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�أجرت 154,882 فح�صًا ك�صفت عن 1,111 �إ�صابة 

 ال�شحة تعلن �شفاء 683 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سياً 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة بفريو�س 
اإجراءها  ال��وزارة  اأعلنت  19 واملخالطني لهم وعزلهم،  امل�ستجد كوفيد-  كورونا 
جديدا خالل االأربع والع�سرين ال�ساعة املا�سية على فئات  فح�سا   154،882
اأف�سل واأح��دث تقنيات الفح�س الطبي . و�ساهم  خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام 
على  الفحو�سات  نطاق  وتو�سيع  الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة   1،111 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى 
للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���االت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد 
حالة.      142،143 امل�سجلة  احل��االت  جمموع  يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�سحية 

)التفا�سيل �س5(

بريو تعفي مواطني الدولة من 
تاأ�شرية دخول اأرا�شيها

•• اأبوظبي-وام:

اأنه اأ�سبح باإمكان مواطني دولة  اأعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
ال�سفر  ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واملهمة  االإم��ارات حملة ج��وازات 
اإىل بريو من دون تاأ�سرية والبقاء فيها ملدة ت�سل اإىل 90 يوماً يف كل 
ال�سفر  ج���وازات  حملة  من  ال��دول��ة  مواطني  باإمكان  اأ�سبح  كما  زي���ارة، 
العادية ال�سفر اإىل بريو من دون تاأ�سرية والبقاء 90 يوماً على مدى 

نوفمرب 2020.  8 املوافق  ام�س  من  ابتداًء  وذلك  يوماً،   180
وي�سرتط على املواطنني االإماراتيني الراغبني يف ال�سفر اإىل جمهورية 
واإبراز  ب��ريو  القائمة يف  والوقائية  االإج���راءات االح��رتازي��ة  اتباع  ب��ريو 
دخول  ل���دى  ���س��اع��ة   72 ع��ن  ت��زي��د  ال  �سلبية   PCR فح�س  نتيجة 

االأرا�سي البريوفية.            )التفا�سيل �س9(
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و�شول قافلة م�شاعدات برية من الهالل الأحمر 
الإماراتي اإىل دم�شق للحد من تف�شي كوفيد-19

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، 
م�ساعدات  قافلة  دم�سق  العا�سمة  و�سلت  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  هيئة  رئي�س 
مع  بالتن�سيق  الهيئة  �سريتها  الطبية،  وامل���واد  االأدوي���ة  من  طنا   22 حتمل  برية 

جمعية الهالل االأحمر ال�سورية.
ال�سورية،  ال�ساحة  على  كوفيد19-  جائحة  تف�سي  من  للحد  امل�ساعدات  وتاأتي 
للت�سدي للجائحة، وتعزيز االجراءات  االإم��ارات  العاملية لدولة  �سمن اال�ستجابة 
املاثلة يف  التحديات  ال�سوري ملواجهة  الوقائية واالحرتازية ودعم القطاع الطبي 

هذا ال�سدد.
وي�ستفيد من هذه امل�ساعدات اآالف العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية يف �سوريا.
)التفا�سيل �س9(

•• اأبوظبي-وام:

هناأ �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
جو  ف���خ���ام���ة  اهلل«..  »ح���ف���ظ���ه 
للواليات  رئي�سا  بانتخابه  بايدن 
املتحدة االأمريكية .. و اأعرب عن 
مهامه  يف  بالتوفيق  له  متنياته 

القادمة.
رئي�س  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ث��م��ن  و 
ال����دول����ة - يف ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة - 
ال����ع����الق����ات اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة و 
البلدين  جتمع  التي  التاريخية 
اأكد  و  ال�سديقني..  ال�سعبني  و 
���س��م��وه ح��ر���س دول����ة االإم������ارات 
تعزيز  ع��ل��ى  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الواليات  مع  الثنائية  العالقات 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة يف خمتلف 
م�ساحلهما  يخدم  مبا  املجاالت 

امل�سرتكة . 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  هناأ  كما 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي »رع����اه اهلل« 
ال�س������يخ  ال�����س��������������������م��و  و���س��اح��ب 
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كاماال هاري�س جت�سيد للحلم االمريكي

بايدن وعائلته يحتفلون مع اأن�سارهم بالفوز برئا�سة الواليات املتحدة    )رويرتز(

رئي�س اأركان الدفاع يف بريطانيا

بعد مرور 111 يومًا على �نطالق رحلة �مل�صبار و�لتي قطعت 290 مليون كم 

حممد بن را�شد يعلن و�شول م�شبار الأمل 
اإىل مداره حول املريخ 9 فرباير 2021

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأع���ل���ن 
اآل مكتوم نائب  حممد بن را�سد 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل يف 
ت��غ��ري��دة ع���رب ح�����س��اب��ه يف موقع 
م�سبار  و�سول  موعد  عن  تويرت 
كوكب  ح���ول  م�����داره  اإىل  االأم�����ل 
ال���ت���ا����س���ع من  امل����ري����خ وذل������ك يف 

فرباير 2021.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وق�����ال 
حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم يف 
تغريدته: بعد مرور 111 يوما 
على انطالق رحلة م�سبار االأمل 
 290 قطعت  والتي  املريخ  نحو 
مليون كم .. اأجرى م�سبار االأمل 
م�ساره..  يف  ت��ع��دي��ل  اآخ����ر  ال��ي��وم 
الو�سول  ت���اري���خ  ال���ي���وم  ون��ع��ل��ن 
الدقيق للكوكب االأحمر 9 - 2 - 
2021 باإذن اهلل يف متام ال�ساعة 
�سيكون   .. م�ساء  دقيقة   7:42

لنا عيداً.. وللعرب.
�سمو  اأك�����د   .. االإع������الن  ع��ق��ب  و 
ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 

كو�صرن يدعو تر�مب �إىل �العرت�ف بنتائج �النتخابات

بايدن: �شاأجعل اأمريكا حمرتمة يف العامل جمددًا
قائد اجلي�ش الربيطاين يحذر من حرب عاملية ثالثة

•• وا�شنطن-وكاالت

دعا �سهر وكبري م�ست�ساري الرئي�س 
اإىل  كو�سرن،  غ��ارد  ترامب،  دونالد 
االع������رتاف ب��ن��ت��ائ��ج ال��ت�����س��وي��ت يف 
انتخابات الرئا�سة، بعد اإعالن فوز 
املر�سح الدميقراطي جو بايدن يف 

االنتخابات.
ونقلت قناة )�سي اإن اإن( االأمريكية، 
م�سدرين  ع�����ن  االأح����������د،  اأم�����������س 
توجه  كو�سرن  اإن  قولهما  مطلعني 
لالعرتاف  ب��ال��دع��وة  ت��رام��ب  اإىل 
بنتائج االنتخابات، دون ذكر مزيد 

من التفا�سيل.
االأمريكي  الرئي�س  ق��ال  ذل��ك،  اإىل 
�ساأجعل  اإن  ب���اي���دن  ج���و  امل��ن��ت��خ��ب 
اأمريكا حمرتمة يف العامل جمدداً،  
م�سيفاً  واالآن، دعونا نعطي بع�سنا 
البع�س فر�سة. حان الوقت لتنحية 
اخل��ط��اب ال��ق��ا���س��ي ج��ان��ب��ا، ونهدئ 
الغ�سب، ونرى بع�سنا مرة اأخرى، 

ولن�سغي اإىل بع�سنا جمددا.
وج������اء ذل�����ك يف خ���ط���اب ل����ه اأم�����ام 
اأن�ساره يف �ساعة مبكرة من �سباح 
ف��وزه يف مناف�سة  اأم�س االأح��د بعد 
الرئي�س  م����ع  ���س��ر���س��ة  ان��ت��خ��اب��ي��ة 
احلايل دونالد ترامب الذي رف�س 
وتعهد  االن��ت��خ��اب��ات  نتيجة  ق��ب��ول 

•• لندن-رويرتز:

حالة  اأن  م��ن  الربيطانية  امل�سلحة  ال��ق��وات  قائد  ح��ذر 
ال��غ��م��و���س وال��ق��ل��ق ال��ع��امل��ي ال�����س��ائ��دة يف ظ���ل االأزم�����ة 
ُتنذر  ق��د  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة  ب�سبب  االقت�سادية 

باإ�سعال فتيل حرب عاملية اأخرى.
ويف مقابلة ُتبث مبنا�سبة اإحياء )اأحد الذكرى( لتكرمي 
من فقدوا اأرواحهم واأ�سيبوا يف ال�سراعات، قال رئي�س 
ت�ساعد  اأي  اإن  كارتر،  نيك  بريطانيا  يف  الدفاع  اأرك��ان 
للتوترات االإقليمية اأو اأخطاء يف تقدير االأمور قد توؤدي 

يف نهاية املطاف اإىل �سراع وا�سع النطاق.
زمن  يف  نعي�س  اأننا  اأعتقد  نيوز  �سكاي  ل�سبكة  واأ���س��اف 
ي�سوده الغمو�س والقلق ب�سدة  اأ�سبح العامل فيه مكاناً 
كما اأن ديناميكية املناف�سة العاملية �سمة من �سمات زماننا 
بالطبع واأرى اأن اخلطر احلقيقي الذي نواجهه هو اأن 
وجود  �سوء  يف  تقدير  �سوء  اإىل  ي��وؤدي  ت�سعيداً  ن�سهد 

الكثري من ال�سراعات االإقليمية يف الوقت احلايل.
ورداً على �سوؤال عما اإذا كان هناك تهديد حقيقي بن�سوب 
اإنها من املخاطر  اأق��ول  اأخ��رى، قال كارتر  حرب عاملية 
وعلينا اأن نكون واعني لهذه املخاطر. وقال كارتر، الذي 
من  اإن   ،2018 عام  الربيطاين  للجي�س  قائداً  اأ�سبح 
�سبيل  على  ال�سابقة  احل��روب  يف  ماتوا  من  تذكر  املهم 

اإذا  واأ���س��اف،  املا�سي.  اأخطاء  يكررون  قد  ملن  التحذير 
الكبري من وجهة  ف��اإن اخلطر  اأه���وال احل��روب  ن�سيتم 
نظري هو اأن البع�س قد يعتقد اأن الذهاب للحرب قرار 
عقالين. وتابع، علينا تذكر اأن التاريخ قد ال يعيد نف�سه 
لكنه له اإيقاع، واإذا عدنا اإىل القرن املا�سي قبل احلربني 
العامليتني، فاأعتقد من دون �سك اأنه كان هناك ت�سعيد 
اأدى اإىل �سوء تقدير مما اأدى يف النهاية اإىل حرب على 

نطاق ناأمل اأال نراه مرة اأخرى اأبداً.

الليلة.  ل��دي��ك��م  االإح���ب���اط  م�ساعر 
للخ�سارة  بنف�سي  اأن��ا  تعر�ست  لقد 
منا  ك��ل  ليمنح  االآن،  لكن  م��رت��ني. 
الأن  الوقت  ح��ان  لالآخر.  الفر�سة 
اخلطاب  يف  العنيفة  النربة  ننحي 
ج���ان���ب���ا، ون����ه����دئ ال���و����س���ع وي����رى 
وي�ستمع  اأخ��رى  بع�سا مرة  بع�سنا 
كل منا اإىل االآخ��ر جم��ددا«، وتابع 

»حان الوقت ملداواة اأمريكا«.
اأدل���������وا  م�����ن  اإىل  �����س����ك����ره  وق���������دم 
ب��اأ���س��وات��ه��م ل��ه م��ن ال�����س��ود. وقال 
التي  اأحلك الظروف  اإن��ه حتى ويف 
م����رت ب��ه��ا ح��م��ل��ت��ه ك����ان االأف����ارق����ة 
واأ�ساف  ي��دع��م��ون��ه،  االأم��ري��ك��ي��ون 
كانوا دائما ما يقفون لدعمي، واأنا 

�ساأقف لدعمكم.
وحتدث بايدن بعد كلمة لتقدميه 
األقتها ال�سناتور كامال هاري�س التي 
اأمريكية  واأول  ام��راأة  اأول  �ست�سبح 
من اأ�سل اأفريقي اأو اآ�سيوي تتوىل 
اأعلى  ث��اين  الرئي�س  نائب  من�سب 

من�سب يف البالد.
وق��ال��ت ه��اري�����س ي��ا لها م��ن �سهادة 
ل�سخ�سية جو الأنه جتراأ وك�سر اأحد 
ب��الدن��ا واختار  اأك���رب احل��واج��ز يف 

امراأة لتكون نائبة الرئي�س. 
وانهالت التهاين من معظم انحاء 

العامل.

بخو�س معارك ق�سائية �سدها.
املجمع  ب����اأ�����س����وات  ب����اي����دن  وف�������از 
االن����ت����خ����اب����ي ال���ع�������س���ري���ن ل���والي���ة 
االأ�سوات  ع��دد  لريتفع  بن�سلفانيا 
ال���ت���ي ج��م��ع��ه��ا الأك������ر م����ن 270 
اأيام  اأرب��ع��ة  منهيا  للفوز،  ال��الزم��ة 
لينطلق  ال�������س���دي���دة،  االإث�������ارة  م���ن 
اأن�ساره يف احتفاالت �ساخبة باملدن 

الكربى.
وق������ال ب����اي����دن اأم�������ام اأن���������س����اره يف 

لل�سيارات  م��راأب  يف  الن�سر  خطاب 
ويلمنجتون  راأ������س�����ه  م�����س��ق��ط  يف 
ل���ق���د حتدث  دي�����الوي�����ر  والي������ة  يف 
ن�سراً  منحونا  االأم���ة.  ه��ذه  �سعب 
بايدن  وت��ع��ه��د  وم��ق��ن��ع��اً.  وا���س��ح��اً 
للواليات  ك��رئ��ي�����س  �سي�سعى  ب��اأن��ه 
وح�سد  البالد  توحيد  اإىل  املتحدة 
كوفيد19-،  وب��اء  ملواجهة  القوى 
االقت�سادي  االزده����ار  بناء  واإع����ادة 
لالأ�سر  ال�سحية  الرعاية  وت��اأم��ني 

العن�سرية  واج��ت��ث��اث  االأم��ري��ك��ي��ة 
املنهجية من جذورها.

اإىل غرميه  اأن يوجه كالمه  ودون 
بايدن مبا�سرة  اجلمهوري، حتدث 
اأدل�����وا  اأم���ري���ك���ي  م��ل��ي��ون   70 اإىل 
والذين  ترامب،  لدعم  باأ�سواتهم 
اأم�س  ال�����س��وارع  اإىل  بع�سهم  خ��رج 

للتظاهر احتجاجا على النتائج.
وق������ال ب����اي����دن: »ل���ك���ل م����ن اأدل������وا 
اأتفهم  ت��رام��ب،  للرئي�س  ب�سوتهم 
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الإمارات ت�سجل اإجنازا طبيا بعملية 
دقيقة يف العمود الفقري جلنني

اأخبار الإمارات

من �سوريا اإىل فرن�سا عرب فيينا... هكذا 
ي�ستغّل اأردوغان الإ�سالم ال�سيا�سي!

عربي ودويل

مان�س�سرت يونايتد يريح �سول�سكاير 
وتاألق وافدي ت�سل�سي 

الفجر الريا�سي

رئي�ش الدولة و نائبه و حممد بن زايد يهنئون 
بايدن بفوزه يف النتخابات الرئا�شية الأمريكية

نهي���ان  اآل  زاي������د  ب��ن  حمم������د 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
االأع�����ل�����ى ل���ل���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة يف 

الرئي�س   .. مماثلتني  برقيتني 
باملنا�سبة  امل��ن��ت��خ��ب  االأم���ري���ك���ي 

نف�سها.

عهد  ويل  م���ك���ت���وم  اآل  را�����س����د 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي 
را�سد  بن  حممد  مركز  رئي�س 
يوا�سل  امل�����س��ب��ار  اأن  ل��ل��ف�����س��اء 
اإىل  التاريخية  رحلته  بنجاح 

م�سجاًل  االأح�����م�����ر،  ال���ك���وك���ب 
بذلك حمطة جديدة يف �سجل 
اإجن��ازات دولة االإم��ارات املمتد 

من االأر�س اإىل الف�ساء.
)التفا�سيل �س2(

بينهم وزير �خلارجية وقائد �جلي�س ورئي�س �ملخابر�ت 
اإقالة م�شوؤولني كبار يف اإثيوبيا وخماوف من حرب

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت

التي  البالد  يف  ح��رب  ا�ستعال  من  خم��اوف  وو�سط  مفاجئة،  خطوة  يف 
اأنهت قبل �سنوات �سراعاً مريراً مع اأرترييا، اأقدم رئي�س وزراء اإثيوبيا، 
اآبي اأحمد اأم�س على اإقالة كل من وزير اخلارجية وقائد اجلي�س ورئي�س 
املخابرات يف البالد. اأتى ذلك، بالتزامن مع ت�ساعد التوتر بني احلكومة 

واإقليم تيجراي الذي اأعلنت فيه حالة الطوارئ قبل اأيام قليلة.
يف حني يوا�سل اأبي حملة ع�سكرية اأعلن عنها يوم االأربعاء �سد االإقليم 
لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  م��ع  للحوار  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ا���س��دات  ك��اف��ة  رغ��م 

تيجراي بدال من املخاطرة باندالع حرب اأهلية.
واليوم اأي�سا، حذرت االأمم املتحدة من اأن هناك ت�سعة ماليني �سخ�س 
معر�سون للنزوح ب�سبب ال�سراع املحتدم يف تيجراي، منبهة من اأن اإعالن 
احلكومة االحتادية حالة الطوارئ يحول دون تقدمي الغذاء وم�ساعدات 
اأخرى. وقال مكتب االأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون االإن�سانية يف تقرير 
اندلعت يف ثمانية  القوات االحتادية وق��وات تيجراي  ا�ستباكات بني  اإن 
تيجراي  يف  �سخ�س  األ���ف   600 ح���وايل  اأن  واأ���س��اف  باملنطقة.  م��واق��ع 
اآخ��رون على  يعتمدون على امل�ساعدات الغذائية يف حني يح�سل مليون 

اأ�سكال اأخرى من الدعم وجميعها توقفت.
الع�سكرية تهدف  اأن حملته  اأم�س  اأو�سح  االإثيوبي  ال��وزراء  وكان رئي�س 
اإىل هيمنة  اإ�سارة  ال�سائدة منذ وقت طويل يف  اإىل و�سع حد للح�سانة 

اأبناء تيجراي على ال�سيا�سة يف البالد قبل توليه ال�سلطة.

تفكيك  ع��م��ل��ي��ة  ان���ط���الق 
بنغازي يف  م�شلحة  منظومات 

•• بنغازي-وكاالت

ق���ررت ال��غ��رف��ة االأم��ن��ي��ة يف بنغازي 
ال��ل��ي��ب��ي��ة، ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س االأرك����ان 
العامة التابع للقيادة العامة الفريق 
عبدالرازق الناظوري، االتفاق على 
و�سع اآلية عمل لتفكيك التنظيمات 
املقرات  واإخالء  امل�سلحة  الع�سكرية 

الواقعة حتت �سيطرتها.
املركز  �سفحة  على  ب��ي��ان  وبح�سب 
العامة  االأرك��ان  لرئا�سة  االإعالمي 
لقوات القيادة العامة مبوقع »في�س 
ب����وك« ت���ن���اول االج��ت��م��اع ب��ن��اء قوة 
لتنفيذ  واأمنية  ع�سكرية  م�سرتكة 
الغرفة  ع���ن  ال�������س���ادرة  ال����ق����رارات 
و�سيادة  القانون  باإنفاذ  يتعلق  فيما 

العدالة.
و����س���ارك يف االج��ت��م��اع، ال����ذي عقد 
بنغازي  االأم���ن���ي���ة  ال���غ���رف���ة  مب���ق���ر 
اال�ستخبارات  اإدارة  مببنى  الكربى 
القيادات  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  ال��ع��ام��ة 

الع�سكرية واالأمنية.

كاماال هاري�س نائب �لرئي�س:
ورقة ال�شباب والتنوع الرابحة جلو بايدن 

•• الفجر –خرية ال�شيباين  

يف ال�سابع من نوفمرب 2020. عندما مت الت�سريح بنتائج والية بن�سلفانيا، 
فاز  بايدن  جو  اأن  ال��ك��ربى،  االأمريكية  االإع���الم  و�سائل  من  العديد  اأعلنت 
الرت�سح  يف  زميلته  ا  اأي�سً ير�سل  انت�سار  االأمريكية،  الرئا�سية  باالنتخابات 

كاماال هاري�س اإىل وا�سنطن لل�سنوات االأربع املقبلة.
ان تلك التي �سوهها الرئي�س املنتهية واليته ترامب، وو�سفها باأنها »�سيوعية«، 
ثم يف منا�سبتني، ب�� »الوح�س«، اثر مناظرتها مع نائب الرئي�س مايك بن�س، 

اأ�سبحت اأول امراأة نائب رئي�س الواليات املتحدة.      )التفا�سيل �س12(
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اأخبـار الإمـارات
مبادلة تدعم جتربة عقار خم�ش�ش ملر�شى ال�شكري امل�شابني ب�كورونا

•• اأبوظبي - وام:

ودولة  اأبوظبي  ري��ادة  لتعزيز  واملتوا�سلة  الدوؤوبة  م�ساعيها  مع  متا�سيا 
 19 – كوفيد  ف��ريو���س  جائحة  مكافحة  يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
متويلها  ع��ن  ال�سحية  للرعاية  م��ب��ادل��ة  اأع��ل��ن��ت  ال���دويل  امل�ستوى  على 
�ساأنه  من  املتحدة  اململكة  يف  للمناعة  مثبط  جديد  عقار  جتربة  جزئيا 
م�ساعدة مر�سى ال�سكري على التغلب على اآثار فريو�س كورونا امل�ستجد 
كوفيد - 19. كانت وكالة تنظيم االأدوية ومنتجات الرعاية ال�سحية يف 
اململكة املتحدة قد وافقت على اإجراء التجربة املعروفة با�سم " اأركاديا " 
وذلك بعد اأن اأ�سار البحث قبل ال�سريري اإىل اأن من�سط اجللوكوز كيناز 
بفريو�س  امل�سابني  ال�سكري  مر�سى  ي�ساعد  اأن  ميكن   AZD1656

كوفيد – 19 عن طريق تثبيط اال�ستجابة املفرطة للجهاز املناعي التي 
تكون عادة حادة لدى املر�سى الذين يعانون من ارتفاع م�ستويات ال�سكر 
يف الدم. و متت املبا�سرة بتجربة العقار يف 29 �سبتمرب املا�سي وت�سمل 
التجربة جمموعة من املر�سى املقيمني يف امل�ست�سفيات ممن يعانون من 

اأعرا�س خفيفة اإىل معتدلة ملر�س "كوفيد – 19" .
ويف حال جناح التجربة ميكن لطبيب الرعاية ال�سحية االأولية و�سف 
العقار لالأ�سخا�س امل�سابني بداء ال�سكري الذين يعانون من االأعرا�س 

املبكرة لفريو�س كوفيد – 19.
و قال عبد اهلل عبد العزيز ال�سام�سي رئي�س مبادلة للرعاية ال�سحية: 
ينطوي على  ال��ذي  التعاون  هذا  يف  رئي�سي  ب��دور  اال�سطالع  "ي�سرنا 
الق�سري  امل��دي��ني  على  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  ك��ب��رية  ف��وائ��د 

اأنواع  اأح��د  اأك��ر من مليون �سخ�س يف الدولة مع  والبعيد حيث يعي�س 
ب�سكل  معر�سة  اأن��ه��ا  على  الفئة  ه��ذه  حت��دي��د  مت  وق��د  ال�سكري  م��ر���س 
خا�س لتاأثريات كوفيد - 19. ويعترب هذا اال�ستثمار اأحد اال�ستثمارات 
العديدة التي تقوم بها مبادلة للرعاية ال�سحية مل�ساندة حكومة االإمارات 
فريو�س  تداعيات  من  التخفيف  يف  ملمو�س  ب�سكل  وامل�ساهمة  و�سكانها 
املحلية  اجلهود  لدعم  الالزمة  امل��وارد  جميع  وت�سخري  امل�ستجد  كورونا 
جهته  من  العاملي".  الوباء  هذا  انت�سار  مكافحة  اإىل  الرامية  والدولية 
"اإك�سكاليرب":  �سركة  موؤ�س�س  اإيفانز  كري�س  ال�سري  الربوفي�سور  ق��ال 
�سركاوؤنا  و  ال�سحية  للرعاية  مبادلة  قدمته  ال��ذي  التمويل  "�سي�سهم 
ب��ال��دواء اجلديد وي��درك جميع  االأب��ح��اث اخلا�سة  االآخ���رون يف ت�سريع 
الداعمني لهذه التجربة اأن هذا العقار يعد باإحداث فرق كبري يف حياة 

االأ�سخا�س امل�سابني بداء ال�سكري املعر�سني لالإ�سابة بفريو�س كورونا 
امل�ستجد ونتوقع اأن ن�سهد تاأثريا كبريا على م�ستوى الوفيات يف امل�ستقبل 
وتعترب مثل هذه العالجات �سرورية للغاية ال �سيما واأننا من املحتمل اأن 
نتعاي�س مع هذا الفريو�س لبع�س الوقت يف امل�ستقبل". بدوره قال ديفيد 
كابيتال":  �سرتيت  ج��ورج  "�سانت  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  تابولكزاي 
ن��ظ��را ل��الأزم��ة احل��ال��ي��ة ف��ق��د اأوق��ف��ن��ا م��وؤق��ت��ا جميع ب��راجم��ن��ا البحثية 
احلالية للرتكيز على هذه التجربة ال�سريرية وتقييم مدى كفاءة العقار 
اجلديد الذي من املحتمل اأن ي�سهم يف اإنقاذ حياة االآخرين وقد مت اإن�ساء 
موؤ�س�ستنا اخلريية بهدف ت�سريع تقدمي العالجات للمر�سى ويعد هذا 
الدافع حموريا االآن واأكر من اأي وقت م�سى.. فنحن ن�سعى لبذل كل 

ما يف و�سعنا ل�سمان تعايف املر�سى من هذا الفريو�س اخلطري".

بعد مرور 111 يوما على �نطالق رحلة �مل�صبار و�لتي قطعت 290 مليون كم 

حممد بن را�شد يعلن و�شول م�شبار الأمل اإىل مداره حول املريخ 9 فرباير 2021
حمد�ن بن حممد: 

بنجاح رحلته التاريخية م�شجاًل حمطة جديدة يف �شجل اإجنازات دولة الإمارات املمتد من الأر�ش اإىل الف�شاء  يوا�شل  •  امل�شبار 
اإىل املريخ بالتزامن مع احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي جمرد بداية للخم�شني عامًا املقبلة فهناك م�شاريع طموحة يف املجالت كافة  الأمل  م�شبار  •  و�شول 

•  اأ�شبح لدينا كوادر وطنية موؤهلة قادرة على حتقيق روؤية وطموح القيادة يف القطاع الف�شائي الذي يتو�شع وينمو ب�شكل م�شتدام 
•  و�شول الإمارات اإىل املريخ كخام�ش دولة يف العامل وحتقق هذا الإجناز يلقي م�شوؤولية كبرية على الأجيال القادمة ملوا�شلة م�شرية التقدم 

•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  اأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف تغريدة عرب ح�سابه يف موقع 
تويرت عن موعد و�سول م�سبار االأمل اإىل مداره حول كوكب املريخ وذلك يف 

التا�سع من فرباير 2021.
"بعد  اآل مكتوم يف تغريدته:  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  وق��ال �ساحب 
مرور 111 يوما على انطالق رحلة م�سبار االأمل نحو املريخ والتي قطعت 
290 مليون كم .. اأجرى م�سبار االأمل اليوم اآخر تعديل يف م�ساره.. ونعلن 
اليوم تاريخ الو�سول الدقيق للكوكب االأحمر 9 - 2 - 2021 باإذن اهلل يف 

متام ال�ساعة 7:42 دقيقة م�ساء .. �سيكون لنا عيداً.. وللعرب..".
اآل مكتوم  اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد  و عقب االإع��الن .. 
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي رئي�س مركز حممد بن را�سد للف�ساء 
م�سجاًل  االأح��م��ر،  الكوكب  اإىل  التاريخية  رحلته  بنجاح  يوا�سل  امل�سبار  اأن 
بذلك حمطة جديدة يف �سجل اإجنازات دولة االإمارات املمتد من االأر�س اإىل 

الف�ساء.
وقال اإن مهمة م�سبار االأمل الذي �سي�سل اإىل مداره حول الكوكب االأحمر يف 
التا�سع من فرباير 2021 تتوج رحلة امتدت خلم�سني عاماً من التاأ�سي�س 
والبناء والتمكني واالإجنازات املرتاكمة لدولة االإمارات منذ اإعالن االحتاد 
عام 1971، وتعد اأي�ساً بداية خلم�سني عاماً اأخرى من االإجنازات النوعية 
فيها  نتحدى  ج��دي��دة  جم���االت  يف  واالب��ت��ك��ار  وامل��ع��رف��ة  العلم  على  القائمة 
امل�ستحيل ونتخطاه ونحوله اإىل فر�س، فدولتنا ال تعرف امل�ستحيل، وقيادتنا 

ال تر�سى لنف�سها وال ل�سعبها اإال باملركز االأول".
احتفال  مع  بالتزامن  املريخ  اإىل  االأم��ل  م�سبار  " و�سول   : �سموه  اأ�ساف  و 
الدولة بيوبيلها الذهبي جمرد بداية للخم�سني عاماً املقبلة فهناك م�ساريع 
ك��وادر وطنية موؤهلة  اأ�سبح لدينا  اأن  طموحة يف املجاالت كافة، وذلك بعد 
القيادة يف القطاع الف�سائي الذي يتو�سع  ق��ادرة على حتقيق روؤي��ة وطموح 

وينمو ب�سكل م�ستدام، وغريه من القطاعات الواعدة".
و اأ�سار �سموه اإىل اأن م�سروع االإمارات ال�ستك�ساف املريخ "م�سبار االأمل" جنح 
قبل اأن ي�سل امل�سبار اإىل مداره حول الكوكب االأحمر يف غر�س ثقافة جديدة 
واأن  امل�ستقبل  هو  العلم  اأن  مفادها  الوطن  وبنات  اأبناء  ووج��دان  نفو�س  يف 
طموح دولتنا ال �سقف له بعدما اخرتق الف�ساء واأ�سبحنا اأول دولة عربية 
تنجح يف ا�ستك�ساف الكواكب، كما اأ�سبحت دولتنا ع�سوا يف نادي م�ستك�سفي 

املريخ الذي ي�سم 7 دول فقط.
واأكد �سموه اأن و�سول االإمارات اإىل املريخ كرابع دولة يف العامل حتقق هذا 
ملوا�سلة  القادمة  االأج��ي��ال  على  كبرية  م�سوؤولية  يلقي  التاريخي  االإجن���از 

م�سرية التقدم.
و ثمن �سموه جهود فريق عمل م�سروع االإمارات ال�ستك�ساف املريخ "م�سبار 
وتفانيكم،  ومثابرتكم  وداأب��ك��م  جهدكم  على  اأ�سكركم   " ق��ائ��اًل   .. االأمل" 
اأول��وي��ات��ك��م رغ���م الظروف  امل�����س��روع يف م��ق��دم��ة  ب��ع��دم��ا و�سعتم جن���اح ه���ذا 
اال�ستثنائية التي مير بها العامل، واأجنزمت هذه املهمة حتى االآن بنجاح فاق 
املقبل  فرباير  من  التا�سع  يف  اهلل-  �ساء  -اإن  معاً  نحتفل  و�سوف  التوقعات، 

بو�سول امل�سبار اإىل مداره".
"م�سبار االأمل"  االأم��ل  االإم��ارات ال�ستك�ساف  اأجنز فريق عمل م�سروع  وقد 
"م�سبار االأمل" والتي متت من  اليوم بنجاح املناورة الثالثة لتوجيه م�سار 

حمطة التحكم االأر�سية يف مركز حممد بن را�سد للف�ساء.
امل�سار، وُت�سكل حمطات  �سل�سلة مناورات توجيه  املناورة حتت  و تندرج هذه 
رئي�سية ومهمة يف رحلة امل�سبار اإىل الكوكب االأحمر ذلك بعد اأن قطع 60 
يف املائة من امل�سافة، ما يعادل 290 مليون كيلومرت منذ اإطالقه يوم 20 
يوليو املا�سي وحتى اليوم، اأي خالل 111 يوماً، ويتبقى له 189 مليون 
كيلو مرت حتى و�سوله اإىل مداره املقرر حول املريخ.. وبعد جناح املناورة مت 
حتديد و�سول "م�سبار االأمل" اإىل مداره حول املريخ يف التا�سع من فرباير 

االإمارات. بتوقيت  م�ساًء   7:42 ال�ساعة  عند   ،2021
و منذ اإطالق م�سبار االأمل بنجاح من قاعدة تانيغا�سيما الف�سائية يف اليابان 
وق�سى  بدقة،  امل�سبار  متابعة  العمل  فريق  يوا�سل  املا�سي،  يوليو   20 يوم 
اأكر من 15 األف �ساعة عمل حتى اليوم "8 نوفمرب 2020" وطوال هذه 
الفرتة املمتدة نحو 111 يوماً منذ االإطالق، قام فريق عمليات التحكم يف 
اأ�سبوعياً يف  املحطة االأر�سية بالتوا�سل مع امل�سبار مرتني اإىل ثالث مرات 
ا�ستغرق كل ات�سال  اإىل املريخ حيث  مرحلة العمليات االعتيادية من رحلة 
من 6 اإىل 8 �ساعات علماً باأن الفريق عاد االآن اإىل التوا�سل مع امل�سبار على 

لعمليات  ا�ستعداداً  اليوم  يف  �ساعة   24 م��دى 
الو�سول اإىل مدار املريخ.

امل���رح���ل���ة ث���ال���ث م����راح����ل املهمة  وت���ع���د ه�����ذه 
التاريخية للم�سبار والبالغة �ست مراحل حتى 
الكوكب  ح���ول  العلمي  م����داره  اإىل  ال��و���س��ول 

االأحمر.
وقد اأكمل امل�سبار بالفعل مرحلتني خمتلفتني 
عقب عملية االإط��الق الناجحة يف 20 يوليو 
والعمليات  االإط����الق  مرحلتا  وه��م��ا  امل��ا���س��ي، 
من  امل��ب��ك��رة  العمليات  مرحلة  وت��ع��د  امل��ب��ك��رة، 
اأهم مراحل املهام الف�سائية، وتبداأ عند انتهاء 
مرحلة االإطالق، وت�ستمر نحو 45 يوماً، وقد 

اكتملت بنجاح.
العمليات  م��رح��ل��ة  خ����الل  امل�����س��ب��ار  خ�����س��ع  و 
امل�ستمر  االت�����س��ال  ع��رب  امل��راق��ب��ة  اإىل  امل��ب��ك��رة 

مع املحطة االأر�سية 24 �ساعة يومياً من قبل 
فريق العمليات ل�سمان عمل املركبة الف�سائية وجميع مكوناتها واأنظمتها 

بال�سكل االأمثل.

مرحلة �لرحلة �إىل �ملريخ.
و مير امل�سبار حالياً مبرحلة الرحلة اإىل املريخ، حيث يقوم فريق العمليات 
يف املحطة االأر�سية يف مركز حممد بن را�سد للف�ساء يف دبي، مبتابعة حالة 

امل�سبار ب�سكل دوري.
االأمل"  "م�سبار  بها  مي��ر  ال��ت��ي  امل��ري��خ  اإىل  الرحلة  مرحلة  انتهاء  عقب  و 
، حيث  املقبل  دي�سمرب   29 يوم  املريخ  مل��دار  الدخول  �ستبداأ مرحلة  حالياً، 
�سريكز فريق العمل يف هذه املرحلة على جتهيز جميع اأنظمة امل�سبار واإجراء 
املناورات االأخرية ا�ستعداداً الإدخال امل�سبار يف مدار االلتقاط حول الكوكب 

االأحمر ب�سكل اآمن يف التا�سع من فرباير 2021.
امل��وج��ودة يف خ��زان��ات م�سبار  ال��وق��ود  ا�ستخدام ح��وايل ن�سف كمية  �سيتم  و 
االأمل الإبطائه اإىل احلد الذي ي�سمح باإدخاله يف مدار االلتقاط. و�ست�ستمر 
 121000 امل�سبار من  �سرعة  لتقليل  30 دقيقة  ملدة  الوقود  عملية حرق 

كم-�ساعة اإىل 18000 كم-�ساعة.
تاأخر  والتي يرتتب عليها  واالأر���س  املريخ  امل�سافة بني كوكبي  لبعد  ونظراً 
ت�ستغرق  "عادة ما  االأحمر  الكوكب  و�سول االت�ساالت واالإ�سارات من مدار 
املريخ  26 دقيقة للو�سول من مدار  اإىل   13 الال�سلكية ما بني  االإ�سارات 
اإىل املحطة االأر�سية " لن يتمكن الفريق من التدخل والتوا�سل مع امل�سبار 
ب�سكل حلظي، مما يوؤدي اإىل اأن تكون مهمة امل�سبار يف هذه املرحلة م�ستقلة 

وذاتية بن�سبة 100 يف املائة.
و الحقاً، وبعد االنتهاء من مرحلة الدخول ملدار املريخ بنجاح والتاأكد من 
العلمي  امل��دار  اإىل  االنتقال  مرحلة  تبداأ  االلتقاط،  م��دار  يف  امل�سبار  دخ��ول 
املنا�سب حتى يتمكن امل�سبار من اأداء مهامه العلمية االأ�سا�سية، وت�ستمر هذه 

املرحلة اإىل عدة اأ�سابيع.
و يف هذه املرحلة، يقرتب مدار امل�سبار اإىل نحو 1000 كيلومرت فوق �سطح 
املريخ "على �سكل مدار اإهليلجي" ويرتاوح ارتفاع هذا املدار ما بني 1000 
كيلومرت اإىل 49380 كيلومرتاً.. ويف هذه املرحلة �سيتم التقاط ال�سورة 
االأوىل للمريخ واإر�سالها مرة اأخرى اإىل مركز التحكم. وخالل هذه املرحلة 

اأي�ساً، تتم اال�ستعدادات للعمليات العلمية االأولية.
و ي�ستمر امل�سبار يف املدار العلمي ملدة عام مريخي كامل "687 يوماً اأر�سياً" 
ويوا�سل فيها جتميع البيانات املتطلبة لالإجابة عن االأ�سئلة العلمية حول 

املناخ اجلوي لكوكب املريخ واإر�سالها اإىل املحطة االأر�سية.

�لتخطيط �ملحكم 
و قالت معايل �سارة بنت يو�سف االأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة 
مل�سروع  العلمي  الفريق  للف�ساء وقائد  االإم��ارات  اإدارة وكالة  رئي�س جمل�س 
االإمارات ال�ستك�ساف املريخ "م�سبار االأمل" اإن م�سبار االأمل يوا�سل رحلته 
بف�سل  االأحمر  الكوكب  م��داره حول  اإىل  التوقعات  يفوق  بنجاح  التاريخية 
غري  دع��م��اً  تلقى  ال���ذي  العمل  لفريق  ال����دوؤوب  والعمل  املحكم  التخطيط 
قطاع  لتعزيز  وتوجهاتها  لروؤيتها  ترجمًة  الر�سيدة  القيادة  م��ن  حم��دود 
الف�ساء الوطني عرب متكني اأبناء وبنات الوطن للم�ساهمة يف تطوير اقت�ساد 
مبني على املعرفة االبتكار، والرتكيز على �سناعات مبنية على التكنولوجيا 

يف  وت�سهم  عاملياً،  تناف�س  اأن  ميكن  املتقدمة 
اليوم  بها  منر  التي  للتحديات  حلول  اإي��ج��اد 
اإىل  اإ���س��اف��ة  امل�ستقبل  يف  تواجهنا  ق��د  وال��ت��ي 
ومرونته  االق��ت�����س��اد  م�����وارد  ت��ن��وي��ع  اأه��م��ي��ة 

باالإ�ستناد على العلوم والتكنولوجيا.
االإم��������ارات  م�������س���روع  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  اأك�������دت  و 
ال�ستك�ساف املريخ "م�سبار االأمل" يعد حمطة 
يتزامن  اإذ  االإم������ارات،  دول���ة  ت��اري��خ  يف  مهمة 
احتفاالت  م���ع  امل���ري���خ  اإىل  امل��ت��وق��ع  و���س��ول��ه 
تاأ�سي�سها  وع��ي��د  ال��ذه��ب��ي  بيوبيلها  ال���دول���ة 
توؤكد  دالل��ة عميقة  ذات  اإ���س��ارة  اخلم�سني، يف 
ع���زم ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة م��وا���س��ل��ة االإجن����ازات 
املوؤ�س�سون وتر�سيخ مكانة  االآب��اء  التي حققها 
عاماً  اخلم�سني  خ��الل  لت�سبح  عاملياً  الدولة 
املقبلة، ب�سواعد الكوادر الوطنية، واحدة من 
املجاالت، مت�سلحًة  �ستى  العامل يف  اأف�سل دول 
بالعلم واملعرفة، وعرب متكني الكوادر الوطنية من حتقيق طموح القيادة يف 

بناء اقت�ساد امل�ستقبل القائم على االبتكار والتكنولوجيا املتقدمة.
املريخ  م��داره حول  اإىل  االأم��ل  مل�سبار  املتوقع  الو�سول  اإن  واأ�سافت معاليها 
يفتح اآفاقاً علمية جديدة اأمام الكوادر الوطنية ويحول االإم��ارات اإىل دولة 
التي  والبيانات  املعلومات  الأن  لها،  م�ستوردة  م��ن  ب��داًل  للمعرفة  م�سدرة 
االإن�سان من  اإليها  العامل، مل ي�سل  امل�سبار و�ستتم م�ساركتها مع  �سري�سلها 
قبل. من جهته اأكد �سعادة حمد عبيد املن�سوري رئي�س جمل�س اإدارة مركز 
املريخ ميثل  اإط��الق م�سبار االأم��ل نحو كوكب  اأن  حممد بن را�سد للف�ساء 
اأن و�سول م�سبار االأمل اإىل هذه  تر�سيخا ل�سناعة امل�ستقبل االإماراتي كما 
اإىل كوكب  التاريخية  املائة من رحلته  60 يف  االإجن��از بقطعه  املرحلة من 
املريخ كاأول مهمة عربية ال�ستك�ساف الكواكب، ير�سخ مكانة دولة االإمارات 
يوم  اإىل  تتجه  الوطن  اأبناء  عيون  " اأن  �سعادته  اأ�ساف  وعامليا." و  اإقليميا 
التا�سع من فرباير املقبل وهو املوعد الذي يدخل فيه امل�سبار اىل مدار املريخ 
يف الوقت الذي يوؤكد فيه م�سروع االإمارات ال�ستك�ساف املريخ "م�سبار االأمل" 
اأن دولة االإمارات ت�ستثمر يف امل�ستقبل باعتبار اأن املهام الف�سائية هي بوابة 
اإذ  العلمية  الكوادر  لبناء  فر�سة  وهي  متعددة،  قطاعات  يف  العلمي  التقدم 
ال م�ستقبل خالل العقود املقبلة من دون العلم باعتباره ال�سامن الرئي�سي 
م�سرية  ملوا�سلة  االأ�سا�سية  والركيزة  واملكت�سبات،  االإجن��ازات  على  للحفاظ 

التنمية امل�ستدامة".
وقال : " ياأتي جناح ثالث عملية ت�سغيل اأجهزة دفع امل�سبار كمحطة فارقة يف 
جناح املهمة ككل، والتي �سوف يعود بنفع عظيم على املجتمع الدويل العلمي 
اجناز  اأن  اىل  اإ�سافة  العاملي،  الف�ساء  قطاع  يف  املنطقة  موقع  من  و�سيعزز 
االإمارات لهذه املهمة �سهادة كبرية على دور االإمارات يف تعزيز التقدم العلمي 

ل�سالح االإن�سانية.

�مل�صار �ل�صحيح 
ال�ستك�ساف  االإم���ارات  م�سروع  مدير  �سرف  عمران  املهند�س  قال  جهته  من 
املريخ اإن م�سبار االأمل حالياً على م�ساره نحو مداره املخطط له �سلفاً حول 

الكوكب االأحمر.
و اأ�سار اإىل اأن فريق العمل كان قد خطط لتنفيذ �سبع عمليات توجيه مل�سار 
كفاءة  اأن  اإال  املريخ  نحو  كيلومرت  مليون   493 البالغة  رحلته  يف  امل�سبار 
امل�سار  توجيه  وم��ن��اورات  االأول��ي��ة  امل�سبار  واإجن���از مرحلة عمليات  االإط���الق 
بنجاح �ساهم يف و�سع امل�سبار يف م�سار اأكر قرباً من امل�سار النهائي، وهو ما 

قد يرتتب عليه عمليات اأقل من مناورات توجيه امل�سار.
و اأ�ساف : "لقد مكن االأداء احلايل مل�سبار االأمل ودقة م�ساره الفريق العلمي 
للم�سروع من اإجراء قيا�سات وت�سجيل بيانات علمية قّيمة ال ميكن احل�سول 
يعني  مما  الكواكب،  اإىل  الف�سائية  الرحالت  م�سارات  خالل  من  اإال  عليها 
اأننا بداأنا بجمع البيانات العلمية حتى قبل دخول مدر االلتقاط يف فرباير 
ثم االنتقال اإىل املدار العلمي، واأننا �سنوفر بيانات علمية جديدة للمجتمع 
العلمية  املهمة  الفريق يف  �سيبداأ  اأبكر مما كان خمططاً..  ال��دويل يف وقت 
قبل الدخول يف املدار حول الكوكب با�ستخدام ت�سغيل االأجهزة العلمية التي 
مبكرة  مالحظات  لت�سجيل   EMUS مطياف  وخ�سو�ساً  امل�سبار  يحملها 
حول هالة الهيدروجني اخلارجية لكوكب املريخ و�سوف ن�ستخدم متتبعات 
اأثناء و�سوله  الكواكب  الغبار بني  امل�سبار لقيا�س تركز  املوجودة يف  النجوم 

م��ن��اورة بني م�سبار  اج��راء  باالإ�سافة اىل  املريخ  مل��دار  ال��دخ��ول  اإىل مرحلة 
االأمل املتجه اإىل املريخ وامل�سبار االأوروبي " بيبي كولومبو" املتجه اإىل كوكب 

عطارد لتوفري بيانات مهمة عن املجموعة ال�سم�سية".
اأن تفعيل خا�سية تتبع الغبار الكوين التي توفرها االأجهزة  جدير بالذكر 
بني  الغبار  كثافة  قيا�س  على  ي�ساعد  االأم��ل  م�سبار  على  امل��وج��ودة  العلمية 
الكواكب بعيداً عن مدار االأر�س ما ي�ساهم يف معرفة توزيع الغبار يف النظام 
ال�سم�سي ب�سكل اأف�سل.. كما �سيتم تفعيل مطياف االأ�سعة فوق البنف�سجية 

املريخ. لكوكب  اخلارجي  الهيدروجني  لت�سوير   EMUS
و عالوة على هذه القيا�سات، �ستتم معايرة اأجهزة م�سبار االأمل مع مطياف 
PHEBUS على منت مركبة " بيبي كولومبو" الف�سائية التابعة لوكالة 

الف�ساء االأوروبية واملتوجهة حالياً اإىل كوكب عطارد.
توزع  ب��ي��ان��ات مهمة ح��ول  تتيح عملية جمع  اأن  اخل��ط��وة  ه��ذه  ���س��اأن  م��ن  و 
مناذج  لتطور  اأف�سل  فهماً  يوفر  ما  ال�سم�سي  الغالف  داخ��ل  الهيدروجني 
توزيع الهيدروجني بني الكواكب يف املجموعة ال�سم�سية. و عند و�سوله اإىل 
املريخ �سيدور "م�سبار االأمل" يف مدار علمي اإهليلجي حول الكوكب االأحمر 
بطول يرتاوح بني 20 األفا و 43 األف كيلومرت حيث يكمل دورة واحدة كل 

�ساعة.  55
و نتيجة ملداره املبتكر للغاية �سيتمكن امل�سبار من التقاط ال�سور االأوىل من 
نوعها للغالف اجلوي وتقلبات الطق�س يف املريخ.. وخالل هذه املرحلة من 
املهمة الف�سائية، تقت�سر فرتة االت�سال بني امل�سبار ومركز التحكم على 6 
امل�سبار كمية  اأن ينقل  املتوقع  اأ�سبوعياً. و من  8 �ساعات يومياً، مرتني  اإىل 
هائلة من املعلومات، تقدر بنحو واحد تريابايت من البيانات اجلديدة عن 
الغالف اجلوي للمريخ.. و بالتزامن مع ذلك، ت�سجل االأجهزة العلمية التي 
ولكون  اجل��وي  والغالف  املريخ  ل�سطح  روتينية  مالحظات  امل�سبار  يحملها 
�سوف  ال�سم�سية،  املجموعة  كواكب  �سمن  باالأر�س  �سبهاً  االأك��ر  هو  املريخ 
ت�ساعد هذه البيانات واملالحظات العلماء على فهم الطق�س على االأر�س وما 

يرتبط به من ظواهر مناخية يف كل منطقة زمنية، وخالل كل مو�سم.
والتي  للمريخ  اجل��وي  للغالف  متكاملة  �سورة  اأول  تكوين  �سي�سهم يف  كما 
�سيتم توفريها للمجتمع العلمي العاملي يف اأكر من 200 موؤ�س�سة اأكادميية 
وبحثية. و يحمل م�سبار االأمل ثالثة اأجهزة لقيا�س ودرا�سة الغالف اجلوي 
لكوكب املريخ، ويزن حوايل 1350 كيلو جراما بحجم �سيارة �سغرية.. وقد 
�سممه وبناه مهند�سو مركز حممد بن را�سد للف�ساء بالتعاون مع �سركاء 

العامليني لنقل املعرفة.
و ي�سرف على م�سروع االإمارات ال�ستك�ساف املريخ حالياً ثالثة فرق اأ�سا�سية 
فريق  وي�سرف  امل�سبار..  رحلة  من  خمتلفة  مرحلة  عن  م�سوؤول  فريق  كل 
امل�سبار، ويراقب االت�سال وتدفق  التحكم يف  االأر�سية على عمليات  املحطة 
والتي  العمالقة،  الال�سلكية  الهوائيات  من  جمموعة  با�ستخدام  البيانات، 
تدعم مهام املركبات الف�سائية بني الكواكب.. يف حني يتوىل فريق املركبة 
الف�سائية التحقق من اأداء االأنظمة الفرعية على منت امل�سبار. بينما ي�سرف 
فريق العمليات على عمليات املركبة الف�سائية يف جميع املراحل التي ت�سمل 
وحتليل  ال��زم��ن��ي/  للجدول  الن�سية  ال��ربام��ج  /حتميل  والتحكم  امل��راق��ب��ة 
بيانات احلالة وتنفيذ عمليات املناورة لتوجيه امل�سار واالنتقال من مرحلة 

اإىل اأخرى.
رحلة  متابعة  املجتمع  اأف��راد  من  بعلومه  واملهتمني  الف�ساء  ملحبي  ميكن  و 
م�سبار االأمل ب�سكل حلظي من خالل موقع اإلكرتوين متجدد يوفر معلومات 
اأ�سا�سية حول تقدم املهمة واملراحل املختلفة لهذه الرحلة التاريخية، واملوقع 

. www.emm.ae هو
االأمل" كان  "م�سبار  املريخ  االإم��ارات ال�ستك�ساف  اأن م�سروع  بالذكر  جدير 
عملية  للف�ساء  را�سد  بن  حممد  مركز  ويتوىل  �سنوات،   6 قبل  انطلق  قد 
واإط���الق  وتنفيذ  ت�سميم  عملية  م��راح��ل  ك��اف��ة  ع��ل��ى  واالإ����س���راف  التنفيذ 
م�سبار االأمل، فيما تقوم وكالة االإمارات للف�ساء بالتمويل واالإ�سراف على 

االإجراءات والتفا�سيل الالزمة لتنفيذ امل�سروع.

طرق دبي تتلقى 31 األف بالغ عن مفقودات مبعدل اإغالق 99.9 % يف مركبات الأجرة
•• دبي-وام:

التابعة  واملعثورات  املفقودات  وح��دة  اأن  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  ك�سفت 
عن  ب��الغ��اً  و73  األ��ف��اً   31 تلقت  املتعاملني  اإ�سعاد  ب���اإدارة  االت�سال  ملركز 
مفقودات مل�ستخدمي مركبات االأجرة باإمارة دبي خالل الفرتة املمتدة من 
يناير اإىل �سبتمرب املا�سي 2020 مبعدل اغالق �سمن الوقت املحدد بلغ 

.99.9%
واأكدت مهيلة الزحمي مدير اإدارة اإ�سعاد املتعاملني بقطاع خدمات الدعم 
املتعاملني  ت�سع  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  اأن  الهيئة  املوؤ�س�سي يف  االإداري 
على  حر�سها  عن  ف�ساًل  عملها  اأول��وي��ة  راأ���س  على  خدماتها  وم�ستفيدي 

مت  اأن��ه  مو�سحة  النا�س"،  "اإ�سعاد  الثالثة  اال�سرتاتيجية  الغاية  حتقيق 
مالية  مبالغ  على  املا�سيني  �سبتمرب  اإىل  يناير  من  الفرتة  خ��الل  العثور 
ُقدرت باأكر من 618 األفاً و700 درهم واأغرا�س عينية متنوعة �سملت 
و453  اإل��ك��رتوين  جهاز  و201  واأل��ف��اً  متحركاً  هاتفاً  و836  اآالف   7
جواز �سفر جلن�سيات خمتلفة و254 جهاز حا�سوب حممواًل و53 قطعة 
بالغاً ومعدل  و73  األفاً   31 بواقع  لوحياً  اآيباد  جهاز  جموهرات و41 

اإغالق و�سل اإىل 99.9 %.
وقالت اإنه مت اإرجاع هذه املفقودات الأ�سحابها فور تلقي بالغاتهم بف�سل 
التعاون مع �سائقي مركبات االأجرة الذين يت�سمون بالنزاهة واالأمانة يف 
ظل منظومة اأخالقيات العمل التي و�سعتها الهيئة يف هذا املجال احليوي، 

الظروف  بع�س  االأج��رة  مركبات  ل�سائقي  اأحياناً  يحدث  قد  اأن��ه  مو�سحة 
بالراكب ومن  باملفقود اخلا�س  ال�سائق  اإب��الغ  التعب واالره��اق تعيق  مثل 
هنا ياأتي دور وحدة املفقودات واملعثورات يف �سرعة اال�ستجابة للبالغ الوارد 
يتم  التي  املعلومات  املعنية من خالل  للمركبة  الفوري  الر�سد  من حيث 

تزويدنا بها من الراكب.
واكتمال  ال��ب��الغ  �سرعة  على  يعتمد  عليه  املعثور  ت�سليم  اأن  اإىل  وا���س��ارت 
البيانات وتن�س منهجية اإدارة اإ�سعاد املتعاملني على ت�سليم الطلب مكتمل 
البيانات خالل ثالثة اأيام وغري املكتمل يف 7 اأيام ولكن يف اأغلب االأحيان 
اأن هناك  واح��داً، مو�سحة  يتم الرد على املتعامل يف مدة ال تتجاوز يوماً 
�ساعات عمل  خ��الل  فيها  االإج����راءات  ات��خ��اذ  يتم  العاجلة  احل���االت  بع�س 

قليلة. واأفادت الزحمي باأنه يتم تكرمي �سائقي املركبات الذين يعرون على 
وت�سجيعهم  حتفيزهم  بهدف  الهيئة  باإبالغ  ويقومون  للركاب  مفقودات 
على اال�ستمرار يف هذا ال�سلوك االأخالقي واحل�ساري مما ينعك�س اإيجاباً 
على اأدائهم املهني وبالتايل تعزيز هذا القطاع احليوي الذي يلقى اإقبااًل 
الهيئة  لروؤية  حتقيقاً  بها  يت�سم  التي  وال��راح��ة  خل�سو�سيته  نظراً  الفتاً 
الرامية اإىل "الريادة العاملية يف التنقل ال�سهل وامل�ستدام" داعية يف الوقت 
نف�سه جميع م�ستخدمي مركبات االأجرة اإىل االنتباه الأغرا�سهم والرتكيز 
على متعلقاتهم قبل النزول من املركبة ف�ساًل عن حفظ رقم ال�سيارة التي 
ي�ستقلونها واملنطقة التي انتهت رحلتهم فيها وذلك كاإجراء احرتازي يف 

حال وجود اأي طارئ.
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اأخبـار الإمـارات
اجلاري  العام  بداية  منذ  ال�شرطة«  »عني  عرب  بالغًا   17960

•• دبي-الفجر:

اأكد العميد خالد نا�سر الرزوقي، مدير االإدارة العامة للذكاء اال�سطناعي 
يف �سرطة دبي، اأن 17 األفاً و960 متعاماًل قدموا بالغاتهم عرب خدمة 
خالل  ال��ذك��ي،  تطبيقها  عرب  دب��ي  �سرطة  توفرها  التي  ال�سرطة"  "عني 

الع�سرة االأ�سهر املا�سية،" منذ بداية العام اجلاري اإىل االأول من اأكتوبر".
بالغاتهم  تقدمي  على  املجتمع  اأف��راد  اإقبال  على  الرزوقي  العميد  واأثنى 
دبي  �سرطة  توفرها  التي  املتنوعة  اخل��دم��ات  ع��رب  معامالتهم  وخمتلف 
اإحدى  ال�سرطة" تعترب  " ع��ني  خدمة  اأن  م��وؤك��داً  ال��ذك��ي،  التطبيق  على 
م�ساهمة  اإىل  وتهدف  تطبيقها  على  دب��ي  �سرطة  توفرها  التي  اخل��دم��ات 
اأفراد املجتمع يف حفظ االأمن واحلد من اجلرمية، واالإبالغ عن التجاوزات 

غري القانونية.

وقال العميد الرزوقي: خدمة " عني ال�سرطة" هي خدمة تفاعلية، مُتكن 
اأي��ة جتاوزات،  ع��ن  ل��الإب��الغ  دب��ي  م��ع �سرطة  التوا�سل  املجتمع م��ن  اأف���راد 
م�ساحنات، �سلوك غري اجتماعي، ت�سرفات من �ساأنها الت�سبب يف �سدام مع 
االآخرين، تعاطي اأو بيع املخدرات، اأو اأي ت�سرف من �ساأنه اأن ي�سع مرتكبيه 

حتت طائلة القانون.
وتابع: يف اإطار حر�س �سرطة دبي على حماية وطننا واحلافظ على النهج 
القومي، واحلد من اجلرمية وامل�ساعدة على �سهولة �سبط اجلناة، فقد قمنا 
ون�سهل  ن�ساعد  �سرطة،  جميعنا  لنكون  ال�سرطة"،  "عني  خدمة  باإطالق 

من مهمة رجال ال�سرطة يف احلفاظ على اأمن الوطن و�سالمته.
ه��ذه اخلدمة حيث ميكن  ا�ستخدام  �سهولة  اإىل  ال��رزوق��ي،  العميد  واأ���س��ار 
مل�ستخدميها اإر�سال ر�سائل ن�سية اأو �سوتية اأو فيديو اأو �سورة، كما ميكن 

مل�ستخدم هذه اخلدمة حتديد موقعه اأو موقع احلدث املُبلغ عنه.       

تقدم خ�صمًا بن�صبة %  40 
اإ�شعاد �شرطة دبي  ت�شم اأكادميية اأيبك�ش لتعليم ال�شباحة

•• دبي-الفجر:

اإىل خيارات قطاعها  التابعة ل�سرطة دبي  اإ�سعاد  �سمت جلنة بطاقة 
التعليمي، اأكادميية "اأيبك�س" لتعليم ال�سباحة، حيث وقعت االأ�ستاذة 
منى العامري، رئي�س جلنة بطاقة اإ�سعاد يف �سرطة دبي على ا�ستمارة 
تقدمي العرو�س اخلا�سة بان�سمام اأكادميية "اأيبك�س" موفرة بذلك 
 40 بن�سبة  خ�سم  االأوىل  ال��درج��ة  م��ن  واأق��ارب��ه��م  البطاقة  حلاملي 
ال�سيدة  وقالت  االأع��م��ار.  ال�سباحة جلميع  تدريب  خدمات  على   %
هناء تي�سري، ممثلة القطاع ال�سحي يف جلنة بطاقة اإ�سعاد : اإن هذا 

العر�س يعد من العرو�س املميزة التي �سعينا للح�سول عليه وتقدميه 
واحدة  " اإيببك�س" تعد من  اأكادميية  كون  وذل��ك  البطاقة،  حلاملي 
من اأف�سل مراكز التدريب يف الدولة، م�سرية اإىل اأن برامج التدريب 
يف  متخ�س�سات  وم��درب��ات  لل�سيدات  خا�سة  واأم��اك��ن  اأوق��ات  تت�سمن 
تعليم ال�سباحة، ما يجعلها مكانا منا�سبا ميكن اأن يتوجه اإليه حاملي 
 : هي  اخلدمة  تقدمي  اأماكن  اأن  واأو�سحت،  واأ�سرهم.  اإ�سعاد  بطاقة 
كوليجات"  لندن  "نورث  دبي، ومدر�سة  الريا�سي يف  جممع حمدان 
الواقعة يف  ند ال�سبا 1 ، ومدر�سة "نورد اأجنليا" الواقعة يف الرب�ساء 

.1 ال�سبا  ند  يف  الدولية" الواقعة  "هارتالند  ومدر�سة   ،3

�لرتبية توجه بتعميمه على كافة موظفيها وم�صوؤوليها 

ا�شتبيان لقيا�ش مدى �شعادتهم ور�شاهم عن بيئة العمل بالوزارة
حماوره �لنز�هة و�ل�صفافية و�لعمل عن بعد و�لعد�لة يف توزيع �لعمل و�حلو�فز و�ملكافئات

ارتفاع الإعانات املالية يف الإمارات اإىل 21.6 مليار درهم خالل 6 اأ�شهر 

جائزة اخلري للعمل التطوعي تكرم متطوعني يف دورتها اخلام�شة

••  دبي – حم�شن را�شد 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وج��ه��ت 
ك��اف��ة اإدارات����ه����ا ب���دي���وان ال������وزارة ، 
موظفيها  ك���اف���ة  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ع��م��ي��م 
ودرجاتهم  م�����س��ت��وي��ات��ه��م  ب��ك��اف��ة 
لقيا�س  ا���س��ت��ب��ي��ان��اً   ، ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
العمل  ب��ي��ئ��ة  يف  ���س��ع��ادت��ه��م  م����دى 
اال�ستبيان  ت�سمن  ، حيث  بالوزارة 
حم������وراً   12 ح������ول  ا����س���ت���ف�������س���اراً 
ع��ل��ى �سرورة  م��وؤك��دي��ن   ، رئ��ي�����س��ي��اً 
على  منها  حر�ساً   ، عليها  االجابة 
 ، امل�ساركة  من  ن�سبة  اأك��رب  حتقيق 
واال�ستفادة من النتائج التي ي�سل 
اإليها اال�ستبيان ، من خالل جمعها 
وحتليلها وا�ستخال�سها ، وبالتايل 
يف  العمل  بيئة  خلدمة  بها  االأخ���ذ 
زيادة ن�سبة ال�سعور بال�سعادة ور�سا 

املوظفني.

 12 �صعادة موظفيها من خالل 
حمورً�

م�سمونه  يف  اال���س��ت��ب��ي��ان  واع��ت��م��د 
ت�سمنت،  مب�ستويات  القيا�س  على 
غري  حمايد،  �سعيد،  ب�سدة،  �سعيد 

بني  والتوا�سل"  "االت�سال  قيا�س 
ات�سامه  وم���دى  ال�����وزارة  م��وظ��ف��ي 
نظام  واإي��ج��اد  واالنفتاح  بالو�سوح 
املوظفني  ب����ني  ل��ل��ت��وا���س��ل  ف���ع���ال 
لتطوير  وال�سعي  العليا  واالإدارة 

و�سائل االت�سال ب�سورة م�ستمرة.
واح����ت����وى اال���س��ت��ب��ي��ان يف حم���وره 
ال�������س���اد����س ع���ل���ى خ����دم����ات امل������وارد 
الب�سرية االلكرتونية والتطبيقات 
والر�سا  اخل��دم��ات  ور���س��د  الذكية 
اخلدمات  وت��ق�����س��ي��م  امل����واق����ع  ع���ن 
وت�سجيل  االإج����������راءات  و���س��ه��ول��ة 
اخلدمات  يف  امل��وظ��ف��ني  وا����س���راك 
و�����س����رع����ة االن����ت����ه����اء م�����ن اإجن������از 
وو�سائل  ال���ك���رتون���ي���اً  اخل����دم����ات 
ومعطيات  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
املوظفني  واإب�������الغ  ع��ن��ه��ا  ال���ر����س���ا 
باخلدمات امل�ستحدثة، والتعليمات 

والقوانني اجلديدة.

ومدى  بعد  عن  و�لعمل  كوفيد 
�لر�صا

ال�سابع  امل�����ح�����ور  ت���ع���ل���ق  ح�����ني  يف 
بعد"، ومدى  "العمل عن  مببادرة 
ال��ر���س��ا ع���ن ���س��ي��ا���س��ة ال��ع��م��ل بها، 

م��ق��اي��ي�����س، وقيا�س  اخ��ت��ي��ار  خ���الل 
م���دى ���س��ع��ادة امل��وظ��ف ك��ذل��ك عن 
العمل فيها،  واأج���واء  ال���وزارة،  اأداء 
العمل  يف  بالفخر  ال�سعور  وم��دى 
ت�سمن  فيما   ، منظومتها  �سمن 
امل����ح����ور ال����ث����اين ���س��م��ع��ة ال��������وزارة 
ب�سكل  ع��ن��ه��ا  امل����اأخ����وذ  واالن���ط���ب���اع 
ع����ام، وه���ل حت��ظ��ى ال������وزارة ببيئة 
عمل �سحية نف�سياً  كمكان للعمل 
املجتمع،  وتقدير  ب��اح��رتام  وك��ذا   ،
لتحقيق  املوظفني  حتفيز  وم���دى 
ال��ت��م��ي��ز واالإب�������داع، وم����دى حر�س 
ال�����������وزارة ع���ل���ى ت����ق����دمي خ���دم���ات 
مالية متميزة من روات��ب وحوافز 
وتكرمي ومعا�سات، وتطبيق اأنظمة 

اإدارية ذات كفاءة وجودة.
امل�����س��اه��م��ة يف عملية  ت�����س��م��ن  ك��م��ا 
ومدى  عليها،  والت�سجيع  التغيري 
الوظيفة  يف  ب���االأم���ان  االإح�����س��ا���س 
الدوام  وم��واع��ي��د  العمل  و���س��اع��ات 
مالءمتها  وم��������دى  ال���ر����س���م���ي���ة 
لدى  املهنية  وامل�����س��ارات  للموظف، 
ال�����وزارة وم����دى و���س��وح��ه��ا ومتتع 
بها،  للعمل  ج��اذب��ة  ببيئة  ال����وزارة 
و���س��ي��ا���س��ات ومم���ار����س���ات ال������وزارة 

�سعيد، غري �سعيد ب�سدة، ال ينطبق، 
موافق ، موافق ب�سدة ، غري موافق 
ب�سدة ، وتاأتي تلك االختيارات من 
خالل املحاور، التي �سملت حتديد 
ال����وزارة،  و�سمعة  ال�����س��ع��ادة،  م���دى 
والنزاهة   ، ال��وظ��ي��ف��ي  وال���ر����س���ا 
والر�سا  واحل��وك��م��ة،  وال�����س��ف��اف��ي��ة 
ال��ع��ام ع��ن ف���رتة ال��ع��م��ل "عن بعد 
 ،"19 كوفيد   " جائحة  خ��الل   "
وتوزيع  وامل���ك���اف���ئ���ات  وال���رتق���ي���ات 
واخلدمات  ع�����ادل،  ب�����س��ك��ل  ال��ع��م��ل 
من  املقدمة، وغريها  االإلكرتونية 

املحاور.
ب�سرورة  ال���وزارة موظفيها  ودع��ت 
على  واالإج���اب���ة  اال���س��ت��ب��ي��ان  تعبئة 
اال���س��ت��ف�����س��ارات ال�����واردة ب���ه، وذلك 
نتائج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م�����س��ع��اه��ا  ���س��م��ن 
ال����ذي����ن   ، مل���وظ���ف���ي���ه���ا  ال���������س����ع����ادة 
ا�سرتاتيجية  حتقيق  على  يعملون 
ال�����وزارة م��ن خ���الل ال��ت��ع��رف على 
والعمل  وتوقعاتهم  احتياجاتهم 

على تلبيتها.
وتناول اال�ستبيان يف حموره االأول، 
العامة  ال�������س���ع���ادة  م�����دى  حت���دي���د 
من  ال�����وزارة،  يف  العمل  اأداء  اأث��ن��اء 

والتطور  وال��ت�����س��ج��ي��ع  ال���دع���م  يف 
ال�����وزارة تاأمني  ال��وظ��ي��ف��ي وت��وف��ر 

�سحي متكامل.

