد 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة و�سد  امل���خ���اط���ر  م���ن 
قبل  م���ن  ع����دم  ال�سداد  خم���اط���ر 
امل�سرتي اإىل جانب دعم ال�سركات 
مناق�سات  يف  للدخول  الإماراتية 

و�سفقات جتارية  دولية. 
وه���ن���اأ م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين بن 
اأح���م���د ال���زي���ودي ���س��رك��ة الحت���اد 
لئ���ت���م���ان ال���������س����ادرات ع���ل���ى هذا 
الإجناز لفتا  اىل اأن هذا الت�سنيف 
الت�سنيفات  اأق���������وى  م�����ن  ي���ع���د 
اأن حت�سل  التي ميكن  الئتمانية 
لي�س  م��وؤ���س�����س��ة  مالية  اأي  عليها 
فقط يف دول���ة الإم�����ارات ب��ل على 
م�ستوى املنطقة باأكملها.. معتربا 
يعك�س  حر�س  الت�سنيف  ه��ذا  اأن 
ال�سركات  منو  دع��م  على  ال�سركة 

الإماراتية وتناف�سيتها يف الأ�سواق 
ال���ذي ي�ساهم  يف  ال��دول��ي��ة الأم����ر 
غري  القت�سادي  التنويع  ت�سريع 
روؤية  م��ع  يتما�سى  مب��ا  ال��ن��ف��ط��ي 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل��ل��دول��ة. كما 
ال�سركة  ���س��ع��ي  ي��وؤك��د  الت�سنيف 
اأجل  من  والبتكار  التطوير  نحو 
ت��ر���س��ي��خ م��ك��ان��ة دول�����ة الإم�������ارات 
للتجارة  ع���امل���ي���ا  رائ��������دا  م����رك����زا 

والأعمال. 
وح���������س����ل����ت الحت������������اد لئ����ت����م����ان 
الت�سنيف  ه���ذا  ع��ل��ى  ال�������س���ادرات 
ن��ظ��را ل���ل���دور امل��ه��م ال����ذي تلعبه 
ت���ع���زي���ز  ������س�����ادرات الإم���������ارات  يف 
غ��������ري ال����ن����ف����ط����ي����ة وجت�����ارت�����ه�����ا 
القطاعات  وتطوير  وا�ستثماراتها 

مع  مب��ا  يتما�سى  ال�سرتاتيجية 
الأج�����ن�����دة الق���ت�������س���ادي���ة ل���روؤي���ة 
تعتقد  ك��م��ا   .2021 الإم��������ارات 
اأن ملكية الحت��اد لئتمان  فيت�س 
دولة  حكومة  قبل  من   ال�سادرات 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اإىل 
على  احل�����س��ول  احتمالية  ج��ان��ب 
دعم  اإ�سايف اإذا لزم الأمر ي�سكان 

دعما للت�سنيفات. 
الحت�����اد  اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى 
عامها  يف  ال���������س����ادرات  لئ���ت���م���ان 
فاإنها  تاأ�سي�سها  من  فقط  الثالث 
كبري  ب�سكل  يف  امل�ساهمة  جنحت 
دعم  ويف  ال��ت��وظ��ي��ف  م���ع���دلت  يف 
الإم��ارات��ي. وقد قدمت  القت�ساد 
األ���ف و 700  اأك���رث  من  ال�����س��رك��ة 

ب�سكل  و”خم�س�سة  ال�سيولة” 
تخ�سي�س  مت  ح�سيف”  حيث 
اأ�سولها امل�ستثمرة يف ودائع ثابتة 
دولة  يف  خمتلفة  ب��ن��وك  خلم�سة 
ويف  امل��ت��ح��دة  الإم�������ارات  العربية 
 ” AA “ فئة  يف  م�سنفة  �سندات 

 .” AAA “ و

الحتاد لئتمان ال�سادرات حت�سل على ت�سنيف ائتماين بدرجة  AA - مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة من  وكالة »فيت�س«

جناح بنك دبي الإ�سالمي بت�سعري اإ�سدار �سكوك بقيمة مليار دولر

اينوك لينك تعزز الكفاءة الت�سغيلية ملجموعة تران�سجارد عرب تزويد اأ�سطول مركباتها بالوقود ليال
التايل  ال��ي��وم  يف  م��ه��ام��ه  لتنفيذ  الأ���س��ط��ول  ج��اه��زي��ة  ل�سمان 
وهنالك خطط لزيادة عدد املركبات التي يتم تزويدها بالوقود 
يف امل�ستقبل القريب. وقال �سعادة �سيف حميد الفا�سي الرئي�س 
’اينوك  اأع��م��ال  من���وذج  لنا  “يتيح  اي��ن��وك  ملجموعة  التنفيذي 
لينك‘ القدرة على رفد �سركائنا من خمتلف قطاعات الأعمال 
بحلول مبتكرة للتزّود بالوقود ت�سهم يف تطوير اأعمالهم وتعزيز 

كفاءتهم الت�سغيلية.
’اينوك  بها  تتمتع  التي  املتكاملة  الرقمية  املن�سة  خ��ال  وم��ن 
لتقدمي  ق��دم��اً  نتطلع  امل��رك��ب��ات  اإىل  ال��وق��ود  لإي�����س��ال  لينك‘ 
املوثوقة والآمنة  بالوقود  التزّود  جمموعة �ساملة من خدمات 
تو�سيع  وي�سعدنا  ’تران�سجارد‘  اأ�سطول مركبات  اإىل  والي�سرية 
خال  ب��ال��وق��ود  مركباتها  وت��زوي��د  للمجموعة  دع��م��ن��ا  ن��ط��اق 

فرتة الليل لتكون دائماً على اأهبة ال�ستعداد لأداء املهام بكفاءة 
التنفيذي ملجموعة  املدير  عالية.” من جانبه قال جريج وارد 
وفق  واملهام  العمليات  تنفيذ  على  بقدرتنا  “نفخر  تران�سجارد 
لينك‘  ’اينوك  اأن  ول���س��ك  والأم����ان.  ال��ك��ف��اءة  م�ستويات  اأرق���ى 
مّكنتنا من تعزيز قدراتنا الت�سغيلية عرب تزويد كامل اأ�سطول 
بلوحة  لينك‘  ’اينوك  تتمتع من�سة  اإذ  ليًا  بالوقود  مركباتنا 
مركباتنا  ا�ستهاك  اأمن���اط  فهم  على  ت�ساعدنا  �ساملة  حتكم 
ل��ل��وق��ود م���ن خ���ال ت��ب��ي��ان ا���س��ت��ه��اك ك���ل م��رك��ب��ة ي��وم��ي��اً كما 
املركبات  امل�سافة املقطوعة يف ر�سد  الإب��اغ عن  ي�ساعدنا نظام 
التي تنخف�س فيها كفاءة ا�ستهاك الوقود لعدد الكيلومرتات 
اخلطوات  يف  للتفكري  وت��دف��ع��ن��ا  وق����ود  ل��رت  ك��ل  يف  امل��ق��ط��وع��ة 

الواجب اتخاذها لتح�سني كفاءة اأدائها.«

•• دبي-وام:

لتو�سيل  ال�ساملة  الرقمية  املن�سة  لينك”  “اينوك  ك�سفت 
وقود املركبات التابعة ملجموعة اينوك عن تو�سيع نطاق دعمها 
ملجموعة “تران�سجارد” عرب تزويد اأ�سطول مركباتها بالوقود 
واأبوظبي  دبي  اإمارتي  كٍل من  وذل��ك يف  امل�سائية  الفرتة  خال 
عن  لاأ�سطول  الت�سغيلية  الكفاءة  تعزيز  اإىل  تهدف  خطوة  يف 

طريق احلد من الوقت املهدر يف تعبئة الوقود.
املركبات  ت��زوي��د  يف  ح��اف��ل  ب�سجل  لينك”  “اينوك  وحت��ظ��ى 
يف  والتمّيز  ال�سامة  معايري  اأعلى  وفق  اجل��ودة  عايل  بالوقود 
خدمة العماء. و�ستعمل املن�سة على تزويد املئات من مركبات 
“تران�سجارد” بالوقود من ال�ساعة 10 م�ساًء وحتى 2 �سباحاً 

•• دبي-الفجر:  

خلدمات  العاملية  اجلمعية  ك�سفت 
قطاع  يف  وال���ت�������س���وي���ق  امل���ب���ي���ع���ات 
ال�����س��ي��اف��ة يف ال�������س���رق الأو�����س����ط 
م���وع���د  ع������ن   ،) HSMAI (  
الفتتاحي  م���وؤمت���ره���ا  ان���ط���اق 
قطاع  اإي������رادات  لتنمية  ال�����س��ن��وي 
يف  وال���ف���ن���ادق   2020  ال�����س��ي��اف��ة 
 ROC 2020 ( الأو�سط  ال�سرق 
القادم،  ال�سهر  يف   ) HYBRID
وذلك بتاريخ يوم الأحد 6  دي�سمرب 
املوؤمترات  ق��اع��ة  ���س��م��ن   2020
دبي  اإن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال  ف���ن���دق  يف 
املوؤمتر   وينعقد  �سيتي،  ف�ستيفال 
ات�سال،  ع��ل��ى  ال��ب��ق��اء  ���س��ع��ار   حتت 
وال��ب��ق��اء ع��ل��ى ع��ل��م، وال��ب��ق��اء على 

�سلة.  
لتنمية  ال�سنوي  امل��وؤمت��ر  وينعقد 
ال�سيافة  ق���ط���اع  يف  الإي�����������رادات 
 ROC 2020 ( وال�������ف�������ن�������ادق 
ظل  يف  يف  دب������ي   ) HYBRID
يواجهها  التي  ال�سعبة  التحديات 

بالأمان  ال������زوار  و���س��م��ان  �سعور 
تقدمه  ما  بكل  ا�ستمتاعهم  اأث��ن��اء 
ال�ستجابة  وب���ف�������س���ل  امل����دي����ن����ة، 
دول��ة  الإمارات  قيادة  من  الفّعالة 
الت�سدي  يف  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
)كوفيد-19(،  ك��ورون��ا  جلائحة 
مت��ك��ّن��ا م���ن ا���س��ت��ئ��ن��اف امل���وؤمت���رات 
غ��رار موؤمترنا هذا   احليوية على 
ال��ذي �سوف ي�ساهم يف دفع عجلة 
ال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي يف الإم�����ارات 
 وكافة اأنحاء املنطقة، ول �سك باأنه 
�سوف يكون مل�ساركة احل�سور دوراً 
اأدائ���ن���ا  ال�سياحي  ت��ع��زي��ز  يف  ه��ام��اً 
اإحيائه  اإع�����ادة  اإىل  ن�����س��ع��ى  ال����ذي 
منذ ا�ستئناف ال�سياحة الدولية يف 
اإىل  وذل��ك  و�سوًل  املا�سي،  يوليو 
املطلوب لانتقال  الزخم  اكت�ساب 

بقوة اإىل عام 2021”.  
ب���وب  ق������ال  م���ت�������س���ل،  ����س���ي���اق  ويف 
ج����ي����ل����ربت، ال����رئ����ي���������س وامل�����دي�����ر 
العاملية  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
يف  امل��ب��ي��ع��ات  والت�سويق  خل��دم��ات 
قطاع ال�سيافة يف ال�سرق الأو�سط 

العامل، وذلك بهدف اإحياء اأن�سطة 
واإع���ادة  التوا�سل  ال�سيافة  قطاع 
وملناق�سة  اخل�����������ربات،  وت������ب������ادل 
التي  والإجن�������������ازات  ال���ت���ح���دي���ات 
ي�سهدها قطاع ال�سيافة والفنادق 
يف  وي�������س���ارك  احل�������ايل،  يف  وقتنا 
املوؤمتر كبار امل�سوؤولني يف قطاعي 
املنطقة،  يف  وال��ف��ن��ادق  ال�����س��ي��اح��ة 
وعلى  راأ�سهم م�سوؤولني من دائرة 
التجاري  وال��ت�����س��وي��ق  ال�����س��ي��اح��ة 
يف  ال�سياحة  وزارة  وم���ن  دب���ي،  يف 
ومن  ال�سعودية،  اململكة  العربية 
اإنرتكونتيننتال  فنادق  جمموعة 
وجمموعة فنادق اآكور، وجمموعة 
فنادق  وجم��م��وع��ة  ف��ن��ادق  جمريا 
����س���ان���غ���ري���ا، وغ����ريه����ا م����ن اأه����م 
العاملية  وامل���وؤ����س�������س���ات  ال�����س��رك��ات 
ال�سياحة  يف  قطاعي  املتخ�س�سة 

والفنادق.  
بدعم  امل������وؤمت������ر  وي���ح���ظ���ى  ه������ذا 
ال�سياحي  للت�سويق  دب��ي  موؤ�س�سة 
ع�سام  يلقي  و���س��وف  وال��ت��ج��اري، 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  ك��اظ��م،  املدير 

دبي للت�سويق ال�سياحي والتجاري 
الكلمة الفتتاحية يف املوؤمتر. 