ور�صاهم  و�لرتقيات  �لعالو�ت 
عنها

بالروؤية  ال���ث���ال���ث،  امل���ح���ور  وت��ع��ل��ق 
املوؤ�س�سية  وال���ق���ي���م  وال���ر����س���ال���ة 
واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل����دى ال�������وزارة، 
وم����دى االإمي������ان واالل����ت����زام بقيم 
حتقيق  يف  دوري  واأف���ه���م  ال������وزارة 
و�سيا�سة  ور����س���ال���ت���ه���ا،  روؤي����ت����ه����ا 
االأمور  ن�سر  على  ت�سجع  ال����وزارة 
التو�سيحية املتعلقة باحلوكمة على 
والقوانني  لها،  الداخلية  ال�سبكة 
والت�سريعات  وال���ق���رارات  وال��ن��ظ��م 
داخل الوزارة وهل تهدف لتحقيق 

اجلودة والتميز يف االأداء؟.
املحور  يف  كذلك  اال�ستبيان  و�سمل 
الب�سرية  امل����وارد  خ��دم��ات  ال���راب���ع، 
وم�������دى ال����ر�����س����ا ع�����ن اخل����دم����ات 
املتبعة  واالإج���������������راءات  امل����ق����دم����ة 
ف��ي��ه��ا و������س�����روط م���ن���ح ال����ع����الوات 
والتطوير  وال��ت��دري��ب  وال��رتق��ي��ات 
ناق�س  اخلام�س  املحور  ويف  املهني، 

•• اأبوظبي -وام:

ارتفعت قيمة االإعانات املالية التي 
ق��دم��ت��ه��ا دول�����ة االإم��������ارات ممثلة 
واحلكومات  االحت��ادي��ة  باحلكومة 
درهم  م��ل��ي��ار   21.6 اإىل  امل��ح��ل��ي��ة 
العام  م���ن  االأول  ال��ن�����س��ف  خ���الل 
 62% ن�سبتها  ب��زي��ادة   2020
م���ق���ارن���ة م����ع ال����ف����رتة ذات����ه����ا من 
اأحدث  2019 وذل���ك وف��ق  ال��ع��ام 
وزارة  اأ�سدرتها  التي  االح�سائيات 

 64.3% ن�سبتها  ب���زي���ادة  دره����م 
9.55 مليار درهم يف  مقارنة مع 
 .  2019 العام  من  املقابل  الربع 
ي�سار اإىل اأن قيمة االإعانات املالية 
االأول  ال��ن�����س��ف  خ�����الل  امل���ق���دم���ة 
م���ن ال���ع���ام اجل������اري ���س��ك��ل��ت نحو 
%13.4 من اإجمايل م�سروفات 
واحلكومات  االحت��ادي��ة  احل��ك��وم��ة 
الدولة  اإم����ارات  جميع  يف  املحلية 
يف فرتة الر�سد والتي و�سلت اإىل 

نحو 161 مليار درهم .

دولة االإمارات يف االنفاق على هذا 
البند الوارد �سمن مالية احلكومة 

لدولة االإمارات.
االنفاق  يف  التو�سع  ه��ذا  وين�سجم 
على  ال��دائ��م  احلكومة  م��ع حر�س 
التالحم االجتماعي  تر�سيخ مبداأ 
بني اأفراد املجتمع وهو املبداأ الذي 
يحوز على اأولوية يف اأجندة العمل 
ال��وط��ن��ي��ة وحت���دي���دا ���س��م��ن روؤي���ة 
التفا�سيل  ويف   .2021 االإم��ارات 
فقد  االح�سائيات  اأظهرتها  التي 

املالية  االإع���ان���ات  وت�سمل  امل��ال��ي��ة. 
الدعم واالإعانات االجتماعية ودعم 
االأ�سعار باالإ�سافة اإىل التحويالت 
للكيانات املرتبطة باحلكومة �سواء 

كانت احتادية اأو حملية.
التي  امل���ال���ي���ة  االإع�����ان�����ات  وت�����س��ك��ل 
من  االأول  الن�سف  خ��الل  ق��دم��ت 
 80.2% ن���ح���و  اجل�������اري  ال����ع����ام 
م��ن اإج���م���ايل امل��ق��دم خ���الل العام 
26.922 مليار  والبالغ   2019
دره�����م، مم���ا ي��ع��ك�����س م����دى تو�سع 

املالية  االإع����ان����ات  اإج���م���ايل  ارت���ف���ع 
ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا احل���ك���وم���ة خالل 
اجل���اري  ال���ع���ام  م���ن  االأول  ال���رب���ع 
ن�سبته  بنمو  دره��م  مليار   5.91
الربع  م���ع  ب��امل��ق��ارن��ة   56.3%
وال����ذي   2019 ال���ع���ام  م���ن  ذات�����ه 
 3.78 االإع��ان��ات  قيمة  فيه  بلغت 
م���ل���ي���ار دره������م ت��ق��ري��ب��ا . وخ����الل 
ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجلاري 
املالية  االإع����ان����ات  وت����رية  ارت��ف��ع��ت 
مليار   15.694 م�ستوى  بالغة 

•• حتا-وام:

للعمل  اخل�������ري  ج�����ائ�����زة  ك����رم����ت 
 10 اخلام�سة  بدورتها  التطوعي 
حديقة  يف  االأول  اأم�س  متطوعني 
بدبي  ح���ت���ا  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ن���ح���ل 
�سامل  ال�سيخ  املهند�س  �سلم  حيث 
القا�سمي  ���س��ق��ر  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
رئ��ي�����س دائ����رة ال��ط��ريان امل���دين يف 
اأمناء  راأ���س اخليمة رئي�س جمل�س 
اجلائزة املكرمني �سهادات التقدير 
وذلك مع تطبيق كافة االإجراءات 

االحرتازية والوقائية.
ح�سر التكرمي .. فرا�س عزيز بن 
رئي�س جائزة اخلري  نائب  دروي�س 
اأع�ساء اللجنة  للعمل التطوعي و 

واملتطوعني.
بن  ���س��امل  ال�سيخ  املهند�س  واأ���س��اد 
�سلطان القا�سمي باالهتمام الكبري 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  ت��ول��ي��ه  ال�����ذي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  و����س���اح���ب  اهلل" 

واالأن�سطة اخلريية.
نابع  التطوعي  العمل  اأن  واأو���س��ح 
ويعك�س  عظيمة  وم��ب��ادئ  قيم  من 
منذ  االإم����ارات  تبنته  ال��ذي  النهج 
االإن�ساين  ال��ع��ط��اء  يف  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا 
ل��ل��ج��م��ي��ع دون  وت����ق����دمي اخل������ري 

مقابل.

ال�سفات  اأبرز  يعد من  والتطوعي 
بها  تفخر  التي  والنبيلة  ال�سامية 
اإيجابية  ممار�سة  ويعد  املجتمعات 
جت�سد اأبلغ معاين التاآزر والتما�سك 
والتكافل االجتماعي، الفتا اإىل اأنه 
انعكا�س للم�سئولية التي ن�سعر بها 
جت���اه االآخ���ري���ن وال��ت��ف��اع��ل معهم 

ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
التطوعي  للعمل  امل�سلحة  للقوات 
نحو  التطوعية  املوؤ�س�سات  ودع���م 

اآفاق عاملية.
ف����را�����س عزيز  اأك�������د  م����ن ج���ان���ب���ه 
االإن�ساين  ال��ع��م��ل  اأن  دروي�������س  ب��ن 

لتنمية  اأ����س���ا����س���ي���اً  راف�������داً  ومي���ث���ل 
امل��ج��ت��م��ع وي��ع��ك�����س وم������دى وعي 
بلده،  ن��ه�����س��ة  يف  ودوره  امل��ت��ط��وع 
يعترب  ال���ت���ط���وع���ي  ال���ع���م���ل  واأن 
وازدهارها،  االأمم  لتقدم  م��وؤ���س��راً 
ورقي  ت���ط���وراً  االأم����ة  زادت  فكلما 
التطوع  اأعمال  يف  امل�ساركة  ازدادت 

بوجود  واحلوكمة"،  وال�����س��ف��اف��ي��ة 
لتبادل  ج����ي����دة  ات���������س����ال  ق����ن����وات 
الهامة  وامل���ع���ل���وم���ات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
و�����س����رح ال����ق����وان����ني واالر�������س������ادات 
للموظفني ب�سكل منتظم، وحتديد 
ووجود  للموظفني،  م�سبقاً  امل��ه��ام 
األية وا�سحة للرتقيات واملكافئات، 
الوظيفي  ال���ت���ق���ي���ي���م  وم����ع����اي����ري 
الوزارة  تطبق  وعادلة،  مو�سوعية 
الوظيفي،  للتظلم  ف��ع��ااًل  ن��ظ��ام��اً 
عادلة  بطريقة  العمل  ت��وزي��ع  يتم 

ومتكافئة بني املوظفني.
واحتوى املحور العا�سر، ا�ستف�سارات 
ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ر���س��ا ال���ع���ام ع���ن فرتة 
خ��الل جائحة   ،" بعد  "عن  العمل 
الرتبية  وزارة  " مع   19 " كوفيد 
والتعليم، واملتطلبات التكنولوجية 

والعمل عن بعد وزيادة االإنتاجية، 
وتوفري املال، وقيام الوزارة بتوفري 
املوظفني  متنح  التي  ال�سبل  كافة 
االزمة  ل��الأدوات  الو�سول  اإمكانية 
و���س��م��ان اإم��ك��ان��ي��ة م�����س��ارك��ت��ه��م يف 
العمل  يف  والنقا�سات  االجتماعات 
ع��ن ب��ع��د، واق�����رتاح اال���س��ت��م��رار يف 
تطبيق العمل عن بعد كخيار متاح 

يف امل�ستقبل.
يف  الثقة  الثامن،  امل��ح��ور  وت�سمن 
التعامل مع اخلدمات االإلكرتونية 
وو�سائل  ال���ذك���ي���ة،  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
وو�سوح  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل 
وا�ستقبال  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��ام��ل  اآل���ي���ة 
امل���الح���ظ���ات وم����دى ���س��ري��ة واأم����ن 

معلومات املوظفني.
"النزاهة  ال��ت��ا���س��ع،  امل��ح��ور  و���س��م��ل 

امل��وظ��ف��ني الأداء  ل��ك��اف��ة  ال���الزم���ة 
ال��ع��م��ل ع���ن ب���ع���د، وق���ي���ام ال������وزارة 
املهام  لتوثيق  اآليات حديثة  بو�سع 
املوظفني خالل  اإجن��ازات  ومتابعة 
ف�����رتة ال���ع���م���ل ع����ن ب����ع����د، وم����دى 
املوظفني  ع��ل��ى  امل��ن��ظ��وم��ة  تطبيق 
الأداء مهامهم  املوظفني  يف متكني 

ب�سكل كلي.
ع�سر،  احل�������ادي  امل����ح����ور  وت����ن����اول 
جدوى االأ�ساليب والو�سائل االأكر 
ا�ستخداماً يف التوا�سل مع الوزارة، 
االقرتاحات  ع�سر،  الثاين  واملحور 
املطور  نظامها  عن  الر�سا  وم��دى 
بال حدود"، لتنهي الوزارة  "اأفكار 
اإذا  م��ا  ح���ول  ب��ال�����س��وؤال  ا�ستبيانها 
امل��وظ��ف م�سكلة  ق��د واج��ه��ت  كانت 

اأثناء التعامل معها اأم ال؟.

فريق بال�شعودي الأملاين ينجح يف تثبيت 
ك�شر متفتت الأجزاء بعظمة الع�شد

•• ال�شارقة – الفجر 

ال�سعودي  امل�ست�سفى  يف  العظام  ج��راح��ة  ف��ري��ق  متكن 
اإج��راء عملية جراحية  ، من  االأمل��اين بال�سارقة موؤخراً 
بعظمة  متفتت  بك�سر  اأ�سيب  قد  ك��ان  ل�ساب   ، ناجحة 
اإ�سابة  اإثر تعر�سه حلادث مروري جنم عنه   ، الع�سد 

بليغة.
الطوارئ  ق�سم  الطبي يف  الفريق  قام  التفا�سيل،  ويف   
بعمل االإ�سعافات االأولية الالزمة حلالته وعمل تثبيت 
االنتهاء  حلني  موؤقتة  جبرية  با�ستخدام  للك�سر  اأويل 
من فح�س حالته و ت�سخي�سها بدقة من خالل �سور 
متعدد  م�ساعف  ك�سر  م��ن  يعاين  اأن��ه  ليتبني  االأ�سعة 
حالته  اأن  العظام  جراحة  اأطباء  قرر  عندها  االأج���زاء، 
هذه  تثبيت  الإع����ادة  مبا�سر  ج��راح��ي  ت��دخ��ل  ت�ستدعي 
الك�سور مبكانها ال�سليم وذلك با�ستخدام اأحدث تقنيات 
االنغالق  ذاتية  املعدنية  ال�سرائح  وه��ي  الك�سور  ع��الج 
املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  ج��ذري��ا  ت��ط��ورا  �سهدت  وال��ت��ي 
من حيث الت�سميم والتنوع يف اأ�سكالها مبا يتنا�سب مع 

حالة كل ك�سر واحتياجاته املختلفة ليتم تثبيته ب�سكل 
اأكده  م��ا  بح�سب  لت�ساري�سه،  وم��الئ��م  مت��ام��ا  م�ستقر 
يف  العظام  جراحة  اأخ�سائي  مطحنة  يو�سف  اأحمد  د. 
اإجراء العملية  اأنه مت  امل�ست�سفى، و ي�سيف د. مطحنة 
بنجاح ليخرج املري�س بعد يومني من امل�ست�سفى و يبداأ 
برنامج اإعادة التاهيل والعالج الطبيعي يف ق�سم العالج 

الطبيعي يف امل�ست�سفى. 
التنفيذي  الرئي�س  عثمان  رمي  د.  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
اأن   ، االإم��ارات  االأمل��اين  ال�سعودي  ملجموعة م�ست�سفيات 
ق�سم جراحة العظام يف امل�ست�سفى يقدم كافة اخلدمات 
االإ�سابات  اأن������واع  جل��م��ي��ع   ، وال��ع��الج��ي��ة  اجل���راح���ي���ة 
الفقري  ال��ع��م��ود  اإ����س���اب���ات  ذل����ك  ، مب���ا يف  وال��ك�����س��ور 
واالإ�سابات الريا�سية ، واأ�سافت اأن الق�سم جمهز وفق 
بالتعاون  احل��االت  جميع  ال�ستقبال   ، الالزمة  املعايري 
م��ع االأق�����س��ام االأخ����رى ، ل�سمان ت��ق��دمي رع��اي��ة طبية 
اأي�سا  موؤكدة  العالج،  رحلة  خالل  للمري�س  متكاملة 
على اأن ق�سم الطوارئ بفرع ال�سارقة على ا�ستعداد تام 

ال�ستقبال احلاالت الطارئة على مدار 24 �ساعة.

وزارة العدل تكثف اإجراءاتها ال�شارمة جتاه مكاتب املحاماة غري امللتزمة باإجراءات مواجهة غ�شل الأموال
•• اأبوظبي-وام:

بتغرمي  ق��راراً  العدل  اأ�سدرت وزارة 
�سبعة مكاتب حماماة، مببلغ 100 
األف درهم اإماراتي لكل منها، جراء 
االإج���راءات  خمالفة  يف  ا�ستمرارها 
امل��ت��ب��ع��ة مل���واج���ه���ة غ�����س��ل االأم�������وال 
وم��ك��اف��ح��ة مت��وي��ل االإره������اب، وفقاً 

االأم������وال ومت���وي���ل االإره�������اب، فيما 
ا�ستمرت �سبعة مكاتب مبخالفاتها، 
باإيقاع  ال����وزارة  ق��ي��ام  ا�ستدعى  مم��ا 
حيث  بحقها،  القانونية  العقوبات 
مت تغرمي كل من هذه املكاتب مبلغ 

اإماراتي. درهم  األف   100
اإىل ���س��رورة قيام  ال�����وزارة  ون��وه��ت 
باتخاذ  امل���ح���ام���اة  م���ك���ات���ب  ج��م��ي��ع 

باجلرائم  امل���رت���ب���ط���ة  ل��ل��م��خ��اط��ر 
الدور  تعزيز  �سمنها  وم��ن  امل��ال��ي��ة، 
مكاتب  على  العدل  ل��وزارة  الرقابي 
امل���ح���ام���اة ، ح��ي��ث اأع���ل���ن���ت ال������وزارة 
م�����وؤخ�����راً ع����ن ات����خ����اذ ال���ع���دي���د من 
االإجراءات القانونية ال�سارمة بحق 
واأبرزها  امل��ل��ت��زم��ني،  امل��ح��ام��ني غ��ري 
حماماة  مكتب   200 تعليق  ق���رار 

غالبية  اأن  مبينًة  املحاماة،  مبكاتب 
بالتعليمات  م��ل��ت��زم��ة  امل��ك��ات��ب  ه���ذه 
بهذا  عليها  املن�سو�س  واالإج���راءات 

اخل�سو�س.
م��واج��ه��ة غ�سل  م��ل��ف  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
االإرهاب  متويل  ومكافحة  االأم���وال 
بالن�سبة  ق�����س��وى  اأول����وي����ة  ي��ع��ت��رب 
ل��دول��ة االإم����ارات، حيث مت يف �سوء 

الأح���ك���ام امل��ر���س��وم ب��ق��ان��ون احت���ادي 
ب�ساأن   2018 ل�����س��ن��ة   20 رق�����م 
ومكافحة  االأم����وال  غ�سل  م��واج��ه��ة 
غري  والتنظيمات  االإره����اب  مت��وي��ل 

امل�سروعة.
وت���اأت���ي ه����ذه االإج���������راءات يف اإط����ار 
امل�����س��ت��م��رة وامل��ك��ث��ف��ة التي  اجل���ه���ود 
للت�سدي  االإم�������ارات  دول����ة  ت��ب��ذل��ه��ا 

ملواجهة  امل���ط���ل���وب���ة  االإج��������������راءات 
غ�����س��ل االأم�������وال وم��ك��اف��ح��ة متويل 
التزام  م��ع  ين�سجم  ومب��ا  االإره�����اب، 
متطلبات  بجميع  ب��ال��وف��اء  ال��دول��ة 
وم��ع��اي��ري م��واج��ه��ة غ�����س��ل االأم����وال 
واأكدت  االإره���اب.  متويل  ومكافحة 
على   ، ذات��ه  ال�سياق  ال����وزارة، �سمن 
جتمعها  ال��ت��ي  الت�ساركية  ال��ع��الق��ة 

املهنة ملدة �سهر، نتيجة  عن مزاولة 
ع��دم االم��ت��ث��ال الإج����راءات مواجهة 

غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.
واأك��دت ال��وزارة، يف وقت الحق، اأنها 
مزاولة  تعليق  ق���رار  ب��اإل��غ��اء  ق��ام��ت 
نتيجة  م��ك��ت��ب��اً   193 ع��ل��ى  امل��ه��ن��ة 
قيامها بت�سحيح اأو�ساعها واالمتثال 
ب�سكل كلي الإجراءات مواجهة غ�سل 

ذلك اإن�ساء جلنة عليا لالإ�سراف على 
ملواجهة  ال��وط��ن��ي��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
غ�����س��ل االأم������وال ومت��وي��ل االإره�����اب، 
برئا�سة �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل 
الدويل ، وع�سوية عدد من الوزراء 
وكبار امل�سوؤولني من جميع اجلهات 

املعنية داخل الدولة.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة - وام:

اأطلقت القيادة ل�سرطة راأ�س اخليمة 
ام�������س ح��م��ل��ة راأ�������س اخل��ي��م��ة اأم����ان 
احليوية  امل��ن��اط��ق  ت�����س��ت��ه��دف  ال��ت��ي 

وال�سياحية يف االإمارة .
واأو�����س����ح ال���ل���واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن 
ع��ل��وان ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د ع���ام �سرطة 
راأ�س اخليمة اأن اإطالق هذه احلملة 
العامة  القيادة  التزام  اإط��ار  يف  ياأتي 
يف  بامل�ساهمة  اخليمة  راأ���س  ل�سرطة 
حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي لوزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة ال���ه���ادف ل��ت��ع��زي��ز االأم���ن 
ال��وط��ن وخف�س  رب����وع  واالأم������ان يف 
على  وال�سهر  املقلقة  اجلرائم  ن�سبة 
�سالمة املواطن واملقيم وممتلكاتهم 
االأم��ن واالأمان  تعزيز  اإن  واأ���س��اف   .

اأولويات القيادة  يقع على راأ�س هرم 
التي  اخليمة  راأ����س  ل�سرطة  العامة 
ت�����س��ع��ى دائ���م���ا الإط������الق م��ث��ل هذه 

واملبادرات  احل��م��الت  م��ن  ال��ن��وع��ي��ة 
التي ت�سب يف بوتقة امل�سلحة العامة 
واحل����د م���ن وق����وع اجل���رمي���ة ون�سر 

الطماأنينة بني كافة �سرائح املجتمع 
تعاونا  جن���اح���ه���ا  ي��ت��ط��ل��ب  وال����ت����ي 
م���ع اجل���م���ه���ور ل��ت��ح��ق��ي��ق االأه������داف 

احلملة  اأن  اإىل  م�����س��ريا   ، امل��ن�����س��ودة 
االأمني  ال��ت��واج��د  تكثيف  تت�سمن 
ويف  وال�ساخنة  احليوية  املناطق  يف 

املرافق واملواقع ال�سياحية على مدار 
ال�ساعة .

م���ن ج��ان��ب��ه اأف�����اد ال��ع��م��ي��د ع��ب��د اهلل 

العمليات  ع���ام  م��دي��ر  منخ�س  ع��ل��ي 
ال�سرطية امل�سرف العام على احلملة 
اأمان  راأ���س اخليمة  اأن مبادرة حملة 

ال��ت��ي ي��اأت��ي اإط��الق��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
ت�ستهدف  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
والرقابة  ال�سرطة  دوري����ات  تكثيف 
امليدانية يف املواقع احليوية واملناطق 
ال�سياحية مبا ي�سهم يف ال�سيطرة على 
اال�ستجابة  وحتقيق  االأمني  املوقف 

ال�سريعة للحاالت الطارئة .
التي  امل��ن��اط��ق  حت��دي��د  اأن  واأو�����س����ح 
ب���ن���اء على  ت�����س��ت��ه��دف��ه��ا احل��م��ل��ة مت 
ال�سعور  م��وؤ���س��ر  خم���رج���ات  حت��ل��ي��ل 
ب��االأم��ان وم��وؤ���س��ر م��ع��دالت اجلرائم 
امل��ق��ل��ق��ة ح��ي��ث ���س��ت�����س��ه��ر ال����دوري����ات 
املواطنني  وراح��ة  اأم��ن  على  االأمنية 
وامل���ق���ي���م���ني وال�����زائ�����ري�����ن وت���ق���دمي 
ال���ط���ارئ���ة  امل�������س���اع���دة يف احل��������االت 
بال�سرعة الق�سوى املمكنة اإىل جانب 

ال�سيطرة على املواقف االأمنية .

•• دبي-الفجر:

املجتمع  ال�سحة ووقاية  وزارة  نظمت 
ج��ل�����س��ة ت�������س���اوري���ة اف���رتا����س���ي���ة مع 
طلبة اجل��ام��ع��ات وجم��ل�����س االإم����ارات 
معايل  بح�سور  وامل���دار����س،  لل�سباب 
العوي�س  ب���ن حم��م��د  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
وزير ال�سحة ووقاية املجتمع و�سعادة 
الدكتور اأمني ح�سني االأمريي الوكيل 
امل�ساعد لقطاع �سيا�سة ال�سحة العامة 
وال���رتاخ���ي�������س، رئ��ي�����س ف���ري���ق خطة 
من  وق���ي���ادات  للخم�سني  اال���س��ت��ع��داد 
االإ�سراك  م��ب��ادرات  اإط���ار  ال�����وزارة، يف 
املجتمعي لفئة ال�سباب �سمن م�سروع 

القادمة  ع���ام���اً  اخل��م�����س��ني  ت�����س��م��ي��م 
لتوجيهات  جت�سيدا  االإم���ارات،  لدولة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، 
ت�����س��م��ي��م اخل��م�����س��ني كاأكرب  ب���اإط���الق 
لتطوير  املجتمعي  للت�سميم  م�سروع 
التنمية  م�سرية  م��ن  املقبلة  امل��رح��ل��ة 
للدولة نحو اخلم�سني عاماً  ال�ساملة 
النقا�سية  القادمة. وت�سمنت اجلل�سة 
االف��رتا���س��ي��ة ع���دة م��وا���س��ي��ع حيوية 
ال�سحة،  م�سار  يف  ال�سباب  فئة  تهم 
ال�سحي  ال�سلوك  تر�سيخ  اأهمها  ومن 
وقائية  منظومة  وتعزيز  املجتمع  يف 

ال�سحية  اخل��دم��ات  تعتمد  وعالجية 
الذكية، واالنتقال اإىل منوذج الرعاية 
ال�����س��ح��ي��ة ال�����س��خ�����س��ي امل��ع��ت��م��د على 
الرابعة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة  ت��ق��ن��ي��ات 
املجال  يف  االإم�������ارات  ري�����ادة  لتحقيق 

ال�سحي. 

تفاعل �إيجابي فاعل
واأك��د معايل عبد الرحمن بن حممد 
مع  االفرتا�سية  اجلل�سة  اأن  العوي�س 
طلبة اجل��ام��ع��ات وجم��ل�����س االإم����ارات 
ت�سميم  م�سروع  يف  واملدار�س  لل�سباب 
م�سار  ال���ق���ادم���ة يف  ع���ام���اً  اخل��م�����س��ني 
كانت  املجتمع،  حم��ور  �سمن  ال�سحة 

االإبداعية  ب���االأف���ك���ار  وغ��ن��ي��ة  م��ث��م��رة 
واملبتكرة و�سهدت تفاعاًل اإيجابياً من 
وروؤيتهم  تطلعاتهم  ح��ول  امل�ساركني 
يثبت  ال���ذي  االأم���ر  ال��دول��ة،  مل�ستقبل 
الوطنية  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  اأه������ٌل  اأن���ه���م 
القيادة  فيهم  تتو�سمها  التي  والثقة 
يف  الطويل  اال�ستثمار  نتائج  حل�سد 
واملواهب،  وال��ع��ق��ول  ال�سباب  ط��اق��ات 
التي  االإم����ك����ان����ات  م����ن  م�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
يف  ال�سباب  الأبنائها  ال��دول��ة  ت��وف��ره��ا 
التاأهيل العلمي والتدريب والتطوير، 
ليكونوا م�ساركني ب�سكل فاعل وموؤثر 
يف الت�سميم املجتمعي ل�سياغة احلياة 
للخم�سني عاماً القادمة ور�سم مالمح 

امل�ستقبل االأف�سل لدولة االإمارات.

�قرت�حات بناءة
اجلامعات  طلبة  م�����س��ارك��ات  و���س��ه��دت 
واملدار�س تقدمي عدد من االقرتاحات 
لتطوير  امل��ب��ت��ك��رة  واالأف����ك����ار  ال��ب��ن��اءة 
بالدولة،  ال�سحية  الرعاية  منظومة 
ح��ي��ث ت��ق��دم��ت اأ���س��م��اء حم��م��د طالبة 
باقرتاح  ال�������س���ارق���ة  ج��ام��ع��ة  يف  ط���ب 

تطبيق ذكي مل�ست�سفى افرتا�سي ودمج 
برنامج  يف  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
واحد، من خالل ال�سجل الطبي لكل 
التطبيق مع  يتوفر يف  ال��ذي  املر�سى 
التاريخ املر�سي دون احلاجة اإىل زيارة 
امل�ست�سفى يف كل مرة. وعر�ست اأروى 
ذياب الطالبة يف جامعة زايد مقرتحاً 
امل�سادات  �سرف  على  الرقابة  بزيادة 
احليوية يف ال�سيدليات الأن االإ�سراف 

البكترييا  م����ن  ي��ج��ع��ل  ت���ن���اول���ه���ا  يف 
م��ق��اوم��ة ل��ل��م�����س��ادات، واق���رتح���ت اأن 
يتم اإنتاجها على �سكل حقنة بداًل من 
ي�ست�سهل  ال  حتى  احلالية  الكب�سولة 
ت��ن��اول��ه��ا. واق���رتح���ت رو�سة  االأف�����راد 
ب���در ال��ن��ق��ب��ي م���ن م��در���س��ة اجلاحظ 
م�ستقبل  يف  ال���روب���وت���ات  دور  ت��ع��زي��ز 
نهاية  ويف  ال�������س���ح���ي���ة.  اخل�����دم�����ات 
الطلبة  العوي�س  معايل  �سكر  اجلل�سة 

م�سروع  يف  الفاعلة  م�ساركتهم  على 
عاماً  للخم�سني  املجتمعي  الت�سميم 
اقرتاحاتهم  ع��ل��ى  واأث���ن���ى  ال���ق���ادم���ة، 
اإث����راًء ملحاور  �سكلت  ال��ت��ي  واأف��ك��اره��م 
اجلهود  تكثيف  على  وحثهم  اجلل�سة، 
وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية 
امل�ستدامة  التنمية  م�سرية  ليدعموا 
ل��دول��ة االإم�����ارات م��ع امل��ح��اف��ظ��ة على 

االإجنازات واملكت�سبات الوطنية.

اإطالق حملة راأ�ش اخليمة اأمان يف املناطق احليوية وال�شياحية

�روى ذياب رو�صة بدر �لنقبي��صماء حممدمعايل عبد �لرحمن �لعوي�س

نظمت جل�صة �فرت��صية مع �ل�صباب لدعم م�صروع ت�صميم �خلم�صني �لذي �أطلقه حممد بن ر��صد

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تعزز م�شاركة طلبة اجلامعات واملدار�ش يف �شياغة م�شتقبل ال�شحة يف الإمارات

•• ال�شارقة - وام: 

وج���ه ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حممد 
دور  باإعفاء  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
معر�س  م��ن  احل��ال��ي��ة  ال����دورة  يف  امل�ساركة  اللبنانية  الن�سر 
ال�سارقة الدويل للكتاب من ر�سوم اإيجارات االأجنحة املرتتبة 

عليهم نظري م�ساركتهم يف املعر�س.
وياأتي قرار �سموه وتوجيهاته موا�سلة للدعم الذي التزمت 
التفجريات  ال�سارقة ملكتبات ودور ن�سر لبنان عقب  اإمارة  به 

االأخرية التي طالت مرفاأ بريوت.

بالن�سبة  و�ست�سكل  دره��م،  األف   640 االإعفاءات  قيمة  وتبلغ 
اأ�سا�سياً ورافداً حقيقياً  لدور الن�سر اللبنانية امل�ساركة داعماً 

لدميومة عملها وعطائها.
�سعادة  ق��ال  ال�����س��ارق��ة،  ال�سمو ح��اك��م  م��ب��ادرة �ساحب  وح���ول 
للكتاب:  ال�سارقة  هيئة  رئي�س  ال��ع��ام��ري،  رك��ا���س  ب��ن  اأح��م��د 
الدكتور �سلطان بن  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مبادرة  "جت�سد 
حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة، ر�سالة 
االإمارة الثقافية واالإن�سانية معاً، والتي نلتزم فيها بالوقوف 
العامل".  ب���ل���دان  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ع���رب  االأ����س���ق���اء  ج��ان��ب  اإىل 
ال�سارقة  اأن  على  التاأكيد  املبادرة  "جتدد  العامري:  واأ�ساف 

املنطقة  يف  واملثقفني  الثقافة  وحا�سنة  الكتاب  �سانعي  بيت 
ال�سمو  يبادر فيها �ساحب  التي  االأوىل  لي�ست  والعامل، فهي 
ال�سوريني  النا�سرين  باإعفاء  واأم��ر  �سبق  اإذ  ال�سارقة،  حاكم 
بلدانهم  ك��ان��ت  ال��ذي��ن  النا�سرين  م��ن  وغ��ريه��م  وامل�سريني 
اأن  اإىل  "نتطلع  وتابع:  ا�ستثنائية".  واأزم��ات  تعاين ظروفاً 
تاأتي  اأنها  خا�سة  اللبناين،  الن�سر  ل�سوق  عوناً  املبادرة  تكون 
ال�سارقة  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  منحة  اإع���الن  م��ن  ي��وم  بعد 
النا�سرين،  لدعم  واملخ�س�سة  دره���م،  ماليني   10 البالغة 
اأمامهم لتجاوز التحديات التي فر�سها انت�سار  وفتح املجال 

فريو�س كورونا على قطاع الن�سر عربياً وعاملياً".

�شلطان القا�شمي ياأمر باإعفاء دور الن�شر اللبنانية من ر�شوم امل�شاركة يف ال�شارقة للكتاب
•• الفجرية-وام:

عمل  ور�سة  اجلميلة،  للفنون  الفجرية  اأكادميية  نظمت 
اأق�سام  يف  االأكادميية  ط��الب  مب�ساركة  الب�سرية،  للفنون 
العربي،  واخلط  الفوتوغرايف  والت�سوير  والر�سم  النحت 
ال��ف��ج��رية للثقافة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع  ال���ف���ن  ب��ي��ت  وذل�����ك يف 
باأ�سا�سيات  املتخ�س�سة  العمل  ور����س  وت��ه��دف  واالإع�����الم. 
الفجرية  اأكادميية  عليها  ت�سرف  التي  الب�سرية،  الفنون 
ل��ل��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ي��ة اإىل ت��ع��ري��ف امل�����س��ارك��ني م��ن خمتلف 
باأ�سا�سيات هذا النوع من الفنون و�سقل  الفئات العمرية، 
م��ه��ارات��ه��م، واك��ت�����س��اف امل��واه��ب ال���واع���دة واحل��ر���س على 

رعايتها، وتوفري احلوافز لت�سجيعها.
الفجرية  اأك��ادمي��ي��ة  ع��ام  مدير  احلفيتي  عبيد  علي  وق��ال 

ت�����س��ري ع��ل��ى خطاه  ال�����ذي  ال��ن��ه��ج  اإن  ل��ل��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة 
حممد  ال�سيخ  �سمو  ت��وج��ي��ه��ات  وف���ق  يطبق  االأك��ادمي��ي��ة، 
رئي�س  ال��ف��ج��رية  عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن 
داخل  ال��ف��ن��ون  ثقافة  ن�سر  يف  االأك��ادمي��ي��ة،  اأم��ن��اء  جمل�س 
الدولة وخا�سة يف اإمارة الفجرية ، وتنمية قدرات االأفراد 

الراغبني يف تعلم الفنون بكافة تخ�س�ساتها.
واأكد احلفيتي على اأهمية اإقامة االأن�سطة الفنية واملبادرات 
التفاعلية وور�س العمل واملعار�س، من اأجل االإ�سهام ب�سكل 
الفنية  الأدوات��ه��م  امل�ساركني  مهارات  لتطوير  وبناء،  فّعال 
املتخ�س�سة  الور�س  ما مييز  اأهم  اأن  اإىل  م�سرياً  و�سقلها، 
التي ت�سرف عليها الهيئة التدري�سية يف االأكادميية، تن�سب 
املثالية  املن�سات  وت��وف��ري  املبتدئني،  للفنانني  دعمها  يف 

لهم.

اأكادميية الفجرية للفنون تنظم ور�ش عمل للفنون الب�شرية

•• اأبوظبي - وام:

زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  تراأ�س 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
التعليم  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال�������دويل 
املجل�س  اج��ت��م��اع  ال��ب�����س��ري��ة  وامل�����وارد 
االت�سال  ت��ق��ن��ي��ة  ع���رب  ع��ق��د  ال�����ذي 

املرئي عن بعد.
و اأثنى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
من  املبذولة  اجلهود  على  نهيان  اآل 
واأولياء  التعليمية  اجل��ه��ات  جميع 
االأم�����ور وال��ط��ل��ب��ة م���ن اأج����ل �سمان 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ا����س���ت���م���راري���ة 
الظروف  من  بالرغم  بها  واالرت��ق��اء 
وال���ت���ح���دي���ات ال���راه���ن���ة م����وؤك����دا اأن 
���س��الم��ة امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني على 
اأر�����س ال���دول���ة ه��ي اأول���وي���ة ق�سوى 

لدى قيادتنا الر�سيدة.
اجل���ه���ات  اأن  اإىل  ����س���م���وه  اأ������س�����ار  و 
ب�سقيه  التعليم  قطاع  يف  التعليمية 
بو�سعها  ما  كل  تبذل  العايل  و  العام 
من اأجل توفري بيئة تعليمية �سحية 
التح�سيل  من  الطلبة  متكن  واآمنة 
االأك����ادمي����ي مب�����س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة من 
الكفاءة �سواء يف ال�سفوف الدرا�سية 
التعليم  ت���ق���ن���ي���ات  خ������الل  م�����ن  اأو 

الرقمية.
م����ع����ايل ح�������س���ني بن  ا����س���ت���ع���ر����س  و 
الرتبية  وزي����ر  احل���م���ادي  اإب���راه���ي���م 
اآخ����ر م�����س��ت��ج��دات تطبيق  وال��ت��ع��ل��ي��م 

املن�ساآت  ل��ت�����س��غ��ي��ل  ال����ع����ام  االإط��������ار 
وجمموعة  ال����دول����ة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال������ربوت������وك������والت واال������س�����رتاط�����ات 
واالإجراءات االحرتازية التي تتبعها 
كافة  العايل  و  العام  التعليم  من�ساآت 
���س��م��ن االإط������ار و ال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
و�سحية  اآمنة  تعليمية  بيئة  حتقيق 
يف تلك املن�ساآت اأثناء جائحة "كوفيد 
يف  التعلم  اإن  معاليه  ق��ال  و   ."19
اجل��ام��ع��ات م��ت��وا���س��ل وي��ت��م ع��ن بعد 
تتطلب  التي  التخ�س�سات  با�ستثناء 
وي��ت��م تقييم  امل��خ��ت��ربات  ا���س��ت��خ��دام 
جامعة  ك����ل  يف  ال�������س���ح���ي  ال���و����س���ع 

النموذج  اجلامعة  تقرر  عليه  وب��ن��اء 
التعليمي الذي يتنا�سب معها.

امل�ستجدات  اآخر  اإىل  معاليه  وتطرق 
اخل�����ا������س�����ة ب�������������دوام احل���������س����ان����ات 
واملدار�س  املبكرة  الطفولة  وم��راك��ز 
االإج�������راءات  اإىل  اإ����س���اف���ة  اخل���ا����س���ة 
املحتملة  واملخاطر  وال��ربوت��وك��والت 
بجانب  تداركها  وكيفية  ال�ساأن  بهذا 
املتعلقة  وال���ت���و����س���ي���ات  امل���ق���رتح���ات 
حتديد  اأن  معاليه  اأو�سح  و  ب�ساأنها. 
الف�سل  يف  التعليمية  العملية  اآل��ي��ة 
املدار�س  ���س��واء يف  ال��ث��اين  ال��درا���س��ي 
اجلامعات  اأو  اخلا�سة  اأو  احلكومية 

اأو احل�سانات مرهون باعتبارات عدة 
اجلهات  م��ع  تن�سيقا  هناك  اإن  وق��ال 
ال�سحي  ال���و����س���ع  ل��ت��ت��ب��ع  امل���ع���ن���ي���ة 
واخ��ت��ي��ار االأف�����س��ل الأب��ن��ائ��ن��ا الطلبة 

وفقا مل�ستجدات الو�سع الراهن.
اأك����ر م���ن خيار  اأن ه��ن��اك  واأ����س���اف 
االأخذ  و�سيتم  م��ط��روح  ���س��ي��ن��اري��و  و 
امل�ستجدات  وفق  االأف�سل  باخليارات 
وب���ن���اء ع��ل��ى م���ا ت��و���س��ي ب���ه اجلهات 
املخت�سة وذلك مبا ي�سب يف م�سلحة 
التدري�سية  وكوادرنا  الطلبة  اأبنائنا 

واالإدارية وعوائلهم.
م����ع����ايل ح�������س���ني بن  ا����س���ت���ع���ر����س  و 

اإطار  م�ستجدات  احل��م��ادي  اإبراهيم 
العمل التطويري لربنامج االبتعاث 
ل��دى ال����وزارة و ال��ذي يتكون م��ن 3 
معايري  رف���ع  وه���ي  رئي�سية  حم����اور 
اآلية اختيار  تر�سيح الطلبة وتطوير 
التخ�س�سات ف�سال عن االبتعاث اإىل 

جامعات ذات م�ستوى اأعلى.
اإىل  االإط���ار يهدف  اأن  اأك��د معاليه  و 
من  للطلبة  املثلى  اال�ستفادة  �سمان 
�سروط  واإي����ج����اد  االب���ت���ع���اث  ف��ر���س��ة 
املر�سحني  الختيار  ع��ادل��ة  تفا�سلية 
الطلبة  ت����خ����رج  م����ع����دالت  وزي���������ادة 
م�����ن ب�����رام�����ج امل���ب���ت���ع���ث���ني اإل����ي����ه����ا يف 

معاليه  ا�ستعر�س  و  امل��ح��دد.  الوقت 
املبتعثني  الطلبة  توزيع  اإح�سائيات 
والتخ�س�سات  اجل����ام����ع����ات  وف������ق 
اجلهود  ج��ان��ب  اإىل  ع��امل��ي��ا  امل�سنفة 
واالإج��������راءات امل��ت��ب��ع��ة ل��دع��م��ه��م مبا 
وا�ستمرارية  ���س��الم��ت��ه��م  ي�����س��م��ن 
ظل  يف  االأك��������ادمي��������ي  حت�������س���ي���ل���ه���م 
الظروف الراهنة. ح�سر االجتماع .. 
احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�سني  معايل 
وزير الرتبية و التعليم ومعايل نورة 
الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت 
�سامل  بنت  جميلة  ومعايل  وال�سباب 
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  املهريي  م�سبح 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام وم���ع���ايل ن��ا���س��ر بن 
الب�سرية  امل��وارد  الهاملي وزي��ر  ثاين 
والتوطني ومعايل ح�سة بنت عي�سى 
ب��و ح��م��ي��د وزي����رة تنمية امل��ج��ت��م��ع و 
امل��ري وزير  معايل عبداهلل بن طوق 
االق��ت�����س��اد وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأحمد 
بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي 
وزير دولة لريادة االأعمال وامل�ساريع 
�سما  وم��ع��ايل  واملتو�سطة  ال�سغرية 
ب���ن���ت ���س��ه��ي��ل ب����ن ف����ار�����س امل����زروع����ي 
ومعايل  ال�سباب  ل�سوؤون  دولة  وزيرة 
اأنور ن�سيبة وزير دولة الرئي�س  زكي 
العربية  االإم�����ارات  االأع��ل��ى جل��ام��ع��ة 

���س��ارة بنت يو�سف  امل��ت��ح��دة و م��ع��ايل 
للتكنولوجيا  دول��ة  وزي���رة  االأم���ريي 
و معايل  املجل�س  عام  اأمني  املتقدمة 
����س���ارة ع��و���س ع��ي�����س��ى م�����س��ل��م رئي�س 
و�سعادة  وامل���ع���رف���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  دائ������رة 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د الكرم 
والتنمية  امل��ع��رف��ة  هيئة  ع���ام  م��دي��ر 
الدكتورة  و���س��ع��ادة  دب���ي   - الب�سرية 
رئي�س  الها�سمي  يحيى  بنت  حمدثة 
ال�سارقة   - اخل��ا���س  التعليم  ه��ي��ئ��ة 
و�سعادة حممد خليفة النعيمي مدير 
دي��وان ويل  التعليم يف  �سوؤون  مكتب 

عهد اأبوظبي.

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ش اجتماع جمل�ش التعليم واملوارد الب�شرية عن بعد
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأع���ل���ن���ت ���س��ب��ك��ة اأب���وظ���ب���ي االإذاع����ي����ة 
ال���ت���اب���ع���ة الأب����وظ����ب����ي ل�����الإع�����الم عن 
لالأ�سهر  الرباجمية اجلديدة  دورتها 
الثالثة املقبلة، والتي ت�سم باقة من 
الربامج  املتنوعة جتمع بني  االأعمال 
واحلوارية،  واالجتماعية  الرتفيهية 
ا�سرتاتيجية  م��ع  ين�سجم  مب��ا  وذل���ك 
اأب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم ال��ت��ي ت��رك��ز على 
تقدمي حمتوى ترفيهي يلبي خمتلف 

اهتمامات امل�ستمعني وتطلعاتهم.
االإذاع���ي���ة يف  اأب��وظ��ب��ي  وراع����ت �سبكة 
جمموعة  اختيار  الرباجمية  دورت��ه��ا 
من الربامج التي تغطي كافة جوانب 
جانب  اإىل  تفاعلي،  ب��اأ���س��ل��وب  احل��ي��اة 
امل�ستجدات  اآخ��ر  على  ال�سوء  ت�سليط 
م�ساعيها  يدعم  مبا  والعاملية  املحلية 
�سريحة  اأك��رب  اإىل  للو�سول  الرامية 
عرب  معهم  والتفاعل  امل�ستمعني  م��ن 
امل��ن�����س��ات ال��رق��م��ي��ة. وت��ب��ث اإذاع������ة " 
اأبوظبي اف ام" ثالثة برامج رئي�سية، 
"ريا�سة  الربنامج اجلديد  بينها  من 
"ا�ستديو  برناجمي  بجانب  مك�س"، 
اإذاعة  تتميز  املالعب" .  1" و"�سوت 

الرباجمية  دورت��ه��ا  اأم يف  اأف  اإم���ارات 
وحمتواها  براجمها  بتنوع  اجل��دي��دة 

الهادف والرتفيهي الذي يلبي تطلعات 
حيث  تف�سيالته،  مبختلف  اجلمهور 

ب�سكل  تقدم  ب��رام��ج  خم�سة  خ�س�ست 
الرقمي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى  ح�������س���ري 

التابعة  التوا�سل االجتماعي  ومواقع 
ل��ت��ق��دمي حمتوى  ل�����الإذاع�����ة، وذل�����ك 
مميز يتما�سى مع التغريات املت�سارعة 
اأول  لت�سبح  امل�ستمعني،  لتف�سيالت 
حم��ط��ة ت��ط��ل��ق ه����ذه ال����ربام����ج على 
م�ستوى االإذاع��ات يف االإم��ارات ، ومن 
ال��ذي �ستبث يف الدورة  ال��ربام��ج  ب��ني 
�سباح"  "اأحلى  اجلديدة،  الرباجمية 
م�سا"  و"حمطات الظهرية" و"اأحلى 
اأف  "�ستار  و"عقة بحر" . وخ�س�ست 
اأم " خم�سة برامج تبث ب�سكل مبا�سر 
عرب اأثري االإذاعة وتطبيقها الرقمي، 
حيث ت�سم ثالثة برامج تبث خم�سة 
يبثان  وبرناجمني  االأ�سبوع  يف  م��رات 
ث����الث����ة م�������رات يف االأ������س�����ب�����وع، وه���ي 
اأفرتنون"  "�سباحو" و"فنون  برامج 
و"اليف اأت فايف" ومن بني الربامج 
برنامج  االإذاع������ة  ت��ب��ث  االأ���س��ب��وع��ي��ة، 
"�سبورت  وب��رن��ام��ج  طريق"  "اأحلى 
اإذاع��ة القراآن الكرمي  اأك�سن" . وتبث 
الدورة  خالل  مبا�سرة  برامج  خم�سة 
برنامج  منها  اجل���دي���دة  ال��رباجم��ي��ة 
تالوة"  ريا�س  و"يف  النور"  "�سباح 
و"ي�ستفتونك" و"فاعل خري" و"ا�ساأل 

طبيبك".

•• الفجرية -وام: 

اطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى 
الفجرية  دب��ا  ن���ادي  ملعب  م�سروع  يف  العمل  �سري  على  الفجرية  ح��اك��م 
وذل��ك يف  الفجرية،  دب��ا  ال��راأ���س يف  الريا�سي اجلديد يف منطقة  الثقايف 
اإطار حر�س �سموه على الوقوف على جميع جمريات العمل يف امل�ساريع 
جاء  االإم���ارة.  يف  والقاطنني  املواطنني  تخدم  التي  والتنموية  احليوية 

ذلك خالل اجلولة التفقدية التي قام بها �سموه مل�سروع امللعب اجلديد 
واالطالع على كافة التفا�سيل ومراحل االإجناز فيه، ورافق �سموه �سعادة 
اأحمد  و  الفجرية  االأم��ريي يف  ال��دي��وان  ال�سنحاين مدير  �سعيد  حممد 
اإدارة نادي دبا الفجرية و عدد من امل�سوؤولني  ال�سنحاين رئي�س جمل�س 

يف االإمارة.
املهند�سني  ال�سرقي من  بن حممد  ال�سيخ حمد  ال�سمو  وا�ستمع �ساحب 
امليدانيني وامل�سوؤولني ل�سرح حول ما مت اإجنازه من اأعمال للملعب اجلديد 

للنادي واخلطط التي يتم تنفيذها وفق اأحدث التقنيات امل�ستخدمة ومبا 
يلبي تطلعات واحتياجات اأهايل املنطقة.

و�سّدد �سموه على �سرورة االنتهاء من كافة االأعمال االإن�سائية واخلدمية 
والتجهيزات املطلوبة مللعب نادي دبا الفجرية الثقايف الريا�سي، بح�سب 

املدد الزمنية املتفق عليها دون تاأخري.
التي  التحتية  البنية  م�ساريع  اأن  الفجرية  حاكم  ال�سمو  �ساحب  واأك��د 
االقت�سادية  االحتياجات  مع  تن�سجم  الفجرية،  يف  حالياً  تنفيذها  يتم 

والتنموية للمجتمع وتلبي متطلبات التنمية امل�ستدامة التي ت�سري بوترية 
اأن التكلفة االإجمالية مل�سروع نادي  مت�ساعدة يف االإم��ارة. جدير بالذكر 
دبا الفجرية الثقايف الريا�سي اجلديد تبلغ حوايل مائة مليون درهم . 
ويعترب ملعب النادي، االأحدث يف الدولة وي�ستويف كافة ا�سرتاطات جلنة 
املباريات �سمن  الإقامة  القدم  لكرة  االآ�سيوي  واالحت��اد  املحرتفني  دوري 
10000 متفرج موزعني ما  القارية، وي�ستوعب نحو  االأندية  بطوالت 

بني الدرجة االأوىل والدرجة الثانية.

•• اأبوظبي -وام: 

اأمنية"  "حتقيق  م��وؤ���س�����س��ة  ك���ّرم���ت 
م��دي��ن��ة ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ب��ي��ة يف 
اأبوظبي، تقديراً جلهودها الكبرية يف 
االإن�سانية  املوؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  دعم 
�سنوات،   10 م�����دى  ع���ل���ى  ال��ن��ب��ي��ل��ة 
للو�سول  املوؤ�س�سة  م��ه��ام  وت�سهيلها 
الأك���ر م��ن 500 ط��ف��ل وط��ف��ل��ة من 
ُتهّدد  خ��ط��رية  ب���اأم���را����س  املُ�����س��اب��ني 

حياتهم لتحقيق اأمنياتهم.
املوؤ�س�سة  وف����د  ا���س��ت��ق��ب��ال  يف  وك�����ان 
مو�سي  ال��دك��ت��ورة  ال�سيخة  برئا�سة 
ع�سوة  ن����ه����ي����ان،  اآل  حم���م���د  ب���ن���ت 
"حتقيق  م��وؤ���س�����س��ة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س 
مرمي  ال���دك���ت���ورة  ����س���ع���ادة  اأمنية"، 
التنفيذي  امل���دي���ر  امل����زروع����ي،  ب��ط��ي 
وذلك  الطبية،  خليفة  ال�سيخ  ملدينة 
الرئي�س  ال���زب���ي���دي،  ه���اين  ب��ح�����س��ور 
اأمنية"  "حتقيق  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
يف  امل�ساريع  مدير  ال�سوربجي،  ونهى 
اجلعبة،  ج��م��ال  وال��دك��ت��ور  املوؤ�س�سة، 
االأط��ف��ال يف مدينة  ق�سم طب  رئي�س 
والدكتور  ال��ط��ب��ي��ة،  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
اأمرا�س  ق�سم  رئي�س  الفال�سي،  عمر 
الكعبي،  فاطمة  وال��دك��ت��ورة  ال��ق��ل��ب، 
ن��ائ��ب م��دي��ر دائ���رة ال�����س��وؤون الطبية 

الدم  اأم��را���س  ق�سم  ورئي�س  ب��االإن��اب��ة 
واالأورام.

وفقاً  مّت  ال������ذي  ال���ل���ق���اء،  وت�������س���ّم���ن 
املُّتبعة  االح�����رتازي�����ة  ل������الإج������راءات 
ملكافحة فريو�س كورونا املُ�ستجد، ومبا 
ا�ستعرا�س  اجلميع،  �سالمة  ي�سمن 
واأن�سطتها،  املوؤ�س�سة،  ا�سرتاتيجية 
لل�سنوات  وم�����س��اري��ع��ه��ا  وب���راجم���ه���ا 
ال��ق��ادم��ة، وب��ح��ث ال��ف��ر���س ال��ت��ي من 
���س��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي بني 
الدكتورة  ال�سيخة  واأه��دت  اجلانبني. 

م��و���س��ي ب��ن��ت حم��م��د اآل ن��ه��ي��ان - يف 
بطي  م��رمي  الدكتورة   - اللقاء  ختام 
ت��ذك��اري��اً تعبريا عن  امل��زروع��ي درع���اً 
مدينة  ب��ج��ه��ود  وال���ع���رف���ان  ال�����س��ك��ر 
املتوا�سلة  ال��ط��ب��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
وتقديراً لتعاونهم امل�ستمر للُم�ساهمة 
قلوب  يف  واالأم����ل  ال�����س��ع��ادة  تعزيز  يف 
كافة اأفراد املجتمع يف دولة االإمارات. 
ال����دك����ت����ورة م������رمي بطي  واأ�������س������ادت 
"حتقيق  موؤ�س�سة  بجهود  امل��زروع��ي، 
واالأم��ل لدى  ال�سعادة  زرع  اأمنية" يف 

الرتاث  اأن  موؤكدًة  املر�سى،  االأطفال 
اآل  �سلطان  بن  زايد  لل�سيخ  االإن�ساين 
البي�ساء  "رحمه اهلل" واأياديه  نهيان 
ال��ت��ي ط��امل��ا ���س��ارع��ت ب��ت��ق��دمي اخلري 
ع��ل��ى ح����دٍّ �سواء،  وال���ق���ري���ب  ل��ل��ب��ع��ي��د 
واأحفاده  اأبنائه  بجهود  قائمة  �ستظّل 
وال���ف���رح يف قلوب  ال�����س��ع��ادة  ل��ت��ن�����س��ر 
موؤ�س�سة  اأن  بالذكر  جدير  اجلميع. 
"حتقيق اأمنية"، ومنذ اإن�سائها يف عام 
احتفاالت  كافة  يف  �ساركت   ،2010
باليوم  الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة 

ال��ط��ف��ول��ة، واليوم  ل�����س��رط��ان  ال��ع��امل��ي 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ك��ل��ى، ج��ن��ب��اً اإىل ج��ن��ب مع 
اأ�سهر  خ��الل  املُقامة  فعالياتها  كافة 
املُ�ستع�سية.  ب���االأم���را����س  ال��ت��وع��ي��ة 
خليفة  ال�سيخ  مدينة  �ساهمت  وق��د 
الع�سر  ال�سنوات  م��دى  على  الطبية 
اأمنية"  "حتقيق  املا�سية مع موؤ�س�سة 
اأمنية   500 م���ن  اأك�����ر  حت��ق��ي��ق  يف 
باأمرا�س خطرية  املُ�سابني  لالأطفال 
ُتهّدد حياتهم، والتي كانت على �سبيل 
"اأوّد  ف��ئ��ة  �سمن  احل�����س��ر:  ال  امل��ث��ال 
احل�سول  �سملت  والتي  اأح�سل"  اأن 
االإلكرتونية  االأج���ه���زة  اأح����دث  ع��ل��ى 
النوم،  وغ����رف  واالأل���ع���اب  امل���ت���ط���ّورة، 
بع�س  اأم��ن��ي��ات  اإىل حت��ق��ي��ق  اإ���س��اف��ة 
االأط���ف���ال يف االإق���ام���ة يف ف��ن��دق برج 
اإ�سافة  اأتالنت�س،  فندق  ويف  ال��ع��رب، 
واأخرى  ال��ربازي��ل  لزيارة  ال�سفر  اإىل 
�سمن  وذل���ك  ال��ع��م��رة  م��را���س��م  الأداء 
اأن  يف  واأمنيات  اأذهب"،  اأن  "اأوّد  فئة 
ال�سيوخ،  م��ن  اأك����ون ط��ب��ي��ب��اً، و���س��ي��خ��اً 
و���س��ن��دري��ال و���س��ي��ف يف امل��ط��ب��خ �سمن 
يف  واأم���ن���ي���ات  اأك��������ون«،  اأن  »اأوّد  ف��ئ��ة 
يا�سر  م��ع  اللقاء  مثل  امل�ساهري  لقاء 
���س��ي��ن��ا، وح�سني  ج����ون  ال���ق���ح���ط���اين، 
�سميث  ويل  العاملي  والنجم  اجل�سمي 

�سمن فئة "اأوّد اأن األتقي".

حمد ال�شرقي يطلع على �شري العمل يف م�شروع ملعب نادي دبا الفجرية 

حتقيق اأمنية تكرم مدينة ال�شيخ خليفة الطبية يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

متا�سياً مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
وعزلهم،  لهم  واملخالطني   /19 /كوفيد-  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
االأربع  خ��الل  ج��دي��دا  فح�سا   154،882 اإج��راءه��ا  ال����وزارة  اأعلنت 
با�ستخدام  املجتمع  املا�سية على فئات خمتلفة يف  ال�ساعة  والع�سرين 
اإج���راءات  تكثيف  و�ساهم   . الطبي  الفح�س  تقنيات  واأح���دث  اأف�سل 
التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى 

الدولة يف الك�سف عن 1،111 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد 
امل�سجلة  احل��االت  جمموع  يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية 
جديدة  حالة   683 �سفاء  عن  ال���وزارة  واأعلنت  حالة.   142،143
التام من  امل�ستجد /كوفيد19-/ وتعافيها  مل�سابني بفريو�س كورونا 
دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأع��را���س 

امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حاالت ال�سفاء 138،291 حالة.
كما اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع اأنه مل يتم ت�سجيل اأي حالة 

وفاة خالل االأربع والع�سرين �ساعة املا�سية.

•• دبي-وام:

املدر�سية  ال��ق��ي��ادات  ترخي�س  عملية  ب��دء  ع��ن  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
املدر�سي  للقيادات  مهني  اختبار  اأول  �سيعقد  حيث  التعليم،  قطاع  يف  العاملة 

مدراء املدار�س ونوابهم بتاريخ 12 دي�سمرب املقبل.
كافة  ترخي�س  اإىل  ال��رام��ي��ة  والتعليم  الرتبية  وزارة  خطة  �سمن  ذل��ك  ي��اأت��ي 
العاملني يف امليدان الرتبوي يف كافة التخ�س�سات للحفاظ على متيز املنظومة 
التعليمية االإماراتية ورفدها بكافة مقومات ريادتها واعتبار ذلك �سرطا للعمل 

يف خمتلف اأوجه الن�ساط الرتبوي.
ودعت وزارة الرتبية والتعليم القيادات املدر�سية غري امل�سجلني يف نظام الرخ�س 
 11 لغاية  مفتوحا  الت�سجيل  ب��اب  اأن  مبينة  الت�سجيل،  اإىل  امل�سارعة  املهنية 

نوفمرب اجلاري، مع مراعاة �سرورة ربط بيانات الت�سجيل بالهوية االإماراتية 
ليت�سنى للم�سمولني باالختبار الدخول لتاأديته وجددت وزارة الرتبية والتعليم 
الرخ�س  على  التعليم  قطاع  يف  العاملني  جميع  ح�سول  اأهمية  على  التاأكيد 
تطوير  يف  اأهمية  من  لها  ملا  التعليم  مهنة  ممار�سة  �سروط  ال�ستيفاء  املهنية 
يف  العاملني  ك��ف��اءات  وتطوير  ال��دول��ة  يف  التعليم  وج���ودة  خم��رج��ات  وحت�سني 
القطاع التعليمي. وي�ستهدف نظام الرخ�س املهنية الذي اأطلقته وزارة الرتبية 
النظام  وي��ح��اك��ي  ال��رتب��وي  امل��ي��دان  يف  العاملني  ك��اف��ة   2018 ع��ام  والتعليم 
التطلعات امل�ستقبلية وروؤية الدولة 2021 التي افردت حيزا كبريا مللف التعليم 
واهميته باعتباره اأحد اأهم ركائز اال�ستعداد للم�ستقبل ومتطلباته على �سعيد 
تاأهيل كوادر ب�سرية موؤهلة قادرة على قيادة دفة التطوير والتحديث يف الدولة 

مبا ين�سجم مع اأولوياتها اال�سرتاتيجية.

�أجرت 154,882 فح�صا ك�صفت عن 1,111 �إ�صابة بدء ترخي�ش القيادات املدر�شية 12 دي�شمرب املقبل

»ال�شحة« تعلن �شفاء 683 حالة جديدة من كورونا

�شبكة اأبوظبي الإذاعية تطلق باقة من الربامج 
املتنوعة عرب اأثري حمطاتها وتطبيقها الإلكرتوين

•• دبي -وام:

�سجلت دولة االإمارات �سبقاً طبياً مذهاًل على م�ستوى 
اأن جنح فريق طبي متخ�س�س  العربية بعد  املنطقة 
يف اإجراء اأول عملية جراحية دقيقة من نوعها لعالج 
يتجاوز  مل  جلنني  الفقري  العمود  يف  خلقي  ت�سوه 

عمره �ستة اأ�سهر، ومل يتعّد وزنه 700 غرام.
اأعلنت عن ذلك هيئة ال�سحة بدبي يف موؤمتر �سحفي 
عقدته يف مقرها اأم�س االأحد حيث اأكدت اأن م�ست�سفى 
الهيئة  م�ست�سفيات  اأح��د  واالأط��ف��ال،  للن�ساء  لطيفة 
الرائدة عاملياً يف تخ�س�س الن�ساء والوالدة، قد متكن 
من اإجراء العملية اجلراحية حلالة ت�سوه يف العمود 
الفقري جلنني، والتي ُتعد من احلاالت النادرة على 

م�ستوى العامل.
ا�ستغرقت  التي  الدقيقة  العملية  اإن  الهيئة  وق��ال��ت 
6 �ساعات متوا�سلة اأجراها طبيبان اإماراتيان  قرابة 
والوالدة  الن�ساء  ا�ست�ساري  تهلك  منى  الدكتورة  هما 
والدكتور حممد  لطيفة  مل�ست�سفى  التنفيذي  واملدير 
العلماء ا�ست�ساري جراحة املخ واالأع�ساب يف م�ست�سفى 
ي�سم  فريقاً  ق��ادا  باأنهما  منوهة  للهيئة  التابع  را�سد 
التخدير  يف  م�ساعداً متخ�س�ساً  وطبيباً  طبيباً   20
فيما  التمري�س  طاقم  جانب  اإىل  اخل��دج  واالأط��ف��ال 
تابع العملية طبيبان اأمريكيان تواجدا يف امل�ست�سفى.

عام  م��دي��ر  القطامي  م��ع��ايل حميد حممد  اأه���دى  و 
قيادتنا  اإىل  الكبري  االإجن��از  بدبي هذا  ال�سحة  هيئة 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ب�ساحب  ممثلة  الر�سيدة 
واأخيه  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
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 االأعلى للقوات 
املجل�س  اأع�����س��اء  ال�سيوخ  ال�سمو  واأ���س��ح��اب  امل�سلحة 
جلميع  رعاية  من  يولونه  ملا  االإم���ارات  حكام  االأعلى 
و�سحة  اأم��ن  لتحقيق  الهادفة  توجيهاتهم  و  النا�س 

و�سالمة اأفراد املجتمع.
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اإىل  بال�سكر  معاليه  تقدم  و 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي لدعم �سموه 
الدائم جلهود الهيئة والقطاع ال�سحي يف دبي بوجه 
عام واإىل �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب 
بدبي  ال�سحة  هيئة  رئي�س  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  دب��ي  ح��اك��م 
والتحوالت  التطوير  الأعمال  احلثيثة  �سموه  ملتابعة 

املهمة التي ت�سهدها ال�ساحة الطبية يف دبي.
للن�ساء  لطيفة  م�ست�سفى  جن���اح  ان  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
اإجنازاً  ُيعد  العملية  ه��ذه  مثل  اإج���راء  يف  واالأط��ف��ال 
االإم���ارات يف  اإجن���ازات دول��ة  اإىل ر�سيد  ي�ساف  عاملياً 
خمتلف املجاالت كما اأنه ميثل يف الوقت نف�سه �سبقاً 
تاريخياً على امل�ستوى العربي وبداية مهمة لتحقيق 
الكربى  العمليات  النجاحات يف مثل هذه  املزيد من 
�سحية  ومراكز  م�ست�سفيات  بها  تقوم  والتي  لالأجنة 

حمدودة على م�ستوى العامل.

الإمارات ت�شجل اإجنازا طبيا بعملية 
دقيقة يف العمود الفقري جلنني

باالإ�سارة اإىل التوجيهات ال�سادرة عن هيئة االأوراق املالية وال�سلع ب�ساأن االأرباح النقدية غري امل�ستلمة 
قبل  ال�سركات  لدى  بها  واملحتفظ  املدرجة  املحلية  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  م�ساهمي  جانب  من 

تاريخ 01 مار�س 2015.
النقدية  االأرب���اح  توزيعات  م�ستحقي  امل�ساهمني  ال�سادة  ����س.م.ع.  لالإ�ستثمار  االإم����ارات  بنك  يدعو 
رقم:  هاتف  طريق  عن  ال�سركة  مع  للتوا�سل   ،2015 مار�س   01 قبل  ما  الفرتة  عن  امل�ستلمة  غري 
امل�ساهم  ا�سم  وج��ود  من  للتاأكد   www.in@eibank.com:االلكرتوين الربيد  اأو    042317777

كم�ستحق لتوزيعات االأرباح النقدية. 
التالية  بامل�ستندات  نقدية  توزيعات  الأي��ة  امل�ساهم  ا�ستحقاق  حالة  ويف  ال�سركة  موافاة  �سرورة  مع 

ليت�سنى �سرف االأرباح: 
1.كتاب موقع من امل�ساهم اأو من ميثله قانوناً موجه لل�سركة يت�سمن طلب اإ�سدار �سيك اأو اإجراء 

حتويل بنكي بقيمة االأرباح النقدية امل�ستحقة. 
2.الهوية االإماراتية االأ�سلية للم�ساهم ون�سخة عنها اأو جواز ال�سفر االأ�سلي للم�ساهم ون�سخة عنه.

اأو خا�س عن امل�ساهم، يرجى توفري م�ستند الوكالة االأ�سلي وامل�سدق  3.يف حالة وجود توكيل عام 
اأ�سواًل مع ن�سخة عنه، وكذلك الهوية االإماراتية للوكيل ون�سخة عنها اأو جواز ال�سفر االأ�سلي للوكيل 

ون�سخة عنه.
4.اأية م�ستندات اأخرى تطلبها ال�سركة.

مع التاأكيد على اأنه من تاريخ 14 فرباير 2021 �سيتم حتويل كافة االأرب��اح التي مل يتم ا�ستالمها 
من قبل م�ستحقيها اإىل هيئة االأوراق املالية وال�سلع والتي �ستكون م�سوؤولة عن �سرف قيمة االأرباح 
مل�ستحقيها من امل�ساهمني عند املطالبة بها و�ستقوم الهيئة بن�سر بيان على املوقع االإلكرتوين للهيئة 

ومواقع االأ�سواق املالية يو�سح اإ�سطالعها بهذا الدور بكافة تفا�سيله يف حينه. 

اإعالن ب�شاأن الأرباح النقدية غري امل�شتلمة من جانب م�شاهمي ال�شركات امل�شاهمة 
العامة املحلية املدرجة واملحتفظ بها لدى ال�شركات ما قبل تاريخ 01 مار�ش 2015 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

العمل  مل�ستقبل  دب��ي  جمل�س  يوا�سل 
االإن�������س���اين ت��و���س��ي��ع اآف������اق امل����ب����ادرات 
تباعاً  ت����ت����واىل  ال����ت����ي  االإن�������س���ان���ي���ة 
تداعيات  اح����ت����واء  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  ج��ائ��ح��ة 
واالأ�سر  االأف��راد  على  "كوفيد19-" 
واملجتمعات يف خمتلف اأنحاء العامل، 
اجتماعه  يف  املجل�س  ا�ستعر�س  حيث 
اال�ستثنائي موؤخراً املبادرات املختلفة 
التي اأجنزتها املوؤ�س�سات التي ي�سارك 
املجل�س  ع�����س��وي��ة  ���س��م��ن  مم��ث��ل��وه��ا 
امل�ستقبلية  واخل����ط����ط  االآن  ح���ت���ى 
الت�سدي  يف  االإن�ساين  العمل  لتعزيز 
لتبعات وباء فريو�س كورونا امل�ستجد 
اأهمية  عاملياً، كما ركز االجتماع على 
من  امل�ستفادة  ال��درو���س  ا�ستخال�س 
اال���س��ت��ج��اب��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي حدثت 
خ���الل اجل��ائ��ح��ة، وت���اأث���ريات���ه���ا على 
حملياً  االإن�������س���اين  ال��ع��م��ل  م�ستقبل 

واإقليمياً وعاملياً.
العمل  مل�ستقبل  دب��ي  جمل�س  ويتابع 
كوفيد- اأزمة  بداية  ومنذ  االإن�ساين، 

الوطنية  اال����س���ت���ج���اب���ة  دع�����م   ،19
ال����دويل لتبعات  ال��ت��ع��اون  وم���ب���ادرات 
القطاعات  خمتلف  يف  كوفيد19- 
والتعليم،  وال���غ���ذاء،  ال�����س��ح��ة،  م��ث��ل 
وتن�سيق  ت��وح��ي��د  ودع����م  وال��ت��وع��ي��ة، 
وال��دول��ي��ة يف جمال  املحلية  اجل��ه��ود 
العمل االإن�����س��اين، وه��و م��ا ي��ع��زز دور 
دب����ي ودول������ة االإم��������ارات ال����ري����ادي يف 

اال�ستجابة املحلية والدولية.
انعقد  ال�����ذي  االج���ت���م���اع  يف  ����س���ارك 
وتراأ�سه  ُب��ع��د  ع��ن  االت�����س��ال  بتقنية 
�سعادة �سعيد العطر، مدير عام املكتب 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
واالأمني  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
ال���ع���ام امل�����س��اع��د مل��وؤ���س�����س��ة م���ب���ادرات 
العاملية،  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
الدكتور  م���ن  ك����ٌل  امل��ج��ل�����س،  رئ��ي�����س 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال���ق���رق،  ط����ارق 
لدبي العطاء وع�سو جمل�س اإدارتها، 
الرئي�س  ن���ائ���ب  ال���ع���و����س���ي،  وخ���ال���د 
التنفيذي للمدينة العاملية للخدمات 
املهريي،  دروي�س  واأحمد  االإن�سانية، 
العمل  ل���ق���ط���اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر 
اخلريي يف دائرة ال�سوؤون االإ�سالمية 
والدكتورة  دب��ي،  يف  اخل��ريي  والعمل 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  ت��������رمي،  م����ن����ال 
التنفيذي  وامل��دي��ر  دب��ي  ن��ور  ملوؤ�س�سة 
االأولية  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  ل��ق��ط��اع 
والدكتور  ب���دب���ي،  ال�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  يف 
ع��ب��د ال�����س��الم امل����دين، رئ��ي�����س �سركة 
"اإندك�س" القاب�سة، ومو�سى خوري، 
دبي  بنك  يف  ال�سرعية  االإدارة  رئي�س 
علي،  اآل  وليد  والدكتور  االإ�سالمي، 
امل�ست�سار يف موؤ�س�سة مبادرات حممد 

بن را�سد اآل مكتوم العاملية.
ال�سفري  ���س��ع��ادة  ُب��ع��د  ع��ن  ح�سر  كما 
الدائم  امل���راق���ب  ب���ومت���ان،  ج���ريه���ارد 

االأمم  ل�����دى  ال���ربمل���ان���ي���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
االأمم  م��ك��ت��ب  يف  م�ست�سار  امل��ت��ح��دة، 
االإن�سانية،  ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة 
العلمي  اال���س��ت�����س��اري  املجل�س  م��دي��ر 
دبي  وم���ع���ر����س  م����وؤمت����ر   - ال�������دويل 
االإن�سانية  ل��ل��م�����س��اع��دات  ال�������دويل 

./DIHAD/ والتنمية
االأمني  ال��ع��ط��ر،  �سعيد  ���س��ع��ادة  واأك����د 
العام امل�ساعد ملوؤ�س�سة مبادرات حممد 
رئي�س  العاملية،  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
جمل�س دبي مل�ستقبل العمل االإن�ساين، 
العمل  موؤ�س�سات  ا�ستجابة  �سرعة  اأن 
اخل����ريي واالإن�������س���اين يف دب���ي ودول���ة 
وع���امل���ي���اً يف زمن  االإم���������ارات حم��ل��ي��اً 
من  بتوجيهات  كوفيد19-  جائحة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل"  "رعاه 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
العاملية  ال���ري���ادة  ر���ّس��خ��ت   ، امل�سلحة 
العمل  جم����ال  يف  االإم��������ارات  ل���دول���ة 
باأوقات  ال��دويل  واالإغ��اث��ي  االإن�ساين 

االأزمات.
التي  املوؤ�س�سات  جهود  العطر  وثمن 
اأع�ساء  م����ن  مم��ث��ل��وه��ا  ا���س��ت��ع��ر���س 
جمل�س دبي مل�ستقبل العمل االإن�ساين 
و����س���ول م��ب��ادرات��ه��ا االإن�����س��ان��ي��ة اإىل 
االأربع،  العامل  جهات  يف  نطاق  اأو�سع 
اأ�سفرت  اجلهود  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سرياً 
%75 من املعونات  عن نقل ح��وايل 
ال���غ���ذائ���ي���ة م����ن ب���رن���ام���ج االأغ����ذي����ة 
حاجة  االأ���س��د  املجتمعات  اإىل  العاملي 
اأكرب  اإط���الق  واأ�سهمت يف  دب���ي،  ع��رب 
وطني  جمتمعي  غ��ذائ��ي  دع��م  �سبكة 
على  "كوفيد19-"  تبعات  مل��واج��ه��ة 
املتعففة، متمثلة يف  واالأ���س��ر  االأف���راد 
"10 ماليني وجبة"، ووفرت  حملة 
والوقائية  ال���ط���ب���ي���ة  امل�������س���ت���ل���زم���ات 
خلطوط  ال��ت��خ�����س�����س��ي  وال���ت���دري���ب 
يف  العاملي  الوباء  �سد  االأوىل  الدفاع 

العديد من دول العامل.
من جهته نّوه �سعادة ال�سفري جريهارد 
لعبته  الذي  املحوري  بالدور  بومتان 
دولة االإمارات يف اال�ستجابة ال�سريعة 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى االإغ���اث���ي ال��ع��امل��ي رداً 
كورونا  فريو�س  جائحة  حت��دي  على 
ودعماً   "19  - "كوفيد  امل�����س��ت��ج��د 
الهادفة  الدولية  االإن�سانية  للجهود 
العاملي  ال��وب��اء  تداعيات  تخفيف  اإىل 
املجتمعات  يف  ال��ه�����س��ة  ال��ف��ئ��ات  ع��ل��ى 

االأقل حظاً واالأكر ت�سرراً.
احلا�سل  بالتن�سيق  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���اد 
ل�سمان  ال���������دويل  امل�������س���ت���وى  ع���ل���ى 
اال���س��ت��ج��اب��ة االأم���ث���ل ل��ل��ت��ح��دي الذي 
" على   19  - " كوفيد  وب���اء  فر�سه 
خمتلف القطاعات وخا�سة ال�سحية 
موؤمتر  اأن  اإىل  الف���ت���اً  واالإغ����اث����ي����ة، 
للم�ساعدات  ال����دويل  دب���ي  وم��ع��ر���س 
�سي�ستهدف  وال��ت��ن��م��ي��ة  االإن�����س��ان��ي��ة 
تعزيز هذا التن�سيق الدويل وموا�سلة 

تطوير جهود اال�ستجابة العاملية.
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال ال���دك���ت���ور ط����ارق 
كوفيد  " اإن جائحة   : القرق  حممد 
قطاع  ع��ل��ى  ب��ظ��الل��ه��ا  األ��ق��ت   19  -

العامل،  ح���ول  ك��ام��ل  ب�سكل  التعليم 
 1.6 م��ن  اأك���ر  ان��ق��ط��اع  يف  مت�سببًة 
مليار طالب عن التعليم يف اأكر من 
190 دولة، وكونها موؤ�س�سة اإن�سانية 
ال��ع��ط��اء جهودها  دب��ي  كثفت  ع��امل��ي��ة، 
ودولياً.  حملياً  التعليم  قطاع  لدعم 
فعلى م�ستوى دولة االإمارات، اأطلقت 
املوؤ�س�سة حملة "التعليم دون انقطاع" 
بال�سراكة مع وزارة الرتبية والتعليم 
معاجلة  ب���ه���دف  ال���ت���ربع���ات  جل���م���ع 
االأطفال  تعليم  على  اجل��ائ��ح��ة  اآث���ار 
"مبادرة  اإط����الق  ك��م��ا مت  وال�����س��ب��اب، 
اإن�سانية ملهمة"، وهي مبادرة خريية 
تهدف اإىل تعزيز التوا�سل بني النا�س 
اأجل  ك��ورون��ا م��ن  وب���اء  اأث��ن��اء تف�سي 
املدمر لهذه اجلائحة  االأث��ر  معاجلة 
واأ�ساف  وال�سباب".  االأط���ف���ال  ع��ل��ى 
العاملي، فقامت  ال�سعيد  :" اأم��ا على 
دب���ي ال��ع��ط��اء ب��دع��م م��ب��ادرة ’جيجا‘ 
ل��ل��ي��ون��ي�����س��ف وال���ت���ي تهدف  ال��ت��اب��ع��ة 
امل���دار����س ح���ول العامل  ك��ل  اإىل رب���ط 
االن�سمام  اإىل  باالإ�سافة  باالإنرتنت، 
من  للتعليم  ال����دويل  ال��ت��ح��ال��ف  اإىل 
كوفيد19-  ل��وب��اء  اال�ستجابة  اأج���ل 

�سراكة  يعد  والذي  لليون�سكو،  التابع 
عاملية جتمع بني خمتلف القطاعات، 
والقطاع اخلا�س  الدولية  واملنظمات 
وامل����ج����ت����م����ع امل����������دين. وك�����ج�����زء من 
م�����س��ارك��ت��ه��ا يف م��ع��ر���س اإك�����س��ب��و دبي 
2020، تعمل دبي العطاء على عدد 
املهمة ومنها جناح دبي  املبادرات  من 
 ‘ ’ريوايرد  وق��م��ة  ومن�سة  ال��ع��ط��اء، 
ومبادرة  ال��ع��امل��ي��ة،   /RewirEd/
اخلا�سة  وامل�����ب�����ادئ  امل���ع���اي���ري  ح�����ول 
ب��ط��ري��ق��ة ت�سون  ال��ق�����س�����س  ب���رواي���ة 
الكرامة، عالوة على االإعالن العاملي 
حول االت�سال من اأجل التعّلم و�سبل 

العي�س".
بدوره، اأكد الدكتور عبدال�سالم املدين 
، اأن جهود اال�ستجابة للجائحة كانت 
الدولة،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  متكاملة 
االإن�سانية  املبادرات  خمتلف  وحظيت 
العام  ال���ق���ط���اع  ال���ق���ط���اع  ����س���واء م���ن 
اأواخل���ا����س ب��دع��م ك��رمي م��ن القيادة 
اأطلقت  اإن��دك�����س  اإن  ال��ر���س��ي��دة. وق���ال 
عدداً من املبادرات اأهمها ووترفولز /

Waterfalls/ وهي مبادرة عاملية 
من دولة االإم��ارات تهدف اإىل توفري 

نحو  اإىل  ُبعد  عن  تخ�س�سي  تدريب 
الطبية،  ال��ك��وادر  من  �سخ�س  مليون 
لت�سمل  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  يف 
وفنيني  وم�سعفني  وممر�سني  اأطباء 
وخ��رباء �سحيني واإداري���ني يف قطاع 
الطبية.  واخل����دم����ات  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
وتوفر املن�سة برامج للتعليم امل�ستمر 
ع����ن ُب����ع����د، وحم����ا�����س����رات ون�������دوات 
تدريبية  وور�����س  تعليمية  وج��ل�����س��ات 
تاأهيل  ي�����س��م��ن  مب����ا  م��ت��خ�����س�����س��ة، 
وال�سحية  الطبية  ال��ك��وادر  ومت��ك��ني 
التعّلم يف  وم�ساعدتهم على موا�سلة 
للجائحة،  امل�ساحبة  ال��ظ��روف  ظ��ل 
وي�سارك يف تطوير وتقدمي املحتوى 
 140 م��ن  اأك��ر  للمبادرة  التعليمي 
ط��ب��ي��ب��اً وخ����ب����رياً وخم���ت�������س���اً، و67 
واأكادميية  وط��ب��ي��ة  علمية  موؤ�س�سة 
عاملية، ومت تطوير مبادرة ووترفولز 
ال�سلوكية  امل��ك��اف��اآت  اإدارة  خ��الل  م��ن 
مع  بالتعاون  الالم�ستحيل،  وزارة  يف 
اأقدر  وقمة  القاب�سة،  اإندك�س  �سركة 

العاملية.
اأن  اأك���د خ��ال��د ال��ع��و���س��ي،  م��ن جهته، 
دولياً  م�ستجيب  "اأ�سرع  كانت  املدينة 

و�سرعة  جهوزيتها  بف�سل  للجائحة، 
ا�ستجابتها". واأ�سار اإىل اأنه يف االأ�سهر 
منظمة  اأر�سلت  اجلائحة  من  االأوىل 
ال�سحة العاملية ما يقرب من 80% 
اإىل  ال�سخ�سية  الوقاية  م��ع��دات  م��ن 
ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل ع���رب خم���ازن 
العاملية  املدينة  يف  املتواجدة  املنظمة 

للخدمات االإن�سانية بدبي.
والتن�سيق  ال���ق���ي���ادة  دع����م  اإن  وق�����ال 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  م���ن  واجل���ه���وزي���ة 
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  م���ث���ل  ب����ال����دول����ة 
وال������ت������ع������اون ال�����������دويل واجل������م������ارك 
وغريها  ال�سحن  و���س��رك��ات  وامل���وان���ئ 
اأ���س��ه��م ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف حت��ق��ي��ق هذه 
اال���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��ري��ع��ة ع��ل��ى خمتلف 
االأ�سعدة، منوهاً بفوز منظمة الغذاء 
العاملية بجائزة نوبل لل�سالم 2020 
حيث اأن %75 من املخزون الدويل 
واال���س��ت��ج��اب��ة امل��ن��ظ��م��ة ت��ن��ط��ل��ق من 
دولة االإم��ارات، وحتديداً من املدينة 

العاملية للخدمات االإن�سانية بدبي.
وقال اإن املدينة حالياً تنفذ عدداً من 
من  ت�سعى  والتي  اجل��دي��دة  امل�ساريع 
مل�ساحات  االأمثل  خاللها لال�ستخدام 
للتجميع  م��رك��ز  واإن�����س��اء  ال��ت��خ��زي��ن 
املخازن  مركز  تو�سيع  يجري  كذلك 
املربدة حت�سرياً ملناولة ونقل لقاحات 
املدينة  ت����ق����وم  ك���م���ا  كوفيد19-، 
بالتعاون مع منظمة ال�سحة العاملية 
للخدمات  مت���ي���ز  م���رك���ز  ب��ت��اأ���س��ي�����س 
اللوج�ستية الطبية يركز على تعزيز 
الطبية  امل����واد  وت��خ��زي��ن  ون��ق��ل  اإدارة 
وفق اأف�سل املمار�سات الدولية ليكون 
املدن  يف  تكراره  مُيكن  عاملياً  منوذجاً 

االإن�سانية االأخرى حول العامل.
من جانبه قال اأحمد دروي�س املهريي، 
املجتمعي �سد  الت�سامن  اإن �سندوق 
كوفيد - 19 جنح يف توحيد وتن�سيق 
ج���ه���ود اال����س���ت���ج���اب���ة ل��ل��ج��ائ��ح��ة من 
خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة 
وكذلك املوؤ�س�سات املجتمعية واالأفراد، 
ما كان له اأثر كبري يف تعزيز وتنظيم 
م�ستمرة  زال��ت  ما  والتي  اال�ستجابة 
�سندوق  اأ����س���ه���م  ك���م���ا  االآن،  ح���ت���ى 

الت�سامن املجتمعي �سد كوفيد19- 
يف دعم خمتلف القطاعات من �سحة 
وغذاء واإيواء ومعدات طبية وعمليات 
املتطوعني  عمل  وتنظيم  لوج�ستية 
واأ�سهم  وغ���ريه���ا،  االإي�������واء  وم���راك���ز 
الت�سامن  ����س���ن���دوق  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
وحملة  كوفيد19-  �سد  املجتمعي 
ك��ب��ري يف  وج��ب��ة ب�سكل  م��الي��ني   10
م�ستوى  على  الغذائي  الدعم  توفري 
الدولة وقدم منوذجاً مميزاً للتالحم 

املجتمعي يف االإمارات.
ترمي  منال  الدكتورة  قالت  ب��دوره��ا، 
توا�سلت  دبي  نور  موؤ�س�سة  جهود  اإن 
وحتديداً  اجل��ائ��ح��ة،  خ���الل  ب��ك��ف��اءة 
خ���دم���ات ال��ف��ح�����س وال��ت�����س��خ��ي�����س يف 
وال�سنغال، حيث مت تطبيق  نيجرييا 
ملتطلبات  حتقيقاً  ج��دي��دة  اإج�����راءات 
املوؤ�س�سة  واأ�سهمت  والوقاية،  التباعد 
م�ستلزمات  ت����وف����ري  ت�������س���ه���ي���ل  يف 
ال��وق��اي��ة ال��ط��ب��ي��ة ل��ع��دد م���ن ال���دول 
امل�ستوى  وع���ل���ى  ن��ي��ج��ريي��ا،  وم��ن��ه��ا 
امل��ح��ل��ي ا���س��ت��م��رت م��وؤ���س�����س��ة ن���ور دبي 
رغم  العيون  مر�سى  ح��االت  دع��م  يف 
عملياتها  م��ن  وح���ّدث���ت  ال��ت��ح��دي��ات، 
ت��ط��ب��ي��ق��اً ل����الإج����راءات االح���رتازي���ة، 
اجلهود  ت�����س��اف��ر  اأن  اإىل  م�������س���ريًة 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  وال���ت���ع���اون 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى احت����ادي وحم��ل��ي كان 
ت�����س��ه��ي��ل خمتلف  ك���ب���ري يف  اأث������ر  ل����ه 
امل��ه��م��ات وت��ع��زي��ز اال���س��ت��ج��اب��ة حملياً 
دور جمتمع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ودول��ي��اً، 
الكبري يف اال�ستجابة  االإم���ارات  دول��ة 
وال��ت��ع��ا���س��د امل��ج��ت��م��ع��ي خ����الل تلك 
ال��ف��رتة وال��ت��ي اأظ��ه��رت ح��ب املجتمع 
االإن�ساين.  والعمل  للخري  االإم��ارات��ي 
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور ول��ي��د اآل 
مبادرة  م��ن  االأوىل  املرحلة  اإن  علي، 
اإع����داد ق��ي��ادات ال��ع��م��ل االإن�����س��اين قد 
املرحلة  حت���دي���ث  وج������رى  جن���ح���ت، 
الثانية والتي كان من املخطط فيها 
اإجراء زيارة وتدريب ميداين يف قرى 
اخلطة  اأن  اإىل  م�سرياً  بالهند،  نائية 
مدمج،  برنامج  م��ن  تتكون  املحدثة 
على  بالعمل  املتدربون  �سيقوم  حيث 
بالعمل  تتعّلق  ميدانية  م�ساريع   5
االإن�������س���اين داخ�����ل دول�����ة االإم��������ارات، 
و�سيتم يف الوقت نف�سه توفري الدعم 
التدريبية  ال��ور���س  م��ن  وع��دد  الفني 
ع��ن ُب��ع��د، وم���دة ف���رتة امل�����س��اري��ع هي 
الفرق  �ستقوم  وب��ع��ده��ا  اأ���س��اب��ي��ع   6
بعر�س م�ساريعها على املجل�س نهاية 
ميكن  وب����ذل����ك   ،2020 ن���وف���م���رب 
برنامج  م��ن  االأوىل  الدفعة  تخريج 
اإع���داد ق��ي��ادات العمل االإن�����س��اين، كما 
الهاكاثون  تنفيذ  خ��ط��ة  اع��ت��م��اد  مت 
الدويل لالإن�سانية االفرتا�سي الذي 
�سيجتمع فيه اأكر من 200 �سخ�س 
التي  االأف���ك���ار  ملناق�سة  ال��ع��امل  ح���ول 
للظروف  ك��ح��ل��ول  ت��ط��وي��ره��ا  �سيتم 
االإن�سانية الراهنة وخا�سة تلك التي 

نتجت عن "كوفيد19-".

•• عجمان -وام:

حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
عجمان قرارا بتعيني �سعادة عبداهلل اأحمد �سيف احلمراين مديرا عاما لدائرة التنمية 

االقت�سادية يف عجمان.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه وين�سر يف اجلريدة الر�سمية لالإمارة 

ويعمم على اجلهات املعنية للعمل مبقت�ساه .
وبهذا القرار يكون املدير العام م�سوؤوال اأمام حاكم االإمارة ورئي�س الدائرة عن مبا�سرته 

ل�سالحياته وممار�سته اخت�سا�ساته املحددة له.

يذكر اأن �سعادة عبداهلل اأحمد �سيف احلمراين حا�سل على �سهادة املاج�ستري يف القانون 
اخلا�س وماج�ستري يف تكنولوجيا النقل البحري وبكالوريو�س يف احلقوق ومقيم دويل 
اال�سرتاتيجي  التخطيط  يف  معتمد  وحما�سر  للجودة  االأورب��ي��ة  املنظمة  م��ن  معتمد 
املوارد  اإدارة  ويف  الداخلي  التدقيق  يف  وا�سعة  ويتمتع بخربة  املوؤ�س�سي  والتميز  واجل��ودة 

املالية واملحا�سبة واملوارد الب�سرية.
وتقلد احلمراين العديد من املنا�سب اآخرها نائب قائد عام �سرطة عجمان من 2015 
 2015  –  2012 االأداء  وتطوير  اال�سرتاتيجية  اإدارة  مدير  وقبلها   2020 اإىل 
 –  2009 احلميدية  مركز  ورئي�س   2012 –  2011 الب�سرية  امل���وارد  اإدارة  ومدير 
2011 ورئي�س مركز �سرطة املدينة 2008 – 2009. وح�سل �سعادته على العديد من 

2018 ودورة يف منظومة  الدورات والربامج التدريبية منها دورة مقيم ابتكار معتمد 
وبرنامج   2015 االإداري����ة  ال��ك��ف��اءات  وتطوير  قيا�س  ودورة   2017 احلكومي  التميز 
الفكرية وحقوق  امللكية  2015 ودورة تطورات تطبيق قانون حماية  االإداري��ة  القيادات 
املوؤلف 2015 ودورة االأ�ساليب احلديثة لبناء فرق العمل وتنميه روح الفريق 2015 
واجتاح اأكرعن 40 دورة متخ�س�سة . وميلك �سعادته 4 ملكيات فكرية م�سجلة با�سمه 
وقدم العديد من البحوث اأثناء فرتة عمله وتراأ�س اأكر عن 30 فريق عمل وجمموعات 
مهنية وله جمموعة من االإجنازات و�ساهم يف ح�سول القيادة العامة ل�سرطة عجمان على 
86 جائزة حملية واإقليمية وعاملية خالل 2009 – 2020 وتلقي العديد من �سهادات 

ال�سكر والتقدير واجلوائز وامليداليات وال�سارات.

•• اأبوظبي-وام:

بعنوان  االأول  الق�سري  فيلمه  اإط��الق  عن  ام�س  اأبوظبي  اللوفر  متحف  اأعلن 
نوفمرب اجلاري وذلك بالتزامن مع الذكرى ال�سنوية   11 الزمان" يف  "نب�س 
الثالثة الفتتاحه . متتد هذه الرحلة ال�سمعية الب�سرية على مدى 40 دقيقة 
الذي  اأبوظبي  اللوفر  متحف  اإن��ت��اج  من  ق�سري  فيلم  اأول  الفيلم  ه��ذا  ويعترب 
ي�سرد ق�سة االإن�سانية من خالل رحلة ال�ستك�ساف االأعمال الفنية من جمموعة 
املو�سيقي  والتاأليف  والت�سوير  ال�سرد  الفيلم، من خالل  ياأخذ  الفّنية.  املتحف 
االأ�سلي، امل�ساهدين يف رحلة �ساعرية عرب 12 ف�ساًل من قاعات عر�س املتحف، 
15 عماًل  ال�ستك�ساف تاريخ االإب��داع الب�سري من خالل جمموعة خمتارة من 
فنياً لت�سليط ال�سوء على لقاء الثقافات من ع�سور ما قبل التاريخ اإىل ع�سرنا 

احلايل.
و يتوفر الفيلم بثالث لغات باأ�سوات ثالثة م�ساهري هم باللغة العربية املمثل 
"دار  فيلم  يف  ب��دوره  املعروف  الكعبي  �سعود  االإم��ارات��ي  الربامج  ومقدم  واملنتج 
�سارلز  االإجنليزي  ال�سينمائي  واملخرج  الكاتب  و  املمثل  وباالإجنليزية  احلي"، 
"�سراع العرو�س"، و  دان�س، الذي ا�ستهر بلعب دور تيوين الني�سرت يف م�سل�سل 
بالفرن�سية املمثلة الفرن�سية ال�سوي�سرية اإيرين جيكوب التي ا�ستهرت بدورها يف 

فيلم "ثالثية االألوان: اأحمر" "1994".
و قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر اأبوظبي: "بعد تعاوننا االأخري مع 
اإطالق  عن  االإع���الن  ي�سرنا  اأنغامي،  ومن�سة  كوليكتيف  �ساونووك  جمموعة 

لقد  الزمان"..  "نب�س  ع��ن��وان  حت��ت  املتحف  اإن��ت��اج  م��ن  االأول  الق�سري  الفيلم 
احلياة  ببث  ثينغز"  "�سيينغ  وا�ستوديو  مي�ساكا  و�ستيفان  بالنك  األك�سندر  قام 
يف ق�س�س االإن�سانية التي يرويها املتحف من خالل جمموعته الفنية.. و تاأتي 
الثالثة  ال�سنوية  بالذكرى  املتحف  احتفال  مع  بالتزامن  املمّيزة  التجربة  هذه 
املعرو�سة  العر�س والقطع  مل�سة �سحرية على قاعات  الفتتاحه فالفيلم ي�سفي 
اأنحاء العامل.. والبد  اأينما كان يف خمتلف  فيها ليطلق امل�ساهد العنان خلياله 
من االإ�سارة اإىل اأن هذا الفيلم الق�سري خري دليل على قدرة املتاحف على دمج 

املعار�س التقليدية مع التكليفات الرقمية املعا�سرة".
الوطنية  الثقافية  الفرن�سية  االإذاع���ة  منتج  بالنك،  األك�سندر  ق��ال  جانبه  من 
"فران�س كولتور" : "اإن هذه التجربة، امل�ستوحاة من ن�س �ستيفان مي�ساكا، اأ�سبه 
مبلحمة مو�سيقية ت�ستعر�س جمموعة املتحف الفّنية يف جتربة تالم�س احلوا�س، 
اإذ ي�سعر امل�ستمع بوقٍع خمتلف لكل قاعة من قاعات عر�س املتحف، فاالإيقاعات 
االإيقاعات  ه��ذه  بني  من  و  والثقافات..  واحل�����س��ارات  الع�سور  تغرّي  مع  تتغرّي 
واإيرين جايكوب،  دان�س  و�سارلز  الكعبي  �سعود  كل من  ين�ساب �سوت  واالأحل��ان 
كل  ين�سج  كيف  وروؤي��ة  الفّنية  االأع��م��ال  على  لالطالع  رحلة  يف  امل�ستمع  لياأخذ 
عمل من االأعمال، بطريقته اخلا�سة، روابط بني االإن�سان والعامل املحيط به." 
ت�سمل االأعمال الفّنية التي ي�سلط الفيلم ال�سوء عليها متثاال �سخما ذا راأ�سني 
من عني غزال يف االأردن "6500 ق.م." معار من دائرة االآثار االأردنية، والذي 
اأنف�سهم من خاللها. و يبنّي الفيلم  اأ�سالفنا  اإدراك النظرة التي راأى  يتيح لنا 
التي  الفّنية  االأعمال  اكت�سافها يف  التي ميكن  الثقافات  امل�سرتكة بني  القوا�سم 

"اخلطيب"  اأبوظبي، مثل متثال رجل يدعى  اللوفر  ت�سمها جمموعة متحف 
يرتدي ثوب التوغة الروماين من اإيطاليا "100-150 م" وي�ستعر�س التاأثري 
املتبادل بني ال�سرق والغرب من خالل حو�س نق�س عليه ا�سم بونيفيليو�س من 
اأن  الفّنية. يذكر  املتحف  1300" اأي�ساً من جمموعة  "حوايل  اإيطاليا  �سمال 
�سمعية على  �سكل جولة  الزمان" �سيتوفر يف مرحلة الحقة على  "نب�س  فيلم 
دليل الو�سائط املتعّددة اخلا�س باملتحف ب�ست لغات، يرويها الفنانون امل�ساركون 
باللغة  دروك��اروف��ا  دينارا  واملمثلة  ال�سينية،  باللغة  كيو  الن  املمثلة  اإىل  اإ�سافة 
الرو�سية، واملمثل �ستيفان كونار�سكي باالأملانية. و�سرتافق هذه اجلولة الزوار يف 
اأرجاء املتحف من خالل تكنولوجيا مبتكرة تقوم على حتديد موقعهم يف املتحف 
و بث مقاطع �سوتية ومو�سيقية خم�س�سة لكل قاعة من قاعات العر�س. جدير 
بالذكر اأن جولة "نب�س الزمان" تاأتي يف اإطار برامج اللوفر اأبوظبي الرقمية 
التي تهدف اإىل تقدمي طرق جديدة للتفاعل مع جمموعة املتحف الفّنية، اإما 
التوا�سل  على مواقع  و�سفحاته  االإل��ك��رتوين  اأو عرب موقعه  قاعات عر�سه  يف 
الرقمية جولة  امل��ب��ادرات  ه��ذه  اأب��رز  و من  الثقافات.  لقاء  ل��ريوي  االجتماعي، 
املو�سيقية  والقوائم  �ساوندووك كوليكتيف،  ل�سنا وحدنا" مع جمموعة  "نحن 
بني  الوثيق  التعاون  عن  نتجت  والتي  الفّنية  املتحف  جمموعة  من  امل�ستوحاة 
املعار�س  اأنغامي، ف�ساًل عن اجل��والت االفرتا�سية يف  اأبوظبي ومن�سة  اللوفر 
العاملية واإتاحة اأبرز االأعمال الفنية يف املتحف للجمهور عرب موقعه االإلكرتوين، 
والعديد من االأن�سطة اخلا�سة بالعائالت واالأطفال املتوفرة عرب تطبيق املتحف 

وموقعه االإلكرتوين.

حاكم عجمان ي�شدر قرارا بتعيني مدير عام لدائرة التنمية القت�شادية

اللوفر اأبوظبي : 11 نوفمرب موعدا للعر�ش الأول للفيلم الق�شري نب�ش الزمان

�عتمد خططًا حمّدثة ملبادر�ت �لعمل �الإن�صاين وبرنامج �إعد�د قياد�ت �لعمل �الإن�صاين و�لهاكاثون �لدويل لالإن�صانية �الفرت��صي

جمل�ش دبي مل�شتقبل العمل الإن�شاين يعزز مبادرات ال�شتجابة جلائحة كوفيد - 19 

• جمل�س دبي مل�صتقبل �لعمل �الإن�صاين يناق�س �لدرو�س �مل�صتفادة من �ال�صتجابة �لوطنية للجائحة وتاأثري�تها على م�صتقبل �لعمل �الإن�صاين حمليًا و�إقليميًا وعامليًا

�لدكتور عبد �ل�صالم �ملدين �صعيد �لعطر�لدكتور طارق �لقرق�لدكنتور منال ترمي خالد �لعو�صي�أحمد دروي�س �ملهريي



االثنني   9  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13083  
Monday   9  November   2020   -  Issue No   13083

07

اأخبـار الإمـارات
موارد ال�شارقة تنفذ براجمها التاأ�شي�شية عن بعد ملوظفي احلكومة ل�شهر نوفمرب اجلاري

••  ال�شارقة-وام:

التاأ�سي�سية  براجمها  �سل�سلة  تنفيذ  بال�سارقة  الب�سرية  امل��وارد  دائ��رة  ب��داأت 
حكومة  م��وظ��ف��ي  ت�ستهدف  وال��ت��ي  اجل����اري  ن��وف��م��رب  ل�سهر  االإل��ك��رتون��ي��ة 
الو�سطى  واملنطقة  ال�سارقة  يف  االإم��ارة  ومناطق  مدن  جميع  من  ال�سارقة 

واملنطقة ال�سرقية.
امل�ستويات  كافة  ُبعد  عن  التدريب  بنظام  التاأ�سي�سية  ال��ربام��ج  وت�ستهدف 
ال�سريع  وال��رتق��ي  الوظيفي  للم�ستقبل  التخطيط  يف  متمثلة  الوظيفية 
والنجاح يف العمل لتحقيق الذات و�سناعة التميز االإداري واالإبداع للقيادات 
البيانات  ومم��ار���س��ات  وم��ب��ادئ  ل��الأف��راد  اال�سرتاتيجية  واالإدارة  الو�سطى 

ال�سخمة والذكاء اال�سطناعي.

و�سائل  ع��ل��ى  دوري  ب�سكل  التاأ�سي�سية  ب��راجم��ه��ا  بتعميم  ال���دائ���رة  وت��ق��وم 
التي  ال��ربام��ج  اختيار  م��ن  املوظفني  متكني  بهدف  االجتماعي  التوا�سل 
بعد  امل��ت��درب��ون  ويح�سل  وال�سخ�سية  الوظيفية  واحتياجاتهم  تتنا�سب 
اجتيازهم الربنامج على �سهادة دبلوم دولية معتمدة ويتم اإدراجهم يف نظام 

التدريب االإلكرتوين اخلا�س باملوظفني.
  وتنفذ الربامج التاأ�سي�سية يف اإطار خطط الدائرة لتوفري فر�س تطوير 
�سعيا منها خللق كفاءات حكومية  التعليم االلكرتوين وذلك  املهارات عرب 
العمل وت�ساهم يف رفع كفاءة موظفي احلكومة كما تويل  تواكب تطورات 
الدائرة اهتماماً كبرياً بتزويد كافة موظفيها وقادة امل�ستقبل بروؤى �سباقة 
والعامل احلديث  امل�ستقبل  تخدم  التي  وال�سوؤون  اال�سرتاتيجيات  يف جميع 

عرب الربامج االإلكرتونية التي تعقدها. 

�شرطة اأبوظبي والطريان املدين حتذران من ال�شتخدام غري القانوين للطائرات ال�شراعية
•• اأبوظبي-وام:

للطريان  العامة  والهيئة  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
م�ستخدمي  ل��ت��وع��ي��ة  "التزم-ت�سلم"  ال��ت��وع��وي��ة  احل��م��ل��ة  امل�����دين، 
اأمن  ل�سمان  ال�سالمة  وا���س��رتاط��ات  بقوانني  ال�سراعية  الطائرات 
واخلا�سة،  ال��ع��ام��ة  واملمتلكات  واجل��م��ه��ور  امل�ستخدمني،  و���س��الم��ة 
واحلد من االنت�سار الع�سوائي واال�ستخدام اخلاطئ لهذا النوع من 

االن�سطة.
وحذرت �سرطة اأبوظبي اجلمهور من ا�ستخدام الطائرات ال�سراعية 
للقانون  وف��ًق��ا  ترخي�س  ب���دون  اأو  ل��ه��ا  املخ�س�سة  غ��ري  امل��ن��اط��ق  يف 
االحتادي رقم 20 ل�سنة 1991 ولوائح الريا�سات اجلوية اخلفيفة 

الفتة اإىل اأنها اأعدت بالتعاون مع الهيئة العامة للطريان املدين اآلية 
للبالغات املتعلقة باملمار�سات الع�سوائية والغري قانونية للريا�سات 
اجلوية اخلفيفة، واأو�سحت ان كل من يتم �سبطه يحال اىل اجلهات 

الق�سائية التخاذ االجراءات القانونية بحقه.
كما نبهت ب�سرورة ممار�سة هذه االن�سطة حتت مظلة احدى االأندية 
اأبوظبي  ن���ادي  وه��ي  امل���دين  ال��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  م��ن  املعتمدة 
داعية  اخليمة،  راأ���س  اإم��ارة  يف  اجلزيرة  ون��ادي  اخلفيفة  للريا�سات 
زيارة  اإىل  االن�سطة  هذه  وحمبي  ال�سراعية  الطائرات  م�ستخدمي 
www. املوقع االإلكرتوين اخلا�س بالهيئة العامة للطريان املدين

والت�سريعات،  ال��ل��وائ��ح  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��ّرف  وذل���ك   gcaa.gov.ae
و�سروط االأمن وال�سالمة.

نهيان بن مبارك يفتتح اليوم الدورة الرابعة من املهرجان الوطنى للت�شامح والتعاي�ش
•• اأبوظبي-وام:

بن  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ  م��ع��ايل  يفتتح 
الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
الرابعة  ال����دورة  ال��ي��وم  التعاي�س 
للت�سامح  الوطني  امل��ه��رج��ان  م��ن 
�سعار  حتت  تقام  التي  والتعاي�س، 
ت�سلط  ال��ت��ي   ، زايد"  ن��ه��ج  "على 
ال�������س���وء ع���ل���ى ن���ه���ج امل���غ���ف���ور له 
اإر���س��اء القيم  ال��وال��د امل��وؤ���س�����س يف 
والتعاي�س،  ل��ل��ت�����س��ام��ح  ال�����س��ام��ي��ة 
واالأم�����ل وال��ع��م��ل امل�����س��رتك الذي 
جلب االم���ن وال��رخ��اء واالزده����ار 
الدولة  ي��ع��ي�����س يف  م���ن  ك���ل  ع��ل��ى 
اأجمع.  ال��ع��امل  اإىل  وام��ت��د خ��ريه 
هذا  املهرجان  فعاليات  ت�ستمر  و 
اجلاري،  نوفمرب   16 حتى  العام 
وتركز هذه الدورة التي تقام الأول 
على  بعد،  ع��ن  "اإفرتا�سيا"  م��رة 
املجتمع  فئات  كافة  اإىل  الو�سول 
وخا�سة االأ�سرة واالأطفال وطالب 
واجلاليات   ، واجلامعات  امل��دار���س 
كما  ال���دول���ة،  اأر�����س  ع��ل��ى  املقيمة 

بالقيم  واالحتفاء  زاي��د  نهج  على 
يج�سدها،  ك�����ان  ال���ت���ي  ال��ن��ب��ي��ل��ة 
والتي متثل نربا�ساً لكل ال�ساعني 
يف  واالزده������ار  ال�����س��ع��ادة  لتحقيق 

االإمارات والعامل.
معايل  اجلل�سة  ه��ذه  يف  ويتحدث 
ال�������س���ي���خ ن���ه���ي���ان ب����ن م����ب����ارك اآل 
تتعر�س  افتتاحية  نهيان يف كلمة 
ل�����س��رية ال����وال����د امل���وؤ����س�������س واأه����م 
االإمارات  عليها  اأ�س�س  التي  القيم 
واأهمية ان ي�سلط املهرجان بكافة 
اأن�سطته ال�سوء على هذه القيمة 
النا�س..  ن��ف��و���س  يف  وت���ع���زي���زه���ا 
عنان  "نحو  فيلم  عر�س  يتم  ث��م 
ال�سماء"، وهو فيلم وثائقي اأعدته 
املتعلقة  اجل��ه��ود  لر�سد  ال����وزارة 
باال�ستعداد للخم�سني فيما يتعلق 
بالقيم االإن�سانية ويف القلب منها 
يتناول  ث��م  والتعاي�س،  الت�سامح 
معايل زكي ن�سيبة وزير دولة قيم 
ال�سيخ زايد زايد ودوره يف �سناعة 
الت�سامح. ثم تتناول معايل د. اأمل 
القبي�سي، "الع�سر الذهبي للمراأة 

وعربية وعاملية وا�سعة يف خمتلف 
م�ساركة  اإىل  اإ���س��اف��ة  اأن�����س��ط��ت��ه، 
ال���ع���دي���د م����ن اجل����ه����ات احت���ادي���ة 
وتعليمية  وخ����ا�����س����ة  وحم���ل���ي���ة 
ال�سقيقة  ال��دول  �سفارات  وكذلك 
وال�سديقة لدى االإم��ارات، واأكر 
على  م��ق��ي��م��ة  ج��ال��ي��ة   170 م���ن 
ار������س ال����دول����ة، ك��م��ا ت�������س���ارك يف 
81 مدر�سة  ال�سباحية  االن�سطة 
اإم���ارات  ك��اف��ة  م��ن  جامعة  و40 
ان�سطتهم  تتناول  والذين  الدولة 
والقيم  والفكر  والثقافة  الفنون 

االإن�سانية.
املهرجان  اف���ت���ت���اح  اأن  واأ����س���اف���ت 
تتناول  مو�سعة  بجل�سة  �سينطلق 
تبنته  ال���ذي  زايد"  "نهج  م��ع��امل 
دول��ة االم����ارات ك��اأح��د اأه��م ركائز 
الت�سامح والتعاي�س التي ميتاز بها 
مواطنوها واملقيمون على اأر�سها، 
وهو النموذج الذي تقدمه االإمارت 
اإىل  للو�سول  ك�سبيل  العامل  اإىل 
امل�سرتك  والعمل  وال�سالم  االأم��ن 
ال��ب�����س��ري��ة جمعاء.  ف��ي��ه خ���ري  مل���ا 

ا�ستعرا�س  خ��الل  م��ن  اخلم�سني 
ب��ال��ه��دف، والتعرف  ق��وة االإمي���ان 
ع��ل��ى امل��ا���س��ي ب��ك��ل م��ا ف��ي��ه ليكون 
الذي  للحا�سر  وم��وؤ���س�����س��ا  داع��م��ا 
اإطار  يف  النهو�س،  مرحلة  ميثل 
ال�ساملة والطموحة نحو  النظرة 
ال�سيد  فيها  ويتحدث  امل�ستقبل، 
�سادجورو جي - جاجي فا�سوديف 
حول القوة يف االإمي��ان ، ثم تلقي 
الدكتورة فراوكه هريد باي كلمة 
حول "نافذة زمنية - من االإمارات 
كما  التاأ�سي�س"،  اإىل  املت�ساحلة 
�سينغ  ���س��وران��دي��ر  ال�سيد  ي��ت��ن��اول 
مو�سوع  ك���ل���م���ت���ه  يف  ك������ان������داري 
االإن�سانية،  القيم  ..اأم��ة  االإم��ارات 
ثم يتحدث ال�سيد داين فرحة عن 
تاأ�سي�سها  منذ  االإم��ارات  "جتربة 
والقيم االخالقية"، فيما تتعر�س 
/ ���س��ا���س��رتي  هيماك�سي  ال�����س��ي��دة 
بوك�ساين/  رام  ال�����س��ي��د  ح��ف��ي��دة 
ونظرة  احلكمة  يف  النمو  لق�سية 
يف ت��اري��خ وق���ي���ادة االإم������ارات، كما 
العزيز  ع���ب���د  م����ع����ايل  ي����ت����ن����اول 

انها �ستحمل جتربة االإمارات اإىل 
العامل، من خالل عدد كبري من 
الثقافية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االأن�����س��ط��ة 
والفنية  وال��ف��ك��ري��ة  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
قامات  ت�ست�سيف  التي  والعلمية 
الفكر  عاملية وحملية يف جم��االت 
والفنون  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ث��ق��اف��ة  و 
ب��ه��دف تعزيز   ، ال��دي��ن��ي��ة  وال��ق��ي��م 
والت�سامح  ال���ت���ع���اي�������س  ر����س���ال���ة 
والتناغم داخل املجتمع من جانب، 
كما اأن هذه الدورة �ستكون مبثابة 
قيم  ،حتمل  وحمبة  �سالم  ر�سالة 
ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س واح�����رتام 
فكرياً  باالآخر  والقبول  التعددية 
العنف  ون���ب���ذ  ودي���ن���ي���اً،  وث��ق��اف��ي��اً 
املتاحة  الو�سائل  بكافة  والتطرف 

من االإمارت اإىل العامل.
والتعاي�س  الت�سامح  وزارة  واأك��دت 
ع����ددا كبريا  ي�����س��م  امل��ه��رج��ان  اأن 
ال��ربام��ج وامل���ب���ادرات املحلية  م��ن 
التي تقدم على فرتتني  والعاملية 
���س��ب��اح��ي��ة وم�����س��ائ��ي��ة ط����وال اأي���ام 
خليجية  مب�������س���ارك���ة  امل����ه����رج����ان 

يتحدث  ك��م��ا  زايد".  م���ن  ي���ب���داأ 
الغرير رئي�س  العزيز  معايل عبد 
عن  امل�����س��رق  ب��ن��ك  اإدارة  جم��ل�����س 
الت�سامح التي جت�سدت يف  ثمرات 
وعامليا.  حمليا  ال��دول��ة  اإجن����ازات 
فيما تختتم اجلل�سة بكلمة �سعادة 
اململكة  ���س��ف��ري  ال���دخ���ي���ل  ت���رك���ي 
االإمارات  لدى  ال�سعودية  العربية 
والهوية اخلليجية  زاي��د  نهج  عن 

يف الت�سامح.
الت�سامح  وزارة  واأو������س�����ح�����ت 
امل�سائية  االأن�سطة  اأن  والتعاي�س 
���س��ت��ن��اول جل�سة  االف���ت���ت���اح  ل���ي���وم 
ع��امل��ي��ة ت��ت��ن��اول ال��ق��ي��م ال��ت��ي يقوم 
عليها املهرجان الوطني للت�سامح 
ال�سوء  اإل����ق����اء  م���ع  وال���ت���ع���اي�������س، 
للخم�سن"،  " اال���س��ت��ع��دادات  على 
امل�سائي  االف���ت���ت���اح  وي�����س��ت�����س��ي��ف 
ن����دوة عاملية  امل��ه��رج��ان  الأن�����س��ط��ة 
ف��ي��ه��ا معايل  ي�������س���ارك  م���و����س���ع���ة 
ال�������س���ي���خ ن���ه���ي���ان ب����ن م����ب����ارك اآل 
فكرية  ق��ام��ات  اإىل  اإ�سافة  نهيان 
ا�ست�سراف  الندوة  وتتناول  عاملية 

حيث يعد اإرث زاي��د هو اأح��د اأهم 
الركائز التي يقوم عليها الت�سامح 
يف دولة االإمارات ، ومبا اأن املغفور 
له الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان 
احل�سنة  ال���ق���دوة  ُي��ع��د  ن��ه��ي��ان  اآل 
الأبناء وبنات االإمارات ولكل مقيم 
ال��دول��ة الطيبة،  ار���س ه��ذه  على 
النموذج  زايد" يج�سد  "نهج  ف��اإن 
ال���ط���ي���ب وال�����ق�����دوة احل�������س���ن���ة، يف 
وت�سجيع  وال��ت�����س��ام��ح  ال��ت��ع��اي�����س 
فقد  وال�سالم،  والتعارف  التعاون 
ك����ان زاي�����د ق����ائ����داً ت��اري��خ��ي��اً بكل 
والعمل  بالقول  يج�سد  املقايي�س، 
والتعاي�س،  الت�سامح  خ�سائ�س 
وك����ان ح��ري�����س��اً ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة قيم 
والت�سامح  وال��ت��ع��اي�����س  ال�������س���الم 
على  ك����ان ح��ري�����س��اً  ال����ع����امل-  يف 
الهوية والرتاث، لديه ثقة كاملة 
بحا�سر  ك��ب��ري  وت��ف��اءل  بالنف�س، 
قوي  واإمي���ان  ال��دول��ة،  وم�ستقبل 
العطاء  ع���ل���ى  االن�������س���ان  ب����ق����درة 
�سيتم  ه��ذا ملنطلق  واالإجن���از، من 
ال�سوء  ت�سليط  االفتتاح  حفل  يف 

الغرير مو�سوع احلا�سر ونهو�س 
اأي��ان خان،  اأن ياأخذنا  االأم��ة، قبل 
اإىل   "Futuracy موؤ�س�س" 
التقنيات  تاأثري  امل�ستقبل لري�سد 
امل��ت��ط��ورة ع��ل��ى مم��ار���س��ات��ن��ا اليوم 

وعلى امل�ستقبل.
و�سائل  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة  ودع�����ت 
املجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  و  االإع������الم 
الفعاليات  مبختلف  امل�ساركة  اإىل 
ومتابعتها عرب عنوان الوزارة على 
كافة  تبث  حيث  التوا�سل،  موقع 
وامل�سائية  ال�سباحية  الفعاليات 
نوفمرب   16 ح���ت���ى  وامل�������س���ت���م���رة 
الر�سمي  امل����وق����ع  ع����رب  اجل�������اري 

للوزارة على االإنرتنت.

اللواء الزفني يكرم حرا�ش الأمن يف مول الإمارات
•• دبي-الفجر:

املهند�س  ال�����ل�����واء  ����س���ع���ادة  ك�����رم 
الزفني،  �سيف  حممد  امل�ست�سار، 
ل�سوؤون  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  م�����س��اع��د 
العمليات، حرا�س االأمن العاملني 
مل�ساركتهم  االإم���������ارات،  م����ول  يف 
التي  امل��روري��ة  ال�سالمة  دورة  يف 
للمرور  ال��ع��ام��ة  االإدارة  نظمتها 
بح�سور  وذل�����ك  دب�����ي،  ب�����س��رط��ة 

ل�سرطة  العامة  القيادة  تنتهجها 
الت�سهيالت  ك��اف��ة  ل��ت��وف��ري  دب���ي، 
تقدمي  يف  الذكي  اجلانب  واإب���راز 
اخل���دم���ة يف اإم�������ارة دب�����ي، وذل���ك 
التطبيق  ا���س��ت��خ��دام  خ����الل  م���ن 
"برنامج  دب����ي  ل�����س��رط��ة  ال���ذك���ي 
كلنا �سرطة"، ليكونوا موؤهلني يف 
واحلوادث  امل�سكالت  مع  التعامل 
املرورية الب�سيطة التي تواجههم 
يف مكان عملهم دون وج��ود رجل 

املزروعي،  م��ه��ري  ���س��ي��ف  ال��ع��م��ي��د 
للمرور،  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر 
العور،  اإب��راه��ي��م  ع�سام  والعقيد 
امل�������روري،  امل���ع���ه���د  اإدارة  م���دي���ر 
املدير  وال�����س��ي��د ح�����س��ني م��و���س��ى، 
ماجد  االإم�����ارات  مل���ول  التنفيذي 

الفطيم العقارية.
اإن تدريب  ال��زف��ني  ال��ل��واء  وق���ال 
ح����را�����س االأم�������ن ي����اأت����ي يف اإط�����ار 
ال���������س����راك����ة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ال���ت���ي 

املرور، ما ي�سهم يف توفري الوقت 
وميكن  الطرفني،  لكال  واجل��ه��د 
تغطية  يف  ال�������س���رط���ة  دوري����������ات 

املناطق االأخرى.
ع�سام  العقيد  ق���ال  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
التي  التدريبية  ال��دورة  اإن  العور 
مب�ساركة  امل���روري  املعهد  نظمها 
على  ا�ستملت  اأم���ن  ح��ار���س   31
حما�سرات وور�س عمل يف كيفية 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع االزدح�����ام امل����روري، 

وف������ك االخ����ت����ن����اق����ات امل�����روري�����ة، 
واإع��داد تقارير احل��وادث املرورية 
التطبيق  ط��ري��ق  ع��ن  الب�سيطة 
معرفة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال���ذك���ي، 
اأك����ر امل��خ��ال��ف��ات امل���روري���ة التي 
ال�سري  ح��رك��ة  عرقلة  يف  تت�سبب 
وطرق التعامل معها، والعالمات 
ومعانيها،  امل��روري��ة  واالإر����س���ادات 
الأ�سحاب  ال���ت�������س���اري���ح  واأن���������واع 

الهمم.

اإ�شدارات جديدة لنادي تراث الإمارات يف معر�ش ال�شارقة للكتاب
•• ابوظبي-الفجر:

للدرا�سات  زاي������د  م���رك���ز  اأ�����س����در 
وال���ب���ح���وث ال���ت���اب���ع ل���ن���ادي ت���راث 
االإمارات عدداً من الكتب اجلديدة 
الدورة  يف  م�ساركته  مع  بالتزامن 
ملعر�س  وال����ث����الث����ني  ال���ت���ا����س���ع���ة 
ال�����س��ارق��ة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، الذي 
الرابع  ح��ت��ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ت�����س��ت��م��ر 
ع�سر من ال�سهر اجلاري، ليوا�سل 
ال����ن����ادي ر���س��ال��ت��ه احل�������س���اري���ة يف 
حفظ تراث وتاريخ وهوية الوطن 
االإماراتية  املكتبة  رف��د  خ��الل  من 
التي  املهمة  العناوين  م��ن  مبزيد 
ت���ن���ق���ب يف ت����اري����خ وت��������راث دول����ة 

االإمارات العربية املتحدة.
االإ���س��دارات اجلديدة  وم��ن �سمن 
تراث  ن���ادي  ج��ن��اح  يحتويها  ال��ت��ي 
ال�سارقة  م��ع��ر���س  يف  االإم���������ارات 
كتاب  ي���ج���يء  ل���ل���ك���ت���اب،  ال��������دويل 
"العني مدينة التاريخ واحل�سارة" 
الذي  الظاهري،  �سم�سة  للباحثة 
وي�ستعر�س  العني  مدينة  يتناول 

نقد  ت�سمل  االإم����ارات����ي،  ال�����س��ع��ب��ي 
االإماراتيني  ال�سعبيني  ال�����س��ع��راء 
والغزل  ووظ��ي��ف��ة،  م��وق��ف��اً  لل�سعر 
ال�سعبية  ال���ق�������س���ي���دة  ب����ن����اء  يف 
ال�سعر  يف  وال����دي����ار  االإم����ارات����ي����ة، 
ال�ساعر مبارك  االإماراتي  ال�سعبي 
وامل��ال��د يف دولة  العقيلي من��وذج��اً، 
حيث  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات 
يت�سم الكتاب بطرقه جماالت غري 

�سائعة وبع�سها غري م�سبوق.
ومن الكتب املهمة ال�سادرة حديثاً 
واإجنليزية،  ع��رب��ي��ة  ن�سختني  يف 
كتاب "جمموعة الدوريات العربية 
للدرا�سات  زاي���د  م��رك��ز  مكتبة  يف 
خمتارة" من  – من��اذج  والبحوث 
اإع���������داد م������وزة ع���وي�������س ال���درع���ي 
وف����اط����م����ة م�������س���ع���ود امل���ن�������س���وري، 
وي�����س��ل��ط ال�����س��وء ع��ل��ى من����اذج من 
العربية  وال������دوري������ات  امل����ج����الت 
امل��خ��ت�����س��ة ب���ال���ث���ق���اف���ة وال���ت���اري���خ 
ال��ت��ي حت��ت��وي��ه��ا مكتبة  وال������رتاث، 
ل��ل��درا���س��ات والبحوث  زاي���د  م��رك��ز 
التابع لنادي تراث االإمارات، وتاأتي 

"الهوية  ك����ت����اب  ي����ت����ن����اول  ف���ي���م���ا 
ال�سعر  يف  االإم���ارات���ي���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
تعبري  امل��ع��م��ري،  لفهد  النبطي" 
الهوية  ع�����ن  ال�������س���ع���ب���ي  ال�������س���ع���ر 
االإماراتية بو�سفها التمثل االأ�سمل 
للوجود من�سوجاً من خيوط القيم 
والعادات والتقاليد ونظم االأخالق 
البيئة  م��ع  اجل��دل��ي��ة  عالقتها  يف 
الهوية  ه����ذه  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ل��ت��ن��ت��ج 

املتميزة.
وياأتي كتاب "مالب�س وحلي �سكان 
�سامل  ل��ب��ث��ي��ن��ة  اأبوظبي"  اإم�������ارة 
القبي�سي، لي�ستعر�س ثقافة احللي 
اأبوظبي  واملالب�س اخلا�سة ب�سكان 
بدايات  م���ن  امل���م���ت���دة  ال���ف���رتة  يف 
القرن التا�سع ع�سر وحتى الن�سف 
حيث  الع�سرين،  القرن  من  االأول 
ا���س��ت��ن��دت ال��ب��اح��ث��ة ع��ل��ى رواي�����ات 
املجتمع  ����س���ي���دات  م����ن  ���س��ف��اه��ي��ة 
امل�سادر  اإىل  باالإ�سافة  الظبياين 
الكامريا  ن��ق��ل��ت��ه  وم���ا  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
قطع  من  للعديد  توثق  �سور  من 

الزينة النادرة يف املجتمع.

واالجتماعية  االقت�سادية  احلياة 
ل�سري  ال���ت���وث���ي���ق  ب���ج���ان���ب  ف���ي���ه���ا، 
ع��دد م��ن ال�����س��ع��راء واأع����الم العني 
يف  م�سهودة  اأدوار  لهم  كانت  ممن 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  احل��ي��اة 

واالجتماعية والثقافية.
ت���اري���خ  يف  "وقفات  ك����ت����اب  اأم�������ا 
االإمارات" للدكتور �سيف البدواوي، 
تاريخ  يف  خمتلفة  ف��رتات  فيغطي 
مبرحلة  زمنياً  ارتبطت  االإم���ارات 
على  الربيطانية  الهيمنة  بعد  ما 
ال�ساحل يف عام 1819 وما تبعها 
الهند  ل�سركة  هياأت  اتفاقيات  من 
املعلومات  جلمع  ال�سبل  ال�سرقية 
كما  و�سكانه،  العربي  ال�ساحل  عن 
اجلغرايف  امل�����س��ح  ال��ك��ت��اب  ي��ت��ن��اول 
اخلليج  واإن����ارة  ال��ع��رب��ي،  لل�ساحل 
العربي واإن�ساء البويات والعوامات 
والغو�س،  الليلي،  االإر���س��اد  و�سفن 
وال���ط���رق يف االإم�������ارات ق��ب��ل قيام 
اأ�سباب  ع���ن  وي���ت���ح���دث  االحت�������اد، 
ا���س��ت��م��راري��ة االحت�����اد وف���ق���اً لعدة 

وثائق مل تن�سر من قبل.

يف  "البلديات  ك�����ت�����اب  وي�����وث�����ق 
وتطورها"  ن�����س��اأت��ه��ا  االإم����������ارات 
للتطوير يف  البكيل،  خلالد يحيى 
بالنواحي  يتعلق  م��ا  يف  االإم����ارات، 
اخل��دم��ي��ة، ح��ي��ث ظ��ه��رت احلاجة 
تقوم  ح��ك��وم��ي��ة  اإدارة  اإن�����س��اء  اإىل 
على خدمة �سكان احلوا�سر، فكان 
بن  را���س��د  ال�سيخ  باخلطوة  امل��ب��ادر 
�سعيد بتاأ�سي�سه بلدية الإم��ارة دبي 
النظم  ع��ل��ى  ت���ق���وم   1957 ع����ام 
يف  البلديات  تتابعت  ثم  احلديثة، 

االإمارات االأخرى.
فيما ي�سم كتاب "مع املخطوطات 
يحيى  اهلل  ل���ع���ب���د  وامل�سادر" 
املقاالت  م��ن  جمموعة  ال�سريحي 
ف برتاثنا  ت���ع���ِرّ ال��ت��ي  واالأب����ح����اث 
ال����ع����رب����ي ال����ع����ري����ق وب����ع���������س ما 
ن�����س��ر م���ن���ه، ب��ج��ان��ب م���ق���االت عن 
امل��خ��ط��وط��ات ال��ع��رب��ي��ة وم���ا يتعلق 

بعلومها وفنونها وحتقيقها.
ال�سعر  يف  "قراءات  كتاب  ويتناول 
ال�سعبي االإماراتي" للدكتور فاروق 
ا�سليم، اأربع قراءات اأدبية يف ال�سعر 

باأهم  ي��ع��رف  ال����ذي  االإ�سالمية" 
امل��ج��م��وع��ات امل��م��ي��زة م��ن العمالت 
املركز  يقتنيها  ال��ت��ي  االإ���س��الم��ي��ة 
وتعود اإىل فرتات تاريخية خمتلفة 
ب��دءاً من الع�سر االأم��وي والدولة 
االإ�سالمية  وال��دوي��الت  العبا�سية 

وغريها من الع�سور املختلفة. 
ت�����راث  ن���������ادي  ج�����ن�����اح  اأن  ي�����ذك�����ر 
ال�سارقة  م��ع��ر���س  يف  االإم���������ارات 
الدويل للكتاب ظل ي�سهد ح�سوراً 
م�ستمراً للزوار، ال �سيما الباحثني 

م��ن كونها  ال��دوري��ات  ه��ذه  اأهمية 
اأحد م�سادر البحث ومرجعاً مهماً 
للباحثني  العلمية  امل����ادة  ل��ت��وف��ري 
مكتبة  حتتوي  حيث  وال��دار���س��ني، 
امل����رك����ز ع���ل���ى دوري��������ات ن�������ادرة من 
خمتلف الدول العربية واالأجنبية، 

باالإ�سافة اإىل الدوريات املحلية.
و������س�����در ل���ل���ب���اح���ث���ت���ني اأي���������س����اً يف 
اإجنليزية  واأخ����رى  عربية  ن�سخة 
زاي�����د  م����رك����ز  "مقتنيات  ك����ت����اب 
العمالت  والبحوث من  للدرا�سات 

وامل��ه��ت��م��ني ب���ال���رتاث االإم����ارات����ي، 
الذين يجدون يف اإ�سدارات النادي 
املتنوعة املراجع وامل�سادر املعرفية 
تاريخ  عن  الباحث  يحتاجها  التي 

وتراث الدولة.
وكان جناح النادي ا�ستقبل يف اليوم 
اللواء  ���س��ع��ادة  امل��ع��ر���س  م��ن  االأول 
عام  قائد  ال�سام�سي،  ال��زري  �سيف 
للجناح  زي���ارة  يف  ال�سارقة  �سرطة 
تعرف خاللها على حمتوياته من 

الكتب واالإ�سدارات.