وح������ول اإط�������اق اأع����م����ال امل���وؤمت���ر 
ال�سهر القادم، �سّرح ع�سام كاظم، 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة دبي 
والتجاري:  ال�سياحي   للت�سويق 
“لقد اأظ��ه��ر ق��ط��اع ال�����س��ي��اف��ة يف 
دبي ق��درة كبرية على ال�سمود يف 
2020، وكان  ع��ام  وج��ه  حتديات 
ارتقت  التي  القطاعات  اأحد  ا  اأي�سً
ال�سياحة  اإن���ع���ا����س  م�����س��ت��وى  اإىل 

فخورون  “نحن   :) HSMAI (
دب�����ي  ملوؤمتر  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة  ج������ًدا 
 ) ROC 2020 HYBRID (
�سمن   2020 ل��ع��ام  الف��ت��ت��اح��ي 
ويف  وافرتا�سية،  واقعية  حا�سنة 
ي�����س��ع��ن��ي �سوى  امل��ن��ا���س��ب��ة ل   ه����ذه 
الإع����راب ع��ن ���س��رورن��ا ل��دع��م هذا 
القطاع من خال عقد هذا املوؤمتر 
بعد  مرور عام غري م�سبوق ومليء 

بالتحديات”. 
يتمكن  “�سوف  ب�����وب:  واأ�����س����اف 
وال�سياحة  ال�سيافة  خ��رباء  كبار 
و����س���رك���اء ق���ط���اع ال�����س��ي��اف��ة من 
اأو  ���س��خ�����س��ًي��ا  ح�������س���ور  امل�����وؤمت�����ر 
افرتا�سًيا عن بعد، و�سيوفر موقع 
اإنرتكونتيننتال  فندق  يف  املوؤمتر 
 220 ل����  ف�����س��ت��ي��ف��ال  �سيتي  دب����ي 
اإج�����راءات ال�سحة  م�����س��ارًك��ا ك��اف��ة 
الجتماعي،  والتباعد  وال�سامة 
عن  يتمكن  احل�سور  �سوف  وكما 
املوؤمتر  جمريات  متابعة  من  بعد 

من مواقعهم حول العامل”.  
و�سوف ي�ستعر�س املوؤمتر حمتوًى 

�سمعًيا ب�سرًيا حديًثا من �ساأنه اأن 
ي�سيف ديناميكية لقطاع  ال�سيافة 
الفرتا�سي  ال��ت��ف��اع��ل  خ���ال  م��ن 
التكنولوجيا  قطاع  �سيقود  ال��ذي 
برعاية  وذل��������ك  امل�������س���ت���ق���ب���ل،  يف 
بالتكنولوجيا  خ���ب���رية   �سركات 
و   eClipseو   Cvent  م��ث��ل

 . Maze FX
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت م��ن��ى ف���رج، 
العاملية  للجمعية  الإداري��ة  املديرة 
خل��دم��ات امل��ب��ي��ع��ات وال��ت�����س��وي��ق يف 
قطاع  ال�سيافة يف ال�سرق الأو�سط 
ممتنون  “نحن   :) HSMAI (
امل��ت��ح��دث��ني واجلهات  ل��ك��اف��ة  ح��ًق��ا 
ال����راع����ي����ة  ل����ل����م����وؤمت����ر، وال����ذي����ن 
مب�ساركتهم �سوف مينحون قطاع 
العودة  فر�سة  والفنادق  ال�سيافة 
املتخ�س�سة  اأج��واء  املوؤمترات  اإىل 
خ��ال ه��ذه الأوق���ات ال�سعبة، ول 
بد يل اإل اأن اأ�سري باأن هذا املوؤمتر 
اأهم  جت��م��ع  ت���ع���اون  ي�����س��ك��ل  ثمرة 
والفندقية  ال�سياحية  ال��ع��ام��ات 

حتت �سقف واحد يف دبي”.   

املُ��درج يف  اأبوظبي  الول  كابيتال، وبنك  الوطني  دبي  الإم��ارات  و�سركة 
�سوق اأبوظبي لاأوراق املالية، وبنك ات�س اإ�س بي �سي، وم�سرف ال�سارقة 
للعمل  ت�سارترد  �ستاندرد  وبنك  اأبوظبي،  بور�سة  يف  املُ��درج   الإ�سامي 
الإكتتاب  �سجل  وم��دراء  امل�سرتكني  الإ���س��دار  الرئي�سيني  م��دراء  ب�سفة 

امل�سرتكني لهذا الإ�سدار. 
دولر  مليار  بقيمة  �سكوكاً  ف��رتة  منذ  دب��ي  نا�سداك  بور�سة  واأدرج���ت 

اأمريكي من قبل بنك دبي  الإ�سامي. 
الإ�سامي  دبي  بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  �سلوان،  عدنان  وق��ال 
اإغاق  نتج عنها  والتي  امل�ستقرة  العاملية  غري  الأو�ساع  الرغم من  على 
ال�سوق اأمام اإ�سدارات راأ�س املال الهجني لبع�س الوقت فقد  ا�ستطاع بنك 
اإغ��اق �سجل  اأن��ه مت  اإىل  ال�سفقة.. م�سريا  تنفيذ هذه  الإ�سامي  دبي 
 5.7 5.7 مليار دولر ما ميثل تغطية بنحو  الكتتاب بقيمة  جتاوزت 

اأ�سعاف الكتتاب يف هذا الإ�سدار . 

تقديرًا للتميز املوؤ�س�سي يف جمال املوارد الب�سرية وتطوير الكوادر وتنمية الكفاءات
 دافزا حت�سد جائزة دبي الذهبية للتنمية الب�سرية 

•• دبي-الفجر:  

الذهبية  دبي  جائزة  “دافزا”  دبي  مبطار  احل��رة  املنطقة  �سلطة  ح�سدت 
للتنمية الب�سرية، وذلك �سمن  فعاليات حفل توزيع جوائز التميز لقطاع 
الأعمال يف دورتها ال�ساد�سة والع�سرين الذي تنظمه  اقت�سادية دبي، تقديراً 
الب�سرية  امل����وارد  م��ب��ادرات  جم��ال  يف  امل��ب��ذول��ة  واجل��ه��ود  املوؤ�س�سي  للتميز 
 وتطبيق اأف�سل املمار�سات يف تطوير الكوادر وتنمية الكفاءات، حيث ت�سلم 

اجلائزة �سعادة الدكتور  حممد الزرعوين مدير عام ال�سلطة.   
حت�سل  ج��ه��ة  اأول  “دافزا”  وت��ع��ت��رب 

ع��ل��ى ه����ذه اجل����ائ����زة امل���رم���وق���ة بعد 
حجب ملدة خم�س �سنوات عن  خمتلف 
اجلهات امل�ساركة، وخام�س جهة تنال 
بعد  وذل��ك  انطاقتها،  اجلائزة منذ 
اجلائزة  جل��ن��ة  حمكمي  م��ن  تقييم 
امل��دراء واملدراء  التي تتكون من كبار 
ب�سركات  ال���ع���ام���ل���ني  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
وموؤ�س�سات  القطاعني العام واخلا�س 

يف دولة الإمارات.  
بهزاد،  يو�سف  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
تنمية  ل��ق��ط��اع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد 
والإ�سرتاتيجية  ال��ب�����س��ري��ة  امل������وارد 
دبي  ج����ائ����زة  “نعترب   املوؤ�س�سية: 
الذهبية للتنمية الب�سرية واحدة من 

اأية  جهة على م�ستوى الإم��ارة للتميز يف  اأرف��ع الأو�سمة التي قد تتقلدها 
تطوير الكوادر الب�سرية بو�سفها عماد النمو والتطور، وهي  تعك�س اجلهود 
التي بذلتها املنطقة احلرة مبطار دبي على �سعيد طرح الربامج واملبادرات 
امل�ستقبل، مبا  اأجيال  واإع��داد  والقيادات  الكفاءات  تطوير  اإىل  التي  تهدف 
م�ستوى  على  احل��رة  املناطق  اأجن��ح  واح��دة  من  باعتبارها  مكانتها  ُير�سخ 
للعمل يف  ا�ستقطاب  اجل��ه��ات  اأف�سل  ب��ني  وم��ن  وال��ع��امل  واملنطقة  ال��دول��ة 

املواهب املقيمة بالدولة”. 
ال�ستثمار  دب��ي  مب��ط��ار  احل���رة  املنطقة  تاأ�سي�س  منذ  “و�سعنا  واأ���س��اف: 
اخلا�س  منوذجنا  ور�سمنا  اأولوياتنا  ال�سرتاتيجية،  راأ���س  على  الب�سري 
اإطار امل�سوؤولية املوؤ�س�سية الوطنية، مع منح التوطني  ح�سة كبرية من  يف 
جهودنا يف هذا الإطار، ونفخر اليوم باأن %70 من كوادرنا هي من خرية 
القيادية  املنا�سب  %100 يف  اإىل  �سباب  ون�ساء الوطن، وهي ن�سبة ت�سل 
العليا، حيث نوؤمن باأن الكوادر  الوطنية �ستمهد لنا م�سار التميز وال�سدارة 
يف  التميز  موا�سلة  التكرمي  ه��ذا  علينا  “يفر�س  وت��اب��ع:  امل�ستقبل”.    يف 
تعزيز النهج الذي نتبناه، وهو الذي يجمع بني  الثقة يف الكوادر وتطويرها، 
وبني توفري البيئة امل�سجعة واملبادرات التي ت�سعى ل�سمان ولئها  وراحتها 
عامًا  كانت  اأنها  من  الرغم  على  الأم��ث��ل،  بال�سكل  العمل  على  وقدرتها 
هاماً يف جتاوز عدٍد  كبري من موظفينا حاجز الع�سرين عاماً من العطاء 

•• دبي-وام: 

اإ���س��دار �سكوك  ت�سعري  ام�س عن جناحه يف  الإ�سامي  دب��ي  بنك  اأعلن 
دائمة قيا�سية لراأ�س املال  الإ�سايف من امل�ستوى الأول بقيمة مليار دولر 
ن�سره  تو�سيح  - يف  البنك  واأكد  % �سنويا.   مُبعدل ربح ي�سل 4.625 
على املوقع الإلكرتوين ل�سوق دبي املايل - اأن ت�سعري ال�سفقة مت  بتاريخ 
نوفمرب اجلاري عقب الإنتهاء من مكاملة مع امل�ستثمرين العامليني،   14
املوؤ�س�سات  ك��ربى  من   150 من  اأك��رث  اهتمام  اجتذبت  ال�سكوك  حيث 
ال�ستثمارية.  واأُغلق �سجل الكتتاب بقيمة جتاوزت 5.7 مليار دولر، ما 

ميثل ن�سبة تغطية بنحو 5.7 اأ�سعاف  الكتتاب يف هذا الإ�سدار. 
واأ�سدرت ال�سكوك مبوجب برنامج اإ�سدار �سكوك بنك دبي الإ�سامي 
بور�سة  م��ن  ك��ل  يف  اإدراج���ه���ا  ومت  /4/  املحدود،  الأول  امل�����س��ت��وى  م��ن 
يورونك�ست دبلن ونا�سداك دبي.  ومت تفوي�س كل من بنك دبي الإ�سامي، 

دبي ت�ست�سيف املوؤمتر ال�سنوي لتنمية اإيرادات قطاع ال�سيافة والفنادق يف ال�سرق الأو�سط ال�سهر  القادم

والوفاء”.  وحتر�س �سلطة املنطقة 
احلرة مبطار دبي على توفري بيئة 
العمل املتميزة التي ت�سمن التطور 
مبا  للموظفني  واملهني   الوظيفي 
ين�سجم مع قدراتهم وطموحاتهم، 
وذل�����ك م���ن خ����ال ال��رتك��ي��ز على 
التوازن  م��ث��ل  ال��رك��ائ��ز  ع����دٍد  من 
الكفاءات  ودع����م  اجلن�س����ني  ب��ني 
املتخ�س�سة  والك�����وادر  ال�سبابية 
ان�سجاماً  م��واط��ن��ي  ال���دول���ة  م���ن 
امل�ستهدفات احلكومية يف هذا  مع 

الإطار.  