نا�شرون ي�شيدون مبكرمة حاكم ال�شارقة دعما ل�شناعة الكتاب والثقافة
•• ال�شارقة -وام:

اأ�ساد عدد من النا�سرين امل�ساركني 
معر�س  م��ن   39 ال���  الن�سخة  يف 
ال�سارقة الدويل للكتاب مبكرمة 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
القا�سمي  حم��م��د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان 
االأع����ل����ى حاكم  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و 
ال�سارقة بتخ�سي�س 10 ماليني 
اإ�سدارات  اأح���دث  الق��ت��ن��اء  دره���م 
املعر�س.  يف  امل�ساركة  الن�سر  دور 
وقال علي بن حامت رئي�س جمعية 
لي�س  اإن��ه  االإماراتيني  النا�سرين 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ع���ل���ى  ج����دي����داً 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
فهذا  الدعم  هذا  ال�سارقة  حاكم 
�سموه  مقام  من  عليه  اعتدنا  ما 
ال��ك��ت��اب وبنى  ر���ّس��خ مكانة  ال���ذي 
االأمني على  دعائمه وقّواها فهو 
نه�سة  و�سانع  العربية  الثقافة 

ال�سارقة  ح��اك��م  ال�سمو  ���س��اح��ب 
ال�سارقة  م���ك���ان���ة  ع�����ن  ل���ت���ع���رّب 
االإبداع  الكتاب وحا�سنة  عا�سمة 
ورّواده فهي خطوة اعتدنا عليها 
من قبل �سموه الذي يوؤكد �سنوياً 

باأنه م�سغول بالثقافة ورفعتها.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال��ن��ا���س��ر حممد 
الفارابي  ق��اروط مدير جناح دار 
امل�سارك  لبنان  والتوزيع-  للن�سر 
يف املعر�س اإن هذا الدعم ال�سخي 
ل به �ساحب  والكبري الذي يتف�سّ
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حممد القا�سمي يعرب عن اهتمام 
و�سناعته  ال��ك��ت��اب  ب��دع��م  ���س��م��وه 
ورفد النا�سرين املحليني والعرب 
ا�ستمرارية  م���ن  ي���ل���زم  م���ا  ب��ك��ل 
اأعمالهم وهذا لي�س بغريب على 
اآم����ن ب����اأن ن��ه�����س��ة الوعي  ح��اك��م 
والفكر تبداأ من الكتاب واملعرفة 
"جئنا  النبيلة.  وتابع:  والثقافة 
اإىل ال�سارقة يف ظّل هذه الظروف 

والتوزيع  للن�سر  ���س��دي��ق��ات  دار 
ال�سمو  ل�ساحب  ال�سكر  كلمة  اإن 
ال�����س��ي��خ ال����دك����ت����ور ���س��ل��ط��ان بن 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد 
االأعلى حاكم ال�سارقة قليلة على 
تدل  التي  ال�سخية  املكرمة  ه��ذه 
فدعم  حتملها  كبرية  معان  على 
دور الن�سر املحلية والعربية بهذا 
العطاء ويف هذه الظروف ي�سمن 
القدرة  ومينحها  ا�ستمراريتها 
الثقايف.   احل���راك  يف  البقاء  على 
اأم�����ام  ال����ي����وم  "نحن  وت����اب����ع����ت: 
الكثري  ج��ع��ل��ت  ك���ب���رية  حت���دي���ات 
م��ن ال����دول ح���ول ال��ع��امل توقف 
معار�سها اإال اأن ال�سارقة حر�ست 
الثقافة  عجلة  ت�ستمر  اأن  ع��ل��ى 
وامل��ع��رف��ة يف ت��ق��دمي ك��ّل م��ا يلزم 
ومعارف  بفكر  االرتقاء  اأجل  من 
املعرفة  ب��اأن  توؤمن  فهي  االإن�سان 
البناء  ورك���ي���زة  ب�����س��رّي  م�����س��ري 
توقف  ي��ع��ن��ي  وغ���ي���اب���ه���ا  االأوىل 

اأه������م ث���الث���ة م���ع���ار����س ك���ت���ب يف 
العامل ونحن كنا�سرين اإماراتيني 
نثّمن هذه اخلطوة الكرمية من 
�سموه التي تدفع باجتاه موا�سلة 
احليوي  القطاع  ه��ذا  فيه  العمل 
االأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة  ي��ع��ّد  ال����ذي 
للحراك الثقايف برّمته.  واأ�ساف 
ال�سخية  املكرمة  ه��ذه  نثمن  اننا 
م���ن ق��ب��ل ���س��م��وه ال��ت��ي ل��ه��ا بالغ 
ا�ستمرارية  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  االأث�����ر 
����س���ن���اع���ة ال����ك����ت����اب وت���������س����ب يف 
ال��ق��ط��اع وكل  ه��ذا  م�سلحة دع��م 
م��ق��وم��ات اال���س��ت��م��راري��ة فيه كما 
اأنها تاأتي يف وقتها املنا�سب وهذا 
لي�س بغريب على �ساحب ال�سمو 
حاكم ال�سارقة فهو راعي الثقافة 
منذ  ل��ل��ك��ت��اب  ال���داع���م���ني  واأول 
عقود م�ست والتي غدت ال�سارقة 
نربا�ساً  وروؤاه  توجهاته  بف�سل 
الكتاب  ورّواد  الثقافة  يحت�سن 

و�سّناعه.

بنيت على م�سروع  التي  ال�سارقة 
لالإن�سان  خدمة  انطلق  ح�ساري 
وامل���ج���ت���م���ع م���ن���ذ م����ا ي���زي���د على 
اأرب���ع���ة ع���ق���ود.  وت��اب��ع اب���ن حامت 
ال�سارقة  معر�س  ح�سور  يف  اأن��ه 
نقف  ال�39  ب����دورت����ه  ال�������دويل 
الكتاب  اأم��ام م�سهد جليل قوامه 
واالإبداع،  الن�سر  وزاده  والثقافة 
م�سهد ا�ستثنائي يتجاوز خمتلف 
فر�ستها  التي  املحيطة  الظروف 
اجل��ائ��ح��ة ف��اإق��ام��ة ه���ذا احلدث 
ت��اأت��ي ت��اأك��ي��داً م��ن ال�����س��ارق��ة على 
الثقايف  العمل  ا�ستمرارية  اأهمية 
وما هذه  و�سانعوه  الكتاب  ودعم 
املبادرة اإال جزء من �سل�سلة جهود 
ق��اده��ا �سموه ووج���ه بها  م��ب��ارك��ة 
خم��ت��ل��ف امل���وؤ����س�������س���ات واجل���ه���ات 
الثقافية يف االإمارة ليكون الكتاب 
ي�سّكل  االأ���س��ي��ل الإم�����ارة  امل��رت��ك��ز 
نه�ستها.  واأ�سا�س  الكتاب هويتها 
موؤ�ِس�سة  غاب�س  �ساحلة  وق��ال��ت 

العامل  ي��ع��ي�����س��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����س��ع��ب��ة 
باأن  االإدراك  ن���درك مت��ام  ون��ح��ن 
وجهتنا هي االأه��ّم هذا العام هنا 
بعد  منها  تنّف�سنا  ن��اف��ذة  فتحنا 
اأ�سهر طويلة من االغالقات على 
وما  والعاملي  العربي  ال�سعيدين 
يدل  ال�����س��ارق��ة  يف  ال��ي��وم  ن�سهده 
تبقى  ب���اأن  حاكمها  ح��ر���س  ع��ل��ى 
راعية الكتاب والنا�سرين ومالذاً 
ون�سكر  واملثقفني  للثقافة  اآم��ن��اً 
�سموه على هذه البادرة الكرمية. 
عبد  حممد  النا�سر  ق��ال  ب���دوره 
اأحد موؤ�س�سي دار  اهلل نور الدين 
نبطي للن�سر اإن اإقامة املعر�س يف 
التي  ال�سعبة  الظروف  ظّل هذه 
ميّر بها العامل بحد ذاته متنف�س 
ج�سد  يف  ال����دم����اء  و����س���خ  ك���ب���ري 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة خ��ا���س��ة قطاع 
ال��ن�����س��ر ال����ذي ع��ان��ى ال��ك��ث��ري من 
املعر�س  األغاها  التي  ال�سعوبات 
ه���ذا ال��ع��ام ب��اع��ت��ب��اره واح����دا من 

واأ�سافت  والنهو�س".   التنمية 
يجعل  ال���ع���ط���اء  ه������ذا  م���ث���ل  اأن 
النا�سرين  اأم���ام  مفتوحاً  االأم���ل 
املنطقة  يف  ال���ك���ت���اب  و����س���ان���ع���ي 
ا�ستمراريته  وي�����س��م��ن  وال���ع���امل 
اأن  باجتاه البناء والتطور وناأمل 
التي  الطموحات  مب�ستوى  نكون 
ي��ري��ده��ا ���س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
لتحقيق  ن���رق���ى  واأن  ال�������س���ارق���ة 
من  ت�ساعف  املكرمة  فهذه  ثقته 
حر�سنا  م��ن  وت��زي��د  م�سوؤوليتنا 
اأجل  م��ن  ال�سعي  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى 
تقدمي ك��ّل م��ا ي��ري وع��ي وفكر 
�سناعة  الأن  اجل���دي���دة  االأج���ي���ال 
اأن ت����وؤّدى  اأم���ان���ة ي��ج��ب  ال��ك��ت��اب 
ب�������س���دق واإمي��������ان ك����ب����ري.  واأك�����د 
ال��دك��ت��ور جم��د ح��ي��در م��دي��ر دار 
اأنه  -�سوريا  والتوزيع  للن�سر  ورد 
يف ظّل هذه الظروف التي يعي�سها 
جاءت  ال��ع��رب  ال��ن��ا���س��ري��ن  جميع 
ل بها  املكرمة ال�سخية التي تف�سّ

املدعو  / نوفل كونام  فقد 
فيتيل عبدول كرمي ، الهند   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  م��ن   )j5328079(
بتليفون  االت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0564010260

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو  / لوليت كيبيدي 
اثيوبيا     ، ج�����ربمي�����اري�����ام 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )EP4960028(
�سفارة  اىل  ت�سليمه  ي��ج��ده 
مركز  اق�������رب  او  اث���ي���وب���ي���ا 

�سرطة

فقدان جواز �شفر
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العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9 

�إعــــــــــالن
تي  هوت  ال�س�����ادة/كافترييا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب جاردن رخ�سة رقم:2552765 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد نا�سر احمد علي خمريي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد �سامل احمد كرامه العامري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة حممد النيادي 

CN قد تقدموا الينا بطلب للتجارة ذ.م.م  رخ�سة رقم:1036945 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نها�س عبدالرحمن نزر الدين %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحمن نزر الدين
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9 

�إعــــــــــالن
كافيه  جورو  ال�س�����ادة/�سوكو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م   رخ�سة رقم:2337162 
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد جا�سم ح�سن جا�سم احلو�سني من 50% اىل %35
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبري جا�سم حممد خمي�س احلو�سني %30
تعديل ن�سب ال�سركاء

احمد ح�سن جا�سم علي احلو�سني من 50% اىل %35
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/البادي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1120363 

تعديل راأ�س املال/من 0 اىل 50000

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ البادي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

AL BADI ADVOCATES LEGAL CONSULTANCY 

اإىل /البادي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية -  �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

AL BADI ADVOCATES LEGAL CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ستودع �سمارت لالدوية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1991999 

تعديل اإ�سم جتاري من/ م�ستودع �سمارت لالدوية ذ.م.م

SMART DRUG STORE LLC 

اإىل /انيق للم�ستلزمات الطبيه ذ.م.م

ANNEQ MEDICAL SUPPLIES LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة املعدات واالجهزة الطبيه - باجلمله )4659930(

 - واجلراحية  العالجية  الطبية  وامل�ستلزمات  االدوات  جتارة  ن�ساط/ا�سافة  تعديل 

باجلملة )4649048(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا كرك الربن�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2138190 
تعديل اإ�سم جتاري من/ كافترييا كرك الربن�س

KARAK AL PRINCE CAFETERIA 

اإىل /مطعم كرك الربن�س
KARAL AL PRINCE RESTAURANT

تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم )5610001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ايليجنت تات�سيز لتغليف الهدايا 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3648808 
تعديل اإ�سم جتاري من/ ايليجنت تات�سيز لتغليف الهدايا

ELEGANT TOUCHS GILFTS WRAPPING 

اإىل /كيدز تامي اكتفيتيز للحفالت واملنا�سبات
KIDS TIME ACTIVITIES FOR PARTIES AND OCCASIONS

تعديل ن�ساط/ا�سافة تعهدات احلفالت واملنا�سبات الرتفيهية - مبدعة )9000102.1(
تعديل ن�ساط/حذف تغليف الهدايا - مبدعة )8292002.2(

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة حمود نا�سر

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1035558 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ها�سم حمود نا�سر حممد الها�سمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمود نا�سر حممد الها�سمي
تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة حمود نا�سر

HAMOOD NASSER GROCERY 

اإىل /بقالة ال�سكبه
AL SKBA GROCERY

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:ال�سريم للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ.م.م
ح�سن  ورثة/مراد  بناية   - االول  زايد  �سارع   - ال�سركة:ابوظبي  عنوان 

عبداهلل �سالح ال�سويدي - طابق ميزانني 4
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1141367 

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

قانوين  كم�سفي  احل�سابات،  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  -تعيني   2
لل�سركة بتاريخ:2020/10/26 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2005011422 

تاريخ التعديل: 2020/11/8
امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9 

�إعــــــــــالن
ور�سة  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جمال ثابت املهري لت�سليح ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1385439  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ موؤ�س�سة 

�سالح العلي العمال النجارة امل�سلحة
رخ�سة رقم:CN 1132093  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ مطعم  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

اليت املزايا
رخ�سة رقم:CN 1023039  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ قوة ايه 

يو ات�س لبيع النب
رخ�سة رقم:CN 3666146  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الهند�سة 

احلديثة للمقاوالت وال�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1071507  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/نامليت  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

للع�سائر
رخ�سة رقم:CN 2105773  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بالتينيوم ون خلدمة ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 2412954  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة حممد �سليمان ابراهيم لتجارة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN املوا�سي واالغنام رخ�سة رقم:1160975 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نا�سر حممد �سليمان ابراهيم البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سليمان ابراهيم ح�سن البلو�سي

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة حممد �سليمان ابراهيم لتجارة املوا�سي واالغنام

MOHAMMED SULIMAN IBRAHIM CATTLE AND SHEEP TRADING 

اإىل /موؤ�س�سة نا�سر حممد �سليمان لتجارة املوا�سي واالغنام

NASSER MOHAMMED SULIMAN CATTLE AND SHEEP TRADING

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  نوفمرب  2020 العدد 13083 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  نوفمرب  2020 العدد 13083 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  نوفمرب  2020 العدد 13083 
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اأخبـار الإمـارات

ور�س �لعمل ركزت على جماالت �ل�صحة و�لتعليم و �لذكاء �ال�صطناعي

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد باإطالق م�شروع ت�شميم اخلم�شني: اخلدمة الوطنية تعقد ور�ش عمل للمجندين
•• اأبوظبي-وام:

�ساحب  ل���ت���وج���ي���ه���ات  ت���ن���ف���ي���ذا 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
م�سروع  ب���اإط���الق  اهلل"  "رعاه 
املقبلة  ع��ام��ا  اخلم�سني  ت�سميم 
مع  بال�سراكة  االإم�����ارات،  ل��دول��ة 
اخلدمة  هيئة  �ساركت  املجتمع، 
الوطنية واالحتياطية على مدى 
ور�س  وتنظيم  اإع����داد  يف  اأي����ام   3
الوطنية  اخل��دم��ة  ملنت�سبي  عمل 
اإ�سراكهم  ب��ه��دف  واالح��ت��ي��اط��ي��ة، 
االإمارات  دول��ة  م�ستقبل  ر�سم  يف 

االإم�����ارات خ��الل امل��رح��ل��ة املقبلة 
واالأف�سل  متيزا  االأك���ر  ال��دول��ة 
م�ستوى  ع��ل��ى  احل���ي���اة  ج����ودة  يف 

العامل.
م�سروع  يف  امل�����س��ارك��ة  اإط����ار  يف  و 
املقبلة  ع��ام��ا  اخلم�سني  ت�سميم 
الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  ع��ق��دت 
ل�600  عمل  ور�س  واالحتياطية 
اخلدمة  م��ن��ت�����س��ب��ي  م����ن  جم���ن���د 
مراكز  يف  واالحتياطية  الوطنية 
مب�ساركة  التاأ�سي�سي،  ال��ت��دري��ب 
العلماء  �سلطان  ب��ن  عمر  معايل 
اال�سطناعي  للذكاء  دول��ة  وزي��ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  واالق��ت�����س��اد 
العمل عن بعد اإ�سافة اإىل ور�ستي 

اخلطة  ومكونات  حم��اور  وو�سع 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال�����س��ام��ل��ة ل���الإم���ارات 

خالل اخلم�سني عاما املقبلة.
ال�سيخ  الركن طيار  اللواء  اأك��د  و 
اأح���م���د ب���ن ط��ح��ن��ون ب���ن حممد 
اخلدمة  هيئة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأهمية  واالح��ت��ي��اط��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���ود امل��وؤ���س�����س��ي��ة يف 
واالإمكانات  امل��وارد  وكافة  الدولة 
والعقول  ال��ك��وادر  متتلكها  ال��ت��ي 
والكفاءات  وامل��واه��ب  االإب��داع��ي��ة 
منظومة  لت�سميم  اال�ستثنائية 
ل��ل��خ��م�����س��ني عاما  ع��م��ل ج���دي���دة 
تلتف حولها  روؤي��ة  املقبلة، وخلق 
دولة  لتكون  املجتمع  فئات  كافة 

اأبوظبي  يف  الهيئة  مقر  يف  عمل 
ل�43 جم��ن��دا م��ن امل��ج��ن��دي��ن يف 
عمل  وور���س��ة  الفعلية،  اخل��دم��ة 
الدفعات  جم��ن��دي  م���ن  ل�400 

ال�سابقة.
تناولها  ال��ت��ي  امل��وا���س��ي��ع  �سملت 
ع����دة  ال������ور�������س  امل���������س����ارك����ون يف 
ال�سحة  ق���ط���اع���ات  يف  ج����وان����ب 
وال���ت���ع���ل���ي���م واالأم����������ن ال���غ���ذائ���ي 
والريا�سة  اال�سطناعي  والذكاء 
واالإعالم  الرتفيهية  واالأن�سطة 
االآراء  ون���اق�������س���وا  وال�������س���ي���اح���ة 
واالأف�����ك�����ار وامل������ب������ادرات ال���ت���ي مت 
طرحها وح�سرها لبحث تنفيذها 

م�ستقبال.

و اأك����د امل��ج��ن��دون امل�����س��ارك��ون يف 
ال���ور����س ����س���رورة اإ����س���راك جميع 
التخطيط  يف  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد 
يج�سد  مب������ا  اال�����س����رتات����ي����ج����ي 
ح��ر���س ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة على 
خطى  ع��ل��ى  م�سريتها  م��وا���س��ل��ة 
االآباء املوؤ�س�سني لتمكني االأجيال 
م�ستهدفات  حتقيق  من  القادمة 
و   "2071 االإم�������ارات  "مئوية 
تواجهها  ال��ت��ي  التحديات  و���س��ع 
خم����ت����ل����ف ف�����ئ�����ات امل����ج����ت����م����ع يف 
وتو�سيع  ب��ه��ا  امل��ع��ن��ي��ة  امل����ج����االت 
املعرفة املرتبطة بتحقيق الروؤية 
وتلبية توقعات اأفراد املجتمع من 

اخلطة التنموية ال�ساملة.

بتوجيهات حمد�ن بن ز�يد

و�شول قافلة م�شاعدات برية من الهالل الأحمر الإماراتي اإىل دم�شق للحد من تف�شي كوفيد- 19
•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
الظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن���ه���ي���ان، 
و�سلت  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  هيئة  رئي�س 
حتمل  برية  م�ساعدات  قافلة  دم�سق  العا�سمة 
�سريتها  الطبية،  وامل���واد  االأدوي���ة  طنا من   22
االأحمر  ال��ه��الل  جمعية  م��ع  بالتن�سيق  الهيئة 

ال�سورية.
وت���اأت���ي امل�����س��اع��دات ل��ل��ح��د م���ن ت��ف�����س��ي جائحة 
�سمن  ال�����س��وري��ة،  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  كوفيد19- 
للت�سدي  االإم���ارات  لدولة  العاملية  اال�ستجابة 
الوقائية  االج�����������راءات  وت���ع���زي���ز  ل���ل���ج���ائ���ح���ة، 

واالح���رتازي���ة ودع���م ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي ال�سوري 
ملواجهة التحديات املاثلة يف هذا ال�سدد.

وي�ستفيد من هذه امل�ساعدات اآالف العاملني يف 
جمال الرعاية ال�سحية يف �سوريا.

االمني  الفالحي  عتيق  حممد  الدكتور  وق��ال 
اإن هذه  العام لهيئة الهالل االأحمر االإماراتي، 
املبادرات  اإط��ار  يف  تاأتي  امل�ساعدات  من  القافلة 
التي ت�سطلع بها دولة االإم��ارات لدعم اجلهود 
كورونا  ف��ريو���س  الن��ت�����س��ار  للت�سدي  ال��دول��ي��ة 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  اهتمام  اإىل  م�سريا  عامليا، 
تقدمها  التي  بامل�ساعدات  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 
الهيئة يف هذا ال�سدد، ملا لها من تاأثري مبا�سر 
يف احل����د م���ن ان��ت�����س��ار اجل���ائ���ح���ة يف ع����دد من 

الدول، وتعزيز قدرة الكوادر الطبية التي متثل 
ال��ظ��روف ال�سحية  ال��دف��اع االأول يف ه��ذه  خ��ط 
اال�ستثنائية، يف جمال الوقاية واحلماية. واأكد 
االإم��ارات تبذل جهودا كبرية مل�ساعدة  اأن دول��ة 
الدول ال�سقيقة وال�سديقة على جتاوز االأو�ساع 
وتعزيز  بجانبها  وال��وق��وف  الراهنة،  ال�سحية 

قدراتها ال�سحية ملواجهة تداعيات اجلائحة.
وقال اإن هيئة الهالل االأحمر االإماراتي، �سريت 
بالتن�سيق  الطبية  امل�ساعدات  ال�سحنة من  هذه 
اإطار  يف  ال�سورية،  االأح��م��ر  الهالل  جمعية  مع 
امل�����س��رتك ب��ني اجلمعيتني  ال��ت��ع��اون االإن�����س��اين 
الوطنيتني، وحر�سا من الهيئة على دعم قدرات 
جهودها  وم�ساندة  ال�سورية  الوطنية  اجلمعية 

يف املجال ال�سحي على �ساحتها املحلية.
الطبية  امل�����س��اع��دات  اأن  اإىل  ال��ف��الح��ي  وا����س���ار 
تعزيز  يف  امل�ستخدمة  االأ�سا�سية  امل��واد  تت�سمن 
للت�سدي  ال��وق��ائ��ي��ة واالح���رتازي���ة  االإج������راءات 
الطبية،  ال��ك��وادر  وم�����س��اع��دة  ك��ورون��ا،  جلائحة 
على اأداء دورها، ودعم جهودها الحتواء انت�سار 

الفريو�س يف �سوريا.
"تاأتي هذه  اأمني عام الهالل االحمر:  واأ�ساف 
ملواجهة  العاملية  اال�ستجابة  �سمن  امل�ساعدات 
انت�سار جائحة كوفيد19- وتعترب هذه ال�سحنة 
حيث  ل�سوريا،  الطبية  امل�ساعدات  من  الرابعة 
و�سلت �سابقا ثالث �سحنات جوا اإىل العا�سمة 

دم�سق".

بيئة اأبوظبي تعلن الفائزين يف مبادرة ارتقاء

�شفري الدولة يقدم اأوراق اعتماده اإىل ملك الرنويج

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي   – ال��ب��ي��ئ��ة  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
"ارتقاء"  ال��ف��ائ��زي��ن مب��ب��ادرة  ع��ن 
املا�سي  ال����ع����ام  اأط���ل���ق���ت���ه���ا  ال����ت����ي 
وحتفيز  االأداء  حت�����س��ني  ب���ه���دف 
اأف�سل  وتطبيق  واالبتكار  االإب��داع 
امل��م��ار���س��ات امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة يف 
ينعك�س  مما  امل�ساريع  اإدارة  جمال 
اأداء الهيئة يف حتقيق  اإيجاباً على 
اأه��داف��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وروؤي����ة 

حكومة اأبوظبي.
نظمتها  فعالية  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
باليوم  احتفالها  اإط���ار  يف  الهيئة 
ال���ذي  امل�������س���اري���ع  الإدارة  ال���ع���امل���ي 
االأول من �سهر  ي�سادف اخلمي�س 

نوفمرب من كل عام.
ومت االإع���الن ع��ن ف��وز ثالثة من 
اأف�سل مدراء امل�ساريع بالهيئة من 
لهذا  تاأهلت  م�ساريع  خم�سة  بني 
الدكتور  االأول  باملركز  وف��از  العام 
امل�����وارد  م�����س��ت�����س��ار  داوود  حم��م��د 
البيئية  اجل������ودة  ب��ق��ط��اع  امل��ائ��ي��ة 
اخلطة  "اإعداد  م���������س����روع  ع�����ن 
امل��ي��اه يف  م����وارد  الإدارة  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
باملركز  وف�����از  اأبوظبي"،  اإم������ارة 
ال��ث��اين م��ن�����س��ور ال��ت��م��ي��م��ي، عامل 
امل���ي���اه اجل���وف���ي���ة ب��ق��ط��اع اجل����ودة 
"حا�سبة  م�������س���روع  ع���ن  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
املياه  ا�ستخدام  ودرا�سة  املحا�سيل 
فاز  بينما  النخيل"..  م����زارع  يف 
ت�سوفن،  جو�ستني  الثالث  باملركز 
ال�سون خارج  رئي�س وحدة برامج 
التنوع  بقطاع  الطبيعية،  امل��وائ��ل 
والبحري  ال������ربي  ال���ب���ي���ول���وج���ي 
املها  ت��وط��ني  "اإعادة  م�����س��روع  ع��ن 
ح����راب يف موائله  اأب����و  االأف��ري��ق��ي 

الطبيعية يف جمهورية ت�ساد".
ومت خالل الفعالية االطالع على 
م�������س���روع احل���دي���ري���ات م���ن مدن 
ال��ع��ق��اري��ة وع���ر����س ق��دم��ه معهد 
ت�سليط  ب��ج��ان��ب  امل�����س��اري��ع  اإدارة 
امل�ساريع  م��ن  امل��زي��د  على  ال�����س��وء 
الهيئة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي  امل���ب���ت���ك���رة 
وحتر�س من خاللها على تطبيق 
والعاملية  املحلية  املمار�سات  اأف�سل 

يف جمال اإدارة امل�ساريع.

•• اأو�شلو-وام: 

قدم �سعادة حممد حارب املحريبي 
امللك  ج��الل��ة  اإىل  اع��ت��م��اده  اأوراق 
ه����ارال����د اخل���ام�������س م��ل��ك مملكة 
الرنويج، �سفريا فوق العادة لدولة 
الرنويج،  مملكة  ل���دى  االإم�����ارات 

وذلك بالق�سر امللكي يف اأو�سلو.
�ساحب  ���س��ع��ادت��ه حت���ي���ات  ون���ق���ل 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�ساحب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
 ، امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
لبالده  ومت��ن��ي��ات��ه��م  ج��الل��ت��ه  اإىل 
التقدم  م�����ن  ب����امل����زي����د  و����س���ع���ب���ه 

واالزدهار.
�سعادة  جاللته  حمل  جانبه  م��ن 
�ساحب  اإىل  حت���ي���ات���ه  ال�������س���ف���ري 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 

يف اإداراتها ويف اإطار حر�سها على 
امل��ف��اه��ي��م احلديثة  االط����الع ع��ل��ى 
اأطلقت  امل�ساريع،  اإدارة  وتطبيقات 
الإدارة  "ارتقاء"  م���ب���ادرة  ال��ه��ي��ئ��ة 
امل�ساريع  اأداء  ل���رف���ع  امل�������س���اري���ع 
امل�����س��اري��ع وخلق  وك���ف���اءة م�����دراء 
ت�سمن  وحتفيزية  تناف�سية  بيئة 
وو�سع  ب��ّن��اء يف تطوير  نهج  ات��ب��اع 
اخلطط الفعالة لتنفيذ امل�ساريع.

وتر�سح هذا العام خم�سة م�ساريع 
العاملية  "القمة  م�����س��روع  ���س��م��ت 
بني  ج��م��ع��ت  ال���ت���ي  للمحيطات" 
ال������ق������ادة ال�������س���ي���ا����س���ي���ني و����س���ن���اع 
العاملية  ال�سركات  وروؤ���س��اء  القرار 
واملنظمات  ال���رائ���دي���ن  وال��ع��ل��م��اء 
غ������ري احل����ك����وم����ي����ة واالأط�������������راف 
املتعددة ملناق�سة املوا�سيع اخلا�سة 
واالقت�ساد  املحيطات  با�ستدامة 
وكيفية حتويل تعهدات الدول اإىل 
واقع، وتعترب القمة من املوؤمترات 
االقت�ساد  ح����ول  اأه��م��ي��ة  االأك�����ر 

وا�ستدامة املحيطات.
"املوقع  م���������س����روع  ت���ر����س���ح  ك���م���ا 
لهيئة  اجل�����دي�����د  االإل�������ك�������رتوين 
جنح  – اأبوظبي" ال����ذي  ال��ب��ي��ئ��ة 
غني  ����س���ام���ل  م����وق����ع  ت����وف����ري  يف 
فئات  ملختلف  املوجهة  باملعلومات 
عن  معلومات  ويت�سمن  املجتمع 
باالإ�سافة  مبادراتها  واأه��م  الهيئة 
اأبوظبي  بيئة  ع��ن  معلومات  اإىل 

جابر  ال����دك����ت����ور  �����س����ع����ادة  وق�������ال 
العام  االأم�������ني  ن���ائ���ب  اجل�����اب�����ري 
افتتاح  خ��الل  كلمته  - يف  بالهيئة 
الفعالية - : " منذ اإن�سائها لعبت 
هيئة البيئة دوراً متميزاً يف تنفيذ 
روؤي����ة ح��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي يف جمال 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة وف����ق روؤي����ة 
والتي   2030 اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة 
ال���ت���وازن بني  رك���زت ع��ل��ى حتقيق 
التنمية االقت�سادية واالجتماعية 
وحماية البيئة حيث نفذت خالل 
ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة ال���ع���دي���د من 
الربامج وامل�ساريع وحققت الريادة 

يف العديد من املجاالت البيئية".
امل�ساريع  اأن   "  : ���س��ع��ادت��ه  واأك�����د 
تعترب  والت�سغيلية  اال�سرتاتيجية 
اللبنة االأ�سا�سية يف حتقيق اأهداف 
الهيئة اال�سرتاتيجية االأمر الذي 
ي��ل��ق��ي مب�������س���وؤول���ي���ة ك���ب���رية على 
م����دراء امل�����س��اري��ع يف اإي��ج��اد حلول 
مبتكرة للمحافظة على �سري عمل 
التي  التحديات  رغ��م  م�ساريعهم 
تواجههم، فنحن يف دولة ال تعرف 
حتقيق  اإىل  وت�����س��ع��ى  امل�����س��ت��ح��ي��ل، 

النتائج املخطط لها م�سبقاً".
اإدارة  اأن ق�سم  واأ�سار اجلابري اإىل 
يعمل  بالهيئة  وامل�ساريع  الربامج 
بيد على  ي��داً  القطاعات  كافة  مع 
اال�سرتاتيجية  ال��ه��ي��ئ��ة  م�����س��اري��ع 
املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  ل�سمان 

تاأويه  ال��ذي  البيولوجي  والتنوع 
واالأماكن التي يجب زيارتها.

توطني  "اإعادة  م�����س��روع  وت���اأه���ل 
امل���ه���ا االأف����ري����ق����ي اأب������و ح������راب يف 
جمهورية  يف  الطبيعية  م��وائ��ل��ه 
ت�ساد" الذي يعد من اأكر برامج 
اإع����ادة ت��وط��ني ال��ث��دي��ي��ات الكبرية 
العامل، وخطوة كبرية  طموًحا يف 
يف جم��ال املحافظة على االأن���واع ، 
اخلطة  "اإعداد  م�سروع  تاأهل  كما 
امل��ي��اه يف  م����وارد  الإدارة  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
اإىل  اأبوظبي" ال��ذي يهدف  اإم��ارة 
املائية والطلب عليها  تقييم املواد 
اإعداد  وم�سروع  اأبوظبي  اإم��ارة  يف 
والتنمية  املتكاملة  ل���الإدارة  خطة 
خ�����الل حتديد  م����ن  امل�������س���ت���دام���ة 
للقطاعات  الالزمة  املياه  ح�س�س 
املختلفة و�سيا�سات االإدارة املنا�سبة. 
وتاأهل م�سروع "حا�سبة املحا�سيل، 
مزارع  يف  املياه  ا�ستخدام  ودرا���س��ة 
النخيل" الذي يعترب من امل�ساريع 
برنامج  الإع���داد  ال��رائ��دة  البحثية 
حل�ساب كميات املياه الالزمة لري 
املحا�سيل الزراعية وفقا للظروف 
وطبيعة  وامل���ن���اخ���ي���ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
اأب���وظ���ب���ي ومت  ال���رتب���ة يف اإم�������ارة 
املحا�سيل  حا�سبة  واإع��داد  تطوير 
لتنظيم  ا�ستخدامها  �سيتم  والتي 
وت���رخ���ي�������س ال�������س���خ م����ن االآب�������ار 

اجلوفية باالإمارة.

يف  وتعزيزها  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
خم��ت��ل��ف امل����ج����االت ال���ت���ي جتمع 
بالده  ا�ستعداد  م��وؤك��دا  البلدين، 
لت�سهيل  ممكن  دع��م  ك��ل  لتقدمي 

مهامه.
عن  ����س���ع���ادت���ه  اأع��������رب  ذل�����ك  اإىل 
االإم����ارات  دول���ة  بتمثيل  اع���ت���زازه 
لدى الرنويج، وحر�سه على تعزيز 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

و�ساحب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ل����دول����ة االإم���������ارات  ، ومت���ن���ي���ات���ه 
حكومة و�سعبا باملزيد من التطور 

والنماء.
ال�سفري  ل�سعادة  جاللته  ومت��ن��ى 
وتطوير  عمله،  مهام  يف  التوفيق 

مبا  امل��ج��االت،  �ستى  يف  وتفعيلها 
ال�سداقة  اأوا���س��ر  دع��م  يف  ي�سهم 

بني البلدين.
ا�ستعرا�س  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  ومت 
جم��������االت ال�����ت�����ع�����اون ب�����ني دول�����ة 
االإم����ارات وال��رنوي��ج وب��ح��ث �سبل 
يحقق  مب��ا  وت��ط��وي��ره��ا،  تنميتها 
البلدين  وط���م���وح���ات  م�����س��ال��ح 

وال�سعبني ال�سديقني.

بريو تعفي مواطني الدولة من تاأ�شرية دخول اأرا�شيها
•• اأبوظبي-وام:

دولة  مواطني  باإمكان  اأ�سبح  اأنه  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
اإىل  ال�سفر  ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واملهمة  االإم��ارات حملة ج��وازات 
بريو من دون تاأ�سرية والبقاء فيها ملدة ت�سل اإىل 90 يوماً يف كل زيارة، كما 
اأ�سبح باإمكان مواطني الدولة من حملة جوازات ال�سفر العادية ال�سفر اإىل 
بريو من دون تاأ�سرية والبقاء 90 يوماً على مدى 180 يوماً، وذلك ابتداًء 

من ام�س املوافق 8 نوفمرب 2020.
وي�سرتط على املواطنني االإماراتيني الراغبني يف ال�سفر اإىل جمهورية بريو 
اتباع االإجراءات االحرتازية والوقائية القائمة يف بريو واإبراز نتيجة فح�س 
البريوفية،  االأرا���س��ي  دخ��ول  ل��دى  �ساعة   72 عن  تزيد  ال  �سلبية   PCR
عرب  جيدة  ب�سحة  بالتمتع  ب��ريو  يف  ال�سحة  وزارة  تعهد  ا�ستمارة  وتعبئة 
https://e-notificacion.migraciones.gob. الرابط 

اأنف�سهم  حجر  بالدخول  الراغبني  امل�سافرين  وعلى   ،/pe/dj-salud
14 يوما بعد دخول بريو، علماً باأنه ال ي�سمح بدخول بريو بغر�س ال�سياحة 
وزارة  وكيل  بالهول،  حميد  عبداهلل  خالد  �سعادة  واأك��د  احل��ايل.  الوقت  يف 
تاأ�سرية  من  ال��دول��ة  مواطني  اإع��ف��اء  ق��رار  اأن  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
الدخول يعك�س قوة العالقات بني الدولتني والتي تاأ�س�ست على روح التفاهم 
يعك�س  الثنائية مبا  العالقات  والرغبة يف تطوير هذه  املتبادل  واالح��رتام 

طموحات وتوجهات قيادتي البلدين ويخدم االأهداف وامل�سالح امل�سرتكة.
الدبلوما�سية  اجل��ه��ود  �سياق  يف  ت��ن��درج  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  بالهول  واأ���س��اف 
مكانة  لتعزيز  وال��رام��ي��ة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  ل���وزارة  والقن�سلية 
االإمارات على امل�ستوى العاملي واأن تقدمي خدمات قن�سلية متميزة الإ�سعاد 
مواطني الدولة يعد اأحد االأهداف اال�سرتاتيجية لوزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة الر�سيدة لتوفري كافة �سبل الرعاية 

وال�سعادة للمواطن االإماراتي حول العامل.

وزارة الرتبية والتعليم  تعلن عن بدء ترخي�ش القيادات املدر�شية 12 دي�شمرب املقبل
 •• دبي- الفجر 

ترخي�س  عملية  ب��دء  ع��ن  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
�سيعقد  حيث  التعليم،  قطاع  يف  العاملة  املدر�سية  القيادات 
املدار�س  )م�����دراء  امل��در���س��ي��ة  ل��ل��ق��ي��ادات  م��ه��ن��ي  اخ��ت��ب��ار  اأول 
�سمن  ذل��ك  وي��اأت��ي  املقبل،  دي�سمرب   12 بتاريخ  ون��واب��ه��م( 
كافة  ترخي�س  اإىل  الرامية  والتعليم  الرتبية  وزارة  خطة 
العاملني يف امليدان الرتبوي يف كافة التخ�س�سات للحفاظ 
بكافة  ورف��ده��ا  االإم��ارات��ي��ة  التعليمية  املنظومة  متيز  على 
مقومات ريادتها واعتبار ذلك �سرطا للعمل يف خمتلف اأوجه 

الن�ساط الرتبوي.
ال����مدر�س����ية  ال�����قيادات  والتع������ليم  ال�����رتبية  وزارة  ودع��ت 
اإىل  امل�����س��ارع��ة  املهنية  ال��رخ�����س  ن��ظ��ام  يف  امل�سجلني  غ�����ري 
 11 ل��غ��اي��ة  مفتوحا  الت�سجيل  ب���اب  اأن  مبينة  الت�سجيل، 
ال�سهر اجل�����اري، م����ع م���راعاة �سرورة ربط بيانات الت�سجيل 
الدخول  ليت�سنى للم�سمولني باالختبار  االإماراتية  بالهوية 

لتاأديته
وجددت وزارة الرتبية والتعليم التاأكيد على اأهمية ح�سول 
املهنية  ال��رخ�����س  ع��ل��ى  التعليم  ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  جميع 
اأهمية  من  لها  ملا  التعليم  مهنة  ممار�سة  �سروط  ال�ستيفاء 

الدولة  يف  التعليم  وج���ودة  خم��رج��ات  وحت�سني  تطوير  يف 
وتطوير كفاءات العاملني يف القطاع التعليمي.

وي�ستهدف نظام الرخ�س املهنية الذي اأطلقته وزارة الرتبية 
الرتبوي  امل��ي��دان  يف  العاملني  كافة   2018 ع��ام  والتعليم 
ويحاكي النظام التطلعات امل�ستقبلية وروؤية الدولة 2021 
باعتباره  واهميته  التعليم  مللف  ك��ب��ريا  ح��ي��زا  اف���ردت  ال��ت��ي 
على  ومتطلباته  للم�ستقبل  اال���س��ت��ع��داد  رك��ائ��ز  اأه���م  اأح���د 
دفة  ق��ي��ادة  على  ق���ادرة  موؤهلة  ب�سرية  ك���وادر  تاأهيل  �سعيد 
اأولوياتها  مع  ين�سجم  مبا  ال��دول��ة  يف  والتحديث  التطوير 

اال�سرتاتيجية.
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ب��ني عامي  ق��دم��ه  ال���ذي  ال��واق��ع��ي  التلفزيوين  ال��ربن��ام��ج  ل��ه��ذا  امل�����س��ارك  املنتج 
ق��وي وج���ذاب. ويف غرفة  اأع��م��ال  ���س��ورة لرجل  م��ن تقدمي  2004 و2015، 
اجتماعات كبرية بربج ترامب ا�ستقبل قطب العقارات مر�سحني كان يتخلى عن 
“اأنت مطرود«. ويف عدة  اأ�سبحت معروفة:  التي  كر منهم م�ستخدًما عبارته 
منا�سبات منذ و�سوله اإىل البيت االأبي�س، اأعرب عن اأ�سفه ملكانة حمطة “فوك�س 
مبا يكفي. وغرد قبل  “ترامبية”  التلفزيونية االإخبارية، التي مل تكن  نيوز” 
اأن  واأن��ا كذلك«. وميكن  االآن.  بدياًل  “يريدون  امل�ساهدون  قائال:  اأ�سهر  ب�سعة 
)لكن  ج��دي��دة  اإن�ساء حمطة  خ��الل  م��ن  اإم��ا  للبدء،  فر�سة   2021 ع��ام  يكون 
اال�ستثمار االأويل قد يكون باهًظا( اأو من خالل القنوات “ال�سديقة” احلالية، 
البيت  م��غ��ادرت��ه  ومب��ج��رد  يف«.  ت��ي  ماك�س  “نيوز  و  نيوز”  اأم��ريك��ا  “وان  مثل 
االأبي�س، ميكن اأن ي�سري اأفق دونالد ترامب الق�سائي قامتاً ب�سكل كبري. ففي 
نيويورك، اإّنه هدف لتحقيقني ق�سائيني ميكن اأن يوؤدي كل منهما اإىل املالحقة. 

تويل الرئا�سة الأكر من فرتتني متتاليتني، وي�سمح له بالرت�سح الحقا لوالية 
ثانية. و�سبق لرجل واحد اأن جنح يف هذا الرهان، وهو غروفر كليفالند، وذلك 
 ،1888 1884، وُه��زم يف عام  التا�سع ع�سر. فقد انتخب عام  يف نهاية القرن 
وباالإ�سافة اإىل العقبات ال�سيا�سية التي  ثم انُتخب مرة اأخرى يف عام 1892. 
العمر.  م�ساألة  ا  اأي�سً ت��ربز  اأن  ميكن  عليها،  التغلب  يجب  والتي  لها  ح�سر  ال 
اأما  الثانية.  واليته  بداية  يف  عاًما   56 العمر  من  يبلغ  كليفالند  غروفر  ك��ان 
االأمريكي اخلا�س احلايل  املبعوث  78 عاما. وحتدث  بلغ  ترامب ف�سيكون قد 
اأيرلندا ال�سمالية ميك مولفاين، عن الفكرة �سراحة يوم اخلمي�س. وقال  اإىل 
“اأتوقع بو�سوح اأن يظل الرئي�س منخرًطا يف ال�سيا�سة واأعتقد اأنه �سيكون اأحد 

االأ�سخا�س الذين من املرجح اأن يكونوا مر�سحني يف عام 2024«.
للواليات  ال45  الرئي�س  ذك��ر  يحبها،  التي  وال�ساخرة  اال�ستفزازية  بلهجته 

املتحدة، عدة “م�سارات” عن حياته يف االأ�سهر االأخرية.
ففي حزيران/يونيو يف البيت االأبي�س، ذكر بنربة فكاهية اإمكانية القيام برحلة 
ال�سيدة  مع  ب��را  نيويورك  اإىل  �ساأذهب  “رمبا  وق��ال  ميالنيا.  زوجته  مع  برية 

االأوىل. اأعتقد اأنني �ساأ�سرتي منزاًل متنقاًل واأ�سافر مع ال�سيدة االأوىل«.

•• كولومبيا-اأ ف ب

بعد  ول��ك��ن  بالهزمية  اأب���دا  االإنتخابية  حملته  خ��الل  ت��رام��ب  دون��ال��د  يفكر  مل 
حرمانه من تويل فرتة رئا�سية ثانية �سي�سطر االآن اإىل التفكري بهذا ال�سوؤال 
ال�سائك: كيف �ستكون حياته بعد مغادرته البيت االأبي�س يف 20 كانون الثاين/
ترامب  كان  ال�سيا�سة،  دخ��ول  قبل  حياته  ي�ستح�سر  كان  فعندما  املقبل؟  يناير 

يردد دائما عبارة “اأنا كنت اأعي�س حياة رائعة«.
وميكن اأن يدفعه �سغفه املزعوم بلعبة الغولف اإىل العودة اإىل االأخ�سر مبزيد من 
تعلن هزميته،  االأمريكية  التلفزة  �سبكات  كانت  ال�سبت، عندما  فيوم  االجتهاد. 

كان ترامب موجوداً يف ناديه يف بوالية فريجينيا.
ويف �سوء ال�سنوات االأربع املا�سية، يبدو من ال�سعب تخيل �سيناريو واحد فقط: 
قد  االنتقالية،  الفرتة  ه��ذه  خ��الل  االأن��ظ��ار.  عن  واالإختفاء  ال�سري  االن�سحاب 
يغري التلفزيون دونالد ترامب بالعودة مرة اأخرى اىل ال�سا�سة ال�سغرية. واإذا 
يرنامج  ف��اإن  ع��ق��اري،  كقطب  والت�سعينيات  الثمانينيات  يف  معروفا  ا�سمه  ك��ان 
املنازل االأمريكية. ومتكن ترامب  هو الذي �سمح له بدخول جميع  “املبتدئ” 

التحقيق االأول جنائي وبداأه املدعي العام يف مانهاتن �سايرو�س فان�س، وي�ستهدف 
التاأمني والتالعب يف  املحتملة واالحتيال يف جمال  ال�سريبي  اأعمال االحتيال 
نيويورك،  لوالية  العامة  املدعية  وب��داأت��ه  م��دين  الثاين  والتحقيق  احل�سابات. 
ب�ساأن  ترامب كذبت  اإذا كانت جمموعة  ما  اإىل حتديد  وي�سعى  ليتيتيا جيم�س، 
حجم اأ�سولها للح�سول على قرو�س ومزايا �سريبية. وميكن اأن تعود اإجراءات 
الثالثة  اأ�سالفه  ثانية، بعك�س  اإخفاقه يف ك�سب والية  الظهور. رغم  اإىل  اأخرى 
يف  يعان من هزمية  فاإنه مل  كلينتون،  وبيل  بو�س  دبليو  وج��ورج  اأوب��ام��ا  ب��اراك 
�سناديق االإقرتاع كما توقعتها بع�س ا�ستطالعات الراأي. ففي انتخابات �سهدت 
70 مليون �سوت  قيا�سية، ح�سل ترامب على  اأرقاماً  م�ساركة وا�سعة وحطمت 
يف  البقاء  نحو  مييل  اأن  ميكن  فاإنه  وبالتايل  بايدن(  جلو  مليون   74 )مقابل 
قلب احلدث. ولهذا فمن الناحية النظرية، ال �سيء ميكن اأن مينعه من جتربة 
االأمريكي  الد�ستور  ويحظر  املقبلة.  االرب��ع  ال�سنوات  خ��الل  اأخ��رى  م��رة  حظه 

كيف �شتكون حياة ترامب بعد مغادرته البيت الأبي�ش؟ 

الباحث  جاكوب،  رافائيل  يحذر   
امل�������س���ارك يف م��ر���س��د ال���والي���ات 
راوؤول  ك����ر�����س����ي  يف  امل�����ت�����ح�����دة 
كيبيك  ج��ام��ع��ة  يف  دان�����دوران�����د 
الوحيد  ال�������س���يء  مب����ون����رتي����ال، 
الذي ال يزال يتعني حتديده هو 
اعتماده  �سيقرر  ال���ذي  ال�سلوك 

حتى ذلك احلني. »
   مل ي��ع��رتف ت��رام��ب ب��ع��د بفوز 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق يف عهد 
ب���اراك اأوب��ام��ا، ج��و ب��اي��دن، وهذه 

�سابقة اأوىل يف تاريخ البالد.
  »ولهذا ال�سبب يعّد االأمر مفزعا 
هذا  ج���اك���وب،  ي���ق���ول  للغاية”، 
به  معموال  ك��ان  مل��ا  كامل  انتهاك 

دائًما يف الواليات املتحدة«.
   »اإذا مل يعرتف بفوز جو بايدن، 
خا�سة بعد هذه االنتخابات التي 
فاإنه  احلاد،  باال�ستقطاب  متيزت 
يتخلى عن دوره يف توحيد االأمة 
التي قادها خالل ال�سنوات االأربع 
املا�سية”، يقول زميله كري�ستوف 

كلوتري روي.
دون����ال����د  �����س����ريك  ك������ان  واإذا     
 20 يوم  �سيحزم حقائبه  ترامب 
ي��ن��اي��ر، وه���و ال��ي�����������������وم ال����ذي يتم 
اجلديد،  ال��رئ��ي�����س  تن�سيب  ف��ي��ه 
معاناة  نهاية  ذل��ك  يعني  ال  فقد 

االأمريكيني.

مالحقات ق�صائية
   كثفت ع�سرية ترامب الدعاوى 
ال��ق�����س��ائ��ي��ة يف االأي������ام االأخ�����رية، 
ق�سائية  دع����وى  ب��رف��ع  ووع�����دت 
ل��ك��ن يف الوقت  اأخ����رى االث��ن��ني. 
يثمر  ال  ذل������ك  “كل  احل���������ايل، 
كلوتري  ال�سيد  يلخ�س  الكثري” 
ثالث  رف�ست  ان  و�سبق  روي.   
تهم  رئي�سية  والي���ات  يف  حم��اك��م 
تقدمي  لعدم  االنتخابي  التزوير 
اأي دل��ي��ل.    ورغ��م ح�سوله على 
اأكر من 70 مليون �سوت، وهو 
التاريخ لرئي�س  اأعلى جمموع يف 
“فوز  ف������ان  والي�����ت�����ه،  م��ن��ت��ه��ي��ة 
بايدن وا�سح جًدا من حيث عدد 
ال�سعب  م��ن  و�سيكون  ال��والي��ات، 
خمالفات  ب��وج��ود  الق�ساة  اإق��ن��اع 
ال�سيد  ي��و���س��ح  االن���ت���خ���اب���ات،  يف 

كلوتري روي.
هو  ت����رام����ب  “لكن  وي����ت����اب����ع:    
ت����رام����ب، اإن�����ه ي���ري���د ح��ف��ظ ماء 

الوجه«.

»�أنت مطرود »!
“اأنت  ل��ه،  قيل  اأن  بعد  وح��ت��ى     
يقول  ك������ان  ك���م���ا  مطرود!”، 
ال�سابق  ال���ع���ق���ارات  ام����رباط����ور 
للم�ساركني يف برناجمه تلفزيون 
الواقع املبتدئ، فقد اأ�ساف املزيد: 

ع�سرية  اأن�سطة  تتابع  ن��ي��وي��ورك 
الك�سف  ت��رام��ب، وال��ت��ي رف�����س��ت 
اإ�سارة اإىل  عن هويتها، وذلك  يف 
وزير اخلارجية االأ�سبق الذي قاد 
م��ع��رك��ة اإع����ادة ف���رز االأ����س���وات يف 
بو�س �سد  دبليو  فلوريدا جل��ورج 
اآل  الدميقراطي  الرئي�س  نائب 

جور قبل ع�سرين عاًما.
املرا�سلون  اأف��اد     م�ساء اجلمعة، 
االأبي�س  البيت  ل��دى  املعتمدون 
غ�سب  عا�سفة  ب��ح��دوث  ��ا،  اأي�����سً
اأخ�����رى ل���دون���ال���د ت���رام���ب الذي 
كان �ساخطا على النتائج الهزيلة 
االإج���راءات  يف  القانوين  لفريقه 
اجتاه  لتغيري  االآن  حتى  املتخذة 

املّد.
   ثم هناك اإيفانكا، االبنة الكربى. 
اأن���ه���ا ح��ري�����س��ة جًدا  اأع��ت��ق��د  “ال 
لبيع  للعودة  ال�سلطة  ت��رك  على 
حول  التجارية  عالمتها  اأح��ذي��ة 
العامل، اإنها ترى لنف�سها م�سرًيا 
توؤكد ذات امل�سدر، قبل  �سيا�سًيا”، 
اأن تتجراأ: “قد يخ�سى البع�س يف 
الع�سرية، بدًءا من دونالد ترامب 
نف�سه، اأن يجدوا اأنف�سهم يف يناير 
مانهاتن،  ال��ع��ام يف  امل��دع��ي  اأم����ام 
����س���اي���رو����س ف���ان�������س، ال������ذي فتح 
الق�سائية  التحقيقات  من  ع��دًدا 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��م. وم���ع ذل����ك، طاملا 

االنتخابات،  ه��ذه  يف  ف��زت  “لقد 
الرئي�س  ك��ت��ب  كبري”،  وب���ف���ارق 
و�سط موجة من  واليته  املنتهية 
مبا�سرة  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ال��ر���س��ائ��ل 
�ستريلينج  يف  للغولف  ناديه  من 
�سوهد  حيث  فريجينيا،  ب��والي��ة 
�سباح  االأخ�������س���ر  ال��ع�����س��ب  ع��ل��ى 
على  ي�سرخ  و”�سن�سمعه  ال�سبت. 
تويرت لياًل ونهاًرا خالل االأ�سابيع 
يغادر  وعندما  القادمة.  الع�سرة 
اأننا  اأع��ت��ق��د  االأب��ي�����س، ال  ال��ب��ي��ت 
ف�سيوا�سل  روؤي��ت��ه  م��ن  �سننتهي 
االدع�����اء ب����اأن االن��ت��خ��اب��ات كانت 

ي�سري كلوتري روي. مزورة”، 

وحيد� »�أو تقريًبا«
 يف خمبئه

   هكذا اختار امللياردير-الرئي�س 
اإىل االأم����ام م��ن جديد،  ال��ه��روب 
منه  امل��ق��رب��ون  عنه  يتخلى  حيث 
واح��ًدا تلو االآخ��ر؟ ك��ان يفرت�س 
ال��رئ��ي�����س مايك  ن��ائ��ب  ي��ك��ون  اأن 
�سامت  لكنه  �سيده؟  �سوت  بن�س 
جدا. وزعيم االأغلبية يف جمل�س 
الذي  ماكونيل،  ميت�س  ال�سيوخ 

   اإن��ه��ا ق��ط��رة م���اء ع��ن��دم��ا نعلم 
مليون   60 ج��م��ع  امل���ط���ل���وب  اأن 
الدعاوى.  ه���ذه  ل��ت��م��وي��ل  دوالر 
ل��ك��ن مب���ا ي��ك��ف��ي الإ����س���ع���اد رودي 
اجلمهوري  ال��ع��م��دة  ج��ول��ي��اين، 
اأ�سبح  ال��ذي  لنيويورك،  ال�سابق 
االآن حمامي الرئي�س، وقد �سافر 
مع  االأرب��ع��اء  منذ  فيالدلفيا  اإىل 
املعركة  ب��اأك��م��ل��ه خل��و���س  ف��ري��ق��ه 

اأمام املحكمة.

�إيفانكا و�أحذيتها
بالطبع.  ال��ع��ائ��ل��ة  ه���ن���اك  ث���م     
ب���دء م��ن وري��ث��ه االأك����ر ن�ساطا، 
دون��ال��د ج��ون��ي��ور، ال���ذي يتحدث 
�ست�سن �سد  “حرب �ساملة”  عن 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني امل���ذن���ب���ني، من 
وج��ه��ة ن���ظ���ره، ب��ت��زوي��ر ك��ب��ري يف 

الت�سويت الربيدي. 
  وج���اري���د ك��و���س��رن، ���س��ه��ر وزوج 
اإيفانكا ترامب، هو االآخر يف جبهة 
مبجرد  ال��ق��ائ��ل  “فهو  امل��ع��رك��ة: 
اأنه يبحث  النتائج االأوىل  اإع��الن 
بيكر”،  جيم�س  م��ن  ن�سخته  ع��ن 
هذا ما نقلته كاتبة �سحفية من 

ال�ساد�سة يف  للمرة  انتخابه  اأعيد 
له  نتيجة  باأف�سل  كنتاكي  والي��ة 
الثعلب  يرف�س  ق��رن؟  ربع  طيلة 
ا�ستخدام  الكونغر�س  يف  القدمي 
ويريد اأن تنتهي  كلمة “تزوير”، 

عملية فرز االأ�سوات.
   بات تومي، ال�سناتور اجلمهوري 
عن والية بن�سلفانيا، الوالية التي 
تقع يف قلب معركة حتديد الفائز 
النهائي يف االنتخابات الرئا�سية؟ 
دائًما  ابتعد  ال��ذي  ال��رج��ل  يقول 
من  “منزعج”  اإن���ه  اجل���دل  ع��ن 
لها”  اأ���س��ا���س  ال  ال��ت��ي  “املزاعم 
واالنتخابات  “التزوير”  ب�ساأن 
بها  اأدىل  ال���ت���ي  “امل�سروقة”، 
اأما  دون���ال���د ت���رام���ب اخل��م��ي�����س. 
اجلمهوريني  للحاكمني  بالن�سبة 
جل��ورج��ي��ا واأري����زون����ا، ف��ل��م ي�سع 
الرئي�س  ع��ن  ل��ل��دف��اع  منهما  اأي 
مل  احلقيقة،  ول��ق��ول  موقفه.  يف 
يتبق الكثري من النا�س يف التيار 

اجلمهوري لتاأييد ت�سدده.
قليل  ع������دد  ه����ن����اك  ي�������زال  ال     
م���ن امل���ح���ارب���ني ال���ق���دام���ى، مثل 
عاًما،   77 جينجريت�س،  ن��ي��وت 

للثورة  ال�����س��اب��ق  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
غ�����زا جمل�س  ال������ذي  امل���ح���اف���ظ���ة 
اأربعني  1994 بعد  ع��ام  ال��ن��واب 
عاًما من الهيمنة الدميقراطية. 
ال��ث��الث��اء، يف البيت  ك���ان، م�����س��اء 
االأبي�س، بدعوة من فريق احلملة 
االنتخابية.  ال�������س���ه���رة  مل��ت��اب��ع��ة 
وعندما منحت قناة فوك�س نيوز 
امل��ح��اف��ظ��ة ال��ف��وز جل��و ب��اي��دن يف 
كر�سيه.  ي�سقط من  كاد  اأريزونا، 
“يف ال�ساعة الثالثة �سباًحا، كنت 
لكنني  ج���ي���دة،  ح��ال��ة  يف  اأزال  ال 
قّلبت االأمر يف جميع االجتاهات، 
واأعتقد  يجري،  كان  ما  اأفهم  مل 
بالن�سبة  ك���ان  ال�����س��يء  ن��ف�����س  اأن 

قال يف اليوم التايل. للرئي�س”، 
ل��ي��ن��د���س��ي جراهام،  ه��ن��اك  ث���م     
���س��ن��ات��ور ���س��اوث ك��ارول��ي��ن��ا، الذي 
م�ساء  ب���رباع���ة  ان��ت��خ��اب��ه  اأع���ي���د 
ال��ث��الث��اء. وق��د اأع��ل��ن ب��ج��راأة اأنه 
الرئي�س”،  ج���ان���ب  “اإىل  ي��ق��ف 
بقيمة  �سيك  على  التوقيع  قبل 
500 األف دوالر ل�سالح �سندوق 
متويل االإجراءات القانونية التي 

رفعتها حملة ترامب.

االأبي�س،  البيت  يف  ت��رام��ب  بقي 
فاإنه يحتفظ بح�سانته«. 

   اإن االأبناء، واالأ�سدقاء املقربون، 
وم�����س��ت�����س��ارو ال��ل��ح��ظ��ة االأخ�����رية، 
اأمامهم.  ت�����س��وّد  اآف��اق��ه��م  ي����رون 
عقلية  ي�سبه  م��ا  ف��ي��ه��م  “يوجد 
يحلل �سفيان ال�سباغ،  البونكر”، 
االأمريكي  “اليمني  كتاب  موؤلف 
)دمي����وب����ول����ي���������س،  اجلديد” 
كلية  يف  واالأ�����س����ت����اذ   ،  )2012
باروخ يف نيويورك. �ستكون هذه، 
ح�سب قوله، حالة �ستيفن ميللر، 
امل�ست�سار اخلا�س للرئي�س وكاتبه 
ر  ُمنِظّ “اإنه  امل��ت��ط��رف.  ال��ق��وم��ي 
القالئل  م���ن  وه����و  ال��رتام��ب��ي��ة، 
الرئي�س،  اإل��ي��ه��م  ي�ستمع  ال��ذي��ن 
واإذا رف�س هذا االأخري االعرتاف 
حتى  ميللر  ف�سيتبعه  بالهزمية، 
ال���ن���ه���اي���ة«.     يف 29 م���اي���و، يف 
وا�سنطن  يف  االح��ت��ج��اج��ات  ذروة 
ال���ب���الد على  اأن���ح���اء  ويف ج��م��ي��ع 
ا�سطحاب  مت  ال�����س��رط��ة،  ع��ن��ف 
الرئي�س لفرتة وجيزة مع زوجته 
خمباأ  اإىل  ب���ارون  واب��ن��ه  ميالنيا 
اجلهاز  قبل  م��ن  االأبي�س  البيت 
ال�����س��ري. اأم���ا ه��ذه امل���رة، فيتعلق 
املالذ  البي�ساوي،  باملكتب  االأم��ر 
يف  ال�سلطة  ت�سليم  قبل  االأخ���ري 

20 يناير.

م�صاعدة �أ�صدقائه
ي�ستبعد  ال  ي����غ����ادر،  اأن  واإىل     
العفو  ت��رام��ب  يقدم  اأن  اخل���رباء 
منه  امل���ق���رب���ني  اإىل  ال���رئ���ا����س���ي 
ال���ي���ه���م يف  امل�������س���ار  اأو  امل��ت��ه��م��ني 
حتقيق املدعي العام روبرت مولر 
بني  ال��ت��واط��وؤ  �سبهة  بخ�سو�س 

فريق ترامب ورو�سيا.
روي:  كلوتري  ال�سيد  وي�سيف     
نف�سه  ع��ن  ال��ع��ف��و  ح��ت��ى  “ميكنه 
الق�سائية  ال���دع���اوى  اأن  بحجة 

امل�ستقبلية �سده حزبية«.
الكونغر�س  اأق���ر   ،1947 ع���ام    
التعديل الذي حدد عدد الفرتات 
الرئي�س  ي�سغلها  اأن  ميكن  التي 
بواليتني... وترامب هو رابع من 
ثانية يف  ب��والي��ة  ال��ف��وز  يف�سل يف 

االنتخابات.

مغادرة فو�صوية متوقعة:

دونالد ترامب يف عزلته: التمّرد الأخري...!
ال ي�صتبعد �خلرب�ء �أن يقدم �لعفو �لرئا�صي �إىل �ملقربني منه �ملتهمني يف حتقيق مولر

ترامب يف عزلته بعد اعالن النتيجة

ان�ساره مل ي�ست�سلموا بعد

عودته من ملعب الغولف اىل البيت االبي�س

مل ت�سفع له ال�سلوات

    �أو�صل �الأمريكيون 
�أخرًي� دونالد تر�مب 
�إىل باب �خلروج من 
�إال  �الأبي�س,  �لبيت 
�أن �خلرب�ء يحذرون 
لن  �لت�صليم  �أن  مــن 
يكون �صهاًل.   »�صيفقد 
 21 يف  �صلطاته  كــل 
ــيــغــادر  يــنــايــر, و�ــص
�لــبــيــت �الأبـــيـــ�ـــس, 
�إىل  ونـــعـــود  نــقــطــة 

�ل�صطر ..

•• الفجر –اإعداد خرية ال�شيباين

تخ�شى ع�شرية ترامب اأن جتد نف�شها
 يف يناير اأمام املدعي العام يف مانهاتن

اختار الهروب اإىل الأمام من جديد، 
ويتخلى عنه املقربون منه واحًدا تلو الآخر

كثف فريق �لرئي�س �لدعاوى �لق�صائية يف �الأيام �الأخرية لكن ذلك لن يثمر �لكثري
ترامب هو رابع من يف�شل يف الفوز بولية ثانية يف النتخابات
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عربي ودويل

العليا يف  ال�سعودية   - العراقية  اللجنة  اأعمال  اأم�س  بغداد  ب��داأت يف 
االقت�سادية  والعالقات  اال�ستثمارات  لتعزيز  البلدين  �سعي  اإط��ار 
بينهما. واأكد اإح�سان عبداجلبار وزير النفط العراقي -رئي�س اجلانب 
العراقي يف االجتماعات- اأن احلكومة العراقية حري�سة على تعزيز 
املجاالت  ال�سعودية يف جميع  العربية  اململكة  الثنائية مع  العالقات 
ومنها االقت�سادية واال�ستثمارية مبا فيها قطاعات النفط والطاقة 
وال�سناعة والزراعة وال�سحة والتعليم والبيئة ومبا يخدم امل�سالح 
اللجنة  اأعمال  اأن انطالق   - بيان  واأ�ساف عبداجلبار-يف  امل�سرتكة. 
العليا ياأتي ا�ستمرارا لالجتماعات ال�سابقة بني البلدين والتي تهدف 
وتعزيزها مب�ساريع  الواقع  اأر�س  التفاهم على  تفعيل مذكرات  اىل 
جديدة يف جمال الربط الثنائي للكهرباء و�سناعة البرتوكيماويات 
وا�ستثمار الغاز. من جانبه اأعرب االأمري عبدالعزيز بن �سلمان وزير 
الطاقة ال�سعودي يف كلمته التي األقاها عن بعد عرب دائرة تلفزيونية 
مع  وا�ستدامتها  الثنائية  العالقات  تطوير  على  اململكة  حر�س  عن 
يف  الثنائي  التعاون  م�ساريع  تنفيذ  يف  االإ�سراع  على  والعمل  العراق 
جميع املجاالت. و بدوره نوه بندر اخلريف رئي�س الوفد ال�سعودي 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ب��اأه��م��ي��ة  ال�سناعة  وزي���ر 
م�ساريع  اإىل  النقا�سات  تف�سي  اأن  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  معربا  ال�سقيقني 

ا�ستثمارية م�سرتكة واعدة يف املجاالت كافة.

يف  بيالرو�س  يف  االأح��د  اأم�س  للحكومة  مناه�سون  متظاهرون  جتمع 
اأعربت  األك�سندر لوكا�سنكو فيما  يوم جديد من التعبئة �سد الرئي�س 
جو  املنتخب  االأم��ريك��ي  الرئي�س  لقاء  يف  اأملها  ع��ن  املعار�سة  زعيمة 
بايدن قريبا. يتجمع معار�سو لوكا�سنكو منذ ثالثة اأ�سهر، كل يوم اأحد 
الرئا�سية  االنتخابات  بعد  با�ستقالته  للمطالبة  العا�سمة مين�سك،  يف 
التي جرت يف 9 اآب اأغ�سط�س، والتي اعترب كثريون اأنها مزورة. واأفادت 
منظمة “فيا�سنا” غري احلكومية املدافعة عن حقوق االن�سان اأنه مت 
340 �سخ�سا  اإنه مت اعتقال  300 �سخ�س. وقالت  اأكر من  اعتقال 
اأخ��رى بينهم �سحافيون من  العا�سمة مين�سك وم��دن  االأق��ل يف  على 
االألعاب  يف  ���س��ارك��وا  اأن  �سبق  وري��ا���س��ي��ون  بيالرو�سية  اإع���الم  و���س��ائ��ل 
ال�سلطة  يتوىل  الذي  الرئي�س  بتنحي  املتظاهرون  ويطالب  االوملبية. 
الرئا�سية  االنتخابات  يف  ملناف�سته  امل��ج��ال  واف�ساح   1996 ع��ام  منذ 
�سخ�سيات  اخل��ارج على غرار  اإىل  التي فرت  تيخانوف�سكايا  �سفيتالنا 
التي تلت االنتخابات.  االأ�سابيع  القمع يف  املعار�سة هرًبا من  بارزة يف 
وانت�سرت ال�ساحنات املزودة بخراطيم املياه و�سيارات ال�سرطة ال�سخمة 
كما اأغلقت العديد من حمطات املرتو، كما هو احلال كل اأ�سبوع. واأكدت 
مرا�سلة وكالة فران�س بر�س قطع خدمة االإنرتنت عن الهاتف املحمول 
يف و�سط املدينة. واعتربت تيخانوف�سكا التي جلاأت اإىل ليتوانيا، االأحد 
اأن 90 يوًما من التظاهرات دون اأي تغيري يف موقف النظام تظهر اأنه 

“فقد �سرعيته وقوته«.

ُفتحت حتقيقات يف فرن�سا بعد تلقي اإمام ينتقد التطّرف تهديدات 
تالميذه  على  عر�سه  ب�سبب  فرن�سي  اأ�ستاذ  قتل  منذ  وت�ساعدها 
ق�سائية  م�سادر  اأف��ادت  ما  وفق  حممد،  للنبي  كاريكاتورية  ر�سوماً 

االأحد.
واأعلنت النيابة العامة يف باري�س لوكالة فران�س بر�س اأنه مّت تكليف 
لواء مكافحة اجلنوح ثالثة حتقيقات، موؤكدًة بذلك معلومة وردت 

يف �سحيفة “لو باريزيان” الفرن�سية.
واأو�سحت النيابة اأن “اأحد التحقيقات ي�سمل وقائع متجيد االإرهاب 
ارتكاب  بالتحري�س على  اأحداثا متعلقة  بالقتل والثاين  وتهديدات 

اإيذاء ج�سدي اأو قتل واالأخري يتناول وقائع تهديدات بالقتل«.
�ساحية  يف  دران�سي  م�سجد  اإم��ام  هو  عاماً(   48( �سلغومي  وح�سن 
بني  خ���الف  م��و���س��ع  التمثيلية  �سفته  ت��ك��ون  م��ا  وغ��ال��ب��اً  ب��اري�����س، 
االإ�سالمي  ال��ت��ط��ّرف  �سد  م��واق��ف  ات��خ��اذه  عنه  وُي��ع��رف  امل�سلمني. 
لكثري  يعّر�سه  الذي  االأمر  اليهودي،  املجتمع  الودية مع  وعالقاته 

من االنتقادات والتهديدات تنت�سر على نطاق وا�سع عرب االنرتنت.
االإم���ام  يتعّر�س  كامين�سكي،  داف��ي��د-اأول��ي��ف��ي��ي��ه  حماميه  وبح�سب 
اأكتوبر  االأول  ت�سرين  منت�سف  كثرياً” منذ  “ت�ساعدت  لتهديدات 
عندما ُقطع راأ�س �سامويل باتي، اأ�ستاذ التاريخ واجلغرافيا يف مدر�سة 

عوا�شم

بغداد

مين�سك

باري�ص

 عبا�ش يدعو اإىل »تعزيز 
العالقات الفل�شطينية الأمريكية« 

•• رام اهلل-اأ ف ب

االأمريكي  الرئي�س  االأح���د  اأم�����س  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  هناأ 
املنتخب جو بايدن بفوزه يف االنتخابات، معربا عن اأمله يف “تعزيز العالقات 

الفل�سطينية االأمريكية” التي �سهدت جمودا يف ال�سنوات االأخرية.
واأعرب عبا�س يف بيان “عن تطلعه للعمل مع الرئي�س املنتخب بايدن واإدارته 
من اأجل تعزيز العالقات الفل�سطينية االأمريكية وحتقيق احلرية واال�ستقالل 
والعدالة والكرامة ل�سعبنا ومن اأجل ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة والعامل«. 
وهناأ عبا�س اأي�سا نائبة الرئي�س االأمريكي املنتخب كماال هاري�س، على الفوز. 
موؤيدة جدا  �سيا�سات  الإ�سرائيل،  القوي  ترامب احلليف  تبنى  اإدارت��ه،  خالل 
وا�سنطن.  م��ع  ال��ع��الق��ات  قطع  اإىل  الفل�سطينيني  دفعت  ال��ع��ربي��ة،  للدولة 
وجمدت القيادة الفل�سطينية االت�ساالت الدبلوما�سية بالبيت االأبي�س جراء 
اأن  بالقد�س عا�سمة الإ�سرائيل، قبل   2017 اأواخ��ر عام  اع��رتاف ترامب يف 
واعترب الرئي�س  ينقل �سفارة بالده اإليها من تل اأبيب يف اأيار/مايو 2018. 
املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  االإ�سرائيلية  امل�ستوطنات  اأن  ال�سابق،  االأم��ريك��ي 
واملقامة على اأرا�سي الفل�سطينيني، ال تتعار�س مع القانون الدويل. واأغلقت 
االإدارة االأمريكية ال�سابقة، القن�سلية االأمريكية يف القد�س ال�سرقية، وقطعت 
اأوقفت م�ساهمة وا�سنطن يف وكالة غوث  م�ساعداتها عن الفل�سطينيني كما 

وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني )اأونروا(.

�شحف عربية: بايدن.. هل يخرج من ظالل »احلقبة الأوبامية«؟

من �شوريا اإىل فرن�شا عرب فيينا... هكذا ي�شتغّل اأردوغان الإ�شالم ال�شيا�شي!

تخفي�ش عقوبة ال�شجن يف حق ال�شحايف زغيال�ش وزير اخلارحية الفرن�شي يف م�شر بهدف »التهدئة« 
•• اجلزائر-اأ ف ب

خف�ست حمكمة اال�ستئناف يف ق�سنطينة يف �سمال �سرق اجلزائر االأحد، عقوبة ال�سجن على ال�سحايف 
واحد  ع��ام  اإىل  النفاذ  م��ع  عامني  م��ن  زغ��ي��ال���س،  ال��ك��رمي  عبد  الدميوقراطية  اأج��ل  م��ن  والنا�سط 
الوطنية  اللجنة  املعتقلني. وذكرت  التنفيذ، بح�سب منظمة للدفاع عن  اأ�سهر مع وقف  �ستة  ي�سمل 
و”اإهانة  الوطنية”  بالوحدة  “امل�سا�س  ب�  املتهم  زغيال�س  الكرمي  عبد  اأن  املعتقلني  عن  ل��الإف��راج 
رئي�س اجلمهورية” �سيغادر ال�سجن “يف نهاية كانون االأول-دي�سمرب«. ومت توقيف زغيال�س يف 24 
حزيران/يونيو واأدين يف اآب /اأغ�سط�س وحكم عليه بال�سجن لعامني مع النفاذ وبدفع غرامة قدرها 
مئة األف دينار )660 يورو(. ويف 25 ت�سرين االأول/اأكتوبر جرت حماكمة اال�ستئناف حيث طلبت 
النيابة “ت�سديد” العقوبة، قبل ان ي�سدر قرار جمل�س ق�ساء ق�سنطية )حمكمة اال�ستئناف( االأحد 
ي��ورو(، بح�سب  األف دينار )330   50 اأ�سهر غري نافذة وغرامة مالية قدره  بعام �سجنا منها �ستة 
اللجنة الزطنية لالفراح عن املعتقلني. وكان حماموه اأكدوا بعد �سدور احلكم االول وقرار ا�ستئنافه 

ان “ملف االتهام فارغ«.

ق��ب��ل و�سول  ب���ي���ان  ال��ف��رن�����س��ي��ة يف  اخل���ارج���ي���ة 
عملية  “�سيوا�سل  اخلارجية  وزي��ر  اإن  لودريان 
ال�سرح والتهدئة التي بداأها رئي�س اجلمهورية«. 
وكان �سيخ االأزهر قال يف خطاب يف نهاية ت�سرين 
والنيل من  لالأديان  “االإ�ساءة  اإن  االأول-اكتوبر 
هو  التعبري  حرية  �سعار  حتت  املقّد�سة  رموزها 
للكراهية«.  �سريحة  ودع���وة  فكرية  ازدواج��ي��ة 
امل�����س��ري يف خ��ط��اب مبنا�سبة  ال��رئ��ي�����س  وداف����ع 
املا�سي  ال�سهر  النبى حممد نهاية  ذكرى مولد 
لالإ�ساءة  رف�سه  م��وؤك��دا  الدينية”  “القيم  عن 
اىل النبي حممد. وكان ماكرون دافع عن حرية 

الر�سوم  عن  التخلي  “عدم  ب  متعهدا  التعبري 
الأ�ستاذ  وط��ن��ي  ت��اأب��ني  خ���الل  الكاريكاتورية” 
ال��ت��اري��خ ال����ذي ذب���ح ع��ل��ى ي���د م��ت��ط��رف يف 16 
ت�سرين االأول-اكتوبر املا�سي بعد اأن عر�س على 
حممد  للنبي  الكاريكاتورية  الر�سوم  تالميذه 

اأثناء در�س عن حرية التعبري.
ويف م�سر، مت تناقل دعوات املقاطعة على و�سائل 
التوا�سل االجتماعي غري اأنها مل تكن لها تاأثري 
ف��ع��ل��ي. وت��ت�����س��م ال��ع��الق��ات ب��ني ف��رن�����س��ا وم�سر 
ال��ق��اه��رة م����رات عدة  ل���ودري���ان  ب���ال���دفء. وزار 

كوزير للدفاع اأوال ثم كوزير للخارجية.

 •• القاهرة-اأ ف ب

و����س���ل وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال��ف��رن�����س��ي ج����ان ايف 
زيارة  يف  ال��ق��اه��رة  اإىل  ال�سبت  م�����س��اء  ل���ودري���ان 
تهدف اإىل “التهدئة” مع العامل العربي ب�ساأن 
حممد،  للنبي  ال��ك��اري��ك��ات��وري��ة  ال��ر���س��وم  اأزم����ة 

بح�سب م�سدر دبلوما�سي.
الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س  ل��ودري��ان  ويلتقي 
و�سيخ  �سكري  �سامح  اخلارجية  ووزي��ر  ال�سي�سي 
ب�سدة فرن�سا  انتقد  الذي  اأحمد الطيب  االأزه��ر 
وزارة  وق��ال��ت  ال��ك��اري��ك��ات��وري��ة.  ال��ر���س��وم  ب�سبب 
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ي�ستعد الدميقراطي جو بايدن الذي 
االنتخابات  يف  ح��ا���س��م��اً  ن�����س��راً  ح��ق��ق 
ال��رئ��ا���س��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة ب���ف���ارق كبري 
ع���ن دون����ال����د ت���رام���ب ال�����ذي م���ا زال 
متعنتاً ويرف�س االعرتاف بالهزمية، 
ال�ستعادة الريادة االأمريكية وجتميع 
احل����ل����ف����اء ال����دمي����ق����راط����ي����ني ح����ول 
الواليات املتحدة، يف حماولة لتجاوز 

حقبة ترامب املثرية.
ويف �سحف عربية �سادرة اأم�س االأحد، 
فاإن تغيري القيادة يف الواليات املتحدة 
�سيخلف هزات �سيا�سية وا�سرتاتيجية 
من  االأو���س��ط  ال�سرق  �سيكون  ك��ربى 
ب��ه��ا. ويت�ساءل  ت���اأث���راً  امل��ن��اط��ق  اأك���ر 
العديد من اخل��رباء عن مدى قدرة 
خارجية  �سيا�سة  انتهاج  على  ب��اي��دن 
اأنقا�س  على  قائمة  جديدة  وداخلية 
يف  قابعاً  يظل  اأن  دون  “الرتامبية” 
�سوياً  ر�سمها  التي  ال�سيا�سات  ظ��الل 
نائباً  كان  عندما  اأوباما  الرئي�س  مع 

له. واأ�سارت �سحيفة العرب اللندنية اإىل اأن ال�سريني 
االأمريكية يف حقبة  االإدارة  اإ�سرتاتيجية  ي�ستح�سرون 
ونائبه  اأوب��ام��ا،  ب���اراك  ال�سابق  الدميقراطي  الرئي�س 
جماعة  ت�سجيع  على  قامت  التي  ب��الده��م  م��ع  ب��اي��دن، 
وتهديد  ال�سلطة  اإىل  ل��ل��و���س��ول  االإره��اب��ي��ة  االإخ�����وان 
وتهديد  االإقليمية،  وعالقاتها  مل�سر  القومي  االأم���ن 
م�سنفة  منظمات  ودع��م  اإ�سرائيل  مع  ال�سالم  جتربة 
اإره��اب��ي��ة يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م��ث��ل ح��م��ا���س واجلهاد 
احلكومة  م��ن  ق��ري��ب��ة  اأو���س��اط��اً  ل��ك��ّن  الفل�سطينيتني. 
امل�سرية تقول اإن اجلهات الر�سمية غري منزعجة من 
ال��دول ال حتتكم  العالقات بني  اأن  بايدن وتعترب  ف��وز 
اإىل االأمزجة ال�سخ�سية، واإن القاهرة متتلك عالقات 
ا�سرتاتيجية متينة مع وا�سنطن �سيكون هدف اأّي اإدارة 

اأمريكية هو تقويتها ولي�س اإ�سعافها.
لزعيم  ال��ي��وم  ي�ستعد  ال��ع��امل  اإن  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 
جديدة  دبلوما�سية  لفر�س  ي�سعى  خمتلف  اأم��ري��ك��ي 
لل�سيا�سة اخلارجية، والتي �ستخلف بدورها اأثراً كبرياً 

يف ال�سرق االأو�سط.
�سغرية  تفا�سيل  ع��دا  فيما  اأن���ه  ال�سحيفة،  وت�سيف 
وتف�سيلية، فاإن اإيران يف مكانها املهدد للعراق واخلليج، 
وحزب اهلل ي�سيطر على لبنان، وتركيا تتحرك بحرية 
يف  الثانية،  فر�ستهم  ينتظرون  واالإخ���وان  املنطقة،  يف 
لها  �ستتيح  اإدارة دميقراطية  اأن عودة  حني ترى قطر 
ا�ستكمال م�سروعها ال�سيا�سي على ح�ساب ا�ستقرار دول 
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راأى الكاتب الفرن�سي الك�سندر ديل فايل اأن القا�سم 
امل�����س��رتك ب���ني ح��م��ل��ة امل��ق��اط��ع��ة ���س��ّد ف��رن�����س��ا التي 
بعد  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س  اأطلقها 
ل�سحيفة  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  دعم 
ني�س  يف  هجمات  م��ن  ت��اله��ا  وم��ا  اإيبدو”،  “�ساريل 
وفيينا، هو “اجلهادية” التي ت�ستخدمها تركيا ب�سكل 
وب�سكل  ب��اغ،  قره  وناغورنو  وليبيا  �سوريا  يف  مبا�سر 
غري مبا�سر يف اأوروبا من خالل اإثارة امل�سلمني �سد 

“االإ�سالموفوبيا” الغربية.
اأردوغان  حملة  على  املرتّتبة  االآث��ار  اأن  الوا�سح  من 
ل�سيطنة “الكفار االأوروبيني” �ستظّل ملمو�سة لفرتة 
طويلة، اإذ اأنه جنح اإىل حد بعيد يف تثبيت اأطروحاته 

كخليفة ل�”االإخوان امل�سلمني” واالإرهابيني
واأ�ساف ديل فايل، يف مقال يف جملة “فالور اأكتويل” 
اأن احلملة  �سّك يف  اأي  يعد هناك  اأن��ه مل  الفرن�سية، 
املناه�سة  واالإحتجاجات  للمقاطعة  الوا�سعة  العاملية 
التهديدات  وح��ت��ى  ال��ل��ف��ظ��ي  وال��ت�����س��ع��ي��د  ل��ف��رن�����س��ا، 
والدعوات بالقتل �سد الفرن�سيني، قد اأ�سعلتها تركيا 

برئا�سة اأردوغان.
 لكن ال�����س��وؤال ه��و: م��ا ال���ذي ي��رم��ي اإل��ي��ه اأردوغ����ان؟ 
وملاذا يجروؤ على تاأجيج نار “�سدام احل�سارات” بني 
االإ�سالم والغرب، عرب ا�ستثمار ا�سرتاتيجية “جنون 
التي  االإره��اب��ي��ة  القوى  اأ���س��واأ  وا�ستغالل  العظمة”، 
امل�سلمني”،  “عدو  اأن��ه  على  با�ستمرار  الغرب  ُت��ق��ّدم 

لتربير هجماتها االإرهابية؟

دعو�ت كر�هية
الهجمات التي وقعت يف االأ�سابيع وال�ساعات االأخرية 
من  بتحري�س  بالتاأكيد  ك��ان��ت  والنم�سا  فرن�سا  يف 
“القاعدة”  الرئي�سيتني  االإره��اب��ي��ت��ني  احل��رك��ت��ني 
لكنها  فيينا،  عملية  تبّنى  ال��ذي  “داع�س”  وتنظيم 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  انطلقت  حملة  بعد  حدثت 
املُناه�س  والتّع�سب  فرن�سا  لكراهية  دع��وات  حتمل 

للغرب اأطلقها اأردوغان من تركيا.
اردوغ��������ان غ��ا���س��ب م���ن ف��رن�����س��ا وال��ن��م�����س��ا، الأنهما 
الدولتان الوحيدتان يف اأوروبا الغربية اللتان اأ�سارتا 

“ب�سفة  ال��دمي��ق��راط��ي��ني،  م��ن  ال��ق��ري��ب  بروغري�س” 
عامة، ال اأظن اأن �سيا�سة بايدن اخلارجية �ستكون ن�سخة 

معادة من ال�سيا�سة اخلارجية خالل حقبة اأوباما«.
وتابعت اأنه “يجب خالل هذه الوالية الرئا�سية التعامل 
مع �سعود ال�سلطوية وحقيقة اأن الدميقراطية مل تعد 

تتمدد يف العامل«.
وتقول ال�سحيفة، اإنه بعيداً عن االأ�سلوبني املتناق�سني 
دونالد  ب��ني  لفروقات  وج��ود  ال  املختلفة،  والتكتيكات 
االأول،  اأراد  مهمة.  موا�سيع  ح��ول  بايدن  وج��و  ترمب 
الوافد اجلديد على عامل ال�سيا�سة “و�سع حد للحروب 
من  االأمريكيني  اجل��ن��ود  �سحب  يف  وب���داأ  نهاية”،  ب��ال 

�سوريا والعراق واأفغان�ستان.
36 ع��ام��اً، وله  مل��دة  ���س��ي��ن��ات��وراً  ال��ث��اين فقد عمل  اأم���ا 
اأبرز حمطاتها الت�سويت ل�سالح  ح�سيلة ثقيلة. ومن 
يف  ب�”اخلطاأ”  اأق����ر  ل��ك��ن��ه   2003 ع���ام  ال���ع���راق  غ���زو 
ب��اأن ال���راأي ال��ع��ام م��ّل من  ه��ذا املو�سوع و���س��ار مقتنعاً 
ير�سل  اأن  امل�ستبعد  من  لذلك  الع�سكرية.  التدخالت 
الدميقراطي قوات كبرية اإىل اأفغان�ستان، وهو يف�سل 
القوات  تنفذها  اإره��اب  مكافحة  مهمات  على  االعتماد 
اخل��ا���س��ة. ك��م��ا ي��اأم��ل ب��اي��دن ب���اأن ت��ت��ح��ول ال�����س��ني اإىل 

الدميقراطية بف�سل انفتاحها االقت�سادي.

مو�جهة كورونا
اإن  لها،  تقرير  قالت يف  االإماراتية  “البيان”  �سحيفة 
مبعاونة  ي�سعى  بايدن  جو  اجلديد  االأمريكي  الرئي�س 

�سيكون  ب��اي��دن  �سعود  اإن  م��راق��ب��ون،  وي��ق��ول  املنطقة. 
الدميقراطيني  �سيا�سات  اأن  خ��ا���س��ة  ���س��دم��ة  مب��ث��اب��ة 
التعاطي  يف  املبا�سر  ترامب  اأ�سلوب  مع  كلياً  تتناق�س 
حركات  م��ن  مواقفه  يف  وخا�سة  املنطقة،  ملفات  م��ع 
االإ�سالم ال�سيا�سي واإيران واأذرعها يف املنطقة، معتربين 
اأن اأّي تراجع ولو يف م�ستوى اخلطاب �سيهز من �سورة 
الواليات املتحدة ومدى قدرتها على االلتزام بتعهداتها 

م�ستقباًل.

قمة للدميقر�طيات
اقرتح  ب��اي��دن  اإن  االأو�سط”،  “ال�سرق  �سحيفة  قالت 
“قمة  االأبي�س  البيت  يف  ل��ه  ع��ام  اأول  خ��الل  ينظم  اأن 
املتحدة  ال��والي��ات  ���س��ورة  لتح�سني  للدميقراطيات” 
واإعادة تاأكيد التزامها بالتعددية القطبية التي تعر�ست 
مع  العالقات  واإ���س��الح  اأع���وام،  اأرب��ع��ة  طيلة  للت�سكيك 
الدبلوما�سية  ب��ه��ا  اأ����س���رت  ال��ت��ي  ال��غ��رب��ي��ني  احل��ل��ف��اء 

الرتمبّية.
ون��ق��ل��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ع���ن ���س��ي��ل��ي��ن��ا ب��ي��ل��ني م���ن “معهد 
باأن  تهديد  “ثمة  اإن���ه  ق��ول��ه��ا،  ل��الأب��ح��اث  بروكينغز” 
يرى بايدن العامل على النحو الذي تركه عند مغادرته 
م��ن�����س��ب��ه ول��ي�����س ك��م��ا ي��ب��دو ال���ي���وم، وب���ال���ت���ايل ي�سعى 
“لكن  واأ���س��اف��ت:  العادي”،  ال��و���س��ع  اإىل  ال��ع��ودة  اإىل 
اللعب يف كثري من  ق��واع��د  تغرّي وغ��رّي ترمب  ال��ع��امل 

املوا�سيع«.
“اأمرييكان  م���رك���ز  م���ن  م��ول��ي��غ��ان  ك��ات��ري��ن��ا  وق���ال���ت 

الذي  االأم��ر  اأنقرة،  االأوروب��ي��ة على  العقوبات  فر�س 
ُيعترب انت�ساراً يف حد ذاته الأردوغ��ان الذي بقي بال 
امل�ساعدات  من  االإ�ستفادة  ب��الده  وُتوا�سل  بل  عقاب، 
اأن��ه يقوم بتهديد  الرغم من  االأوروب��ي��ة، على  املالية 

ثالث دوٍل منها!
خطة �سرية

وثالث  تركيا  ب��ني  املُثبتة  ال��رواب��ط  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
“حما�س”،  ه������ي:  ك������ربى  اإره����اب����ي����ة  جم����م����وع����ات 
�سد  اأردوغ��ان  دعاية  ف��اإن  و”داع�س”،  و”القاعدة”، 
اأقنع  لقد  العظمة.  بجنون  تّت�سم  واأوروب�����ا  فرن�سا 
فرن�سا  ُت��ن��ّف��ذه��ا  �سرية”  “خطة  ه��ن��اك  اأن  البع�س 
و”حتويل  تركيا”  “تدمري  اأج��ل  من  اأخ���رى،  ودول 
الوا�سح  وم��ن  امل�سيحية”.  اإىل  االإ���س��الم��ي��ة  ال���دول 
االإرهابيني  دع��وات  و�سّرعت  ت  غ��َذّ الدعاية  تلك  اأن 
ُي�سهم  كما  الفرن�سيني”.  “الكفار  اأه���داف  ل�سرب 

خطاب اأردوغان يف زيادة خطر االإرهاب يف اأوروبا.

ق�صية �نتخابية وجيو�صيا�صية مزدوجة
عقبة  اأوروب�����ا  يف  االأت�����راك  املُ�سلمني  ب  تع�سّ ��ل  ُي�����س��ِكّ

القومية  ال�سبكات  خطر  اإىل  االأخ���رية  ال�سنوات  يف 
و”االإ�سالميني  الرمادية”  “الذئاب  املُ��ت��ط��ّرف��ة 
بني  ال�سلة  اإن��ك��ار  مُيكن  وال  االأتراك”.  املُتطّرفني 
االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة اجل���دي���دة، امل��ت��م��ّث��ل��ة يف 
اأوروب����ا،  االإ���س��الم��ي��ة يف  ال��رتك��ي��ة  ا�ستغالل اجل��ال��ي��ة 
االأمر  املجتمعات،  يف هذه  االرتياب”  “جنون  ومناخ 

الذي مينع اجلهاديني من ال�سعور بالذنب.
ل  يعِوّ وه��و  وا���س��ح��ة،  اأردوغ�����ان  م�سوؤولية  ف���اإن  ل���ذا، 
بالتحديد على قدرته على اإزعاج االأوروبيني، الذين 
ويعي�سون يف  “�سعفاء وجبناء ومنق�سمني  يعتربهم 
االإ�سالم  اأن  بتاأكيده  االأزمات”،  ُت��ع��اين  عجوز  ق��ارة 
التب�سري  ط���ري���ق  ع���ن  اآج�����اًل  اأم  ع���اج���اًل  ���س��ي��ن��ت�����س��ر 

وعالقات القوة والدميوغرافيا.
اأطلقها  ال��ت��ي  االإ���س��الم��ي��ة  العاملية  التخويف  حملة 
ل  املُف�سّ الداعية  اعتربه  ال��ذي  اأردوغ��ان  فرن�سا  �سد 
“خليفة  القر�ساوي  يو�سف  امل�سلمني”  ل�”االإخوان 
اأرهبت  لكنها  اأح���داً،  تخدع  مل  للم�سلمني،  جديداً” 
التهدئة، ويف مقدمها  اإىل  اأخرى دعت  اأوروبية  دواًل 
امل�����س��ت�����س��ارة االأمل��ان��ي��ة اأن��غ��ي��ال م��ريك��ل ال��ت��ي عار�ست 

االأول  اليوم  �سيا�سات  لو�سع  فريقه 
ل��ه يف ال��رئ��ا���س��ة وال����ذي ي��واف��ق 20 
وقال  املقبل.  ال��ث��اين(  )ك��ان��ون  يناير 
ين�سب  االأول  ت���رك���ي���زه  اإن  ب���اي���دن 
فريو�س  جائحة  على  ال�سيطرة  على 
الكمامات  لفر�س  �سي�سعى  ك��ورون��ا. 
ال��ب��الد، وه��و تغيري يقول  اأن��ح��اء  يف 
ينقذ  اأن  ميكن  اإن���ه  ال�سحة  خ���رباء 
اآالف االأرواح، لكن �سلطته القانونية 

لفر�س هذا لي�ست وا�سحة.
تعهد  بايدن  اأن  ال�سحيفة،  واأ�سافت 
ب�سراكة جديدة بني القطاعني العام 
واخلا�س يطلق عليها ا�سم “جمل�س 
م�سوؤولة  تكون  اجلائحة”  فحو�س 
الفح�س  اأدوات  اإن���ت���اج  ت��ع��زي��ز  ع���ن 
واإم��دادات املعامل ف�ساًل عن تن�سيق 
احل���������س����ول ع���ل���ى ت���ل���ك اخل����دم����ات. 
وعالج  فحو�س  باإتاحة  اأي�سا  تعهد 
جماناً  كوفيد-19  مر�س  ولقاحات 

لكل االأمريكيني.
وت��ع��ه��د ب���اي���دن ب���اإل���غ���اء ال��ك��ث��ري من 
اأقرها  التي  ال�سريبية  التخفي�سات 
ال�سلطة،  ت��ويل  مب��ج��رد  واالأث���ري���اء  لل�سركات  ت��رام��ب 
وقالت  الكونغر�س.  موافقة  حتتاج  التغيريات  اأن  رغم 
للتعايف  ب��اي��دن  خ��ط��ة  يف  رئي�سي  “جانب  ال�سحيفة، 
من الركود الناجم عن فريو�س كورونا يتمثل يف اإلزام 
اأمريكية  وخ��دم��ات  �سلع  ب�����س��راء  احلكومية  ال��وك��االت 
املحلي.  الت�سنيع  قطاع  تعزيز  يف  للم�ساهمة  ال�سنع 
وب��و���س��ع��ه ف��ع��ل ذل���ك م��ن خ���الل االإن���ف���اق ال���ذي اأج���ازه 
التي  الوكاالت  اإىل  اأوام��ر  واإ���س��دار  بالفعل  الكونغر�س 

�ستخ�سع ل�سيطرته قريبا«.
على  بالعمل  ب��اي��دن  تعهد  االأوىل،  ي���وم  امل��ئ��ة  وخ���الل 
اإقرار )قانون امل�ساواة( وهو م�سروع قانون ي�سيف بنود 
اأ�سا�س  على  التمييز  ملناه�سة  ج��دي��دة  وا�سعة  حماية 
اأمراً  ي�سدر  اأن  اأي�ساً  املتوقع  وم��ن  ال��ن��وع.  اأو  اجلن�س 
تنفيذيا يدعم التنوع وال�سمول يف احلكومة االحتادية، 
بني  امل�����س��اواة  ب�����س��اأن  االأب��ي�����س  البيت  )جمل�س  وي�سكل 
ال�سيا�سات  لتن�سيق  ج��دي��د  جمل�س  وه���و  اجل��ن�����س��ني(، 
املتعلقة باملراأة. ويوؤيد بايدن ت�سريعات لل�سيطرة على 
ا�سترياد  “حلظر  �سلطاته  با�ستخدام  ووع��د  االأ�سلحة، 
اإىل  ير�سل  اأن  بايدن  يعتزم  كما  الهجومية«.  االأ�سلحة 
الكونغر�س م�سروع قانون ب�ساأن الهجرة يف اليوم االأول 
اجلن�سية  على  للح�سول  �سبياًل  يت�سمن  والي��ت��ه  م��ن 
لنحو 11 مليون مهاجر يعي�سون يف البالد ب�سكل غري 
قانوين، وهو هدف �سعت اإليه واأخفقت فيه العديد من 

االإدارات االأمريكية من احلزبني.

االإنف�سالية  م��ب��داأ  ُت��ع��ّزز  ال��ت��ي  ت��رك��ي��ا،  ب��ني  حقيقية 
االإ�سالمية بالتعاون مع جماعة “االإخوان االإرهابية 
ب�سمان  اه��ت��م��ام��اً  االأك�����ر  االأوروب����ي����ة  وال������دول   ،“
)فرن�سا  اجل����دد  ال���واف���دي���ن  وان����دم����اج  ا���س��ت��دام��ت��ه��ا 

والنم�سا على وجه اخل�سو�س(.
امل�سي  ملاكرون  الداعمة  االأغلبية  ُتريد  فرن�سا،  ويف 
مب�سروعها املتعّلق ب� “االإنف�سالية االإ�سالمية”، وهي 
وال�سبكات  الرتكي  االإ�سالم  دوائ��ر  بالتايل  ت�ستهدف 
واملراكز  واملدار�س  )امل�ساجد  االأردوغانية  االإ�سالمية 
االأمر  املتطرفة(.،  القومية  واحل��رك��ات  االإ�سالمية 
العدالة  ل�”حزب  ح��ق��ي��ق��ي��ة  م�����س��ك��ل��ة  ُي��ع��ت��رب  ال����ذي 
كبري  ب�سكل  يعتمد  وال����ذي  اأن���ق���رة،  يف  والتنمية” 
االأت���راك يف اخل��ارج، الأن خ�سارة تلك  الناخبني  على 
املجموعات تعني خ�سارة ن�سطاء وناخبني وقدرة على 

التنظيم.

�تهامات باطلة
وتنطوي دعوة اأنقرة اإىل مقاطعة املنتجات الفرن�سية، 
وت�سريحات “ال�سلطان اجلديد” اأردوغان الفا�سحة 
ومقارنته معاملة امل�سلمني يف فرن�سا مبعاملة “يهود 
على الكثري من االتهامات  اأوروب��ا يف الثالثينيات”، 
وتعري�سها  فرن�سا  �سيطنة  منها  وال��ه��دف  الباطلة، 

للخطر يف العامل االإ�سالمي.
 ل��ك��ن ال��ه��دف االأب��ع��د ه��و حم��اول��ة ث��ن��ي ب��اري�����س عن 
دمج  اإع�����ادة  اإىل  ال��رام��ي��ة  �سيا�ستها  يف  االإ���س��ت��م��رار 
امل�سلمني االأتراك يف فرن�سا، ومنع البلدان االأوروبية 
من معار�سة تدّخل اأنقرة يف ق�سايا اجلالية الرتكية 
البلقان  يف  اجلديد  العثماين  والتو�ّسع  االإ�سالمية، 

و�سرق البحر املتو�سط و�سوريا وليبيا .
اأن االإح��ت��ج��اج��ات ودع����وات  اإىل  وخ��ل�����س دي���ل ف���ايل 
�سبق  كما  املطاف،  نهاية  يف  �ستهداأ  لفرن�سا  املقاطعة 
الدمنارك  ملقاطعة  العاملية  احلمالت  خالل  وح�سل 
اأن االآثار املرتّتبة على  )2004(، لكن من الوا�سح 
االأوروبيني”  “الكفار  ل�سيطنة  اأردوغ��������������������ان  حملة 
اإىل حد  اأن��ه جنح  اإذ  لفرتة طويلة،  ملمو�سة  �ستظّل 
ل�”االإخوان  كخليفة  اأط���روح���ات���ه  ت��ث��ب��ي��ت  يف  ب��ع��ي��د 
العربي  العام  ال���راأي  داخ��ل  واالإره��اب��ي��ني  امل�سلمني” 

االإ�سالمي.
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عربي ودويل

ــيــدة  �ــص �أول 
ـــوب  مــــــن جـــن
ُتنتخب  �آ�صيا 
ـــة  ـــوي ـــص ـــ� ـــع ل
ــــــس  ــــــ� ــــــل جم
وثاين  �ل�صيوخ 
�أ�صود  �صناتور 
ـــتـــاريـــخ �ل يف 

�عـــــتـــــربهـــــا 
�أوباما,  بــار�ك 
�ل�صريك �ملثايل 
مل�صاعدة بايدن 
مو�جهة  على 
ـــات  ـــدي ـــح ـــت �ل
ر�هـــــــــــنـــــــــــا 
ومــ�ــصــتــقــبــال

الهند حتتفل بو�شول هاري�ش اىل من�شب نائبة الرئي�ش الأمريكي
واأطلقوا املفرقعات النارية و�سلوا يف املعبد الرئي�سي ولوحوا 
ال�ساد�سة  ���س��ن  يف  للرئي�س  ن��ائ��ب��ة  ت�سبح  ام����راأة  اأول  ب�����س��ور 

واخلم�سني.
و�سنع القرويون جم�سما ملونا كتبوا عليه “مربوك لكاماال 

هاري�س«.
وقالت ارول مو�سي �سوداكار، وهي ربة منزل، لوكالة فران�س 

بر�س “انها م�سدر فخر جلميع الن�ساء«.
واأ�ستاذ  الهندي  هاري�س  عم  وهو  غوباالن،  باال�ساندران  واأكد 
جامعي، اأنه على يقني دائًما من جناحها. و�سرح لقناة “ويون 
تي يف” التلفزيونية من نيودلهي “اأنا مرتاح، الأنني كنت اأعلم 

اأنها �ستفوز، وقد اأخربتها ذلك باالأم�س«.
وقال لوكالة فران�س بر�س اجلمعة اإن عائلة هاري�س التي تعي�س 

•• ثوال�شيندرابورام-اأ ف ب

رئي�س  نائب  ملن�سب  هاري�س  ك��ام��اال  بانتخاب  الهنود  احتفل 
الواليات املتحدة  اأم�س االأحد، مرحبني باالنت�سار التاريخي 

لهذه املراأة من اأ�سل هندي.
غوباالن،  �سياماال  بوالدتها  االأح���د  هاري�س  ك��ام��اال  واأ���س��ادت 
ت�سيناي  مدينة  يف  املولودة  ال�سرطان  اأمرا�س  يف  االأخ�سائية 
ب�سدة  “اآمنت  والدتها  اأن  ان�سارها  اأمام  الهند. وقالت  جنوب 

باأمريكا حيث ميكن ح�سول مثل هذه اللحظة«.
الواقعة  ثوال�سيندرابورام  قرية  يف  باحلدث  ال�سكان  واحتفل 
يف والية تاميل نادو )جنوب(، حيث ُولد بي يف غوباالن، جد 

كاماال هاري�س، وكان م�سوؤوال هنديا كبريا.

يف الهند �ست�سافر اإىل الواليات املتحدة حل�سور حفل تن�سيبها 
يف كانون الثاين-يناير. واأ�ساف “اجتمعت العائلة عندما اأدت 
اليمني الد�ستورية كع�سو يف جمل�س ال�سيوخ. و�سنكون جميًعا 
مًعا عندما توؤدي اليمني كنائبة لرئي�س الواليات املتحدة. هذه 

حلظة عظيمة بالن�سبة لنا«.
يف دلهي، اأكد ال�سكان �سهور بالفخر باأ�سول هاري�س الهندية.

ا كهنود  واعترب يا�س اأيور )25 عام( “اإنها حلظة فخر لنا اأي�سً
الأن جذورها هنا«.

بايدن  االأح��د جو  ناريندرا مودي  الهندي  ال��وزراء  هّناأ رئي�س 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  االأم��ريك��ي��ة  الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  ل��ف��وزه يف 
انتخاب نائبته كاماال هاري�س ذات االأ�سل الهندي، هو م�سدر 

“فخر كبري«.  

•• الفجر –خرية ال�شيباين  
نوفمرب  م�����ن  ال���������س����اب����ع  يف      

الت�سريح  مت  ع��ن��دم��ا   .2020
اأعلنت  بن�سلفانيا،  والي��ة  بنتائج 
ال���ع���دي���د م����ن و����س���ائ���ل االإع������الم 
جو  اأن  ال�����ك�����ربى،  االأم����ري����ك����ي����ة 
بايدن فاز باالنتخابات الرئا�سية 
ا  اأي�سً ير�سل  انت�سار  االأمريكية، 
زميلته يف الرت�سح كاماال هاري�س 
اإىل وا���س��ن��ط��ن ل��ل�����س��ن��وات االأرب���ع 

املقبلة.
الرئي�س  �سوهها  التي  تلك  اإن     
ترامب،  دون��ال��د  والي��ت��ه  املنتهية 
ثم  “�سيوعية”،  باأنها  وو�سفها 
“الوح�س”،  ب������  م��ن��ا���س��ب��ت��ني،  يف 
اإثر مناظرتها مع نائب الرئي�س 
امراأة  اأول  اأ�سبحت  بن�س،  مايك 

نائب رئي�س الواليات املتحدة.
   »ه�����ذه االن���ت���خ���اب���ات ه���ي اأكر 
م��ن جم��رد ج��و ب��اي��دن اأو اأن���ا، ان 
للقتال  وا�ستعدادنا  اأمريكا  روح 
م��ن اأج��ل��ه��ا ه��و ال���ذي يف امليزان. 
العمل...  م���ن  ال��ك��ث��ري  اأم���ام���ن���ا 
حلظات  ب���ع���د  ق����ال����ت  لنبداأ”، 
البطاقة  ف��وز  اإع���الن  م��ن  قليلة 

الدميقراطية.
   ه��ذا االإجن���از لي�س م��ف��اج��اأة يف 
 56 ال�����س��ن��ات��ورة،  الأن  ال��ن��ه��اي��ة، 
االنتخابات  ع��ل��ى  اع��ت��ادت  ع��اًم��ا، 
طموحها  ن�ساأ  لقد  التمهيدية. 
مع  اأوك���الن���د،  يف  �سبابها  خ���الل 
والديها اللذين دافعا عن احلقوق 
االقت�ساد  اأ�ستاذ  والدها  املدنية، 
من اأ�سل جامايكي، واأمها باحثة 
متخ�س�سة يف �سرطان الثدي من 

اأ�سل هندي، متوفاة .
للتمهيدية  امل��ر���س��ح��ة  ك���ان���ت     
ا،  اأي�سً ال�����س��اب��ق��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
تقود  ال�������س���ود  م����ن  ام��������راأة  اأول 
الوالية االأكر كثافة  الق�ساء يف 
�سكانية يف البالد بعد اأن اأ�سبحت 
كاليفورنيا  لوالية  العام  املدعي 
كانت  ث��م   ،  )2017-2011(
عام 2017 اأول امراأة من جنوب 
جمل�س  لع�سوية  ُتنتخب  اآ���س��ي��ا 
يف  اأ���س��ود  �سناتور  وث��اين  ال�سيوخ 

التاريخ.

»�ل�صريك �ملثايل«
56 عاما، قدمت جلو     يف �سن 
ال�سباب  ورق��ة  عاًما،   77 بايدن، 
حيويتها  خ����الل  م���ن  ال���راب���ح���ة 
وروحها القتالية مبا �ساعده على 
الفوز يف مبارزة “احلياة، واملوت” 

�سد ترامب.

التي  ك����ورون����ا،  ف���ريو����س  الأزم������ة 
ف�سل  “اأكرب  ب���اأن���ه���ا  و���س��ف��ت��ه��ا 
تاري�������خ”  يف  رئا�س�����ية  اإدارة  الأي 

البلد.
رائعة،  وق��وي��ة مب�سرية مهنية     
“االأحالم  ب����اأج����م����ل  ج������دي������رة 
اأن���ه���ا  ����س���ك  ال  االأمريكية”، 
اأول  ي��وم،  ذات  تطمح الأن ت�سبح، 
املتحدة.  للواليات  �سوداء  رئي�سة 
الرئي�س  نائب  من�سب  ومينحها 
انطالق  م��ن�����س��ة  اأف�������س���ل  ه������ذا، 
 ،2024 ان����ت����خ����اب����ات  خل����و�����س 
واالأمل يف ك�سر ال�سقف الزجاجي 
ينجح  مل  ول���ل���ت���اري���خ،  االأخ�������ري. 
منتهية  رئي�س  ن��واب  اأربعة  �سوى 

واليتهم يف هذا التحدي.

ق�سم  تعبئ�����ة  م��ن  متكنت  كم������ا   
ي���ك���ن مييل  ال���ن���اخ���ب���ني مل  م����ن 
ب��ال�����س��رورة ل��ل��ت�����س��وي��ت ل���� “جو 

النائم«. 
   ك��ام��اال )ُي��ن��ط��ق ك���وّم���ا-ال، كما 
بورتريه  يف  النيويوركر  اأ���س��ارت 
ال���ع���ام امل���ا����س���ي(، اأم��ري��ك��ي��������ة من 
جذب  يف  جن��ح��ت  االأول،  اجل��ي��ل 
يطمحون  ال��ذي�����������������ن  ال��ن��اخ��ب��ني 
ب�س�������كل  متثيله�������م  يت������م  اأن  اإىل 
ال�س������لطة، خا�سة  قمة  اأف�سل يف 
ال�سود  “حي��������اة  حركة  اأعقاب  يف 

مهمة”. 
خ�سومها،  ف��������اإن  ذل��������ك،  وم������ع 
االأمريكي،  الي�سار  داخل  وا�سا�سا 
مبنا�سبها  ب��ان��ت��ظ��ام  ي��ذك��رون��ه��ا 

ال�����س��اب��ق��ة، خ��ا���س��ة ع��ن��دم��ا كانت 
تعمل كمدعية عامة، ومعار�ستها 
تهدي��������د  اأو  احل�سي�س  لتقنني 

اولياء الطالب املتغيبني.
   يف كل االحوال، يقول عنها باراك 
اأوباما، موؤيدها االأول، اإنها كانت 
مل�ساعدته )جو  املثايل  “ال�سريك 
التحديات  مواجهة  على  بايدن( 
اأمريكا يف  التي تواجه  احلقيقية 
الوقت الراهن، والتي �ستواجهها 

يف ال�سنوات القادمة«.
   تخرجت من جامعة هوارد -التي 
ال�ستيعاب  وا�سنطن  يف  تاأ�س�ست 
ال��ط��الب االأم��ري��ك��ي��ني ال�����س��ود يف 
خ�سم الف�سل العن�سري -وتذّكر 
جمعية  يف  بع�سويتها  ب��ان��ت��ظ��ام 

الطالب ال�سود “األفا كابا األفا«.

�نتخابات 2024 يف �الأفق
ال���ف���روع  ك���ان���ت جت���رب���ت���ه���ا يف     
ال����ت���������س����ري����ع����ي����ة وال����ق���������س����ائ����ي����ة 
والتنفيذية لل�سلطة، وقربها من 
بو بايدن، جنل جو واملدعي العام 
ال�����س��اب��ق يف دي��الوي��ر ال���ذي تويف 
 ،2015 ع���ام  ال�����س��رط��ان  ب�سبب 
مناف�سها  اأق����ن����ع����ت  ال����ت����ي  ه�����ي 
نائب  ملن�سب  باختيارها  ال�سابق 
الرئي�س و�سريكته يف �سباق البيت 

االبي�س.
   ويف م��واج��ه��ة م��اي��ك ب��ن�����س، يف 
الوحيدة،  الرئي�س  نواب  مناظرة 
التنفيذية  االإدارة  م��راًرا  هاجمت 

كاماال هاري�س نائب �لرئي�س:

ورقة ال�شباب والتنوع الرابحة جلو بايدن 
�أول �مر�أة �صود�ء تقود �لق�صاء يف �لوالية �الأكرث كثافة �صكانية 

مينحها من�شبها اأف�شل من�شة انطالق خلو�ش رئا�شية 2024 

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �الآخر

•• بيري مارتن

   لقد قلب دونالد ترامب جميع معايري الرئا�سة 
االأمريكية، كما اأنه �سريّج معايري االنتقال.

   لن تكون هزمية دونالد ترامب االنتخابية اآخر 
اأن���واع  ف��ك��ل  اال�ستثنائية،  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ل��ه��ذه  ف�سل 
 20 اأن حت���دث م��ن االآن وح��ت��ى  االأ���س��ي��اء مي��ك��ن 

يناير.
   لطاملا ف�سل اأ�سالفه االنتقال ال�سلمي لل�سلطة، 

اإال اأن دونالد ترامب يرتك لل�سك جمال.
   مت االحتفال ال�سبت بانت�سار جو بايدن املعلن، 
اخلا�سر،  ي��ع��رتف  مل  التقاليد،  عك�س  على  لكن 
ورمبا لن يتنازل حتى يتم ا�ستنفاد جميع الطعون 

املمكنة.
   لن يتغري الكثري، فهوام�س فوز بايدن يف الواليات 
االختالفات  بكثري  تفوق  ال��ف��رز  الإع���ادة  املعر�سة 

املتوقعة من عمليات اإعادة الفرز الق�سائية.
   و�سيظل دونالد ترامب م�سراً و�سيوا�سل حماربة 
يراه هو فقط، مثل  الذي  االنتخابي”  “التزوير 

دون كي�سوت وعمالقته.
ع��ادة ما  التي  املجامالت  نن�سى  اأن  ا  اأي�سً   ميكننا 

مينحها الرئي�س املنتهية واليته خلليفته لت�سهيل 
االن���ت���ق���ال. وحل�����س��ن احل�����ظ، ي���ع���رف ج���و بايدن 
وا���س��ن��ط��ن ع��ن ظ��ه��ر ق��ل��ب، ورمب���ا ال يهتم كثرًيا 

بن�سيحة دونالد ترامب.

�ملرحلة �الأخرية
   لن يخرج دونالد ترامب بدون اإثارة �سجة. ولن 
يرتدد، من بني اأ�سياء اخرى، يف ا�ستخدام �سلطته 
يف العفو الإخراج حلفائه ال�سيا�سيني من ورطتهم، 
اأو  نف�سه  على  العفو  اإ���س��دار  حتى  ميكنه  ال،  ومل 
بن�س  مايك  يتمكن  يناير حتى   19 يف  اال�ستقالة 

من القيام بذلك نيابة عنه.
   يف اليوم االأخ��ري، �سي�سع اللم�سة االأخ��رية على 
م�سرحية الالعب اخلا�سر الذي يرف�س الهزمية 
بتغّيبه لتجنب موكب اأداء بايدن اليمني. كل هذه 
املغامرات �سوف تروق للرتامبيني املتع�سبني، لكن 
على  اجلمهوريني  �ست�ساعد  اأنها  املوؤكد  من  لي�س 

تقدمي اأداء جيد يف وا�سنطن ما بعد ترامب.
ال�سريك  االأخ����������رية...  ك��ل��م��ت��ه  ت���رام���ب  ي��ق��ل  مل 

م�ستمر...
ترجمة خرية ال�سيباين

مرحلة انتقالية باإم�شاء ترامب...!

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

انتخابات نيابية يف الأردن يف خ�شم اأزمة اقت�شادية و�شحية 

الأمم املتحدة حتذر من نزوح �شكان اإقليم تيجراي الإثيوبي 

•• عمان-اأ ف ب

يتوجه االأردنيون اإىل �سناديق االقرتاع غداً الثالثاء النتخاب جمل�س نواب جديد 
حياتهم  ���س��وؤون  على  يرتكز  اهتمامهم  جعلت  �سعبة  اقت�سادية  ظ��روف  ظل  يف 

اليومية، يف بلد يعاين اأي�سا من تداعيات تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.
ويبلغ عدد الناخبني 4،5 ماليني من اأ�سل ع�سرة ماليني هو عدد �سكان البالد. 
و�سيختار الناخبون 130 نائبا، وبني مقاعد الربملان 15 مقعدا خ�س�ست لن�ساء. 
ويتناف�س عليها 1674 مر�سحا بينهم 360 �سيدة. و�سينت�سر 45 األف عن�سر 
اإىل  1880 مركز اق��رتاع يف عموم البالد. ودعا امللك عبد اهلل الثاين  اأمني يف 
اتخاذ اإج��راءات ت�سمن انتخابات “�سفافة” و”حتمي �سحة املواطنني«. واختار 
معظم املر�سحني يف براجمهم �سعارات لها عالقة بحياة املواطن اليومية، من دون 
اأنهم متكنوا من حتقيق تعبئة وا�سعة للناخبني. وتاأثر االقت�ساد  اأن يعني ذلك 
االآالف من  العراق و�سوريا، وا�ست�سافته مئات  النزاعات يف  ب�سدة جراء  االأردين 
املوارد.  امل��ح��دودة  اململكة  كاهل  على  عبئا  ي�سكلون  الذين  ال�سوريني  الالجئني 
وفاقمت جائحة كوفيد-19 االأو�ساع االقت�سادية. ففي القطاع ال�سياحي وحده، 
الثمانية  االأ�سهر  خ��الل  العائدات  من  دوالر  مليارات  ثالثة  نحو  االأردن  خ�سر 

االأوىل من العام احلايل ب�سبب االإغالقات وباتت اآالف الوظائف مهددة.
و�سجل االأردن لغاية اليوم اأكر من مائة األف اإ�سابة بكوفيد-19 واأكر من األف 

وفاة. وبح�سب اخلرباء، �سيكون عام 2021 عاماً �سعباً على االأردنيني.
ويناهز دين االأردن العام 45 مليار دوالر، وو�سلت ن�سبة البطالة اىل 23 باملئة 
منت�سف العام احلايل. ويعتمد االأردن ب�سكل كبري على امل�ساعدات اخلارجية، ال 

�سيما �سندوق النقد الدويل. ويقول مدير مركز “القد�س” للدرا�سات ال�سيا�سية 
“نحن ال نعي�س مو�سما انتخابيا طبيعيا،  عريب الرنتاوي لوكالة فران�س بر�س 
بل نحن يف ذروة وباء يتف�سى والنا�س ي�سعرون بالقلق وقد ال ي�ساركون يف عملية 

االقرتاع، خوفا من التداعيات ال�سحية ولي�س فقط االقت�سادية واالجتماعية«.
ب�سبب  االنتخابات  لتاأجيل  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  دع���وات  و���س��درت 

كورونا، ولكن احلكومة ت�سر على اأن الت�سويت يجب اأن مي�سي قدما.
ومبوجب الد�ستور يجب اإجراء االنتخابات وينعقد جمل�س النواب اجلديد خالل 

اأربعة ا�سهر من تاريخ حل املجل�س ال�سابق والذي كان يف 27 اأيلول/�سبتمرب.
واأكد وزير ال�سوؤون ال�سيا�سة والربملانية مو�سى املعايطة اجلمعة اإن املوعد احلايل 
لالنتخابات هو “مالئم” و “اأف�سل” من ف�سل ال�ستاء، م�سريا اإىل اأن “احلياة 
االقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية يجب اأن ت�ستمر«. ويتوقع املحلل ال�سيا�سي 
عادل حممود اأن “ت�سهد االنتخابات اإقباال �سعيفا الن�سغال عامة النا�س باأحوالهم 
املعي�سية ال�سعبة يف ظل حالة الركود االقت�سادي التي ت�سهدها البالد واخل�سية 

من ح�سول املزيد من االنهيارات االقت�سادية يف حال ا�ستمر تف�سي الوباء«.
ويقول املر�سح االإ�سالمي �سالح العرموطي يف �سريط فيديو ن�سره على مواقع 
التوا�سل االجتماعي اإن االنتخابات تاأتي “يف ظل ظروف �سعبة من فقر وجوع 
و�سفقة  الدولة  ويهودية  بديل  وط��ن  عن  وحديث  ومديونية  وبطالة  وحرمان 
لقمة خبز  يجد  يعد  اأم��ره مل  على  املغلوب  الفقري  “موطننا  وي�سيف  ال��ق��رن«. 
ال�سابق  والنائب  املر�سح  ال��دويل«. كما يقول  النقد  ب�سبب هيمنة �سندوق  اليوم 
خالد رم�سان “اأهم ق�سية االآن هي كيف ننقذ االأردن من حتدياته احلالية، لدينا 
تبلغ  ر�سمية،  اإح�ساءات  الفقر واجل��وع«. وبح�سب  ب�سبب  اأ�سا�سي  اقت�سادي  حتّد 

ن�سبة الفقر يف االأردن %15،7. وتوقع 
الن�سبة  ه��ذه  ترتفع  اأن  ال���دويل  البنك 

11 نقطة ب�سبب اأزمة كورونا.
املعي�سية  واالأزم��ة  ال�سحية  االأزم��ة  لكن 
اهتمام  تراجع  يف  الوحيد  ال�سبب  لي�سا 

االأردنيني باالنتخابات.
وي��و���س��ح ع���ادل حم��م��ود ل��وك��ال��ة فران�س 
االإقبال  �سعف  اأ���س��ب��اب  “بني  اأن  ب��ر���س 
واملر�سحني  الناخبني  بني  الثقة  فقدان 
وغياب الربامج االنتخابية الوا�سحة”، 
م�سريا اإىل اأن “هذه الربامج اإن وجدت 
فهي عبارة عن جمرد �سعارات مطروحة 

فاقدة الأي اآلية واقعية للتطبيق«.
املتجذرة  “القناعة  ال��رن��ت��اوي  وي��ق��ول 
الربملان  اأن  ه��ي  االأردن��ي��ني  غالبية  عند 
ال�سيا�سي،  ال���ن���ظ���ام  يف  ه��ام�����س��ي  دوره 

وبالتايل  الت�سريعية،  ال�سلطة  التنفيذية على ح�ساب  ال�سلطة  فهناك توغل من 
االقرتاع  �سناديق  اإىل  يذهبون  “هم  وي�سيف  فرقا«.  يحدث  ال  الت�سويت  ف��اإن 
اأ�سا�سا طاملا هذا  اآخر، فلماذا يهتمون  ياأتون من مكان  رئي�سا ووزراء  واحلكومة 
اأن النا�س  “معظم الدرا�سات اأظهرت  اأن  ال�سوت لن يحدث فرقا؟«. وي�سري اىل 
لنواب  اأو  ع�سريتهم  ملر�سح  للت�سويت  ع�سائري  بدافع  االنتخابات  اىل  يذهبون 

�سيا�سية  اأ�س�س  على  الت�سويت  اأم��ا  ديني،  ل�سبب  اأو  ملواطنيهم  خدمات  يقدمون 
كوفيد-19  وباء  تف�سي  وب�سبب  االآن«.  االأردن حتى  االأ�سعف يف  فهو  وبراجمية 
ب�سكل كبري وحظر اإقامة جتمعات الأكر من 20 �سخ�سا، اختفت اخليم البي�ساء 
االنتخابية،  احلمالت  ف��رتات  خ��الل  البالد  عموم  يف  تنت�سر  كانت  التي  الكبرية 

والتي كانت تقدم فيها القهوة واملن�سف والكنافة للناخبني.

“و�سع  اإىل  الع�سكرية تهدف  اإن حملته  اأبي  وقال  �سخ�س. 
اإىل  اإ���س��ارة  يف  طويل”  وق��ت  منذ  ال�سائدة  للح�سانة  حل��د 
توليه  قبل  البالد  يف  ال�سيا�سة  على  تيجراي  اأب��ن��اء  هيمنة 
لال�سطهاد  تعر�سهم  من  تيجراي  اأبناء  وي�سكو  ال�سلطة. 
اأب��ي ال��ذي ينتمي لعرق االأوروم���و وال��ذي اأمر  يف ظل حكم 
باجلي�س  ال�سابقني  امل�سوؤولني  كبار  من  الع�سرات  باعتقال 
اإطار  يف  تيجراي  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  من  وال�سيا�سة 
حملة على الف�ساد. وجعل اأبي االئتالف احلاكم حزبا واحدا 

العام املا�سي لكن اجلبهة رف�ست االن�سمام له.
وك��ت��ب اأب���ي ع��ل��ى ت��وي��رت اأن���ه ع��ل��ى االإث��ي��وب��ي��ني ���س��م��ان عدم 
جائرة  ملعاملة  ت��ي��ج��راي  اأب��ن��اء  ت��ع��ر���س 
وو�سف قادة االإقليم  “ب�سبب هويتهم”، 

باأنهم “ع�سبة ج�سعة«.
قلقهم  عن  ودبلوما�سيون  خ��رباء  يعرب 
م���ن ح���رب اأه��ل��ي��ة حم��ت��م��ل��ة ق���د تزعزع 
ا���س��ت��ق��رار ال��ب��ل��د ال�����ذي ي��ق��ط��ن��ه 110 

ماليني ن�سمة.
االحتادي  اجلي�س  يف  ق��ي��ادة  اأك��رب  وتقع 
تيجراي.  يف  الثقيلة  اأ�سلحته  ومعظم 
وم���ن ب��ني اأك���رب امل��خ��اط��ر ال��ت��ي يثريها 
على  االإثيوبي  اجلي�س  انق�سام  ال�سراع 
تيجراي  اأب��ن��اء  وان�سقاق  عرقية  اأ���س�����س 
وان�����س��م��ام��ه��م ل���ق���وات االإق���ل���ي���م. وق���ال 
اخلرباء اإن هناك موؤ�سرات على اأن هذا 
يحدث بالفعل. ويقول اخلرباء اإن قوام 
قوات تيجراي ي�سل اإىل 250 األف رجل ولديها خمزونات 

كبرية من العتاد الع�سكري.
ال�سابقني  االأمريكيني  الدبلوما�سيني  وقالت جمموعة من 
يف بيان ن�سره معهد الواليات املتحدة لل�سالم يوم اخلمي�س 
يف  لدولة  انهيار  اأك��رب  يكون  اأن  اإثيوبيا  انق�سام  �ساأن  “من 

التاريخ احلديث«.

•• اأدي�س اأبابا-رويرتز

�سخ�س  م���الي���ني  ت�����س��ع��ة  ه���ن���اك  اإن  امل��ت��ح��دة  االأمم  ق���ال���ت 
اإقليم تيجراي  معر�سون للنزوح ب�سبب ال�سراع املحتدم يف 
اإعالن احلكومة االحتادية حالة  اأن  اإثيوبيا حمذرة من  يف 

الطوارئ يحول دون تقدمي الغذاء وم�ساعدات اأخرى.
اأعلن  ع�سكرية  حملة  اأح��م��د  اأب���ي  ال����وزراء  رئي�س  وي��وا���س��ل 
عنها يوم االأربعاء املا�سي �سد االإقليم رغم منا�سدات دولية 
من  ب��دال  ت��ي��ج��راي  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  م��ع  ل��ل��ح��وار 
املخاطرة باندالع حرب اأهلية. وهيمنت اجلبهة على احلياة 

ال�سنني  لع�سرات  اإثيوبيا  يف  ال�سيا�سية 
 2018 ع��ام  ال�سلطة  اأب��ي  ت��وىل  اأن  اإىل 
الإزاحة  الرامية  جلهوده  االآن  وتت�سدى 

قب�ستها عن ال�سلطة.
لتن�سيق  امل���ت���ح���دة  االأمم  م��ك��ت��ب  وق�����ال 
اأول  �سادر   تقرير  االإن�سانية يف  ال�سوؤون 
القوات  ب���ني  ا���س��ت��ب��اك��ات  اإن  اأم�������س  اأول 
االحت���ادي���ة وق����وات ت��ي��ج��راي ان��دل��ع��ت يف 

ثمانية مواقع باملنطقة.
األف   600 اأن ح��وايل  التقرير  وج��اء يف 
ي���ع���ت���م���دون على  ت���ي���ج���راي  ���س��خ�����س يف 
ح���ني يح�سل  ال��غ��ذائ��ي��ة يف  امل�����س��اع��دات 
اأخ���رى من  اأ���س��ك��ال  اآخ����رون على  مليون 

الدعم وجميعها توقفت.
اإن �ستة  ل���روي���رتز  اإغ���اث���ي  وق���ال م�����س��در 

قرب  ا�ستباكات  يف   60 من  اأك��ر  واأ�سيب  ُقتلوا  م�سلحني 
تكبدا  اجلانبني  واإن  واأمهرة  تيجراي  اإقليمي  بني  احل��دود 
خ�سائر. وفاز اأبي العام املا�سي بجائزة نوبل لل�سالم تكرميا 
له على حتقيق ال�سالم مع دولة اإريرتيا املجاورة بعد عداء 
ا���س��ت��م��ر ع�����س��رات ال�����س��ن��ني و���س��م��ل ح��رب��ا ا���س��ت��م��رت م��ن عام 
1998 اإىل عام 2000 وراح �سحيتها اأكر من مئة األف 

حيوية و�سباب يف خدمة العّم بايدن

كاماال هاري�س جت�سيد للحلم االمريكي
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•• الفجر –خرية ال�شيباين
�لفائز  �أوباما,  لبار�ك  �ل�صابق  �لرئي�س  نائب  مر     
بالرئا�صة �صد دونالد تر�مب, مّر بالعديد من �ملحن 
�ل�صخ�صية و�ل�صعوبات �ل�صيا�صية يف حياته, �إال �أن 

كلمته �لرئي�صية هي �ملثابرة.
�النتخابات  هــذه  مــن  �الأخـــرية  �ل�صاعات  حتى     
بايدن  جو  ظل  �ال�صتثنائية,  �الأمريكية  �لرئا�صية 
و�لهفو�ت  �الأخطاء  باعتباره كثري  ل�صمعته  ا  خمل�صً

و�لزالت.

الثالثاء 3 نوفمرب، خالل اجتماع 
ف���ي���الدل���ف���ي���ا، يف والي����ة  اأخ������ري يف 
اإىل  ق���دم  ال��رئ��ي�����س��ي��ة،  بن�سلفانيا 
ابنه  الناخبني  م��ن  كبري  جمهور 
 .2015 ع���ام  ت���ويف  ال����ذي   ... ب���و 
مبا يكفي لتغذية مطحنة دونالد 
اأن  بانتظام  ي��وح��ي  ال���ذي،  ت��رام��ب 
يقارب  ال��دمي��وق��راط��ي،  مناف�سه 
“يلقبه  خ�����رف  ق����د  ع�����اًم�����ا،   78

جو النائم »«. “�سليبي جو”، 
   زلة ل�سان دون عواقب ملن �سي�سبح 
ال���رئ���ي�������س ال�������س���اد����س واالأرب����ع����ني 
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة، م��ع م��ا ال يقل 
النجاح  بف�سل  ن��اخ��ًب��ا   273 ع��ن 
الرئي�سية،  بن�سلفانيا  والي����ة  يف 
اأيام  اأرب��ع��ة  بعد  ال�سبت  اأع��ل��ن  كما 
اأن��ه يف �سن  من الت�سويق.    يذكر 
امل��ث��اب��رة عن  ب��اي��دن  م��ب��ك��رة، تعلم 
امل�ستعملة:  ال�سيارات  بائع  وال��ده، 
بعدد  ال��رج��ل  نقي�س  ال  ب��ن��ي،  “يا 
ولكن  ف��ي��ه��ا،  ي�سقط  ال��ت��ي  امل����رات 
كما كان  ب�سرعته على النهو�س”، 

يذّكره با�ستمرار.
�سد  ك���ان���ت  االأوىل،  م��ع��رك��ت��ه     
طفولته.  يف  عليها  وتغلب  التاأتاأة، 
ُولد جو بايدن عام 1942 يف بلدة 
الطبقة العاملة �سكرانتون بوالية 
بن�سلفانيا، وكثرًيا ما كان يتعر�س 
لل�سخرية من رفاقه ب�سبب �سعوبة 
بحفظ  يواجههم  وك���ان  التعبري. 
ق�سائد طويلة يقراأها اأمام املراآة. 

انتقلت عائلته  املراهقة،  �سّن     يف 
الطبقة  ب��ل��دة  وه��ي  مايفيلد،  اإىل 
التحق  دي�����الوي�����ر.  يف  ال���و����س���ط���ى 
ب���اجل���ام���ع���ة ه����ن����اك ح���ي���ث در������س 

ال�سيا�سية.  وال����ع����ل����وم  ال����ت����اري����خ 
كينيدي  الرئي�س  تن�سيب  خطاب 
“ال  م�سريته:  طبع   1961 ع��ام 
ت�ساألوا ما ميكن اأن تفعله بالدكم 
ميكن  ما  اأنف�سكم  ا�ساألوا  بل  لكم، 

اأن تفعلوه لبالدكم«.

عيد �مليالد �لقامت
يف جزر  “اإجازة الربيع”     خالل 
البهاما، يلتقي املراأة التي �ست�سبح 
زوجته االأوىل، نيليا هانرت. تخرج 
باجلامعة  وال��ت��ح��ق   ،1965 ع���ام 
ن��ف�����س��ه��ا ال���ت���ي ت����در�����س ف���ي���ه���ا، يف 
لدرا�سة  ن���ي���وي���ورك،  ���س��رياك��ي��وز، 

ال�سيئ،  االأداء  ورغ����م  ال���ق���ان���ون. 
ع���اد اإىل دي���الوي���ر، وحت��دي��دا اإىل 
املحاماة  مل��م��ار���س��ة  وي��ل��م��ن��ج��ت��ون، 
نف�سه  ال��وق��ت  ويف  ���س��ن��وات.  لب�سع 
الدميقراطي  احل��زب  اإىل  ان�سم   ،
اأطفالها  نيليا  اأجن��ب��ت  امل��ح��ل��ي.    
بو، من  �سنوات:  الثالثة يف ثالث 
مواليد 1969، هانرت، ثم نعومي. 
يف �سن التا�سعة والع�سرين، حتول 
واأ�سبح خام�س  ال�سيا�سة  اإىل  االأب 
اأ�سغر �سناتور يف الواليات املتحدة. 
1972، منعته  لكن، يف �ستاء عام 
ك��ب��رية يف ح��ي��ات��ه من  اأول م��اأ���س��اة 
اال�ستمتاع بانت�ساره. توفيت نيليا، 

نائب  اإنتاجه مع  اإع��ادة  بايدن  جو 
الرئي�س كاماال هاري�س.