�سراكة طريان الإمارات وفالي �سيف اإير تعزز خيارات ال�سفر يف جنوب اأفريقيا
•• دبي-وام:

اإنرتلين بينهما  “ اتفاقية  اإير  “فاي �سيف  وقعت طريان الإم��ارات مع 
“فاي  اإ�سافية و�سهلة لل�سفر عرب �سبكة  تتيح لعماء الناقلتني خيارات 

�سيف اإير” يف جنوب اأفريقيا.
�سهولة  اإير”  ومبوجب التفاقية �ستوفر طريان الإم��ارات و”فاي �سيف 
ال�سفر بتذكرة واحدة وت�سجيل و�سول الأمتعة يف حمطة واحدة للم�سافرين 
الذين ينتقلون من حمطات طريان الإم��ارات الثاث جوهان�سربغ وكيب 
تاون ودربان اإىل نقاط “فاي �سيف اإير” املحلية يف جنوب اأفريقيا مثل 

بورت اليزابيث و”اإي�ست لندن” وجورج.
يف  اأفريقيا  ملنطقة  التجارية  العمليات  اأول  رئي�س  نائب  عبا�س  بدر  وق��ال 
اأن  اإي��ر ذل��ك  اأن نبداأ �سراكتنا مع ف��اي �سيف  ط��ريان الإم���ارات: ي�سعدنا 
�سبكة الناقلة تعزز تواجدنا يف جنوب اأفريقيا وتوفر عدة خيارات وفر�س 
�سفر جديدة لعمائنا الراغبني يف ال�سفر حملياً ونحن نتطلع اإىل العمل 
مع  رحاتهم  حجز  للعماء  وميكن   . امل�ستقبل  يف  عاقتنا  وتعزيز  معاً 
ال�سفر  وك���الت  خ��ال  م��ن  اأو   emirates.com على  الناقلتني  كلتا 
الفرتا�سية عرب الإنرتنت وكذلك مع وكاء ال�سفر املحليني. من جانبه 
قال كريبي جوردون الرئي�س التنفيذي للت�سويق يف “فاي �سيف اإير” ان 

ال�سراكة مع طريان الإمارات تتيح لعمائهم التنقل ب�سهولة اأكرب. وكانت 
طريان الإمارات قد ا�ستاأنفت عملياتها اإىل كل من جوهان�سربغ وكيب تاون 
يف الأول من اأكتوبر /ترين الأول/ املا�سي واإىل دربان يف 8 اأكتوبر وت�سغل 
تدابري  الناقلة  وتطبق  اأفريقيا  جنوب  اإىل  الأ�سبوع  يف  رحلة   17 حالياً 
�سامة معززة يف جميع نقاط التوا�سل على الأر�س وعلى منت الطائرات 
وتوا�سل طريان الإم��ارات تلبية وحتفيز الطلب من خال ربط العماء 
ع��رب دب��ي م��ع نحو 100 وج��ه��ة ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت��وف��ري م��زي��د م��ن فر�س 
التوا�سل يف جنوب اأفريقيا وخارجها من خال �سراكات مع ناقات حتقق 

القيمة لعمائها مثل “فاي �سيف اإير.

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/6156

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/11/18 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده م�سعل التميمي موتورز للعناية بال�سيارات و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                             الو�سف       �سعر التقييم  

                                                    اأغرا�س مكتبيه           3,690 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بالن�شر 

 5616/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهم/1-  �سركة كيوبك اإنريجي ذ.م.م 2- فيرب جتارة املنتجات ال�سا�سية 

للمعادن غري احلديدية �س.ذ.م.م  - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/احمد ر�سا حممد العطار 

وميثله / يا�سني ابوبكر �سامل احلامد 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)874058( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

ف���ق���د امل�����دع�����و  / اي���ري���ك 
ان�سوا�س بوندينا ، الفلبني   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)9503550EB( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0562289146

فقدان جواز �سفر
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قال لعب مان�س�سرت يونايتد برونو فرنانديز، اإن فريقه رمبا 
ل ميلك املوارد املتاحة لبع�س مناف�سيه يف الدوري الإجنليزي 
املمتاز لكرة القدم، لكن هذا العماق اجلريح ل يزال موؤهل 

معنوياً لإنهاء �سيامه عن التتويج بلقب البطولة.
واآخر مرة فاز فيها يونايتد بلقب الدوري الإجنليزي املمتاز 
كانت يف مو�سم 2012-2013، حتت قيادة مدربه الأ�سبق 
من  للكثري  ذل��ك  بعد  وتعر�س  فريغ�سون  األيك�س  ال�سهري 
املعاناة بينما متكن مناف�سون مثل مان�س�سرت �سيتي وليفربول 
ت�سكياتهم  بف�سل  البطولة  على  الهيمنة  م��ن  ذل��ك  بعد 

القوية.
واحتل يونايتد املركز الثالث بني فرق الدوري الإجنليزي يف 
الإجنليزي  الحتاد  كاأ�س  نهائي  لقبل  و�سعد  املا�سي  املو�سم 

ال��دوري الأوروب���ي، ولعب فرنانديز الذي  ال��دور يف  ولنف�س 
دوراً حمورياً  املا�سي  الثاين  -كانون  يناير  للنادي يف  ان�سم 

يف ذلك.
بالنادي:  اخل��ا���س��ة  بودكا�ست  من�سة  ع��رب  فرنانديز  وق���ال 
يل الفرق الأخ��رى ل تهمني، رمبا يقول البع�س  "بالن�سبة 
اإن ت�سكياتهم الأ�سا�سية اأف�سل منا وبدلئهم اأف�سل منا، اأنا 

ل اأهتم مبا يقال".
مل  فاإنه  يونايتد  مثل  لفريق  "بالن�سبة  فرنانديز:  واأ�ساف 
يتوج بلقب الدوري املمتاز منذ مدة طويلة، مدة طويلة اأكرث 
من الازم ح�سبما اأعتقد، لذا ينبغي على اجلميع.. وبينهم 
جميع الاعبني وجميع اأفراد الطاقم اأن ي�سعوا يف اعتبارهم 
موؤهلون  اأننا  واأعتقد  الفوز  هو  هنا  وجودنا  من  الهدف  اأن 

معنوياً لتحقيق ذلك".
واأردف لعب الو�سط الربتغايل قائًا: "جئت اإىل مان�س�سرت 
يونايتد من اأجل الفوز بالألقاب وهو اأحد اأكرب الأندية على 
تاريخه  ك��ب��رية ط���وال  اإجن����ازات  وق��د حقق  ال��ع��امل  م�ستوى 

الرائع".
وجاءت بداية يونايتد يف املو�سم احلايل خميبة لاآمال وهو 
حالياً يحتل املركز 14 بني فرق البطولة املحلية الع�سرين 
بعد �سبع جولت حقق خالها ثاثة انت�سارات وخ�سر ثاث 

مرات وتعادل مرة واحدة.
يف  يونايتد  �سيلتقي  احلالية  الدولية  العطلة  انتهاء  وبعد 
اجلديد  الوافد  مع  الإجنليزي  ال��دوري  من  املقبلة  اجلولة 

و�ست بروميت�س األبيون ال�سبت القادم.

فرنانديز: يونايتد موؤهل للفوز 
بالدوري الإجنليزي

•• كواالملبور-وام:

اأعلن الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم عن الت�سكيلة املثالية يف م�سابقة 
دوري الأبطال لكرة القدم لعام 2019 بح�سب ت�سويت اجلمهور، 
وبح�سب اإح�سائيات �سركة " اأوبتا" املتخ�س�سة يف التحليل الرقمي 
الت�سكيلة  تلك  الر�سمي  موقعه  على  الحت���اد  ون�سر  للمباريات، 
التي ت�سم لعبني من نادي الوحدة �سمن اأف�سل ت�سكيلة بح�سب 
ت�سويت اجل��م��ه��ور وه��م��ا ال��ظ��ه��ري الأمي����ن حم��م��د ب��رغ�����س لعب 
الوحدة واملنتخب الوطني، ولعب خط الو�سط الربازيلي ليوناردو. 
الإح�سائيات  بح�سب  اختيارها  مت  التي  الت�سكيلة  اقت�سرت  كما 
ال�����س��ادرة ع��ن �سركة اأوب��ت��ا على ال��اع��ب ال��ربازي��ل��ي ل��ي��ون��اردو من 
% من   62 ت�سويت  ن�سبة  على  برغ�س  الإم���ارات. وح�سل  اأندية 

اآراء اجلمهور، متفوقا على مناف�سه الأول حممد ابريك من فريق 
واأكدت  الأ���س��وات،  % م��ن   37 ن�سبة  وال���ذي ح�سل على  ال��ه��ال 
للت�سديدات  حتويله  ومعدل  اأه���داف،   3 �سجل  برغ�س  اأن  الأرق���ام 
%، وهي الن�سبة التي ت�سعه يف املركز الأول   75 ي�سل اإىل ن�سبة 
بني كل املدافعني، واأن ن�سبته اأي�سا يف التدخات ال�سحيحة عالية 
ال��وح��دة قد ت�سدر جمموعته الثانية  ن��ادي  %.  وك��ان   73 وه��ي 
الن�سر  م��ن  خ�سر  فيما  امل��ج��م��وع��ات،  دور  يف  نقطة   13 بر�سيد 
ال�سعودي بنتيجة / 3 / 4 / مبجموع مباراتي الذهاب والإياب يف 
دور ال� 16. وفر�س نادي الهال ال�سعودي الفائز بلقب البطولة 
ح�سوره القوي يف هذه الت�سكيلة املثالية، وذلك من خال تواجد 
اجل��م��اه��ري، يف حني  اخ��ت��ارت��ه��ا  ال��ت��ي  الت�سكيلة  يف  لع��ب��ني  خم�سة 

تواجد ثاثة لعبني من الفريق يف ت�سكيلة اأوبتا.

»الآ�سيوي« يربز اختيار برغ�س وليوناردو من »الوحدة« �سمن الت�سكيلة املثالية لدوري الأبطال

•• ال�شارقة- مليحة -الفجر:

يتخذها  ال��ت��ي  خل��ط��وات��ه  ا�ستكمال 
ح��ال��ي��ا ل��رت���س��ي��خ مت��ك��ن��ه م���ن كافة 
يف  ال���ري���ا����س���ي  ال��ت��م��ي��ز  ن���ح���و  روؤاه 
الداخلية  ال��ف��ن��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ت��ه  ب��ن��اء 
اأوىل  ال��ري��ا���س��ي  ن���ادي مليحة  ع��ق��د 
الذهني  للع�سف  الداخلية  جل�ساته 
ا�سرتاتيجيته  تطوير  اأ�س�س  ملناق�سة 

ال�ساملة.
وجرى عقد جل�سة الع�سف الذهني 
كافة  ب��ح�����س��ور  ال����ن����ادي  م��ك��ت��ب��ة  يف 
وع���دد من  والدارات  ال��ن��ادي  ك���وادر 
برئا�سة  وال���ف���ن���ي���ني  ال���ري���ا����س���ي���ني 
�سلطان  حم��م��د  ���س��ع��ادة  وم�����س��ارك��ة 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اخل���ا����س���وين 
عدد  يف  التباحث  ومت  مليحة  ن���ادي 
توجهات  يف  ت�سب  التي  املحاور  من 
ا�سرتاتيجيته  اإط���اق  نحو  ال��ن��ادي 
واأدوار جلانه وفرقه وم�ساهمة كافة 
كوادره يف تعزيز النجاحات املتحققة 

.
القطاعات  ك��اف��ة  اجل��ل�����س��ة  ت��ن��اول��ت 
امل���ع���ن���ي���ة ب����ال����ن����ادي م�����ن امل����ج����الت 

ت�����س��ت��م��ل على  ال����ت����ي  ال���ري���ا����س���ي���ة 
ال���ن���ادي م��ن خم��ت��ل��ف الألعاب  ف���رق 
بالإ�سافة  وال���ف���ردي���ة،  اجل��م��اع��ي��ة 
واملجتمعية  الثقافية  اجل��وان��ب  اىل 
تعنى  ال���ت���ي  ال�����ن�����ادي  وم�������س���ارك���ات 
بالتميز املوؤ�س�سي والتطوير امل�ستمر 

على اخلدمات.
جمل�س  اأدوار  اإىل  ال���ت���ط���رق  ومت 
يف  ال��ن��ادي  ودور  الريا�سي  ال�سارقة 
اإطار  يف  الريا�سية  املنظومة  كوكبة 
امل��ق��دم��ة ال��ت��ي ب��داأه��ا ���س��ع��ادة حممد 
ال�سكر  موجها  اخلا�سوين  �سلطان 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  حل�����س��رة 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة 
على دعم نادي مليحه ب�سكل متوا�سل 
ول��ل��م�����س��رية ال���ري���ا����س���ي���ة يف اإم������ارة 
ال�سارقة عاوة على  الثناء على دور 
بن  حممد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو 
نائب  العهد  ويل  القا�سمي  �سلطان 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  احل��اك��م 
متابعته  ع���ل���ى  ال�������س���ارق���ة  لإم���������ارة 
بن  عبداهلل  ال�سيخ  ول�سمو  الدائمة 
�سامل القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة 

عن  ف�سا  الكرمية  جهودهم  على 
�سعادة  قبل  م��ن  املتوا�سل  الهتمام 
رئي�س  احل�����زام�����ي  ه������ال  ع���ي�������س���ى 
لتحقيق  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س 
تطلعات نادي مليحة  وما ينفذه من  
وال�سيا�سات  الإج�����راءات  م��ن  جملة 

الأن�سطة  ملختلف  تنظيمية  واآل��ي��ات 
الريا�سية  وامل�����ب�����ادرات  وال����ربام����ج 

والثقافية واملجتمعية.
هدف  اأن  اإىل  اخل���ا����س���وين  واأ�����س����ار 
م�سوراه  يف  ال���ن���ادي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
نحو التميز الذي يوؤ�سل له جمل�س 

ال�������س���ارق���ة ال���ري���ا����س���ي ح���ال���ي���ا اإىل 
�سياغتها  يف  ال��ن��ادي  اأ���س��رة  م�ساركة 