   يف ن��ه��اي��ة والي���ت���ه ال��ث��ان��ي��ة عام 
اأوب���ام���ا جو  ب����اراك  ق��ّل��د   ،2017
ب��اي��دن و���س��ام احل���ري���ة، وه���و اأحد 
اأع��ل��ى االو���س��م��ة ال��رئ��ا���س��ي��ة. وكان 
احلفل اأكر اثارة الأن هذا االأخري 
ي��ع��اين م��ن م��اأ���س��اة ج��دي��دة: تويف 
ب�سرطان  ون�سف  عام  قبل  بو  ابنه 

الدماغ عن عمر يناهز 46 عاًما.
للتخلي عن  دف��ع��ت��ه  ت��راج��ي��دي��ا     
 .2016 عام  الرئا�سية  طموحاته 
كلينتون...  ل���ه���ي���الري  وان���ح���ن���ى 
م��ع��رب��ا الح��ق��ا ع��ن ح�����س��رت��ه: “لو 

جل��و ب��اي��دن ع���دة ان��ت��ك��ا���س��ات. عام 
1987، حاول الأول مرة الرت�سح 
حملته  اأنهى  لكنه  من�سب،  الأعلى 
انتحال  ف�سيحة  بعد  االنتخابية 

ن�ّس خطاب.
ح���اول مرة  ع��ام��ا،  بعد ع�سرين     
اأ�سنانه �سد  اأن��ه حّطم  اإال  اأخ���رى، 

باراك اأوباما. 
وان���ت���ه���ى االأخ������ري ب��اخ��ت��ي��اره على 
البيت  اإىل  م��ع��ه  واأخ�����ذه  ب��ط��اق��ت��ه 

االأبي�س.
 اإنها بداية �سداقة جميلة، ي�سّرك 
ال��ث��اين يف جميع  ال��رئ��ي�����س رج��ل��ه 
ينوي  الذي  امليثاق  القرارات، وهو 

التي كانت يف ال�سيارة ل�سراء �سجرة 
عيد امل��ي��الد م��ع االأط��ف��ال الثالثة 
اإىل  ا  اأي�سً اأدى  ح��ادث  يف  ال�سغار، 
واإ�سابة  ال�سغرية  نعومي  ا�سابة 

بو وهنرت بجروح خطرية.
للياأ�س  اأفهم كيف ميكن  »ب���داأت     
اال�ست�سالم؛  اإىل  النا�س  يدفع  اأن 
جمرد  يكن  مل  االن��ت��ح��ار  اأن  كيف 
خيار واإمنا خياًرا عقالنًيا ... كان 
االأمر كما لو اأن الرّب قد خدعني، 
الح���ق���ا.  روي  غا�سًبا”،  ك���ن���ت 
الفائز،  ه��و  ك���ان  ال�����س��م��ود  ان  اال 
يف  اأبنائه  غرفة  من  اليمني  واأدى 
يومًيا  يتنقل  واأ���س��ب��ح  امل�ست�سفى، 

وديالوير  وا�سنطن  بني  بالقطار 
ليعود لرعايتهم. 

  ���س��ي��ع��اد ان��ت��خ��اب��ه خ��م�����س م���رات، 
و���س��ي�����س��ب��ح ال�������س���ن���ات���ور االأط������ول 
دي����الوي����ر. عام  خ���دم���ة يف والي�����ة 
جيل  ال�سيدة  م��ن  ت���زوج   ،1977
تري�سي جاكوب�س، “الدكتورة جيل 
بجانبه  ت����زال  ال  ال��ت��ي  بايدن”، 
اليوم. ومن احتادهما، ولدت اأ�سلي 

عام 1981.

�أوباما-بايدن,
 �لبطاقة �لفائزة

ال�سيا�سية  احل��ي��اة  ���س��ه��دت  ك��م��ا     

وبعد  الفائز”.  ل��ك��ن��ت  ت��ق��دم��ت، 
اأربع �سنوات، ال جمال للتخلي عن 
فر�سته �سد دونالد ترامب. وظل 
معركة  يف  “نحن  با�ستمرار  ي��ردد 

من اأجل روح اأمريكا«.

�النعطاف �ىل �لي�صار
�سيء  ب�سكل  ب���داأ  ال�سباق  اأن  اإال     
للغاية ... حتى قبل اإعالن تر�ّسحه، 
الن�ساء  م����ن  جم���م���وع���ة  ات��ه��م��ت��ه 
 ... جتاههن  الئقة  غ��ري  بحركات 
ب�����اأداء كارثي  امل�����س��اك��ل  وا���س��ت��م��رت 
الدميقراطية  امل��ن��اظ��رات  خ���الل 
�سبهات  ذل��ك  اإىل  ي�ساف  االأوىل. 
مرتبطة  قدمية  م�سالح  ت�سارب 
�سركة  ل�سالح  ه��ان��رت  اب��ن��ه  بعمل 
ف�ساد يف  غاز متورطة يف ف�سيحة 

كييف ...
   ل���ك���ن ب����اي����دن ي����ث����اب����ر... ورك����ز 
وامل�ساحلة  العاطفة  على  حملته 
اأ�سيب بانق�سامات �سيا�سية  يف بلد 
كوفيد-19،  وب��اء  وحتى  عميقة. 
الذي اأجربه اأحياًنا على التحفظ، 

مل يبطئ �سعوده.
   ويف ظ��ل اأزم����ة اق��ت�����س��ادي��ة غري 
بايدن  جو  املعتدل  غ��رّي  م�سبوقة، 
الي�سار.  اإىل  وانزلق  خطابه  ا  اأي�سً
اأن هذا الو�سطي ميكن  اىل درج��ة 
اأن ي�سبح الرئي�س االأكر تقدمية 
واإىل  املتحدة.  ال��والي��ات  ت��اري��خ  يف 
ك��ام��اال هاري�س  اأ���س��ب��ح��ت  ج��ان��ب��ه، 
اأ���س��ود يف  �سخ�س  واأول  ام���راأة  اأول 
نائب  من�سب  يتوىل  البالد  تاريخ 

الرئي�س.
عن لوباري�صيان

�ملعتدل �لذي �نز�ح �إىل �لي�صار:

الرئا�شية الأمريكية: »النائم« جو بايدن ينتقم...!
مر بايدن بالعديد من �ملحن �ل�صخ�صية و�ل�صعوبات �ل�صيا�صية يف حياته

بايدن... املثابرة واال�سرارجو بايدن يثار من الزمن

كانت �أول من �صجعه على �لرت�صح:

جيل بايدن، درع للرئي�ش الأمريكي املقبل...!
ت�صتهر �ل�صيدة �الأوىل �جلديدة, بكونها �مر�أة د�فئة ومريحة

بحذر على م�سافة من الناخبني ب�سبب كوفيد-19.
   جيل ن�سخة اأمريكية طبق اال�سل، �سقراء، �سابة، كانت مطلقة عندما 
الرجل طليق، فقد زوجته  1975 يف جامعة ديالوير.  التقت جو عام 
وابنته البالغة من العمر عام واحد يف حادث �سيارة. تزوجا الثنائي بعد 
قامت  �سيا�سية،  مهنة  ميار�س  زوجها  ك��ان  وبينما  بنتا.  واأجنبا  عامني، 
اأنها  اأق�سمت   1988 ع��ام  ويف  االإجنليزية،  اللغة  بتدري�س  بايدن  جيل 
�ست�ستمر يف العمل اإذا فاز جو بايدن، الذي تر�سح لالنتخابات الرئا�سية 

يف ذلك العام.
مدر�سة  يف  �سيما  وال  ���س��ن��وات،  بعد  ممار�ستها  ع��ن  تتوقف  ل��ن  مهنة     
عمومية، عندما �سغل �سيناتور والية ديالوير من�سب نائب الرئي�س مع 
�سجع  اأول من  كانت  اإنها  وُيقال  قوًيا”،  “الثنائي  يعترب  اأوباما.  ب��اراك 

زوجها وحّيته على قراره الرت�سح �سد دونالد ترامب.

•• الفجر –خرية ال�شيباين
   انطلقت ال�سحف اليومية االأمريكية الرئي�سية يف عمليات املقارنة... 
جيل بايدن مقابل ميالنيا ترامب. بقدر ما تعترب االأوىل مريحة ودافئة، 
املدر�سة  ع��اًم��ا،   69 راأي��ه��م. يف عمر  وب��ع��ي��دة، ح�سب  ب���اردة  الثانية  ف��اإن 
ال�سابقة قادرة حتى على اأن جتعل من ج�سدها ح�سنا ودرعا حلماية جو 
بايدن، الرجل الذي ال تزال حتبه بقوة. وهكذا، خالل اجتماع الثالثاء 
الكبري يف لو�س اأجنلو�س يف 4 مار�س، األقت بنف�سها على زوجها من اأجل 

منع ن�سطاء قفزوا على خ�سبة امل�سرح الإ�سماع مطالبهم.
 ، العملية  نف�سها  ال�سوبرمان  ال�سيدة  اآخرين، كررت     وخالل حادثني 
وقالت اإثر ذلك وبكل ب�ساطة: “يجب علينا دائًما حماية من نحبهم”. 
بايدن  املرت�سح  يبقى  اأن  على  ا،  اأي�سً االنتخابية  احلملة  خالل  و�سهرت 

اأعيد انتخابه خم�ش مرات، لي�شبح 
ال�شناتور الأطول خدمة يف ولية ديالوير

ركز حملته على التعاطف وامل�شاحلة
 يف بلد اأ�شيب بانق�شامات �شيا�شية عميقة

معركته �الأوىل كانت �صد �لتاأتاأة,  
و�الأخرية من �أجل روح �أمريكا �صد تر�مب

وول �شرتيت جورنال: انتخابات مليئة باملفاجاآت ••وا�شنطن-وكاالت

اإذ  �سهدت االنتخابات االأمريكية ظواهر غريبة جعلتها مفعمة باملفاجاآت، 
بني  املتوقع  اأف�سل من  ترامب  واأداء  فو�سوياً  الربيد  الت�سويت عرب  كان 
االأقليات. والوا�سح اأن جمل�س ال�سيوخ �سيكون رقيباً على الرئي�س املنتخب 

جوز بايدن.
من  ولي�س  حزبه  داخ��ل  من  حتدياته  اأك��رب  بايدن  يواجه  اأن  املحتمل  من 
مناف�سيه  م��ن  �سغوطاً  �سيواجه  املن�سب،  توليه  ومب��ج��رد  اجلمهوريني. 
هاري�س  كماال  نائبه  وحتى  واري��ن  واإليزابيث  �ساندرز  ب��ريين  ال�سابقني- 
غولزو  ���س.  األ��ن  جورنال”  �سرتيت  “وول  �سحيفة  يف  الكاتبة  وو�سفت 
االنتخابات باأنها “غريبة”، لي�س لكونها االأكر اأهمية. وعلى رغم اأن االأمر 

مل ينتِه باملعنى احلقيقي، يلفت االنتباه بع�س املظاهر غري املتوقعة.
الفو�سى  اأوىل هذه اخل�سائ�س هي  اأن  واأ�سافت   .. �لت�صويت �لربيدي 
غري املقد�سة الناجمة عن الت�سويت بالربيد يف والية تلو االأخرى. ومعلوم 
اأن حاكم والية نيفادا �ستيف �سي�سوالك عقد يف نهاية يوليو )متوز( جل�سة 
ت�سريعية طارئة ملجل�س نواب الوالية التي �سارعت اإىل تبني قانون باإر�سال 

بانتخاب جون كوين�سي اأدامز، على رغم اأن اأندرو جاك�سون كان يحوز على 
عدد كبري من االأ�سوات ال�سعبية والناخبني الكبار. وحتولت هذه النتيجة 

و�سمة عار وو�سمت ال�سنوات االأربع من والية اأدامز بالعبث.
ا�ستعداد  م��ع  امل�سروقة”  “االنتخابات  ���س��ورة   2020 انتخابات  وتتخذ 
للطرف  االت��ه��ام  لتوجيه  النتيجة،  ع��ن  النظر  ب�سرف  اخلا�سر  اجل��ان��ب 
نواب  ت��ربز مطالب يف جمال�س  اأن  امل��رج��ح  م��ن  ب��اي��دن،  ف��از  واإذا  االآخ����ر. 
ال��والي��ات، واح��د بعد االآخ��ر، من اأج��ل اإزال��ة اأي��ة �سوائب لنتائج الت�سويت 

بالربيد وتالياً جعله القاعدة اجلديدة.
اأ�سرت  التي  واالتهامات،  الف�سائح  اأخ��رى.  مفاجاآت  هناك  كانت  اأن��ه  كما 
املر�سحني عام 2016، ال يبدو اأنها اأزعجت الناخبني يف 2020. وحملة 
التحقيقات  مكتب  بتحقيقات  ج��داً  ت�سررت  الرئا�سية  كلينتون  هيالري 
اإلكرتونية  يف طريقة تعاملها مع ر�سائل بريد  اآي”  “اأف بي  الفيديرايل 
كثرياً  الناخبون  يعباأ  امل��رة مل  للخارجية. هذه  وزي��رة  كانت  عندما  �سرية 

بطاقات االقرتاع بالربيد اإىل كل ناخب م�سجل يف الوالية. واأدى ذلك اإىل 
القانون اجلديد ين�س  اأن  االأ���س��وات. ومبا  نيفادا على فرز  ق��درة  ا�ستنفاد 
االنتخاب،  يوم  اأ�سبوع من  بعد  البطاقات  ا�ستالم  ولو مت  الفرز حتى  على 

فاإن هذا زاد من احتمال ح�سول خمالفات.
وجورجيا  اأري��زون��ا  والي���ات  يف  االق���رتاع  عمليات  م�سابهة  م�ساكل  و�سابت 
تزوير  م��ن  �سعيد  غ��ري  �سجل  لفيالدلفيا  )ح��ي��ث  وبن�سلفانيا  ومي�سيغن 
باتهامات  انتخابي  قا�ٍس  اإدان��ة  اإىل  املا�سي  مايو  يف  اأدى  مما  االنتخابات، 
الفرز يف  اإع��ادة  على  20 عاماً  وبعد  اآخ��ر،  الر�ساوى(. وعلى �سعيد  تلقي 

فلوريدا، فاإن هذه الوالية جنت هذه املرة.
حتى  1824-وال  املرير النتخابات  التناف�س  منذ  اأنه  اإىل  الكاتبة  ولفتت 
نزاهة االقرتاع  الفو�سى واالتهامات حول  ت�سدمثل هذه  2020- مل  يف 

يف اأكر من مكان.
و�صمة عار .. وكانت انتخابات 1824 انتقلت اإىل جمل�س النواب لتنتهي 

اأو  ب�����س��رك��ات �سينية  ب��اي��دن  ب��ع��الق��ة ع��ائ��ل��ة  اأو  ال��رئ��ي�����س  مب��ح��اول��ة ع���زل 
اأوكرانية.

�الأقليات.. وعلى رغم و�سف ترامب باأنه عن�سري يف تظاهرات ذات �سلة 
باأحداث عرقية يف اأنحاء البالد هذا ال�سيف، فاإنه جنح يف جتاوز ا�سطدامه 
12 يف  باالإقليات عام 2016. وزاد ناخبوه من ال�سود من 8 يف املئة اإىل 
ان  )اأي���ل���ول(،  �سبتمرب  يف  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ملعهد  ا�ستطالع  واأظ��ه��ر  امل��ئ��ة. 
الرئي�س يحوز على ن�سبة تاأييد تبلغ 21 يف املئة يف اأو�ساط ال�سود دون �سن 

ال45.
�له�صبانيك .. وارتفعت ن�سبة موؤيدي ترامب يف اأو�ساط الرجال من اأ�سل 
التيني )اله�سبانيك( من 32 يف املئة اإىل 36 يف املئة، ويف اأو�ساط الن�ساء 
الالتينيات من 25 يف املئة اإىل 28 يف املئة. لكن ن�سبة املقرتعني مل�سلحته 
يف اأو�ساط الرجال البي�س انخف�ست اإىل 58 يف املئة من 62 يف املئة قبل 

اأربعة اأعوام.
واأ�سافت اأن رئا�سة بايدن �ستواجه ق�سايا ملحة يتعني عليه التعامل معها. 
اإجراءات  واأي  االأول��وي��ة.  ك��ورون��ا  فريو�س  معاجلة  حتتل  احل��ال  وبطبيعة 

�ستتخذ ميكن اأن تزيد التحديات االقت�سادية.

�سهره جاريد كو�سرن زمام القيادة يف عملية ال�سالم، لكن مع انتخاب 
االأزم��ات، على و�سك  بها  التي تع�سف  الرية  املنطقة  اأ�سبحت  بايدن، 
ب�ساأن  اأكر �سرامة  اأمريكية  اأن ي�سهد مواقف  اآخر ميكن  حتول كبري 

حقوق االإن�سان و�سفقات االأ�سلحة.
“هذه  تقرير  يف  اخل��ارج��ي��ة  للعالقات  االأوروب����ي  املجل�س  معهد  وق��ال 
منطقة يتوقع اأن تعيد اإدارة بايدن تركيز ال�سيا�سة االأمريكية فيها على 
ق�سايا مثل اإيران واأن تدفع باجتاه احرتام احلقوق يف اأنحاء املنطقة«.

ال�ساملة  العمل  خطة  اإىل  العودة  ينوي  اأنه  اأو�سح  “بايدن  اأن  واأ�ساف 
امل�سرتكة )االتفاق مع طهران( اإذا عادت اإيران اأي�سا اإىل االمتثال الكامل، 

•• دبي-اأ ف ب

ب����ع����د ����س���ي���ا����س���ات دون������ال������د ت����رام����ب 
االن���دف���اع���ي���ة يف ال�������س���رق االأو�����س����ط، 
بايدن  ج���و  ي��ع��ت��م��د  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن 
تقليدية  اأكر  اأمريكية  ا�سرتاتيجية 
واأن ي�سعى اإىل جر اإيران اإىل طاولة 

االقليمي مرة جديدة، كما يرى  امل�سهد  ر�سم  ليعيد بذلك  املفاو�سات، 
حمللون. ووّلدت ا�سرتاتيجية ترامب يف املنطقة �سل�سلة من االأحداث 
باملخاطر  حمفوفة  حتركات  اإىل  دبلوما�سية  اجن���ازات  من  املت�سارعة، 
مبوارد  الغنية  املنطقة  يف  ال��ق��وى  م��وازي��ن  غ��ريت  فا�سلة،  وم���ب���ادرات 
 2015 عام  امل��ربم  النووي  االتفاق  ترامب من  ان�سحب  فقد  الطاقة. 
مع اإيران، واأمر باغتيال اجلرنال االإيراين النافذ قا�سم �سليماين، ونقل 
ال�سفارة االأمريكية يف ا�سرائيل اإىل القد�س، وقّل�س دور بالده الع�سكري 
ووجودها يف منطقة اعتقد اأّنها فقدت ا�سرتاتيجيتها التاريخية. وتوىل 

واأنه ينوي كذلك االنخراط دبلوما�سيا مع طهران ب�ساأن ق�سايا اأخرى«. 
اأدت عالقات ترامب ال�سخ�سية مع االأنظمة الغنية يف املنطقة اإىل اإطالق 
يد قادتها. وتتناق�س عالقات رجل االأعمال الوثيقة هذه، مع العالقة 
الفاترة التي ربطت بلدان ال�سرق االأو�سط ب�سلفه باراك اأوباما الذي اأثار 
باإبرامه االتفاق مع اإيران حول ملفها النووي خماوف عربية. اإىل جانب 
اإيران والعالقة مع قادة دول املنطقة، �سيتعني على بايدن التعامل مع 
�سل�سلة من الق�سايا املعقدة، من لعب دور حا�سم يف جهود اإنهاء احلرب 
�سد  التهديدات  ومواجهة  املت�ساعد  تركيا  نفوذ  احتواء  اإىل  ليبيا،  يف 
القوات االأمريكية يف العراق. ويرى حمللون اإن اإحدى اخلطوات االأوىل 

�ستكون اإعادة التوا�سل 
الفل�سطينيني  م�����ع 
اأغ�سبتهم  ال�����ذي�����ن 
ال�سفارة  ن��ق��ل  خ��ط��وة 
االأم�����ريك�����ي�����ة م�����ن تل 
القد�س  اإىل  اأب�����ي�����ب 
باملدينة  واالع�������رتاف 
االأوروب���ي  املجل�س  معهد  وبح�سب  الإ���س��رائ��ي��ل.  عا�سمة  عليها  امل��ت��ن��ازع 
والفل�سطينيني،  باإ�سرائيل  االأم��ر  يتعلق  “عندما  اخلارجية  للعالقات 
فاإن معظم احلكومات االأوروبية �ست�ستقبل اإدارة بايدن بارتياح �سديد«. 
اأف�سدته  “هناك اأمل يف اأن ي�سلح )بايدن( على االأقل اأكر ما  واأو�سح 
واإعادة  للفل�سطينيني  االأمريكية  امل�ساعدة  جتديد  مثل  ترامب،  حقبة 
فتح البعثة الفل�سطينية يف وا�سنطن، والعودة اإىل م�ساألة حل الدولتني 
التقليدي«. لكن مع ذلك “من غري املحتمل اأن تكون هناك عودة كاملة 

اإىل الو�سع ال�سابق«.

 بعد �صيا�صات دونالد تر�مب �الندفاعية 

ال�شرق الأو�شط على اأعتاب حتول جديد يف ح�شرة بايدن

جيل �سيدة البيت االبي�س اجلديدة
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املال والأعمال
انطالق الن�شخة الفرتا�شية من �شوق ال�شفر العاملي 

االأو�سط  ال�سرق  نوعها يف منطقة 
واأفريقيا، والتي تعمل حتت مظلة 
مدينة دبي الذكية، وجت�سد قيمة 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني  ال�����س��راك��ة 
االبتكار  ت�سجيع  بهدف  واخلا�س 
االأع�����م�����ال، ح���ي���ث تعترب  وري��������ادة 
االأعمال  ل����رواد  رئي�سياً  م�����س��دراً 
يف دب���ي. ومي��ك��ن ل��ل��زوار االطالع 
كما  اجل��دي��دة،  العمل  فر�س  على 
ميكنهم اال�سرتاك باأهم االأحداث 
التكنولوجيا،  ع��ل��ى  ت���رك���ز  ال���ت���ي 
وال�����دورات ول��ق��اءات وغ��ريه��ا من 

املعلومات املتطورة الهامة.
وتدعم “دبي للم�ساريع النا�سئة” 
الرامية  دب��ي  غرفة  ا�سرتاتيجية 
اإىل متكني رواد االأعمال وت�سجيع 
يف  الغرفة  اأطلقت  حيث  االبتكار، 
عام 2015، ا�سرتاتيجية االبتكار 
الهادفة اإىل متثيل ودعم وحماية 

م�سالح جمتمع االأعمال يف دبي.

•• دبي-الفجر: 

ك�سفت “دبي للم�ساريع النا�سئة”، 
اإح�������دى م�����ب�����ادرات غ���رف���ة جت����ارة 
لدعم  امل���ب���ت���ك���رة  دب�����ي  و����س���ن���اع���ة 
ري��ادة االأع��م��ال، عن زي��ادة يف عدد 
خالل   236% بن�سبة  اأع�سائها 
احلايل،  العام  من  االأول  الن�سف 
حيث اأدى التحول الرقمي املت�سارع 
خا�سة خالل االأو�ساع الراهنة اإىل 
دفع العديد من ال�سركات النا�سئة 
من  لال�ستفادة  وخارجها  دب��ي  يف 
ال��ف��ر���س ال��ن��ا���س��ئ��ة وال��ع��م��ل على 

ابتكار حلول اأعمال جديدة.
واأ�سارت “دبي للم�ساريع النا�سئة” 
 1،568 اع�سائها  ع��دد  بلوغ  اإىل 
من  االأول  الن�سف  خ��الل  ع�سواً 
 466 مع  مقارنًة   ،2020 العام 
ع�����س��واً خ���الل ن��ف�����س ال��ف��رتة من 
�سهري  منو  مبعدل  املا�سي،  العام 
اأكر  %13. كما وا�ستفاد  بن�سبة 
من 1،200 من رواد االأعمال من 
للم�ساريع  “دبي  ومبادرات  برامج 
النا�سئة” مع تنظيمها 23 فعالية 
اإجمايل  لي�سل  افرتا�سية،  وندوة 
اإىل  امل��ب��ادرة  امل�ستفيدين من  ع��دد 

نوعها  من  فريدة  اأعمال  مفاهيم 
ل�سد فجوات ال�سوق. 

على  قائاًل:”  ب��وع��م��ي��م  واأ����س���اف 
ال��ت��ح��دي��ات اجلديدة  ال��رغ��م م��ن 
وتف�سي  ان��ت�����س��ار  ف��ر���س��ه��ا  ال���ت���ي 
فريو�س كوفيد-19، اإال اأن الوباء 
النا�سئة  لل�سركات  قد خلق فر�ساً 
ب�سكل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  جم����ال  يف 
ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن فر�س  خ���ا����س، 
ال�����س��وق اجل��دي��دة ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
الربامج  خمتلف  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة 
“دبي  م����ن  وال����دع����م  وامل������ب������ادرات 

للم�ساريع النا�سئة«.«
واأك�����د م��دي��ر ع����ام غ��رف��ة دب����ي ان 
وال�سركات  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�����س��رك��ات 
ال�سغرية واملتو�سطة �سيكون لهما 
دور رئي�سي يف التعايف االقت�سادي 
كوفيد-19،  ب��ع��د  م��ا  م��رح��ل��ة  يف 
وتطوير �سناعات جديدة، م�سرياً 
امل�ساريع  قطاع  اأهمية  اإىل  كذلك 
االبتكار  ي��ق��ود  ك��م��ح��رك  النا�سئة 
ويدعم انتقال الدولة اإىل اقت�ساد 

رقمي.
ل���ل���م�������س���اري���ع  “دبي  وت�����ع�����ت�����رب 
الغرفة  اأطلقتها  التي  النا�سئة”، 
من  االأوىل   ،2016 العام  خ��الل 

منذ  8،200 م�ستفيداً  اأك��ر من 
اإطالق املبادرة يف العام 2016. 

االأع�������م�������ال  رواد  اأن  وي�������ذك�������ر 
اإجمايل  ربع  ي�سكلون  االإماراتيني 
ع�����دد امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م����ن م���ب���ادرة 
خالل  النا�سئة”  للم�ساريع  “دبي 
احلايل،  العام  من  االأول  الن�سف 
مع ا�ستعداد 30 من رواد االأعمال 
م�ساريعهم  الإط���الق  االإم��ارات��ي��ني 
وتخرجهم  م�ساركتهم  بعد  وذل��ك 
تطوير  “برنامج  م��ن  ال��ع��ام  ه���ذا 

مهارات ال�سباب املواطن«. 
املتغريات  م��ع  ال��ت��ك��ي��ف  اإط����ار  ويف 
انت�سار  ف��ر���س��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة 
كوفيد-19  ف����ريو�����س  وت��ف�����س��ي 
وامل�ساريع  االأع����م����ال  ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
للم�ساريع  “دبي  قامت  النا�سئة، 
النا�سئة” باإعادة �سياغة براجمها 
االحتياجات  لتلبي  وم��ب��ادرات��ه��ا 
النا�سئة  ل���ل�������س���رك���ات  امل����ت����ط����ورة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات 
يف دبي، لت�سمل تنظيم ور�س عمل 
حول  افرتا�سية  تدريبية  ودورات 
امل�سرفية  واخل����دم����ات  ال��ت��م��وي��ل 
وال���ت���و����س���ع خ����ارج����ي����اً واالب���ت���ك���ار 

الرقمي. 

العالية  االإم��ك��ان��ات  ذات  ال�سركات 
اإىل �سوق دبي.

واأ�سار �سعادة حمد بوعميم، مدير 
عام غرفة جتارة و�سناعة دبي ان 
االأداء اال�ستثنائي ل� “دبي للم�ساريع 
خالل ال�سنوات القليلة  النا�سئة” 
املا�سية يعك�س روح ريادة االأعمال 
القوية املوجودة يف دولة االإمارات، 
ف�����س��اًل ع���ن ال�����دور ال���ب���ارز الذي 
جلب  يف  النا�سئة  ال�سركات  تلعبه 

م����ن خ�������ارج دول�������ة االإم������������ارات يف 
ب��راجم��ه��ا ال��رئ��ي�����س��ي��ة. وي��ذك��ر اأن 
ع���دداً ك��ب��رياً م��ن االأع�����س��اء اجلدد 
النا�سئة”  ل��ل��م�����س��اري��ع  “دبي  يف 
ه���م م���ن ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة ذات 
االإمكانات العالية واملتخ�س�سة يف 
التكنولوجيا املالية، والتكنولوجيا 
والتجارة  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال�����س��ح��ي��ة، 
االإل�����ك�����رتون�����ي�����ة، واال�����س����ت����دام����ة، 

والرفاهية، و�سل�سلة التوريد. 

للم�ساريع  “دبي  واأو������س�����ح�����ت 
النا�سئة” اأنها على ال�سعيد العاملي 
تعاونت مع اأكر من 70 حا�سنة 
اأعمال يف بلدان حول العامل خالل 
اجلاري،  العام  من  االأول  الن�سف 
املتحدة  وال��والي��ات  الهند  لت�سمل 
املتحدة  وامل���م���ل���ك���ة  االأم����ري����ك����ي����ة 
وال�سني،  واأمل��ان��ي��ا  وامل��ج��ر  ورو�سيا 
اأكر  ا�ستقبالها  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
امل�ساركة  طلبات  م��ن   50% م��ن 

و�سهدت “دبي للم�ساريع النا�سئة” 
اهتماًما متزايًدا وم�ساركة  كذلك 
قيا�سية من قبل ال�سركات النا�سئة 
ال��ع��امل، خا�سة  اأن��ح��اء  يف خمتلف 
وال�سينية  ال��ه��ن��دي��ة  االأ����س���واق  يف 
جهودها  اإط����ار  ويف  واالأف��ري��ق��ي��ة. 
ل��ت��ل��ب��ي��ة ه�����ذا ال���ط���ل���ب امل���ت���زاي���د، 
النا�سئة”  للم�ساريع  “دبي  ن�سقت 
التمثيلية  امل��ك��ات��ب  م���ع  ج��ه��وده��ا 
اخل���ارج���ي���ة ل���غ���رف���ة دب�����ي جلذب 

�أكرث من 8,200 م�صتفيد منذ �إطالق �ملبادرة يف �لعام 2016

% منو يف عدد اأع�شاء دبي للم�شاريع النا�شئة خالل الن�شف الأول من 2020  236

ال�سياحة العاملية للتعايف من تبعات اأزمة كوفيد-19 والتي �سترتاوح ح�سب 
التقديرات ما بني ثالث اإىل خم�س �سنوات.

يف  ال�سفر  اب��ت��ك��ارات  “ت�سريع  ع��ن��وان  يحمل  ال��ذي  التقرير  �سيك�سف  كما 
مرحلة ما بعد كورونا” عن اأهمية االبتكار يف �سناعة ال�سفر كي تتمكن من 

مواجهة تبعات اجلائحة، التي كان لها تاأثري مدمر على هذه ال�سناعة.
بدوره �سريكز “املوؤمتر الدويل لال�ستثمار ال�سياحي” على موا�سيع بارزة 
ت�سمل اال�ستثمار والتمويل واإعادة بناء �سناعة ال�سفر وال�سياحة.. باالإ�سافة 
اإىل ذلك �سي�سهد احلدث انعقاد اجلل�سة الوزارية وذلك يوم االإثنني التا�سع 
اأبرز  العا�سر من نوفمرب جتمع  الثالثاء  يوم  اأخ��رى  من نوفمرب وجل�سة 

ال�سخ�سيات يف �سناعة ال�سفر مع جمموعة من اخلرباء وال�سيا�سيني.
و ينعقد برنامج ال�سياحة امل�سوؤولة على مدار يومني مع ثمان جل�سات ت�سم 

متحدثني بارزين من القطاعني العام واخلا�س.

واالأكادمييني  ال�سيا�سيني  كبار  املوؤمتر  جل�سات  ت�ست�سيف 
البارزين وخرباء ال�سحة وح�سد من اأبرز و�سائل االإعالم 
يت�سمنها  التي  والفعاليات  املوا�سيع  اأب���رز  وم��ن  العاملية 
ج����دول اأع���م���ال امل��ع��ر���س ل��ه��ذا االأ����س���ب���وع ج��ل�����س��ة توقعات 
اإنرتنا�سونال  التي تديرها يورومونيتور  العاملية  ال�سياحة 
ال�سياحة  وبرنامج  ال�سياحي  الدويل لال�ستثمار  املوؤمتر  و 
امل�سوؤولة ف�ساًل عن جل�سات خم�س�سة للحديث عن قطاع 
اأبرز  م��ن  الث��ن��ت��ني  التنفيذيني  الرئي�سني  م��ع  ال��ط��ريان 
و”جت  “رايانري”  التكلفة  منخف�س  ال��ط��ريان  �سركات 
العاملية  ال�سياحة  منظمة  زوراء  قمة  اىل  باالإ�سافة  بلو” 
العاملي  ال�سفر  و�سوق  وال�سياحة  لل�سفر  العاملي  واملجل�س 
االإم�����ارات  م��ن  ال�����س��ي��اح��ة  وزراء  جت��م��ع  رئي�سية  جل�سة  و 

••دبي - وام:

تنطلق اليوم الن�سخة االفرتا�سية من �سوق ال�سفر العاملي 
اأب���رز  ن��وف��م��رب اجل�����اري وجت��م��ع   11 ت�ستمر ح��ت��ى  ال��ت��ي 
من  وال�سياحة  ال�سفر  ق��ط��اع  يف  واملتخ�س�سني  اخل���رباء 
خالل  من  التجاريني  �سركائهم  مع  العامل  اأن��ح��اء  جميع 

التوا�سل االفرتا�سي.
املوا�سيع  اأب����رز  م��ن  جم��م��وع��ة  ال��ع��امل��ي  احل���دث  �سيناق�س 
الرئي�سية يف �سناعة ال�سفر وال�سياحة لعل اأبرزها اال�ستعداد 
ملرحلة التعايف عام 2021 كما �سيت�سمن موؤمتر “ترافيل 
“ االفرتا�سي وكذلك املوؤمتر الدويل لال�ستثمار  فورورد 

ال�سياحي.

والبحرين واإ�سرائيل.
ال�سفر  �سوق  ملعر�س  االأول  امل��دي��ر  بري�س  �ساميون  ق��ال  و 
اأ�سواأ  تواجه  وال�سياحة  ال�سفر  �سناعة  اأن  لندن  يف  العاملي 
الن�سخة  ت�سكل  ل��ذل��ك  االإط�����الق  ع��ل��ى  ت��اري��خ��ه��ا  اأزم����ة يف 
االفرتا�سية من معر�س �سوق ال�سفر العاملي من�سًة مهمة 
خمتلف  ب��ني  التوا�سل  واإع���ادة  التعايف  ملرحلة  للتخطيط 
االأطراف واإن�ساء عالقات جتارية جديدة وكذلك التعرف 
يف  ق��دم��اً  للم�سي  واال�سرتاتيجيات  اخلطط  اأف�سل  على 

املرحلة املقبلة.
الذي  اإن��رتن��ا���س��ون��ال  ي��وروم��ون��ي��ت��ور  تقرير  ان  اىل  لفت  و 
�سيتم ن�سره اليوم خالل اليوم االأول من احلدث �سيجيب 
ع���ن ال���ت�������س���اوؤالت ح����ول ال���ف���رتة ال���ت���ي حت��ت��اج��ه��ا �سناعة 

املناطق القت�شادية احلرة .. تطوير �شركات نا�شئة وتخريج رواد اأعمال من مقاعد الدرا�شة

تنظيم الت�شالت تبحث 39 فكرة مبتكرة يف ور�شة »باأفكاركم ن�شمم م�شتقبل دولة الإمارات«

يعمل بالتعاون مع جامعة �لدول �لعربية

تعيني الإماراتية الدكتورة �شفيقة العامري مبن�شب 
الأمني العام ملجل�ش ال�شباب العربي للتنمية املتكاملة 

االإعتماد  من  لتمكينهم  االإمكانيات 
واإن  اأع��م��ال��ه��م،  واب����راز  نف�سهم  ع��ل��ى 
قرار التعيني يلقي على عاتقي مهام 
اأك���رب ع��رب دع���م ال�����س��ب��اب يف خمتلف 
الطرق  وب���ح���ث  ال���ع���رب���ي���ة،  ال��������دول 
وال���و����س���ائ���ل ال���س��ت��ن��ه��ا���س ه��م��م��ه��م و 
اإبراز قدراتهم ومواهبهم، وتوجيهها 
خلدمة  وال�سحيح  املنا�سب  بال�سكل 
بلداننا العربية وامل�ساهمة يف حتقيق 
دولنا  ع��ل��ى  ي��ع��ود  مب��ا   ، ب��ه��ا  التنمية 
وامل��ن��ف��ع��ة ويحقق  ب��اخل��ري  ال��ع��رب��ي��ة 
ومواهب  ب��ق��درات  باالرتقاء  جهودنا 

ال�سباب العربي«.
واأ�سافت الدكتورة العامري:” اأتوجه 
اإىل قيادة دولة االمارات الر�سيدة و  بال�سكر والتقدير 
االحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اإىل 
مل��وؤ���س�����س��ة التنمية  ال���ع���ام، ال��رئ��ي�����س االأع���ل���ى  ال��ن�����س��ائ��ي 
والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية، 
والت�سجيع   ال��دع��م  على  اهلل  “ حفظها  االإم����ارات  “اأم 
املتوا�سل للمراأة االماراتية من اأجل حتقيق طموحاتها 
بكل جهد من  لتعمل  وامل��راك��ز  املنا�سب  اأع��ل��ى  ت��ويل  و 
ونه�سته،  ري��ادت��ه  حتقيق  و  وطنها  وتطوير  بناء  اأج��ل 
امل�ستدامة،  االقت�سادية  التنمية  م�سرية  يف  وامل�ساهمة 
االأمر الذي كان له دور كبري يف ت�سجيع املراأة االماراتية 
يف امل�ساهمة الفاعلة يف خمتلف املواقع واملنا�سب التي 

تتوالها خلدمة وطنها و ق�سايا ال�سباب العربي«.

اأثبتت العطالت  “دناتا لل�سفريات”  وح�سب   .1041
اإىل جزر املالديف اأنها االأكر �سعبية هذا ال�سيف لدى 
فيها،  واملقيمني  االإم����ارات  دول���ة  م��واط��ن��ي  امل�سافرين 
املتبقية  اأن هذا االجتاه �سي�ستمر طوال الفرتة  ويبدو 
لعطلة  امل�سبقة  احلجوزات  اأظهرت  كما  العام  هذا  من 
ال���ي���وم ال��وط��ن��ي وع���ط���الت ال�����س��ت��اء وغ���ريه���ا. وذك���رت 
اإمييلي جنكينز رئي�سة العطالت يف “دناتا لل�سفريات” 
قائمة  �سمن  مركزها  على  حافظت  املالديف  ج��زر  ان 
اأف�سل خم�س وجهات لق�ساء العطالت للم�سافرين من 

االإمارات ،متوقعًة اأن �سي�ستمر هذا االجتاه .

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلن جمل�س ال�سباب العربي للتنمية 
يعمل  ���س��ب��اب��ي  م��ن��رب  اأول  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
العربية  ال��دول  جامعة  مع  بالتعاون 
م��ن��ذ ع����ام 2003 ع����ن  ����س���دور ق���رار 
اب���وغ���ايل رئي�س  ال���دك���ت���ورة م�����س��رية 
ال�سيدة  ت��ع��ي��ني  ع���ن  ادارة  جم��ل�����س 
ع�سو  ال��ع��ام��ري  �سفيقة  ال���دك���ت���ورة 
جمل�س االإدارة مبن�سب االأمني العام 
ب��ال��ت��زك��ي��ة، م��ع��رب��اً ع��ن مت��ن��ي��ات��ه لها 
بالتوفيق وال�سداد يف مهمتها املوكلة 
اليها لتحقيق مزيد من االأداء املتميز 

والعمل املخل�س لدفع م�سرية املجل�س 
مبا يدعم وي�ساند ال�سباب العربي.

ورحبت الدكتورة �سفيقة العامري االأمني العام وع�سو 
ثقة  هذه  اأن  مو�سحًة  تعيينها،  بقرار  االدارة   جمل�س 
اأك��رب يف م�سرية عمل  ب��دور  القيام  اأج��ل  م��ن  بها  تعتز 
امل�سلحة  تقت�سيه  مب��ا  ب��اأع��م��ال��ه  االرت���ق���اء  و  املجل�س 

العامة .
وقالت الدكتورة �سفيقة العامري االأمني العام وع�سو 
للغاية  �سعيدة  اإن��ن��ي  املنا�سبة:”  بهذه  االدارة  جمل�س 
عملت  حيث  املجل�س،  ع��ام  اأم��ني  من�سب  يف  الختياري 
من  وال�����س��اب��ات  ال�سباب  وت�سجيع  دع���م   على  بال�سابق 
مواطني دولة االمارات عرب تبني مواهبهم وابداعاتهم 
وعر�س م�ساريعهم النا�سئة وال�سغرية و توفري خمتلف 

•• دبي -وام: 

مواطني  اأن  امل��ال��دي��ف  يف  الهجرة  دائ���رة  اأرق���ام  ك�سفت 
دولة االإم��ارات ج��اوؤوا يف املرتبة االأوىل من حيث اأكرب 
اأع��ادت املالديف ا�ستقبال  عدد من زوار اجل��زر منذ ان 

ال�سياح الدوليني يف يوليو 2020.
15 يوليو  ان��ه خ��الل ال��ف��رتة ب��ني  واو�سحت ال��دائ��رة 
اإماراتياً  و30 �سبتمرب 2020 اختار 2823 مواطناً 
جزر املالديف لق�ساء عطالتهم تالهم الرو�س 2540 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  م��واط��ن��و  ث���م   1798 ف���االأم���ريك���ان 

•• اأبوظبي-وام:

االقت�سادية  املناطق  م��ب��ادرة  تعد 
التقنية  بكليات  احلرة  واالإبداعية 
العليا بيئة حمفزة لريادة االأعمال 
لدى طالبها بعد اأن وفرت الدعم 
الالزم ملمار�سة ن�ساطهم االإبداعي 
نا�سئة  م�������س���اري���ع  اإىل  وحت���وي���ل���ه 

رائدة.
العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  وجن���ح���ت 
م��ن��ذ ب���دء م���ب���ادرة امل��ن��اط��ق احلرة 
اإطالق  واالإبداعية يف  االقت�سادية 
اأكر من 40 �سركة نا�سئة لكوكبة 
 13 وح�سلت  الكليات  طلبة  م��ن 
ممار�سة  رخ�سة  على  منها  �سركة 

االأعمال.
اإع���الن  وم���ع   2019 م��ار���س  ويف 
ال���ك���ل���ي���ات ع�����ن اإط���������الق امل�����ب�����ادرة 
ح����رة  م���ن���ط���ق���ة  اأول  وت����د�����س����ني 
بكليات  واإب����داع����ي����ة  اق���ت�������س���ادي���ة 
ل��ل��ط��الب يف دب���ي عملت  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
على ت�سخري جهودها لتوفري كافة 
الطلبة  لتحفيز  املمكنة  الو�سائل 
االإبداعية  اأن�سطتهم  على ممار�سة 
امل��ب��ادرة مب��ا ي�سهم يف  �سمن ه��ذه 
تخريج  يف  املتمثل  هدفها  حتقيق 

�سركات ورواد اأعمال.
عبداللطيف  الدكتور  �سعادة  واأك��د 
م��دي��ر جم��م��ع كليات  ال�����س��ام�����س��ي 
توؤمن  الكليات  اأن  العليا  التقنية 
ب��دوره��ا ال��ه��ام وال���رائ���د يف اإع���داد 

•• دبي- وام:

لتنظيم  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
ور�سة  ف��ع��ال��ي��ات  االت�������س���االت  ق���ط���اع 
الذهني االفرتا�سية بعنوان  الع�سف 
دولة  م�ستقبل  ن�����س��م��م  “باأفكاركم 
املقبلة”  ع��ام��اً  للخم�سني  االإم�����ارات 
لتخدم  م��ب��ت��ك��رة  ف��ك��رة   39 ب��ت��ق��دمي 
قطاعات التعليم وال�سحة واالقت�ساد 
والريا�سة  وال�سباب  الغذائي  واالأم��ن 

والثقافة وال�سياحة وريادة االأعمال.
عقدت  ال��ت��ي  ال��ور���س��ة  ه��ذه  وتن�سجم 
توجيهات  م����ع  ي���وم���ني  م�����دى  ع���ل���ى 
ق����ي����ادة دول������ة االإم����������ارات يف اإط�����الق 
عاماً  اخل��م�����س��ني  ت�����س��م��ي��م  م�������س���روع 
واإ�سراك  االإم������ارات  ل��دول��ة  ال��ق��ادم��ة 
اأف��راد املجتمع يف ر�سم م�ستقبل دولة 
ومكونات  حم����اور  وو���س��ع  االإم������ارات 
لالإمارات  ال�ساملة  التنموية  اخلطة 
�سمن  املقبلة  عاماً  اخلم�سني  خ��الل 
للخم�سني  اال����س���ت���ع���داد  ع����ام  اأج���ن���دة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ع��ن��ه  اأع���ل���ن  وال�����ذي 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 

وت���زوي���ده���م ب���������االأدوات ال���الزم���ة 
ل��ت��اأ���س��ي�����س ����س���رك���ات ن���ا����س���ئ���ة مبا 
من  ال�سحيح  امل�سار  على  ي�سعهم 
للم�ستقبل  االأمثل  اال�ستعداد  اأجل 
الهام  التاأكيد على دورهم  وكذلك 
االقت�سادية  التنمية  م�����س��رية  يف 

للدولة.
م���ن خالل  ال��ك��ل��ي��ات  اأن  واأو�����س����ح 
خ��ط��ت��ه��ا اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ت����درك 
امل����وارد  م��ن  امل�ستقبل  اح��ت��ي��اج��ات 
ال��ب�����س��ري��ة ال���ك���فء و���س��ع��ت يف هذا 
مهارات  من  متكينهم  اإىل  ال�سدد 
حيث  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال��ث��ورة 
يف  اأيقونة  اليوم  الكليات  اأ�سبحت 
تطبيق منوذج “التعليم الهجني” 
الذي قدمت من خالله ممار�سات 
جديدة يف اإعداد الطلبة عرب ربط 
بال�سهادات  ال��درا���س��ي��ة  ال���ربام���ج 
االح��رتاف��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ومت��ك��ني كل 
يتخرج  ب���اأن  بالكليات  يلتحق  م��ن 
ب�������س���ه���ادة اح���رتاف���ي���ة ع���امل���ي���ة من 
اإىل  باالإ�سافة  لها  املانحة  اجلهة 

�سهادة البكالوريو�س من الكليات.
باأن  فخره  ع��ن  ال�سام�سي  واأع���رب 
تكون الكليات اأول موؤ�س�سة تعليمية 
ب���ال���دول���ة ت��ع��ت��م��د ك��م��ن��ط��ق��ة حرة 
ورواد  �سركات  لتخريج  اقت�سادية 
اأعمال و�ستوا�سل امل�سي قدما نحو 
حتفيز ال�سباب على اال�ستفادة من 
م�سرية  يف  وامل�ساهمة  املبادرة  هذه 

التنمية امل�ستدامة للدولة.

اإىل  تهدف  التعليم  قطاع  يف  ملهمة 
الدولة  يف  التعليمية  العملية  تطوير 
ما يعك�س الوعي الكبري لدى املجتمع 
االإماراتي نحو اأهمية التعليم واأهمية 
اإىل  ي���وؤدي  ت��ط��وي��ره مب��ا  العمل على 
اإعداد جيل متعلم قادر على التعامل 
وت�سخريها  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث  م���ع 
يف خ��دم��ة ال��دول��ة واأه��داف��ه��ا وروؤاه���ا 
اأهم  امل�����س��ارك��ون  وب��ح��ث  امل�ستقبلية. 
ال��ع��م��ل عليها  ال���ت���ي مي��ك��ن  ال��ن��ق��اط 
هذه  تطبيق  ي�سمن  مب��ا  وت��ع��زي��زه��ا 
ت�سبح  واأن  الوقع  اأر���س  على  االأفكار 
التوجه  ت����دع����م  ن���اج���ح���ة  م�������س���اري���ع 
احل�ساري لدولة االإمارات وت�ساهم يف 
عاماً  للخم�سني  الدولة  روؤى  حتقيق 
ال��ق��ادم��ة م��ن خ���الل اال���س��ت��ف��ادة من 
االت�ساالت  ق��ط��اع  يف  الكبري  ال��ت��ق��دم 
وت���ق���ن���ي���ات امل����ع����ل����وم����ات وامل�������س���اري���ع 
امل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي وف��رت��ه��ا ال���دول���ة مثل 
وبا�سر  ال���رق���م���ي���ة  ال���ه���وي���ة  م����ب����ادرة 
الف�سائية  الدولة  وم�ساريع  اأعمالك 
الذكاء  على  املعتمدة  احللول  وتبني 

اال�سطناعي والبيانات ال�سخمة.

تنفيذ  و  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  وال���ب���ح���وث 
بقطاعات  ترتبط  تخرج  م�ساريع 
العمل واحتياجاتهم من التطوير 
واحللول للتحديات التي تواجههم 
ب�سوق  وعيهم  رف��ع  يف  �ساهم  مم��ا 
خلق  وبالتايل  واحتياجاته  العمل 
للتطوير  ق��اب��ل��ة  م��ب��ت��ك��رة  اأف����ك����ار 

والتحول اإىل م�ساريع م�ستقبلية.
اإىل  التقنية ت�سعى  اأن كليات  واأك��د 
مقاعد  على  وه��م  طالبها  متكني 
فر�سهم  ���س��ن��اع��ة  م���ن  ال���درا����س���ة 
ال���وظ���ي���ف���ي���ة ول���ي�������س ان���ت���ظ���اره���ا 

ن��ا���س��ئ��ة مب���ا مي��ك��ن ال��ك��ل��ي��ات من 
تخريج ال�سركات ورواد االأعمال.

الكليات بداأت جتني  اأن  اإىل  واأ�سار 
ثمار هذه املبادرة مع اإطالق اأكر 
لطلبة  ن��ا���س��ئ��ة  ����س���رك���ة   40 م����ن 
ال��ك��ل��ي��ات وذل���ك م��ن��ذ ت��د���س��ني اأول 
حرة  واإبداعية  اقت�سادية  منطقة 
امل��ب��ادرة عك�ست  اأن ه��ذه  .. م��وؤك��دا 
الرابع”  “اجليل  خ��ط��ة  رك���ائ���ز 
التوظيف”  ب��ع��د  “ما  ب�����س��ع��اره��ا 
الطلبة  مت��ك��ني  اع���ت���م���دت  وال���ت���ي 
االحرتافية  املهارات  م�ستوى  على 

يف  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ف��ر���س  ال�ست�سراف 
الدولة  يف  احليوية  القطاعات  كافة 
وحتليلها وو�سع اخلطط اال�ستباقية 
امل�ستويات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  امل����دى  ب��ع��ي��دة 
ن��وع��ي��ة خلدمة  اإجن��������ازات  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
م�����س��ال��ح ال���دول���ة ل��ي�����س��ارك��وا ب��ه��ا يف 
م�ستقبل  ل��ر���س��م  ال��رق��م��ي��ة  امل��ن�����س��ة 
11 فكرة  االإم��ارات. وقدم امل�ساركون 

يحمل �سعار “بيانات لل�سعادة وجودة 
املبدعني  م��ن  ك��ب��ري  وع����دد  احلياة” 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن م���ن اأف������راد امل��ج��ت��م��ع يف 
التي  واالأفكار  امل�ساريع  الثاين  يومها 
القوة  امل�����س��ارك��ون وج���وان���ب  ق��دم��ه��ا 
تطويرها  وك��ي��ف��ي��ة  ف��ي��ه��ا  وال�����س��ع��ف 
ل����ت����واك����ب ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال����دول����ة 
تهدف  وال��ت��ي  امل�ستقبل  ال�ست�سراف 

���س��ب��اب ال���وط���ن ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل وقد 
االقت�سادية  املناطق  اإط���الق  ج��اء 
لوثيقة  تنفيذا  احل��رة  واالإبداعية 
�ساحب  اأ���س��دره��ا  التي  اخلم�سني 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  يناير  يف  اهلل” 
ب��ن��ده��ا اخلام�س  ن�����س��ت يف  وال��ت��ي 
على حتويل اجلامعات اإىل مناطق 

اقت�سادية واإبداعية حرة.
ت�سريحات  يف   - ال�سام�سي  وق���ال 
اإن  لوكالة اأنباء االإمارات “وام” - 
بتجاوب  ف���خ���ورة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات 
الرائدة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  م��ع  طالبها 
من  االإب��داع��ي  ن�ساطهم  وممار�سة 
خالل تقدمي اأفكار وحلول مبتكرة 
يتم بلورتها يف املناطق االقت�سادية 
�سركات  اإىل  ودعم حتويلها  احلرة 

ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” واأخيه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.
ون��اق�����س��ت ال��ور���س��ة ال��ت��ي ���س��ارك فيها 
جم��م��وع��ة امل��ت��ن��اف�����س��ني يف ال������دورات 
الذي  االإم�����ارات  ل��ه��اك��اث��ون  ال�سابقة 

الإمارات اأكرب م�شدر لل�شياحة اإىل املالديف 
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املال والأعمال

برعاية رئي�ش الدولة .. اأديبك 2020 ينطلق افرتا�شيا اليوم مب�شاركة قادة قطاع الطاقة
اأديبك  ج��وائ��ز  ب��رن��ام��ج  اإىل  اإ���س��اف��ة  ل��ه  امل�ساحبة  والفنية  اال�سرتاتيجية 
فيما  اأع���وام  ع�سرة  منذ  االأوىل  للمرة  افرتا�سي  حفل  خ��الل  يقام  وال���ذي 
تقدم اأكر من 100 �سركة عرو�سا افرتا�سية ملا لديها من حلول مبتكرة 
التحول.  �سريع  الطاقة  لقطاع  امللحة  االحتياجات  لتلبية  ت�سميمها  جرى 
اال�سرتاتيجي  امل��وؤمت��ر  اأول��وي��ات  قائمة  راأ����س  على  الفهم  و  االب��ت��ك��ار  ي��اأت��ي 
واللذين  له  امل�ساحب  االفرتا�سي  الفني  واملوؤمتر   2020 اأديبك  لفعالية 
ي�سكالن اأ�سخم من�سة اإلكرتونية لتبادل املعارف يف القطاع ال �سيما واأنهما 
�سي�ست�سيفان اأكر من 700 متحدث ويزخران باأكر من 100 �ساعة من 
“ نخبة  اأديبك االفرتا�سي اال�سرتاتيجي  “ موؤمتر  القيم. ي�سم  املحتوى 
املوؤمتر  يتطرق  القطاع يف حني  وق��ادة  التنفيذيني  وال��روؤ���س��اء  ال���وزراء  من 
التطورات  اإىل  البرتول  مهند�سي  جمعية  تنظمه  الذي  الفني  االفرتا�سي 
 115 واحللول املتاحة لعمليات التنقيب واالإنتاج والنقل وذلك من خالل 

ذراع  ال�سناعي  لالإمناء  مرجان  ل�سركة  العام  املدير  توما�س  �سيبي�سن  قال 
“كوفيد-19”  اأزم��ة  اإن  االإماراتية  الفهيم  ملجموعة  التابعة  والغاز  النفط 
النفط  �سركات  العديد من  اأج��ربت  و  العامل  القطاعات حول  طالت جميع 
االأعمال..  الراهن ال�ستمرارية  اال�ستثنائي  الو�سع  مع  التكيف  على  والغاز 
م�سريا اإىل اأن العديد من الدرا�سات تتوقع منوا �سخما يف امل�ستقبل املنظور 
يف ظل تطوير مناذج اأعمال مرنة من �ساأنها �سمان القدرة على اال�ستمرارية 

وتخطي الظروف الطارئة الراهنة.
و ت�سهم احللول املبتكرة يف تطوير منتجات وخدمات متفوقة ال ت�ساهى من 
اأجل حتقيق القدر االأق�سى املمكن من االإنتاجية والقيمة عرب تطوير برامج 
التكلفة يف جماالت حمددة  وتقنيات جديدة لطرح حلول فعالة من حيث 
واأنظمة  املتجددة  الطاقة  وم�سادر  النفط  واإن��ت��اج  ا�ستك�ساف  قطاع  �سمن 

موثوقية املعامل و�سالمة االأ�سول.

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  حتت رعاية �ساحب 
الدويل  اأبوظبي  وموؤمتر  معر�س  فعاليات  اليوم  تنطلق  اهلل”..  “حفظه 
12 نوفمرب اجلاري  افرتا�سيا وت�ستمر حتى   ”2020 “اأديبك  للبرتول 

مب�ساركة وزراء وقادة وخرباء قطاع الطاقة حول العامل.
قطاع  يف  الفاعلة  للجهات  عاملي  ملتقى  اأ�سخم   2020“ “اأديبك  وي��ب��داأ 
حول  العاملية  واالأ�سواق  القرار  �سناع  متابعة  و�سط  فعالياته  والغاز  النفط 
العامل الأبرز التحليالت الدقيقة والروؤى املعمقة التي �سي�سهدها و تتطرق 

اإىل اآفاق تعايف القطاع يف مرحلة ما بعد “كوفيد-19«.
100 دول���ة يف برنامج  اأك���ر م��ن  اآالف خ��ب��ري م��ن   10 ي�����س��ارك ح���وايل  و 
فعالية اأديبك االفرتا�سية 2020 وي�سم املعر�س واملوؤمترات االفرتا�سية 

17 جماال وميكن متابعتها ب�سكل مبا�سر وعند الطلب عرب  جل�سة تغطي 
حماوره  خالل  من  االفرتا�سي  الفني  اأديبك  موؤمتر  يتناول  و  االإن��رتن��ت. 
ال�ستة جمموعة متنوعة من املوا�سيع املتعلقة بعمليات تكرير النفط اخلام 
ومعاجلة وتنقية الغاز الطبيعي اخلام والتي �ست�سهم بدورها يف تعزيز منو 

وتطور عمليات التكرير والعمليات البرتوكيماوية االعتيادية.
و يف اأعقاب مرا�سم افتتاح الفعالية التي جتري اليوم �ستقدم فعالية اأديبك 
واملو�سعة  اجلديدة  الن�سخة  �سمن  جوائز  ع�سر  اأي�سا   2020 االفرتا�سية 
من جوائز اأديبك والتي ت�سم اأربع فئات جديدة جلوائز هذا العام وخ�س�ست 
لتكرمي اجلهات االأف�سل �سمن فئتها يف قطاع النفط والغاز العاملي. و ي�سمل 
احلفل وللمرة االأوىل جوائز مثل جائزة اأف�سل اإجناز ملدى احلياة يف القطاع 
وجائزة اأف�سل �سركة نا�سئة يف القطاع وجائزة اأف�سل �سركة يف جمال التميز 
الت�سغيلي وجائزة اأف�سل مزود حللول التغري املناخي يف العام. و من جانبه 

جتاوبًا مع م�صروع حممد بن ر��صد

غرفة راأ�ش اخليمة واأمانة املجل�ش التنفيذي تنظمان ملتقى القت�شاد للخم�شني عامًا املقبلة
»اإمباور« تر�شي عقد بناء حمطة 
زعبيل بقيمة 164 مليون درهم

•• دبي -الفجر: 

اأك��رب مزّود  »اإم��ب��اور«  امل��رك��زي  التربيد  االإم���ارات الأنظمة  اأر���س��ت موؤ�س�سة 
خلدمات تربيد املناطق يف العامل، عقد بناء حمطة تربيد مبنطقة زعبيل 
اإجنازها  164 مليون درهم. وتاأتي الرت�سية ع�سية  بقيمة اجمالية بلغت 
اأعمال االأ�سا�سات يف املحطة التي يجري ت�سييدها يف اإطار خطتها لتقدمي 
واأخرى  قائمة  اال�ستخدامات  متعددة  �سخمة  عمرانية  مل�ساريع  خدماتها 
اإىل  املوؤ�س�سة  واأ�سارت  االإم��ارة.  قيد االإجن��از يف منطقة زعبيل احليوية يف 
اىل  �سي�سل  اجل��دي��دة  للمحطة  االجمالية  االإن��ت��اج��ي��ة  ال��ط��اق��ة  حجم  اأن 
50،000 طن تربيد فور االإنتهاء من بنائها، و�سيتم ربط حمطة زعبيل 
التي  االإنتاجية  الطاقة  لت�سل  العاملي  املايل  دبي  مركز  مبحطة  اجلديدة 
�ستخدم املنطقتني اإىل 112،000 طن تربيد. ومن املتوقع اجناز املرحلة 

االأوىل منها خالل الن�سف االأول من عام 2021. 
العقد  ه��ذا  “يعد  اإم��ب��اور:   ل�  التنفيذي  الرئي�س  �سعفار،  بن  اأحمد  وق��ال 
لبناء حمطة تربيد جديدة،  بتوقيعه  اإمباور  تقوم  �سهرين  الثاين خالل 
منطقة  يف  الرابعة  التربيد  حمطة  لت�سييد  عقود  جمموعة  اأر�ست  حيث 
األف طن تربيد.   50 اإىل  ت�سل  اإنتاجية  وبطاقة  بدبي،  التجاري  اخلليج 
عمالئنا  ق��اع��دة  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  عملياتنا  لتعزيز  دائ��ًم��ا  ن�سعى  حيث 

ويعزز  دب�����ي،  يف  ب�����س��رع��ة  امل���ت���زاي���دة 
التزامنا  زعبيل  يف  اجلديد  امل�سروع 
مناطق  ت���ربي���د  خ����دم����ات  ب���ت���ق���دمي 
لعمالئنا  عالية  ج��ودة  ذات  موثوقة 

يف املنطقة«
واأ�ساف: “نقوم بالتو�سع يف عملياتنا 
على  الرتكيز  م��ع  مت�سارعة  ب��وت��رية 
ت�سميم  اأن  حيث  احليوية،  املجاالت 
اأعلى  املحطة اجلديدة يراعي ويلبي 
وت�سميم  اإن�����س��اء  يف  العاملية  املعايري 
االأبنية  معايري  مراعاة  مع   املباين؛ 
والتطورات  امل�����س��ت��دام��ة،  اخل�����س��راء 
اإ�سافًة  ب��دب��ي،  احل��دي��ث��ة  ال��ع��م��ران��ي��ة 
وال�سكل  للمنطقة،  العام  املظهر  اإىل 

اخلارجي للمباين االأيقونية املوجودة يف منطقة زعبيل.« 
طورتها  ومبتكرة  ذكية  بتقنيات  زعبيل  منطقة  تربيد  حمطة  و�ستعمل 
اإمباور وكانت قد نالت عليها تقديرا عامليا ال�سيما تلك التقنيات املتعلقة 
هائل من  كم  توفري  ي�ساهم يف  )TES( مما  احل��راري��ة  الطاقة  بتخزين 
 TSE املعاجلة  املياه  تقنية  املوؤ�س�سة  ت�ستخدم  كما  الكهربائية،  الطاقة 
املياه  ا�ستهالك  تقليل  يف  ت�ساهم  والتي  للمحطة،  الت�سغيلية  العمليات  يف 
املوؤ�س�سة تطبيقات  ت�ستخدم  الطبيعية. كما  املوارد  العذبة، واحلفاظ على 
االأح��وال اجلوية، هذا غري ربط  تنبوؤات  بيانات  ال�سناعي وحتليل  الذكاء 
املحطة عند الت�سغيل مبركز التحكم الذكي الإمباور واملعروف بقدرته على 
واملربدات  واملحوالت  التربيد  باأبراج  املتعلقة  البيانات  مليونني من  قراءة 
املركز  يعمل  املتقدم حيث  �سكادا  نظام  با�ستخدام  املياه وغريها  واإم��دادات 
الدقيقة  من خالل �سبكة ذكية ذات كفاءة عالية ت�ساعده على اال�ستجابة 

وال�سريعة الأي طارئ يقع يف عمليات حمطات التربيد. 

وركز امللتقى على جذب اال�ستثمار 
املبا�سر ، حيث متت مناق�سة اأهم 
اال�ستثمار  ت��دع��م  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل 
االأجنبي مثل االتفاقيات حلماية 
اال���س��ت��ث��م��ارات، وعدم  وت�����س��ج��ي��ع 
وج�����ود ����س���رائ���ب م��ب��ا���س��رة على 
حملية  جهات  وتكليف  االأع��م��ال، 
اال�ستثمار،  ب��ت�����س��ج��ي��ع  م��ع��ن��ي��ة 

وتب�سيط اجراءات امل�ستثمر.

اأ�شواق الأ�شهم تفتتح 
تعامالتها الأ�شبوعية على 
مكا�شب ب� 4 مليارات درهم

•• اأبوظبي-وام:

���س��ي��ط��رت االإي���ج���اب���ي���ة ع��ل��ى حركة 
املحلية مع  امل���ال  اأ���س��واق  ت��ع��ام��الت 
االأ�سبوع  م���ن  االأول  ال���ي���وم  ب���داي���ة 
املاليني..  ودب��ي  اأبوظبي  �سوقي  يف 
الأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  رب��ح��ت  و 
4 مليارات  املتداولة نحو  ال�سركات 
درهم تقريبا يف ختام اجلل�سة. كان 
���س��وق دب��ي امل���ايل ق��د ب���داأ تعامالته 
الن�سف  ارتفاع حم��دود خالل  على 
االأول من عمر اجلل�سة لكن ارتفاع 
قطاعي  اأ�سهم  بع�س  �سعود  وت��رية 
زيادة  يف  اأ�سهمت  وال��ب��ن��وك  ال��ع��ق��ار 
ن�����س��ب��ة ال��ت��ح�����س��ن ب��ع��د ذل����ك. و مع 
اأغلق املوؤ�سر  ارتفاع وترية التح�سن 
العام ل�سوق دبي املايل عند م�ستوى 
2181 نقطة بزيادة ن�سبتها 1% 
ت��ق��ري��ب��ا م���ا مي��ه��د ل��ت��ج��اوز حاجز 
ج��دي��د خ����الل االأي������ام ال���ق���ادم وفق 
يف  اأم���ا  ال��ف��ن��ي..  التحليل  معطيات 
فقد  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق 
نقاط   4706 ع��ن��د  امل��وؤ���س��ر  اأق��ف��ل 
بانخفا�س طفيف مل تتجاوز ن�سبته 
اإعمار  ���س��ه��م  ك����ان  و   .  0.25%
العقارية املرتفع اإىل 2.66 درهم يف 
مقدمة االأ�سهم التي قادت الن�ساط 
ت�����داوالت ن�سطة  ال�����س��وق و���س��ط  يف 
درهم  مليون   44 قيمتها  جت��اوزت 
كما �سعد �سهم اعمار للتطوير اإىل 
العقارية  االحت����اد  و  دره���م   2.30
اإىل 26 فل�سا. وحقق �سهم بنك دبي 
االإ�سالمي مكا�سب جيدة يف م�ستهل 
االأ�سبوع بالغا م�ستوى 4.11 درهم 
عند  املغلق  �سهم تربيد  اإىل  اإ�سافة 

2.65 درهم.

•• راأ�س اخليمة –  الفجر

�سمن م�سروع ت�سميم اخلم�سني 
عاماً القادمة الذي اأطلقه �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه  جمل�س 
اأفراد املجتمع  اإ�سراك  اهلل بهدف 
م�����ن م����واط����ن����ني وم���ق���ي���م���ني يف 
االإمارات  دول��ة  م�ستقبل  ت�سميم 
اخليمة  راأ����س  غ��رف��ة  ا�ست�سافت 

امللتقى االفرتا�سي  
االقت�سادية 50 عاما املقبلة 

االفرتا�سي  امل��ل��ت��ق��ى  وت�����س��م��ن 
ال�سامل�ة  ال���ت���ن���م���وي���ة  اخل����ط����ة 
اخلم�سني  خ���الل  ل��الإم�����������������������������ارات 
عاماً التالية. وحر�ساً من حكومة 
راأ�س اخليمة على ا�ستقرار وتنوع 
الطويل،  امل���دى  ع��ل��ى  االق��ت�����س��اد 
الدولة  اقت�ساد  لو�سول  و�سعيها 
اإىل االقت�ساد االأ�سرع منوا عامليا، 
اخليمة  راأ����س  غ��رف��ة  ا�ست�سافت 
العامة  االأم����ان����ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
امللتقى  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ل��ل��م��ج��ل�����س 

“االقت�ساد  بعنوان  االف��رتا���س��ي 
وذل���ك  املقبلة”  ع���ام���اً   50 ل��ل��� 
مب�ساركة �سعادة عبداهلل اآل �سالح 
ل�سوؤون  االق��ت�����س��اد  وزارة  وك��ي��ل 
وال�سناعة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
وم�سوؤواًل  47 خبرياً  واأك��ر من 
ري��������ادة  خم���ت�������س���ا يف جم����������االت 
اال�سطناعي  وال���ذك���اء  االأع���م���ال 
املبتكرة.  احلكومية  واخل��دم��ات 
فعاليات  ����س���م���ن  ذل�����ك  وي�����اأت�����ي 
باإ�سراف  للخم�سني  اال���س��ت��ع��داد 
اال�ستعداد  ل��ع��ام  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
�سمو  ي��راأ���س��ه��ا  ال��ت��ي  للخم�سني 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

�سوؤون الرئا�سة.
مف�ساًل  تقريراً  امللتقى  وعر�س 
االقت�سادية  البيئة  حول م�ساري 
وال���������ن���������م���������وذج االق������ت�������������س������ادي 
والقطاعات، والذي �سمل مراحل 
فيها  مب��ا  ال��دول��ة  اقت�ساد  تطور 
القطاعات االقت�سادية اجلديدة، 
والتجارة  االأعمال  ريادة  وحتفيز 
اخل���ارج���ي���ة وجذب  وال�������س���راك���ات 

ت�سريع الثورة ال�سناعية الرابعة 
الرقمي،  االقت�ساد  نحو  للتحول 
واأه���م���ي���ة اال����س���ت���دام���ة ك���اإح���دى 

دعامات التناف�سية.
ومت ت�سليط ال�سوء يف املنتدى على 
ق��ط��اع��ات ج��دي��دة اأخ����رى ينبغي 
االهتمام،  ب��ج��ل  اإل��ي��ه��ا  ال��ت��وج��ه 
م��ن��ه��ا ال���ت���ج���ارة االإل���ك���رتون���ي���ة، 
والطاقة  اال�سطناعي،  وال��ذك��اء 

الفر�س  ون���اق�������س  اال����س���ت���ث���م���ار، 
لبناء  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وال���ت���ح���دي���ات 

اقت�ساد اإماراتي م�ستدام. 
كما ا�ستعر�س منو حجم اقت�ساد 
املا�سية،  ال��ع��ق��ود  خ���الل  ال��دول��ة 
ينبغي  التي  الكربى  والتوجهات 
ان��ت��ه��اج��ه��ا ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ري���ادة 
خالل  منوها  وا�ستمرار  ال��دول��ة 
اخل��م�����س��ني ع��ام��ا ال��ق��ادم��ة؛ مثل 

الروبوتية،  والتقنيات  املتجددة، 
والت�سريعات  امل��ب��ادرات  اإىل  الفتاً 
الدولة  ت���وج���ه���ات  ت���وائ���م  ال���ت���ي 
االقت�ساد  ل���دع���م  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
التكنولوجيا،  وحوكمة  الرقمي 
لبناء  م������ب������ادرات  وا�����س����ت����ح����داث 
���س��راك��ات ع��امل��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر حلول 
مركز  وت��ع��زي��ز  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية 

الدولة اال�سرتاتيجي. 

اأ�شتاذ يف جامعة اأبوظبي يح�شل على براءة اخرتاع اأمريكية عن نظام هجني لتوليد الطاقة
••اأبوظبي-الفجر: 

الطراب�سة،  اأن�����س  ال��دك��ت��ور  ح�سل 
الهند�سة  يف  امل���������س����ارك  االأ�����س����ت����اذ 
احلا�سوب  وه��ن��د���س��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
اأبوظبي،  الهند�سة يف جامعة  بكلية 
على براءة االخرتاع االأمريكية حتت 
-US20180372073A1  « رق��م 

نظام  ع�����ن   »995،760/15
ت����ول����ي����د ط�����اق�����ة ه����ج����ني وم����ع����دل 
ي���ع���ت���م���د ع���ل���ى ال�����ري�����اح وال���ط���اق���ة 
النظام  ميزج  حيث  الكهرو�سوئية، 
والطاقة  الرياح  طاقة  م�سادر  بني 
الكهرو�سوئية يف نظام واحد ليكون 
بدياًل لالأنظمة الهجينة التقليدية 

لهذين امل�سدرين من الطاقة. 
وي����ق����دم ال���ن���ظ���ام اجل�����دي�����د، ال����ذي 
جامعة  خم���ت���ربات  يف  اخ��ت��ب��اره  مت 
اأبوظبي، فكرة مميزة ورائدة يف دمج 
ال�سم�سية يف  الرياح والطاقة  طاقة 

نظام ذاتي واحد يعمل على حت�سني معدالت ح�ساد الطاقة 
النهار  خالل  الطاقة  اإنتاج  للنظام  ميكن  حيث  ال�سم�سية، 
�سغرية  �سحن  كمحطة  ا�ستخدامه  وميكن  الليل،  وف��رتة 
ال�سبكة.  خ��ارج  املت�سلة  واالأن�سطة  طيار  ب��دون  للطائرات 
اأنه  النظام هو  التي يوفرها  الفوائد  العديد من  ومن بني 
يقي اخلاليا ال�سم�سية من االإرتفاع العايل حلرارتها، االأمر 

الذي يحافظ على فعالياتها وكفاءتها. 
وي��ق��دم ال��ن��ظ��ام امل��ق��رتح جملة م��ن امل��م��ي��زات، مب��ا يف ذلك 
الكهر�سوئية  اخلاليا  دوران  ي�ساهم  كما  ال�سغري،  حجمه 
على  الغبار  تكون  من  يقلل  ما  منتظم،  ب�سكل  تربيدها  يف 
اخلاليا ال�سم�سية. كما يتميز النظام ب�سهولة تطبيقه، كما 
اأنه يعمل عند معدالت �سرعة رياح منخف�سة، ما ي�سهم يف 

رفع م�ستويات توليد الطاقة. 

“بداية  الطراب�سة:  اأن�����س  ال��دك��ت��ور  ق��ال  ال�����س��دد،  ه��ذا  ويف 
جلامعة  وام��ت��ن��اين  �سكري  خال�س  ع��ن  اأع���رب  اأن  ي�سعدين 
واالأدوات  للموارد  وتوفريها  املتوا�سل  دعمها  على  اأبوظبي 
مدى  على  املتميزة  البحثية  مرافقها  خ��الل  من  ال��الزم��ة 
االأربعة  االأع����وام  خ��الل  امل�س������روع  ل��ه��ذا  تطوي����ري  ف��رتة 

املا�سية. 
واأنا اأعتز بح�سويل على هذا التكرمي العاملي الهام، واأتطلع 
االإمارات  دول��ة  اإث��راء جهود  ي�ساهم اخرتاعي يف  الأن  قدماً 
العربية املتحدة احلثيثة يف قطاع الطاقة املتجددة وتقدمي 

حلول مبتكرة تعود بالنفع على املجتمع ككل.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور ح��م��دي ال�����س��ي��ب��اين، عميد كلية 
باالإجنازات  ج���داً  “�سعداء  اأب��وظ��ب��ي:  جامعة  يف  الهند�سة 
املتميزة التي يحققها اأع�ساء الكوادر التدري�سية يف جامعة 

باخرتاع  فخورون  ونحن  اأبوظبي، 
اأن�����������س، م��ت��ط��ل��ع��ني اإىل  ال����دك����ت����ور 
حت��ق��ي��ق��ه ن���ق���الت ن��وع��ي��ة ه���ام���ة يف 
قطاع البيئة والطاقة يف االإمارات. 
بجامعة  الهند�سة  كلية  يف  ون��ح��ن 
بيئة  ببناء  التزامنا  جندد  اأبوظبي 
موؤثرين  رواداً  حتت�سن  اأك��ادمي��ي��ة 
وم��ب��ت��ك��ري��ن ي��ق��دم��ون اأم��ث��ل��ة حية 
موا�سلة  يف  وي�����س��اه��م��ون  لطلبتنا 
تخريج  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ة  م��ه��م��ت��ن��ا 
قدماً  مي�سي  ومتميز  متعلم  جيل 
البارزة يف  القيادية  املنا�سب  بتويل 

امل�ستقبل.« 
اأن�����س ال��ط��راب�����س��ة حا�سل  ال��دك��ت��ور 
على بكالوريو�س العلوم وماج�ستري 
الكهربائية  ال��ه��ن��د���س��ة  يف  ال��ع��ل��وم 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  جامعة  م��ن 
كما  الها�سمية،  االأردن��ي��ة  اململكة  يف 
ح�����س��ل ع��ل��ى درج�����ة ال���دك���ت���وراه يف 
الهند�سة الكهربائية واأجهزة اأ�سباه 

املو�سالت من جامعة �ستوتغارت االأملانية عام 2007. 
وهو ع�سو اأول يف معهد مهند�سي الكهرباء واالإلكرتونيات 
ويعمل حالياً كاأ�ستاذ م�سارك يف جامعة اأبوظبي، وتت�سمن 
اأن�سطته البحثية االأجهزة االإلكرتونية واملركبات الكهربائية 

والطاقة املتجددة. 
ون�سر الطراب�سة اأكر من 40 مقااًل كما ح�سل على العديد 
من اجلوائز والتكرميات املرموقة مبا يف ذلك تعيينه ع�سواً 
وح�سوله  واالإلكرتونيات  الكهرباء  مهند�سي  معهد  يف  اأول 

على منحة اجلامعة الها�سمية..
م�سابقات  االأول يف خم�س  املركز  على  اإىل ح�سوله  اإ�سافة   
وم�سابقة  االإم��ارات  االبتكار يف  اأ�سبوع  ذلك  اإقليمية مبا يف 
اأجيال امل�ستقبل وجوائز ال�سرق االأو�سط للكهرباء وم�سابقة 

“بالعلوم نفكر«.
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انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/6336 
املنذر:بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود

املنذر اليهم:1- الزينب للتجارة �س.ذم.م 2- �ساجناي بونواين برمي بونواين 3- فينيتا بونواين 4- يا�سوانت 
ج�سواين - جمهويل حمل االقامة

اليهم  املنذر  وق��ام  م�سرفية  ت�سهيالت  على  املنذر  البنك  من  حت�سلت  قد  االوىل  اليها  املنذر  كانت  ملا   -1
ال�ستهيالت  التزاماتها مبوجب  كافة  �سداد  اليها االوىل يف  املنذر  ال�سركة  بكفالة  الرابع  الثاين وحتى  من 
امل�سرفية التي حت�سلت عليها من البنك املنذر مبوجب �سند الكفالة املوقع من املنذر اليهم من الثاين وحتى 
الرابع. 2- بتاريخ:2017/10/31 ونتيجة لعدم التزام ال�سركة املنذر اليها االوىل ب�سداد الت�سهيالت امل�سرفية 
التي حت�سلت عليها من البنك املنذر فقد مت ابرام اتفاقية اعادة جدولة مبوجبها تعهدت والتزمت ال�سركة 
املنذر اليها االوىل ب�سداد املديونية املرت�سدة بذمتها والنا�سئة عن الت�سهيالت امل�سرفية التي حت�سلت عليها 
االتفاق عليه  تلتزم مبا مت  انها  اال  الرابع  الثاين وحتى  اليهم من  املنذر  بكفالة و�سمان  املنذر  البنك  من 
حت�سلت  التي  امل�سرفية  الت�سهيالت  مبوجب  بذمتها  املرت�سدة  املديونية  و�سداد  اجلدولة  اع��ادة  باتفاقية 
عليها من البنك طالب االمر.3- وملا كان املنذر قد وجه اىل املنذر اليهم بتاريخ:21 �سبتمرب 2020 اخطار 
واربعمائة  الفا  وثمانون  وخم�سمائة  ماليني  خم�سة  دره��م   )5.580.419( مببلغ  بالوفاء  وتكليف  مطالبة 
وت�سعة ع�سر درهما املديونية امل�ستحقة مع ا�ستمرار الفوائد االتفاقية امل�ستحقة حتى متام ال�سداد.5- وملا 
كان املنذر اليهم ملزمني بالت�سامن مع �سركة الزينب للتجارة �س.ذ.م.م باعتبارهم كفالء �سخ�سني ل�سداد 
املديونية امل�ستحقة اىل املنذر.4- وملا كان املنذر قد حاول اعالن املنذر اليهم باالنذار املذكور بوا�سطة كاتب 
العدل لكم بتاريخ:21 �سبتمرب 2020 ولكن مل يتمكن املكلف باالعالن من حماكم دبي املوقرة من ابالغكم 
باالنذار ح�سبما جاء يف افادته.5-وملا كانت حمكمة دبي قد فو�ست املنذر لتوجيه االنذار عن طريق ن�سره يف 
ال�سحيفه.6- لذلك يعترب هذا االنذار مبثابة مطالبة نهائية للمنذر اليهم وتكليفهم بالوفاء وال�سداد ملبلغ 
وقدره )5.580.419( درهم خم�سة ماليني وخم�سمائة وثمانون الفا واربعمائة وت�سعة ع�سر درهما - وهي 
املديونية املرت�سدة بذمتهم ل�سالح البنك املنذر والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد 
وذلك يف خالل مهلة 7 ايام من تاريخ ن�سر هذا االنذار واال لن يكون لدى املنذر اي خيار اخر �سوى اتخاذ 
القانونية  الفوائد  امل�ستحقة مع  املديونية  اليكم ال�سرتداد  الرجوع  القانونية �سدكم ومن دون  االج��راءات 
املرتتبة عليها ، ميكن للمنذر اليهم التوا�سل مع املنذر على العنوان التايل:مكتب احمد رم�سان وحليمة 

�لكاتب �لعدلاملرزوقي حمامون وم�ست�سارون قانونيون

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر: 

اأجرتها  م�����س��رتك��ة  درا����س���ة  ت��وق��ع��ت 
 Visa و����س���رك���ة  دب����ي  اق��ت�����س��ادي��ة 
العاملية الرائدة يف جمال تكنولوجيا 
ال��رق��م��ي��ة حت���ت عنوان  امل���دف���وع���ات 
“م�سهد التجارة االإلكرتونية يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة 2020”، 
اأن ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول�����ة 
من  متميزة  م�ستويات  على  مقبٌل 
الفرتة  خ�����الل  امل���ت���وا����س���ل  ال���ن���م���و 
املتزايد  االإق��ب��ال  مع  تزامناً  املقبلة، 
الدفع  خيارات  على  امل�ستهلكني  بني 
االإلكرتونية، واإدراك التجار ل�سرورة 
تعزيز ح�سورهم االإلكرتوين خالل 

جائحة فريو�س كورونا. 
ال�سوق  ن�����س��اط  ال��ت��ق��ري��ر  وي���ت���ن���اول 
املا�سية،  �سهراً  ع�سر  االث��ن��ي  خ��الل 
�سببتها  ال��ت��ي  ال��ت��داع��ي��ات  وخ��ا���س��ة 
م�سلطاً  “كوفيد-19”،  ج��ائ��ح��ة 
ال�سوء على اأبرز التوجهات والروؤى 
 Visa امل�ستقاة من بيانات معامالت
امل�ستهلكني،  اإن��ف��اق  وم��واق��ع  وكيفية 
والفر�س  ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  اإ���س��اف��ة 

اجلديدة التي جنمت عن االأزمة.
ف���ف���ي اأع����ق����اب جت���رب���ة ال���ك���ث���ري من 
مل�ستويات  وال����ت����ج����ار  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني 
الراحة املتميزة التي توفرها التجارة 
خالل  االأوىل  ل��ل��م��رة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
اإىل  فرتة االإغ��الق، ت�سري التوقعات 

يف  �ساهمت  اجل��ائ��ح��ة  لكن  بالفعل، 
والتحول  ال��ت��غ��ي��ري  وت����رية  ت�����س��ري��ع 
امل��ن��ظ��وم��ة، ح��ي��ث مل�سنا  ن��ح��و ه����ذه 
امل�ستهلكني  م���ن  م���ت���زاي���داً  اإق����ب����ااًل 
التجارة  من�سات  عرب  الت�سوق  على 
املدفوعات  ومنظومة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
الالتالم�سية خالل فرتة االإغالق. 
ت�سهم  اأن  ال�سلوكيات  لهذه  ونتوقع 
�ست�ستمر  ج��دي��دة  ع����ادات  اإر����س���اء  يف 
وذلك  اجلائحة،  انح�سار  بعد  حتى 
يف �سوء اإقبال املزيد من امل�ستهلكني 
االأمان  مبزايا  التمتع  على  والتجار 
الوا�سعة  واخل�����ي�����ارات  وال�����س��ه��ول��ة 
االإلكرتونية.  التجارة  توفرها  التي 
االأ����س���ب���اب حت���دي���داً، تتوفر  ول���ه���ذه 
اأم������ام ال�������س���رك���ات ال���ت���ي ت��ت��ك��ي��ف مع 
ه���ذا ال���واق���ع ال��ع��امل��ي اجل���دي���د عرب 
وتبني  االإلكرتوين  ح�سورها  تعزيز 
متميزة  فر�س  الرقمية،  املدفوعات 
للتعايف واالزدهار والنمو . وب�سرف 
يتعني  اأع��م��ال��ه��م،  حجم  ع��ن  النظر 
اأو�سع  بنطاق  التفكري  التجار  على 
ال����واق����ع اجلديد  ال��ت��ك��ي��ف م���ع  م���ن 
ا�سرتاتيجيتهم  ع���ل���ى  وال���رتك���ي���ز 
متو�سطة وطويلة املدى. وي�سعدنا يف 
هذا املجال التعاون مع دائرة التنمية 
االق��ت�����س��ادي��ة يف دب���ي الإط����الق هذه 
وت�سوراتنا  روؤيتنا  مل�ساركة  الدرا�سة 
وم�����س��اع��دة ال�����س��رك��ات ع��ل��ى اإط���الق 

وتبني خطط جديدة ومبتكرة«.
جتارب  لنقل  يكون  اأن  املتوقع  وم��ن 
من�سات  اإىل  ال��ف��ع��ل��ي��ة  ال���ت�������س���وق 
بالغ  اأم������راً  ال���ت���ج���ارة االإل���ك���رتون���ي���ة 
االأه���م���ي���ة  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن�سب 
حتول امل�ستهلكني نحو الت�سوق عرب 
منتج  جت��رب��ة  فاإمكانية  االإن���رتن���ت. 
يف  للت�سوق  رئي�سياً  �سبباً  تعترب  م��ا 

احلايل  الع�سر  لكن  الفعلي،  املتجر 
التي  االأدوات  م���ن  ال���ع���دي���د  ي���وف���ر 
جتربة  اإت��اح��ة  يف  امل�ساهمة  ميكنها 
املنتج افرتا�سياً. فا�ستخدام تقنيات 
الواقع املعزز من �ساأنه اإثراء جتربة 
م��ن خالل  االإن��رتن��ت  ع��رب  الت�سوق 
منح امل�ستهلكني ت�سوراً اأكر واقعية 
ب�سرائها  ي��رغ��ب��ون  ال��ت��ي  للمنتجات 
مب���ن���ت���ه���ى ال������راح������ة واالأم������������ان من 

منازلهم.
ومي�����ث�����ل ت�����وف�����ري جت���������ارب ال����دف����ع 
ال�����س��ل�����س��ة ع���ام���اًل ح��ا���س��م��اً يف جناح 
ك�سفت  فقد  االإل��ك��رتون��ي��ة.  التجارة 
يف   Visa اأج��رت��ه  ا�ستطالع  نتائج 
ن�سف  م���ن  اأك����ر  اأن    2020 ع���ام 
امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني يف دول�������ة االإم����������ارات 
)58%( قد تخلوا عن عربة الت�سوق 
عملية  ت��اأخ��ر  ب�سبب  االإل��ك��رتون��ي��ة 
دور  ياأتي  وهنا  ف�سلها،  اأو  امل�سادقة 
احللول املبتكرة مثل “انقر للدفع” 
Visa للم�ساعدة يف احلد من  من 
اإىل  اأ���س��ف  ال�سلبية.  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه 
االإلكرتونية  املدفوعات  اعتماد  ذلك 
الدفع  عن  والتخلي  رئي�سي  كخيار 
امل�ساهمة  ���س��اأن��ه  م��ن  اال���س��ت��الم  عند 
التكاليف واالإج���راءات  يف احل��د من 
يتعر�س  قد  التي  واملخاطر  املعقدة 

لها التجار عرب االإنرتنت.
وتبقى م�ساألة تعزيز ثقة امل�ستهلكني 
واحلفاظ  االإن��رتن��ت  ع��رب  بالت�سوق 
عليها مبثابة جهد متوا�سل ل�سركات 
فاالحتفاظ  االإل��ك��رتون��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة 
بالعمالء الذين بداأوا حديثاً يف تبني 
خيارات الت�سوق عرب االإنرتنت حتى 
مع اإعادة فتح املتاجر يتطلب تعزيز 
املوثوقية والطماأنينة. ولهذا، تعمل 
االقت�سادية  التنمية  ودائرة   Visa

حتول متوا�سل نحو خيارات التجارة 
يف  الطويل  امل��دى  على  االإلكرتونية 
�سوء الثقة املتنامية التي حتظى بها 
امل�ستهلكني  بني  الرقمية  املدفوعات 
ال�����س��رق االأو����س���ط و�سمال  اأن��ح��اء  يف 

اأفريقيا.
اآمناً”  “ابق  ا�ستطالع  لنتائج  وفقاً 
بال�سراكة مع   Visa اأج��رت��ه  ال��ذي 
اقت�سادية دبي و�سرطة دبي  يف يونيو 
امل�ستهلكني  من   %49 قال   ،2020
اإنهم  امل�����س��ارك��ني يف دول���ة االإم�����ارات 
الت�سوق  على  اإق��ب��ااًل  اأك��ر  اأ�سبحوا 
اجلائحة،  ن��ت��ي��ج��ة  االإن����رتن����ت  ع���رب 
 )%61( 5 ك��ل  3 م��ن  اأ���س��ب��ح  حيث 
م�سرتيات  ل��ق��اء  ال���دف���ع  ي��ف�����س��ل��ون 
با�ستخدام  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
البطاقات اأو املحافظ الرقمية بداًل 
اال�ستالم.  عند  النقدي  ال��دف��ع  م��ن 
م�ستويات  يف  املتزايدة  الثقة  وكانت 
االأم������ان وال�����س��رع��ة وال����راح����ة التي 
توفرها املدفوعات الالتالم�سية من 
اأبرز العوامل وراء تف�سيلهم املتزايد 

للمدفوعات عرب االإنرتنت.
البنية  �ساهمت  ذل���ك،  على  وع���الوة 
املتطورة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ودعم  امل�سرفية،  احل�سابات  وانت�سار 
واالعتماد  ال���رق���م���ي���ة،  امل���دف���وع���ات 
التجارة  م��ن�����س��ات  ع���ل���ى  امل����ت����زاي����د 
التجزئة  جت����ار  ب���ني  االإل���ك���رتون���ي���ة 
الداعمة  احل��ك��وم��ي��ة  وال�����س��ي��ا���س��ات 
لالبتكار واأن�سطة ريادة االأعمال، يف 
دفع عجلة منو التجارة االإلكرتونية 
يف دول����ة االإم�������ارات. وك����ان الإط���الق 
عدة مبادرات منها “م�سرع �سندوق 
الذي  لالبتكار”  را���س��د  ب��ن  حممد 
يف  االأث���ر  بالغ  املالية  وزارة  اأطلقته 

النهو�س بهذا القطاع.

ون���ت���ي���ج���ة ل���ل���ت���ح���ول ن���ح���و ال���دف���ع 
للتجارة  ي��ت��وق��ع  االإن�����رتن�����ت،  ع���رب 
االإلكرتونية اأن ت�ستحوذ على ح�سة 
معامالت  قيمة  اإج��م��ايل  م��ن  اأك���رب 
الدفع با�ستخدام البطاقات يف دولة 
االإمارات خالل العام 2020. وعند 
مقارنة املوؤ�سرات احلالية بالقراءات 
نالحظ  ل���ل���ج���ائ���ح���ة؛  ال�������س���اب���ق���ة 
 19،7% ب����ني  ي�������رتاوح  ارت����ف����اع����اً 
معامالت  ح���ج���م  يف  و21،9%  
ع��رب من�سات  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��دف��ع 
االأرقام  االإلكرتونية. وهذه  التجارة 
يتوقع  ح��ي��ث  ل���الرت���ف���اع،  م��رج��ح��ة 
اأن  االإلكرتونية  التجارة  ملدفوعات 
تقف وراء نحو 28،2% من اإجمايل 
با�ستخدام  ال��دف��ع  م��ع��ام��الت  قيمة 
البطاقات يف دولة االإمارات. وُتظهر 
دائرة  بني  امل�سرتكة  الدرا�سة  نتائج 
و�سركة  دبي  االقت�سادية يف  التنمية 
اأن امل�ستهلكني يف الدولة ما   Visa
با�ستخدام  ال��دف��ع  يف�سلون  زال����وا 
بطاقات االئتمان )حوايل 35% من 
املعامالت(، يف حني ارتفعت معدالت 
للت�سوق  اخل�سم  بطاقات  ا�ستخدام 
ع��رب االإن��رتن��ت ب��اأك��ر م��ن 7% بني 
عامي  2018 و2020، ما يعك�س 
ال��ث��ق��ة امل��ت��ن��ام��ي��ة مب��ع��ام��الت الدفع 

االإلكرتونية والن�سوج يف ال�سوق.
ال��ب��ط��اق��ات مبزايا  ت��ع��زي��ز  و���س��اه��م 
الرتميز وحلول “انقر للدفع” من 
على  امل�ستهلكني  بت�سجيع   Visa
اإىل  اإ�سافة  ال�����س��راء،  عمليات  ت��ك��رار 
عرب  الت�سوق  و�سهولة  وترية  ارتفاع 
االإن���رتن���ت، وب��ال��ت��ايل من��و معدالت 
ا�ستخدام بطاقات االئتمان واخل�سم 

كو�سيلة للدفع.
مدير  القمزي،  �سامي  �سعادة  وق��ال 

النمو  “اإن  دب�����ي:  اق��ت�����س��ادي��ة  ع����ام 
املتوا�سل يف التحول نحو املدفوعات 
يعّد  ال  االإم�����ارات  دول���ة  يف  الرقمية 
ف��ق��ط جم���رد م��ق��ي��ا���س ودل���ي���ل قوي 
على كفاءة البنية التحتية وجاهزية 
ولكنه  الدولة،  التنظيمي يف  االإط��ار 
اأي�ساً موؤ�سر على الثقة املتزايدة بني 
وال�سركات  واملتعاملني  امل�ستهلكني 
على حد �سواء. لقد اأولت اقت�سادية 
باملدفوعات  ك���ب���رياً  اه��ت��م��ام��اً  دب����ي 
عامل  كونها  من  انطالقاً  الرقمية 
ممار�سة  ل��ت�����س��ه��ي��ل  رئ��ي�����س��ي  مت��ك��ني 
االأعمال والتحول الذكي، الذي من 
�ساأنه اأن ي�سع دبي يف مرتبة متقدمة 
لالأعمال  وت��ن��اف�����س��ي  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز 
م���ق���ارن���ة ب���غ���ريه���ا م����ن امل������دن حول 
العامل. كما ن�سع اليوم ن�سب اأعيننا 
تقدمي حلول رقمية مبتكرة ملختلف 
ال�سركات  ي�سمل  مبا  املجتمع  فئات 
ورج���ال االأع��م��ال وامل��ت��ع��ام��ل��ني، وقد 
روؤى  لنا  وّف��رت جائحة كوفيد-19 
متطلباتهم  ح����ول  ق��ّي��م��ة  واأف����ك����ار 
املتغرية. اإن املدفوعات غري النقدية 
عام  ب�سكل  االإل��ك��رتون��ي��ة  وال��ت��ج��ارة 
ت��خ��ط��و خ����ط����وات اأ�����س����رع مم����ا كان 
هذا  ترجمة  اإىل  ونتطلع  م��ت��وق��ع��اً، 
فر�سة  اإىل  امل�����س��ب��وق  غ���ري  ال��ن��م��و 
ال�سركات من  واأحجام  اأنواع  ملختلف 
وتواجدهم  ح�سورهم  تطوير  اأج��ل 
�ست�سهم  االإل��ك��رتوين.  الف�ساء  عرب 
“م�سهد  لدرا�سة  الرئي�سية  النتائج 
ال����ت����ج����ارة االإل����ك����رتون����ي����ة يف دول����ة 
 ”2020 االإم��ارات العربية املتحدة 
يف تقدمي دعم ا�سرتاتيجي ملبادراتنا 
امل�ستقبلية الرامية اإىل تعزيز �سعادة 
املتعاملني عرب حلول املعامالت غري 

النقدية والالتالم�سية املبتكرة«.

املعامالت  ب��ي��ان��ات  الأح���دث  ا���س��ت��ن��اداً 
درا�سة  قارنت   ،Visa وفرتها  التي 
“م�سهد التجارة االإلكرتونية يف دولة 
 ”2020 االإم��ارات العربية املتحدة 
ب��ني ال�����س��وق االإم���ارات���ي���ة وع����دد من 
مثل  والنا�سئة  النا�سجة  االأ����س���واق 
املتحدة  واململكة  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
اإىل  اإ�سافة  و�سنغافورة،  واأ�سرتاليا 
الربازيل وجنوب اأفريقيا وماليزيا.

ففي منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 
دولة  ت�سجل  اآ�سيا،  وجنوب  اأفريقيا 
االإمارات اأعلى معدل �سنوي لالإنفاق 
بقيمة  االإن��رتن��ت  ع��رب  مت�سوق  لكل 
للفرد. وع��الوة على  1648 دوالراً 
ذلك، توا�سل دولة االإمارات احلفاظ 
م��ت��و���س��ط حجم  ري���ادت���ه���ا يف  ع���ل���ى 
التجارة  باأ�سواق  مقارنة  املعامالت 
والنا�سئة،  النا�سجة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
املعامالت  قيمة  متو�سط  بلغ  حيث 
عامي  ب�����ني   دوالراً   122 ف���ي���ه���ا 
 76 مع  مقارنة  و2020،   2019
و22  النا�سجة  االأ���س��واق  يف  دوالراً 

دوالراً يف االأ�سواق النا�سئة.
وتزامناً مع توجه املزيد من التجار 
االإنرتنت  على  ح�سورهم  لتاأ�سي�س 
وتوفر جمموعة اأو�سع من املنتجات 
االإلكرتونية،  ال���ت���ج���ارة  ف�����س��اء  يف 
�����س����ه����دت م������ع������دالت ال����ط����ل����ب بني 
االإنرتنت  واملبيعات عرب  امل�ستهلكني 

منواً بعدة اأ�سعاف. 
مار�سيلو  ق����ال  ال�������س���ي���اق،  ه����ذا  ويف 
 Visa ع�����ام  م���دي���ر  ب����اري����ك����وردي، 
و�سمال  االأو�����س����ط  ال�����س��رق  مل��ن��ط��ق��ة 
منظومة  “�سهدت  اأف����ري����ق����ي����ا: 
املدفوعات الرقمية يف دولة االإمارات 
ال�سرق  ومنطقة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
قوياً  منواً  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط 

دب����ي ع��ل��ى توعية  دب����ي و���س��رط��ة  يف 
امل�ستهلكني يف دولة االإم��ارات مبزايا 
املدفوعات  ت��وف��ره��ا  ال���ت���ي  االأم������ان 
البطاقة  ب���ا����س���ت���خ���دام  ال���رق���م���ي���ة 

والهاتف املحمول.
اجلائحة  ت��داع��ي��ات  طالت  ح��ني  ويف 
معظم ال�سركات تقريباً على اختالف 
اأحجامها، اإال اأن ال�سركات ال�سغرية 
ع��ان��ت اأك���ر م��ن غ��ريه��ا. وم���ن هنا 
املجتمعات  م����ب����ادرة  اأه���م���ي���ة  ت���اأت���ي 
ال�����س��رك��ات على  اإىل م�����س��اع��دة ه���ذه 
ت��ع��زي��ز ح�����س��وره��ا ع���رب االإن���رتن���ت 
ليت�سنى لها مواجهة ظروف ال�سوق 
اإط��الق حلول  ال�سعبة. ومن خالل 
 Visa ت�سع  امل��ب��ت��ك��رة،  امل��دف��وع��ات 
االزده��ار يف  ال�سركات على  م�ساعدة 
ف�����س��اء االإن���رتن���ت ع��ل��ى راأ�����س قائمة 

اأولوياتها. 
�سوق  “تتمتع  ب��اري��ك��وردي:  واأ���س��اف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول�����ة 
بجاهزية عاملية امل�ستوى تتيح لقطاع 
ومنظومة  االإل���ك���رتون���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 
امل����دف����وع����ات ال���رق���م���ي���ة ازده����������اراً ال 
ي�ساهى، وذلك نظراً لتوافر العديد 
ال�سيا�سات  م��ن  ب����دءاً  ال��ع��وام��ل  م��ن 
امل�����س��ج��ع��ة ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات ال��رق��م��ي��ة اإىل 
االإنرتنت  و�سبكة  ال��دع��م  اإج�����راءات 
ا�ستخدام  وان��ت�����س��ار  ال�سرعة  عالية 
التوا�سل  وو�سائل  الذكية  الهواتف 
عاملية  التحتية  والبنية  االجتماعي 

امل�ستوى«.

وفقًا لدر��صة م�صهد �لتجارة �الإلكرتونية يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 2020«

منٌو متوا�شل يف قطاع التجارة الإلكرتونية بدولة الإمارات بدعٍم من ازدهار املدفوعات الرقمية خالل جائحة كوفيد-19

تعاون بني AIQ و�شلمربجري وجروب 42 لتعزيز تطبيقات الذكاء ال�شطناعي يف قطاع النفط والغاز
“جروب42”  ب��ني  امل�سرتك  امل�����س��روع   ،»AIQ« �سركة  تخت�س  حيث 
منتجات  تطوير  يف  لها،  م��ق��راً  اأبوظبي  م��ن  تتخذ  وال��ت��ي  و”اأدنوك” 
عاملياً،  وال��غ��از  النفط  لقطاع  املوجهة  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  وتطبيقات 
اإحدى  لها،  مقراً  اأبوظبي  من  تتخذ  التي  “جروب42”،  تعد  بينما 
ال�سحابية،  اال�سطناعي واحلو�سبة  الذكاء  الرائدة يف جمال  ال�سركات 
يف حني تعترب “�سلمربجري” مزوداً عاملياً رائداً يف جمال التكنولوجيا 
وعمليات  واملكامن  االحتياطيات  بتو�سيف  اخلا�سة  الرقمية  واحللول 

احلفر واالإنتاج واملعاجلة لقطاع الطاقة.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��ك��ن��دي،  �سيف  املنعم  عبد  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
 42 بالتعاون مع �سلمربجري وجروب  »نحن �سعداء   :»AIQ« �سركة 
اال�سطناعي  ال��ذك��اء  وتكنولوجيا  الرقمية  احل��ل��ول  اأف�����س��ل  لتطوير 
من  اال�ستفادة  اإىل  ونتطلع  العامل  م�ستوى  على  والغاز  النفط  لقطاع 

العمل معاً  القطاع من  البيانات ومهند�سو الربجميات وخرباء  علماء 
ت�سريع  �ساأنها  من  التي  التقنية  واخل��دم��ات  احللول  وتوفري  لتطوير 
والتطوير  اال�ستك�ساف  جم��ال  يف  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  حلول  تطوير 
اال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  اأن  م��ن  م��ت��اأك��دون  ..ون���ح���ن  واالإن���ت���اج 
التحول  وت�سهيل  االب��ت��ك��ارات  من  املزيد  توفري  اأم��ام  الطريق  �ستمهد 
الرقمي يف قطاع الطاقة«. من جهته، قال من�سور املن�سوري، الرئي�س 
التنفيذي للعمليات يف جروب 42: “ميثل التعاون وتاأ�سي�س ال�سراكات 
اال�سرتاتيجية وتبادل اخلربات وتطوير احللول املبتكرة بني ال�سركات 
ركائز  من  اأ�سا�سية  ركيزة  وال��دويل  االإقليمي  ال�سعيدين  على  الرائدة 
ب�سكل متوا�سل على خلق قاعدة  التي تعمل   ،42 ا�سرتاتيجية جروب 
�سلبة من حلول الذكاء اال�سطناعي لتعزيز القيمة امل�سافة يف خمتلف 

القطاعات ومن اأبرزها قطاع النفط والغاز«.

••   اأبوظبي - وام:

وقعت كل من �سركة »AIQ« و”�سلمربجري” و’’جروب 42’’ ام�س 
اتفاقية تعاون ا�سرتاتيجي يف جمال تطوير وا�ستخدام تطبيقات الذكاء 

اال�سطناعي والتعلم االآيل وحلول البيانات لقطاع النفط والغاز.
خرباتها  من  باال�ستفادة  الثالث  ال�سركات  تقوم  االتفاقية  ومبوجب 
عالية  واحلو�سبة  الرقمية  التكنولوجيا  جمال  يف  امل�سرتكة  ومعارفها 
الذكاء  منتجات  وت�سويق  لتطوير  ال�سحابي،  التخزين  وق��درات  االأداء 
م�ستوى  على  واالإن��ت��اج  والتطوير  اال�ستك�ساف  جم��ال  يف  اال�سطناعي 

العامل.
وجتمع االتفاقية بني ثالث من ال�سركات الرائدة لتوفري اأرقى احللول 
االتفاقية،  اأط��راف  ل��دى  القوة  نقاط  من  م�ستفيدة  واملبتكرة  التقنية 

والتطوير  اال�ستك�ساف  جم��ال  يف  العمل  لفريق  امل�سرتكة  اخل���ربات 
لتطوير   AIQ م��ن  الفائقة  واحلو�سبة  الت�سميم  وق���درات  واالإن��ت��اج 
..ونحن على  حلول متقدمة يف الذكاء اال�سطناعي وت�سويقها جتارياً 
ثقة باأن حلول الذكاء اال�سطناعي املتقدمة هذه �ستلعب دوراً مهماً يف 

امل�ساهمة يف ت�سريع وترية التحول الرقمي يف قطاع الطاقة العاملي«.
اال�سطناعي  والذكاء  البيانات  خ��رباء  �سيعمل  التعاون،  هذا  اإط��ار  ويف 
مناذج  حلول  وتطبيق  تطوير  على   »AIQ« يف  الربجميات  ومطورو 
الذكاء اال�سطناعي واحلو�سبة الفائقة با�ستخدام من�سات الربجميات 
و�ستتم ا�ست�سافة هذه احللول  “�سلمربجري”  ال�سحابية املفتوحة من 

على البنية التحتية ال�سحابية ل�سركة “جروب42«.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال راج��ي��ف ���س��ون��ت��ال��ي��ا، رئ��ي�����س ق��ط��اع احل��ل��ول الرقمية 
“من خالل هذا التعاون �سيتمكن  والتكامل يف �سركة “�سلمربجري”: 

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/6240

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �المــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2020/11/11 �الربعاء  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 

�صده مطعم و مقهى �وي�صي �س.ذ.م.م )فرع( و �و�صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�صعر �لتقييم                                                             �لو�صف  

 29,220                                                       معد�ت مطعم   
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل ..
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 888/2020/20 جتاري كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم االوىل والثانية بالتكافل والت�سامن فيما بينهما مببلغ 

وقدره )18567294.06( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ 
اال�ستحقاق الواقع يف 29 �سبتمرب 2020 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة

طالب االإعالن :  بنك االمارات دبي الوطني �س.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- �سركة االحتاد للبناء واال�ستثمار ذ.م.م 2- �سركة االمارات للوكاالت التجارية ذ.م.م - 

�سفته بالق�سية : املدعي عليه  -   جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم االوىل والثانية بالتكافل 
والت�سامن فيما بينهما مببلغ وقدره )18567294.06( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق الواقع يف 29 �سبتمرب 2020 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2020/11/15  ال�ساعة 10.30 �س يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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 اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 640/2020/322 ا�شتئناف عقاري
مو�سوع الدعوى:  اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/355 عقاري جزئى و الر�سوم 

و امل�ساريف و االتعاب.

طالب االعالن:  ال�ساحلية للتجارة العامة �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف 

املطلوب اعالنهم:  1- الوادي االخ�سر للو�ساطه العقاريه  - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف �سده 

2- راأفت طه احمد الورد - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأ�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2020  / 355 قاري جزئي وحددت لها 

جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 19-11-2020 ال�ساعة 10:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن ُبعد وعليه 

يقت�سى ح�سوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفك�م �ستجرى حماكمتكم غيابيا

رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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اعالن بالن�شر        

 71/2020/33 التما�ص اعادة نظر عمايل 
تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 

اإىل امللتم�س �سده : 1- ا�سعد ريا�س حممد ريا�س  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان امللتم�س :مطعم ومقهى اليك �سايد �سباي�س �س.ذ.م.م 

وميثله : فهد عبداهلل قمرب حممد 
نعلنكم بان امللتم�س اقام عليكم الدعوى املذكورة اعاله  

وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2020/12/31 ال�ساعة 10:00 
�سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد والتي يتوجب عليكم ح�سورها ونخطركم 
بانه لكم احلق بتقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات موقع عليها منكم 

ويف حالة تخلفكم عن احل�سور فان احلكم �سيكون مبثابة احل�سوري. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 3298/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )146.000( درهم مع 
فوائدهم القانونية بواقع 9% مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف  

طالب االإعالن : و�سام زعرت - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- احمد حممد �سالح ابراهيم االحمد - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن :  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/9/1 الزام املدعي عليه/ احمد حممد 
والفائدة  دره��م   )146.000( وق��دره  مبلغ  زع��رت  و�سام  للمدعي/  ي��وؤدي  ب��ان  االحمد  ابراهيم  �سالح 
التام  ال�����س��داد  وحتى   2020/8/12 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية 
وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 

يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6564/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:3774/2019 جتاري جزئي، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 75231 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب االإعالن : �سوا ميديا م.د.م.�س -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه: 1- ماجنو�س تكنولوجيز �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

 جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )75231( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

  رقم:2020/6275 
املخطرة:اأك�س�س هاير ميدل اي�ست �س.ذ.م.م

بوكالة املحامي/احمد ح�سن املازمي
املخطر اليها:�سركة زهيهاجن كومنيونيكي�سنز كون�سرتا�سنز جروب ليمتد - فرع دبي

املرت�سدة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليها  املنذر  فيه  تنذر  العديل  االن���ذار  ه��ذا  مبوجب  جئنا 
املنذرة والتي قيمتها مبلغ )89.680.24( درهم اماراتي - ت�سعة وثمانون  بذمتكم ل�سالح 
الف و�ستمائة وثمانون درهم واربعة وع�سرون فل�سا - وذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة ايام 
من تاريخه واال �سوف ن�سطر اآ�سفني التخاذ االجراءات القانونية بحقكم وعلى م�سوؤوليتكم 

ونفقتكم مع املطالبة بالفائدة القانونية حمتفظني بكافة احلقوق الية جهة كانت
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 3090/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليهما ت�سامنا ب�سداد مبلغ 

)212.341.97( درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع 
�سموله بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه  

طالب االإعالن : جيزي جلف �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
ب�سفته  م�سطفايف  اورخ��ان   -2 ����س.ذ.م.م  للمقاوالت  كون�سبت  ايديل   -1  : اإعالنهم  املطلوب 
ال�سخ�سية وب�سفته مدير عام ايديل كون�سبت للمقاوالت - �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما  

جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإع��الن :  مبوجب امر اداء ال�سادر من/ جيزي جلف ���س.ذ.م.م يف الدعوى املذكورة 
اعاله فانت مكلف للوفاء بقيمة )212.341.97( درهم وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن واال فان املحكمة �ستتخذ االجراءات القانونية بحقكم.
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان:

 ال�سيد/ حممد علي �سامل علي الظهوري ، اجلن�سية:االمارات
اال�سم  يف   %100 البالغه  ح�سته  يف  )ت���ن���ازل(   يت�سمن  حم��رر  على  الت�سديق  وط��ل��ب 
التجاري/ال�سرور للمفرو�سات ، ن�ساط الرخ�سة بيع ال�سجاد بالتجزئة - بيع احلقائب 
بالتجزئة  وال�سرا�سف  والبيا�سات اجلاهزة  البطانيات  بيع   ، بالتجزئة  ال�سفر وتوابعها 
التنمية االقت�سادية يف خورفكان  ، واملرخ�س من دائرة  املنزيل بالتجزئة  ، بيع االثاث 
رخ�سة جتارية رقم:751500 ال�سادر بتاريخ:2017/3/12 يف دائرة التنمية االقت�سادية 
ليكن معلوما   ، باك�ستان  ، اجلن�سية  ال�سيد/حممد رحيم ح�سن خان  اىل   - بخورفكان 
ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  بان  للجميع 

ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
املنذر/ح�سام فاروق عبد الروؤوف ح�سن - م�سري اجلن�سية

بوكالة عنه املحامية/ليلى حمزة املال اإماراتية اجلن�سية
القانونية حتمل قيد رقم  مبوجب وكالة م�سدقة برقم:106/2020 عجمان مبوجب وكالة ليلى حمزة املال للمحاماة واال�ست�سارات 
2181 اىل ال�سيد/حممد �سعد عبدالغني عبداحلميد - م�سري اجلن�سية ويحمل هوية رقم:784198272424817 وكالة م�سدقة برقم 

حمرر:202872/1/2018
العنوان:ال�سارقة - كورني�س البحرية - برج املهند - الطابق االول - مكتب 109 هاتف رقم:0553453738 ،

. almullalawyer.legal@gmail.com 
املنذر اليه:ا�سماعيل احمد كعكه جي - �سوري اجلن�سية

العنوان/دبي - مر�سى دبي - �سارع ال�سفوح - برن�سي�س تاور - الطابق التا�سع - 9201 - هاتف:0559884506 
 رقم مكاين:286796042

املو�سوع/مطالبة مبلغ وقدره )130.000( الف درهم
انذار قانوين بت�سديد مبلغ وقدره )130.000( الف درهم مائة وثالثون الف درهم - مبوجب �سيك رقم:32073901 م�سحوب على بنك 
دبي اال�سالمي وحيث ان املنذر اليه/ا�سماعيل احمد كعكه جي - �سوري اجلن�سية قام بتوقيع �سيك م�سحوب على بنك دبي اال�سالمي 
اىل املنذر بقيمة تبلغ )150.000( الف درهم مقابل اقرتا�س وحيث ان املنذر توجه اىل البنك ل�سرف ال�سيك املوقع من قبل املنذر 
اليه اال انه وجده ال يقابله ر�سيد كايف وحيث ان املنذر قد قام بالتنبيه على املنذر اليه ب�سداد قيمة ال�سيك رق���م:32073901 وذلك 
درهم  الف  وق��دره )20.000(  ب�سداد مبلغ  قام  بانه قد  - علما  دره��م  الف  دره��م مائة ثالثون  الف  اجمالية مبلغ )130.000(  بقيمة 
وامتنع عن �سداد باقي املبلغ وقد قمنا مبحاوالت عديدة ل�سداد املبلغ من طرفك وبالطرق الوديه مرارا وتكرارا اال انك مل ت�ستجب 
على  االماراتي  املدنية  املعامالت  قانون  318 من  امل��ادة  ن�ست  قانوين وحيث  م�سوغ  او  دون وجه حق  ال�سداد  وامتنعت عن  ملحاوالتنا 
اليه مبوجب  املنذر  املنذر يبادر بتكليف  ف��ان  ف��ان اخ��ذه فعليه درة( لذلك  ياأخذ م��ال غ��ريه بال �سبب �سرعي  ان��ه )ال ي�سوغ الح��د ان 
هذه االن��ذار ب�سرعة ت�سليم املبلغ املذكور خالل موعد اق�ساه ا�سبوع من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االن��ذار واال �سن�سطر ا�سفني التخاذ 

االجراءات القانونية �سدكم

اإنذار عديل

العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   
اعالن حكم بالن�شر

                   يف  الدعوى رقم 1481/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )287.553.63( درهم والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
طالب االإعالن :  م�سرف االمارات اال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- عبداهلل �سقر عبداهلل ابراهيم الن�ساي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
 جمهول حمل االإقامة 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/9/22 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�سوع 
اأعاله ل�سالح/م�سرف االمارات اال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة بالزام املدعي عليه بان ي�سدد للم�سرف 
تاريخ  اعتبارا من  �سنويا   %9 تاأخري قدرها  اليه غرامة  درهم م�سافا  وق��دره )287.553.63(  املدعي مبلغا 
ومبلغ  بامل�ساريف  عليه  املدعي  والزمت  ال�سداد  مت��ام  وحتى   2020/5/12 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة 
يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  .   حكما مبثابة احل�سوري  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  خم�سمائة 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13083 بتاريخ 2020/11/9   

اعالن حكم بالن�شر        

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- �ساهني خودجا�ستيه  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : بنك االمارات دبي الوطني �س.م.ع
بنك  ل�سالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2020/9/22 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 

االمارات دبي الوطني �س.م.ع 
بالزام املدعي عليه بان ي�سدد للبنك املدعي مبلغا وقدره )215.826.36( درهم م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة 
قدرها 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2020/6/15 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي 

عليها امل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

للنا�سئني  الوطني  منتخبنا  تعادل   
2004 مع نظريه منتخب  مواليد 
اأوزب���ك�������س���ت���ان ب��ه��دف��ني ل��ه��دف��ني يف 
امل���ب���اراة ال��ودي��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي جرت 
عوانة  ذي���اب  ملعب  يف  االأول  اأم�����س 
الأبي�س  ال��داخ��ل��ي  ال��ت��ج��م��ع  ب��خ��ت��ام 

يف  للم�ساركة  ا���س��ت��ع��داداً  ال��ن��ا���س��ئ��ني 
حتت  للنا�سئني  اآ�سيا  كاأ�س  نهائيات 
16 عاماً املقررة يف مملكة البحرين 

العام املقبل .
ال��الع��ب علي  ه��ديف منتخبنا  اأح���رز 
، والالعب   33 املعمري يف الدقيقة 
 47 ال���دق���ي���ق���ة  ����س���ل���ط���ان ع�������ادل يف 
م��ن رك��ل��ة ج���زاء ، بينما اأح���رز هديف 

منتخب اأوزبك�ستان الالعب اأكرموف 
�ساكزوف يف الدقيقة 42 ، والالعب 

خريوالف األي�سري يف الدقيقة 70.
بت�سكيلة  امل���ب���اراة  منتخبنا  خ��ا���س 
حرا�سة  يف  اأحمد  عبدالعزيز  �سمت 
، جمال  امل���رم���ى، وم��ن�����س��ور ���س��ال��ح 
خليفة ، حممد خالد ، �سعود حممد 
املعمري،  ع��ل��ي   ، اإب��راه��ي��م  ي��و���س��ف   ،

املرزوقي،  اأح��م��د  احل���ارث���ي،  حم��م��د 
�سلطان عادل ، حممد عبدال�سالم.

انتهت  االأوىل  الودية  املباراة  وكانت 
بالتعادل االإيجابي بهدف لهدف .

جلنة  ع�سو  �سلطان  ع��ب��داهلل  وق���ال 
م�سرف  الفنية  وال�سوؤون  املنتخبات 
منتخبنا للنا�سئني اأن برنامج اأبي�س 
ب�سكل  ي�سري  للنهائيات  ال��ن��ا���س��ئ��ني 

جيد من خالل التجمعات الداخلية 
وخو�س التجارب الودية مع عدد من 
االأندية خالل الفرتة املا�سية بهدف 
الالعبني  ج��اه��زي��ة  ع��ل��ى  ال���وق���وف 
الفنية والبدنية خا�سة يف ظل توقف 
ال�����س��ن��ي��ة نتيجة  امل���راح���ل  م�����س��اب��ق��ات 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وه���و االأم�����ر الذي 
التجمعات  على  اأكر  نعتمد  يجعلنا 

الق�سرية االأ�سبوعية .
واأ�ساف م�سرف املنتخب اأن املباريات 
االآ�سيوية  امل��ن��ت��خ��ب��ات  اأم����ام  ال���ودي���ة 
اجلهاز  مينح  البطولة  يف  امل�ساركة 
ال��ف��ن��ي ال��ف��ر���س��ة ب�����س��ك��ل اأك����رب على 
جاهزية الالعبني وتطبيق اجلوانب 
اخل��ط��ط��ي��ة ال���ت���ي ���س��ي��ت��ب��ع��ه��ا خالل 
اأن  اإىل  م�سرياً   ، الر�سمية  املباريات 

املباريات الودية االأربعة التي خا�سها 
املنتخب اأمام اإندوني�سيا واأوزبك�ستان 
الفنية  ال��ف��وائ��د  م��ن  الكثري  حملت 
واملعنوية �سواء للجهاز الفني وكذلك 
الالعبني الذين ظهروا ب�سورة فنية 
الفر�س  ترجمة  وا�ستطاعوا  عالية 

التي �سنحت لهم اإىل اأهداف .
املنتخب  اأن  �سلطان  ع��ب��داهلل  واأ���س��ار 

االأ�سبوع  نهاية  جتمعه  اإىل  �سيعود 
مملكة  اإىل  لل�سفر  ا�ستعداداً  احلايل 
املنتخب  �سقيقه  ملواجهة  البحرين 

البحريني ودياً . 

•• دبي – الفجر

الثاين على  للعام   2020 البولو  ل�سيدات  التحدي  بكاأ�س  توج فريق هي�سكيث 
التوايل، عقب فوزه يف املباراة النهائية على فريق AM للبولو بهدفني ون�سف 
مقابل هدفني، جاء ذلك بختام مهرجان البولو الوردي لل�سيدات والذي نظمه 
كارفان،  بينك  �سركة  مع  بالتعاون  للبولو  احلبتور  ون��ادي  منتجع  واحت�سنه 
يف  اللعبة  جن��وم  م��ن  العديد  جانب  اىل  ال�سيدات  م��ن  ف��رق   4 م�ساركة  و�سهد 
للم�ساعدة يف  والرعاة  املنظمني  املهرجان كجزء من جهود  واأقيم هذا  الدولة، 

زيادة الوعي ب�سرطان الثدي.

فارق �لهانديكاب
منح فارق الهانديكاب فريق هي�سكيث الفوز يف املباراة والتتويج باللقب لل�سنة 
 AM Polo الثانية على التوايل رغم اأن اأف�سلية التقدم كانت مل�سلحة فريق
بهدف التقدم عرب بيرتا �سبانكو ودانت االأف�سلية لغاية نهاية ال�سوط الثالث 
1،5/2، وين�سط فريق هي�سكيث يف ال�سوط الرابع ويحول تاأخره لتقدم بف�سل 
الفوز باللقب والكاأ�س بهدفني ون�سف مقابل  الهانديكاب والذي منحه  بفارق 

هدفني.

فوز �حلبتور
ويف املباراة االأوىل قاد حممد احلبتور فريقه بينك وريو للفوز على فريق اجلنود 
الورديون يف لقاء مل يخُل من االإثارة والندية للنهاية ال�سعيدة لفريق احلبتور 

بنتيجة �سبعة اأهداف ون�سف مقابل خم�سة اأهداف. 

فحو�صات وجو�ئز
الوحدة  امل�ساحبة حيث قدمت  الفعاليات  العديد من  النادي  اإدارة  اأع��دت  وقد 
لل�سيدات،  الثدي  ل�سرطان  املجانية  الفحو�سات  كارافان  بينك  املتنقلة  الطبية 
اآالف   3 الفائزين مببلغ  امللعب ومنح  باأر�س  الكنز  البحث عن  هذا اىل جانب 
درهم، وقامت جميلة اإبراهيم من بينك كارافان بتكرمي بيرتا �سبانكو كاأف�سل 
العبة، واأف�سل ح�سان يف البطولة، هذا اىل جانب تكرمي �سيدتني كاأف�سل زي 
باللون الوردي خالل املهرجان، بح�سول كل منهم على اأربعة اآالف درهم، هذا 

اإىل جانب تتويج الفرق االأربع بالكوؤو�س والهدايا التذكارية. 
النادرة  البولو  لل�سيدات �سم مقتنيات  بولو  مزاد  املهرجان  هام�س  على  واأقيم 
ال��وردي على هذا  اللون  الفريدة، وطغى  الفنية  والقطع  واملجوهرات اجلميلة 
املهرجان الذي حقق االأهداف التي اأقيمت من اجله، بتفاعل اجلميع وال�سركات 

واملوؤ�س�سات الراعية للمهرجان.

�حلبتور : و�جبنا �لوطني 
قال حممد احلبتور، نائب رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة 
 2020 لل�سيدات  ال��ت��ح��دي  ك��اأ���س   - احل���دث  ه��ذا  تنظيم  "ي�سعدنا  احل��ب��ت��ور: 
رفع  يف  للم�ساعدة  جهودنا  م��ن  كجزء   Pink Caravan م��ع  بالتعاون 
م�ستوى الوعي حول املر�س الذي ي�سيب الن�ساء، واأ�ساف قائاًل نحن ملتزمون 
م��ن خ���الل ال��ري��ا���س��ة ب��دع��م ال��ع��دي��د م��ن الق�سايا اجل��دي��رة ب��االه��ت��م��ام ومن 
خالل التعاون مع اأف�سل العبات البولو االإناث يف البالد وال�سركاء واملوظفني 

وال�سيفات، وميكننا دعم هذه الق�سية اجلديرة باالهتمام بطريقتنا اخلا�سة.

•• دبا احل�شن -الفجر

اأعلى معايري اجلودة  الريا�سي تقدمه نحو تطبيق  دبا احل�سن  نادي   وا�سل 
التوجه  ع��ززت لهذا  التي  ل���الإدارة من خ��الل فعاليته  وات��خ��اذ اجل��ودة عنوانا 
�سمن اأعمال وخطط وا�سرتاتيجيات النادي للفرتة املقبلة ال�سيما خالل العام 

الريا�سي 2021-2020.
الثقافية  رئي�س جلنتي  النقبي  الق�سيب  عبداهلل  اأحمد  ق��دم  االإط��ار  ه��ذا  ويف 
اإدارة  املجتمعية وجلنة التخطيط اال�سرتاتيجي ور�سه تثقيفية حول مفاهيم 
املوؤ�س�سي  التميز  وحتقيق  اال�سرتاتيجي  الربط  يف  واهميتها  ال�ساملة  اجل��ودة 

والريا�سي و فق معايري اجلودة .
التميز يف جميع  ال��ن��ادي نحو  ت��وج��ه��ات  تعزيز  ودوره����ا يف  ال��ور���س��ة  والأه��م��ي��ة 

بغداد  �سعيد  ابراهيم  الور�سة  ح�سر  والفنية  واالداري���ة  الريا�سية  جماالته 
اللجان  واأع�����س��اء  الريا�سي  احل�سن  دب��ا  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدرمكي 

وموظفني النادي .
اأهم  بيان  اإىل  تفاعل معها احل�سور وتطرق  التي  النقبي يف حما�سرته  واأك��د 
النادي وذلك �سمن  اأهمية مراعاة خطط  اإىل  عوامل تطبيق معايري اجلودة 
اخلطة ال�سهرية للجنة لتحقيق متطلبات مبادرة م�سبار املعرفة وذلك وتزمنا 
مع احتفال العامل بيوم اجلودة العاملي الذي ي�سادف 14 نوفمرب من كل عام.

التميز يف  م��دخ��الت  اأه���م  اأح���د  يعد  اجل���ودة  وف��ق معايري  العمل  اأن  واأو���س��ح 
املوارد  وتر�سيد  النتائج  اأف�سل  حتقيق  اإىل  تهدف  التي  الريا�سية  املوؤ�س�سات 
واحلفاظ على البيئة وال�سحة وال�سالمة املهنية واإ�سعاد املتعاملني الداخلني 

واخلارجني من جمهور واأفراد املجتمع .

عبد�هلل �صلطان : برنامج �ملنتخب ي�صري ب�صكل �إيجابي

اأبي�ش النا�شئني يتعادل مع اأوزبك�شتان يف ختام جتمعه الداخلي

�للون �لوردي يك�صو منتجع ونادي �حلبتور و�مل�صاركني باملهرجان  

»هي�شكيث« يتوج بكاأ�ش التحدي ل�شيدات البولو 2020

خرب و�صورة للن�صر

اجلودة ال�شاملة يف نادي دبا 
احل�شن الريا�شي 
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•• ال�شارقة -وام:

لكرة  االإم����������ارات  م��ن��ت��خ��ب  ح���ق���ق 
ال�ساالت عدة مكا�سب من جتمعه 
والذي  كورونا  جائحة  بعد  االأول 
مباراتني  وتخلله  اأي���ام،   9 ا�ستمر 
وديتني مع املنتخب امل�سري الذي 
كاأ�س  يف  للم�ساركة  حاليا  ي�ستعد 
ال�  الت�سنيف  وهو �ساحب  العامل، 

العامل. يف   23
عملية  امل���ك���ا����س���ب  اأوىل  وك����ان����ت 
�سهدت  التي  والتجديد  االإح���الل 
ان�سمام ن�سبة 50 % من الوجوه 
املنتخب،  ع��ن��ا���س��ر  اإىل  اجل���دي���دة 
واالط����م����ئ����ن����ان ع����ل����ى احل���ال���ت���ني 
ال��ب��دن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة ل��الع��ب��ني بعد 
تعليق التجمعات واملباريات الودية 
ملدة تزيد عن 7 اأ�سهر على خلفية 
كورونا، ف�سال عن النتائج الطيبة 
ل��ت��ل��ك امل��ب��اري��ات ال���ودي���ة، فربغم 
اخل�سارة بفارق هدف يف املباراتني 
 /3  /  2/ االأوىل،  يف   /2  /  1/
الت�سنيف  ف��ارق  اأن  اإال  الثانية،  يف 
يجعلها  امل��ن��ت��خ��ب��ني  ب���ني  ال�����دويل 
منتخب  اأن  خا�سة  طيبة  نتيجة 
االإم��������ارات يف ال��ت�����س��ن��ي��ف ال����� 94 
اإىل  اإ�سافة  العاملي،  امل�ستوى  على 
التاأكد من التزام اجلميع بتطبيق 
الدقيقة  االح��رتازي��ة  االإج�����راءات 
الالعبني  ���س��الم��ة  ع��ل��ى  للحفاظ 
يف  والعاملني  واحل��ك��ام  وامل��درب��ني 
املكا�سب  ت��ل��ك  وح����ول  ال�������س���االت. 