وو�سع اأهدافه .
ت��ن��اول ع���دد م��ن املحاور  ب��ع��ده��ا مت 
التحليل  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
بهدف  ال���س��رتات��ي��ج��ي  والتخطيط 

�سياغة روؤية ور�سالة واأهداف وقيم 
النادي ال�سرتاتيجية مبا يتفق مع 
املطبقة  الريا�سية  املمار�سات  اأف�سل 
ووفق اأحدث املعايري العلمية، وذلك 
ل�سمان ال�ستمرارية والدميومة يف 
ت��ق��دمي الأن�����س��ط��ة وال��ربام��ج واإدارة 

والثقافية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
خ��ط��ط منهجية  وف���ق  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

مدرو�سة.
تخ�سع  اأن  اخلطط  تلك  �ساأن  وم��ن 
امل�ستمر،  وال���ت���ح�������س���ني  ل��ل��ت��ق��ي��ي��م 
لقيا�س  اأداء  م���وؤ����س���رات  وت�����س��م��ي��م 
امل�ستهدفني  ور�سا  الإجن��از  م�ستوى 
يطلقها  ال�����ت�����ي  اخل�������دم�������ات  م������ن 
ومنت�سبيه  لأبنائه  النادي  ويقدمها 
وف���ق منهجية  وذل����ك  وامل��ت��ع��ام��ل��ني، 
�ساأنها  اإدارية منظمة ومدرو�سة من 
لر�سم  م���احم���ه���ا  يف  ت��ت��ك��ام��ل  اأن 
امل�ستقبلية  ال���ن���ادي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

باأ�سلوب علمي حديث ومتكامل.
وخال اجلل�سة مت تق�سيم امل�ساركني 
بهدف  وذل��ك  عمل،  جمموعات  اىل 
تكامل الأفكار والإ�سهام يف اخلطوات 
الأوىل لإعداد ا�سرتاتيجية وا�سحة 
وم��ت��ك��ام��ل��ة ل���روؤي���ة وم��ن��ه��ج��ي��ة عمل 
النادي يف الفرتة املقبلة و�سمن روؤى 
وتطلعات جمل�س ال�سارقة الريا�سي، 
الإداري  العمل  تطوير  اإىل  الرامية 
الأداء  مب�ستوى  والرت���ق���اء  وال��ف��ن��ي 
والتميز  التطوير  ر���س��ال��ة  وت��رج��م��ة 

املوؤ�س�سي اإىل واقع ملمو�س.
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����س���ح ���س��ع��ادة حممد 
جمل�س  رئي�س  اخل��ا���س��وين  �سلطان 
الثقايف الريا�سي  اإدارة نادي مليحة 
باأن جل�سة الع�سف الذهني �سيتبعها 
اجلهات  من  ع��دد  مب�ساركة  جل�سات 
احل���ك���وم���ي���ة واخل����ا�����س����ة واجل����ه����ات 
النادي  واأبناء  وال�سركاء  الإعامية 
ومنت�سبيه وذلك للم�ساهمة يف اأعداد 
وتلبي  للنادي  ا�سرتاتيجية طموحة 
ا�سرتاتيجية  مع  وتتوافق  التوقعات 
وتتكامل  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س 

الأدوار بينهما.
اجلل�سات  ت���ل���ك  اأن  اإىل  وا������س�����ار 
النتائج  على  لرتكيز  على  �ستعمل 
ال��ري��ا���س��ي��ة والإداري����������ة والل����ت����زام 
وتطوير  للنادي،  والثقايف  املجتمعي 
وحميطه  ال����ن����ادي  ب����ني  ال�������س���راك���ة 
والتخطيط  وال��ت��دري��ب  ال��ت��ف��اع��ل��ي، 
امل����وارد  وت��ط��وي��ر  اإدارة  يف  امل�����س��ت��م��ر 
الأداء  م��وؤ���س��رات  وتفعيل  الب�سرية 
والتطوير  اخلطط  جناعة  وقيا�س 
والتح�سني واملراجعة امل�ستمرة لكافة 

اإجراءات عمل النادي.

الإم�������ارات عموما  دول����ة  اأ���س��ب��ح��ت 
املف�سلة  ال��وج��ه��ة  خ�سو�سا  ودب���ي 
لإقامة  العاملية  واملنتخبات  للفرق 
مع�سكرات تدريبية وخو�س بطولت 
الريا�سات  خم��ت��ل��ف  يف  ت��ن��اف�����س��ي��ة 

الفردية واجلماعية.
ا�ست�سافة  يف  الكبري  النجاح  فبعد 
الهندي  ال��ك��ري��ك��ت  دوري  ب��ط��ول��ة 
للمحرتفني مب�ساركة اأقوى 8 فرق 
ت�سم نخبة الاعبني العامليني من 
خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات خ��ا���س��وا 60 
م���ب���اراة ع��ل��ى اأر������س ال���دول���ة خال 
 10 اإىل  �سبتمرب   18 م��ن  ال��ف��رتة 
منتخبات   7 وت����واج����د  ن���وف���م���رب، 
لإقامة  حاليا  ال��ق��دم  بكرة  اآ�سيوية 
م���ع�������س���ك���رات وخ�����و������س م����ب����اري����ات 
العامل  ك��اأ���س  لت�سفيات  ا���س��ت��ع��دادا 
 ،2023 اآ����س���ي���ا  وك����اأ�����س   2022
وك����ذل����ك ت����واج����د ف���ري���ق دراج������ات 
تدريبي  مع�سكر  خلو�س  اإ�سرائيلي 
وجولت �سياحية، وجناح املع�سكرات 
الأندية  لأه��م  ال�ستوية  التدريبية 
وال�سينية  والأمل��ان��ي��ة  الإجن��ل��ي��زي��ة 

بكرة القدم.
من  امل��زي��د  ل�ست�سافة  دب��ي  ت�ستعد 
وامل���ن���ت���خ���ب���ات خال  ال���ري���ا����س���ي���ني 
الفرتة املقبلة يف اإطار ا�ستعداداتهم 
 2020 طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  ملناف�سات 
ال����ذي ���س��ي��ق��ام ���س��ي��ف ال���ع���ام املقبل 
تاأجيله ملدة عام ب�سبب جائحة  بعد 

كوفيد 19.

الريا�سي  دب���ي  جمل�س  وي��ت��وا���س��ل 
م��ع ع��دد م��ن الحت���ادات الريا�سية 
وال��ل��ج��ان الأومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة لعدد 
ريا�سيا  امل���ت���ق���دم���ة  ال���������دول  م�����ن 
مع�سكرات  اإق�����ام�����ة  يف  ال����راغ����ب����ة 
برنامج  �سمن  لريا�سييها  تدريبية 
الإع�������داد ل���اأومل���ب���ي���اد امل��ق��ب��ل حيث 
�سيقدم املجل�س الت�سهيات الازمة 
تاأ�سريات  من  الريا�سيني  حل�سور 
املن�ساآت  يف  وال���ت���دري���ب  ال����دخ����ول 

الريا�سية املتطورة بدبي.
قائمة  اأوروب������ي������ة  دول  وت���ت�������س���در 
مع�سكرات  اإق����ام����ة  يف  ال���راغ���ب���ني 
دب���ي  ل���ري���ا����س���ي���ي���ه���ا يف  ت���دري���ب���ي���ة 

ال�سفر  ���س��ه��ول��ة  م���ن  ل��ا���س��ت��ف��ادة 
وال����ت����ن����ق����ل والأج������������������واء الآم�����ن�����ة 
احلياة  جم��الت  جلميع  واملفتوحة 
وف�������ق الإج����������������راءات الح������رتازي������ة 
والربوتوكولت اخلا�سة، اإىل جانب 
احلديثة  الريا�سية  املن�ساآت  توفر 
جمّمع  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  وامل��ت��ك��ام��ل��ة 
ح����م����دان ال���ري���ا����س���ي وجم����ّم����ع ند 
والأندية  واملاعب  الريا�سي  ال�سبا 
الطب  وم��راك��ز  الريا�سات  ملختلف 
ال��ري��ا���س��ي وم�����س��ام��ري ال���دراج���ات 
الهوائية الآمنة التي متتد لع�سرات 
عن  متاما  ومعزولة  الكيلومرتات 
حركة ال�سيارات، اإىل جانب الطق�س 

اأج����واء  م��ع  يتنا�سب  ال����ذي  ال���رائ���ع 
التنظيمية  واخل������ربات  ال���ت���دري���ب 
القطاع  يف  العاملني  الوطن  لأبناء 

الريا�سي.
من جهة ثانية اأثمرت جهود جمل�س 
دب����ي ال���ري���ا����س���ي وال����ربوت����وك����ولت 
الريا�سات  مل��خ��ت��ل��ف  و���س��ع��ه��ا  ال��ت��ي 
املجل�س  موافقة  على  احل�سول  يف 
واللجنة  دب����ي  لإم������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والكوارث  الأزم������ات  لإدارة  ال��ع��ل��ي��ا 
اأج���ل ع���ودة اجلماهري  يف دب���ي م��ن 
حل�سور الفعاليات الريا�سية بن�سبة 
ح�سور  ب��ال��ف��ع��ل  مت  ح��ي��ث   30%
بريا�سات:  ل��ب��ط��ولت  اجل��م��اه��ري 

كرة  الكريكت،  اجل��ول��ف،  امل��اك��م��ة، 
بل"  "ريد  وبطولة  البولو،  ال�سلة، 
درفت" وبناء  ب��ارك  "كار  لل�سيارات 
للتجهيز  العمل  جار  كما  الأج�سام، 
البطولت  يف  اجل���م���اه���ري  ل����ع����ودة 
ينظمها  ال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ي�سرف  اأو  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي  جمل�س 
على تنظيمها، فيما خاطب جمل�س 
دبي الريا�سي املنظمني والحتادات 
الريا�سية باإمكانية عودة اجلماهري 
ملباريات جميع الريا�سات التي تقام 

يف ماعب و�سالت دبي.
امل�سهد  ل�ستكمال  املجل�س  وي�سعى 
خمتلف  يف  ال������رائ������ع  ال����ري����ا�����س����ي 

ب��ني املجل�س  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ري��ا���س��ات 
الر�سمية،  واجل����ه����ات  وامل��ن��ظ��م��ني 
�سهر مايو  املجل�س يف  حيث خاطب 
م��ن��ظ��م��ي ال��ف��ع��ال��ي��ات والحت�������ادات 
ال��ري��ا���س��ي الفعلي  ال��ن�����س��اط  ب��ع��ودة 
الربوتوكولت  و���س��ع  ب��ع��د  امل��ب��ا���س��ر 
ب��ك��ل ريا�سة  الح���رتازي���ة اخل��ا���س��ة 

وملختلف الفئات ال�سنية وهو الأمر 
التدريبات  ع����ودة  ع��ن  اأث��م��ر  ال����ذي 
ب�����س��ك��ل ت��دري��ج��ي ث���م ع����ودة تنظيم 
ال��ف��ع��ال��ي��ات يف خمتلف  امل���ئ���ات م���ن 
الريا�سات واملناطق، و نظرا لأهمية 
اجلمهور يف رفع م�ستوى املناف�سات 
وب��ث روح مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة لدى 

خم��ت��ل��ف ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع ف���ق���د مت 
ب��ع��ودة اجلماهري  ال�����س��م��اح  م��وؤخ��را 
والبالغة  امل��ع��ت��م��دة  ال��ن�����س��ب��ة  وف����ق 
%30 وفق الإجراءات الحرتازية 
حماية  ت�����س��م��ن  ال���ت���ي  ال���دق���ي���ق���ة، 
وال��ع��ام��ل��ني يف تنظيم  ال��ري��ا���س��ي��ني 

الفعاليات الريا�سية واجلماهري.  

نادي مليحة الريا�سي يعقد اأوىل جل�ساته الداخلية للع�سف الذهني لتطوير ا�سرتاتيجيته �سمن توجهاته نحو التميز الريا�سي 

جمل�س دبي الريا�سي يعيد اجلماهري للبطولت الريا�سية

اأبطال اأوملبيون يع�سكرون يف دبي ا�ستعدادا ل� »طوكيو 2020«

•• اأبوظبي-وام:

حذر �سعادة اأن�س العتيبة رئي�س الحتادين الإماراتي والآ�سيوي نائب رئي�س الحتاد 
ال�سلبية الكبرية  املن�سطات على الريا�سيني، واآثارها  الدويل للماكمة من خماطر 
على الأبطال. و�سدد على �سرورة اأن تكون هناك حمات توعية �ساملة ب�سكل دوري 
املحظورات تتغري من  املو�سوعة على قائمة  املواد  اأن  الريا�سية، خا�سة  الأ�سرة  لكل 
الدائم  الط��اع  ي�ستدعي  ما  تتغري،  امل��واد  تلك  تركيز  ن�سب  اأن  كما  لأخ���رى،  ف��رتة 
ال�سادرة  الن�سرات  يف  امل�ستجدات  اآخ��ر  على  والأن��دي��ة  املنتخبات  اأطباء  من  وامل�ستمر 
عن اجلهات املخت�سة وعلى راأ�سها الوكالة الدولية ملكافحة املن�سطات. واأكد العتيبة - 
خال افتتاحه ل� "ويبينار" املن�سطات الذي نظمه الحتاد الآ�سيوي للماكمة ومقره 
اأكرث من  "اآياتا" مب�ساركة  املن�سطات  الدولية لفح�س  اللجنة  بالتعاون مع  اأبوظبي 
الآ�سيوية - اأن  الوطنية  الحتادات  خمتلف  من  وطبيبا  واإداريا  ومدربا  لعبا   150

الفح�س امل�ستمر �سرورة ملحة، لأنه يعد موؤ�سرا مهما لاعبني، ميكن ال�ستناد عليه 
يف قيا�س معدلت الأدوية التي يتناولها الريا�سي وترتك ن�سبا يف دمه واآثارا �سلبيا على 
اأدائه. واأ�سار اإىل اأن هناك العديد من الأدوية ال�سائعة التي يتناولها ال�سخ�س العادي 
واأن  لاعبني،  بالن�سبة  حمظورة  تكون  اأن  ميكن  الآلم  تخفيف  اأو  ال�سداع  لت�سكني 
املعرفة والفح�س يبقيان دائما خط الدفاع الأول بالن�سبة لكل ريا�سي من ال�سقوط 
يف فخ املن�سطات. واأكد العتيبة على اأهمية تلك الدورات واملحا�سرات للريا�سيني، واأنها 
حتتل مكانة بارزة �سمن اأولويات الحتاد الآ�سيوي للماكمة، م�سريا اإىل اأن الحتاد 
يرحب بالتعاون مع املنظمات الدولية وعلى راأ�سها منظمة فح�س املن�سطات، لتوفري 
 " ال�" ويبينار  ح�سرت  واملهم.  احل�سا�س  املجال  هذا  يف  للريا�سيني  الازمة  املعرفة 
اأ�سطورة املاكمة الهندية ماري كوم، واأركي �سا�ساتي م�ست�سار رئي�س الحتاد الآ�سيوي 
للفح�س  الدولية  الوكالة  من  والتثقيف  التطوير  مديرة  با�سادالو  واأوليا  للماكمة، 

على املن�سطات، وماركو بيرتيت�س اخلبري يف ق�سم التطوير والتثقيف .

خالل »ويبينار« دويل .. »اآ�سيوي املالكمة« يحذر من خماطر املن�سطات
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر

الأول  الوطني  منتخبنا  الثنني  اليوم  يلتقي   
لكرة القدم مع �سقيقه منتخب البحرين وديا يف 

متام ال�ساعة ال�ساد�سة على ا�ستاد زعبيل بنادي 
"الأبي�س"  اإعداد  برنامج  الو�سل بدبي، �سمن 
للت�سفيات الآ�سيوية امل�سرتكة املوؤهلة ملونديال 

.  2023 اآ�سيا  اأمم  ونهائيات   ،2022

فر�سة  البحرين  مباراة  تكون  اأن  املنتظر  ومن 
لوي�س  خ��ورخ��ي  ال��ك��ول��وم��ب��ي  ل��ل��م��درب  مثالية 
املهمة،  الفنية  التكتيكات  بع�س  لتجريب  بينتو 
وال��ت�����س��ك��ي��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ه��دف ال��و���س��ول اإىل 

اخلطوط،  خم��ت��ل��ف  يف  امل��ت��ج��ان�����س��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
وذلك بعد املع�سكر ال�سربي الناجح يف ال�سيف 
املا�سي، واملباراتني الوديتني اأمام اأوزبك�ستان يف 
اخلمي�س  ي��وم  وطاجيك�ستان   ، اأكتوبر2020 

املا�سي .
واختتم الأبي�س حت�سرياته للمباراة باأداء ح�سة 
مبا  الاعبني  ك��اف��ة  م�ساركة  �سهدت  تدريبية 

عبدالرحمن  و�ساهني  تيغايل  �سبي�ستيان  فيهم 
بداعي  طاجيك�ستان  م��ب��اراة  ع��ن  غ��اب��ا  ال��ل��ذي��ن 

الإ�سابة.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة اآل نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
�سلطان  بن  ال�سيخ حممد  ومتابعة  البحرية،  للريا�سات  ال��دويل  اأبوظبي  نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س 
للزوارق  الإم��ارات  النادي، اختتمت مناف�سات بطولة  اإدارة  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  بن خليفة 
الا�سلكية، مب�ساركة 18 مت�سابقا ، وتوج اإ�سام الباز باملركز الأول، فيما حل ثانيا نا�سر البلو�سي، 

وثالثا خالد الفا�سي.
وكانت املناف�سة قد اقت�سرت على فئة "الفور �سل" بعد اإلغاء فئتي "اجلونيورز" و"املبتدئني" تطبيقا 
كافة  بتعليق  للريا�سة،  العامة  الهيئة  لتعميم  وا�ستجابة  وال�سامة،  بالأمن  اخلا�س  للربوتوكول 
امل�سابقات اخلا�سة بالاعبني حتت 18 �سنة حتى نهاية دي�سمرب من العام اجلاري، �سمن الإجراءات 

الحرتازية املتبعة.

و�سهدت املناف�سة التي اأقيمت م�ساء اأم�س الأول حتديا كبريا بني امل�ساركني يف اأدوار وت�سفيات ال�سباق 
امل�ساركني  بني  واحلما�س  بالندية  املناف�سات  ومتيزت  الأوىل،  للمراكز  الو�سول  اأج��ل  من  املختلفة 
لتحقيق اأف�سل املراكز، وتوج الفائزين يف اخلتام نا�سر الظاهري م�سرف عام ال�سباق واأحمد اإبراهيم 

الطاهر حكم امل�سابقة.
بالإقبال  �سعادته  البحرية عن  للريا�سات  ال��دويل  اأبوظبي  ن��ادي  عام  الرميثي مدير  �سامل  واأع��رب 
الكبري على امل�ساركة، وبامل�ستوى الفني العايل لكافة املناف�سني، وقال: " و�سلت البطولة اإىل م�ستوى 
اأنها  يوؤكد  الريا�سة، مبا  انت�سار هذه  دليل على  املناف�سة، وهو  وق��وة  امل�ساركني  جيد من حيث عدد 

ت�سهد قبول لدى قاعدة كبرية من اجلمهور وحمبي الريا�سات البحرية والأبطال ب�سكل عام".
اأن ريا�سة الزوارق الا�سلكية ت�سري يف الجتاه ال�سحيح، وهذه البطولة �ستحقق  واأ�ساف الرميثي 
ال�سباقات  اأجندة  امل�ستقبل، وح�سورا لفتا يف كافة الأو�ساط، و�ستعزز مكانتها على  اأكرب يف  انت�سارا 

البحرية بالن�سبة لكل الأندية.

الباز يحلق بلقب بطولة الإمارات للزوارق 
الال�سلكية والبلو�سي و�سيفا

اإن غ��اري��ث بيل بات  ب��ي��دج،  ق��ال م�ساعد م���درب وي��ل��ز روب���رت 
ي�ستمتع جمدداً باللعبة، بعدما عاد اإىل توتنهام هوت�سبري، 

وعقب فرتة �سعبة مع ريال مدريد، واأكد اأن ذلك رمبا 
ي�ساعد الاعب على التاألق مع منتخب باده.

 7 اإىل ري��ال م��دري��د منذ  ورح��ل بيل م��ن توتنهام 
�سبيل  ال��ل��ن��دين على  ن��ادي��ه  اإىل  ع��اد  لكنه  ���س��ن��وات 
الإع��ارة ملدة مو�سم واحد بعدما خرج من ح�سابات 

زين الدين زيدان مدرب بطل اإ�سبانيا.
ه��دف��ه الأول  31 ع��ام��اً  ال��ب��ال��غ ع��م��ره  ال��اع��ب  و�سجل 

م��ن��ذ ال��ع��ودة اإىل ال����دوري الإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از عندما 
اآند هوف  2-1 على برايتون  قاد توتنهام للفوز 

األبيون ال�سهر املا�سي.
الربيطانية  الإذاع�����ة  هيئة  ون��ق��ل��ت 

)ب��ي.ب��ي.���س��ي( ع��ن ب��ي��دج قوله: 
بكرة  ي�����س��ت��م��ت��ع  اأن�����ه  يل  "يبدو 

ويلز،  اللعب مع  اإنه يحب  القدم، 
م��ن��ذ ت��ول��ي��ت امل�����س��وؤول��ي��ة ف��ه��و مل 
يغب اأبداً عن اأي مع�سكر، با�ستثناء 
املع�سكر الأخري ب�سبب الإ�سابة".

يف  ال���وج���ود  م���ع  "الآن  واأ�����س����اف: 
ف��ري��ق م��ث��ل ت��وت��ن��ه��ام، ف��اإن��ه ميلك 

مدرباً )جوزيه مورينيو( يرغب يف 
بانتظام،  اأن يلعب  وج��وده، ويريده 
لكي  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ت��م��د  اأن  ي���ح���اول  اأو 

ي�سارك يف 90 دقيقة". 
منلك  اأ���س��ب��ح��ن��ا  "الآن  وت���اب���ع: 

اللعبة  ح����ب  اإىل  ع�����اد  لع����ب����اً 
وي�ستمتع بكرة القدم، اأمتنى اأن 

نح�سد ثمار هذا الأمر".
يتوىل  ال�������ذي  ب�����ي�����دج،  وق�������ال   
ت��دري��ب وي��ل��ز ب�سكل م��وؤق��ت يف 

ظل غياب املدرب رايان غيغز 
لأ�سباب �سخ�سية، اإن بيل يف 

ملواجهة  اجل��اه��زي��ة  ق��م��ة 
دوري  يف  اأي�����رل�����ن�����دا 

اللعب  ث��م  الأمم 
فنلندا  اأم��������ام 

بعدها بثاثة 
اأيام.

•• ال�شارقة- وام: 

لريا�سات  ال�����س��ارق��ة  ن�����ادي  اأع���ل���ن 
ال����دف����اع ع���ن ال��ن��ف�����س ع���ن اإط����اق 
ثقافتنا   " امل�����ع�����ريف  ال�����ربن�����ام�����ج 
مع  ي���ت���واك���ب  ال������ذي  الريا�سي" 
الريا�سي  ال�����س��ارق��ة  جمل�س  روؤي����ة 
للنادي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  واخل���ط���ة 
مدربي  ك��ف��اءة  ب��رف��ع  تعتني  ال��ت��ي 
ولع��ب��ي واإداري����ي ري��ا���س��ات الدفاع 
النف�س، من خال ن�سر ثقافة  عن 
التي  امل���ب���ادرات  وتنفيذ  ري��ا���س��ات��ه، 
التدريبية  العملية  ب��دع��م  ت�سهم 
واملعرفية ، واإعداد الاعبني ب�سكل 
ب����اجت����اه حتقيق  ي���دف���ع  م���ت���ك���ام���ل 
ال��ري��ا���س��ي��ة يف خمتلف  الإجن�����ازات 

املحافل الدولية.
اأنباء  اإدارة النادي - لوكالة  واأكدت 
املحا�سرة  اأن   - وام"  الإمارات" 
الثاثاء  غ��د  ب��ع��د  تنطلق  الأوىل 
" زووم"  ت��ط��ب��ي��ق  ع����رب  ب���ع���د  ع����ن 
و�سائل  يف  ال�����ن�����ادي  وح���������س����اب����ات 
ال���ت���وا����س���ل الج����ت����م����اع����ي، وت���ق���ام 
عن  الدفاع  "ريا�سات  عنوان  حتت 
ال��ن��ف�����س، الإ���س��اب��ات ال��ري��ا���س��ي��ة...
الأولية"،  ال��وق��اي��ة...الإ���س��ع��اف��ات 
وي��ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور ح��م��دي عبده 
ع�سام ال�ستاذ بق�سم علوم ال�سحة 
مدينة  ج���ام���ع���ة  يف  ال���ري���ا����س���ي���ة 
العربية  م�سر  بجمهورية  ال�سادات 
للطب  الأم��ري��ك��ي��ة  الكلية  وع�����س��و 
اأو�سح  ال�سياق  هذا  ويف  الريا�سي. 