وا�سرتاتيجية جلنة املنتخبات بعد 
ت�سكيلها اجلديد يقول املونديايل 
جمل�س  ع�سو  ال�سام�سي  خمي�س 
لكرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اإدارة 
املنتخبات:  جلنة  رئي�س  ال�ساالت 
املع�سكر  ب���ت���ج���رب���ة  �����س����ع����داء   "
منتخب  مع  الوديتني  وامل��ب��ارات��ني 
ي��ق��ي��م مع�سكرا  ك���ان  ال����ذي  م�����س��ر 
ا�ستعدادا  االإم�������ارات  يف  خ��ارج��ي��ا 
 2021 العامل  كاأ�س  يف  مل�ساركته 
يف ليتوانيا، وبالتاأكيد فاإن الفائدة 
على  منتخبنا  على  ع���ادت  االأك���رب 
والت�سنيف  امل�ستوى  ف���ارق  ���س��وء 
ب����ني امل��ن��ت��خ��ب��ني، خ�����س��و���س��ا اأن����ه 
الرجال  مل��ن��ت��خ��ب  االأول  ال��ت��ج��م��ع 
وبرغم  طويلة،  ت��وق��ف  ف��رتة  بعد 
ال  بن�سبة  ج��دي��دة  وج���وه  ان�سمام 
تقل عن 50 %، اإال اأن االن�سجام 
حت���ق���ق ب��ن�����س��ب��ة ال ت���ق���ل ع����ن 80 
ك����ان هناك  احل����ظ  وحل�����س��ن   ،%
 %  100 بن�سبة  كامال  ان�سباطا 
من العبي منتخبنا على مدار ال� 9 

اأيام يف التجمع، واالن�سباط الذي 
اأق�سده يت�سمن و�سول الالعبني 
وتطبيق  ال���ت���دري���ب،  م��وع��د  ق��ب��ل 
وتنفيذ  ال��ف��ن��ي،  اجل��ه��از  تعليمات 

اإجراءات الربوتوكول الطبي".
ت�سريحاته  يف  ال�����س��ام�����س��ي  وق����ال 
 " وام":  االإمارات"  اأن��ب��اء  لوكالة 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة فاإن 
���س��وف يتجمع  ال���رج���ال  م��ن��ت��خ��ب 
اخلطة  ب���ح�������س���ب  ����س���ه���ري���ن  ك�����ل 
امل��و���س��وع��ة، حت��ت اإ���س��راف اجلهاز 

املدرب عبد  بقيادة  الوطني  الفني 
وم�ساعده  امل�����رزوق�����ي،  ال��������روؤوف 
عدنان حممد، ونحن جددنا الثقة 
يتوىل  ح���ي���ث  ال���ف���ن���ي  اجل����ه����از  يف 
الرجال  ملنتخبي  الفنية  ال��ق��ي��ادة 
كبريا  اهتماما  ون���ويل  وال�����س��ب��اب، 
يف املرحلة احلالية ملنتخب ال�سباب 
جتمعا  ل��ه  نقيم  اأن  على  واتفقنا 
برنامج  اإط���ار  يف  �سهر  ك��ل  داخليا 
ت�سفيات  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  االإع������داد 
غرب اآ�سيا بالكويت 2021 املوؤهلة 

املنتظر  ومن  اآ�سيا،  اأمم  لنهائيات 
االأ�سبوع  ال�سباب  دوري  ينطلق  اأن 
�سيتم  ج��والت   3 كل  وبعد  املقبل، 
وتنظيم  العنا�سر،  اأف�سل  اختيار 

جتمع لهم".
خطة  مل��ح��اور  بالن�سبة  واأ�ساف:" 
تهتم  فهي  االأول  املنتخب  تطوير 
ب���دف���ع وج�����وه ج���دي���دة ب��ن�����س��ب��ة ال 
اآلية  %، وحت��دي��د   50 ع��ن  ت��ق��ل 
م�ستواهم  تطور  معدالت  لقيا�س 
م���ع م��ك��ا���س��ف��ة ك���ل الع����ب مبعدل 

�سننظم  كما  دوري،  ب�سكل  تطوره 
تاأهيل  دورات  امل��ن��ت��خ��ب  لعنا�سر 
حتديثات  ���س��ه��رع��ن  ك���ل  وت��وع��ي��ة 
ال���دويل، وخماطر  قانون االحت��اد 
على  احلفاظ  و�سرورة  املن�سطات، 
التغذية  واأهمية  البدنية،  اللياقة 
ال�����س��ل��ي��م��ة، وه���ن���اك ح��ر���س كامل 
ح�سور  على  املنتخب  مدربي  من 
للكبار  بالن�سبة  ال����دوري  ج���والت 
يف  م��وؤث��را  راأي��ه��م  ليكون  وال�سباب 
تقييم اأداء العبي املنتخب بعد كل 

جولة".
التطوير  خطة  �سمن   "  : وت��اب��ع 
اأي�������س���ا ات���ف���ق اجل���ه���از ال��ف��ن��ي مع 
يكون  اأن  ع��ل��ى  امل��ن��ت��خ��ب  ح���را����س 
اأ�سبوعني  ك���ل  ل��ه��م  ه��ن��اك جت��م��ع 
حار�س  دور  الأن  م�ستواهم،  لرفع 
املرمى موؤثر جدا يف كرة ال�ساالت، 
�سنعقد  اأننا  امل��ب��ادرات  وم��ن �سمن 
اج��ت��م��اع��ا ال���ي���وم /االإث����ن����ني/ مع 
على  لتحفيزهم  االأن��دي��ة  م�سريف 
مع  والتعاون  والتن�سيق  التوا�سل 

على  الط��الع��ه��م  املنتخبات  جلنة 
يف  االأندية  ودور  املنتخب،  برنامج 
دعم م�سريته، خ�سو�سا اأن الهدف 
يف  ا�سرتاتيجيتنا  م��ن  ال��رئ��ي�����س��ي 
ملونديال  ال���ت���اأه���ل  ه���و  ال��ت��ط��وي��ر 
فيه،  امل���وؤث���ر  وال���ت���واج���د   2024
فاإننا  ال�سباب  ملنتخب  وبالن�سبة 
اأمم  لنهائيات  ال�سعود  ن�ستهدف 
يف  البدء  كذلك  ون�ستهدف  اآ�سيا، 
اعتبارا  للنا�سئني  منتخب  ت�سكيل 

من العام املقبل".

•• اأبوظبي-الفجر: 

الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  وق���ع 
ومكتب فخر الوطن اتفاقية تعاون 
يقدم من خاللها املجل�س عدداً من 
الريا�سية  واخلدمات  االمتيازات 
ال���دف���اع االأول  ل��ل��ع��ام��ل��ني يف خ��ط 
املجل�س  م�ساعي  �سمن  واأ���س��ره��م، 
وتكرمي  ال��واج��ب  التقدير  الإب���راز 
ي�سحون  ال��ذي��ن  االأب���ط���ال  جميع 
من  للخطر  اأنف�سهم  وي��ع��ر���س��ون 
اأجل �سحة و�سالمة جمتمع دولة 
االإمارات وخ�سو�ساً خالل جائحة 

كوفيد - 19.
يقوم  االت����ف����اق����ي����ة؛  ومب���ق���ت�������س���ى 
جم���ل�������س اأب����وظ����ب����ي ال���ري���ا����س���ي، 
االأن�سطة  بتطوير  املنوطة  اجلهة 

االإمارة،  يف  وال�سبابية  الريا�سية 
بتقدمي مبادرات وخدمات ريا�سية 
الدفاع  خ��ط  يف  للعاملني  ف��ع��ال��ة 
على  يحافظ  مبا  واأ�سرهم،  االأول 
�سحتهم ولياقتهم البدنية، وذلك 
لقاء جهودهم اال�ستثنائية املبذولة 

حلماية املجتمع.
واخلدمات  االم��ت��ي��ازات  وتت�سمن 
املجاين  الدخول  اإمكانية  املقدمة 
خم�سة  يف  ال���ق���دم  ك����رة  مل���ب���اري���ات 
االإم����������ارة عند  ك�����ربى يف  اأن����دي����ة 
اجلماهري  ال����س���ت���ق���ب���ال  ال�����ع�����ودة 
تت�سمن  املالعب،  �سمن مدرجات 
ن���ادي ال��ع��ني ل��ك��رة ال��ق��دم، ونادي 
اجلزيرة الريا�سي، ونادي الوحدة 
الريا�سي الثقايف، ونادي بني يا�س 
الريا�سي، ونادي الظفرة الريا�سي 

املزيد  لتقدمي  باالإ�سافة  الثقايف، 
م��ن امل��ب��ادرات وال��ع��رو���س الأبطال 
اخل���ط���وط االأم���ام���ي���ة ع��ل��ى املدى 

الطويل.
وت��ت�����س��م��ن االأن�����س��ط��ة ال��ت��ي يعمل 
على  ال��ري��ا���س��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
ت����وف����ريه����ا الأب������ط������ال اخل����ط����وط 
م�ساركة  وع��ائ��الت��ه��م،  االأم���ام���ي���ة 
لكل  �سخ�س   100 لعدد  جمانية 
الفعاليات  خم��ت��ل��ف  يف  ف��ع��ال��ي��ة، 
واملجتمعية  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��ن��اف�����س��ات 
امل���ج���ل�������س �سمن  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال����ت����ي 
ت�سمل  ك��م��ا  ال�����س��ن��وي��ة.  اأج���ن���دت���ه 
جمتمعي  �سباق  ت�سمية  امل��ب��ادرات 
االأول،  الدفاع  خط  با�سم  للجري 
من  ال����ع����دي����د  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة 
االأخرى  وال��ع��رو���س  اخل�����س��وم��ات 

يف  واملتطوعني  للعاملني  املقدمة 
خط الدفاع االأول على اال�سرتاكات 
يف االأندية الريا�سية واالأكادمييات 

يف جميع اأنحاء االإمارة.
من جانبه قال �سعادة عارف حمد 
ملجل�س  ال����ع����ام  االأم�������ني  ال����ع����واين 
يف  "نويل  ال���ري���ا����س���ي:  اأب���وظ���ب���ي 

اأهمية  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س 
مكتب  م�����ع  ل�������س���راك���ت���ن���ا  ك�������ربى 
جهتنا  م��ن  ونتعهد  ال��وط��ن  فخر 
ب��ال��ت��ع��اون الأق�������س���ى م����دى لدعم 
ال��ك��ب��رية التي  وت��ق��دي��ر اجل���ه���ود 
يقدمها كل العاملني يف اخلطوط 
االأث��ر يف  بالغ  لها  والتي  االأمامية 

واملقيمني  ال��دول��ة  مواطني  حياة 
ف��ي��ه��ا، ون���اأم���ل م���ن خ���الل تقدمي 
الريا�سية  وخ��دم��ات��ن��ا  م��ب��ادرات��ن��ا 
االأمامية  اخل��ط��وط  يف  للعاملني 
واأ�سرهم اأن ن�ساعدهم يف احلفاظ 
البدنية  ولياقتهم  �سحتهم  على 
واأن نعزز من تفاعلهم يف املجتمع 

الريا�سي".
ال��دك��ت��ورة مها  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
ال��ع��ام ملكتب فخر  امل��دي��ر  ب��رك��ات، 
اال�ستجابة  "ا�سعدتنا  ال���وط���ن: 
اأبوظبي  جم��ل�����س  م���ن  ال�����س��ري��ع��ة 
الريا�سي لدعوتنا لتقدمي الدعم 
االأمامية،  اخلطوط  يف  للعاملني 
من  ال���ت���خ���ف���ي���ف  يف  وامل�������س���اه���م���ة 
ال�����س��غ��وط ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا هم 
الظروف  تلك  خ��الل  وعائالتهم 

مع  �سراكتنا  وتوؤكد  اال�ستثنائية. 
امل��ج��ل�����س ال���ت���زام دول�����ة االإم������ارات 
االأمامية  اخلطوط  اأبطال  بدعم 
يف جميع اأنحاء الدولة على املدى 

البعيد".
 ،2020 يوليو  يف  تاأ�سي�سه  ومنذ 
جن�����ح م���ك���ت���ب ف����خ����ر ال�����وط�����ن يف 
ت�سم  �ساملة  بيانات  قاعدة  اإن�ساء 
اأك����ر م���ن 80 األ����ف ���س��خ�����س من 
االأول  ال���دف���اع  ال��ع��ام��ل��ني يف خ��ط 
الدولة  و�سالمة مواطني  حلماية 
ومقيميها، ت�سمل جميع العاملني 
مثل  ال�سحي  القطاع  من�ساآت  يف 
وال�سيادلة  وامل��م��ر���س��ني  االأط��ب��اء 
وط����واق����م ال��ت��ن��ظ��ي��ف واخل����دم����ة، 
احلماية  خ��دم��ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
اإدارة  ف��رق  ت�سمل  ال��ت��ي  وال��وق��اي��ة 

االأزمات وخدمات االأمن والطوارئ 
والتعقيم.  

ول���ال����س���ت���ف���ادة م����ن االم����ت����ي����ازات 
العاملني  ع��ل��ى  يتعني  اجل���دي���دة؛ 
يف خط الدفاع االأول التوا�سل مع 
اأق�سام املوارد الب�سرية يف املوؤ�س�سات 
اإذا  للتحقق مما  بها  يعملون  التي 
�سمن  ت�����س��ج��ي��ل��ه��م  مت  ق����د  ك������ان 
قاعدة بيانات مكتب فخر الوطن. 
ومب���ج���رد ال��ت�����س��ج��ي��ل، ي��ج��ب على 
االت�سال  االأول  اخل����ط  اأب����ط����ال 
االإلكرتوين:  ال��ربي��د  خ���الل  م��ن 
communications@
adsc.gov.ae   الإكمال عملية 
اأبوظبي  جم��ل�����س  يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
الريا�سي والبدء يف اال�ستفادة من 

جمموعة وا�سعة من اخلدمات.

خمي�ش ال�شام�شي: 50 % من عنا�شر منتخب ال�شالت »وجوه جديدة«

•• دبي –الفجر:

يوم  اجتماعها  ال��ق��دم خ��الل  لكرة  االإم����ارات  ب��احت��اد  احل��ك��ام  اإدارة  ناق�ست   
اخلمي�س املا�سي مع �سركة » Media Pro “ املنفذة لتقنية حكم الفيديو 
امل�ساعد حتديثات تقنية خط الت�سلل وتطبيقها خالل الفرتة املقبلة وذلك 
جلنة  رئي�س  االإدارة  جمل�س  ع�سو  ال��ب��دواوي  حمد  علي  ���س��ع��ادة  بح�سور 
الفني،  املدير  الدوخي  اإدارة احلكام، وخالد  الطريفي مدير  احلكام، وعلي 
الع�سماوي  امل�سوؤول الفني للُمقّيمني واملحا�سرين، وحممد  واأحمد يعقوب 

رئي�س ق�سم الدعم والعمليات باالإدارة ، وممثلي ال�سركة املنفذة للتقنية.
بالدقة  يتميز  ال��ذي  الت�سلل  خ��ط  تقنية  حتديثات  االج��ت��م��اع  وا�ستعر�س 
التي  االأفقية  اخلطوط  نظام  خ��الل  من  الت�سلل  ح��االت  ر�سد  يف  البالغة 
ُت�ساعد احلكم امل�ساعد على حتديد تلك احلاالت ب�سورة دقيقة، والتحديثات 

التي طراأت عليه موؤخراً واإ�سافة خا�سية جديدة تتمثل يف قدرة هذه التقنية 
على احت�ساب امل�سافة بني املدافع واملهاجم املوجود يف و�سعية الت�سلل، و�سيتم 
من  تعترب  التي  اجل��دي��دة  بالتقنية  اخلا�سة  الفنية  املتطلبات  كل  جتهيز 
اأن  ، على  اإليه تكنولوجيا التحكيم على م�ستوى العامل  اأح��دث ما تو�سلت 
توقف  فرتة  خالل  عليه  التقنية  ال�ستخدام  املعتمدين  احلكام  تدريب  يتم 

م�سابقة الدوري متهيداً لتطبيقه من اجلوالت التالية لفرتة التوقف.
كما مت مناق�سة بع�س املالحظات التي مت ر�سدها خالل ا�ستخدام التقنية 
اجلوانب  وبع�س  ال��ع��رب��ي  اخلليج  دوري  م�سابقة  م��ن  املا�سية  ب��اجل��والت 
الت�سوير  كامريات  ونقاء  وج��ودة  الفرتة،  تلك  التي حدثت خالل  التقنية 
التليفزيوين املو�سلة بال�سيارة اخلا�سة بالتقنية باالإ�سافة اإىل اإمكانية اإن�ساء 
اإلكرتونية خا�سة بتقنية الفيديو، يتم خاللها تدريب احلكام على  من�سة 

جميع اجلوانب الفنية املتعلقة با�ستخدام تقنية حكم الفيديو امل�ساعد.

اإدارة احلكام تناق�ش تطبيق 
حتديثات تقنية خط الت�شلل

•• دبي-وام: 

كاأ�س  نهائي  موعد  على  تعديال  اليد  لكرة  االإم����ارات  احت��اد  اأج���رى 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة " رجال " للمو�سم الريا�سي 2019 – 
2020 الذي كان مقررا له يوم اجلمعة 20 نوفمرب اجلاري ليقام 

ال�سهر  19 من  املوعد بيوم واح��د وحتديدا يوم اخلمي�س  قبل هذا 
نف�سه.

و اأكد االحتاد يف - بيان اأ�سدره اأم�س- اأن هذا التغيري جاء بناء على 
متطلبات النقل التليفزيوين.. و اأن املباراة �ستقام على ملعب حمايد 

بني الفريقني املتاأهلني من ن�سف النهائي.

رد مهاجم توتنهام هوت�سبري هاري كني، على االنتقادات التي اتهمته بادعاء 
اآند  2-1 على برايتون  ال�سقوط للح�سول على ركلة جزاء خالل االنت�سار 
هوف األبيون يف الدوري االإجنليزي املمتاز، موؤكداً اأن الواقعة مل تكن لتثري 

اأي جدل لو كانت يف اأي مكان اآخر بامللعب.
و�سقط كني يف منطقة اجلزاء وقرر احلكم اأن اآدم الالنا اأعاقه اأثناء التناف�س 
على كرة عالية، وتقدم مهاجم اإجنلرتا بعد ذلك لي�سجل من عالمة اجلزاء.
وان��ت��ق��د حم��ل��ل��ون يف ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ح�سل ب��ه��ا ك��ني ع��ل��ى ركلة 
اجلزاء لكن املهاجم البالغ من العمر 27 عاماً ال ي�ساوره اأي �سك يف تعر�سه 

الإعاقة.

واأبلغ كني و�سائل اإعالم بريطانية: "اأعتقد اأن من الوا�سح اأننا كنا نتناف�س 
على الكرة، حاولت ال�سيطرة على الكرة وجاء اأحدهم من خلفي، ما مل يتم 
اإلغاء كل االحتكاكات البدنية من اللعبة، �سيكون هناك قرارات ميكن اأن ت�سري 

يف االجتاهني، وهذا ما حدث".
واأ�ساف: "لن اأ�سيح اإذا مل حتت�سب، جاء القرار يف �ساحلي و�سجلت الهدف 
وجتاوزت االأمر.. اإذا كانت هذه ركلة مرمى، ال اأعتقد اأنها كانت �ست�سبب اأي 

جدل".
و�ست  على  انت�ساره  لكن  ال��دوري  يف  اخلام�س  املركز  حالياً  توتنهام  ويحتل 

بروميت�س األبيون اأم�س االأحد، �سيقفز به موؤقتاً اإىل قمة الرتتيب.

نهائي كاأ�ش رئي�ش الدولة لكرة 
اليد 19 نوفمرب على ملعب حمايد

كني يدافع عن نف�شه يف واقعة ركلة جزاء برايتون

لتقدمي �متياز�ت وخدمات ريا�صية للعاملني يف خط �لدفاع �الأول و�أ�صرهم..

جمل�ش اأبوظبي الريا�شي يوقع اتفاقية تعاون مع مكتب فخر الوطن 
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•• اأبوظبي-وام:

اأكد اأحمد خمي�س ع�سو جمل�س اإدارة احتاد االإمارات للبولينج مدير املنتخبات 
اأن العودة االآمنة للبطوالت حتققت ب�سكل يدعو اإىل التفاوؤل، حالل بطولتي 
يف  االأخ��رية  الع�سرة  االأي��ام  خ��الل  اأقيمتا  اللتني  التن�سيطيتني  ودب��ي  اأبوظبي 
�سالة مدينة زايد الريا�سية نهاية اأكتوبر املا�سي، و�سالة املمزر االأ�سبوع االأول 

من نوفمرب اجلاري.
اإنه حر�س و اجلهاز الفني للمنتخب على ح�سور البطولتني واالطالع  وقال 
على  والتعرف  الطبي،  ال��ربت��وك��ول  يف  ال���واردة  االإج����راءات  كافة  تطبيق  على 
بطولة  اأن  اأو�سح  و  البطوالت..  يف  للم�ساركة  العودة  بعد  الالعبني  م�ستوى 
ما  دب��ي  بطولة  يف  �سارك  فيما  العبا   40 من  اأك��ر  م�ساركة  �سهدت  اأبوظبي 

يقرب من 35 العبا.
وام":"  االإمارات"  اأنباء  لوكالة  ت�سريحات  يف  االإدارة  جمل�س  ع�سو  واأ���س��اف 
بامتياز  ناجحة  جتربة  التن�سيطيتني  اأبوظبي  و  دب��ي  بطولتي  اعتبار  ميكن 
لعودة الن�ساط الريا�سي امل�سروطة بتطبيق االإجراءات االحرتازية املعتمدة من 
اإن ن�سبة االلتزام من الالعبني  اأق��ول  اجلهات املخت�سة وكم�سوؤول يف االحت��اد 
لنتائج  بالن�سبة  و   .. كبرية  كانت  الفنية  املكت�سبات  واأن  التوقعات،  فوق  كانت 
االأول، وحل ثانيا  املركز  القبي�سي  اأحرز الالعب �سلطان  اأبوظبي فقد  بطولة 
كانت  واملناف�سة  الزعابي،  ح�سن  ورابعا  ف��الح،  حميد  وثالثا  العمادي،  حممد 

قوية، ومن خاللها تعرف املدرب االأمريكي ميكا كونفياين على اآخر امل�ستجدات 
يف م�ستوى الالعبني، وقدمت له روؤية دقيقة لقيا�س حالة كل العب بعد اأول 
اأعقاب توقف طويل، وبالن�سبة لبطولة دبي فقد فاز فيها  م�ساركة ر�سمية يف 
باملركز االأول العبنا الدويل املخ�سرم ح�سني ال�سويدي ويف املركز الثاين جاء 
بطولة  ق��د حققه يف  ك��ان  ال��ذي  م��رك��زه  نف�س  على  ليحافظ  العمادي  حممد 
اأنه موهبة  اأثبت  اأبوظبي و حل ثالثا الالعب ال�ساعد را�سد املطرو�سي الذي 
كبرية ميكن اأن حتقق اإجنازات كبرية يف امل�ستقبل، ويف املركز الرابع جاء �سلطان 
الذي يعك�س  االأم��ر  اأبوظبي  الذي كان مت�سدرا للرتتيب يف بطولة  القبي�سي 

قوة املناف�سة وتقارب امل�ستويات بني الالعبني".
تطبيق  م��ن  بالتاأكد  تقوم  االحت���اد  م��ن  متابعة  جلنة  :" لدينا  خمي�س  وق��ال 
بدءا  ال��الع��ب��ني  �سحة  على  حفاظا  ال��دق��ة  مبنتهى  االح���رتازي���ة  االإج�����راءات 
مبتابعة نتائج فحو�س الالعبني قبل بداية امل�سابقة، واإجراءات تعقيم ال�سالة، 
والتباعد االجتماعي، والفاح�س احلراري عند الدخول واخلروج، و�سوف نقيم 
بطولتني اإ�سافيتني يف اليوم الوطني لالإمارات اإحداهما يف اأبوظبي، والثانية 
يف دبي، ملوا�سلة النجاح، و التاأكيد ب�سكل ال يدع جماال لل�سك على العودة االآمنة 
للن�ساط يف ريا�سة البولينج، ويف النهاية كل هذه البطوالت تنعك�س باالإيجاب 
اأمت جاهزية عند عودة  اأن يكون يف  املنتخب الوطني، الذي نحر�س على  على 
للريا�سة  العامة  الهيئة  تعميم  نطبق  باأننا  العلم  مع  الدولية،  االرت��ب��اط��ات 

بتعليق م�سابقات النا�سئني حتت 18 �سنة، حتى نهاية دي�سمرب املقبل".

�سول�سكاير  اأويل غونار  الرنوجي  كاهلي مدربه  قليال عن  ال�سغط  يونايتد  مان�س�سرت  اأزال 
بفوز مهم على م�سيفه ايفرتون 3-1 يف املرحلة الثامنة من الدوري االإنكليزي لكرة القدم، 
فيما قاد وافدو ت�سل�سي اجلدد على راأ�سهم الدويل املغربي حكيم زيا�س فريقهم اىل انت�سار 

كبري على �سيفه �سيفيلد يونايتد 4-1 لريتقي موؤقًتا اىل املركز الثالث.
يف املباراة االوىل، دخل يونايتد اللقاء بعد خيبة قارية االربعاء ب�سقوطه 1-2 امام م�سيفه 
با�ساك �سهري الرتكي يف دوري ابطال اوروبا وخ�سارة امام ار�سنال �سفر1- اال�سبوع الفائت 
كانت الثالثة على ار�سه يف الدوري هذا املو�سم، ما و�سع �سول�سكاير حتت �سغط االطاحة به، 
املا�سية عن قيام يونايتد بات�ساالت مع االأرجنتيني  االأي��ام  اأن �سرت �سائعات يف  ال�سيما بعد 

ماوري�سيو بوكيتينو املدرب ال�سابق لتوتنهام من اجل خالفته.
وقال الرنوجي بعد اللقاء "ال اأ�ستطيع الثناء على اداء الالعبني مبا فيه الكفاية لل�سخ�سية 

التي اأظهروها بها. هم ي�ستحقون االأف�سل".
وانتقد �سو�سكاير جدولة املباريات وت�ساءل كيف يلعب ليفربول ومان�س�سرت �سيتي الثالثاء يف 
دوري االأبطال وتكون مباراتهم االأحد يف الدوري، فيما لعب يونايتد االأربعاء وتكون مباراته 

ال�سبت.
وحرم مان�س�سرت م�سيفه من ا�ستعادة ال�سدارة واإن موقتا ملحقا به اخل�سارة الثالثا توالًيا، 
ليتجمد ر�سيده عند 13 نقطة يف املركز ال�ساد�س، فيما و�سل الفائز للنقطة العا�سرة وبات 

يف املركز الرابع ع�سر.
و32(   25( فريناندي�س  ب��رون��و  وال��ربت��غ��ايل  الي��ف��رت��ون  برنارد)19(  ال��ربازي��ل��ي  و�سّجل 

واالأورغوياين ادين�سون كافاين )90+5( اأهداف مان�س�سرت يونايتد.
وافتتح �ساحب االأر�س الت�سجيل بعد كرة طويلة من احلار�س جوردان بيكفورد حلدود منطقة 
جزاء يونايتد و�سلت اإىل دومينيك كالفريت-لوين فمهدها براأ�سه اإىل برنارد الذي اأكملها 

بت�سديدة اأر�سية على ميني االإ�سباين دافيد دي خيا )19(.
ورد فرناندي�س �سريعا بعد تبادل للكرة بني االإ�سباين خوان ماتا ولوك �سو الذي لعبها عر�سية 

اإىل منطقة اجلزاء ارتقى لها الربتغايل و�سددها براأ�سه بعيدا عن متناول بيكفورد )25(.
وا�ساف الربتغايل الهدف الثاين لفريقه بعد اقتحامه منطقة ايفرتون وت�سديده كرة ارتقى 

لها ماركو�س را�سفورد براأ�سه لكنها طالت عليه فارتطمت بالقائم وتابعت طريقها 
نحو املرمى )32(.

الكرة من  فرناندي�س  االأخ��رية خطف  اأنفا�سها  تلفظ  املباراة  كانت  وبينما 
بقوة  ف�سدد  كافاين  البديل  اإىل  ومررها  بها  وتقدم  امللعب  منت�سف  خلف 
م��ع يونايتد  اأه��داف��ه  اأول  بيكفورد حم���رًزا  املنطقة على مي��ني  داخ��ل  م��ن 

بعد و�سوله اله مطلع املو�سم اثر انتهاء عقده مع باري�س �سان جرمان 
الفرن�سي )5+90(.

وبهذا الهدف يكون فرناندي�س قد �ساهم يف يف 15 هدفا يف ع�سر 
مباريات خا�سها ملان�س�سرت خارج ميدانه يف الربميريليغ )�سجل 

.)5 ومرر   10
وقال الربتغايل حول احت�ساب الهدف الثاين له "ال يهمني. 

اأن يكون  الكرة قليال ميكن  مل�س ماركو�س )را�سفورد(  اإذا 
هدفه، مل يكن هناك م�سكلة بالن�سبة يل. االأهم بالن�سبة 

كما  الفريق،  يف  زمالئي  خدمة  هو   10 كرقم  يل 
الفر�سة  يل  اأتيحت  كافاين،  مع  النهاية  يف  فعلت 

للت�سجيل وحتقيق"هاتريك" لكنني راأيته 
ل����ه. املهم  ل���وح���ده ف��م��ررت��ه��ا 

الثالث  والنقاط  فزنا  اأننا 
لالعب  ولي�ست  للجميع، 

واحد فقط".
ويف الثانية، قاد وافدو ت�سل�سي 

اجلدد فريقهم اىل انت�سار كبري على 
�سيفهم �سيفيلد يونايتد اجلريح 1-4 
مباراة  يف  اه���داف،  ثالثة  بت�سجيلهم 

تاألق فيها زيا�س ب�سناعة هدفني.
طريق  عن  الت�سجيل  ال�سيوف  وافتتح 
 )9( ماكغولدريك  ديفيد  االي��رل��ن��دي 
قبل اأن ي�سجل ت�سل�سي عن طريق تامي 
املو�سم  هذا  والوافدين   )23( اأب��راه��ام 

تياغو  ال��ربازي��ل��ي   ،)34( ت�سيلويل  ب��ن 

�سيلفا )77( واالملاين تيمو فرينر )80(.
وقال زيا�س الذي و�سل هذا املو�سم من اياك�س ام�سرتدام الهولندي "الدقائق الع�سر االوىل 
اننا بعد الهدف االول �سيطرنا على  البداية. اعتقد  كانت �سعبة قليال، مل نكن جيدين يف 

املباراة، كان باإمكاننا ت�سجيل اكر من اربعة اهداف، لكن اعتقد اننا لعبنا مباراة جيدة".
ودخل ت�سل�سي املباراة مبعنويات عالية بعد فوزه االربعاء -3�سفر على �سيفه رين الفرن�سي يف 
اجلولة الثالثة من دوري ابطال اوروبا ما و�سعه يف �سدارة املجموعة مع ا�سبيلية اال�سباين.

على  ال�ساد�سة  للمباراة  ال��دوري  يف  الهزائم  من  خالًيا  �سجله  "البلوز" على  فربث  وحافظ 
التوايل حمقًقا فوزه الثاين توالًيا بعدما تفوق اال�سبوع الفائت بثالثية نظيفة على م�سيفه 

برينلي.
وافتتح �سيفيلد الذي يقدم م�ستويات �سيئة جًدا هذا املو�سم وبات يف ذيل الرتتيب بعد اأن تاألق 
يف الفائت بعد عودته اىل دوري اال�سواء واأنهاه تا�سًعا، الت�سجيل عندما نفذ الكرة �سريًعا من 
ركنية لت�سل اىل جورج بالدوك عند اجلهة اليمنى على م�سارف املنطقة، مررها اىل الرنوجي 

�ساندر بريغي ومنه اىل ماكغولدريك تابعها بكعب قدمه يف املرمى )9(.
وكان هذا الهدف االول الذي ي�ستقبله احلار�س ال�سنغايل ادوار مندي يف الدوري هذا املو�سم 
يف رابع مباراة خا�سها، بعد اأن و�سل من رين الفرن�سي يف ظل تراجع م�ستوى اال�سباين كيبا 

اري�ساباالغا.
اال ان ت�سل�سي عادل النتيجة بعدما مرر زيا�س كرة طويلة خلف املدافعني عن اجلهة اليمنى 
و�سلت اىل الكرواتي ماتيو كوفا�سيت�س داخل املنطقة ومنه اىل اأبراهام تابعها بيمناه يف �سباك 

احلار�س اآرون رام�سدايل )23(.
ومنح ت�سيلويل الذي و�سل مطلع املو�سم من لي�سرت �سيتي، التقدم للنادي اللندين عندما 
و�سلته كرة طويلة رائعة عن اجلهة اليمنى من زيا�س نحو القائم الثاين غمزها يف املرمى 
)34(. و�سجل �سيلفا الوافد من باري�س �سان جرمان الفرن�سي يف �سفقة انتقال حر، باكورة 

اهدافه يف الدوري املمتاز براأ�سية اإثر ركنية من زيا�س )77(.
وكاد اأن ي�سجل فرينر الهدف الرابع عندما و�سلته كرة رائعة يف العمق من الدويل املغربي 

�������ا، ح�������اول  القائم اأي���������������سً ارت��دت من  انها  اال  احلار�س  "لوب" ف��وق  اإ�سقاطها 
.)78(

وع���ّو����س ال���الع���ب ال�����ذي و����س���ل م��ط��ل��ع امل��و���س��م من 
م�سابهة  كرة  و�سلته  بعدما  دقيقتني  بعد  اليبزيغ، 
يف  قوية  تابعها  كانتي  نغولو  الفرن�سي  م��ن 

املرمى )80(.
اللقاء،  ف��ر���س يف  زي��ا���س �ست  وخ��ل��ق 
وهو اأعلى رقم يف مباراة واحدة يف 
ال��دوري ه��ذا املو�سم وف��ق موقع 

"اوبتا" لالح�ساءات.
ع���اد  اأخ�����������رى،  م������ب������اراة  ويف 
�سكة  اىل  ب��اال���س  كري�ستال 
االنت�سارات بعد خ�سارته 
اال����س���ب���وع ال���ف���ائ���ت ام���ام 
بفوز  ول���ف���ره���ام���ب���ت���ون، 
�سيفه  ع���ل���ى   1-4 ك���ب���ري 
ل���ي���دز ي���ون���اي���ت���د ال������ذي مني 

بخ�سارة ثانية توالًيا.
ايبرييت�س   ،)12( دان  �سكوت  و�سجل 
ايزي )22(، الربتغايل هيلدر كو�ستا )42 
ه���دف ع��ك�����س��ي( وال���غ���اين ج������وردان اأي����و )70( 
اأ���س��ح��اب االر������س، ف��ي��م��ا ���س��ج��ل املتاألق  اأه�����داف 
 )27( الوحيد  ال�سيوف  هدف  بامفورد  باتريك 
رافًعا ر�سيده اىل �سبعة اه��داف يف ال��دوري هذا 

املو�سم.
وبات باال�س يف املركز ال�سابع مع اربعة انت�سارات، 
ليدز  ر�سيد  جتمد  فيما  هزائم  وث��الث  تعادل 

عند 10 نقاط يف املركز 14.
وفاز و�ست هام على �سيفه فولهام بهدف نظيف 
�سو�سيك  توما�س  للت�سيكي  القاتل  ال��وق��ت  يف 

.)1+90(

قاد املهاجم الدويل االأرجنتيني اأنخل دي ماريا فريقه 
االأوروبية  ج��راح��ه  ت�سميد  اإىل  ج��رم��ان  ���س��ان  ب��اري�����س 
املرحلة  قمة  يف  ري��ن  �سيفه  مرمى  يف  نظيفة  بثالثية 

العا�سرة من الدوري الفرن�سي يف كرة القدم.
الذي  م��اري��ا  دي  اإىل  ب��ف��وزه  الباري�سي  ال��ن��ادي  وي��دي��ن 
�سنع الهدف االأول للمهاجم الدويل االإيطايل املعار من 
اإيفرتون االإنكليزي مويز كني )11(، وت�سجيله هدفني 

يف الدقيقتني 21 و73.
وهو الفوز الثامن على التوايل حمليا للنادي الباري�سي 
م��ت�����س��در ال�����دوري ال����ذي م��ن��ي االأرب���ع���اء ب��ه��زمي��ة اأم���ام 
اليبزيغ االأملاين 1-2 يف دور املجموعات مل�سابقة دوري 
املو�سم  النهائية  م��ب��ارات��ه��ا  خ�سر  ال��ت��ي  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال 

املا�سي اأمام بايرن ميونيخ االأملاين �سفر1-.
اإىل  بعودته  ممكنة  طريقة  باأف�سل  ماريا  دي  واحتفل 
الب�سق  بتهمة  مباريات  اأرب��ع  مل��دة  اإيقافه  بعد  ال���دوري 
على اال�سباين األفارو غونزالي�س مدافع مر�سيليا خالل 
اأي��ل��ول-  13 يف  الفريقني  جمع  "كال�سيكو" ال��ذي  ال��� 

�سبتمرب املا�سي.
ك��م��ا اح��ت��ف��ل دي م���اري���ا ب��ع��ودت��ه اىل 
�سفوف منتخب بالده للمرة االوىل 

منذ "كوبا اأمريكا" 2019، حيث 
ا�ستدعاه مدرب "االألبي�سيلي�ستي" 
ل����ي����ون����ي����ل �����س����ك����ال����وين خل���و����س 
مباراتني �سد الباراغواي والبريو 

كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الت�سفيات  �سمن 
العامل 2022 يف قطر.

وخا�س النادي الباري�سي املباراة يف غياب اأكر من العب 
اأبرزهم النجمان كيليان مبابي  اأ�سا�سي ب�سبب االإ�سابة 
االيطايل  الو�سط  والع��ب  �سيلفا  دا  نيمار  وال��ربازي��ل��ي 
ماركو فرياتي، وزادت حمنه يف مباراة اليوم با�سطرار 
م��درب��ه االمل����اين ت��وم��ا���س ت��وخ��ي��ل اىل ا���س��ت��ب��دال العب 
االملاين  وامل��داف��ع  غ��اي  غانا  اإدري�����س��ا  ال�سنغايل  الو�سط 
ثيلو كيهرر يف ال�سوط االأول واأ�سرك الربازيلي رافينيا 

)13( والهولندي ميت�سل بيكر )36( مكانهما.
وخطف دي ماريا كرة من العب و�سط رين الكامريوين 
حار�س  م��ن  مت��ري��رة  اث��ر  ليا-�سيليكي  جيم�س  اال���س��ل 
كني  اإىل  ف��م��رره��ا  غومي�س  ال��ف��ري��د  ال�سنغايل  م��رم��اه 
واأ�سكنها  املنطقة  خ��ارج  من  بيمناه  قوية  �سددها  ال��ذي 

على ميني احلار�س غومي�س"11".
ومل يتاأخر دي ماريا يف ترجمة تاألقه عندما تلقى كرة 
من اال�سباين اأندر هرييرا خلف الدفاع فانطلق ب�سرعة 
وتوغل داخل املنطقة منفردا بغومي�س ولعبها �ساقطة 

يف الزاوية الي�سرى البعيدة )21(.
عندما  لرين  القا�سية  ال�سربة  ماريا  دي  ووج��ه 
ت��ل��ق��ى ك���رة م���ن ك����والن داغ���ب���ا ف�����س��دده��ا قوية 
الربتغايل  امل��داف��ع  بفخذ  ارتطمت  بي�سراه 
الزاوية  و�سكنت  �سيلفا  دا  دام��ي��ان  االأ���س��ل 

اليمنة للحار�س غومي�س )73(.
ورفع دي ماريا غلته من االأهداف مع فريق 
للمو�سم  الوانه  الذي يدافع عن  العا�سمة 

ال�ساد�س على التوايل اىل 86 هدفا.
وه���و ال��ف��وز اخل��ام�����س ع��ل��ى ال���ت���وايل للفريق 
ال��ب��اري�����س��ي ب��ث��الث��ة اأه�����داف على 
اإجناز  ال����دوري يف  االأق���ل يف 
يحققه للمرة االوىل 

يف تاريخه.

ق���ال م���درب ل��ي��ف��رب��ول ي��ورغ��ن ك��ل��وب، اإن ال�����س��ب��اق ع��ل��ى لقب 
ما  راف�����س��اً  امل��و���س��م  ه��ذا  ال��ف��رق  اأم���ام جميع  مفتوح  البطولة 
اللقب  املناف�سة تقت�سر على حامل  اإن  يرتدد من تكهنات عن 

ومان�س�سرت �سيتي.
الثالث  ال�����س��ن��وات  يف  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى  ول��ي��ف��رب��ول  �سيتي  و�سيطر 

االأخرية.
بفارق  متفوقاً  املا�سي  املو�سم  يف  اللقب  كلوب  فريق  وح�سد 
الفريقني  اأن  ويبدو  �سيتي  املبا�سر  مالحقه  على  نقطة   18

�سيتناف�سان من جديد على اللقب يف املو�سم احلايل.
وقال كلوب يف ت�سريحات ل�سبكة �سكاي �سبورت�س التلفزيونية: 

من فريقني(". اأكر  )بني  كذلك  دوماً  التناف�س  كان  "نعم 
واأ�ساف كلوب: "يف العام املا�سي كان التناف�س على اللقب حتى 
�سيء  لي�س هناك  االأق���ل..  على  ف��رق  نقطة معينة بني ثالثة 
م�سمون، ال اأرى اأننا واحد من الفريقني، اأرى اأننا فريق يتعني 

عليه القيام بالكثري من اأجل حتقيق النجاح".
واأردف املدرب االأملاين قائاًل: "اإذا نظرنا اإىل الو�سع يف العامني 

املا�سيني فاإنه كان رائعاً بالن�سبة للفريقني.. لكن هذا ال يعني 
اأننا ن�سمن تكرار ذلك يف العام احلايل مرة اأخرى، الكل اأمامه 

فر�سة".
�سيتي  مان�س�سرت  م���درب  غ���واردي���وال  بيب  االإ���س��ب��اين  ويعتقد 
اأي�ساً اأن ال�سباق على اللقب �سيكون مفتوحاً ولن يقت�سر على 

فريقني فقط.
ويتقا�سم ليفربول �سدارة الدوري متخلفاً بفارق االأهداف عن 

�ساوثامبتون .

كلوب: التناف�ش على لقب الدوري ل يقت�شر على فريقني 

مان�ش�شرت يونايتد يريح �شول�شكاير 
وتاألق وافدي ت�شل�شي 

دي ماريا يقود �شان جرمان 
لت�شميد جراحه الأوروبية 

بعد جناح العودة الآمنة للن�شاط .. بطولتان للبولينج يف اأبوظبي ودبي احتفال باليوم الوطني



 
تكت�شف بال�شدفة اأنها موظفة بوزارة الري منذ 10 �شنوات!

تقدمت ربة منزل م�سرية مبحافظة الدقهلية ببالغ اإىل النيابة 
االإدارية، بعد اأن اكت�سفت بال�سدفة اأنها م�سجلة موظفة منذ 10 

�سنوات يف وزارة الري.
من  م��ن��زل  رب��ة  وه��ي  �سنة،   32 ال�سحات  ال�سيد  اأ���س��م��اء  وك�سفت 
اأنها عندما  الدقهلية،  املن�سورة مبحافظة  الربامون مركز  قرية 
التاأمينات لتبحث �سبب رف�س طلبها للح�سول  اإىل مكتب  ذهبت 
باأنها  املوظف  اأخربها  املعاق  لطفلها  وكرامة  تكافل  معا�س  على 

موظفة.
خا�سة  االأ�سماء،  يف  ت�سابها  هناك  اأن  اعتقدت  اإنها  اأ�سماء،  وقالت 
اأنها مل حت�سل على اأي وظيفة طوال حياتها واأنها �سعت اأكر من 
على  ح�سولهما  بعد  لزوجها  اأو  لها  وظيفة  على  للح�سول  م��رة 

الدبلوم الفني، اإال اأن هذا مل يحدث مطلقا.
مكتب  اإىل  رزق،  ال�سيد  اخل��ال��ق  ع��ب��د  زوج���ي  "توجه  واأ���س��اف��ت: 
التاأمينات احلكومية من جديد، وقدم بياناتي وا�سمي اخلما�سي، 
بالكامل،  بياناتي  مع  القومي، فوجدها متطابقة  الرقم  وبطاقة 

مبا فيه ا�سم االأم وهنا �سعرت باأن هناك حالة من التزوير تتم".
التاأمينات  بيانات  م��ن  ن�سخة  على  ح�سل  زوج��ه��ا  اأن  اإىل  ولفتت 
للدولة،  االإداري  باجلهاز  العاملني  من  زوجته  فوجد  "برنت" 
قنا،  مبحافظة  اأرم��ن��ت،  ري  لهند�سات  املتكاملة  ب����االإدارة  وذل���ك 
وموؤمنا عليها منذ العام 2010، اأي منذ 10 �سنوات، ومت تثبيتها 
اأ�سماء  5 �سنوات. ونفت  اأي منذ   2015-10-29 يف العمل بتاريخ 
اأن يكون هذا الكالم حقيقيا جملة وتف�سيال، وقالت: "اأنا عمري 
اأعلم عن  اأي حمافظة يف ال�سعيد وال  اأو  ما �سافرت ملحافظة قنا 

مو�سوع الوظيفة �سيئا، وت�ساءلت كيف يتم �سرف املرتب؟".

ي�شتقبالن اأول مولودة اأنثى بعد 14 ذكرًا
رّحب زوجان من والية مي�سيغان االأمريكية باأول مولودة اأنثى لهما 

بعد 14 ذكر وما يقرب من 3 عقود من والدة طفلهما االأول.
واأجنبت كاتريي �سواندت )45 عاماً( يوم اخلمي�س طفلتها االأنثى 
االأوىل ماجي جني بوزن 3.4 كيلوغرام عند الوالدة، لتن�سم اإىل 

عائلة �سخمة مع 14 اأخ اأكرب منها.
ب�سعادة  "ي�سعران  وزوجته  اإنه  الطفلة  والد  �سواندت  قال جاي  و 
عائلتهما  اإىل  ج��ني  م��اج��ي  الإ���س��اف��ة  للغاية  ومتحم�سان  غ��ام��رة 
بر�س  ف��ري  دي��رتوي��ت  ل�سحيفة  ح��دي��ث  يف  واأ���س��اف  ال�سخمة". 
بعد والدة ابنته يف م�ست�سفى مري�سي هيلث �سانت ماري يف غراند 
رابيدز "كان هذا العام ال ُين�سى من نواٍح كثرية، والأ�سباب عديدة، 

ولكن ماجي هي اأعظم هدية ح�سلنا عليها".
اأفرادها  عدد  ب�سبب  االأخبار  يف  ل�سنوات  �سواندت  عائلة  وظهرت 

الكبري، ولدى الزوجني برنامج بث مبا�سر ي�سمى
Outdoorsmen ولكنهما قد ي�سطران االآن اإىل تغيري ا�سم   14
الربنامج بعد ا�ستقبال طفلتهما االأوىل. وقال اأكرب اأبنائهما تايلر 
�سواندت )28 عاماً( اإن والديه اعتقدا اأنهما لن يرزقا بابنة بعد 
14 ذكر، وفقدا االأمل من وجود اأي �سيء باللون الوردي يف منزل 
العائلة يف جمتمع ليكفيو الريفي، على بعد حوايل 30 مياًل )48 
كيلومرتاً( �سمال �سرق غراند رابيدز. واأ�ساف تايلر الذي ي�ستعد 
دقيقة من مزرعة   20 بعد  منزاًل على  م��وؤخ��راً  وا���س��رتى  ل��ل��زواج 
والديه التي تبلغ م�ساحتها 200 فدان "ال اأعرف حتى ما اإذا كانت 

اأمي متتلك اأي مالب�س وردية اأو اأي �سيء اآخر ينا�سب املولودة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تواأم تنجبان طفلتيهما يف عيد ميالدهما بفارق 90 دقيقة
كان احتفال �سقيقتني تواأم اأمريكيتني هذا العام مميزاً، فقد �سهد م�سادفة نادرة عندما اأجنبت كل منهما طفلتها 

يف اليوم نف�سه  و بامل�ست�سفى نف�سه وبفارق 90 دقيقة فقط بينهما.
واأجنبت كل من اأومت �سو واأمرب تراموناتا طفلتيهما يوم 29 اأكتوبر -ت�سرين االأول املا�سي، وعلى يد نف�س الطبيب 
الدكتور جورج فيك، ويف غرفتني متجاورتني يف امل�ست�سفى بوالية تيني�سي، وذلك يف حالة نادرة ال يزيد احتمال 

حدوثها عن 1 لكل 150 األف.
الثالث  ميالدهما  بعيد  حتتفالن  كانتا  اللتني  والدتيهما  مع  ميالدهما  عيد  ال�سغريتان  الطفلتان  و�ستت�سارك 
والثالثني يف يوم الوالدة نف�سه ، وقال الدكتور جورج اإن هذا الو�سع الفريد ال ي�سبه اأي �سيء راآه طوال 45 عاماً 

من عمله يف التوليد.
وعا�ست ال�سقيقتان التواأم حياة مت�سابهة اإىل حد بعيد، وفعلتا كل �سيء معاً تقريباً، ويبدو اأن والدتهما لطفلتيهما 

مل تكن ا�ستثناء لهذه القاعدة، ومل تكونا تتوقعان اأن تنجبا يف اليوم نف�سه و بامل�ست�سفى نف�سه.
وقالت اأمرب "اأردنا اأن تعي�س طفلتانا جتربة م�سابهة للحياة التي ع�سناها معاً، وكنا ننتظر والدة الطفلتني يف موعد 

متقارب، لكننا مل نكن نتوقع على االإطالق اأن يحدث ذلك يف اليوم نف�سه الذي ي�سادف عيد ميالدنا".
يذكر اأن كاًل من ال�سقيقتني اأجنبت اأول طفل لها قبل نحو عامني، وبفارق 10 اأ�سابيع فقط، وكان لهما الوزن نف�سه 

والطول تقريباً، بح�سب موقع ميرتو الربيطاين.
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مبلغ قيا�شي ثمنًا ملنزل من ب�شعة اأمتار مربعة
يف  اأ�سغر" منزل  يكون  قد  "ما  اأملانية عن عر�س  تقارير �سحفية  ك�سفت 
البالد للبيع. الع�سرات عربوا عن رغبتهم يف �سراء املنزل، الذي ال تتجاوز 
املنزل  اأمتار ويتوقع بيعه مببلغ قيا�سي. فما هو �سر هذا  م�ساحته ب�سعة 
منزل  "اأ�سغر"  اأن��ه مت عر�س  "فيلت" االأملانية  ذك��رت �سحيفة  ال�سغري؟ 
للبيع يف مدينة برمين بحوايل 77 األف يورو، واأ�سافت ال�سحيفة االأملانية 

اأن م�ساحة املنزل ال�سغري ال تتعدى �سبعة اأمتار مربعة.
املنزل  هذا  يف  اأمتار  اأربعة  تبلغ  املعي�سة  م�ساحة  اأن  نف�سه  امل�سدر  واأو�سح 
هذا  عن  ال�سمان  توبيا�س  العقارات  وكيل  وق��ال  ال�سطح.  على  �سرفة  مع 
يكون  رمب��ا  اإن��ه  برمين،  يف  القدمية  باملدينة  "التاريخي" وال��واق��ع  املنزل 
اأ�سغر منزل يف اأملانيا، م�سيفا اأنه من ال�سعب حتديد �سنة بناء هذا املنزل، 
الذي مل ُينظر له كمبنى م�ستقل ب�سبب وقوعه بجوار منزل اآخر، على حد 
ال�سغري  املنزل  �سبيغل" اأن  "دير  اأف��ادت جملة  نف�سه،  ال�سياق  و�سفه. ويف 
امللونة  ال�سغرية  املنازل  ت�سطف  حيث  بربمين،  "�سنور"  منطقة  يف  يقع 
العقاري  الوكيل  وقال  عليها.  ال�سياح  بتوافد  وت�ستهر  ال�سيقة،  االأزق��ة  يف 

للمنزل "اإنه جزء من التاريخ".
واأ�سارت "دير �سبيغل" اإىل اأن اأكر من 80 �سخ�ساً عربوا عن رغبتهم يف 
اقتناء املنزل ال�سغري، واأ�سافت اأن �سعر ال�سراء يبلغ 77 األف يورو، ما يعني 

اأن ثمن كل مرت مربع ي�ساوي 10 اآالف يورو.

انتخاب بايدن يعيد للبيت الأبي�ش حيوانا األيفا 
برئا�سة  بايدن  جو  ف��وز  االأبي�س  البيت  اأعلن  اأي��ام،  خم�سة  دام  ترقب  بعد 
اإقامته  الرئي�س اجلديد مقر  �سيدخل  االأمريكية، حيث  املتحدة  الواليات 

اجلديد برفقة زوج من احليوانات التي مل تكن موجودة هناك.
وظّل البيت االأبي�س بال كالب منذ عام 2016، اأي ذات ال�سنة التي �سهدت 
رئي�س  اأول  بذلك  ليكون  املتحدة،  للواليات  رئي�سا  ترامب  دونالد  انتخاب 
اأمريكي ال يقتني كالبا منذ عقود، ح�سبما ذكر موقع "يو اإ�س اأي توداي".

و�سريافق الكلبان "ميجر" و"ت�سامب" وهما من ف�سيلة "الراعي االأملاين" 
عائلة بايدن ملقر اإقامتهم اجلديد.

و�سبق لبايدن اأن حتدث ل�سبكة "�سي اإن اإن" االأمريكية �سنة 2018 عندما 
تبنى "ميجر"، حيث �سكر جمعية "ديالوير هيومن اأ�سو�سيي�سن" جلهودها 

يف ميدان تاأمني منازل للكالب ال�سالة.
اأوباما وعائلته كلبان من  ب��اراك  ال�سابق  الرئي�س  وقبل ترامب، كان لدى 
ف�سيلة كالب املاء الربتغالية يعي�سان معهم يف البيت االأبي�س، وهما "بو" 

و"�سني".
كذلك امتلك جون اأدمز، الرئي�س الثاين للواليات املتحدة، واأول من يعي�س 

كورونا ُينهي حياة 
خمرج عاملي 

حياة  ك������ورون������ا  ف�����ريو������س  اأن�����ه�����ى 
واملنتج  ال�سيناريو  وك��ات��ب  امل��خ��رج 
�سوالنا�س  االأرجنتيني  فريناندو 
" بينو  ب��ا���س��م  اأي�������س���اً  وامل���ع���رف���و   ،
ال�84  ناهز  عمر  عن  �سوالنا�س "، 
الفرن�سية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ع����ام����اً، 

باري�س.
اخل������ارج������ي������ة  وزارة  وق��������ال��������ت 
�سوالنا�س  وف��اة  اإن   : االرجنتينية، 
ت���اأت���ي ب��ع��د م����رور اأي�����ام ق��ل��ي��ل��ة من 
جراء  امل�ست�سفيات،  اح��دى  دخوله 

ا�سابته بفريو�س كورونا.
�سباط/  16 ي���وم  ���س��والن��ا���س  ول���د 

1936، ودر���س امل�سرح  فرباير عام 
وامل��و���س��ي��ق��ى واحل���ق���وق، وم��ن��ذ عام 
جمل�س  يف  ع�����س��واً  اأ���س��ب��ح   2013

ال�سيوخ االأرجنتيني.
"متابعة  ق�سري  فيلم  اأول  اأخ���رج 
عام  ويف  ب���االإ����س���ب���ان���ي���ة،  ال�سري" 
1968 اأنتج واأخرج اأول فيلم طويل 
"�ساعة االأفران"، وهو وثائقي عن 
االإ���س��ت��ع��م��ار احل���دي���ث وال��ع��ن��ف يف 
الفيلم  وح�سل  الالتينية،  اأمريكا 
ع��ل��ى ج���وائ���ز دول���ي���ة، وت���رج���م اىل 
على  �سوالنا�س  ح�سل  لغات.  ع��دة 
وجائزة  جوري"،  "غراند  ج��ائ��زة 
البندقية  م���ه���رج���ان  يف  ال���ن���ق���اد 
اإخراج  اأف�سل  وجائزة  ال�سينمائي، 
ال�سينمائي.  ك����ان  م��ه��رج��ان  م���ن 
رئي�س  اأ����س���ب���ح   ،1999 ع����ام  ويف 
ال��دورة احلادية  املحلفني يف  هيئة 
مو�سكو  مل���ه���رج���ان  وال���ع�������س���ري���ن 
عام  ويف  ال��������دويل.  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي 
الدب  ج��ائ��زة  على  ح�سل   ،2004
مهرجان  يف  ال��ف��خ��ري��ة  ال���ذه���ب���ي 

برلني ال�سينمائي الدويل.

مزرعة لإنتاج النبيذ مع فيال تاريخية للبيع
 Prosekko مت عر�س مزرعة الإنتاج نبيذ من نوع
مع فيال من القرن الثامن ع�سر يف اإيطاليا، مقابل 

13.6 مليون دوالر )11.4 مليون يورو(.
وقال موقع "لونلي بالنيت"، اإن م�ساحة العزبة تبلغ 
فينيت�سيا  فريويل  منطقة  يف  وتقع  هكتارات،   108
جوليا. وت�سم العزبة عددا كبريا من العقارات، مبا 
يف ذلك 10 مبان �سكنية فيها اأكر من 30 غرفة نوم 
القرن  اإىل  املباين  تاريخ بع�س  يعود  29 حماما.  و 
اخلام�س ع�سر. والفيال الرئي�سية، عبارة عن مبنى 
وفيه غرف مزينة  وترميمه،  اإ�سالحه  تاريخي مت 
ب��ل��وح��ات ج��داري��ة ول��وح��ات م��ن ال��ط��راز الباروكي 
ودار  كني�سة قدمية،  العزبة،  توجد يف  كما  املتاأخر. 
�سيافة، وفندق به حمام �سباحة، وثالثة ا�سطبالت 
���س��خ��م��ة، وم�����س��ت��ودع��ات، وط��اح��ون��ة م��ي��اه قدمية، 

وحظرية من طابقني، وعدد من املباين االأخرى.
 19.4 ال��ع��زب��ة، على  ال��زراع��ي م��ن  ويحتوي اجل��زء 
اأخرى  هكتار   29.9 وي�ستخدم  ال��ك��روم،  من  هكتار 
من هذه االأرا�سي لتجذير وتطعيم الكروم، وهناك 
45.8 هكتار من االأرا�سي ال�ساحلة للزراعة. تنتج 

املزرعة حوايل 400 طن من العنب �سنويا.

مزحة تخرجه من غيبوبة �شهرين 
18 عاما، من حالة  العمر  خرج �ساب، يف تايوان يبلغ من 
غيبوبة ا�ستمرت �سهرين، بعد اأن حتدث املحيطون به، عن 
طبق الدجاج املف�سل لديه. وذكرت "تايوان نيوز"، اأن يونغ 
ت�سيو تعر�س حلادث خطري اأثناء ركوبه دراجة �سكوتري يف 
يوليو من هذا العام. ونتيجة احلادث، اأ�سيب ال�ساب بجروح 
خطرية، وت�سررت ب�سدة االأع�ساء الداخلية يف ج�سمه، مبا 
يف ذلك متزق يف الطحال والكلى والكبد. ثم دخل ال�ساب 
يف غيبوبة من الدرجة الثالثة. وبعد 6 عمليات جراحية، 
حت�سنت حالته، لكنه مل يخرج من الغيبوبة التي ا�ستمرت 
على م��دى 62 يوما. وخ��الل اإح��دى ال��زي��ارة، ق��ال �سقيق 
املري�س، وهو جال�س بقربه، مازحا اأنه �سياأكل اليوم طبقه 
املف�سل - �سرائح الدجاج. وفجاأة بداأ نب�س املري�س يت�سارع 
حالة  ا�ستقرت  ال��وق��ت،  بع�س  م��رور  بعد  وع��ي��ه.  وا�ستعاد 
امل�ست�سفى  طاقم  موؤخرا  زار  امل�ست�سفى.  من  وخ��رج  ت�سيو 

واأح�سر لهم كعكة �ساكرا اإنقاذ حياته.

يقتل ثالثة يف حفل مبنزله وينتحر
اأطلق رجل رو�سي النار على ثالثة �سيوف بحفل اأقيم يف 

�سقته يكاترينبورج على جبال االأورال ثم قتل نف�سه.
وقال املحققون اإن فتاة تبلغ من العمر 17 عاما اأ�سيبت 
اأي�����س��ا ب��ط��ل��ق��ات ال��ر���س��ا���س، غ��ري اأن��ه��ا جن��ت م��ن املوت 
�ساحب  اأن  املحققون  واأ�ساف  عميقة.  بجروح  واأ�سيبت 
ال�سقة هو اأي�سا مالك بندقية ال�سيد التي عر عليها يف 

ال�سقة والتي مت �سبطها على اأنها �سالح اجلرمية.
بقتل  34 عاما  الرجل  �سبب قيام  االآن  ومل يتبني حتى 
والثالثني  وال�ساد�سة  والثالثني  الثانية  عمر  يف  رجلني 

و�سابة يف عمر الثامنة ع�سرة.
اإن  املحلية  اأون الين لالأخبار  يكاترينبورج  بوابة  وقالت 
اأثناء  والكحوليات  املخدرات  تناول  يف  �ساركوا  املحتفلني 
تقع  التي  املدينة  بهذه  التحقيق  جلنة  ون�سرت  احلفل. 
على بعد 1800 كيلومرت �سرقي العا�سمة مو�سكو �سورا 
مل�سرح اجلرمية وعليه اآثار الدماء. وكان الرجال تعرفوا 
داخل  اللقاء  قبيل  االإن��رتن��ت  م��واق��ع  ع��رب  الفتيات  على 

م�سكن امل�ستبه فيه 34 عاما لالحتفال.
امل�ساء  عند  حمل  ال�سقة  �ساحب  ب��اأن  املعلومات  واأف���ادت 

بندقية واأطلق النار على احلا�سرين.

منزل  يف  كلبا  هواية غريبة.. يجمع 164 
ويف  مربعاً  م��رتاً   30 م�ساحته  تتجاوز  بيت �سغري ال  يف 
ظ����روف �سيئة ل��ل��غ��اي��ة، وج����دت ال�����س��ل��ط��ات ال�����س��ح��ي��ة يف 
اليابان نحو 164 كلباً ُيعانون من الهزال ال�سديد. عرت 
م�سابني  كلبا   164 على  اليابان  يف  ال�سحية  ال�سلطات 
بالهزال ال�سديد، يعي�سون مكد�سني يف بيت �سغري جدا يف 
واأ�ساف  باحليوانات.  االحتفاظ  اأ�سواأ حاالت  واحدة من 
كونيهي�سا �ساجامي، رئي�س جماعة دوبات�سوكيكني للرفق 
امل�سابة  ال��ك��الب  ع��ل��ى  ال�����س��ل��ط��ات ع���رت  اأن  ب��احل��ي��وان، 
بالطفيليات يف منزل م�ساحته 30 مرتا مربعا، يف مدينة 
اإيزومو بغرب اليابان يف منت�سف اأكتوبر- ت�سرين االأول 
املا�سي، بعدما ا�ستكى اجلريان. وعا�ست الكالب مكد�سة 
على اأرفف واأ�سفل طاوالت ومقاعد. وقال �ساجامي "كانت 
االأر�س ممتلئة بالكامل بالكالب وكل امل�ساحة التي ميكن 

روؤيتها من االأر�سية مغطاة بالف�سالت".

اأ�شهر متحف �شمع يبدل 
مالب�ش متثال ترامب

انتهاء  اإىل  يف خطوة رمزية ت�سري 
متحف  اإدارة  ق���ررت  حكمه،  ف��رتة 
لندن  يف  ال�����س��ه��ري  ت���و����س���و  م������دام 
ت���ب���دي���ل م���الب�������س مت���ث���ال دون���ال���د 
ريا�سي  بطقم  ال�سمعي،  ت��رام��ب 

ملمار�سة لعبة الغولف.
وج���������اءت اخل�����ط�����وة ب���ع���د اإع������الن 
امل��ر���س��ح ال��دمي��ق��راط��ي ج��و بايدن 
ف���وزه يف االن��ت��خ��اب��ات اأم�����س االأول 
اأ�سوات والية  ال�سبت بعدما ح�سم 

بن�سلفانيا احلا�سمة مل�سلحته.
وكان متثال ترامب يف متحف مدام 
طيلة  �سوداء  ببدلة  مكت�سيا  تو�سو 
فرتة رئا�سته للواليات املتحدة، اإال 
اأن هذه البدلة مت ا�ستبدالها اأم�س 
الغولف،  مبالب�س  ال�سبت  االأول 
الريا�سة املف�سلة للرئي�س املنتهية 
ت�سم  �سلة  جانبها  واإىل  والي��ت��ه، 

الع�سي املخ�س�سة للعبة.
وكان ترامب ميار�س الغولف لدى 
اأحد  يف  االنتخابات،  نتائج  اإع��الن 

منتجعاته بوالية فريجينيا.
اأعماله  قائمة  اإىل  املتحف  و���س��م 
الطبيعي  باحلجم  �سمعيا  متثاال 
لرتامب اأواخر عام 2016، عندما 
على  الرئا�سية  االنتخابات  يف  ف��از 
الدميقراطية  امل��ر���س��ح��ة  ح�����س��اب 

اآنذاك هيالري كلينتون.
بني  يعد من  املتحف  اأن  اإىل  ي�سار 
اأ�سهر متاحف ال�سمع حول العامل، 

وميتلك فروعا يف عدة دول.

علماء يحددون اأين تختبئ املادة الكونية الغام�شة
تو�سل علماء متخ�س�سون يف الفيزياء الفلكية 
التي  الكونية  امل��ادة  اإىل حتديد طبيعة  موؤخرا 

ظّلت غري معروفة ل�سنوات طويلة.
الوطني  باملركز  يف  الباحثني  من  فريق  واأ�سار 
يقارب  م��ا  اأن  اإىل  العلمي  للبحث  ال��ف��رن�����س��ي 
40 يف املئة من املادة التي تتكون منها النجوم 
وال��ك��واك��ب وامل���ج���رات، خم��ب��اأة ع��ل��ى هيئة غاز 

�ساخن بال�سبكة الكونية املعقدة.
وتو�سل الباحثون اإىل نتائجهم التي ن�سرت يف 
جملة الفلك والفيزياء الفلكية عقب حتليلهم 

لبيانات عمرها 20 عاما.
وقال العلماء اإن املجرات تتوزع يف اأنحاء الكون 
بوا�سطة  املت�سلة  العقد  م��ن  �سبكة  هيئة  على 
با�سم  ت��ع��رف  ف���راغ���ات،  بينها  تف�سل  خ��ي��وط، 
"ال�سبكة الكونية"، م�سيفني اأن اجلانب اخلفي 

من الكون خمتبئ يف هذه ال�سبكة.
املعروفة  الكونية  امل��واد  وحتتوي اخليوط على 

ذرية  دون  ج�سيمات  وهي  "الباريونات"،  با�سم 
"ال�سبكة  جعل  يف  رئي�سيا  دورا  تلعب  مركبة، 
اأن  واأقل و�سوحا، علما  ترابطا  الكونية" اأكر 

االإ�سارات التي ت�سدر عنها �سعيفة جدا.
وا�ستطاع باحثو املركز الوطني الفرن�سي للبحث 
العلمي من مراجعة انبعاثات االأ�سعة ال�سينية 
خليوط الغاز اإىل جانب معلومات عن الرتتيب 
الفيزيائي لنحو 15000 خيط، فعروا على 

املواد يف الكون فيها. من  املئة  يف   40
الفريق  متّكن  ال�سينية،  االأ�سعة  حتليل  وع��رب 
اأن ه���ذه اخل��ي��وط تت�سمن  ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى  م��ن 
مل  ال��ت��ي  ال�ساخنة  ال��غ��ازات  م��ن  هائلة  كميات 

تدر�س من قبل.
وميهد هذا االكت�ساف العلمي اجلديد الطريق 
بيانات  با�ستخدام  تف�سيال  اأك��ر  درا�سات  اأم��ام 
بالبنية  ال��غ��از  ت��ط��ّور  الخ��ت��ب��ار  اأدق،  بتفا�سيل 

اخليطية لل�سبكة الكونية.

كيم كاردا�شيان تبارك
 ل�جو بايدن بالرئا�شة

باركت جنمة تلفزيون الواقع  كيم كاردا�سيان  للرئي�س االأمريكي 
املنتخب  جو بايدن  فوزه مبن�سب الرئا�سة االأمريكية.

ون�سرت كيم �سورة ل� بايدن خالل احتفاله بالفوز وهو مم�سك 
الب�سرة  غ��ري  م��ن  ام���راأة  اأول  وه��ي  نائبته  هاري�س   بيد  كاماال 
اأيديهما تعبرياً  البي�ساء يتم اختيارها لهذا املن�سب وقد رفعا 
عن الن�سر، واكتفت بالتعليق باإميوجي عبارة عن قلوب زرقاء.

وكان مغني الراب االأمريكي وزوج كيم  كانيي وي�ست  قد نال 1% 
�سابقاً  كيم  كما عرف عن  للرئا�سة،  تر�سحه  اإث��ر  االأ�سوات  من 
ال�سابق  دونالد ترامب  ولقاءها به  تاأييدها للرئي�س االأمريكي 

عدة مرات يف منا�سبات متعددة يف البيت االأبي�س.

�لر�ق�صون يرفعون قب�صاتهم يف نهاية رق�صة و�صط نافورة مائية خالل عر�س لالحتفال بافتتاح �أ�صبوع 
�ملو�صة يف �صاو باولو. رويرتز