�سعادة اأحمد عبد الرحمن العوي�س 
ال�سارقة  نادي  ادارة  جمل�س  رئي�س 
اأن  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  ل��ري��ا���س��ات 
ي�����س��ت��ه��دف دم���ج ثقافة  ال��ربن��ام��ج 

التدريب واملعرفة يف بوتقة واحدة، 
م��ن اأج���ل ت��ط��وي��ر امل�����س��ت��وى الفني 
ب�سكل كامل لبناء �سخ�سية متكاملة 
يف  بهم  للدفع  متهيدا  للريا�سيني 
امليداليات  لنيل  وتاأهيلهم  املناف�سة 

والكوؤو�س واجلوائز العاملية.
العزيز احلمادي  اأك��د عبد  وب��دوره 
وامل�سرف  الريا�سية  ال��ف��رق  مدير 
لن  املحا�سرات  اأن  ال��ربن��ام��ج  على 
بريا�سات  ال�����س��ل��ة  ع��ل��ى  ت��ق��ت�����س��ر 
ال���دف���اع ع��ن ال��ن��ف�����س ف��ق��ط، لكنها 
�ستت�سمن العديد من املحاور التي 
الذهني  اجلانبني  بتنمية  ت�ساهم 
وال��ث��ق��ايف ل��ل��ري��ا���س��ي، و���س��ت��ت��ن��وع يف 
/اجلوجيت�سو  الأل����ع����اب  خم��ت��ل��ف 
وال���ت���اي���ك���وان���دو،   ، وال����ك����ارات����ي����ه   ،

واجلودو/ و�ست�سمل حماور تخ�س 
احلمادي  وق����ال  الأع����م����ار.  ج��م��ي��ع 
عددا  الأوىل  امل��ح��ا���س��رة  تت�سمن 
اأب��رزه��ا تعريف  امل��ح��اور املهمة  م��ن 
الإ����س���اب���ة و اأن���واع���ه���ا والأ����س���ب���اب 
امل���ج���ال  ل����اإ�����س����اب����ات يف  ال����ع����ام����ة 
ريا�سات  اإ�سابات  واأب��رز  الريا�سي، 
واجلوجيت�سو  واجل���ودو  ال��ك��ارات��ي��ه 
امل�ساحبة  واملظاهر  والتايكواندو، 
ل���ل���ن�������س���اط ال����ري����ا�����س����ي ك������دللت 
لح����ت����م����ال ح��������دوث الإ������س�����اب�����ات، 
اأ����س���ال���ي���ب ال���وق���اي���ة من  وط�����رق و 
الأمن  وتعليمات  املاعب،  اإ�سابات 
ن�سبة  م����ن  ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل  وال�������س���ام���ة 
الإ�سابات واآثارها على الاعبني يف 

خمتلف مراحلهم ال�سنية.

»ال�سارقة للدفاع عن النف�س« يطلق برنامج 
»ثقافتنا الريا�سية« لتاأهيل الكوادر والأبطال

م�ساعد مدرب ويلز: بيل اأ�سبح ي�ستمتع بكرة القدم

الأبي�س يواجه �سقيقه منتخب البحرين 
وديًا يف زعبيل اليوم

مل�سابقة  النهائي  ن�سف  ال��دور  اإىل  املتاأهلني  اأول  العامل،  باتت فرن�سا، بطلة 
دوري الأمم الأوروبية يف كرة القدم عندما جردت م�سيفتها الربتغال، بطلة 
اأوروبا، من اللقب بالفوز عليها -1�سفر يف اجلولة اخلام�سة قبل الأخرية 
من مناف�سات املجموعة الثالثة. ويف املجموعة الرابعة، و�سعت اأملانيا، بطلة 
اأم��ام م�سيفتها  احلا�سمة  القمة  قبل  و�سع جيد  نف�سها يف   ،2014 العامل 
انتزعت  بعدما  وذل��ك  اإ�سبيلية،  يف  الثاثاء   ،2010 العامل  بطلة  اإ�سبانيا، 
الإ�سبان  3-1، م�ستغلة تعرث  اأوكرانيا  بفوزها على �سيفتها  ال�سدارة  منها 
ل�سمان  ال��ث��اث��اء  ال��ت��ع��ادل  اإىل  بحاجة  اأمل��ان��ي��ا  وب��ات��ت   .1-1 �سوي�سرا  اأم���ام 
للتواجد  بالفوز  مطالبة  اإ�سبانيا  باتت  فيما  النهائي،  ن�سف  اإىل  بطاقتها 
اإىل  بتاأهلها  فرن�سا  تدين  ل�سبونة،  يف  الأوىل  امل��ب��اراة  يف  الذهبي.  املربع  يف 
لعب و�سط ت�سل�سي النكليزي نغولو كانتي الذي �سجل الهدف الوحيد يف 
الدقيقة 53 عندما ا�ستغل كرة مرتدة من احلار�س باتري�سيو اثر ت�سديدة 
قوية زاحفة لرابيو )53(. وحققت فرن�سا التي لعبت املباراة يف غياب جنمها 
اأمر  اإ�سابة ع�سلية يف الفخذ، الأهم كون الفوز ح�سم  كيليان مبابي ب�سبب 
بطاقة املجموعة حيث انفردت ب�سدارة املجموعة بر�سيد 13 نقطة بفارق 

�سلبا يف اجلولة  املبا�سرتني عن الربتغال )تعادل  ثاث نقاط واملواجهتني 
الثالثة(، قبل اجلولة ال�ساد�سة الأخرية املقررة الثاثاء املقبل.

الأخريتني  امل��ب��ارات��ني  نتيجتي  ع��ن  النظر  بغ�س  تاأهلها  فرن�سا  و�سمنت 
كرواتيا  فرن�سا  وت�ست�سيف  كرواتيا،  على  الربتغال  حتل  عندما  الثاثاء 
و�سيفتها يف مونديال 2018. وقال مدرب فرن�سا ديدييه دي�سان "اأنا �سعيد 
جدا بهذه املباراة واملجيء اىل ل�سبونة والفوز على الربتغال. حققنا ما جئنا 
بكل  وان��ا فخور  املن�سود  الهدف  ال�سدارة وحققنا  نتبواأ  ان  اأردن��ا  اأجله.  من 
الاعبني رغم �سعوبة هذه املرحلة بالن�سبة لاعبني ل يلعبون مع فريقهم 
ويتاألقون مع املنتخب" يف اإ�سارة اإىل جنم مان�س�سرت يونايتد بول بوغبا الذي 

يعاين مع ال�سياطني احلمر. واأكدت فرن�سا تفوقها التاريخي على الربتغال 
حيث حققت الفوز ال�19 يف 27 مباراة )خ�سرت �ست مرات وتعادلتا مرتني(، 
اأوروب��ا على  النهائية لكاأ�س  املباراة  اأمامها بالنتيجة ذاتها  وثاأرت خل�سارتها 
يف  لقائهما  منذ  بينهما  الثانية  اليوم  مواجهة  وكانت   .2016 عام  اأر�سها 
كما  التاريخي،  بلقبها  الربتغال  توجت  عندما   2016 اأوروب��ا  كاأ�س  نهائي 
اأنها ت�سبق قمة ثالثة مقررة بينهما قبل نحو �سبعة اأ�سهر وحتديدا يف 23 
حزيران/يونيو املقبل يف بوداب�ست �سمن الدور الأول لنهائيات كاأ�س اأوروبا 

عاما واحدا ب�سبب فريو�س كورونا امل�ستجد. املوؤجلة   2020
وحمت فرن�سا خ�سارتها املفاجئة اأمام �سيفتها فنلندا �سفر2- وديا الربعاء 

الثانية على  للخ�سارة  التعر�س  وتفادت  الرديف،  بفريقها  لعبتها  مباراة  يف 
التوايل للمرة الوىل منذ 2015 عندما �سقطت امام بلجيكا 3-4 والبانيا 

�سفر1-. وهو الفوز ال�ساد�س على التوايل لفرن�سا خارج قواعدها.
يف املقابل، منيت الربتغال بخ�سارتها الوىل على اأر�سها منذ �سقوطها اأمام 

البانيا بالنتيجة ذاتها يف ت�سفيات كاأ�س اأوروبا 2016.
وا�ستمرت عقدة جنم الربتغال كري�ستيانو رونالدو اأمام فرن�سا حيث ف�سل يف 
هز �سباكها للمباراة ال�ساد�سة. واأبقى مدرب الربتغال فرناندو �سانتو�س على 
مهاجم ليفربول النكليزي املتاألق ديوغو جوتا وجواو موتينيو على مقاعد 

البدلء، قبل اأن يدفع بهما يف ال�سوط الثاين دون جدوى.
وكانت فرن�سا �ساحبة الأف�سلية يف ال�سوط الأول وكان باإمكانها هز ال�سباك 
فيما  العار�سة،  وتدخل  باتري�سيو  روي  احل��ار���س  تاألق  ل��ول  م��رة  من  اأك��رث 
حت�سن اأداء الربتغال يف الثاين وحرمه القائمك بدوره من هدف بالإ�سافة 

اإىل تاألق قائد فرن�سا حار�س مرماها هوغو لوري�س.
الأوىل  امل�ستوى  يف  البقاء  يف  اآمالها  ال�سويد  اأنع�ست  ذات��ه��ا،  املجموعة  ويف 

بفوزها على �سيفتها كرواتيا 2-1 يف �سولنا.

اأملانيا تت�سدر اأمام اإ�سبانيا قبل قمتهما احلا�سمة 

فرن�سا تق�سي الربتغال وتتاأهل بدوري الأمم 

اأعلن الحتاد الأوروبي لكرة القدم )"ويفا"( اإلغاء مباراة 
اأم�س  امل��ق��ررة  كانت  التي  وال��روج��ي  ال��روم��اين  املنتخبني 
الأحد �سمن م�سابقة دوري الأمم الأوروبية يف كرة القدم، 
من  ب��اده��ا  منتخب  منع  الروجية  ال�سلطات  ق��رار  بعد 
ال�سفر اإىل بوخار�ست ب�سبب حالة اإيجابية لفريو�س كورونا 
امل�ستجد. وقال الحت��اد الوروب��ي على موقع دوري الأمم 
الأوروبية "املباراة ل ميكن ان تلعب". يف وقت �سابق اأم�س 
الروجي منتخب باده  ال�سحة  وزير  اأمر  ال�سبت،  الأول 
بعدم ال�سفر اإىل رومانيا خلو�س مباراة اجلولة اخلام�سة 

قبل الأخرية من املجموعة الأوىل يف امل�ستوى الثاين.
اإ�سابة املدافع الأمين لنادي غلطة �سراي الرتكي  وثبتت 

ودعا  اجلمعة  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  العبدلوي  عمر 
ال���وزي���ر ب��ن��ت ه���وي الحت����اد اإىل اح����رتام ق��واع��د احلجر 
ال�سحي التي تو�سي بالعزل يف حالة التوا�سل مع مري�س. 
وبعد اكت�ساف هذه احلالة الإيجابية، األغى الحتاد املحلي 
ي��رغ��ب يف احل�����س��ول على  ك���ان  رح��ل��ت��ه اإىل روم��ان��ي��ا لكنه 
الأحد  امل���ب���اراة  ه���ذه  ول��ع��ب  ل��ل��م��غ��ادرة  ال�سلطات  م��واف��ق��ة 
يف  �سريكته  النم�سا،  �سد  الخ��رية  اجلولة  يف  مباراته  ثم 
ر�سالة  املحلي يف  واأك��د الحت��اد  املقبل.  الأرب��ع��اء  ال�سدارة، 
اإنه  الإل���ك���رتوين،  موقعه  على  ن�سرت  ال�سحة  وزي���ر  اإىل 
اإذا  املباراتني"  ه��ات��ني  يف  امل�ساركة  ع��دم  "عواقب  يخ�سى 

ا�سطر اإىل الن�سحاب.

اإلغاء مباراة الرنويج ورومانيا ب�سبب »كوفيد-19« 



 
يقتل زوجته احلامل وطفلته 

ويعي�س مع جثتيهما
اأ�سدرت حمكمة يف �سنغافورة حكماً بالإعدام على رجل اأقدم على 
خنق زوجته وطفلته حتى املوت قبل اأن ينام بالقرب من جثتيهما 

ملدة اأ�سبوع.
ال�ساد�س  �سهرها  يف  حامًا  عاماً(   39( �سان  ب��اي  ال�سيدة  وكانت 
عندما ُقتلت يف 2017 على يد زوجها تيو غيم هينج )45 عاماً(، 
القا�سي مل  باأنه مري�س عقلياً، لكن  املحكمة  اإقناع  والذي حاول 
وطفلته  لزوجته  العمد  القتل  بتهمة  هينج  واأدان  بذلك،  يقتنع 

البالغة من العمر 4 �سنوات.
على  وابنته  زوجته  جثتي  و�سع  هينج  اأن  اإىل  املحكمة  وا�ستمعت 
ال�سرير ونام اإىل جانبهما ملدة اأ�سبوع، وكان يخطط لقتل نف�سه للم 
�سمل الأ�سرة بعد املوت، لكنه ف�سل يف ذلك رغم حماولته املتعددة. 
اأن  النار يف جثتي زوجته وابنته، وح��اول  اأ�سعل  امل��رات  اإح��دى  ويف 
اكت�ساف  ومت  ال�سديد.  احل��ر  ب�سبب  خ��رج  لكنه  بجوارهما،  يرقد 
اجلرمية الوح�سية التي ارتكبها هينج عندما زار �سقيق �سان منزل 
احتفالت  عن  �سقيقته  غابت  اأن  بعد  بالقلق  �سعر  حيث  العائلة، 
والر�سائل،  الهاتفية  املكاملات  على  ترد  ال�سينية، ومل  ال�سنة  راأ���س 
وعندما مل يتمكن من دخول املنزل ات�سل بال�سرطة. وبح�سب ما 
ورد فقد بدا هينج "م�سدوماً" بعد اأن فتح الباب لرجال ال�سرطة، 

قبل اأن يقرتب من �سهره ويخربه اأن اأخته قد ماتت.

 حذاء ماري اأنطوانيت للبيع.. 
وال�سعر مفاجاأة

اإىل  كان عائدا  املاعز  اأنيق من احلرير وجلد  اأبي�س  يطرح حذاء 
الثورة  اأعدمت خال  والتي  فرن�سا،  ملكات  اآخر  اأنطوانيت  ماري 
الفرن�سية، يف مزاد الأحد ب�سعر يبداأ من 10 اآلف يورو )11800 

دولر(.
احل�سود  ح��ا���س��رت  حيث  ف��ر���س��اي  ق�سر  يف  البيع  عملية  و�ستتم 
الغا�سبة امللكة وامللك لوي�س ال�ساد�س ع�سر قبل اأن يتم اإعدامهما 

باملق�سلة عام 1793.
اأوزينا من دار  ا�سمها على كعبه، وقال جان بيري  ويحمل احل��ذاء 
ترتديه  كانت  اأنها  يعتقد  اإن��ه  البيع،  عملية  التي جت��ري  امل���زادات 

بانتظام خال احلياة اليومية يف الق�سر.
�سكوكا  الفرن�سيون  فيه  يواجه  وقت  يف  امل��زاد  هذا  "ياأتي  واأ�ساف 

حقيقية ب�ساأن قيمهم، ويت�سبث كثريون منهم بتاريخ فرن�سا".
وتابع: "ماري اأنطوانيت �سخ�سية تثري اهتمام العامل كله".

واأ�سارت الدار الفرن�سية اإىل اأن احلذاء من اأبرز القطع املطروحة 
يف املزاد الذي يحمل عنوان "امللكية يف فر�ساي"، اإىل جانب لوحة 
"موليري اإىل مائدة امللك ال�سم�س" للر�سام فرن�سوا-جان  بعنوان 
امل��ل��ك لوي�س  ال��ت��ي تظهر  ال��ل��وح��ات القليلة  غ��ارن��وري��ه، وه��ي م��ن 
الرابع ع�سر اإىل جانب الأدي��ب موليري )مع �سعر انطاق يراوح 

بني 40 األف يورو و60 األفا(
اأ�سول  م��ن  امل��ت��ح��درة  اأنطوانيت  م��اري  امللكة  �سخ�سية  ت��زال  ول 
اهتمام  حم��ور   ،1793 �سنة  باملق�سلة  اأُع��دم��ت  وال��ت��ي  من�ساوية 

كبري.
ففي اأكتوبر 2019، اأعاد معر�س يف باري�س ت�سوير مراحل تطور 
جت�سيد ماري اأنطوانيت يف الفنون من خال اأكرث من 200 عمل 

مبا ي�سمل لوحات واأفاما وق�س�سا كرتونية يابانية ودمى.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بريطانيا تطرح نف�سها بدياًل من هوليوود 
مل يوؤّد ال�سيناريو الكارثي جلائحة كوفيد19- اإىل الق�ساء على قطاع اإنتاج الأفام وامل�سل�سات الربيطاين الذي 
ُيعترب من الأق��وى يف العامل، بل هو يحاول الإف��ادة من طفرة البث التدفقي يف حماولة لطرح نف�سه بديًا من 

هوليوود.
فبف�سل مناظرها اخلابة وقاعها التاريخية وا�ستوديوهاتها الطليعية، متكنت بريطانيا على مر ال�سنوات من 

جذب عدد متزايد من الإنتاجات العاملية.
اأفامها  ت�سوير  على  الطلب  عند  الفيديو  ومن�سات  العماقة  الأمريكية  ال�سينمائية  الإنتاج  �سركات  وتتهافت 
وم�سل�ساتها يف بريطانيا، كم�سل�سل "غيم اأوف ثرونز" والأفام ذات ال�سعبية الكبرية ك�سل�سلتي "جيم�س بوند" 

و"�ستار وورز".
ال�سمعية  "ال�سناعات  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  ديفي  غ��اري  �ستوديوز"  "�سكاي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 

والب�سرية يف بريطانيا حتقق جناحاً كبرياً وهي م�ساهم رئي�سي يف اقت�ساد الثقافة" على امل�ستوى الأوروبي.
ويعمل نحو 140 األف �سخ�س يف هذا القطاع الذي يبلغ حجمه مليارات اجلنيهات ال�سرتلينية، وي�ساهم يف تعزيز 

ح�سور بريطانيا الثقايف رغم ال�سيطرة الأمريكية ال�ساحقة يف هذا املجال.
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يبتكرون نظامًا رخي�سًا لتنقية الهواء من كورونا
اأجل  من  الهواء  لتنظيف  نظاماً  الإ�سبان  الباحثني  من  جمموعة  ابتكرت 
جتنب الإ�سابة بفريو�س كورونا، تبلغ قيمة الوحدة منها حوايل 50 يورو 
)نحو 60 دولراً(. ويعمل خمترب البحث يف ديناميكيات ال�سوائل وتقنيات 
)�سمال  ث��اراج��وث��ا  وجامعة   )LIFTEC(�ب اخت�ساراً  امل��ع��روف  الح���رتاق 
ال�سنع" بنف�س فعالية  "حملية  الآلت  اإ�سبانيا( على ت�سميم هذه  �سرقي 
ح�سبما  م���رات،  بع�سر  اأق��ل  بتكلفة  ولكن  التجارية،  "هيباً"  مر�سحات 
يقود هذه  الذي  بايي�سرت،  املوائع، خابيري  مليكانيكا  الأ�ستاذ اجلامعي  ذكر 
عن  التاجي  الفريو�س  انتقال  اأن  بايي�سرت  واأك���د  العلماء.  م��ن  املجموعة 
مثبت  والتحدث-  التنف�س  عند  املنبعثة  -القطرات  اجل��وي  الهباء  طريق 

علمياً، لذا فاإن التهوية �سرورية لتجنب العدوى.
وقال العامل اإن فكرة التنقية با�ستخدام املر�سحات كانت م�ستخدمة بالفعل 
املثال،  �سبيل  على  الأمريكية(،  املتحدة  )الوليات  وكاليفورنيا  ال�سني  يف 

للحماية من التلوث الناجم عن احلرائق.
وال�سيء املهم هو حتديد حجم املعدات ب�سكل �سحيح لتدفق الهواء النظيف 
باملدر�سة على  الدرا�سة  ، نظرا لأن حجرة  الغرفة  ال�سروري، وفقا لأبعاد 

�سبيل املثال لي�ست مثل املكتب الكبري.
يف  الهواء  بتجديد  تو�سي  العاملية  ال�سحة  منظمة  ف��اإن  اخلبري،  وبح�سب 
الأماكن املغلقة بواقع خم�س مرات يف ال�ساعة، وهذا ل يعني التهوية خم�س 

مرات فقط، اإمنا احلفاظ على التهوية الدائمة يف هذه الأماكن.

�سن �سخمة على ال�ساطئ.. و�ساحبها ل يزال جمهول
بعد نحو اأ�سبوعني من اكت�ساف �سن �سخمة عرثت عليها امراأة على �ساطئ يف 
ولية �ساوث كارولينا الأمريكية، ل تزال الأ�سئلة تدور عن املخلوق الذي تنتمي 
اإليه هذه القطعة. ويف 30 اأكتوبر املا�سي، ن�سرت مي�سي تري�سويل �سوة لل�سن 
ال�سخم على �سفحتها يف "في�سبوك"، وقد عرثت عليها خال زياتها جلزيرة 
يف �ساوث كارولينا. وقالت مي�سي تري�سويل ل�سحيفة "�ساوث كارولينا" املحلية: 
"اإنه �سن جميل". و�سارع م�ستخدمو و�سائل التوا�سل الجتماعي للتكهن ب�ساأن 
اأن يكون  "ل بد  نوع املخلوق �ساحب ال�سن الغريب، وكتب اأحد امل�ستخدمني: 
ل�سمكة قر�س كبرية". وقال رجل اآخر اإنه ي�سعر بالغرية من املراأة التي عرثت 
اأ�سغر حتى  �سنا   48 اأن��ه عرث يف اجلزيرة نف�سها على  اإىل  ال�سن، م�سريا  على 
الآن، لكنه اأكد اأنه مل يعرث على اأي �سن بهذا احلجم. ورجح البع�س اأن يكون 
ال�سن لنوع منقر�س من اأ�سماك القر�س، التي كانت جتوب البحار منذ مايني 
ال�سنني. لكن باحثني قالوا اإن اأ�سنان "القرو�س القدمية" التي مت العثور عليها 
عادة ما تكون اأكرب من يد الإن�سان، وفقما ذكرت �سبكة "فوك�س نيوز" الإخبارية 
الأمريكية. وقالت تري�سويل لل�سحيفة: "التقطتها، ثم وقفت واأنا م�سدومة 
جدا بينما كنت اأحملها يف يدي. لقد اأ�سقطتها على الرمال واأنا اأ�سرخ متاما 

مثل طفل يبلغ من العمر 5 �سنوات".

مغنية �سوفية تعود 
اإىل امل�سرح من خمبئها 
املغنية  اأ�����س����رت  ب���ن���غ���اد����س،  يف 
ب�سوتها  دي����وان  ري��ت��ا  ال�����س��وف��ي��ة 
واليوم  ل�������س���ن���وات...  اجل��م��اه��ري 
ه���ي م���ه���ددة ب��ال��ق��ت��ل ع��ل��ى اأي���دي 
من  خ��وف  يف  وتعي�س  متطرفني 
اأن تكون كل حفلة مو�سيقية هي 

الأخرية لها.
ريتا ديوان البالغة من العمر 38 
قليلة  قلة  من  واح��دة  هي  عاما، 
اللواتي  ال���ب���اد  يف  ال��ن�����س��اء  م���ن 
و�سعبية  �سوفية  اأغ���اين  ي��وؤدي��ن 
لاإن�ساد  "باول"  لأ���س��ل��وب  وف��ق��ا 
 2005 العام  امل��درج منذ  ال�سويف 
باعتباره  اليون�سكو  لئحة  على 

تراثا غري مادي للب�سرية.
وهي بالكاد ت�ستعيد �سعادة الغناء 
الختباء،  من  اأ�سهر  ثمانية  بعد 
اأك��واخ ريفية حيث  اثنان منها يف 
ول  ال���ط���ع���ام  اإىل  ت��ف��ت��ق��ر  ك���ان���ت 
تتجراأ على اخلروج حتى للذهاب 

اإىل احلمام.
تبكي لوكالة  دي��وان وه��ي  وقالت 
يوتيوب  "من�سة  ب��ر���س  ف��ران�����س 
يطالب  ف��ي��دي��و  مب��ق��اط��ع  مليئة 
امل������ايل بقطع  ف��ي��ه��ا ع�����دد م����ن 
راأ�����س����ي. ك��ن��ت خ��ائ��ف��ة ج����دا من 
اإىل  ل����ل����ذه����اب  ح����ت����ى  اخل����������روج 
يعرثوا  اأن  اأخ�سى  كنت  احل��م��ام. 
الطريق  يف  راأ�سي  ويقطعوا  علي 

اإىل املرحا�س".

املنزل اللندين يهدد 
م�سروعًا ثقافيًا 

اللندين  املنزل  لبيع  عر�ٌس  �سّكل 
العاطفية  ال��ع��اق��ة  ���س��ه��د  ال����ذي 
ال����ع����ا�����س����ف����ة ب������ني ال���������س����اع����ري����ن 
اأرت������ور رام���ب���و وبول  ال��ف��رن�����س��ي��ني 
فرلني تهديداً مل�سروع حتويل هذا 

البيت موقعاً فنياً.
اللذين  وف����رل����ني  رام����ب����و  وك�������ان 
ال�سعر  اأ�����س����ط����ورت����ي  ي����ع����ت����ربان 
ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  يف  الفرن�سي 
اأق��ام��ا اأ���س��ه��راً ع��دة ع��ام 1873 يف 
ه��ذا امل��ن��زل ال��واق��ع يف ح��ي كامدن 
الربيطانية،  العا�سمة  �سمال  يف 
�سّكلت  ال���ت���ي  ع��اق��ت��ه��م��ا  خ�����ال 

ف�سيحة.
انف�سال  امل���ن���زل  ه����ذا  ���س��ه��د  وق����د 
احلبيبني بعدما �سفع فرلني رامبو 
عاقتهما  ق�سة  وحتولت  ب�سمكة. 
ال��غ��رام��ي��ة ف��ي��ل��م��اً ���س��ي��ن��م��ائ��ي��اً عام 
اإكليب�س"،  "توتال  بعنوان   1995
ج�ّسد فيه ليوناردو دي كابريو دور 
رامبو وديفيد ثولي�س دو �سخ�سية 

فرلني.
 1،75 ل��ق��اء  للبيع  امل��ن��زل  وُع��ر���س 
ا���س��رتل��ي��ن��ي )نحو  م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه 
مالكه  اأن  م����ع  ي��������ورو(  م���ل���ي���وين 
اأبدى  ك��ان  ك��ورب��ي  احل���ايل مايكل 
"منزًل  لتحويله  م�سروعاً  دعمه 
ولتنظيم  للزوار  مفتوحاً  لل�سعر" 

الأن�سطة الثقافية.
بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  يت�سَن  ومل 
كوربي  م��ن  تعليق  على  احل�سول 
ملوؤ�س�سة  العام  املدير  لكّن  ال�سبت، 
هندر�سون  غراهام  وفرلني  رامبو 
فعًا  م���ع���رو����س  امل����ن����زل  اأن  اأك������د 

للبيع.

بريك اأوكتاي ين�سم 
ل�»التفاح احلرام«

اأف����ادت و���س��ائ��ل اع��ام��ي��ة ت��رك��ي��ة اأن 
امل��م��ث��ل ال���رتك���ي  ب���ريك اأوك���ت���اي  قد 
ان�سم مل�سل�سل " التفاح احلرام " بدور 
�ساتاي، اإل اأنه مل يك�سف بعد طبيعة 

دوره يف العمل ول موعد عر�سه.
كان  اأوكتاي  اأن بريك  ذكره  اجلدير 
م�سل�سل  ع���ن  م���وؤخ���را  ان��ف�����س��ل  ق���د 
املنتجة  ال�سركة  وتبحث  "املحارب"، 
ل����ه ع����ن مم���ث���ا اآخ������ر خل���و����س دور 
بريك  اأن  اإذ  ال��ع��م��ل،  يف  ال��ب��ط��ول��ة 
واأن  خ�����س��و���س��ا  و����س���ع���ه���م مب��������اأزق 
امل�سل�سل،  يف  عليه  اع��ت��اد  اجل��م��ه��ور 
فمن ال�سعب اأن يتقّبل ممثا بديا 

له.
على �سعيد اآخر، كانت اأفادت و�سائل 
اإع���ام تركية اأن��ه ح��دث ط��اق بني 

بريك اأوكتاي وزوجته مروة.

حترق منزل العائلة لإغاظة زوجها بعد الطالق 
عمدت  �سيدة  على  القب�س  الربيطانية  ال�سرطة  األقت 
اإىل حرق منزل اأ�سرتها لتغيظ زوجها بعد معركة مريرة 

بينهما للح�سول على الطاق.
بال�سرطة  ع���ام���اً(   57( هيجين�سون  ج��ان��ي��ت  وات�����س��ل��ت 
املنزل الذي يبلغ �سعره  اأحرقت  باأنها  بنف�سها لتخربهم 
دولر(،  األ���ف   500( اإ���س��رتل��ي��ن��ي  جنيه  األ���ف   400 ن��ح��و 
اإنه  الآن  م��ن��زيل  خ���ارج  اأن���ا  منزعجة،  ل�ست  "اأنا  وق��ال��ت 
يحرتق، الأمر مرتوك لكم". واندفع رجال الإطفاء اإىل 
عا�ست هيجين�سون  ن��وم حيث  غ��رف   4 املكون من  املنزل 
اأنها  وُيعتقد  ب��اخل��ارج،  جال�سة  ليجدوها  ع��ام��اً،   36 مل��دة 
الأثاث،  لتلميع  وحملول  ولعة  با�ستخدام  النار  اأ�سعلت 

قبل اأن تقوم مبحاولة فا�سلة لإخماد اللهب باملاء.
وت�سبب احلريق باأ�سرار بقيمة 14500 جنيه اإ�سرتليني 
الردهة والغرفة الأمامية، وا�سطر  األف دولر( يف   18(
اأن ي�ساب  للفرار من منازلهم، دون  جريان هيجين�سون 

اأحد ب�سرر، ومل تت�سرر منازلهم.
ت��ل��ق��ت فيه  ال�����ذي  ال���ي���وم  اأن احل���ري���ق وق����ع يف  وات�����س��ح 
ببيع  تتعلق  اأنها  ُيعتقد  املحامي  من  ر�سالة  هيغين�سون 
زوجها  مع  مرير  ل�سراع  تتويجاً  احلريق  وج��اء  العقار، 

�ستيف بعد 27 عاماً من الزواج.
وكان الزوج قد ترك املنزل واأزال كل متعلقاته، وتوقف عن 
هيغين�سون  وا�سطرت  العقاري،  الرهن  من  ن�سيبه  دفع 
ل�سرف معا�سها التقاعدي، واتخذت الرتتيبات الازمة 
لدفع ن�سف الرهن العقاري، وكانت قادرة يف البداية على 
الحتفاظ باملنزل وكان هناك الكثري من ال�سغط عليها 

من زوجها الذي يريد الطاق وبيع املنزل.

 غ�سب بعد واقعة م�سنقة املطعم
اإىل  اع��ت��ذاره��ا  �سهرية  اأمريكية  مطاعم  �سل�سلة  قدمت 
"م�سنقة" تتدىل  اأن��ه  ب��دا  مل��ا  �سور  انت�سار  بعد  زبائنها، 
من �سقف اأحد اأفرعها يف ولية كونيتيكت �سمال �سرقي 
الوليات املتحدة. وبداأت الق�سة عندما ن�سرت �سيدة تدعى 
مترا هوكينز، مقطع فيديو على �سفحتها يف "في�سبوك" 
ل�سقف مطعم "كراكر باريل" يف ولية كونيتيكت، ب�سبب 
اأوان قدمية. ومل  اأدوات غريبة، من بينها  احتوائه على 
املطعم  �سقف  م�سنقة من  تديل حبل  اإىل  تنتبه هوكينز 
يف  اأ�سدقائها  اأح��د  لكن  ال��دي��ك��ور،  م��ن  ج��زءا  باعتبارها 
هنا  ومن  معلقة،  وجودها  لحظ  في�سبوك  يف  �سفحتها 
التوا�سل  و�سائل  يف  ب�سرعة  طريقها  ت�سق  ال�سور  ب��داأت 
الجتماعي. وا�ستهجن كثريون وجود م�سنقة معلقة يف 
لل�سيافة  يكون مكانا  اأن  املفرت�س  اإذ من  املطعم،  �سقف 

والرتحيب بالزبائن، ل بث اخلوف يف قلوبهم.
 7 يف  املطعم  �سقف  يف  املعلقة  امل�سنقة  ���س��ورة  وانت�سرت 
و�سناديق  عتيقة  اأدوات  ب��ني  وتظهر  اجل����اري،  نوفمرب 

واأوان واأ�سياء اأخرى باعتبارها جزءا من الديكور.
مطاعم  �سل�سلة  ت��دي��ر  ال��ت��ي  ال�سركة  يف  م�����س��وؤول  وق���ال 
"هذا جمرد �سلك كهربائي قدمي كان  باريل":  "كراكر 
�سبكة  ذك��رت  وفقما  �سنوات"،  منذ  املطعم  يف  م��وج��ودا 

الأمريكية. اإن" الإخبارية  اإن  "�سي 
واأ�سافت ال�سركة يف ر�سالة الربيد الإلكرتوين، اأنه "كان 
من املفرت�س بالفعل النتباه اإىل هذا اجلزء من الديكور 
عر�سه"،  ق��ب��ل  بت�سحيحه  ال��ق��ي��ام  ث��م  وم���ن  امل��ط��ع��م،  يف 

م�سرية اإىل اأنه متت اإزالته بعد انت�سار ال�سور.

لعبة ظامت.. احلرب الرمزية بني الفالحني والرعاة
املدن  من  وغريها  نواك�سوط  العا�سمة  يف  امل��األ��وف  من 
من  جمعا  ف��ن��اء،  اأو  �ساحة  اأي  يف  ت��رى  اأن  امل��وري��ت��ان��ي��ة، 
الرمل،  على  خمطوط  ج��دول  حول  متحلقني  الرجال 
و���س��ع يف  ن��ق��اط  اإل  يبقى  ف��ا  خ��ط��وط��ه تختفي  ت��ك��اد 
بع�سها بعر الإبل يف جانب، ويف الآخر اأع��واد ياب�سة، يف 

مناف�سة حتب�س اأنفا�س املتابعني وتاأ�سرهم ل�ساعات.
 اإنها اللعبة الأ�سهر يف موريتانيا "ظامت"، التي يطلق 
الأمراء  "لعبة  باأنها  وتو�سف  "ا�سرند"،  اأي�سا  عليها 
املوريتانية  الحت���ادي���ة  رئ��ي�����س  ي��ق��ول  ك��م��ا  والنخبة" 
لظامت ال�سيد بداه ولد الكوار ملوقع �سكاي نيوز عربية. 
"كانت ل��ع��ب��ة ظ��ام��ت مت���ار����س يف  وي�����س��ي��ف م��و���س��ح��ا: 
متار�س  كانت  اأنها  عندي  املوؤكد  ومن  القدمية،  العهود 
يف موريتانيا يف القرن التا�سع ع�سر، وهي لعبة النخبة 
وهي جزء هام من تراث املجتمع.. كانت جماعة الأمري 
والأع��ي��ان يجتمعون  الق�ساة  الأم���راء مبن فيها من  اأو 
عليها لأن��ه��ا ل��ع��ب��ة الأذك����ي����اء.. ورمب����ا ت��ك��ون ه��ي حمل 
الجتماع الثاين بعد امل�سجد يف الغالب.. وهي معروفة 
يف التاريخ ويف املَُقول )الأ�سعار ال�سعبية( يف موريتانيا". 
كل  ق��وام  جي�سني  بني  مواجهة  على  ظامت  لعبة  تقوم 

ويرمز  العيدان  جي�س  اأحدهما  حماربا،  اأربعون  منهما 
ويرمز  البعر  جي�س  والآخ����ر  وامل���زارع���ني؛   للفاحني 
ال�سيخ  ول��د  ���س��امل  حممد  ال�سحفي  ويعتقد  ل��ل��رع��اة.. 
تطوير  "ظامت  اأن  احل��رة  )موريتانيد(  اإذاع���ة   مدير 
الأفارقة لأنها خمتلفة متاما  التي كانت عند  لاألعاب 
عن ال�سطرجن وهي اأقرب لاألعاب البدوية التي انتقلت 

اإلينا من ال�سودان واحلب�سة اأريترييا وال�سومال".
وي�سيف متحدثا ملوقع "�سكاي نيوز عربية": "ليوجد 
�سبيه ل��ه��ذه ال��ل��ع��ب��ة يف امل��ح��ي��ط ال��ع��رب��ي مل��وري��ت��ان��ي��ا ما 
ال�سك حمبي  يخامر  ول  الإفريقي".  اأ�سلها  على  يدل 
ال�سيد  الألعاب، ويقارنها  اأذكى  اأنها  "ظامت" ولعبيها 
كوار بال�سطرجن، مو�سحا انت�سارها اجلغرايف: "ظامت 
امل��م��ت��د م���ن النيجر  ال��ب��ي�����س��اين  ال��ف�����س��اء  م��ع��روف��ة يف 
فيه  مكانا  جتد  اأن  ال��ن��ادر  من  الأطل�سي..  املحيط  اإىل 
البي�سان ل تلعب فيه ظامت، لكنها غري معروفة لدى 
غريهم.. يف كل العامل العربي ل توجد لعبة ت�سبهها.. 
الب�سر..  التي ميار�سها  الأل��ع��اب  اأذك���ى  اأن��ه��ا م��ن  واأوؤك���د 
والتعقيد  ال��ذك��اء  ناحية  م��ن  بال�سطرجن  اإل  ت��ق��ارن  ل 
و�سعوبة برجمة اخلطط الهجومية والدفاعية فيها".

اأحالم ل� تامر ح�سني: ل 
ترتك حد يت�سمت فيكم

الفنان  انف�سال  خ��رب  على  الإم��ارات��ي��ة  اأح���ام   الفنانة  عّلقت 
امل�سري  تامر ح�سني  عن زوجته امل�سممة املغربية  ب�سمة بو�سيل 
التوا�سل  م��وق��ع  على  اخل��ا���س  ح�سابها  على  اأح���ام  وكتبت   .
وب�سمة  يجنن  ف��ن��ان  ت��ام��ر  واعتقد  واهلل  "حرام  الج��ت��م��اع��ي: 
بتجنن وا�سوفهم ليقني لبع�س و�سوي م�ساكل يا تامر تعدي 
ع�سان عيالنا ل ترتك حد يت�سمت فيكم وكل امل�ساكل بالتفاهم 

تنحل".
�سنني  ثمان  "حرام  ح�سني:  لتامر  بر�سالتها  اأح��ام  واأ�سافت 
واجعل  بيتها  وجيبها  لها  روح  �سدقك  من  �سديقك  واأط��ف��ال 
من�سورها  ولق��ى  الكبرية".  اأختك  من  ا�سمع  ت�سمت  الأل�سن 

رواجا كبريا بني املتابعني.

ال�سقيقتان �سارلوت, 11 �سنة , و�سافانا �سميث, 8 �سنوات , تزوران �سانتا كلوز , الذي يجل�س خلف حاجز زجاجي 
ب�سبب جائحة كورونا يف اإك�ستون �سكوير مول يف بن�سلفانيا, الوليات املتحدة.   رويرتز


